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2. WPROWADZENIE
Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, pozwoli Państwu na optymalne
wykorzystanie maszyny. Uważne przestudiowanie instrukcji zapewni bezpieczną i wydajną pracę
przetrząsaczo-zgrabiarki.
Przetrząsaczo-zgrabiarka wykonana jest zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa.
Przestrzeganie zawartych w niniejszej instrukcji obsługi opisów i ostrzeżeń gwarantuje pełne
bezpieczeństwo użytkowania.
Aby zapewnić długą i bezawaryjną pracę przetrząsaczo-zgrabiarki należy używać wyłącznie
oryginalnych części zamiennych wyprodukowanych w Mesko-Rol.
Jeżeli po przeczytaniu instrukcji będziecie mieli Państwo jakieś pytania prosimy zwracać się do
sprzedawcy lub Działu Handlu i Marketingu MESKO-ROL.
Telefon: 048 041 253-41-20
Fax: 048 041 253-33-09
marketing@mesko-rol.com.pl
Tabliczka znamionowa, której wzór przedstawiono poniżej, jest umieszczona na wyrobie w miejscu
przedstawionym na rys.1.

MESKO-ROL stara się stale ulepszać swoje wyroby. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania
wszelkich zmian i ulepszeń, jakie uznamy za konieczne. Jednak z tym nie jest związany obowiązek
modernizacji maszyny już sprzedanej.

3. UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Przetrząsaczo-zgrabiarka jest przeznaczona wyłącznie do prac w rolnictwie lub prac podobnych
polegających na przetrząsaniu i zgrabianiu leżących luźno na ziemi skoszonych traw i zielonek
niskołodygowych.
Użytkowanie jej do innych celów będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.
Spełnienie wymagań dotyczących posługiwania się przetrząsaczo-zgrabiarką, dotyczących obsługi i
napraw według producenta i ściśle ich przestrzeganie stanowi warunek użytkowania zgodnie 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.
Główne stanowisko pracy operatora znajduje się w kabinie ciągnika współpracującego z
przetrząsaczo-zgrabiarką.
Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie
bezpieczeństwa i medycyny pracy, a także przepisy ruchu drogowego powinny być zawsze
przestrzegane.
Samowolne zmiany wprowadzone do maszyny bez zgody producenta zwalniają producenta od
odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub szkody.
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4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
SYMBOL OSTRZEGAWCZY O ZAGROŻENIU
Ten symbol ostrzegawczy o zagrożeniu wskazuje na ważną informację dotyczącą zagrożeń dla ciała,
życia ludzi i zwierząt podaną w instrukcji obsługi.
Jeżeli widzisz ten symbol, strzeż się zagrożenia i uważnie przeczytaj odpowiednią informację.
4.1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
BĄDŹ OSTROŻNY – DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI,
ABY NIE NARAŻAĆ SIEBIE I INNYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO.
PAMIĘTAJ o przestrzeganiu wszystkich zasad bezpieczeństwa i zachowaniu środków
ostrożności dotyczących zarówno przetrząsaczo-zgrabiarki, jak i bezpieczeństwa
użytkowania. Każdy użytkownik przetrząsaczo-zgrabiarki powinien w pełni zapoznać się z
informacją o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach ich unikania.
NIGDY nie pozwalaj obsługiwać przetrząsaczo-zgrabiarki dzieciom i młodzieży do lat 18.
NIGDY nie pozwalaj obsługiwać przetrząsaczo-zgrabiarki osobom nie zapoznanym z jej
obsługą i zasadami bezpieczeństwa.
NIGDY nie pozwalaj bawić się dzieciom na przetrząsaczo-zgrabiarce lub przy niej nawet
podczas postoju i przechowywania.
PRZED uruchomieniem przetrząsaczo-zgrabiarki uważaj, aby w promieniu 50 m od
pracującego zestawu nie było osób ani zwierząt.
4.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
4.2.1. PRZYGOTOWANIE DO PRACY
• ZAPOZNAJ SIĘ dokładnie z treścią instrukcji obsługi. Bądź całkowicie pewien, że dobrze
zapoznałeś się ze wszystkimi opisami zasad bezpieczeństwa i obsługi przetrząsaczo-zgrabiarki w
zakresie przygotowania do transportu, pracy i przechowywania.
Jeżeli nie będziesz postępował zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji obsługi to za powstałe
szkody i uszkodzenia producent nie ponosi odpowiedzialności.
• OBSŁUGUJĄCY powinien mieć starannie pozapinane ubranie i nie za luźne, aby uniknąć
zaczepienia o wystające części.
● DO NAPĘDU maszyny należy stosować wyłącznie wał przegubowo-teleskopowy o parametrach
podanych w instrukcji obsługi. Osłony wału przegubowo-teleskopowego należy zabezpieczyć przed
obrotem zgodnie z instrukcją obsługi wału.
Wał przegubowo-teleskopowy powinien mieć kompletne osłony.
Nigdy nie używaj wału uszkodzonego lub z uszkodzonymi osłonami.
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● ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dz.U. nr 32/2003
poz. 262 z późniejszymi zmianami, przetrząsaczo-zgrabiarka do transportu powinna być wyposażona
w przenośne urządzenie świetlno-ostrzegawcze i tablicę wyróżniającą pojazdy wolno poruszające
się.
● PRZED PRZYSTĄPIENIEM do połączenia przetrząsaczo-zgrabiarki z ciągnikiem należy
skontrolować stan całej maszyny, sprawdzić stan połączeń śrubowych oraz zamocowanie wszystkich
elementów ruchowych i osłaniających.
● W CZASIE PRZYŁĄCZANIA I ODŁĄCZANIA przetrząsaczo-zgrabiarki do i od ciągnika
należy zachować szczególną ostrożność.
• OSTROŻNIE PODJEŻDŻAĆ ciągnikiem do przetrząsaczo-zgrabiarki celem zbliżenia punktów
zaczepowych TUZ ciągnika i przetrząsaczo-zgrabiarki. W tym czasie nie powinny znajdować się
pomiędzy ciągnikiem, a maszyną żadne osoby.
Czynność łączenia ciągnika z przetrząsaczo-zgrabiarką należy wykonywać wyłącznie po wyłączeniu
silnika, unieruchomieniu ciągnika za pomocą hamulca ręcznego i wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
• PRZED KAŻDYM podniesieniem przetrząsaczo-zgrabiarki należy upewnić się, czy w zasięgu
maszyny nie znajdują się osoby postronne.
• NIE WOLNO POZOSTAWIAĆ przetrząsaczo-zgrabiarki z uniesionym do góry TUZ ciągnika.
• PRZED KAŻDYM OPUSZCZENIEM ciągnika przez operatora przetrząsaczo-zgrabiarkę
należy ustawić na twardym i równym podłożu, wyłączyć napęd WOM, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk ze stacyjki.
• NIEDOPUSZCZALNE JEST używanie przetrząsaczo-zgrabiarki bez założonych pałąków
ochronnych.
• URUCHOMIENIA PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKI można dokonać wyłącznie po
prawidłowym ustawieniu wszystkich elementów do pozycji pracy. Uruchomienie maszyny w
pozycji transportowej jest zabronione.
• PRZED PRZESTAWIENIEM przetrząsaczo-zgrabiarki z pozycji pracy do pozycji
transportowej zawsze najpierw należy odłączyć wał przegubowo-teleskopowy od WOM ciągnika.
• ROZRUCH ORAZ PRÓBA FUNKCJONOWANIA przetrząsaczo-zgrabiarki nie mogą
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na trujące działanie spalin.
• W PRZYPADKU zbytniego odciążenia osi przedniej ciągnika należy zawsze używać
obciążników przednich ciągnika w celu jej dociążenia i poprawienia sterowności ciągnika.
• DO MASZYNY można zbliżyć się dopiero po wyłączeniu silnika i całkowitym ustaniu obracania
się wirników przetrząsaczo-zgrabiarki.
• NIGDY NIE PRACOWAĆ przetrząsaczo-zgrabiarką będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub leków ograniczających zdolność koncentracji.
• NIGDY NIE WCHODZIĆ pod podniesioną i niezabezpieczoną przetrząsaczo-zgrabiarkę.
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• NIGDY NIE PRZEWOZIĆ osób i przedmiotów na przetrząsaczo-zgrabiarce.
• NIGDY NIE WCHODZIĆ na przetrząsaczo-zgrabiarkę w celu przeprowadzenia czynności
obsługowych.
• W RAZIE POŻARU przetrząsaczo-zgrabiarki używać ogólnie dostępnych gaśnic.
• W PRZYPADKU wystąpienia zapchania, zacięcia lub innej awarii, należy natychmiast
zatrzymać ciągnik i wyłączyć silnik.

4.2.2. PRZEJAZDY TRANSPORTOWE
• PAMIĘTAJ, że transportowanie przetrząsaczo-zgrabiarki zawieszonej na ciągniku może
odbywać się wyłącznie w położeniu transportowym i po wyposażeniu jej w przenośne urządzenia
świetlno-ostrzegawcze oraz trójkątną tablicę wyróżniającą pojazdy wolno poruszające się.

4.2.3. PRACA
• WAŁ PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY należy łączyć dopiero po wykonaniu wszystkich
czynności związanych z przestawieniem przetrząsaczo-zgrabiarki do pozycji pracy. Należy zwrócić
uwagę na właściwe zamocowanie wału na wielowypuście WOM.
• PRZED URUCHOMIENIEM przetrząsaczo-zgrabiarki należy upewnić się, że w promieniu
50 m nie ma osób postronnych lub zwierząt.
Podpórka powinna być podniesiona do góry.
• NIGDY NIE URUCHAMIAĆ przetrząsaczo-zgrabiarki uniesionej do góry na podnośniku
ciągnika.
• AWARYJNE ZATRZYMANIE MASZYNY realizowane jest przez urządzenia sterownicze
ciągnika, w tym celu należy wyłączyć silnik ciągnika,
• KAŻDORAZOWO PO ZAKOŃCZENIU pracy, przetrząsaczo-zgrabiarkę należy oczyścić z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Czynności te przeprowadzać ręcznie, a w razie potrzeby
stosować rękawice ochronne.
4.2.4. PRZECHOWYWANIE
• PO USTAWIENIU przetrząsaczo-zgrabiarki na ziemi zatrzymaniu silnika ciągnika,
unieruchomieniu ciągnika, wyjęciu kluczyka ze stacyjki w pierwszej kolejności należy odłączyć wał
przegubowo-teleskopowy od WOM ciągnika.
• PRZED ODCZEPIENIEM przetrząsaczo-zgrabiarki od ciągnika należy opuścić podpórkę w dół
i zblokować zawleczką.
• USTAWIAJ na czas postoju i przechowywania przetrząsaczo-zgrabiarkę w miejscach nie
uczęszczanych przez dzieci i inne osoby oraz zwierzęta.
• ZABEZPIECZ przetrząsaczo-zgrabiarkę przed dostępem dzieci.
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• PRZY PRZECHOWYWANIU przetrząsaczo-zgrabiarkę należy ustawiać na płaskim,
utwardzonym podłożu, najlepiej pod zadaszeniem.
• MASZYNĘ ustawić na podpórce a koła podporowe zabezpieczyć klinami.
• PODCZAS POSTOJU I PRZECHOWYWANIA założyć na zęby przetrząsaczo-zgrabiarki
wężyki z tworzywa, aby uniknąć przypadkowych skaleczeń ludzi lub zwierząt.

4.2.5. OBSŁUGA TECHNICZNA
• OBSŁUGI PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKI należy dokonywać podczas jej postoju przed
zamontowaniem do ciągnika.
Jeżeli zachodzi potrzeba obsługi przetrząsaczo-zgrabiarki zaczepionej do ciągnika należy wykonać
następujące czynności:
- ustawić przetrząsaczo-zgrabiarkę na ziemi
- zatrzymać silnik, dokonać unieruchomienia ciągnika za pomocą hamulca ręcznego,
wyjąć kluczyk ze stacyjki i odłączyć wał przegubowo-teleskopowy od WOM
ciągnika.
Po wyłączeniu WOM wirniki siłą bezwładności obracają się jeszcze przez kilkadziesiąt sekund
i należy poczekać do ich całkowitego zatrzymania się.
• CODZIENNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY należy sprawdzić stan połączeń
śrubowych i w razie potrzeby dokręcić poluzowane części.
• NALEŻY KONTROLOWAĆ STAN ZUŻYCIA LUB USZKODZENIA części. W razie
potrzeby odpowiednio wcześnie wymieniać je na nowe, oryginalne oferowane przez
Mesko-Rol, gdyż tylko takie części użyte do naprawy gwarantują wymaganą jakość naprawianej
maszyny.
4.2.6.

ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

Na przetrząsaczo-zgrabiarce w miejscach pokazanych na rys. 1 są naklejone znaki ostrzegawcze ze
znakami bezpieczeństwa w postaci piktogramów. Podają one wyraźne wskazówki i uwagi na co
należy zwrócić szczególną ostrożność, aby praca przetrząsaczo-zgrabiarką była bezpieczna.
Uważnie obejrzyj każdy ze znaków ostrzegawczych i dokładnie zapoznaj się z jego znaczeniem w
oparciu o ich opisy zawarte w niniejszym rozdziale instrukcji.
Znaki ostrzegawcze należy utrzymywać w stanie czystym i czytelnym przez cały okres użytkowania
maszyny. W przypadku utraty czytelności, uszkodzenia lub zgubienia nalepkę ostrzegawczą należy
wymienić na nową.
Nowe zespoły i części zastosowane podczas naprawy należy wyposażyć we wszystkie nalepki
ostrzegawcze przewidziane w niniejszej instrukcji obsługi.
Nowe nalepki ostrzegawcze można nabyć w punktach sprzedaży lub u producenta, jak każde inne
części zamienne. Przy zamawianiu i zakupie należy powoływać się na numer rysunku znaku (rys. 1).
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WYKAZ ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH I INFORMACYJNYCH
UMIESZCZONYCH NA PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARCE

OSTRZEŻENIA OGÓLNE. W czasie użytkowania przetrząsaczo-zgrabiarki należy
przestrzegać ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa oznaczonych tym znakiem.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi.

WYŁĄCZYĆ ZAPŁON CIĄGNIKA i wyjąć kluczyk przed przystąpieniem do
konserwacji, przeglądu i napraw.

NIE DOTYKAĆ RUCHOMYCH CZĘŚCI MASZYNY, aż do całkowitego ich
zatrzymania.

ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD MASZYNY, wyrzucanie lub
wylatujące przedmioty – zagrożenie całego ciała.

NIE ZAJMOWAĆ MIEJSCA W POBLIŻU CIEGIEŁ PODNOŚNIKA podczas
sterowania podnośnikiem.

KIERUNEK OBROTÓW wirnika lewego.

KIERUNEK OBROTÓW wirnika prawego.

8

USTAWIENIE KÓŁ – kierunek jazdy.

MAKSYMALNE OBROTY WOM.

CIŚNIENIE POWIETRZA w kołach.

SPOSÓB ustawiania zębów, kół, łącznika centralnego i
ekranów.

MIEJSCA ZAWIESI urządzeń dźwigowych.
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Rys. 1. Miejsce umieszczenia znaków bezpieczeństwa na przetrząsaczo-zgrabiarce
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4.2.7. RYZYKO RESZTKOWE
Producent dołożył wszelkich starań, aby przetrząsaczo-zgrabiarka była urządzeniem bezpiecznym.
Nie mniej jednak nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich zagrożeń związanych z
użytkowaniem maszyny. Każdy użytkownik powinien być w pełni świadomy istniejących zagrożeń
(np. związanych z poruszającymi się elementami) i powinien ich unikać. By zmniejszyć ryzyko
resztkowe należy stosować się do zaleceń znaków bezpieczeństwa i niniejszej instrukcji obsługi.
Jeżeli używa się przetrząsaczo-zgrabiarki, zawsze należy zachować środki ostrożności związane z
użytkowaniem tak ciągnika, jak również całego zestawu.
4.2.8. STATECZNOŚĆ AGREGATU CIĄGNIK-PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKA
Z powodu masy samej maszyny, agregat ciągnik-przetrząsaczo-zgrabiarka mogą okazać się
niestateczne. Aby zweryfikować całkowitą stateczność, można zastosować poniższy wzór celu
obliczenia minimalnego dociążenia przedniego IF,min w kg, pozwalającego uzyskać obciążenie
przedniej osi równe 20% masy własnej ciągnika.

IF min =

[ I R x(c + d )] − (TF xb) + (0,2 xTE xb)
a+b

TE – masa własna ciągnika, kg
TF – nacisk na przednią oś nieobciążonego ciągnika, kg
TR – nacisk na tylną oś nieobciążonego ciągnika, kg
IF – masa przednich obciążników, kg
IR – masa maszyny zawieszanej z tyłu, kg
a – odległość między środkiem ciężkości przednich obciążników a środkiem przedniej osi, m
b – rozstaw osi ciągnika, m
c – odl. między środkiem tylnej osi a środkiem połączeń kulowych tylnego zawieszenia, m
d – odległość między środkiem przegubów kulowych tylnego zawieszenia a środkiem ciężkości
maszyny zawieszanej, m

5.

UŻYTKOWANIE PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKI
Do prac związanych z użytkowaniem przetrząsaczo-zgrabiarki możesz przystąpić
dopiero po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi.

5.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I OPIS PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKI
Przetrząsaczo-zgrabiarka karuzelowa Z 275 współpracuje z ciągnikami klasy min 0,6 (o mocy
silnika min. 15 kW) posiadającymi układ zawieszania kategorii I lub II.
Jest przeznaczona do przetrząsania, zgrabiania traw i zielonek niskołodygowych na polach
uprawnych i łąkach o wyrównanej nawierzchni i nachyleniu do 12°.
Zęby PZ 106, PZ 107, PZ 110, PZ 111 nie podlegają gwarancji.
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Nabywca otrzymuje wyrób kompletnie zmontowany.
Ze względu na ciężar maszyny, przy załadunku i rozładunku zaleca się stosowanie urządzeń
dźwigowych. W celu wykonania bezpiecznego załadunku lub rozładunku dźwigiem maszynę należy
zamocować w trzech punktach oznaczonych nalepkami z hakiem.
W sprawie wszelkich reklamacji i napraw wałów przegubowo-teleskopowych należy zwracać się do
producenta wału.

OSTRZEŻENIE !
Do napędu przetrząsaczo-zgrabiarki zaleca się używać wał przegubowo-teleskopowy:
4R-302-7-HA-K4-1, ze sprzęgłem z kołkiem ścinanym.
Moment – 300 Nm, Lmin. – 1010 mm, Lmax – 1780 mm
Producent: SIPMA.
Hałas i drgania.
Podczas pracy operator znajduje się w kabinie ciągnika, a poziom ciśnienia akustycznego
skorygowanego charakterystyką (A) wynosi 74,9 dB(A).
Uśredniony poziom ciśnienie akustycznego wynosi 83,5 dB
Poziom mocy akustycznej maszyny nie przekracza 130 dB.
Pomiar hałasu wykonano dla przetrząsaczo-zgrabiarki Z 275 współpracującej z ciągnikiem klasy 0,9
zgodnie z metodyką podaną w normie PN-EN ISO 4254-1, załącznik B.
Przy pracy przetrząsaczo-zgrabiarką nie występują zagrożenia powodowane drganiami, gdyż miejsce
pracy operatora znajduje się w kabinie, gdzie siedzisko jest amortyzowane i odpowiednio
ukształtowane ergonomicznie.

Rys. 2. Przetrząsaczo-zgrabiarka Z 275
1 - rama trzypunktowa, 2 - rama pośrednia, 3 - rama główna, 4 - wirnik lewy, 5 - wirnik
prawy, 6 - ekran lewy, 7 – ekran prawy, 8 - rozdzielacz, 9 - pałąk lewy, 10 - pałąk prawy,
11 – podpórka, 12 – ogranicznik, 13 – wał przegubowo-teleskopowy, 14 – koło jezdne,
15 – zęby
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Rama trzypunktowa (1) służy do zawieszenia przetrząsaczo-zgrabiarki na ciągniku. Rama
trzypunktowa (1) połączona jest przegubowo z ramą pośrednią (2), co umożliwia swobodne
prowadzenie przetrząsaczo-zgrabiarki za ciągnikiem, a na zakrętach formowanie zgrabianych wałów
po łagodnych łukach. Takie uformowanie wałów jest przydatne przy zbieraniu ich maszynami
samozbierającymi. Podczas przejazdów transportowych przegub ten jest blokowany zapadką (17
rys.7).
Ruchome zaczepy dolne (16 rys.3) i koła jezdne (14 rys.2) umożliwiają dopasowanie się wirników
(4 i 5) z zębami grabiącymi do konfiguracji pola w kierunku poprzecznym do kierunku jazdy.
Napęd wirników (4 i 5) przekazywany jest od WOM ciągnika poprzez wał przegubowo-teleskopowy
(13) i przekładnie kątowe zabudowane w ramie głównej (3).
Zęby grabiące mogą być przestawiane do przetrząsania lub zgrabiania, dzięki czemu zajmują
najkorzystniejsze położenie dla spełniania tych funkcji. Zęby odchylane są do pozycji pracy siłą
odśrodkową występującą w zakresie 350 – 540 obr/min WOM ciągnika.
Rozdzielacz (8) uniemożliwia przerzucanie grabionego plonu z jednego wirnika na drugi.
Ekrany (6 i 7) ustalone ogranicznikami (12) ograniczają rozrzut przetrząsanego, czy grabionego
plonu do żądanego rozmiaru.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługującemu i osobom postronnym przetrząsaczo- zgrabiarka
wyposażona jest w pałąki ochronne (9 i 10).
5.2. PRZYGOTOWANIE DO TRANSPORTU I TRANSPORT
5.2.1. ŁĄCZENIE PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKI Z CIĄGNIKEM W ZESPÓŁ
ROBOCZY
• Dopasować rozstaw cięgięł dolnych TUZ ciągnika do ramy trzypunktowej (1) przetrząsaczozgrabiarki. Rama trzypunktowa posiada przemienne zaczepy dolne (16 rys. 3) dzięki czemu można
uzyskać dwa rozstawy czopów: 675 mm i 820 mm. Dla ciągników z układami zawieszenia kat. I
ustawić cienkie sworznie na zewnątrz, a dla ciągników z układami zawieszenia kat. II grube
sworznie na zewnątrz.
W celu zamiany dolnych zaczepów wyjąć zawleczkę ze sworznia, wyjąć sworzeń i zdjąć osłonki
zabezpieczające. Przestawić zaczepy godnie z potrzebą (rys. 3), włożyć sworzeń i założyć osłonki
zabezpieczające. Zabezpieczyć sworzeń zawleczką. Zawleczkę rozgiąć, aby nie wypadła z otworu
sworznia.
• Wypoziomować cięgła dolne TUZ ciągnika i usztywnić je odciągami tak, aby rama trzypunktowa
(1 rys. 2) nie wahała się na boki. Wyklucza to możliwość stykania się wału przegubowoteleskopowego (13) z ramą trzypunktową (1).
• Zależnie od długości łącznika centralnego TUZ ciągnika (18 rys. 8) można użyć do mocowania
go przednie lub tylne otwory ramy trzypunktowej (1 rys. 8).
• Ramę trzypunktową (1 rys. 2) połączyć z trzypunktowym układem zawieszenia (TUZ) ciągnika
zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika.
• Odblokować podpórkę (11 rys. 2), podnieść ją do góry i zablokować zatyczką (podpórka powinna
być zawsze złożona gdy maszyna jest zawieszona na ciągniku).

Rys. 3. Rozstaw zaczepów dolnych ramy trzypunktowej. 16 – zaczepy dolne
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5.2.2.

MONTAŻ WAŁU PRZEGUBOWO-TELESKOPOWEGO

OSTRZEŻENIE !
• W przetrząsaczo-zgrabiarce należy bezwzględnie stosować osłonę WPM, a w ciągniku
osłonę WOM.
• Końcówkę wału ze sprzęgłem z kołkiem ścinanym mocować do WPM przetrząsaczozgrabiarki.
• Osłony wału przegubowo-teleskopowego zabezpieczyć przed obrotem zgodnie z instrukcją
obsługi wału.
W przypadku konieczności skrócenia wału przegubowo-teleskopowego należy postępować zgodnie
z załączoną przez producenta wału instrukcją obsługi.
5.2.3.

PRZEJAZDY ZESTAWU PO DROGACH PUBLICZNYCH
OSTRZEŻENIE !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dz.U. nr 32/2003 poz. 262 z
późniejszymi zmianami, przetrząsaczo-zgrabiarka do transportu po drogach powinna być
wyposażona w przenośne urządzenia świetlno-ostrzegawcze i trójkątną tablicę wyróżniającą
pojazdy wolno poruszające się rozmieszczone na przetrząsaczo-zgrabiarce wg rys.4.
Podnosić przetrząsaczo-zgrabiarkę zawieszoną na ciągniku do pozycji transportowej na taką
wysokość, aby odległość górnej krawędzi powierzchni świetlnej światła odblaskowego
czerwonego od powierzchni jezdni wynosiła max 1,2 m (prześwit transportowy min 250 mm).

Rys. 4. Przenośne urządzenie świetlno-ostrzegawcze i trójkątna tablica wyróżniająca pojazdy wolno
poruszające się rozmieszczone na przetrząsaczo-zgrabiarce
Urządzenia świetlno-ostrzegawcze są pomalowane obustronnie w pasy czerwono-białe. Wyposażone
są w lampy pozycyjne białe skierowane do przodu oraz lampy pozycyjne czerwone i odblaski
czerwone skierowane do tyłu.
Połączenie przenośnych tablic z instalacją ciągnika odbywa się za pomocą gniazda stykowego 7biegunowego umieszczonego na przedniej stronie tablic.
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Podczas montażu urządzeń świetlno-ostrzegawczych zwróć uwagę na pewność ich mocowania w
uchwytach oraz tak rozprowadź przewody elektryczne, aby uniemożliwić ich ocieranie o elementy
konstrukcji maszyny.
Prędkość jazdy po drogach publicznych należy dostosować do rodzaju i stanu nawierzchni. Zaleca
się następujące prędkości:
- na drogach o gładkiej nawierzchni – do 20 km/h
- na drogach polnych lub brukowych – 6-10 km/h
- na drogach wyboistych – do 5 km/h.
UWAGA: Przenośne urządzenie świetlno-ostrzegawcze i trójkątna tablica wyróżniająca pojazdy
wolno poruszające się nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego przetrząsaczo-zgrabiarki.
5.2.4.

USTAWIENIE PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKI W POŁOŻENIU
TRANSPORTOWYM
OSTRZEŻENIE !

Podczas transportu wał przegubowo-teleskopowy musi być odłączony od WOM ciągnika.
• Wał przegubowo-teleskopowy (27 rys. 5) zapiąć do WPM przetrząsaczo-zgrabiarki i położyć na
podpórce w ramie trzypunktowej (28 rys. 6).
OSTRZEŻENIE !
Ogranicznik chwytać w miejscu oznaczonym żółtymi nalepkami.
• Złożyć ekrany (6 i 7 rys. 5) do wewnątrz. Najpierw ekran lewy 6, następnie ekran prawy 7.
Zablokować ogranicznikiem (12) ekran (7). Ogranicznik powinien wchodzić w ostatni otwór ekranu
(7) (strzałka rys. 5).
• Zamocować przenośne urządzenie świetlno-ostrzegawcze i trójkątną tablicę wyróżniającą pojazdy
wolno poruszające się (rys.4).
• Ruszyć lekko ciągnikiem w prawo i zablokować przegub pomiędzy ramą trzypunktową (1), a
ramą pośrednią (2) za pomocą zapadki (17 rys. 6). Przestawienie zapadki (17) wykonać z siedzenia
ciągnika używając sznura (21). Koniec sznura powinien znajdować się cały czas w kabinie ciągnika,
w miejscu dostępnym dla operatora. Sznur należy zabezpieczyć przed przypadkowym wypadnięciem
z kabiny ciągnika.
• Podnieść przetrząsaczo-zgrabiarkę do pozycji transportowej (prześwit min 250 mm).

15

Rys. 5. Przetrząsaczo-zgrabiarka z zablokowanymi ekranami do położenia transportowego.
6 – ekran lewy, 7 – ekran prawy, 12 – ogranicznik, 27 – wał przegubowo-teleskopowy

Rys. 6. Przegub między ramą trzypunktową, a ramą pośrednią zablokowany.
1 – rama trzypunktowa, 2 – rama pośrednia, 11 – podpórka, 17 – zapadka, 21 – sznur,
28 – podpórka wału przegubowo-teleskopowego
5.3. USTAWIENIE PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKI W POŁOŻENIU
ROBOCZYM
OSTRZEŻENIE !
Unikać stanu, w którym zęby zagłębiają się w powierzchnię ziemi, gdyż powoduje to:
- nadmierne odginanie zębów i ich pękanie
- niszczenie darni i zanieczyszczanie zbiorów ziemią.
Nigdy nie pracować przetrząsaczo-zgrabiarką bez założonych pałąków.
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• Opuścić przetrząsaczo-zgrabiarkę, ruszyć ciągnikiem w prawo i odblokować przegub pomiędzy
ramą trzypunktową (1), a ramą pośrednią (2 rys. 7).
• Zdjąć przenośne urządzenie świetlno-ostrzegawcze i tablicę wyróżniającą.
• Sprawdzić, czy końce dolnych ramion zębów grabiących dotykają lekko ścierniska. W tym celu
odchylić w dół zęby ręką sprawdzając, czy ząb oparł się na wirniku i dotyka lekko ścierniska. Jeśli
końce zębów grabiących nie dotykają ścierniska lub zagłębiają się w ściernisko należy
przeprowadzić regulację nachylenia wirników.
• Wyregulować pochylenie wirników poprzez zmianę ich wysokości względem wsporników
kół jezdnych (rys. 9 i 10) i zmianę długości łącznika centralnego (18 rys.8).
• Ustawić pochylenie ekranów (6 i 7 rys. 11) w płaszczyźnie pionowej w pozycji wyższej W (rys.
11 i 12) lub niższej N (rys. 11 i 13). W celu zmiany pozycji należy wyjąć ekran z gniazda (rys. 14)
oraz obrócić kostkę (24 rys. 14) o 1800 i ponownie włożyć go w gniazdo. Zaleca się ustawienie na
wyższą pozycję W (rys.12) wówczas, gdy w położeniu roboczym ekrany mają niewielki luz w
kierunku pionowym.

Rys. 7. Przegub między ramą trzypunktową, a ramą pośrednią odblokowany.
1 – rama trzypunktowa, 2 – rama pośrednia, 11 – podpórka, 17 – zapadka, 21 – sznur,
22 – otwór środkowy

Rys. 8. Ustawienie zębów grabiących.
1 – rama trzypunktowa, 15 – ząb, 18 – łącznik centralny TUZ ciągnika
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Rys. 9. Ustawienie wysokości wirników w dolnych otworach.
7 – ekran, 12 – ogranicznik, 23 – rygiel

Rys. 10. Ustawienie wysokości wirników w górnych otworach.
7 – ekran, 12 – ogranicznik, 23 – rygiel
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W
N

Rys. 11. Ustawienie ekranów w płaszczyźnie pionowej.
6 – ekran lewy, 7 – ekran prawy
W – pozycja wyższa, N – pozycja niższa

Rys. 12. Ustawienie ekranów w pozycji wyższej W.
7 – ekran prawy, 24 – kostka
W – pozycja wyższa

19

Rys. 13. Ustawienie ekranów w pozycji niższej N.
7 – ekran prawy, 24 – kostka
N – pozycja niższa

Rys. 14. Pozycja pośrednia podczas wkładania i wyjmowania ekranów z gniazda.
24 – kostka
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ZALECENIA EKSPLOATACYJNE.
• Podczas pracy dźwignia układu hydraulicznego podnoszenia powinna być tak ustawiona, aby
ramiona podnośnika mogły swobodnie poruszać się w dół i w górę dla umożliwienia swobodnego
dopasowania się wirników z zębami grabiącymi do konfiguracji terenu.
• Należy stosować obroty WOM ciągnika od 350 – 540 obr/min. Niższe obroty zalecane są podczas
przetrząsania i zgrabiania plonu delikatnego i przesuszonego oraz na glebach lekkich ze słabym
systemem korzeniowym uprawianych roślin. Ogólnie zaleca się pracę z niższymi obrotami WOM,
gdyż jest to korzystne dla ciągnika, przetrząsaczo-zgrabiarki, zużycia paliwa oraz unika się strat i
zanieczyszczeń plonów. Wyższe obroty zalecane są podczas przetrząsania wilgotnego i dużego
plonu oraz na glebach ciężkich i mocnym systemie korzeniowym roślin.
• Nie należy gwałtownie skręcać w prawo ze względu na powiększony kąt pracy wału przegubowoteleskopowego.
5.4. PRZETRZĄSANIE
• Ustawić wszystkie zęby w pozycji do przetrząsania P (rys. 15)
• Ustawić wysokość wirników za pomocą rygla (23 rys. 9) w dolnych otworach. Przy krótkim i
ciężkim pokosie używać wyższych otworów.
• Ustawić żądaną szerokość przetrząsania za pomocą ekranów (6 i 7 rys.16) i ograniczników
(12 rys. 16).
• Lekko ruszyć ciągnikiem do przodu, aż środkowy kanał na przodzie ramy trzypunktowej będzie
całkowicie odsłonięty (strzałka na rys. 7). W tej pozycji wirniki są najbardziej pochylone ku ziemi.
Teraz należy nadać maszynie prędkość obrotową WOM w granicach
350 – 540 obr/min. Wierzchołki zębów powinny dotykać ścierniska (rys. 8). Jeżeli zagłębiają się lub
nie dotykają wcale, należy zmienić długość łącznika centralnego.

Rys. 15. Ustawienie zębów do przetrząsania
15 – ząb grabiący, 25 – uchwyt zęba,
P – pozycja przetrząsania
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Rys. 16. Ustawienie ekranów do przetrząsania.
6 – ekran lewy, 7 – ekran prawy, 12 – ogranicznik.

5.5. ZGRABIANIE
• Ustawić wszystkie zęby w pozycji do zgrabiania Z (rys. 17)
• Ustawić wysokość wirników za pomocą rygla (rys. 10) w górnych otworach. Przy długich
ścierniskach użyć dolnych otworów, ponieważ umożliwia to czyste zgrabianie.
• Ustawić pożądaną szerokość zgrabiania przy pomocy ekranów (6 i 7 rys.18) i ogranicznika
(12 rys. 18).
• Lekko ruszyć ciągnikiem do przodu, aż środkowy kanał na przodzie ramy trzypunktowej będzie
całkowicie odsłonięty (strzałka rys. 7). W tej pozycji wirniki są najbardziej pochylone ku ziemi.
Teraz należy nadać maszynie prędkość obrotową WOM w granicach
350 – 540 obr/min. Wierzchołki zębów powinny dotykać ścierniska (rys. 8). Jeżeli zagłębiają się lub
nie dotykają wcale należy zmienić długość łącznika centralnego.
Zawsze należy upewnić się, czy odległość pomiędzy ekranami jest wystarczająco duża, zwłaszcza
przy dużych plonach, aby uniknąć deformacji wałów.
Ustawienie ekranów tak jak pokazano na rys. 19 powoduje układanie wałów parami blisko siebie.
Bliżej umieszczone wały względem siebie można podczas następnego przejazdu złączyć w jeden
wał, przez co uzyskuje się jeden wał z pasa o szerokości 6 m.
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Rys. 17. Ustawienie zębów do zgrabiania
15 – ząb grabiący, 25 – uchwyt zęba,
Z – pozycja zgrabiania

Rys. 18. Ustawienie ekranów do zgrabiania.
6 – ekran lewy, 7 – ekran prawy, 12 – ogranicznik
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Rys. 19. Zalecany sposób zgrabiania

6.

OBSŁUGA TECHNICZNA
OSTRZEŻENIE !

● Przed przystąpieniem do obsługi technicznej lub naprawy należy koniecznie wyłączyć silnik
ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki, zaciągnąć hamulec ręczny, podłożyć kliny pod koła jezdne
i odłączyć wał przegubowo-teleskopowy.
• Regularnie kontrolować stan połączeń śrubowych, a w szczególności mocowania:
- ramy pośredniej (2 rys. 2) z ramą główną (3).
- wirników (4 i 5 rys.2)
- zębów grabiących (15 rys. 15 i 17) do uchwytów zębów (25 rys. 15 i 17).
● Zwracać uwagę przy mocowaniu poluzowanych lub wymienianych zębów (15 rys. 20), aby
ich środkowe przegięcie opierało się o śrubę (26 rys. 20), gdyż jest to warunkiem prawidłowego
działania i odporności na złamanie.
● Kontrolować zgodność działania włączonego oświetlenia przenośnych urządzeń świetlnoostrzegawczych i ciągnika.
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Rys. 20. Prawidłowe mocowanie zębów. 15 – ząb, 26 – śruba
Przetrząsaczo-zgrabiarka wyposażona jest w 4 rodzaje zębów mocowanych do wirnika (Rys. 21):
- lewych oznaczonych kolorem niebieskim:
1. PZ 107 – ząb lewy (n) szt. 5 oznaczony kolorem niebieskim
2. PZ 110 – ząb lewy szeroki (n) szt. 5 oznaczony kolorem niebieskim.
- prawych oznaczonych kolorem żółtym:
3. PZ 106 – ząb prawy (ż) szt. 5 oznaczony kolorem żółtym
4. PZ 111 – ząb prawy szeroki (ż) szt. 5 oznaczony kolorem żółtym.
Zęby o mniejszym rozstawie ramion i zęby szerokie mocować na przemian.

Rys. 21. Rodzaje i kształt zębów
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6.1. OBSŁUGA TECHNICZNA BIEŻĄCA
● Regularnie kontrolować:
- ciśnienie powietrza w ogumieniu,
- stan ułożenia rygli (23 rys. 9 i 10)
● Każdorazowo po zakończeniu pracy należy oczyścić przetrząsaczo-zgrabiarkę, usunąć
zauważone usterki i w razie potrzeby wymienić zużyte części.
● W przypadku nieprawidłowego działania przetrząsaczo-zgrabiarki lub poważniejszego
uszkodzenia wymagającego np. demontażu ramy głównej (3 rys.2) skontaktować się ze sprzedawcą
lub serwisem Mesko-Rol.
● Przed demontażem elementów, od których zależy stabilność przetrząsaczo-zgrabiarki należy
zadbać o dodatkowe podparcie zapewniające stabilność i zabezpieczenie przed samoczynnym
opadnięciem do dołu poszczególnych układów.
● W przypadku konieczności wymiany zużytych elementów na nowe należy stosować wyłącznie
oryginalne części oferowane przez producenta przetrząsaczo-zgrabiarki Z 275, gdyż tylko takie
części użyte do naprawy gwarantują wymaganą jakość naprawianej maszyny.
Przy zakupie zębów grabiących należy zawsze upewnić się, czy są one oferowane przez producenta
przetrząsaczo-zgrabiarki Z 275.
6.2. SMAROWANIE
● W trakcie użytkowania przetrząsaczo-zgrabiarki należy codziennie smarować ją w miejscach
pokazanych strzałkami na rys. 22.
● Podczas smarowania należy koniecznie obracać wirnikami, aby umożliwić równomierne
rozprowadzenie smaru na wieńcach kół zębatych. W każdy punkt smarowania wprowadzić po
2 cm3 smaru.
● Zaleca się stosowanie smaru Liten EPG-00 lub innego smaru do przekładni zębatych.
● Wał przegubowo-teleskopowy smarować zgodnie z jego instrukcją obsługi.

Rys. 22. Miejsca smarowania
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6.3. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

● W miejscu składowania opuścić przetrząsaczo-zgrabiarkę na płaskie, utwardzone podłoże .
● Wyłączyć silnik ciągnika i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
● Opuścić podpórkę i zablokować zawleczką.
● Odłączyć wał przegubowo-teleskopowy od WOM ciągnika i położyć na podpórce przy ramie
trzypunktowej.
● Odłączyć od ciągnika przewód przenośnego urządzenia świetlno-ostrzegawczego.
● Odłączyć TUZ ciągnika od maszyny.
● Po zakończeniu sezonu agrotechnicznego należy przetrząsaczo-zgrabiarkę dokładnie oczyścić,
dokonać przeglądu i usunąć zauważone usterki. Miejsca, z których została starta farba należy
oczyścić z rdzy i pomalować.
● Części niemalowane należy pokryć cienką warstwą smaru stałego np. STP lub wazeliny
technicznej.
● Szczególnie starannie należy konserwować zęby grabiące, gdyż występująca na nich korozja
znacznie obniża ich wytrzymałość.
● W celu bezpiecznego przeprowadzania czynności konserwacji operator powinien zająć miejsce z
boku lub z przodu maszyny przy barierkach ochronnych wirników roboczych.
● Podczas długiego składowania, jeżeli przetrząsaczo-zgrabiarka nie została ustawiona na
podpórkach, należy raz w miesiącu przestawić ją tak, aby zmienić miejsce styku opon z podłożem.
● Podczas składowania maszynę należy odgrodzić fizycznie przed dostępem nie tylko dzieci, także
zwierząt i osób postronnych; miejsce składowania powinno być równe, utwardzone (by zachować
odpowiednią stateczność można też użyć klinów pod koła) i zadaszone, natomiast wał
zdemontowany.
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7.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
-

-

-

Szerokość robocza
3000 mm
Szerokość transportowa
3000 mm
Długość transportowa
2570 mm
Wysokość
1250 mm
Liczba wirników
2 szt.
Liczba zębów
20 szt.
Ogumienie
15x6.00-6 (4PR)
Ciśnienie w ogumieniu
0,17 MPa
Masa
300 kg
Ciągnik współpracujący:
kategoria układu zawieszania
I i II
klasa ciągnika
min 0,6
Zapotrzebowanie mocy na WOM
15 kW
Liczba obrotów WOM
350 ÷ 540 obr/min
Liczba obrotów wirników
117 ÷ 180 obr/min
Prędkość transportowa:
- na drogach o gładkiej nawierzchni
do 20 km/h
- na drogach polnych lub brukowych
6-10 km/h
- na drogach wyboistych
5 km/h.
do 12 km/h
Prędkość robocza
Prześwit transportowy
min 250 mm
Wał przegubowo-teleskopowy
4R-302-7-HA-K4-1
- obroty
540 obr/min
- przenoszony moment
300 Nm
- moc
15 kW
- długość nominalna
1440 mm
sprzęgło z kołkiem ścinanym K4-1, 900 Nm
- typ sprzęgła

8. DEMONTAŻ I KASACJA
W przypadku całkowitego zużycia się przetrząsaczo-zgrabiarki należy ją przekazać do
wyspecjalizowanej jednostki trudniącej się demontażem i złomowaniem.
W przypadku demontażu we własnym zakresie posłużyć się rysunkami z katalogu części.
Przed przekazaniem na złom oddzielić części metalowe od części z tworzyw sztucznych.
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KATALOG CZĘŚCI
Przy zamawianiu części prosimy podać jej nazwę, numer fabryczny lub normę oraz rok produkcji
przetrząsaczo-zgrabiarki.
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Rys. 23.

Lp.
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

Nazwa części lub zespołu
Rama trzypunktowa spawana
Sworzeń kpl.
Sworzeń
Trzpień kpl.
Sworzeń
Zaczep dolny kpl.
Podpórka
Trzpień kpl.
Zapadka
Pierścień 3x43,5x60
Śruba M16x120-8.8-B-Fe/Zn8cC
Nakrętka P M16-8-A-Fe/Zn8cC
Zawleczka S-Zn 5x36
Zawleczka S-Zn 8x63
Kołek sprężysty 8x60
Kołek sprężysty 6x60
Zawleczka S-Zn 6,3x36
Sznur
Zatyczka
Zatyczka
Sprężyna
Zatyczka kpl.
Rama pośrednia spawana
Rozdzielacz
Osłona płaska
Osłona
Osłona
Rama trzypunktowa kpl.

Nr fabryczny części
GV 037
GZ 0281V
GZ 283V
HK 0028V
HS 182V
HS 0188
HS 0200
HS 0210V
HS 0218
MT 84V
ND 1037V
ND 2090V
ND 4020V
ND 4022V
ND 4040V
ND 4044V
ND 4055V
ND 9347
PZ 199V
PZ 25V
PZ 281V
PZ 00199V
TH 0179/A
TH 0181
TH 262
TH 263
TH 264
TH 00205/A

Nr katalogowy lub norma

PN-85/M-82101
PN-88/M-82176
PN-76/M-82001
PN-76/M-82001
PN-89/M-85023
PN-89/M-85023
PN-76/M-82001

Ilość sztuk
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Uwagi
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Rys. 24.

Lp.
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

Nazwa części lub zespołu
Nakrętka prawa
Nakrętka M30x1,5 H=12
Pokrywka
Łożysko kulkowe 6207-2RS
Łożysko 6210-2Z-C3
Łożysko 6207-2Z
Wpust pryzmatyczny A8x7x50
Pierścień osadczy sprężysty Z35x1,5
Smarowniczka M6
Pierścień sprężysty
Koło zębate
Oś wirnika prawa kpl.
Tuleja dystansowa
Wał główny
Tuleja dystansowa
Zestaw podkładek dystansowych
Zestaw podkładek dystansowych
Korek
Koło talerzowe kpl.
Oś wirnika lewa kpl.
Nakrętka lewa
Zestaw podkładek dystansowych
Rama główna
Wał
Rama główna kpl.
Podkładka

Nr fabryczny części
GT 37V
MT 174V
MT 365V
ND 5027
ND 5036
ND 5048
ND 7003
ND 8008V
ND 9004V
PZ 72V
TH 2
TH 041
TH 65
TH 67
TH 68
TH 0078
TH 0079
TH 94
TH 00137
TH 0140
TH 141V
TH 00145
TH 0173
TH 190
TH 00190
VS 81

Nr katalogowy lub norma

PN-85/M-86100
PN-85/M-86100
PN-85/M-86100
PN-70/M-85005
PN-81/M-85111
PN-76/M-86007

Ilość sztuk
1
1
1
1
4
3
3
2
2
1
3
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Uwagi
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34

18

20
Rys. 25.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nazwa części lub zespołu
Śruba M12x40-8.8-B-Fe/Zn8cC
Nakrętka P M12-8-A-Fe/Zn8cC
Podkładka 12-Fe/Zn9cC
Kołek sprężysty 6x40
Sprężyna lewa
Sprężyna prawa
Ząb prawy (ż)
Ząb lewy (n)
Ząb lewy szeroki (n)
Ząb prawy szeroki (ż)
Pierścień
Łożysko
Podkładka 5x12,5x30
Obsada
Uchwyt zęba prawy
Uchwyt zęba lewy
Wirnik lewy
Wirnik lewy kpl. (n)
Wirnik prawy
Wirnik prawy kpl. (ż)

Nr fabryczny części
ND 1075V
ND 2085V
ND 3105V
ND 4027V
PZ 99
PZ 100
PZ 106
PZ 107
PZ 110
PZ 111
TH 42
TH 93
TH 100V
TH 107
TH 0108V
TH 0109V
TH 0203
TH 00203
TH 0204
TH 00204

Nr katalogowy lub norma

Ilość sztuk

PN-85/M-82105
PN-88/M-82176
PN-83/M-82037
PN-89/M-85023

30
20
10
20
10
10
5
5
5
5
20
20
20
20
10
10
1
1
1
1

Uwagi
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36

Rys. 26.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nazwa części lub zespołu
Śruba M12x25-8.8-B-Fe/Zn8cC
Podkładka 12-Fe/Zn9cC
Kołek sprężysty 5x20
Łożysko kulkowe 6205-2RS
Kołpak
Dętka 15x6.00
Obręcz 4.50Ax6
Obręcz kpl. 4.50Ax6
Koło kpl. 15x6.00-6 4PR
Opona 15x6.00-6 4PR V6
Pierścień uszczelniający
Tulejka sprężysta
Rygiel
Tulejka dystansowa
Podkładka 5x12,5x30
Wspornik koła
Koło jezdne kpl.

Nr fabryczny części
ND 1072V
ND 3105V
ND 4035V
ND 5003
ND 9620V/A
ND 9779
THA 07
THA 007
THA 008
ND 9842
TH 9
TH 33V
TH 062V
TH 66
TH 100V
TH 0188
TH 00188/A

Nr katalogowy lub norma

Ilość sztuk

PN-85/M-82105
PN-83/M-82037
PN-89/M-85023
PN-85/M-86100

2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Uwagi

37

38

Rys. 27.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nazwa części lub zespołu
Kostka
Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn8cC
Śruba P M10x20-8.8-Fe/Zn8cC
Śruba M8x16-8.8-B-Fe/Zn8cC
Nakrętka P M10-8-A-Fe/Zn8cC
Nakrętka P M8-8-A-Fe/Zn8cC
Podkładka K13-Fe/Zn9cC
Zawleczka S-Zn4x25
Ząb ekranu
Ogranicznik
Sprężyna
Pierścień sprężysty
Nakładka lewa
Nakładka prawa
Osłona
Ramię ekranu prawego
Ekran prawy
Ramię ekranu lewego
Ekran lewy

Nr fabryczny części
JH 66
ND 1007V
ND 1055V
ND 1063V
ND 2084V
ND 2091V
ND 3009V
ND 4025V
PZ 114
PZ 115
PZ 300V
PZ 301V
TH 115
TH 116
TH 125
TH 0208
TH 00208
TH 0209
TH 00209

Nr katalogowy lub norma
PN-85/M-82105
PN-87/M-82406
PN-85/M-82105
PN-88/M-82176
PN-88/M-82176
PN-78/M-82006
PN-76/M-82001

Ilość sztuk
2
6
4
4
10
4
2
2
10
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1

Uwagi

39

40

Rys. 28.

Lp.
1
2
3

Nazwa części lub zespołu
Wał przegubowo teleskopowy
Osłona wału
Opaska zaciskowa

Nr fabryczny części
NP 0429
AP 80 100

Nr katalogowy lub norma

Ilość sztuk

Uwagi

4R-302-7-HA-K4-1

1
1
1

SIPMA
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42

Rys. 29.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa części lub zespołu
Pałąk ochronny lewy
Pałąk ochronny prawy
Śruba M12x70-8.8-B-Fe/Zn8cC
Nakrętka P M12-8-A-Fe/Zn8cC
Śruba M10x35-8.8-B-Fe/Zn8cC
Nakrętka P M10-8-A-Fe/Zn8cC
Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8cC
Nakrętka P M8-8-A-Fe/Zn8cC
Uchwyt

Nr fabryczny części
TH 0265
TH 0266
ND 1269V
ND 2085V
ND 1068V
ND 2084V
ND 1064V
ND 2091V
NP 0318V

Nr katalogowy lub norma

Ilość sztuk
1
1

PN-85/M-82101
PN-88/M-82176
PN-85/M-82101
PN-88/M-82176
PN-85/M-82105
PN-88/M-82176
PN-93/S-73103

2
2
1
1
6
6
3

Uwagi
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Notatki
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Notatki
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Notatki
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