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1. Informacje wstępne 

 

1.1. Wprowadzenie 

Przed rozpoczęciem użytkowania należy obowiązkowo zapoznać się z instrukcją 

obsługi maszyny. Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji może być przyczyną 

wypadku lub awarii maszyny. Może to doprowadzić do obniżenia jej sprawności i utraty 

praw z tytułu gwarancji i rękojmi. Instrukcja obsługi tworzy komplet z maszyną i powinna 

jej towarzyszyć w całym okresie jej użytkowania. 

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. Instrukcja obsługi stanowi 

wyposażenie maszyn. W przypadku, jeśli instrukcja jest niezrozumiała, wyjaśnienie 

można uzyskać u producenta (szczegółowe dane producenta znajdują się na stronie 

tytułowej lub w karcie gwarancyjnej). 
Wszelkich informacji na temat maszyny oraz wyjaśnień do instrukcji obsługi może 

udzielić producent lub sprzedawca. 

 

1.2. Przeznaczenie maszyny 

Mieszadło przeznaczone jest do mieszania gnojowicy w kanałach, zbiornikach 
otwartych i zamkniętych wyposażonych w przegrody lub układ labiryntowy 
umożliwiający zamknięty obieg gnojowicy lub gnojówki. 

Maszyna jest przeznaczona do prac w rolnictwie. Użytkowanie jej 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. Do prawidłowej pracy mieszadła niezbędny jest sprawny układ 

hydrauliczny oraz WOM ciągnika. 
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 
bezpieczeństwa i medycyny pracy, a także przepisy ruchu drogowego powinny być zawsze 
przestrzegane. 

Samowolne zmiany wprowadzane bez zgody producenta powodują utratę gwarancji 
oraz zwalniają producenta od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub szkody. 

 

2. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia 

 

2.1. Postanowienia ogólne 
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się 

z instrukcją obsługi. 

Przed każdorazowym uruchomieniem należy przeprowadzić diagnostykę 
maszyny i ciągnika pod względem stanu technicznego jak i bezpieczeństwa 
eksploatacji. 
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Użytkownika obowiązuje: 

 Maszynę zaczepiać zgodnie z przepisami i załączać tylko z zalecanymi 
urządzeniami ciągnika, 

 Uważać na ostrzeżenia przed miejscami zgniatania i ścinania przy uruchamianiu 

maszyny, 

 Przy montażu i demontażu maszyny do i od ciągnika należy zachować szczególną 
ostrożność, 

 Prędkość jazdy dostosować do warunków pracy, 

 Pokonując zakręty i łuki uwzględniać bezwładność maszyny, 

 Obecność osób trzecich przy pracującej maszynie jest zabroniona, 

 Zakłócenia funkcyjne elementów doczepianych usuwać tylko przy wyłączonym 
silniku ciągnika i wyciągniętym kluczyku zapłonowym, 

 Przed opuszczeniem ciągnika z podczepionym mieszadłem należy zaciągnąć 
hamulec ręczny, opuścić mieszadło na podłoże i wyłączyć silnik, 

 Przed zabezpieczeniem maszyny, obecność między maszyną a ciągnikiem jest 
zabroniona, 

 W czasie napraw zabezpieczyć ciągnik z maszyną przed samoczynnym 
zjechaniem przez zaciągnięcie hamulca ręcznego i podłożenie pod koła klinów 
hamujących, 

 Dopuszczalna prędkość nie może zostać przekroczona, 

 Maszyną może pracować osoba pełnoletnia, która jest dobrze zapoznana z 
działaniem i instrukcją obsługi maszyny oraz posiada uprawnienia do 
kierowania ciągnikiem rolniczym, 

 Zabrania się obsługi i użytkowania maszyny przez dzieci i osoby 
niepełnosprawne, 

 Zaleca się użycie sygnału dźwiękowego przed uruchomieniem maszyny, 

 Przewody hydrauliczne należy wymieniać na nowe co trzy lata eksploatacji, 

 Przed każdym użyciem należy sprawdzić prawidłowość i pewność mocowania 
maszyny do ciągnika rolniczego, 

 Łączenie maszyny z niesprawnym ciągnikiem jest zabronione, 

 Montaż i demontaż maszyny do ciągnika wykonuj przy wyłączonym silniku 
ciągnika i unieruchomionym ciągniku, 

 Zmiana rozstawu kół ciągnika może wpłynąć na stateczności agregatu, 

 Zabronione jest przebywanie osób postronnych, szczególnie dzieci, w pobliżu 
pracującej maszyny, 

 Zakazane jest manipulowanie w obrębie elementów maszyny podczas pracy 
silnika ciągnika, 

 Zabrania się używania mieszadła do innych celów niż opisane w instrukcji 

obsługi, 

 Po zakończonej pracy opuścić maszynę w położenie spoczynkowe i wyłącz silnik 
ciągnika, 

 Zabrania się używania maszyny jako środka transportu, 

 Zabrania się obsługi mieszadła przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających, 
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 Mieszadło należy przechowywać na utwardzonej powierzchni zabezpieczony 
przed dostępem osób postronnych. 

 

2.2. Przejazdy po drogach 
Podczas poruszania się po drogach publicznych należy zachować szczególną 

ostrożność, oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Prędkość jazdy należy 
dostosować do warunków na drodze. Dopuszczalna prędkość transportowa wynosi 20 
km/h. 

 
2.3. Konserwacja 

Prace naprawcze i konserwacyjne; czyszczenie oraz usuwanie usterek 

funkcyjnych, należy przeprowadzać przy wyłączonym napędzie, zatrzymanym silniku 

ciągnika i wyjętym kluczyku zapłonowym ze stacyjki. Prace konserwacyjne należy 

wykonywać przestrzegając przepisów BHP i PPoż. Nakrętki i śruby kontrolować 

systematycznie i w razie potrzeby dokręcać. Podczas prac konserwacyjnych należy 

pamiętać o używaniu odpowiedniego ubioru ochronnego i narzędzi. Urządzenia ochronne 

podlegają zużyciu, dlatego należy je regularnie kontrolować, poprawiać i w odpowiednim 

czasie wymieniać. Części zamienne muszą odpowiadać wymaganiom technicznym 

ustalonym przez producenta. 
 

2.4. Opis ryzyka szczątkowego 

Mimo, że METAL-TECHNIK s.c. bierze odpowiedzialność za wzornictwo i 
konstrukcję w celu eliminacji niebezpieczeństwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy 
urządzeniem są nie do uniknięcia. 

Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego zachowania się obsługującego urządzenie. 
Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonaniu następujących zabronionych 
czynności: 

 używanie mieszadła do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi, 

 przebywanie  w  pobliżu  mieszadła  i  zbliżanie  się  do  niej podczas pracy silnika 
ciągnika, 

 obsługi mieszadła przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją 
obsługi lub nie posiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi, 

 obsługi urządzenia przez osobę będące pod wpływem alkoholu, lub innych środków 
odurzających, 

 czyszczenie i konserwacja urządzenia podczas pracy silnika ciągnika, 

 wchodzenie na maszynę podczas pracy i postoju 

Przy przedstawieniu ryzyka szczątkowego mieszadła traktuje się jako maszynę, 
która do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według obecnego 
stanu techniki. 

 

2.5. Ocena ryzyka szczątkowego 
Istnieje ryzyko szczątkowe w przypadku nie dostosowania się do wyszczegól- 

nionych zaleceń; 

 uważne czytanie instrukcji obsługi 
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 zakaz przebywania osób na maszynie podczas pracy i w czasie przejazdów 

 zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną podczas pracy silnika 

 zakaz przebywania w obrębie urządzenia podczas pracy 

 zakaz dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek 

 konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby 

 obsługiwania urządzenia przez osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi 

 zabezpieczenia urządzenia przed dostępem dzieci 

Przy zachowaniu wyżej wymienionych zaleceń może być wyeliminowane ryzyko 
szczątkowe przy użytkowaniu włóki bez zagrożenia dla ludzi i środowiska. 

 

3. Informacje dotyczące użytkowania 

 

3.1. Wyposażenie i osprzęt 

Mieszadło składa się z ramienia opuszczanego hydraulicznie lub mechanicznie za 

pomocą korby oraz ze śmigła które może być pchające lub ciągnące. 

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny mieszadła, a przede 
wszystkim stan elementów połączeniowych i hydraulicznych. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzeń lub zużycia części, obniżających jakość pracy, należy dokonać ich wymiany na 
nowe lub regenerowane. Należy także sprawdzić poziom oleju w przekładni ciągnika i 
sprawność układu hydraulicznego ciągnika. 

 
3. Zakres czynności operatora 

Zakres czynności operatora: 

 czyszczenie, 

 konserwacja, 

 oględziny zewnętrzne, 

 naprawa drobnych uszkodzeń. 

Czynności diagnostyczne i konserwacyjne przeprowadzać gdy mieszadło nie jest 
połączona z ciągnikiem, lub gdy ciągnik jest wyłączony. W razie stwierdzenia usterek 
należy dokonać naprawy lub wezwać serwis. 

 
 

4.1. Instrukcja smarowania 
Smarować należy przeguby kulowe siłowników oraz tuleje wałka napędowego za 

pomocą smarowniczek, w czasie eksploatacji należy dokonywać smarowania co najmniej 
raz na tydzień, w czasie magazynowania dokonywać smarowania co 6 miesięcy smarem 
ŁT-42 lub ŁT-43. 

 

5. Dostawa, przyjęcie, transport, kompletacja i instalowanie 
Mieszadło należy przewozić dowolnym środkiem transportu w stanie całkowicie 

zmontowanym. Transport powinien odbywać się w pozycji poziomej na palecie 



 

transportowej bądź bezpośrednio na podłożu skrzyni ładunkowej środka transportu i 
zabezpieczony przed przesunięciem. 

Mieszadło wysłane jest w stanie zmontowanym bez opakowania. Przy przyjęciu 
należy sprawdzić kompletność dostawy. 

 
 

5.1. Instalowanie mieszadła 

Na instalację mieszadła składają się: 

 Podczepienie mieszadła do trójpunktowego układu zaczepiania ciągnika, 

 Podłączenie układu hydraulicznego mieszadła (opcja) do hydrauliki ciągnika , 

 kontrola poziomu oleju w przekładni ciągnika i w razie potrzeby uzupełnienie jej 
zawartości, 

 rozruch i sprawdzenie pracy poszczególnych podzespołów. 

 
Przewody hydrauliczne urządzenia należy połączyć z układem hydrauliki zewnętrznej 

ciągnika za pomocą szybkozłączy. Podłączając przewody należy pamiętać aby przewody 
nie były skręcone lub zgięte, a ich położenie nie spowoduje uszkodzeń podczas 
eksploatacji maszyny. 

 
 

6. Demontaż i kasacja 

Przed przystąpieniem do demontażu lub wymiany części urządzenie należy 

odłączyć od ciągnika lub opuścić na podłoże i wyłączyć silnik. Czynności demontażowe 

nie wymagają żadnego specjalnego wyposażenia. Przed ponownym uruchomieniem 

należy upewnić się czy proces ten nikomu nie zagraża. Mieszadło jest urządzeniem 

prostym w budowie i obsłudze. 
Zużyte, zdemontowane części należy złomować. 

 


