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AKPIL Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  
ul. Wincentego Witosa 21 

39-220 Pilzno 
NIP: 8722418753 

  
Zawiadomienie o przekszta ceniu i zmianie formy prawnej 

Niniejszym informujemy Pa stwa, i  z dniem 29.12.2017 nast pi o przekszta cenie  
naszego przedsi biorstwa dzia aj cego pod nazw : 

Przedsi biorstwo Produkcyjno Us ugowo Handlowe „Akpil” Anio  Kazimierz  
w Spó  z ograniczon  odpowiedzialno ci , z kapita em zak adowym  

w wysoko ci 500 000,00 z .  
W tym dniu nast pi  wpis Spó ki do rejestru przedsi biorców 

Krajowego Rejestru S dowego o numerze 0000710663. 
Jednocze nie wyja niamy, e w zwi zku ze zmian  formy prawnej zgodnie z przepisem 
art. 584 Kodeksem Spó ek Handlowych przekszta cona Spó ka wchodzi z mocy prawa  

we wszystkie prawa i obowi zki przekszta conego przedsi biorstwa (sukcesja generalna). 
Zmiana nie ma wp ywu na kontynuacj  dzia alno ci prowadzonej przez P. P. U. H. „Akpil” 

Anio  Kazimierz, 
 ani na wa no  zawartych wcze niej umów. Spó ka zachowuje swój dotychczasowy adres 

oraz numery 
rachunków bankowych. Zmianie ulega natomiast numer NIP i Regon. 

Aktualne dane Spó ki s  nast puj ce: 
„Akpil” Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  

REGON: 369081142 
NIP: 8722418753 
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UWAGA! 
 

Zak ad zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych; technologicznych 
 i w wyposa eniu, które b  na bie co wprowadzane do instrukcji. 

Je li wyst puj  problemy ze zrozumieniem instrukcji lub k opoty  
z uruchomieniem prosimy o kontakt ze sprzedawc  lub producentem. 
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1. WPROWADZENIE. 
 

Przeczytaj instrukcj  obs ugi. 
 

Niniejsza instrukcja obs ugi dostarczona jest razem z maszyn  i stanowi podstawowe 
wyposa enie maszyny. 
Przed przyst pieniem do pracy nabywca zobowi zany jest zapozna  si  z niniejsz  instrukcj , 
która w sposób przejrzysty ukazuje wszystkie zagadnienia zwi zane z prawid owym u ytko-
waniem i obs ug  danej maszyny.  
Instrukcja u ytkowania i obs ugi przeznaczona jest dla u ytkownika maszyny w celu zapo-
znania si  z: 
- budow  maszyny, 
- prawid ow  eksploatacj , 
- przepisami bezpiecznej pracy 
 

Je li informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie s  zrozumia e prosimy o kontakt  
ze sprzedawc  lub producentem. 
 

2. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY. 
 

Obs ug  przetrz saczo-zgrabiarki i przygotowanie do pracy oraz konserwacj  i napra-
wy, nale y przeprowadza  po uprzednim zapoznaniu si  z niniejsz  instrukcj  obs ugi.  
W czasie eksploatacji maszyny musz  by  zachowane ogólnie obowi zuj ce zasady BHP, 
oraz nast puj ce zalecenia: 
 

1. Przetrz saczo-zgrabiark  mo e pracowa  osoba pe noletnia posiadaj ca uprawnienia 
pozwalaj ce na kierowanie ci gnikami rolniczymi. 

2. Niedopuszczalna jest obs uga maszyny przez osoby b ce pod wp ywem alkoholu lub 
innych rodków odurzaj cych. 

3. Nale y uwa  na ostrze enia przed miejscami zagro  przy uruchamianiu maszyny. 
4. W czasie przygotowania narz dzia do pracy, oraz przy za czaniu i od czaniu do i od 

ci gnika nale y zachowa  szczególn  ostro no . 
5. Po zawieszeniu maszyny na ci gniku - sprawdzi  stan sworzni i przetyczek zabezpie-

czaj cych oraz ich w ciwe umieszczenie. Do zabezpieczenia wszystkich sworzni 
wchodz cych w sk ad agregatu ci gnik-maszyna nale y stosowa  typowe zabezpiecze-
nia - przetyczki. 

6. Przed ka dym uruchomieniem maszyny sprawdzi , czy w bezpo rednim s siedztwie nie 
ma ludzi a zw aszcza dzieci. 

7. Sprawdzi  czy os ony mechanizmów s  w ciwie przymocowane. 
8. Praca bez os ony nap du jest zabroniona. 
9. Sprawdzi  czy wa  przegubowo-teleskopowy jest prawid owo po czony z WOM ci -

gnika i WPM maszyny. 
10. Ci gnik powinien mie  sprawny uk ad hydrauliki si owej i hamulcowy. 
11. Pr dko  jazdy musi by  dostosowana zawsze do warunków otoczenia. Unika  nale y 

przy przeje dzie po górach i dolinach oraz na prze aj na zboczach gór, niespodziewa-
nych zakr tów. 

12. Przy je dzie na zakr tach nale y uwzgl dni  bezw adno  maszyny. 
13. Dopuszczalne pochylenie zbocza przy pracy i je dzie transportowej wynosi 8,5°. 
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14. W czasie transportu po drogach g adkich nie nale y przekracza  pr dko ci 25 km/h, a 
na polnych, zakr tach i po nierówno ciach do 15 km/h, koniec maszyny powinien by  
oznakowany trójk tem odblaskowym i tablicami ostrzegawczymi. 

15. Po pierwszej godzinie eksploatacji nale y sprawdzi  dokr cenie wszystkich rub i na-
kr tek. 

16. Maszyn  nale y podnosi  i opuszcza agodnie. 
17. Zabronione jest u ywanie maszyny, która wykazuje oznaki mechanicznego uszkodze-

nia. 
18. Zabrania si  pracy pod uniesionymi cz ciami maszyny. 
19. Zak ócenia funkcyjne elementów maszyny usuwa  tylko przy wy czonym silniku 

ci gnika i wyci gni tym kluczyku zap onowym. 
20. Mechanizm zgrabiaj cy jest zabezpieczony os onami, lecz jego spr yste palce wy-

chodz  poza os ony, zbli anie si  wi c w ich zasi g w czasie pracy jest zabronione i 
grozi wypadkiem.  

21. Przed ka dym uruchomieniem ci gnika i w czeniem mechanizmów maszyny nale y 
uprzedzi  sygna em, osoby znajduj ce si  w pobli u. 

22. W czasie przerwy w pracy lub d szego postoju maszyn  nale y opu ci , a silnik 
ci gnika wy czy . 

23. Przed opuszczeniem ci gnika wy czy  nale y silnik i wyci gn  kluczyk zap onowy. 
Zaci gn  hamulec r czny i zabezpieczy  maszyn . 

24. Mi dzy ci gnikiem a maszyn  nie mo e przebywa  nikt zanim nie zostanie wy czony 
silnik ci gnika. 

25. Zabrania si  przewo enia osób na konstrukcji maszyny. 
26. Po pracy, narz dzia nie wolno zostawi  w miejscu, w którym mog oby sta  si  przy-

czyn  okaleczenia ludzi lub zwierz t. 
27. Przetrz saczo - zgrabiarka odczepiona od ci gnika powinna by  podparta podpor , a 

hamulec kó ka podporowego powinien by  zablokowany. 
 

Poniewa  polityka firmy AKPIL zak ada ci e unowocze nianie swoich produktów, dane 
oraz wersje maszyn mog  ró ni  si  od podanych w tej instrukcji. Wymiary podano w przy-
bli eniu, a dane dotycz ce wagi urz dze  dotycz  zwykle ich wersji podstawowych i mog  
odbiega  od mas rzeczywistych. 
 
2.1 Identyfikacja maszyny 
 

Nazwa i adres producenta, symbol, rok produkcji i numer fabryczny maszyny znajduj  
si  na tabliczce znamionowej przyklejonej do ramy. 
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2.2 Znaki informacyjno-ostrzegawcze. 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
     
Znaczenie symboli: 

1. Przeczytaj instrukcj  obs ugi. 
2. Wy cz silnik i wyjmij kluczyk przed rozpocz ciem czynno ci obs ugi. 
3. Zagro enie wyrzutem twardych przedmiotów – zachowa  bezpieczn  odleg . 
4. Nie dotyka  elementów maszyny, zanim wszystkie zespo y nie zatrzymaj  si  
5. Nie zajmowa  miejsca w pobli u ci gie  podno nika podczas sterowania podno nikiem. 
6. Oznaczenie punktów zak adania zawiesi. 
7. Warto  i kierunek obrotów WOM. 
8. Oznaczenie punktów smarowania. 

 
Znaki ostrzegawcze 1 ÷ 4 umieszczone s  na przedniej i tylnej os onie mechanizmu zgrabia-

cego – po lewej stronie. 
Znak 5 umieszczony jest na przedniej os onie mechanizmu zgrabiaj cego w pobli u TUZ. 
Znak 6 na wie y i z ty u ramy po obu stronach. 
Znak 7 okre laj cy warto  i kierunek obrotów wa ka umieszczony jest nad os on  WOM, a 

znak 8 w pobli u punktów smarowania. 
 

UWAGA! 

 

Wszelkie inne wykorzystanie maszyny ni  zawarte w rozdziale 3.1 np.: do prze-
wozu ludzi, zwierz t lub innych adunków, jako urz dze  d wigowych, wsporczych i 
podno nikowych oraz wykonywania pracy w innych miejscach ni  pola uprawne – jest 
zabronione i powoduj  utrat  gwarancji. 
 

ytkownik przetrz saczo - zgrabiarki zobowi zany jest dba  w ca ym okresie u ytkowania o 
czytelno  symboli i napisów ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. W razie ich uszko-
dzenia lub zniszczenia nale y je odnowi  lub wymieni  na nowe. Naklejki z symbolami do na-
bycia u producenta maszyny. 
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3.  INSTRUKCJA OBS UGI. 
 
3.1. Przeznaczenie maszyny. 
 

Przetrz saczo-zgrabiarka pasowo-palcowa jest maszyn  zawieszan  na ci gnikach o 
mocy 18 ÷ 48 kW (np. C-330, C-355, C-360, MF-235, MF-55) nap dzan  z WOM ci gnika - 
przez wa  przegubowo teleskopowy na WPM maszyny. S y do roztrz sania i przetrz sania 
koszonych ro lin nisko odygowych oraz do zgrabiania podsuszonego i suchego siana w po-

ne wa y, na terenach o nachyleniu do 12° (22%). 
 

ywanie maszyny w innych celach jest surowo zabronione i powoduje utrat  gwarancji! 
 
3.2. Charakterystyka techniczna. 
 
Tabela 1 Dane techniczne 

 
 

Nazwa parametru 
 

Jedn. miary 
 

Wielko  parametru 
 

Uwagi 
 Szeroko  robocza 

 
przetrz sania m 2.1  
zgrabiania m 2.8  

Wydajno  
 

przetrz sania ha/h 1.8  
zgrabiania ha/h 1.4  

Pr dko  obrotowa WOM obr/min. max 540  
Pr dko  robocza 
 

przetrz sania km/h do 12  
zgrabiania km/h do 8  

Pr dko  transportowa km/h do 25  
Prze wit transportowy mm 400  
Obs uga osób 1 Traktorzysta 

 Zakres regulacji ekranu mm 0-900  
Ko a podporowe pneumatyczne mm 400x100  
Wymiary wysoko  mm 1110  

szeroko  bez ekranu mm 2450  
ugo  mm 1600  

Masa 
 

kg 
 

190-204 
 

 
 Wa  przegubowo teleskopowy: 

-nom. Moment obrotowy 
-nom. Moc przenoszona 
-min. D ugo  wa u 
-liczba wpustów od strony ci gnika / maszyny 
-oznaczenie znakiem bezpiecze stwa 

 
Nm 
kW 
mm 

 
szt 
- 

 
400 
22 

560 
 

6 / 6 
CE 

 
 

Poziom ha asu Poni ej ha asu emitowanego przez ci gnik 
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3.3. Budowa i zasada dzia ania. 
 

 
 
Rys. 1 Przetrz saczo-zgrabiarka pasowo-palcowa. 
1 - rama, 2 - zespól zgrabiaj cy, 3 -napinacz lewy, 4 - napinacz prawy, 5 - ko o podporowe pneumatyczne, 6 ze-
spó  os on, 7 -ekran, 8 - podpora, 9 -przek adnia prasowa, 10 -miejsce na tablic  wyró niaj  pojazdy wolno 
poruszaj ce, 11 -miejsce tablicy ostrzegawczej 
 
Rama - poz. 1 stanowi konstrukcj  spawan  z rury, na której zawieszono wszystkie pozosta e 

podzespo y. 
 

Zespó  zgrabiaj cy poz. 2 sk ada si  z dwóch pasów klinowych-opasuj cych ko a pasowe - 
po czonych wieszakami, do których mocowane s  trzy podwójne palce spr yste. Wie-
szaki - osadzone w yskach przykr conych do pasów- po czone s cznikami, które 
steruj  ruchem palców spr ystych na obwodzie kó  pasowych oraz utrzymuj  prostopa-

e po enie palców do powierzchni pola. 
 

Napinacze: Lewy - poz. 3 i prawy - poz. 4 mocowane s  za pomoc  po cze rubowych do 
ramy. Taka konstrukcja umo liwia regulacj  naci gu pasów no nych. 

 

Ko a podporowe - poz. 5. s  ko ami pneumatycznymi o oponach 4.00 x 8, mocowane s  do 
ramy za pomoc  po czenia rubowego. S  samonastawne – obracaj  si  na yskach 
lizgowych. Po czenie rubowe umo liwia regulacj  prze witu roboczego maszyny.  

 

Zespó  os on – poz. 6 sk ada si  z dwóch os on dolnych, dwóch górnych oraz czników. 
Os aniaj  zespó  zgrabiaj cy i nap d pasowy cz ciowo, dlatego nale y zachowa  du  
ostro no  przy u ytkowaniu maszyny. Na cznikach tylnych zamocowane s  uchwyty 
na tablice ostrzegawcze oraz na tablic  wyró niaj  pojazdy wolno poruszaj ce si .  

 

Ekran - poz. 7 mocowany jest za pomoc  po czenia rubowego do ramy. Posiada mo liwo  
regulacji pionowej i poziomej.  



 
 

AKPIL® - sp. z o.o. PRZETRZ SACZO - ZGRABIARKA „OSA”  
INSTRUKCJA ORYGINALNA -  WERSJA -PL- 

 9

 

Podpora - poz. 8. - zamocowana do pa ka ramy s y do podparcia maszyny po zdj ciu z 
trzypunktowego uk adu zawieszenia ci gnika. Podpora posiada skokow  regulacj  pio-
now , oraz kó ko podporowe u atwiaj ce manewrowanie maszyn  podczas jej zawiesza-
nia na ci gniku. 

 
UWAGA: Po odpi ciu maszyny od ci gnika nale y zablokowa  hamulec kó ka podpory 

w celu zabezpieczenia maszyny przed samoczynnym przemieszczeniem si . 
 
Nap d z WOM ci gnika - przez wa  przegubowo-teleskopowy przenoszony jest na WPM 

przetrz sarki, nast pnie poprzez przek adni  pasow - poz. 9 na napinacz lewy - poz. 3. 

4.  ZASADY U YTKOWANIA I OBS UGI TECHNICZNEJ. 
 
4.1 Agregowanie i przygotowanie maszyny do pracy. 

 
Przetrz saczo - zgrabiark  mo na agregowa  z ci gnikiem mocy 18-48 kW. 
Maszyn  zawiesza si  na trzypunktowym uk adzie zawieszenia ci gnika. Po zawieszeniu ma-
szyny wyregulowa  d ugo cznika górnego tak, aby po enie palców spr ystych mecha-
nizmu zgrabiaj cego by o równoleg e do pod a. cuchy dolnych ci gie  zawieszenia ci -
gnika nale y wyregulowa  tak, aby boczne odchylenia maszyny w stosunku do osi ci gnika 
by y minimalne. Nast pnie za  wa  przegubowo-teleskopowy na WOM ci gnika i WPM 
maszyny oraz podnie  podpor  (poz. 8 rys. 1) w górne po enie. 
Do nap du przetrz saczo-zgrabiarki nale y stosowa  wa  przegubowo-teleskopowy o parame-
trach podanych w tabeli 1. 
Przed rozpocz ciem eksploatacji maszyny nale y sprawdzi : 

- dokr cenie wszystkich nakr tek i rub 
- napi cie pasów klinowych mechanizmu zgrabiaj cego oraz pasa nap du -

zamocowanie os on 
- uszkodzone cz ci (np. palce spr yste) wymieni  na nowe 
- przygotowan  maszyn  podda  próbie ruchu na postoju i w czasie jazdy, sprawdzaj c 

dzia anie poszczególnych mechanizmów. 
 

4.2 Regulacja i ustawienie przetrz saczo-zgrabiarki. 
 

Regulacja napi cia pasów Regulacji napi cia palców mechanizmu zgrabiaj cego i pasa nap -
du wykonuje si  nast puj co: 
- w pierwszej kolejno ci napina si  pas nap dowy przek adni pasowej - poz. 9 rys.1 przez 
przesuni cie w lewo, za pomoc ruby napinaj cej tak, aby ugi cie lewego napinacza pasa 
klinowego przy nacisku 100N wynosi o 2-3 cm, Nast pnie nale y napinacz zablokowa ru-
bami bocznymi 
- nast pnie napina si  pasy klinowe mechanizmu zgrabiaj cego przez przesuni cie w prawo 
napinacza prawego praw rub  napinacza tak, aby ugi cie pasów pod naciskiem 150 N nie 
przekroczy o 8 cm, nast pnie zablokowa  ko a rubami bocznymi. ruby boczne i napinaj ce 
zabezpieczy  przeciwnakr tkami. 

 
Regulacja prze witu roboczego. 
 

Ustawienie maszyny do pracy dokonuje si  przez zmiany po enia cz ci roboczej w stosun-
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ku do kó  podporowych. Regulacji dokonuje si  r cznie po- przez po czenie rubowe osi 
pionowej ko a z ram . Regulacji dokonuje si  dla ka dego ko a oddzielnie w zale no ci od 
rodzaju wykonywanego zabiegu agrotechnicznego. I tak: 

- do zgrabiania ko ca palców zgrabiaj cych powinny by  ustawione równolegle do po-
wierzchni pola, 

- do roztrz sania wa ów ko ca palców zgrabiaj cych z prawej strony powinny si  znajdowa  
ok. 4 cm nad powierzchni  pola, a z lewej ok. 20 cm, 

- do przetrz sania ko ca palców zgrabiaj cych z prawej strony powinny si  znajdowa  ok. 2 
cm nad pow. pola, a lewej ok. 16 cm, 

 
Regulacja ekranu. 

 
W celu regulacji po enia roboczego ekranu w stosunku do maszyny nale y zluzowa rub  

zaciskow . Nast pnie ustawi  r cznie ekran na dan  odleg  od maszyny, zale nie od 
wymaganej szeroko ci tworzonego wa u. Po ustawieniu rub  odkr ci . 

Pionowego-k towego ustawienia ekranu dokonuje si  przez zluzowanie lewej ruby mocuj -
cej uchwyt, a praw  od kr ci . Nast pnie uchwyt ekranu ustawi danym otworem na 
otwór w os onie i zamocowa rub . 

 
4.3 Praca w polu. 
 
Przed przyst pieniem do pracy w zale no ci od stanu ki i rodzaju przeprowadzanej operacji 

agrotechnicznej, maszyn  nale y odpowiednio wyregulowa  i ustawi . W ciwe wyregu-
lowanie i ustawienie maszyny, gwarantuje dobr  ja-ko  i bezpiecze stwo pracy. 

 
Roztrz sanie skoszonej trawy i przetrz sanie. 
 
Przed przyst pieniem do przetrz sania lub roztrz sania pokosów nale y odpowiednio ustawi  

prze wit roboczy maszyny tj. wyregulowa  wysoko  ustawienia ko ców spr ystych pal-
ców mechanizmu zgrabiaj cego nad powierzchni  pola - patrz pkt. 4.2. Pr dko  obrotowa 
WOM ci gnika powinna wynosi  350-400 obr/min. Nie powinno si  pracowa  ci gnikiem 
na pe nych obrotach silnika. Pr dko  robocza przy przetrz saniu powinna wynosi  5-8 
km/h, a przy roztrz saniu wa ów nieco ni sza 4-7 km/h. Ekran nale y zdj  z maszyny i po 
obróceniu o 180° - pr tami do góry - ponownie za , wsuwaj c go do oporu, wzgl dnie 
pracowa  bez ekranu. 

 
Zgrabianie. 
 

Do zgrabienia maszyn  nale y ustawi  równolegle do powierzchni pola tak, aby prze wit 
roboczy by  jednakowy. Palce spr yste nie powinny drapa  o ziemi , lecz powinny prze-
czesywa ciernisko. Na ogó  wystarcza ustawienie ko ców palców spr ystych na wyso-
ko ci ok. 2 cm nad powierzchni  pola. Zbyt niskie ustawienie palców spr ystych powodu-
je zanieczyszczenie gleb  zgrabianego siana i niepotrzebnie obci a mechanizm maszyny. 
Przy zgrabianiu ro lin motylkowych i innych atwo krusz cych si , nale y stosowa  mniej-
sz  pr dko  liniow  mechanizmu zgrabiaj cego. Mo na to uzyska  zmniejszaj c pr dko  
obrotow  WOM do 300-320 obr./min. 
Pr dko  robocza przy zgrabianiu ro lin krusz cych powinna wynosi  4-6 km/h. Ekran po-
winien by  ustawiony w po enie robocze na wymagan  odleg  zale  od szeroko ci 
tworzonego wa u. 
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4.4. Transport przetrz saczo – zgrabiarki. 
 
Przetrz saczo-zgrabiarka jest przystosowana do transportu po drogach publicznych na trzy-

punktowym uk adzie zawieszenia (TUZ) ci gnika. Na czas transportu nale y j  unie , przy 
pomocy TUZ ci gnika, tak, aby prze wit pod ni  wynosi  min. 25 cm, podpor  i ko a pod-
porowe ustali  w górnym po eniu. Ekran nale y wyj  z uchwytu i wsun  po przeciwnej 
stronie palcami zgrabiaj cymi skierowanymi do góry. 

Do oznakowania przetrz saczo-zgrabiarki nale y stosowa  przeno ne urz dzenie wietlno-
ostrzegawcze, sk adaj ce si  z dwóch tablic ostrzegawczych ze wiat ami pozycyjnymi bia-
ymi skierowanymi do przodu oraz zespolonymi ( wiat a pozycyjne, stop i kierunkowskazy) 

i odblaskowymi czerwonymi skierowanymi do ty u. 
Tablice ostrzegawcze trzeba w  w uchwyty umieszczone na maszynie i zabezpieczy  

przed wypadni ciem przetyczkami, a nast pnie pod czy  przewody elektryczne wk adaj c 
wtyczk  do gniazda ci gnika. 

 
Uwaga! Sprawdzi  zgodno  kierunkowskazów na maszynie i ci gniku. 
 

Tablic  wyró niaj  pojazdy wolno poruszaj ce si  (stanowi  wyposa enie ci gnika) na-
le y prze  z ci gnika do uchwytu zamocowanego na rodku maszyny. 

Podczas transportu przetrz saczo-zgrabiarki na TUZ ci gnika nale y zachowa  szczególn  
ostro no , zwraca  uwag  na przestrze  wokó  agregatu, przestrzega  bezpiecznej pr dko-
ci jazdy - do 15 km/h na drogach polnych, max 25 km/h na drogach o powierzchni asfal-

towej. 
Producent przetrz saczo-zgrabiarki za dodatkow  op at  - na yczenie kupuj cego - dostarcza 

przeno ne urz dzenie wietlno-ostrzegawcze wymagane do jej oznakowania. 
 

5.  SMAROWANIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 
 
5.1 Smarowanie. 
 

Przed wykonaniem czynno ci smarowania miejsce smarowania nale y dok adnie oczy ci . 
W maszynie zastosowano yska kryte niewymagaj ce smarowania. Pozosta e punkty sma-
rowania podano w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

LP. 
 

Miejsce smarowania 
 

Liczba 
punktów 

Rodzaj  
smaru 

System 
smarowania 

Cz stotliwo  
smarowania 

Zu ycie 
[kg] 

1. 
 

Ko cówka wa u przej cia mocy WPH 
 

1 
 

STP 
 

Powierzch. 
 

1 raz na sezon 
 

0.01 
 

2. 
 

Gwinty rub napinaj cych i blokuj -
cych napinanie 
 

6 
 

Grafitowy 
 

Powierzch. 
 

1 raz przed 
rozp.sezonu 
 

0.01 
 

3. 
 

Przegub zawieszenia 
 

2 
 

STP 
 

Powierzch. 
 

wg. potrzeb 
 

0.01 
 4. 

 
yska wieszaka i cznika mech. 

zgrabiaj cego 
 

72 
 

STP 
 

Powierzch. 
 

50h 
 

0.08 
 

5. Po czenie rubowe osi ko a z ram  2 Grafitowy Powierzch. wg. potrzeb 0.02 
6. ysko lizgowe osi pionowej kota 2 STP Nape nianie wg. potrzeb 0.01 
7. 
 

Gwinty rub moc. ekran 
 

2 
 

Grafitowy 
 

Powierz. 
 

wg. potrzeb 
 

0.005 
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5.2 Konserwacja i przechowywanie. 
 
Przy wymianie rub i nakr tek nale y uwa  na to, eby u ywa  odpowiednich cz ci o tej 

samej lub wy szej jako ci. ruby i nakr tki o wy szej klasie jako ci nale y dokr ca  z tym 
samym momentem obrotowym, jak poprzednio u ywane. 

Upewni  si , e s  wstawiane ruby s  w ciwe, a ich gwinty nie s  zabrudzone, zapobiega 
to uszkodzeniom przy dokr caniu. 

Wymagane momenty dociskowe podane s  w tabeli 3. 
Wska nik wytrzyma ci ruby odci ni ty jest na bie ruby. 
 
A – wielko  gwintu 
SW- rozwarto  klucza (mm) 
MA- moment dociskowy (Nm) 
 
Warto ci momentów dociskowych                                                Tabela 3 

 Wska nik wytrzyma ci 
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 

 
 

1. Po zako czeniu sezonu nale y ca  maszyn  starannie oczy ci  i wysuszy , a nast pnie zakonser-
wowa  za pomoc  p dzla miejsca nie pokryte malatur  smarem suchopow okowym "Antykor 1" 
rozgrzanym do temp. 60°C. 

2. Miejscowe uszkodzenie malowania nale y uzupe ni  przez ponowne pokrycie farb . 
3. Poluzowa  naci gi pasów klinowych nap du i mechanizmu zgrabiaj cego. 
4. Przetrz saczo-zgrabiark  przechowywa  pod zadaszeniem na twardym pod u, opuszczon  na 

ko ach podporowych i podporze tak, aby palce spr yste nie styka y si  z pod em. 
Dba  o nale yte smarowanie konserwacj  i przechowywanie, zapewni u ytkownikowi wieloletni  

bezawaryjn  prac  maszyny. 
 
UWAGA! 
Do zabezpieczenia ci gien dolnych na czopach przetrz saczo - zgrabiarki oraz sworzni cznika 

górnego nale y stosowa  typowe zabezpieczenia - przetyczki. Zabrania si  stosowania zabez-
piecze  zast pczych, jak: ruby, pr ty, druty itp., które w czasie pracy lub podczas transportu 
mog  ulec ci ciu lub wypadni ciu, a tym samym mog  sta  si  przyczyn  uszkodzenia ci gni-
ka i maszyny. 
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6.  DEMONTA  I KASACJA. 
 
W czasie demonta u i kasacji maszyny nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
- cz ci stalowe zgromadzi  i posegregowa  w jednym miejscu, nieprzydatne lub nienada-

ce si  do wykorzystania odstawi  do punktu skupu z omu, 
- cz ci z tworzyw sztucznych zgromadzi  oddzielnie, by mo na je by o podda  ponowne-

mu przetworzeniu, 
- cz ci z gumowe zgromadzi  oddzielnie, by mo na by o je podda  ponownemu przetwo-

rzeniu, 
- cz ci z tworzyw sztucznych, gumy nie nale y pali . 
 
Cz ci rozmontowane i posegregowane kategoriami – zutylizowa  w pojemnikach specjalnie 
oznaczonych dla danego typu materia u. 
 

7.  RYZYKO RESZTKOWE. 
 
Opis ryzyka resztkowego. 
 
Mimo, e producent bierze odpowiedzialno  za konstrukcj  i oznakowanie przetrz saczo – 

zgrabiarek „OSA” w celu eliminacji zagro  podczas pracy, jak równie  podczas ich ob-
ugi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka s  nie do unikni cia. 

Ryzyko resztkowe wynika z b dnego lub niew ciwego zachowania si  obs uguj cego ma-
szyn . 

Najwi ksze niebezpiecze stwo wyst puje przy wykonywaniu nast puj cych zabronionych 
czynno ci: 

- obs ugi maszyny przez osoby niepe noletnie jak równie  niezapoznane z instrukcj  obs ugi 
lub nieposiadaj ce uprawnie  do kierowania ci gnikami rolniczymi, 

- obs ugi maszyny przez osoby b ce pod wp ywem alkoholu lub innych rodków odurzaj -
cych, wykonywanie napraw pod uniesionymi i niezabezpieczonymi zespo ami maszyny, 

- wchodzenie na maszyn  podczas pracy i postoju, 
- przebywania mi dzy przetrz saczo - zgrabiark  a ci gnikiem podczas pracy silnika, 
- wykonywanie czynno ci zwi zanych z obs ug  i regulacj  maszyny przy w czonym silni-

ku. 
Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego przetrz saczo – zgrabiarki „OSA” traktuje si  jako 

maszyny, które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wed ug 
obecnego stanu techniki. 

 
Ocena ryzyka resztkowego. 
 
Przy przestrzeganiu takich zalece  jak: 
- uwa ne czytanie instrukcji obs ugi, 
- zakaz przebywania osób na maszynie podczas pracy i w czasie przejazdów, zakaz przeby-

wania mi dzy ci gnikiem a maszyn  podczas pracy silnika, 
- zakaz wk adania r k w miejsca niedost pne i zabronione, 
- regulacji pracy maszyny tylko w przypadku wy czonego nap du silnika ci gnika, 
- konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby, 
- obs ugiwania maszyny przez osoby, które posiadaj  uprawnienia do kierowania ci gnikami 

rolniczymi i które zapozna y si  z instrukcj  obs ugi, 
- zabezpieczenia maszyny przed dost pem dzieci,  
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mo e by  wyeliminowane zagro enie resztkowe przy u ytkowaniu przetrz saczo – zgrabiarek 
„OSA”  bez zagro enia dla ludzi i rodowiska. 

 
 
 

UWAGA! 
Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania si  do wyszczególnionych zale-

ce  i wskazówek. 
 
Firma AKPIL pracuje stale nad polepszeniem swoich produktów.  
Dlatego te  musimy zastrzec sobie mo liwo  zmian w stosunku do zdj   
i opisów tej instrukcji obs ugi.  
Z tego wzgl du nie mo na ro ci  sobie prawa do zmian w ju  dostarczonych maszynach. 
 

8.  KATALOG CZ CI. 
 
1. Informacja o zasadach pos ugiwania si  katalogiem. 

W katalogu cz ci pokazano w uk adzie monta owym i na tablicach rysunkowych. 
Do ka dej tablicy rysunkowej do czona jest tablica tekstowa, w której pokazano: 

- w kolumnie 1 kolejny numer pozycji wg oznaczenia na tablicy 
- w kolumnie 2 nazw  cz ci 
- w kolumnie 3 numer katalogowy 
- w kolumnie 4 ilo  sztuk w zespole 

 
2. Sposób zamawiania cz ci 
W zamówieniu nale y ka dorazowo poda : 

- adres zamawiaj cego 
- dok adny adres wysy kowy (miejsce postoju maszyny lub sposób odbioru) 
- numer fabryczny maszyny i rok produkcji (wg tabliczki na maszynie) 
- dok adn  nazw  cz ci wymiennej 
- numer katalogowy lub numer normy 
- liczb  sztuk cz ci wymiennych 
- warunki p atno ci 
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Rys. 2 Rama kompletna – Tabela 4. 
Tabela 4. Rama kompletna - rys. 2 

Poz. Nazwa Nr katalogowy 
lub normy 

Liczba sztuk  
w zespole Uwagi 

1. Rama ZP1-1 1  
2. Podpora ZP1-5 1  
3. Przegub zawieszenia ZP1-8 2  
4. Sworze  zawieszenia ZP1-9 2  
5. Podk adka 20 PN90/M-82004 2 Fe/Zn5 
6. Zawleczka S5x45 PN76/M-82001 2 S-Zn 
7. Przetyczka sworznia ZP1-12 1  
8. Zawleczka A60 BN81/1902-04 1 S-Zn 
9. Os ona dolna ZP1-14 2  

10. Os ona górna przednia ZP1-15 1  
11. Os ona górna tylnia ZP1-16 1  
12. Uchwyt ekranu ZP1-17 1  
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Poz. Nazwa Nr katalogowy 
lub normy 

Liczba sztuk  
w zespole 

Uwagi 

13. Ekran ZP1-18 1  

14. Wa ek przej cia mocy ZP1-19 1  
15. Ko o nap dowe ma e ZP1-20 1  
16. Piasta ko a nap dowego ZP1-21 1  
17. Podk adka specjalna ZP1-22 1  
18. ruba M10x35-5.6-B PN85/M-82105 1 Fe/Zn5 
19. Podk adka spr. 10.2 PN77/M-82008 1 Fe/Zn9 
20. ysko 6007 2RS Katalog F T 2  
21. Pier cie  osadczy spr. Z35 PN81/M-85111 1  
22. Pier cie  osad. spr. W62 PN81/M-85111 1  
23. Tarcza ko a podporowego ZP1-28 4  
24. Pier cie  osad. spr. Z25 PN81/M-85111 2  
25. ysko 6205 2RS Katalog F T 2  
26. ruba M6x16-5.6-B PN85/M-82105 24 Fe/Zn5 
27. Nakr tka M6-4-B PN86/M-82144 24 Fe/Zn5 
28. Podk adka 6.4 PN78/M-82005 24 Fe/Zn5 
29. Podk adka spr. 6.1 PN77/M-82008 24 Fe/Zn9 
30. ruba M8x20-5.6-B PN85/M-82105 22 Fe/Zn5 
31. Nakr tka M8-4-B PN86/M-82144 21 Fe/Zn5 
32. Podk adka 8.4 PN78/M-82005 24 Fe/Zn5 
33. Podk adka spr. 8.2 PN77/M-82008 24 Fe/Zn9 
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Tabela 5. Zespó  zgrabiaj cy - rys. 3. 

Poz. Nazwa Nr katalogowy 
lub normy 

Liczba szt. w 
zespole 

Uwagi 

1. Zespó  pasów no nych ZP 1-2/1 1 2HD5000 
2. Wieszak ZP1 -2/2 12  
3. cznik ZP 1-2/3 24  
4. Palec zgarniaj cy ZP1-2/4 36  
5. ysko ZP1-2/5 24  
6. ruba M10x30-5.8-B PN85/M-82105 36 Fe/Zn5 
7. Nakr tka M10x30-5.8-B PN86/M-82144 36 Fe/Zn5 
8. Podk adka pow. 10.5 PN59/M-82030 36 Fe/Zn5 
9. Podk adka spr. 10.2 PN77/M-82008 36 Fe/Zn9 
10. ruba M6x40-5.8 PN85/M-82105 48 Fe/Zn5 
11. Nakr. M6-5-8 z wk . poliam. PN85/M-82175 48 Fe/Zn5 
12. Podk adka 6.4 PN78/M-82005 48 Fe/Zn5 
13. Podk adka 15 PN78/M-82005 96 Fe/Zn9 
14. Podk adka 14 PN90/M-82004 48 Fe/Zn5 
15. Zawleczka 4x35 PN76/M-82001 48 Zn 

 

 
 
 

  Rys. 3 Zespó  zgrabiaj cy - Tabela 5. 
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  Rys. 4 Napinacz lewy - Tabela 6. 
 
Tabela 6. Napinacz lewy - rys. 4. 

Poz. Nazwa Nr katalogowy 
lub normy 

Liczba szt. w 
zespole 

Uwagi 

1. Korpus napinacza ZP1-3/1 1  
2. Wa ek napinania d ugi ZP1-3/2 1  
3. Ko o pasowe ZP1 -3/3 2  
4. Piasta ko a pasowego ZP1-3/4 2  
5. Kolo nap dowe du e ZP1-3/5 1  
6. Piasta kota nap dowego ZP1-21 1  
7. Tulejka dystansowa ZP1-3/7 1  
8. Podk adka specjalna ZP1-22 1  
9. ruba M10x35-5.6 PN85/M-82101 1 Fe/Zn5 
10. Podk adka spr. 10.2 PN77/M-82008 1 Fe/Zn9 
11. ruba M8x20-5.6-B PN85/H-82101 18 Fe/Zn5 
12. Podk adka 8.4 PN78/M-82006 18 Fe/Zn5 
13. Podk adka spr. 8.2 PN77/M-82008 18 Fe/Zn9 
14. Nakr tka M8-8-B PN86/M-82144 18 Fe/Zn5 
15. Kolek spr ysty 10x55 PN89/M-85023 2  
16. Wpust pryzm. A8x7x30 PN70/M-85005 1  
17. ysko 60062 RS Katalog F -T 2  
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 Rys. 5 Napinacz prawy - Tabela 7. 
 
Tabela 7. Napinacz prawy - rys. 5 

Poz. Nazwa Nr katalogowy 
lub normy 

Liczba sztuk  
w zespole Uwagi 

1. 
 

Korpus napinacza 
 

ZP1-3/1 
 

1 
 

 
 2. 

 
Wa ek napinacza 
 

ZP1-4/2 
 

1 
 

 
 3. 

 
Ko o pasowe 
 

ZP 1-3/3 
 

2 
 

 
 4. 

 
Piasta ko a pasowego 
 

ZP 1-3/4 
 

2 
 

 
 5. 

 
ruba M8x20-5.6 

 
PN85/M-82101 
 

12 
 

Fe/Zn5 
 6. 

 
Podk adka 8.4 
 

PN78/M-82006 
 

12 
 

Fe/Zn5 
 7. 

 
Podk adka spr. 8.2 
 

PN77/M-82008 
 

12 
 

Fe/Zn9 
 8. 

 
Nakr tka M8-8-B 
 

PN86/M-82144 
 

12 
 

Fe/Zn5 
 9. 

 
Ko ek spr ysty 10x55 
 

PN89/M-85023 
 

2 
 

 
 10. 

 
ysko 6006 2RS 

 
Katalog F T 
 

2 
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Rys. 6 Ko o podporowe - Tabela 8. 
 
Tabela 8. Ko o podporowe - rys. 6 

Poz. Nazwa Nr katalogowy 
lub normy 

Liczba sztuk 
w zespole Uwagi 

1. 
 

 pionowa ZP 1-6/1 1 
 

 
 2. Rami  ko a ZP 1-6/2 1  

3. Ko o kompletne 4.00 x 8 1  
4. Tulejka dystansowa ZP 1-6/10 2  
5. ruba M12 x 180 PN-85/M-82101 1 Fe/Zn9 
6. Podk adka spr ysta 12,2 PN-77/M-82008 1 Fe/Zn9 
7. Nakr tka M12 PN86/M-82144 1 Fe/Zn9 
8. Tulejka yskowa ZP1-6/6 2 Fe/Zn9 
9. Kolek zwijany 6 PN84/M-85029 1  

10. Zawleczka S 6,3x50 PN76/M-82001 1 Fe/Zn5 
11. Smarowniczka M8/1 PN76/M-86002 1  
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PROTOKÓ  PRZEKAZANIA MASZYNY. 
 

Protokó  stanowi integraln  cz  karty gwarancyjnej. 
Brak poprawnego wype nienia protoko u powoduje utrat  praw z tytu u gwarancji. 
 
Strony podpisuj ce niniejszy protokó  (sprzedawca i nabywca) o wiadczaj  niniejszym: 
 

 Maszyna dostarczana jest do nabywcy w stanie zmontowanym i gotowym do pracy 
 Opisana poni ej maszyna zosta a uruchomiona przez sprzedawc  zgodnie ze wska-

zówkami producenta i w obecno ci nabywcy 
 Nabywca zosta  poinformowany przez sprzedawc  o prawid owym obchodzeniu si  z 

maszyn , jej obs udze i konserwacji oraz o obowi zuj cych przepisach bezpiecze -
stwa i higieny pracy, zgodnie z przekazan  nabywcy instrukcj  obs ugi 

 Nabywca zosta  poinformowany przez sprzedawc  o warunkach gwarancji producenta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprzedawca                                             Nabywca 
 
Nazwisko:                                                    Nazwisko: 
…………………………………………      …………………………………………... 
 
Ulica:                                                           Ulica: 
…………………………………………     …………………………………………… 
 
Miejscowo :                                              Miejscowo : 
…………………………………………     …………………………………………… 
 
 
…………………………………………    ………………………………………….. 
Data                             Podpis                        Data                                    Podpis 
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DEKLARACJA ZGODNO CI  
 

 
My 

„AKPIL” Sp. z o.o. 
Ul. W. Witosa 21 ,  

39-220 Pilzno 
NIP: 8722418753 

REGON: 369081142 
d Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego 

Numer KRS: 0000710663. Wysoko  kapita u zak adowego 500 000,00 PLN. 

 
Deklarujemy na nasz  wy czn  odpowiedzialno , e maszyna: 
 

PRZETRZ SARKO - ZGRABIARKA   

OSA   
 

Numer fabryczny ……………  Rok Produkcji ………….. 
 

Przeznaczona do roztrz sania i przetrz sania koszonych ro lin nisko odygowych oraz do 
zgrabiania podsuszonego i suchego siana. 
 
Spe nia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w Dyrektywie 2006/42/WE, wdro o-
nej Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pa dziernika 2008 r. w sprawie zasadni-
czych wymaga  dla maszyn (Dz. U. Nr 199 poz. 1228) 
 
Do oceny zgodno ci wykorzystano równie  nast puj ce normy zharmonizowane: 

PN-EN ISO 12100:2012   
PN-EN ISO 4254-1:2016-02; 
PN-EN ISO 4254-10:2011; 
PN-EN ISO 13857:2010;   
PN-ISO 11684:1998 
Oraz normy: PN-ISO 3600:1998;  

 
Osoba odpowiedzialna za dokumentacj  techniczn  maszyny: 

Robert Lech 

 

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

Przy dokonywaniu zmian w maszynie, bez zgody  „AKPIL” sp.z o.o. deklaracja niniejsza traci wa no . Przy 
przekazaniu maszyny innej osobie, nale y j  przekaza  sprawn  wraz z instrukcj  obs ugi i deklaracj  zgodno-
ci.  

 
Miejsce i data wystawienia: 
Pilzno       05-01-2018 

Podpis: 
(Imi  i Nazwisko osoby upowa nionej) 

 

 



 
 

AKPIL® - sp. z o.o. PRZETRZ SACZO - ZGRABIARKA „OSA”  
INSTRUKCJA ORYGINALNA -  WERSJA -PL- 

 23 

„AKPIL” sp. z o.o. 
39-220 Pilzno, ul. W. Witosa 21 

Tel. (0-14) 672-25-51, tel./fax. (0-14) 672-25-50 
 

KARTA GWARANCYJNA 
PRZETRZ SACZO - ZGRABIARKA 

 
Typ: OSA     Nr fabryczny....................... rok prod.  ................. 
Data sprzeda y (s ownie) ..................................................................... 
Gwarancja wa na jest 24 miesi ce od daty sprzeda y. 
Obs ug  gwarancyjn  w imieniu producenta sprz tu sprawuje: 
..................................................................................................................................... 

(wype nia sprzedawca) 
 
 

 ................................................ 
  (podpis i piecz  sprzedawcy) 

Kupon reklamacyjny nr 2 
Przetrz saczo - zgrabiarki                      Sprz t technicznie sprawny 
Nr fabryczny ....................................        po naprawie odebra em: 
Nr protoko u rekl.............................. 
Gwarancj  przed ono....................       Dnia................................... 
Data zakupu.....................................       ............................................ 

  (podpis u ytkownika) 

Kupon reklamacyjny nr 1 
Przetrz saczo - zgrabiarki                      Sprz t technicznie sprawny 
Nr fabryczny ....................................         po naprawie odebra em: 
Nr protoko u rekl.............................. 
Gwarancj  przed ono....................       Dnia................................... 
Data zakupu......................................      ............................................ 

  (podpis u ytkownika) 

 
Przy reklamacji nale y okaza  kart  gwarancyjn . 
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Przepisy post powania gwarancyjnego. 
 
1. Przez u ytkownika nale y rozumie  osob  fizyczn  lub prawn  nabywaj  sprz t rolniczy, przez 

sprzedawc  -jednostk  handlow , dostarczaj  sprz t u ytkownikowi, a przez producenta - wy-
twórc  sprz tu rolniczego. 

2. W ramach gwarancji producent lub upowa nione przez niego jednostki w przypadku uznania re-
klamacji zobowi zany jest do: 
- bezp atnej naprawy reklamowanej maszyny; 
- ca kowitej wymiany maszyny; 
- dostarczenia u ytkownikowi bezp atnie nowych, poprawnie wykonanych cz ci; 

3. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynik e z winy producenta wskutek wady materia u, 
ej obróbki lub monta u. Gwarancj  obj te s  wszystkie elementy sprz tu, niezale nie od tego 

czy producent wyprodukowa  je we w asnym zak adzie, czy otrzyma  w ramach kooperacji. 
4. Gwarancj  nie obj te s  te cz ci z wymienionych w instrukcji obs ugi, których normalne fizycz-

ne zu ycie w wyniku pracy nast puje przed up ywem okresu gwarancyjnego. Gwarancja nie 
obejmuje uszkodze  powsta ych na skutek niew ciwego u ytkowania maszyny. 

5. ytkownik powinien zg osi  reklamacj  niezw ocznie w ci gu 14-u dni od daty powstania 
uszkodzenia. 

6. Gwarancji udziela si  u ytkownikowi na okres 24 miesi cy licz c od daty nabycia sprz tu. 
7. Producent ma prawo nie uzna  reklamacji, je eli w okresie gwarancji dokonano bez jego wiedzy 

jakichkolwiek zmian technicznych i napraw, nieodpowiednio magazynowano sprz t rolniczy lub 
niew ciwie go u ytkowano (niezgodnie z instrukcj  u ytkowania i obs ugi). 

8. Podstaw  do za atwienia reklamacji w okresie gwarancyjnym jest karta gwarancyjna z po wiad-
czon  na niej dat  nabycia sprz tu, poprawnie wype niony protokó  przekazania maszyny oraz 
dokument zakupu. 

9. W przypadku niedostarczenia przez sprzedawc  instrukcji u ytkowania, katalogu cz ci czy karty 
gwarancyjnej lub niew ciwego jej wype nienia, ponosi on odpowiedzialno  materialn  za 
wszelkie dodatkowe koszty, na jakie by  nara ony u ytkownik w okresie gwarancyjnym. 

10. Karta gwarancyjna dotyczy wy cznie tego sprz tu, do którego zosta a do czona przy sprzeda y. 
11. Termin gwarancji ulega przed eniu o okres, przez jaki u ytkownik by  pozbawiony mo no ci 

korzystania z maszyny, co nale y uwidoczni  w karcie gwarancyjnej. 
12. W przypadku zaistnienia drobnych uszkodze , które mo na szybko usun  przez wymian  cz ci 

lub zespo ów, u ytkownik otrzymuje bezp atnie za zwrotem cz ci uszkodzonych - nowe po-
trzebne cz ci od przedstawiciela producenta po uznaniu przez niego s uszno ci reklamacji. 

13. Reklamacj  w zasadzie przyjmuje sprzedawca, u którego zakupiono sprz t. U ytkownik ma jed-
nak prawo zg oszenia reklamacji bezpo rednio u producenta, którego adres jest wpisany do karty 
gwarancyjnej. 

14. Je eli reklamacj  zg oszono sprzedawcy jest on zobowi zany do wype nienia formularza rekla-
macyjnego w 3-ch egzemplarzach, z których jeden wysy a do producenta, drugi wr cza reklamu-

cemu, trzeci pozostaje u sprzedaj cego. 
15. Je eli producent, sprzedawca i u ytkownik nie uzgodni  innego terminu za atwienia reklamacji, 

to powinna ona by  za atwiona w ci gu 14, a w przypadkach bardziej z onych -w ci gu 21 dni 
roboczych od daty dostarczenia maszyny do producenta. 

 
Je eli u ytkownik uwa a, e negatywne za atwienie zg oszonej przez niego reklamacji jest nie-

uszne, przys uguje mu prawo zwrócenia si  do sprzedawcy z daniem ponownego rozpatrzenia 
sprawy z udzia em rzeczoznawcy. 

 


