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UWAGA!
Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.
Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych; technologicznych i w wyposażeniu,
które będą na bieżąco wprowadzane do instrukcji.
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IDENTYFIKACJA ROZSIEWACZA NAWOZÓW „SIEW XL”
Dane umieszczone na tabliczce
znamionowej służą do
identyfikacji rozsiewacza
i powinny odpowiadać danym
wpisanym przy sprzedaży.

Rys. 1 Tabliczka rozsiewacza.

Tabliczka znamionowa
rozsiewacza znajduje się na
górnej części zbiornika
nawozowego.
Niniejszą instrukcję obsługi należy dołączyć do maszyny. Zaleca się, aby dostawca
maszyn , zarówno nowych jak i używanych , zachował podpisane przez nabywcę
potwierdzenie odbioru instrukcji obsługi wraz z maszyną.
UWAGA:
-

-

-

-

-

w momencie odbioru rozsiewacza sprawdzić czy nie wystąpiły uszkodzenia podczas transportu, czy
wyposażenie jest kompletne oraz czy na tabliczce znamionowej znajduje się numer fabryczny – porównać
zgodność numeru fabrycznego z numerem na karcie gwarancyjnej bądź fakturze/paragonie.
gwarancja nie obejmuje niesprawności i uszkodzeń spowodowanych eksploatacją niewłaściwą lub
niezgodną z zaleceniami niniejszej instrukcji, niewłaściwą obsługą i normalnym zużyciem eksploatacyjnym.
Gwarancja nie obejmuje też uszkodzeń po okresie gwarancyjnym, kosztów przestoju, kosztów przejazdów i
transportu maszyny, diet, kosztów godzin nadliczbowych.
W sprawach związanych z gwarancją prosimy o kontakt z dostawcą rozsiewacza, który będzie rozpatrywał
roszczenia gwarancyjne
w zakresie rzeczowym. Przed każdym działaniem, mającym na celu usunięcie niesprawności lub
uszkodzenia, proponowany sposób ich usunięcia oraz związane z tym koszty muszą być uzgodnione
z producentem.
Gwarancja wygasa, gdy w wyniku samowolnej naprawy przez klienta, lub zamontowania obcych części
zamiennych maszyna zostaje zmieniona i ewentualna szkoda pozostaje w bezpośrednim związku
przyczynowo – skutkowym z tymi zabiegami,
producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych udoskonalających wyrób, które
zawsze mogą być wniesione na bieżąco do instrukcji.
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1. WSTĘP
Instrukcja obsługi jest ważną częścią składową wyposażenia rozsiewacza. Dostawca rozsiewacza
nowego lub używanego powinien łącznie z rozsiewaczem przekazać użytkownikowi instrukcję. Użytkownik
zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z instrukcją i stosowania zawartych w niej informacji. Jeżeli
informacje są niezrozumiałe lub niejednoznaczne należy wyjaśnić wątpliwości u dostawcy lub producenta
rozsiewacza. Adres producenta podany jest na stronie tytułowej. Instrukcja obsługi w kolejnych rozdziałach
informuje o budowie i działaniu rozsiewacza, o jego parametrach techniczno-eksploatacyjnych, o prawidłowej
regulacji i obsłudze, o możliwych usterkach i naprawach. Przed uruchomieniem rozsiewacza po raz pierwszy
należy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi pomoże Państwu optymalnie wykorzystywać
maszynę. Jej uważne przeczytanie pozwoli na bezpieczną i wydajną pracę oraz zapewni skuteczność, o którą
Państwo zabiegają. Tylko dokładne stosowanie się do przedstawionych w niej zasad i wskazówek gwarantuje
użytkowanie maszyny bez zakłóceń i wypadków, jak również długi okres eksploatacji rozsiewacza.
Stosowane w instrukcji obsługi określenia: strona lewa, strona prawa, tył, przód- odnoszą się do ustawienia
obserwatora zwróconego twarzą zgodnie z kierunkiem jazdy maszyny.
Rozsiewacz wolno użytkować, konserwować i uruchamiać tylko osobom, które zostały z nim zapoznane i
poinformowane o ewentualnych niebezpieczeństwach.
Oznacza to również, że pożyczając rozsiewacz innemu użytkownikowi, należy zapoznać go z jej obsługą i
pożyczyć mu instrukcje obsługi.
Należy przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, jak również pozostałych ogólnie uznanych
reguł dotyczących techniki, medycyny pracy i zasad ruchu drogowego.
Rozsiewacz wolno stosować jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, w przeciwnym razie, w wypadku
powstałych szkód traci się wszelkie prawa wynikające z gwarancji.
Stosowanie rozsiewacza zgodnie z przeznaczeniem dotyczy również przestrzegania zaleconych przez
producenta warunków pracy i konserwacji, jak również zaleconych przez producenta warunków pracy i
konserwacji jak również stosowania oryginalnych części zamiennych.
W momencie dostawy rozsiewacza należy sprawdzić czy nie wystąpiły uszkodzenia podczas transportu, czy
osprzęt jest kompletny oraz czy na tabliczce znamionowej znajduje się numer fabryczny.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych udoskonalających wyrób, które nie
zawsze mogą być wniesione na bieżąco do instrukcji.
W instrukcji obsługi niektóre polecenia wyróżniono. Sposób wyróżnienia i jego znaczenie przedstawione są
poniżej.

UWAGA

Taki znak ostrzegawczy w instrukcji obsługi nakazuje zachowanie szczególnej
ostrożności w trakcie eksploatacji maszyny, z uwagi na zagrożenie dla osób,
możliwość uszkodzenia wyrobu, zagrożenia dla środowiska lub uprawy.
OSTRZEŻENIE – Podkreśla ważność zagadnień bezpieczeństwa jeżeli

istnieje niebezpieczeństwo obrażeń personelu.
WAŻNE -

Polecenie zwraca uwagę na konieczność dokładnego wykonania
czynności w celu uniknięcia uszkodzenia wyrobu.
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

UWAGA

Użytkowanie rozsiewacza wymaga szczegółowego zapoznania się
z poniższymi informacjami i bezwzględnego przestrzegania
przedstawionych zasad bezpieczeństwa.
Niestosowanie się do poniższych zasad może doprowadzić do
śmierci lub kalectwa, skażenia środowiska naturalnego lub
uszkodzenia rozsiewacza.
Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych zasad winę ponosi
użytkownik.

Obsługa:
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

Rozsiewacza nie mogą obsługiwać dzieci i młodzież poniżej 18 lat.
Instrukcja obsługi musi znajdować się przy rozsiewaczu. Przy użyczaniu rozsiewacza należy przekazać go
sprawnym technicznie i wraz z instrukcją obsługi.
Przy pracy należy stosować środki ochrony osobistej, jak ubranie ochronne, rękawice ochronne, obuwie.
Nie wolno dopuszczać do obsługi rozsiewacza osób postronnych, nie zapoznanych z instrukcja obsługi.
Zabrania się wykonywania zabiegów rozsiewania, jeżeli osoby postronne znajdują się w odległości mniejszej
niż 6m od rozsiewacza przy rozsiewie nawozów pylistych i 12 m przy rozsiewie nawozów granulowanych.
Przy zawracaniu lub cofaniu należy zachować szczególną ostrożność, należy zapewnić sobie odpowiednią
widoczność lub skorzystać z osoby odpowiednio przeszkolonej.
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac polowych rozsiewaczem niesprawnym.
Do napędu rozsiewacza należy stosować wał przegubowo – teleskopowy z osłonami w dobrym stanie
technicznym. Należy stosować wał zgodnie z zaleceniem podanym w instrukcji obsługi i oznaczony
oznakowaniem CE.
Sprawdzić czy osłony bezpieczeństwa mechanizmów są właściwie przymocowane – niedozwolona jest praca
bez osłon bezpieczeństwa.
nie wolno wysiewać materiałów innych niż te, do których rozsiewacz jest przeznaczony,
nie wolno napełniać skrzyni ładunkowej nawozem przy zdemontowanych lub uniesionych sitach
odciążających,
przekroczenie dopuszczalnej ładowności grozi wypadkiem,
podczas dokonywania wszelkich prac regulacyjnych i obsługowych należy maszynę opuścić
w położenie spoczynkowe, wyłączyć silnik w ciągniku, upewnić się ,że wszystkie elementy wirujące nie
obracają się, rozłączyć wał napędowy,
elementy poluzowane w celu dokonania przeglądu, napraw lub wymiany należy ponownie trwale
zamocować,
podczas pracy rozsiewaczem oraz wykonywania czynności obsługowych, regulacyjnych i naprawczych nie
wolno nosić rozpiętej odzieży, mającej luźno zwisające lub odstające części,
W czasie pracy rozsiewacza niedopuszczalne jest odchylanie, zdejmowanie i zakładanie osłon.
Osłonę WPT należy zabezpieczyć przed obracaniem za pomocą łańcucha łączącego osłonę wału z osłoną
wałka przekaźnika mocy maszyny i jednostki napędowej.
Osłona wałka przekaźnika mocy od strony maszyny powinna osłaniać przegub wraz ze sprzęgłem na całym
obwodzie, przy zachodzeniu osłony WPM na osłonę WPT nie mniej niż 50 mm.
Przy rozrzucaniu nawozów pylistych pracownik obsługujący rozsiewacz powinien być zabezpieczony przed
szkodliwym działaniem płynu nawozowego szczelnymi okularami, kombinezonem przeciwpyłowym,
rękawicami oraz maską zabezpieczającą.
Ładunek w rozsiewaczu zawieszanym może wpływać na sterowność ciągnika. Równowaga rozsiewacza
może być zachwiana w sytuacji rozładowania częściowego, w takiej sytuacji należy zachować szczególną
ostrożność.
Rozsiewacz może pracować na polach o pochyleniu nie przekraczających 10 °.
Nie przekraczać maksymalnej prędkości roboczej rozsiewacza 15 km/h. Ograniczyć prędkość roboczą
odpowiednio do warunków terenowych.
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

Przy wykonywaniu nawrotów zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość do niezbędnego
minimum.
Zabrania się stawania, kładzenia lub wieszania przedmiotów na wale przymocowanym do ciągnika maszyny.
Nie zdejmować i nie otwierać osłon WOM gdy wał przegubowo-teleskopowy jest w ruchu. Niedozwolona
jest praca z wałem przegubowo teleskopowym z uszkodzoną osłoną lub bez osłon.
Zabrania się przewożenia osób w zbiorniku rozsiewacza.
W zbiorniku nawozowym nie wolno przechowywać żadnych przedmiotów czy narzędzi.
W czasie przerw w pracy rozsiewacz opuścić na podłoże i wyłączyć napęd (odłączyć wałek WOM).
Zabrania się podnoszenia i opuszczania rozsiewacza, jeżeli w strefie jego działania przebywają osoby
postronne.
Niedopuszczalne jest pozostawianie nawozów w rozsiewaczu po zakończeniu pracy.
Załadunek i wyładunek nawozów należy dokonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić opakowania.
W razie rozsypania nawozu w transporcie należy go usunąć z podłoża, a skażone miejsca spłukać wodą lub
przekopać pokrywając ziemią.
Niedopuszczalne jest przewożenie zwierząt, materiałów spożywczych i przedmiotów łatwopalnych,
pojazdem lub sprzętem, na którym znajdują się nawozy lub opakowania po nich.
Umyć rozsiewacz po każdym dniu roboczym, szczególnie dokładnie czyścić przed przekazaniem do naprawy.
Naprawy wykonywać przy wyłączonym silniku ciągnika
i rozsiewaczy położonym na podłożu.
Przy przemieszczaniu rozsiewacza za pomocą urządzeń podnośnikowych do przenoszenia rozsiewacza
należy używać lin, które należy przeciągać pod ramą rozsiewacza. Miejsca do przeciągnięcia lin są
oznaczone na rozsiewaczy za pomocą piktogramów. Należy używać lin o wytrzymałości większej niż ciężar
rozsiewacza.
Przy podnoszeniu rozsiewacza należy zachować odpowiedni odstęp od linii elektrycznych.

Agregowanie:
l
l
l

l
l
l
l
l

Rozsiewacz łączyć tylko z ciągnikiem odpowiedniej klasy, przód ciągnika nie musi być obciążony
obciążnikami.
Zdejmowanie i zakładanie wału napędowego wykonywać tylko przy włączonym silniku ciągnika i kluczyku
wyjętym ze stacyjki.
Połączenie napędu wykonać zalecanym wałem przegubowo-teleskopowym(wyposażenie specjalne).
Można stosować inne wały przegubowo-teleskopowe, oznaczone znakiem bezpieczeństwa „CE”, o co
najmniej takim samym momencie obrotowym i takiej samej długości. Zabrania się stosowania wału bez
osłon lub z osłoną uszkodzoną .
Zabrania się pracy bez osłon wał odbioru mocy ciągnika i walu przyjęcia mocy rozsiewacza
Zabrania się użytkowania wału przegubowo-teleskopowego nie posiadającego znaku bezpieczeństwa„CE”.
Nigdy nie wchodź między ciągnik i maszynę, kiedy jest ona zaczepiana, odczepiana, lub ciągnik z maszyna
znajduje się w ruchu.
Przed przystąpieniem do pracy każdorazowo sprawdź, czy maszyna jest właściwie połączona z ciągnikiem i
czy wszystkie osłony są na swoich miejscach.
Każdorazowo po zakończeniu pracy sprawdź stan techniczny maszyny, szczególnie jej układ zawieszenia.

Ochrona przed działaniem olejów i smarów:
Przy pracy z olejami i smarami:
l

l
l
l
l
l

Nigdy nie używaj olejów i smarów do czyszczenia ciała z brudu. Substancje te mogą zawierać drobne
cząstki metalu, które niszczą skórę. Olej i smar dostający się w uszkodzenia mogą spowodować
dodatkowe podrażnienia.
Postępuj wg zaleceń bezpieczeństwa, podawanych przez producentów smarów.
Oleje syntetyczne są w wielu przypadkach żrące i powodują podrażnienia skóry.
Zużyty olej musi zostać zlany do przeznaczonych do tego pojemników i utylizowany zgodnie z przepisami.
Jeżeli olej ulegnie rozlaniu, należy w pierwszym rzędzie nie dopuścić do powiększenia się plamy, a
następnie zebrać olej przez jego adsorpcję np. przy pomocy trocin.
Jeżeli olej lub smar spowoduje podrażnienia skóry, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym
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lekarzem.

Przechowywanie:
l
l

Rozsiewacz należy przechowywać w stanie czystym pod zadaszeniem.
Rozsiewacz przechowywać w miejscu, w którym nie mam możliwości przypadkowego skaleczenia się ludzi i zwierząt.

2. PRZEZNACZENIE ROZSIEWACZA
Rozsiewacz nawozów SIEW XL jest przeznaczony do powierzchniowego wysiewu nawozów
mineralnych granulowanych na polach uprawnych, łąkach, pastwiskach, ścierniskach i pastwiskach.
Rozsiewacz jest maszyną zawieszoną na trzypunktowym układzie zawieszenia napędzaną od WOM
ciągnika. Z uwagi na toksyczne działanie nawozów mineralnych podczas eksploatacji i obsługi
rozsiewacza należy ściśle przestrzegać podstawowych zasad bhp.
Rozsiewacz nawozów zawieszany jest przeznaczony wyłącznie do prac w rolnictwie lub prac
podobnych. Użytkowanie go do innych celów będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z
przeznaczeniem. Spełnienie wymagań dotyczących posługiwania się maszyną, dotyczących obsługi
i napraw według zaleceń producenta i ścisłe ich przestrzeganie stanowi warunek użytkowania
zgodnego z przeznaczeniem.
Maszyna powinna być użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby zaznajomione
z jej szczegółowymi charakterystykami i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie
bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisy ruchu drogowego powinny być zawsze
przestrzegane. Samowolne zmiany wprowadzane do maszyny bez zgody producenta zwalniają
producenta od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub szkody oraz powodują utratę gwarancji.
2.1 Niewłaściwe użycie rozsiewacza
Rozsiewacz nawozów SIEW XL - powinien być używany wyłącznie do celów do jakich został
skonstruowany. Jakiekolwiek inne użycie może powodować zagrożenia dla środowiska lub osób obsługujących.

Wszelkie inne wykorzystanie maszyny np.: do przewozu ludzi, zwierząt lub innych ładunków,
jako urządzeń dźwigowych, wsporczych i podnośnikowych oraz wykonywania prac
nawożenia w innych miejscach niż pola uprawne – jest zabronione i powoduję utratę
gwarancji.

3. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
3.1.

Przewidywane zagrożenia przy eksploatacji rozsiewacza

Użytkując rozsiewacz zgodnie z przeznaczeniem można przewidzieć niektóre zagrożenia
dla życia i zdrowia człowieka. Aby uniknąć występujących zagrożeń należy szczegółowo poznać
zasady użytkowania i obsługi rozsiewacza.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zespoły rozsiewacza oraz sytuacje stwarzające zagrożenie
dla operatora i osób postronnych:
- wirujący wał przegubowo-teleskopowy,
- wirujące tarcze rozsiewacza, wirujące zespoły napędowej,
7
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- zagrożenia wynikające z wyrzucania przez tarcze rozsiewacza nawozów mineralnych,
- zagrożenie wynikające z utraty stateczności,
- zagrożenie wynikające z kontaktu z nawozami sztucznymi stosowanymi przy rozsiewaniu,
- zagrożenia wynikające z zaniedbania stosowania środków ochrony osobistej.
3.2.

Pozostające elementy ryzyka

Pomimo, że firma „AKPIL® bierze odpowiedzialność za wzornictwo, konstrukcję, w celu
wyeliminowania niebezpieczeństwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy rozsiewacza są nie do
uniknięcia.

Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania się obsługującego rozsiewacz.
1. Niebezpieczeństwo zaczepienia lub zranienia wystającymi elementami rozsiewacza podczas
załadunku zbiornika oraz podczas pracy.
Przed rozpoczęciem powyższych czynności należy upewnić się, że w pobliżu nie ma osób
postronnych.
2. Niebezpieczeństwo zgniecenia podczas podnoszenia i opuszczania rozsiewacza.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas wykonywania tych czynności, sprawdź czy osoby nie
znajdują się w zasięgu rozsiewacza.
3. Niebezpieczeństwo wciągnięcia lub pochwycenia przez wirujące elementy napędowe.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas gdy elementy wirujące są w ruchu. Operator i osoby
postronne nie powinny zbliżać się do maszyny w trakcie jej pracy.
4. Niebezpieczeństwo wyrzucania przez rozsiewacz nawozów podczas pracy.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy rozsiewaczem.
Operator i osoby postronne, szczególnie dzieci nie powinny zbliżać się do maszyny w trakcie jaj
pracy. Zachowaj bezpieczną odległość od pracującej maszyny.
5. Niebezpieczeństwo utraty stateczności.
Podczas napełniania zbiornika musi być podłączony do ciągnika. Na czas postoju i przechowywania
rozsiewacz należy ustawić na twardym i poziomym podłożu. Agregować rozsiewacz z zalecanymi
ciągnikami.
6. Niebezpieczeństwo powodowane przez kontakt lub wdychanie szkodliwych substancji.
Podczas obsługi i pracy rozsiewaczem stosuj zalecane środki ochrony osobistej. Operator i osoby
postronne nie powinny zbliżać się do maszyny w trakcie jej pracy.
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3.3.

0gólne zasady bezpieczeństwa.

UWAGA!!!
Przyczyną większości wypadków jakie zdarzają się podczas pracy, obsługi lub transportu jest
nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
W związku z tym konieczne jest aby każda osoba mająca do czynienia z tym rozsiewaczem nawozów
ściśle przestrzegała poniższych zasad bezpieczeństwa pracy:
- obsługa i użytkowanie rozsiewacza nawozów może być powierzona osobie, która posiada
odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy maszynami rolniczymi i zapoznała się i mniejszą
instrukcją obsługi,
- przed użytkowaniem rozsiewacza należy zwrócić uwagę na jego stan techniczny, sposób
zamocowania poszczególnych mechanizmów a zwłaszcza elementów układu napędowego i zespołów
roboczych,
- nie wolno pracować maszyną, która nie jest w pełni sprawna,
- elementy poluzowane należy dokręcić, a uszkodzone niezwłocznie wymienić na nowe,
- w przypadku konieczności napraw, należy stosować tylko oryginale części zamienne, a czynności
naprawcze powinna wykonywać osoba z właściwymi kwalifikacjami,
- wszystkie osłony zabezpieczające muszą być zamontowane i nieuszkodzone,
- podczas pracy rozsiewaczem należy używać ubrania ochronnego,
- ciągnik współpracujący z rozsiewaczem musi być wyposażony w kabinę,
- maszynę można uruchomić Jedynie w położeniu roboczym, po upewnieniu się,
że w promienie 50 m nie znajdują się ludzie lub zwierzęta,
- praca rozsiewaczem może odbywać się jedynie przy nominalnej prędkości obrotowej WOM
ciągnika tj. 540 Obr/min. Nie wolno przekraczać 600 Obr/min.,
- w przypadku jakichkolwiek awarii należy niezwłocznie wyłączyć napęd przenoszony od ciągnika,
- należy stosować typ wału podany przez producenta w niniejszej instrukcji obsługi,
- nie wolno pracować z wałem przegubowo teleskopowym, uszkodzonym ( zgiętym, z zacinającymi
się przegubami itp.) bądź niekompletnym,
- rozsiewacz należy agregować z ciągnikiem klasy podanej w charakterystyce technicznej w niniejszej
instrukcji obsługi,
- przed rozpoczęciem pracy należ upewnić się, czy elementy regulacyjne działają prawidłowo,
- nie wolno poruszać się agregatem na biegu wstecznym przy włączonym napędzie zespołów
roboczych,
- podczas pracy i przejazdów transportowych maszyna musi być podniesiona na podnośniku
hydraulicznym ciągnika,
- nie wolno przewozić na maszynie ludzi, zwierząt, przedmiotów nie związanych z pracą agregatu,
- operator nie może pozostawić agregatu z włączonym napędem zespołów
rozsiewacza,
- należy zwracać uwagę, aby osłona wału przegubowo teleskopowego była zawsze założona
i zabezpieczona łańcuszkami przed obrotem. Osłony uszkodzone należy natychmiast wymienić,
- podczas przejazdów transportowych należy wyłączyć napęd zespołów roboczych rozsiewacza.
- w czasie pracy rozsiewacza niedopuszczalne jest przegarnianie nawozu w zbiorniku,
- podczas pierwszego uruchomienia sprawdzić działanie rozsiewacza, oraz dokonać wstępnych
regulacji nie napełniając zbiornika nawozami,
- rozsiewacz transportowany na układzie zawieszenia ciągnika po drogach publicznych należy
wyposażyć w przenośne tablice świetlne- ostrzegawcze oraz trójkątną tablicę wyróżniającą pojazdy
wolnobieżne. Nie stosowanie się do powyższych zasad może stwarzać zagrożenia dla operatora i osób
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postronnych jak również może prowadzić do uszkodzenia rozsiewacza. Za szkody wynikłe z
nieprzestrzegania tych zasad odpowiedzialność ponosi użytkownik.

3.4.

Znaki bezpieczeństwa i napisy

W tablicy 1 wyszczególniono znaki umieszczone na maszynie oraz podano ich znaczenie, a na
rysunku 2 oraz 3 pokazano ich rozmieszczenie. Numery na rysunku i w tabeli są identyczne. Znaki i
napisy bezpieczeństwa powinny być chronione przed zgubieniem i utratą czytelności. Znaki i napisy
zgubione i nieczytelne powinny być zastąpione nowymi. Wymaga się aby nowe zespoły zastosowane
podczas naprawy były oznaczone wszystkimi znakami bezpieczeństwa, przewidzianymi przez
producenta. Znaki można zakupić pisząc na adres producenta podając numer znaku (wg tablicy 1) oraz
nazwę i numer wydania instrukcji obsługi.
Znaczenie symboli (miejsce umieszczenia na rozsiewaczu):
1. Przeczytaj instrukcję obsługi. (Zbiornik główny)
2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk przed rozpoczęciem czynności obsługi. (Zbiornik główny)
3. Zagrożenie wyrzutem materiałów– zachować bezpieczną odległość(min. 20m).
(Zbiornik główny)
4. Nie dotykać elementów maszyny, zanim wszystkie zespoły nie zatrzymają się.
(Zbiornik główny)
5. Nie zajmować miejsca w pobliżu cięgieł podnośnika podczas sterowania podnośnikiem.
(Rama główna- boczna)
6. Oznaczenie punktów zakładania zawiesi. (Rama Główna – w miejscu podnoszenia)
7. UWAGA! Nie sięgać i nie wkładać rąk do zbiornika nasion, gdy silnik jest w ruchu.
(Zbiornik główny)
8. Nie otwierać i nie zdejmować osłon gdy wał przegubowo-teleskopowy jest w ruchu.
Niedozwolona jest praca WPM z uszkodzonymi osłonami lub bez osłon.
9. Wartość i kierunek obrotów WOM. (Nad WOM)
10. Oznaczenie punktów smarowania.
11. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi. (Zbiornik główny)
12. Ograniczenie prędkości do 15km/h. (Zbiornik główny)
13. Zagrożenie zatrucia oparami lub gazami toksycznymi. Należy zachować bezpieczną odległość
od pracującej maszyny.
14. Zakaz jedzenia, picia, palenia tytoniu podczas pracy. Zawsze pracuj w ubraniu ochronnym. Po
pracy umyj ręce mydłem, usta przepłukuj wodą i zmień ubranie. (Zbiornik główny).
15. Zagrożenie skaleczeniem i przecięciem ( Rama główna).
16. Nie wchodzić do zbiornika(na krawędzi zbiornika)
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ZNAKI INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZE.

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

8

9

UWAGA!
Użytkownik maszyny zobowiązany jest dbać w całym okresie użytkowania o czytelność symboli i
napisów ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. W razie ich uszkodzenia lub zniszczenia należy
je odnowić lub wymienić na nowe. Naklejki z symbolami do nabycia u producenta maszyny.
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4. INFORMACJE DOTYCZĘCE UŻYTKOWANIA
4.1.

Informacje ogólne

Rozsiewacz nawozów zawieszany przystosowany jest do pracy na pochyłościach terenu nie
przekraczających 8,5 stopni. Rozsiewacze przystosowane są do współpracy z ciągnikami (patrz punkt
charakterystyka techniczna) wyposażonymi w standardowe obciążniki kół przednich i tylnych.
Do napędu tarcz rozsiewacza stosować wał posiadający znak bezpieczeństwa „CE" (patrz
charakterystyka techniczna). Ze względu na możliwość przeciążenia wału nie należy go używać do
napędu innych maszyn.
4.2.

Budowa i działanie maszyny

Rozsiewacz nawozów zbudowany jest z ramy przystosowanej do łączenia z trzypunktowym układem
zawieszenia ciągnika (rys. l). Na ramie zamocowany jest zbiornik, wykonany z blachy stalowej.
Dozowanie nawozu odbywa się poprzez dwa otwory umieszczone w dnie zbiornika. W tylnej części
zbiornika znajduje się mechanizm regulacji dawki wysiewu składający się z dwóch zasuw. W
przedniej części zbiornika znajduje się mechanizm otwierania i zamykania otworów zasypowych
składający się z dźwigni, cięgien i zasuw zamykających otwory zasypowe. Rozsiewanie nawozu
następuje dzięki 2 tarczom z 2 łopatkami rozsiewającymi. Tarcze otrzymują napęd WOM poprzez wał
przegubowo-teleskopowy, przekładnia centralną i dwie przekładnie kątowe. Do zbiornika rozsiewacza
zamocowane są uchwyty do mocowania tablic świetlno-ostrzegawczych i trójkątnej tablicy
wyróżniającej pojazdy wolnobieżne.
ZAPAMIĘTAJ.
Przed napełnianiem zbiornika nawozem należy zamknąć otwory dozujące.
Zamykanie otworów w wersji standardowej mechaniczne za pomocą dźwigni w wersji
rozszerzonej hydrauliczne .
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4.3.

Charakterystyka techniczna

Tabela 2. Charakterystyka techniczna rozsiewacza nawozów.
Jednostka
Lp. Wyszczególnienie
1

Symbol maszyny

2

Typ maszyny

SIEWXL
600
zawieszan
a

Wymiary gabarytowe
(transportowe i robocze)

Parametr maszyny
SIEWXL
SIEWXL
SIEWXL
800
1200
1000
zawieszana zawieszana zawieszana

- długość

mm

1010

1010

1005

1005

-szerokość

mm

1505

1505

1705

1705

mm

1115

1120

1125

1127

m2

2

2

2

2

5

-wysokość
Powierzchnia
przechowywania
Masa maszyny

Kg

200

210

230

245

6

Dopuszczalna ładowność

Kg

600

800

1000

1200

7

Szerokość robocza

m

10-24

10-24

10-24

10-24

- transportowa

km/h

15

15

15

15

- robocza

km/h

4-12

4-12

4-12

4-12

9

Zakres dawek

kg/ha

100-1500

100-1500

100-1500

100-1500

10

Agregowanie z
ciągnikiem
- klasa ciągnika

-

1.4

1.4

1.4

1.4

- siła uciągu

KN

14

14

14

14

11

Prześwit transportowy

mm

300

300

12

Zespół dozujący typ

-

13

Aparat wysiewający

-

300
300
szczelinowy
tarczowy

14

Liczba osób obsługi

-

15

Wał przegubowo
teleskopowy.

16

Poziom hałasu

3

4

Prędkość jazdy
8

1

1

1

1

UWAGA!!!
Wał przegubowo teleskopowy należy indywidualnie dopasować
do ciągnika. Firma AKPIL nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia
spowodowane nieprawidłową długością wału.
UŻYWAJ WAŁU WYŁACZNIE ZE ZNAKIEM „CE”

Poniżej hałasu emitowanego przez ciągnik
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4.4

Wyposażenie i osprzęt

Do podstawowego wyposażenia rozsiewacza należy:
- instrukcja obsługi z katalogiem części i kartą gwarancyjną.
Do podstawowego wyposażenia maszyny nie należą przenośne urządzenia świetlno-ostrzegawcze i
trójkątna tablica wyróżniająca pojazdy wolnobieżne, można j e nabyć za dodatkową opłatą u
producenta lub w składnicach sprzętu rolniczego.
Każdy rozsiewacz powinien posiadać sprawne tablice świetlno-ostrzegawcze i trójkąt wyróżniający
pojazdy wolnobieżne(opis tablic znajduje się w rozdziale „transport"). Nie zakładanie ich na czas
transportu może grozić wypadkiem. Za szkody powstałe podczas wypadku odpowiada użytkownik
maszyny.
4.5.

Przygotowanie ciągnika do pracy

Przygotowanie ciągnika do współpracy z rozsiewaczem polega na sprawdzeniu zgodnie z instrukcją
obsługi ciągnika (szczególnie zwrócić uwagę na sprawne działanie układu zawieszenia narzędzi)
Cięgła dolne układu zawieszenia na ciągniku powinny być przed zawieszeniem maszyny ustawione na
jednakowej wysokości od podłoża, ustawia to zawieszenie maszyny na ciągniku.
4.6.

Przygotowanie rozsiewacza do pracy.

Przygotowanie rozsiewacza do pracy polega na sprawdzeniu Jego stanu technicznego
a w szczególności należy:
- sprawdzić połączenia śrubowe, a w przypadku stwierdzenia luzów dokręcić nakrętki i śruby,
- sprawdzić czy tarcze wysiewające obracają się lekko i bez zacięć,
- sprawdzić kompletność łopatek tarczy i ich stan, w razie konieczności wymienić na nowe,
- sprawdzić stan mieszadła,
- sprawdzić szczelność przekładni,
- rozsiewacz nasmarować zgodnie z zaleceniami.
ZAPAMIĘTAJ !!!
Nieprawidłowe przygotowanie maszyny do pracy -noże spowodować obniżenie jakości pracy
rozsiewacza.

4.7.

Zawieszenie rozsiewacza na ciągniku.

OSTRZEŻENIE. Zabrania się dokonywania łączenia maszyny z ciągnikiem przy pracującym
silniku ciągnika.
Zawieszając rozsiewacz na ciągniku należy wykonać następujące czynności;
- zdemontować belkę zaczepową do narzędzi z cięgien dolnych trzypunktowego układu zawieszenia
(TUZ).
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- podjechać ciągnikiem dostatecznie blisko do ramy maszyny,
- wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec ręczny,
- założyć cięgna dolne ciągnika na czopy narzędzia i zabezpieczyć typowymi przetyczkami,
- łącznik górny ciągnika połączyć sworzniem z wieszakiem maszyny i zabezpieczyć typową
przetyczką,
- założyć wał przegubowo- teleskopowy, (jeden łańcuszek wału osłony przypiąć do otworu osłony
WPM maszyny, ,a drugi do osłony WOM ciągnika),
- zamocować przenośne tablice świetlne- ostrzegawcze i tablicę wyróżniającą pojazdy wolnobieżne.
UWAGA!!!
Rozsiewacz podnosić na wysokość transportową 0,3 m, dalsze podnoszenie może spowodować
uszkodzenie otwartej tylnej szyby kabiny ciągnika.
4.7.1 Obciążenie na osi
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 ciągnika.

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:

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:
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4.8.

Napełnianie zbiornika.

Po zawieszeniu rozsiewacza na ciągniku i przeprowadzeniu prób funkcjonalnych można przystąpić do
napełnienia zbiornika. Zbiornik rozsiewacza można napełniać za pomocą ładowaczy czołowych,
chwytakowych lub pneumatycznych. Przy opuszczonym rozsiewaczu na podłoże konstrukcja maszyny
pozwala na załadunek ręczny- bezpośrednio z środków transportowych (przyczep).
UWAGA!!!
Rozsiewacz napełniać bezpośrednio na polu. Podczas transportu rozsiewacza z pełnym
zbiornikiem może nastąpić uszkodzenie zbiornika.
4.9.

Zasady regulacji rozsiewacza.

Aby prawidłowo przeprowadzić zabieg nawożenia należy staranie wyregulować maszynę.
Do regulacji rozsiewacza należy zaliczyć:
- poziomowanie poprzeczne,
- poziomowanie wzdłużne,
- ustawienie łopatek na tarczy wysiewającej.
- regulacja dawki wysiewu.
Poziomowanie poprzeczne - za pomocą zmiany długości prawego wieszaka ciągnika ustawić maszynę
tak aby rama była równoległa do terenu.
Poziomowanie wzdłużne - polega na ustawieniu maszyny w takim położeniu aby patrząc z boku rama
rozsiewacza była równoległa do terenu. W tym celu należy unieść rozsiewacz na wysokość 0,3 m nad
powierzchnię pola, następnie za pomocą łącznika głównego przeprowadzić regulacje.
Ustawienie łopatek na tarczy wysiewającej. Każda łopatka mocowana jest do tarczy za pomocą dwóch
śrub ( wewnętrznej i zewnętrznej). Śruby zewnętrzne mają możliwość mocowania w 7 otworach.
Łopatki krótkie pokrywają wewnętrzny zakres szerokości roboczej a długie zewnętrzny. Dla
niektórych asortymentów nawozów (np. Salmag), jest możliwe uzyskanie optymalnego rozkładu
poprzecznego nawozu na szerokości od 12-24m przy identycznym ustawieniu łopatek rozsiewających
A i B rys.2.
Następstwa regulacji łopatek;
- zmiana położenia łopatek w otworze tarczy, przestawienie na wyższą wartość na skali powoduje
zwiększenie szerokości rozsiewu, wachlarz nawozu uniesiony.
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Rys.2

KIERUNEK JAZDY

Opcja dodatkowa rozsiewacza pozwala na hydrauliczne sterowanie otwieraniem i zamykaniem
przepustnicy. Otwieranie i zamykanie może odbywać się bezstopniowo a regulacji dokonuje się
obserwując rozrzut ziarna wykonując próbę kręconą.
Uwaga ! Zachowaj szczególną ostrożność podczas otwierania i zamykania przepustnicy zwracając
uwagę na siłę rozrzutu i bezpieczeństwo osób postronnych.
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Regulacja szerokości roboczej dla nawozów mineralnych
(ustawienie łopatek rozsiewających)
Asortyment nawozu

Szerokość robocza
12

Saletrzak27,5%N
gran.fi2.96 mm Cu1.04kg/l
Zakłady Azotowe
Kędzierzyn
Saletrzak 28 % N
perlisty
2.13mm,cu-1,06
Zakłady Azotowe
Tarnów
Saletrzak 27,5%N+0,2
Bór
perlisty, fi 2,08 mm. c
u-1,06
Zakłady Azotowe
Tarnów
Saletra Amonowa
Mang
32 % N grań fi 3,31
mm, c u-0,93
Zakłady Azotowe
Kędzierzyn
Saletra Amonowa 34 %
N perlista
fi 2,08 c u -1,03
Zakłady Azotowe
Puławy
Mocznik 46 %
Nperlisty
fi 1,86mm,cu-0.74
Zakłady Azotowe
Puławy

15

18

Asortyment nawozu
24

Szerokość robocza
12

15

18

24

Mocznik % N, fi 2,08
mm, c u - 0,70
B4/A5 B4/A5 B4/A6 B5/A6
Zakłady Azotowe
Police

B4/A5 B5/A5 B5/A6 B6/A6

Siarczan Amonowy
c u 0,97,21%
B4/A4 B4/A5 B5/A5 B5/A6
Zakłady Azotowe
Puławy

B4/A4 B4/A5 B5/A6

Polifoska 8 NPK8-2424 grań fi 2,82mm,
B3/A3 B3/A4 B4/A4 B4/A5 Cu-0,9S
B4/A4 B4/A4 B4/A4 B5/A5
Zakłady Azotowe
Police
Polifoska NPK6-2030grań
B4/A4 B5/A5 B5/A5 B5/A6 fi2,39mm,C u-1.02
Zakłady Azotowe
Police
Polimag 305 NPKMg
5-16-24-8 grań.
B5/A4 B5/A5 B5/A6 B5/A6 fi 1,85 mm, c u-1,01
Zakłady Azotowe
Police
Superfosfat potrójny
granul.
B3/A4 B4/A5 B5/A5 B6/A6 Fi 3,08mm , c u-1,2
Zakłady Azotowe
Gdańsk

B4/A4 B4/A5 B5/A5 B5/A6

B4/A4 B5/A4 B5/A5 B5/A6

B3A4 B4/A4 B5/A4 B5/A5

Zbiornik w tylnej części posiada układ regulacji dawki wysiewu. Składa się on z dwóch zasuw
regulujących szczelinę otworu. Należy pamiętać aby obie zasuwy były jednakowo ustawione
względem podziałki. Regulacji otworu za pomocą dźwigni dla uzyskania odpowiedniej normy
rozsiewu dokonuje się na podstawie tabeli wysiewu biorąc pod uwagę, szerokość roboczą,
przewidywaną prędkość pracy i żądaną normę wysiewu.

UWAGA!
Indywidualne właściwości nawozów mają duży wpływ na szerokość pracy
i normę rozsiewu, dlatego zawarte w tabeli dane regulacyjne mają jedynie
charakter orientacyjny.
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Regulacja dawki wysiewu (rys. 3 )

UPROSZCZONA ORJENTACYJNA TABELA WYSIEWU
(dla nawozu Saletrzak Azoty Tarnów)

Pozycja

8km/h

Wydatek

dźwigni
12m

15m

18m

24m

(kg/min)

1

119

96

81

59

19

2

179

143

120

89

26.6

3

290

232

194

145

46.5

4

359

287

240

180

57.5

5

436

349

291

218

69.8

6

521

417

391

261

83.5

7

660

530

497

331

106

8

712

570

534

356

114

9

980

654

613

408

130.8

10

1045

697

653

436

139.3

Wydatek (kg/h)

na skali

5. PRACA ROZSIEWACZEM
Rozsiewacz nawozów rozrzuca nawóz nie tylko za sobą, lecz również na boki od podłużnej osi
agregatu. Jednak przy takim sposobie działania ilość rozrzucanego nawozu zmniejsza się w skrajnych
odległościach od osi symetrii agregatu. W związku z tym podczas pracy konieczne jest takie
prowadzenie agregatu , aby uzyskiwać wysiew „na zakładkę” obsiewając podwójne pasy, na które
przypadło mniej nawozu.( Rys.4)
Podczas pracy traktorzysta powinien utrzymywać jednakową odległość kolejnych przejazdów
roboczych na polu. Prędkość jazdy rozsiewacza przy pracy powinna wynosić 4-13 km/h.
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Rys.4. Schemat pracy rozsiewaczem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wszelkie czynności obsługowe (np. zapchania) należy wykonać przy
opuszczonym rozsiewaczu na podłoże i wyłączonym silniku oraz
wyjętym kluczyku ze stacyjki i zaciągniętym hamulcu ręcznym.

6. PRACA Z NAWOZAMI
6.1.

Mieszanie nawozów

Zabiegiem często stosowanym, zmierzającym do uproszczenia prac związanych z nawożeniem, jest
mechaniczne mieszanie nawozów. Jest to niewątpliwie zabieg korzystny, gdyż przyspiesza rozsianie
nawozów, zapewnia ich równomierny wysiew oraz ogranicza ugniatanie pola. Przy sporządzaniu
mieszanek konieczne jest przestrzeganie pewnych zasad.
Składniki przygotowanej mieszanki muszą być sypkie, nie zbrylone, z zachowaniem ścisłych proporcji
przewidzianych w nawożeniu. Nie wszystkie nawozy możemy ze sobą. mieszać , a niektóre można
mieszać tylko bezpośrednio przed wysiewem.
ZAPAMIĘTAJ!!!
Nie można mieszać nawozów, które w mieszance zwiększają swoją higroskopijność, ponadto nie
można mieszać nawozów pylistych i drobnokrystalicznych z nawozami granulowanymi.
Mocznika nie można mieszać z saletrą amonową, saletrzakiem, superfosfatem, gdyż może to
prowadzić do ich zbrylenia lub powstania punktów mazistych. Utrudniony jest wtedy wysiew takiej
mieszanki, a czasem pogarsza się jej skład chemiczny. Że względu na straty azotu nie można nawozów
amonowych z nawozami o odczynie zasadowym. Niekorzystne zmiany mogą wystąpić przy mieszaniu
superfosfatu z nawozami zawierającymi wapń, np. Saletrzakiem, mączką fosforową. Tab.(5)
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Tab.(5) Tabela mieszania ważniejszych nawozów mineralnych
saletra
amonowa

saletrzak

siarczan
amonu

mocznik

Fosforan
amonu

superfosfaty

mączka
fosforytowa

sól
potasowa

siarczan
potasu

X

0

0

-

0

0

0

0

0

0

X

0

-

0

-

-

0

0

siarczan
amonu

0

0

X

0

+

+

-

+

+

Mocznik

-

-

0

X

0

0

0

0

+

fosforan
amonu

0

0

+

0

X

+

-

+

+

Superfosfaty

0

-

+

0

+

X

-

+

+

mączka
fosforytowa

0

-

-

0

-

-

X

0

0

sól potasowa

0

0

+

0

0

+

0

X

+

siarczan
potasu

0

0

+

+

+

+

0

+

X

Nawozy
saletra
amonowa
Saletrzak

"-" nie można mieszać,
"o" można mieszać bezpośrednio przed siewem,
"+" można mieszać w dowolnym czasie.

6.2.

Bezpieczna praca z nawozami

NIEBEZPIECZEŃSTWO!!!
Wszystkie nawozy są na ogół szkodliwe dla zdrowia człowieka.
Wszystkie nawozy są na ogół szkodliwe dla zdrowia człowieka. Wiele z nich ma uciążliwe
właściwości pylące i żrące. Poza doraźnymi skutkami mogą one także powodować po pewnym czasie
choroby skóry, dróg oddechowych, a nawet przewodu pokarmowego. Dlatego też przy pracy z
nawozami należy używać kombinezonów, rękawic, butów ochronnych, a także okularów i masek
przeciwpyłowych. Ręce i twarz dobrze jest nasmarować kremem lub wazeliną, a po zakończeniu pracy
niezbędne jest dokładne umycie ciała. Wszyscy pracujący z nawozami powinni być dokładnie
zapoznani z właściwościami i możliwościami oddziaływania .nawozów na człowiek, a także z
obowiązującą instrukcją przeciwpożarową.
ZAPAMIĘTAJ!!!
Podczas pracy z nawozami mineralnymi i wapnem konieczne jest używanie odzieży ochronnej:
gumowe buty, rękawice, płaszcz, czapka, okulary oraz półmaska.
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6.3.

Przechowywanie nawozów

Przechowywanie nawozów w gospodarstwach rolnych zwykle wymaga odpowiedniego
przystosowania pomieszczeń zastępczych. Pomieszczenia takie powinny być suche, gdyż w razie
nadmiernej wilgotności następuje zbrylanie nawozów, a niekiedy i inne niekorzystne zmiany.
Pomieszczenie muszą być wystarczająco duże aby umożliwiały dogodny przeładunek nawozów i
pozwalały na uniknięcie przypadkowego mieszania różnych asortymentów. Muszą także, ^
szczególnie jeżeli przechowujemy saletry i wapno tlenkowe, mieć zabezpieczenia przeciwpożarowe.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nie wolno łączyć magazynowania nawozów z przechowywaniem
materiałów palnych, a w samym magazynie i jego pobliżu
obowiązuje zakaz palenia.
Najprostsze jest przechowywanie nawozów dostarczanych w szczelnych workach foliowych,
trudniejsze jest przechowywanie nawozów dostarczanych luzem. Pomieszczenie musi być całkowicie
suche i szczelne z możliwością okresowego wietrzenia przy słonecznej pogodzie, wyposażone w
trwałą podłogę betonową lub ceglaną z dobrą izolacją. Na podłodze 10-20 cm ponad jej poziomem,
układa się na odpowiednich belkach podesty z desek lub płyt, na których umieszcza się worki lub
usypuje pryzmy z nawozów dostarczanych luzem.
ZAPAMIĘTAJ!!!
W magazynie należy zachować porządek, staranie usuwać wszelkie śmieci- unikniesz ewentualnych
zapchań szczeliny wylotowej w rozsiewaczu.
Przez krótki okres nawozy w workach można przechowywać na wolnym powietrzu, stosując
odpowiedni podkład i dodatkowe okrycie folią lub papą. Natomiast nawozy wapniowe w formie
węglanowej lub krzemianowej można z powodzeniem przechowywać w pryzmach na polach, gdzie
będą stosowane.

7. OBSŁUGA TECHNICZNA.
7.1.

Obsługa po pracy.

Każdorazowo po zakończeniu pracy rozsiewacz należy ustawić na płaskim i twardym podłożu,
oczyścić z nawozów, po czym przeprowadzić przegląd połączeń części i zespołów. Części uszkodzone
i zużyte wymienić na nowe lub regenerowane . Wszystkie poluzowane połączenia śrubowe należy
dokręcić.
Tablice świetlono- ostrzegawcze, trójkątną tablicę wyróżniającą pojazdy wolnobieżne należy
utrzymywać w czystości.
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7.2.

0bsługa posezonowa

Po zakończonym sezonie pracy, rozsiewacz należy ustawić na płaskim i twardy podłożu, staranie
oczyścić z nawozów i zanieczyszczeń. Zużyte lub uszkodzone elementy robocze należy wymienić oraz
dokonać dokręcenia wszystkich poluzowanych połączeń śrubowych. Rozsiewacz powinien być
przechowywany pod zadaszeniem na płaskim, twardy podłożu . W przypadku braku miejsca
zadaszonego, dopuszcza się przechowywanie na zewnątrz.
Ubytki powstałe w powłoce malarskiej należy oczyścić i uzupełnić przez pokrycie świeżą warstwą
farby ochronnej.
7.3

Instrukcja smarowania.

Do podstawowych czynności obsługowych należy przestrzeganie okresów smarowania oraz
stosowanie odpowiednich gatunków smarów. Przed dokonaniem smarowania wszystkie punkty
smarowania należy oczyścić z zanieczyszczeń. Smarowania należy dokonywać zgodnie z tabelą 6.

Tabela 6. Punkty smarowania
Miejsca smarowania
1. Przekładnia centralna
2. Przekładnia kątowa

Rodzaj smaru lub oleju
Liczba Częstotliwość
punktó
w
1
Co 200 h pracy lub Olej przekładniowy GL3
raz w sezonie
80W/90
2

3. Mechanizm regulacji dawki 2
wysiewu

7.4.

Co 200 h pracy lub Olej przekładniowy GL3
raz w sezonie
80W/90
Co 10 h pracy

ŁT-42

Niedomagania i sposoby ich usuwania.

Aby zapewniać długotrwałą i bezawaryjną pracę rozsiewacza należy
sprawdzać stan połączeń śrubowych i w razie poluzowania dokręcić. Rozsiewacz po zakończeniu
pracy należy staranie oczyścić. Zużyte lub uszkodzone elementy robocze należy wymienić.
Najczęstsze przyczyny niedomagań i sposoby ich usuwania przedstawia tabela 7.
Tabela 7. Przyczyny niedomagań i sposoby ich usuwania.
PL

1.

Objawy

Przyczyny

Sposób usunięcia

Blokowanie otworu wylotowego
przez bryły nawozu lub
zanieczyszczenia

Chwilowo zwiększyć
otwór wylotowy przez
otwarcie zasuw

Strumień
wynoszonego nawozu
nie jest ciągły
Zawieszanie się zbyt wilgotnego
nawozu w zbiorniku
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2.

3

Niski poziom oleju lub brak oleju w
przekładni
Głośna praca
przekładni napędowej Uszkodzenie przekładni
Tarcza rozrzucające
nie obraca się

Ścięcie śrub zabezpieczających

Uzupełnić olej
Naprawić skrzynię
przekładniową
Wymienić śruby na
nowe

8.TRANSPORT
Rozsiewacz nawozów zawieszany transportowany po drogach publicznych powinien być wyposażony
w przenośne tablice ostrzegawcze zaopatrzone z tyłu w lampy zespolone za Światłami: pozycyjne i
stop czerwone, kierunkowskazy pomarańczowe i odblaskowe czerwone. Na maszynie musi być
założona trójkątna tablica wyróżniająca pojazdy wolnobieżne. Ponadto ciągnik, na którym zawieszony
jest rozsiewacz powinien odpowiadać warunkom dopuszczenia go do ruchu po drogach publicznych
zgodnie w wymaganiami Kodeksu Drogowego.
Na. czas transportu rozsiewacz powinien być uniesiony do góry, do pozycji zapewniającej wymagany
prześwit transportowy. Przy dokonywaniu skrętu należy zwrócić uwagę na „zachodzenie" maszyny.
Tablice ostrzegawcze za światłami i trójkątną tablicę wyróżniającą należy utrzymywać w czystości.
Transport po drogach publicznych rozsiewacza zawieszonego na ciągniku jest bezpieczny pod
warunkiem:
l przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
l nie przekraczania prędkości jazdy 15 km/godz.,
l zamontowania i podłączenia do instalacji elektrycznej ciągnika przenośnych urządzeń
świetlnych,(opcja)*
l zamocowania tablicy wyróżniającej (trójkąta-opcja)*.
Rozsiewacz wyposażony w sprawną instalację elektryczną oświetleniową i tablicę wyróżniającą może
poruszać się po drogach publicznych w każdych warunkach.
*Producent za dodatkową opłatą - na życzenie kupującego - dostarcza przenośne urządzenie
ostrzegawcze zgodne z wymaganiami przepisów.
UWAGA!
Podczas jazdy po drogach publicznych rozsiewacz musi mieć zamontowane i sprawne urządzenia
świetlne oraz zamontowaną tablicę wyróżniającą dla pojazdów wolno poruszających się[Trójkąt].
Maszyna może poruszać się po drogach publicznych tylko w ramach prędkości dopuszczalnej.

Jeżeli żadna z dotychczas posiadanych maszyn nie ma takiego urządzenia ostrzegawczego
zakup je razem z rozsiewaczem.
Zabrania się przewożenia osób, zwierząt i ładunków na ramie i w zbiorniku maszyny.
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9. PRZECHOWYWANIE ROZSIEWACZA
Rozsiewacz powinien być przechowywany pod zadaszeniem na płaskim , twardym podłożu.
Dopuszcza się przechowywanie na zewnątrz. Końcówkę wału przyjęcia mocy powlec warstwą smaru.
Wszelkie braki w powłoce malarskiej uzupełnić. W przypadku długotrwałego przechowywania
maszyny na zewnątrz konserwację należy powtarzać.
Rozsiewacz powinien być przechowywany w miejscu nie stwarzającym zagrożenia dla osób i
otoczenia.
Tablice świetlno-ostrzegawcze i trójkątną tablice wyróżniającą pojazdy ^ wolnobieżne należy
zdemontować z rozsiewacza i przechowywać w suchym pomieszczeniu, chroniąc przed uszkodzeniem.
Po okresie przechowywania należy maszynę przesmarować i dokonać przeglądu połączeń śrubowych.

10.DEMONTAŻ
UWAGA. Przed przystąpieniem do czynności demontażu należy rozsiewacz odłączyć od ciągnika.
Demontaż maszyny powinny przeprowadzić osoby uprzednia zaznajomione z Jej budową.
Czynności te należy wykonać po ustawieniu maszyny na równym i twardym podłożu.
Demontaż i wymianę elementów roboczych należy wykonać zgodnie z tabelami zawartymi w katalogu
części wymiennych. W przypadku elementów zużytych należy postępować zgodnie z punktem
„Kasacja".
Że względu na masę elementów rozsiewacza przekraczających 20 kg ( rama, zbiornik) podczas
demontażu należy korzystać z urządzeń podnośnikowych.
UWAGA!!!
Urządzenia podnośnikowe stosowane podczas demontażu, może obsługiwać jedynie osoba posiadająca
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

11.KASACJA
Kasację rozsiewacza należy przeprowadzić po uprzednim całkowitym jago demontażu oraz
weryfikacji elementów maszyny.
Podczas demontażu należy grupować części ze względu na rodzaj materiału: elementy z tworzyw
sztucznych i elementy metalowe. Elementy z tworzyw sztucznych należy przekazać do wykorzystania
( przerób lub utylizacja) do przedsiębiorstw posiadających odpowiednie urządzenia.
ZAPAMIĘTAJ!!!
Spalanie materiałów z tworzyw sztucznych w urządzeniach do tego nie przystosowanych prowadzi do
zanieczyszczenia środowiska naturalnego i narusza obowiązujące przepisy.
Zużyte elementy z metali żelaznych należy przekazać pogrupowane do punktów skupu tych metali.
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12.KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH
Sposób posługiwania się katalogiem.
Katalog części wymiennych zawiera rysunki i tablice zespołów montażowych rozsiewacza.
Katalogiem należy się posługiwać w następujący sposób:
- ustalić przynależność remontowanej części do odpowiedniego zespołu montażowego wg tablic.
- Znaleźć potrzebną część na tablicy montażowej kierując się numerem odsyłacza z rysunku zespołu.
Części wymienne można zakupić u producenta rozsiewacza, pisząc na jego adres lub kontaktując się
telefonicznie; należy wówczas podać :
- dokładny adres zamawiającego,
- numer fabryczny rozsiewacza,
- symbol rozsiewacza,
- rok produkcji
- dokładną nazwę części lub zespołu,
- liczbę sztuk,
- warunki płatności
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Tabela 8. Rozsiewacz nawozów zawieszany(części wymienne)
Pozycja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Nazwa części
Zbiornik 600/ 800/1000/1200 kg

Liczba sztuk
1

Osłona
Rama
Osłona przednia
Tarcza rozrzucająca
Łopatka tarczy A,B
Pręt odchylający
Mieszadło
Cięgno prawe
Cięgno lewe
Dźwignia prawa
Dźwignia lewa
Uchwyt
Przekładnia centralna
Przekładnia kątowa
Sprężyna
Podkładka 8,4
Nakrętka M 10
Śruba M 10x30
Śruba M 10x125
Zawleczka Zn 2,5x36
Śruba M 12x80
Podkładka 13
Nakrętka samo zabezpieczająca M 10
Śruba M 8x30
Śruba M 8x20
Podkładka sprężysta 8,2
Śruba M 8x55
Śruba M 10x45
Podkładka 10,5
Nakrętka M 10
Element ramy
Uchwyt

2
1
1
2
2A, 2B
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
6
29
3
12
2
1
2
1
1
12
12
4
11
41
24
8
1
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My
„AKPIL” sp. z o.o.
Ul. W. Witosa 21 , 39-220 Pilzno
Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że maszyna:

ROZSIEWACZ NAWOZÓW DWUTARCZOWY

SIEW XL …….
Numer fabryczny ………

Rok produkcji ……….

Przeznaczony do powierzchniowego wysiewu nawozów mineralnych granulowanych na polach
uprawnych, łąkach, pastwiskach i ścierniskach.
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 4254-1:2013-08;
PN-EN 14017+A2:2009;
PN- EN ISO 13857:2010;
oraz normy:
PN-ISO; 3600:1998;
PN-ISO 11684:1998

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną maszyny:
Paweł Anioł

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

Przy dokonywaniu zmian w maszynie, bez zgody PPUH „AKPIL” deklaracja niniejsza traci ważność. Przy
przekazaniu maszyny innej osobie, należy go przekazać sprawnym wraz z instrukcją obsługi i deklaracją
zgodności.

Miejsce i data:
Pilzno
12-02-2018

Podpis:
(Imię i Nazwisko osoby upoważnionej)

*dla wersji z hydrauliką
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PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MASZYNY
Protokół stanowi integralną część karty gwarancyjnej.
Brak poprawnego wypełnienia protokołu powoduje utratę praw z tytułu gwarancji.

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:

…………………………………………

……………………………………………
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„AKPIL” sp. z o.o.
39-220 Pilzno, ul. W. Witosa 21
Tel. (+48) 14 672-25-51, tel./fax. (+48)14 672-25-50

KARTA GWARANCYJNA
ROZSIEWACZ NAWOZÓW

„SIEW XL”

Model …………

Typ......................... Nr fabryczny....................... rok prod. .................
Data sprzedaży (słownie) .....................................................................
Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży.
Obsługę gwarancyjną w imieniu producenta sprzętu sprawuje:
.....................................................................................................................................
(wypełnia sprzedawca)

................................................
(podpis i pieczęć sprzedawcy)

Kupon reklamacyjny nr 2
Rozsiewacz nawozów SIEW XL ……

Sprzęt technicznie sprawny

Nr fabryczny ....................................

po naprawie odebrałem:

Nr protokołu rekl..............................
Gwarancję przedłużono....................

Dnia.............................................

Data zakupu.....................................

.........................................................
(podpis użytkownika)

Kupon reklamacyjny nr 1
Rozsiewacz nawozów SIEW XL ……

Sprzęt technicznie sprawny

Nr fabryczny ....................................

po naprawie odebrałem:

Nr protokołu rekl..............................
Gwarancję przedłużono....................

Dnia.............................................

Data zakupu.....................................

.........................................................
(podpis użytkownika)
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