
SaMASZ Sp. z o.o. 
Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 15 

 
Rok założenia – 1984 

 
NIP PL-966-15-92-976 

tel. (+48) (85) 654-45-84 
fax (+48) (85) 664-70-41 

e-mail: samasz@samasz.pl 
www.samasz.pl 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUG I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOSIARKA ROTACYJNA B ĘBNOWA 
CZOŁOWA 

 
K2BF 210 – 2,10 m, 2 – bębnowa 
K4BF 265 – 2,65 m, 4 – bębnowa 
K4BF 300 – 3,00 m, 4 – bębnowa 

 
 
 
 

IN03PL009 
2017-08-07 
Wydanie 8 

Instrukcja oryginalna 
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ZABRANIA SI Ę 
WŁĄCZANIA NAPĘDU KOSIARKI 

  PRZED JEJ ROZŁOŻENIEM DO POZYCJI 
ROBOCZEJ 

 

ZABRANIA SI Ę 
SKŁADANIA KOSIARKI PRZED 

CAŁKOWITYM ZATRZYMANIEM SI Ę 
TALERZY ROBOCZYCH 

 

ZABRANIA SI Ę 
PRACY KOSIARKĄ PRZY OBECNOŚCI OSÓB 
POSTRONNYCH W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ 

NIŻ 50 M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KOSIARKĘ USTAWIAMY 
POZIOMO DO PODŁOŻA (ŁĄKI) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UWAGA: 
Zachować instrukcję do przyszłego użytku.  

 
 
 

Sprawdzona wszechstronnie konstrukcja i prawidłowy dobór materiałów zapewniają wysoką 
niezawodność i trwałość naszych wyrobów. 

 
Gratulujemy Państwu trafnego zakupu kosiarki i życzymy wiele zadowolenia z jej eksploatacji. 
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1. IDENTYFIKACJA MASZYN 

Tabliczka znamionowa kosiarki przymocowana jest na stałe do kosiarki w miejscu 
wskazanym na Rys. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej 
 

Tabliczka znamionowa zawiera: 
- pełną nazwę producenta, 
- numer kosiarki, 
- symbol kosiarki, 
- datę produkcji, 
- numer wersji, 
- kod kreskowy, 

- masę, 
- znak kontroli jakości, 
- oznakowanie CE, oznacza, że kosiarka jest zgodna 

z Dyrektywą 2006/42/WE i normami zharmonizowanymi, 
- napis MADE IN POLAND. 

 

UWAGA: 
W przypadku, gdy instrukcja jest niezrozumiała wyjaśnień na temat maszyny 
można uzyskać u producenta lub sprzedawcy maszyny. 
 

 

2. WPROWADZENIE 

� Niniejszą instrukcję obsługi należy uważać za podstawowe wyposażenie kosiarki. Przekazując 
kosiarkę innemu użytkownikowi należy przekazać ją sprawną technicznie, wraz z instrukcją 
obsługi, deklaracją zgodności i podstawowym wyposażeniem przypisanym do niej. 

� Przed rozpoczęciem eksploatacji kosiarki użytkownik powinien bezwzględnie zapoznać się 
z treścią niniejszej instrukcji oraz zasadami bezpieczeństwa pracy. 

� Kosiarka jest wykonana zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa. 
� Przestrzeganie zawartych w instrukcji ostrzeżeń gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania. 
� W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z uruchomieniem 

i eksploatacją kosiarki należy skontaktować się z producentem. 
� Instrukcja jest nieodzowną częścią każdej maszyny i ma na celu zapoznanie użytkownika  

z zasadami prawidłowej obsługi i eksploatacji maszyny, jak też z zagrożeniami wynikającymi 
z jej użytkowania. 

 

 
 

OSTRZEŻENIE OGÓLNE 
W czasie użytkowania kosiarki należy przestrzegać ostrzeżeń i zasad 

bezpieczeństwa oznaczonych tym znakiem w instrukcji obsługi. 

 

UWAGA: 
Zabrania się użytkowania kosiarki bez uprzedniego zapoznania się 
z instrukcją obsługi oraz przez osoby nie posiadające uprawnień do 
prowadzenia ciągników rolniczych, a w szczególności przez dzieci. 
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3. PRZEZNACZENIE KOSIARKI 

Kosiarka rotacyjna zawieszana bębnowa czołowa przeznaczona jest do koszenia zielonek: 
trawy, lucerny, itp., na trwałych użytkach zielonych (łąki), na niezakamienionych polach uprawnych 
oraz formowania z nich luźno ułożonego pokosu. Koszona łąka lub pole powinny być równe, 
uprzednio przygotowane przez wałowanie oraz inną obróbkę.  
 

UWAGA: 
Zabrania się używania kosiarki do innych celów niż podano w instrukcji. 
Użytkowanie jej do innych celów będzie zrozumiane jako użytkowanie 
niezgodne z przeznaczeniem i może wykluczyć z odpowiedzialności producenta 
za wynikłe z tego szkody. Kosiarka powinna być użytkowana, obsługiwana 
i naprawiana wyłącznie przez osoby obeznane z jej szczegółowymi 
charakterystykami i zaznajomione z zasadami postępowania w zakresie 
bezpieczeństwa. Samowolne zmiany wprowadzone do kosiarki mogą zwolnić 
producenta od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub szkody. 

 

3.1. Dane techniczne 
 

Tab. 1. Charakterystyka techniczna 
 

Typ kosiarki: K2BF 210 K4BF 265 K4BF 300 

Szerokość koszenia 2,10 m 2,65 m 3,00 m 
Ilość bębnów 2 4 4 
Liczba noży [szt.] 8 (2x4) 12 (4x3) 18 (2x5 + 2x4) 
Wydajność robocza ~2,50 ha/h ~3,00 ha/h 

 
~3,50 ha/h 

Długość transportowa  1650 mm 1500 mm 1600 mm 
Szerokość transportowa  2300 mm 2700 mm 2950 mm 
Szerokość w układzie  
roboczym 

2650 mm 3250 mm 3660 mm 

Prędkość cięcia 90,8 m/s 90,8 m/s ∅775 mm –  
91 m/s 

∅613 mm –  
90,7 m/s 

Prędkość obrotowa bębnów 1620,5 obr./min 2531 obr./min ∅775 mm – 
2070 obr./min 

∅613 mm – 
2587,5 obr./min 

Wał przegubowo - teleskopowy 380 Nm 
Moc współpracującego  
ciągnika 

od 70 kW 
(95 KM) 

od 80 kW 
(109 KM) 

od 90 kW 
(122 KM) 

Obroty WOM ciągnika 1000 obr./min 
Kategoria TUZ ciągnika II 

Masa  570 kg 780 kg 860 kg 
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3.2. Budowa i zasada działania kosiarki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 2. Części składowe kosiarki, dotyczy: 

a) K2BF 210, b) K4BF 265, K4BF 300 
1 - Rama główna z zespołem napędowym  5 - Wał przegubowo – teleskopowy  
2 - Zespół tnący  6 - Zgarniacze pokosu (K4BF 265, K4BF 300)  
3 - Przekładnia kątowa  7 - Osłona zabezpieczająca górna  
4 - Układ zawieszenia 8 - Osłona brezentowa 

9 - Tablice ostrzegawcze  

1 

2 3 4 5 6 

7 

8 

9 b) 

a) 1 

2 3 4 5 

7 

8 

9 
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    Napęd na talerze robocze przekazywany jest z WOM ciągnika poprzez wał przegubowo-
teleskopowy (5), przekładnię redukcyjną kątową (3) oraz zespół przekładni stożkowych, znajdujący 
się w ramie głównej (1) (Rys. 2). 

Zespół tnący (2) służący do ścinania zielonek, składa się z bębnów, na których znajdują się 
talerze robocze z zamocowanymi nożami (Rys. 3 i Rys. 4). Całość połączona jest z układem 
zawieszenia (4) z trójkątem kosiarki, który służy za bezpośrednie mocowanie kosiarki do 
czołowego TUZ ciągnika. 

Do transportu kosiarka podnoszona jest przez czołowy TUZ ciągnika. Na ramie głównej 
kosiarki (1) zamocowane są talerze zgarniacza pokosu (6). Nad zespołem tnącym, na ramie 
głównej, znajduje się osłona zabezpieczająca górna (7), do której przymocowana jest osłona 
brezentowa (8). Tablice ostrzegawcze dostępne są za dopłatą (9). 

 

3.3. Budowa zespołu tnącego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Budowa zespołu tnącego kosiarki K2BF 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Budowa zespołu tnącego kosiarki K4BF 265, K4BF 300 
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Bęben 

Talerz 
roboczy 

Talerz 
ślizgowy 

Nóż 

Trzymak  
nożowy 

Talerz 
oporowy 
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3.4. Wyposażenie i części zapasowe 
Kosiarki sprzedawane są z następującym wyposażeniem standardowym: 

� karta gwarancyjna, 
� instrukcja obsługi wraz z katalogiem części zamiennych i deklaracją zgodności, 
� noże tnące: 1 opakowanie (18 szt.), 
� klucz specjalny do wymiany noży tnących, 
� uchwyty przyłączeniowe do świateł i tablic. 
� wał przegubowo-teleskopowy (Tab. 2), 
� farba w sprayu (150 ml). 
 

Wyposażenie dodatkowe (odpłatnie): 
� komplet tablic ostrzegawczych, 
� pierścienie dystansowe do regulacji wysokości koszenia  
� nakładki na bębny. 

 

 
UWAGA:  
Wyposażenie dodatkowe należy nabywać oddzielnie. 

 
 
 
 

3.5. Dobór wału przegubowo-teleskopowego 
 

Tab. 2. Zalecany wał przegubowo-teleskopowe Bondioli & Pavesi 
 

Kosiarka Moc Długość Moment Symbol Sprzęgło Uwagi 
 KM mm Nm    

K2BF – 2,10 m 
K4BF – 2,65 m  
K4BF – 3,00 m 

55 860-1200 380 

8G4N086CE007002 (z=6) 
Jednokierunkowe lewe  
+ cierne = 1200 Nm 

WET 

8G4N086CE007001 (z=6) 
Jednokierunkowe prawe  

+ cierne = 1200 Nm 
OET 

8G4N086CE008001 (z=21) 
Jednokierunkowe prawe  

+ cierne = 1200 Nm 
WET- dla ciągników zachodnioeuropejskich  
OET- dla ciągników wschodnioeuropejskich  
 

  
WET OET 

Symbol WPT: 
8G4N086CE007002 

Symbol WPT: 
8G4N086CE007001 
8G4N086CE008001 

         
Rys. 5. Dobór wału w zależności od kierunku WOM ciągnika (Tab. 2) wg Bondioli & Pavesi 

 
Należy stosować wał ze sprzęgłem jednokierunkowym i ciernym, a wprowadzanie maszyny 

na obroty nominalne powinno być powolne. 
Kosiarkę można dostosować do pracy w zależności od kierunku obrotu czołowego wału 

odbioru mocy ciągnika. Standardowo kosiarka jest przystosowana do pracy z ciągnikiem, który 
posiada czołowy WOM o prawym kierunku obrotów patrząc od strony kierowcy.  
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UWAGA: 
Wał przekaźnika nabyć łącznie z kosiarką, ponieważ zastosowanie wału bez 
sprzęgła jednokierunkowego i ciernego, spowoduje utratę gwarancji. 

 
W celu przystosowania kosiarki do pracy przy lewym kierunku obrotów WOM (np. Zetor, 

Ursus) należy w kosiarce: 
 

a) K2BF 210 (Rys. 6): 
- odkręcić przekładnię kątową (1) i obrócić o 180o, 
- odkręcić uszy zawieszenia (2) od ramy, następnie cały układ zawieszenia obrócić o 180o, 
- odkręcić osłony zabezpieczające (3) kompletne i obrócić o 180o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rys. 6. Przystosowanie kosiarki K2BF 210 do pracy przy lewym kierunku obrotów WOM 

 

2 

3 

1 
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b) K4BF 265 i K4BF 300 (Rys. 7): 
- ponieważ wałek przekładni ma dwa wyjścia, przekładnię kątową wystarczy przekręcić 

o 180o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 7. Przystosowanie kosiarki K4BF 265 oraz K4BF 300 do pracy przy lewym kierunku obrotów WOM 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Instrukcja smarowania wału. Kierunki podłączania wału 
 
 
 

UWAGA:  
Przestrzegać bezwzględnie częstotliwości smarowania wału przegubowo-
teleskopowego. Punkty zaznaczone na Rys. 8 smarować co 50 godzin. Wał 
przegubowo-teleskopowy smarować również przed i po okresie dłuższego 
postoju. 
 

 

Dopuszczalne jest stosowanie wałów innych producentów o porównywalnych parametrach 
technicznych po uzgodnieniu z SaMASZ. 
 
 

UWAGA: 
Przed rozpoczęciem pracy, należy koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi 
dołączoną do WPT kosiarki. W przypadku uszkodzenia WPT w wyniku 
użytkowania niezgodnie z instrukcją, SaMASZ Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za nieuznanie reklamacji przez producenta wału. 

 

Wałek przekładni  
z dwoma wyjściami 

Końcówka z osłoną 
kielichową ze 

sprzęgłem. 
Podłączać  

od strony kosiarki. 

Końcówka z osłoną 
kielichową bez 
sprzęgła. 
Podłączać  
od strony ciągnika. 
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4. WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA 

4.1. Zasady podstawowe 
� Tylna oś ciągnika agregatującego powinna być dostatecznie obciążona (dla zachowania 

równowagi i umożliwienia kierowania ciągnikiem). W razie potrzeby stosować obciążniki kół 
tylnych. 

� Wszelkie manipulacje dźwignią włączającą podnośnik hydrauliczny należy wykonywać 
wyłącznie z siedzenia operatora; operowanie dźwignią po zejściu z ciągnika jest zabronione. 

� Przy przestawianiu z położenia roboczego w transportowe zdjąć cały wał lub przynajmniej jego 
jedną końcówkę od strony WOM ciągnika. 

� Praca bez osłon jest niedopuszczalna. Nie wolno także pracować z osłoną uszkodzoną lub 
podniesioną (niebezpieczeństwo odrzucenia twardych przedmiotów). 

� Koszenie można rozpocząć dopiero po osiągnięciu przez WOM nominalnych obrotów 
(ok. 1000 obr/min. Dopuszcza się odchyłki obrotów w zakresie górnym:1050, dolnym: 900). 

� Osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od kosiarki, wynoszącej co 
najmniej 50 m. Największą ostrożność należy zachować na terenie zakamienionym oraz przy 
pracy w pobliżu dróg i jezdni. 

� Wykonywanie jakichkolwiek prac obsługowo-naprawczych lub regulacji dopuszczalne jest 
tylko po zatrzymaniu silnika i zatrzymaniu się zespołu tnącego. 

� Pola, na których wykonywane jest koszenie kosiarką rotacyjną powinny być uprzednio 
oczyszczone z twardych przedmiotów. Większe kamienie należy usunąć, a mniejsze 
przywałować. 

� Należy sprawdzać okresowo stan mocowania noży. W razie uszkodzenia lub zużycia wymienić 
obsadę noża na nową. 

� W czasie przejazdów po drogach publicznych należy stosować się do przepisów Kodeksu 
Drogowego w zakresie instalacji świetlno-sygnalizacyjnej i wyposażyć kosiarkę w wymagane 
urządzenia. Na czas transportu należy na kosiarce zamontować przenośne urządzenie świetlno-
ostrzegawcze i trójkątną tablicę wyróżniającą.  

� Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności wymagających podniesienia na  
TUZ konieczne jest zabezpieczenie jej przed opadnięciem za pomocą podpory lub łańcucha. 

� Należy okresowo kontrolować stan połączeń śrubowych i innych elementów złącznych. Praca 
z uszkodzonymi elementami łącznymi jest nie dopuszczalna. 

� Zaleca się unikanie podnoszenia kosiarki na podnośniku hydraulicznym przy włączonym 
napędzie i przy obracających się talerzach roboczych co powodować może obracanie się 
talerzy ślizgowych. 

� Należy okresowo kontrolować stan połączeń śrubowych i innych elementów złącznych. Praca 
z uszkodzonymi elementami łączącymi jest nie dopuszczalna. 

� Niedopuszczalne jest przewożenie osób i ładunków na kosiarce lub ciągniku podczas 
transportu i podczas pracy. 

 

� W czasie użytkowania kosiarki należy stosować się do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12-01-1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie  
Dz. U. Nr 12/98 poz. 51. 
 

UWAGA: 
Wszystkie czynności związane z obsługą i naprawą kosiarki należy wykonywać 
przy wyłączonym silniku ciągnika, części obracające się powinny pozostać w 
spoczynku, a talerze robocze powinny stykać się z podłożem. 
 
UWAGA: 
Zabrania się bezpośredniego kontaktu dzieci z maszyną podczas pracy i postoju. 
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� Pracując z kosiarką ciągnik powinien być wyposażony w kabinę dla kierowcy. 
� Kosiarka nie może być eksploatowana w sytuacjach nie wyważenia ciągnika. 
� Nigdy nie uruchamiaj kosiarki w pozycji podniesionej do góry. 
� Nigdy nie uruchamiaj kosiarki, gdy ludzie bądź zwierzęta są blisko maszyny. 
� Nigdy nie podnoś osłony brezentowej zanim zespoły wirujące kosiarki nie przestaną się 

obracać. Silnik ciągnika musi zostać zatrzymany. Uwaga! Koszące noże obracają się jeszcze 
przez kilkanaście sekund po zatrzymaniu silnika. 

� Przestrzegaj wskazań znaków ostrzegawczych przedstawiających zagrożenia i napisów 
ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. 

� Zanim uruchomisz ciągnik upewnij się, że wszystkie napędy są wyłączone, a dźwignie 
sterowania hydrauliką w położeniu neutralnym. 

� Nie pozostawiaj pracującego ciągnika bez dozoru. Przed opuszczeniem ciągnika wyłącz napęd 
i wyjmij kluczyk ze stacyjki ciągnika. 

� Zabrania się pracować kosiarką podczas jazdy do tyłu. 
� W żadnym wypadku nie wchodź na kosiarkę. 
� Nie wchodź pomiędzy ciągnik a maszynę, zanim agregat nie zostanie zabezpieczony przed 

przemieszczaniem się poprzez zaciągnięcie hamulca postojowego w ciągniku. 
� Wszelkie kontrole stanu technicznego kosiarki lub regulacje mogą być wykonywane, gdy 

kosiarka jest w stanie rozłożonym i opuszczonym na podłoże. 
� Jeżeli zachodzi konieczność wykonania napraw, czy regulacji pod uniesioną kosiarką musi być 

ona zabezpieczona przed opadnięciem podporą. 
� Gdy części wymagają wymiany używaj tylko oryginalnych części zamiennych zgodnie 

z katalogiem części. 
� Szczególną uwagę zwracaj na osłony WPM i WOM. Nigdy nie pracuj z uszkodzonymi 

osłonami. 
� Zabrania się podnoszenia kosiarki na podnośniku hydraulicznym przy włączonym napędzie 

i przy obracających się talerzach roboczych. 
� Węże hydrauliczne należy okresowo kontrolować, a w razie uszkodzeń lub przeterminowania 

okresu użycia (starości) wymienić na nowe. Czas używania węży hydraulicznych nie powinien 
przekraczać 5 lat. 

� Do naprawy uszkodzonych węży hydraulicznych nigdy nie używaj taśmy. 
� Podczas podłączania węży hydraulicznych do gniazd hydrauliki ciągnika należy upewnić się, że 

zarówno hydraulika ciągnika jak i kosiarki jest bez ciśnienia. 
� Przy obsłudze układu hydraulicznego zakładaj okulary zabezpieczające i rękawice ochronne. 

Wyciekający pod ciśnieniem olej hydrauliczny z układu (16 MPa) może przeniknąć przez skórę 
i spowodować infekcję. Jeśli doznałeś  tego rodzaju obrażenia zwróć się natychmiast do lekarza. 

� Kosiarka powinna być przechowywana w miejscach zadaszonych oraz w sposób zapobiegający 
okaleczeniu ludzi i zwierząt. 

� Niedopuszczalne jest pozostawianie sprzętu rolniczego na stokach lub innych pochyłościach 
terenu bez zabezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się. 

� Zabronione jest opuszczanie ciągnika przez operatora w trakcie jazdy. 
� Przed rozpoczęciem pracy maszyną należy upewnić się, że wszystkie osłony zabezpieczające 

nie są uszkodzone i znajdują się na odpowiednim miejscu. 
� Podczas każdej przerwy w pracy sprzętu napęd powinien być wyłączony. 
� Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy ustawić maszynę na stabilnym 

podłożu i zabezpieczyć przed niezamierzonym przemieszczeniem. 
� Podczas czyszczenia maszyny, w celu ochrony zdrowia, należy stosować środki ochrony 

indywidualnej. 
� W przypadku poważnej awarii zatrzymaj napęd maszyny, wyłącz silnik ciągnika i wyjmij 

kluczyk ze stacyjki. Następnie skontaktuj się z serwisem, a w razie wypadku (w tym wypadku 
drogowego) postępuj zgodnie z zasadami pierwszej pomocy i skontaktuj się z odpowiednimi 
służbami. 
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4.2. Kwalifikacje operatora 
Aby praca maszyną przebiegała bezpiecznie każda osoba będąca operatorem musi spełniać 

poniższe wymagania: 
� Operator powinien posiadać prawo jazdy, potrafić kierować bezpiecznie pojazdami oraz znać 

zasady ruchu drogowego. 
� Musi być w odpowiednim stanie fizycznym, aby móc operować maszyną. 
� Nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających i leków, które mają wpływ na 

prowadzenie pojazdów i obsługi maszyn. 
� Powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do jej zapisów. 
� Operator powinien znać zasady działania zarówno ciągnika jak i maszyny oraz powinien być 

w stanie rozpoznać i uniknąć zagrożenia wynikające z pracy zestawem. 
 

4.3. Warunki ł ączenia kosiarki z ciągnikiem 
� Przed podczepieniem należy sprawdzić czy kategorie zaczepów ciągnika i agregowanej kosiarki 

są ze sobą zgodne oraz upewnić się czy udźwig zaczepu ciągnika odpowiada masie podłączanej 
maszyny. 

� Przy podłączaniu maszyny należy sprawdzić stan techniczny układu zaczepowego kosiarki 
i TUZ ciągnika. 

� Do łączenia kosiarki z ciągnikiem należy korzystać z oryginalnych sworzni i zabezpieczeń. 
 

4.4. Transport 
� Wszelkie zmiany położenia kosiarki mogą być wykonywane po upewnieniu się, że w pobliżu 

nie ma osób postronnych (uwaga na dzieci). 
� Zanim kosiarkę ustawi się w położenie transportowe, należy zwrócić uwagę na to, aby WOM 

był wyłączony oraz wszystkie elementy wirujące zatrzymane. 
� Na czas transportu zamontuj na kosiarce przenośne urządzenia świetlno-ostrzegawcze 

i trójkątną tablicę wyróżniającą „Pojazd wolno poruszający się”. 
� Przy przejazdach transportowych należy zawsze przestawić kosiarkę w położenie transportowe. 

Patrz punkt 5. 
� Zanim kosiarkę zawieszaną na ciągniku ustawi się w położenie transportowe, należy zwrócić 

uwagę na to, aby WOM był wyłączony, oraz wszystkie elementy wirujące zatrzymane. 
� Prędkość jazdy powinna być zawsze dostosowana do warunków drogowych i przepisów 

Kodeksu Drogowego obowiązujących w danym kraju. 
� Zabrania się jazdy na kosiarce oraz przewożenia na niej jakichkolwiek rzeczy. 

 

4.4.1. Przemieszczanie kosiarek na inny pojazd w celach transportowych 
Za bezpieczeństwo transportu kosiarek odpowiada przewoźnik i kierowca. Wszelki osprzęt 

i części muszą być zabezpieczone w czasie transportu. 
Aby transport kosiarki na inny pojazd był bezpieczny należy stosować się do podanych 

poniżej zasad: 
� należy chwytać urządzeniami podnoszącymi wyłącznie za miejsca wskazane na maszynie 

i oznaczone widokiem haka (Rys. 9), 
� do podnoszenia należy stosować urządzenia podnoszące o udźwigu większym niż masa 

kosiarki podana na tabliczce znamionowej. Dotyczy to również użytych do chwytania lin 
i łańcuchów, 

� pasy transportowe, zawiesia, liny nie mogą być uszkodzone. W razie widocznego uszkodzenia 
tych elementów należy wymienić je na nowe, 

� podczas mocowania zawiesi, łańcuchów, uchwytów itp. należy zawsze pamiętać o środku 
ciężkości maszyny,  

� do chwytania maszyn należy dobrać liny o odpowiedniej długości, tak aby kąt pomiędzy nimi 
nie przekraczał 120°, a kąt odchylenia cięgna od pionu nie był większy niż 60°, 

� elementy składane należy blokować w pozycji transportowej, 
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Rys. 9. Miejsca chwytania kosiarki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Położenie środka ciężkości 
 
Tab. 3. Położenie środka ciężkości 

Wymiar [mm] 
Typ maszyny 

K2BF 210 K4BF 265 K4BF 300 
A 1030 1290 1485 
B 560 530 510 
C 700 735 765 

 
� na skrzyni ładunkowej pojazdu kosiarkę należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jej 

przemieszczanie. 
 
 

UWAGA: 
Za zabezpieczenie pola manewru i wykonywaną czynność odpowiada osoba 
wykonująca przemieszczania kosiarki. 

 

C A 

B
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4.5. Elementy robocze 
� Przed rozpoczęciem użytkowania kosiarki sprawdź stan noży i trzymaków. 
� Zużyte lub uszkodzone noże lub trzymaki należy natychmiast wymienić na nowe. 
 

UWAGA: 
Podczas wymiany elementów roboczych konieczne jest stosowanie rękawic 
ochronnych. 

 

4.6. Wał przegubowo-teleskopowy 
� Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać wskazówki w znajdującej się na wale instrukcji 

producenta wału. 
� Stosuj wyłącznie wały przegubowo-teleskopowe zalecane przez producenta kosiarek. 
� W celu bezpiecznej pracy należy stosować wyłącznie sprawne, nieuszkodzone wały 

przegubowo-teleskopowe. Uszkodzone WPT należy naprawić lub wymienić na nowy. 
 

4.7. Układ hydrauliczny 
 Uwaga! Układ hydrauliczny jest pod ciśnieniem! Olej hydrauliczny pod ciśnieniem może 
przeniknąć przez skórę i spowodować ciężkie obrażenia, dlatego szczególnie należy chronić skórę  
i oczy. W razie obrażeń spowodowanych cieczą pod ciśnieniem natychmiast korzystamy z pomocy 
lekarza. 
 Przewody hydrauliczne można podłączać do hydrauliki ciągnika pod warunkiem, że zarówno 
układ hydrauliczny ciągnika i zgrabiarki nie znajdują się pod ciśnieniem Aby usunąć ciśnienie 
z przewodów należy po wyłączeniu ciągnika uruchomić kilka razy zawory hydrauliczne. 
 Podczas odłączania maszyny zagregowanej z ciągnikiem należy odstawić podczepiony sprzęt, 
spuścić ciśnienie z układu oraz zgasić silnik ciągnika. 
 Podczas kontroli niesprawności układu hydraulicznego i wyszukiwania miejsc wycieku oleju 
zabronione jest dotykanie ewentualnych przecieków dopóki układ znajduje się pod ciśnieniem. 
Uwaga! Zaleca się, aby stosowany olej hydrauliczny posiadał 9-10 klasę czystości oleju wg. 
NAS 1638. 
Eksploatacja węży hydraulicznych: 
� Należy unikać naciągania przewodów w czasie pracy. 
� Nie dopuszczać do załamań węży hydraulicznych. 
� Nie należy narażać przewodów hydraulicznych na kontakt z ostrymi krawędziami. 
� W razie uszkodzenia lub oznak starości przewody wymienić na nowe. 
� Okres użytkowania przewodów to 5 lat od daty ich produkcji. 
 

4.8. Ryzyko resztkowe 
Mimo, że producent kosiarek Firma SaMASZ bierze odpowiedzialność za wzornictwo 

i konstrukcję kosiarek, w celu eliminacji niebezpieczeństwa, pewne elementy ryzyka podczas 
użytkowania kosiarek są nie do uniknięcia. Największe niebezpieczeństwo następuje przy 
wykonywaniu następujących czynności: 
� obsługi kosiarki przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi, 
� obsługi kosiarki przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
� niezachowania ostrożności podczas transportu i przemieszczania kosiarki podczas pracy, 
� przewożenia osób na maszynie, 
� przebywania osób i zwierząt w zasięgu działania kosiarki, 
� wykonywania czynności związanych z obsługą i regulacją przy włączonym silniku. 

4.8.1. Niebezpieczeństwo zaczepienia, pochwycenia 
Niebezpieczeństwo to występuje podczas zmiany położenia kosiarki, w czasie pracy przy 

obracających się elementach roboczych, pracy bez osłon. 
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Podczas pracy, konserwacji i regulacji używaj zawsze rękawic ochronnych, obuwia zakrytego 
i odzieży ochronnej pozbawionej luźnych części, pasków itp. Stosuj się zawsze do ostrzeżeń 
umieszczonych na kosiarce. 
 

4.8.2. Niebezpieczeństwo zranienia, starcia i otarcia  
Występuje w czasie wymiany elementów roboczych z ostrymi krawędziami, czyszczenia 

maszyny oraz podczas usuwania zapchań i zacięć. Przy wszelkich naprawach i konserwacji używaj 
zawsze rękawic ochronnych. 
 

4.8.3. Niebezpieczeństwo wytrysku cieczy z układu hydraulicznego 
Podczas podłączania węży hydraulicznych do i od gniazd hydrauliki ciągnika należy upewnić 

się, że zarówno hydraulika ciągnika jak i kosiarki jest bez ciśnienia. 
Przy obsłudze układu hydraulicznego zakładaj okulary zabezpieczające i rękawice ochronne. 

Regularnie kontroluj węże układu hydraulicznego. 
 

UWAGA: 
Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania się obsługującego 
kosiarkę. 

 

4.8.4. Ocena ryzyka szczątkowego 
Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak: 

� uważne czytanie instrukcji obsługi, 
� zakaz przebywania osób na maszynie w czasie pracy i w czasie przejazdów, 
� zakaz przebywania w zasięgu działania kosiarki, 
� regulacji, konserwacji i smarowania urządzenia w przypadku wyłączonego silnika, 
� wykonywania napraw maszyny tylko przez osoby do tego wyszkolone, 
� obsługiwania maszyny przez osoby, które zapoznały się z instrukcja obsługi, 
� w przypadku zabezpieczenia urządzenia przed dostępem dzieci i osób postronnych zagrożenie 

resztkowe przy używaniu kosiarki może być ograniczone do minimum. 
 W przypadku gdy uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego 

wynikającego z narażenia na hałas nie jest możliwe za pomocą środków 
ochrony zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawca (rolnik): 
1) udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu, jeżeli wielkości 
charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości 80 dB. 
2) udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzoruje 
prawidłowość ich stosowania, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas 
w środowisku pracy osiągają lub przekraczają 85 dB. 

 

4.9. Nalepki ostrzegawcze 
 

UWAGA:  
a) wszystkie znaki (nalepki) ostrzegawcze powinny być czyste i czytelne, 
b) w przypadku zagubienia lub zniszczenia znaków (nalepek) należy 

wymienić je na nowe, 
c) znaki (nalepki) można nabyć u producenta. 
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N-1 

Zachowaj szczególną ostrożność przy 
obracającym się wale przegubowo-

teleskopowym 

N-2 
Uwaga: noże tnące! Nie zbliżaj się do 

pracującej kosiarki 

N-3 
Przed rozpoczęciem użytkowania 
zapoznaj się z instrukcją obsługi 

 

   
N-4 

Wyłącz zasilanie przed 
rozpoczęciem czynności 

obsługowych, czy napraw 

N-6 
Uwaga: elementy wciągające 

N-7 
Zabrania się pracy kosiarką w 
obecności osób postronnych w 
odległości mniejszych niż 50 m 

   
N-11 

 
N-13 

 
N-40 

Uchwyt transportowy do 
przemieszczania kosiarki 

   
N-48 

Nie dotykać elementów maszyny 
przed zatrzymaniem się jej 

wszystkich zespołów 

N-49 
Nie zajmować miejsca w pobliżu 

cięgien podnośnika podczas 
sterowania podnośnikiem 

N-50 
Nie przebywać w polu wychylenia 

kosiarki 

   
N-52 

Nakaz stosowania ochrony rąk 
N-55 N-58 
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N-26 N-107 
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Rys. 11. Rozmieszczenie znaków ostrzegawczych 

 

N-2; N-3;  
N-4; N-6;  
N-7; N-48; 
N-49; N-50 

N-1 

N-40 N-40 N-52 

N-13; N-26;   
N-120; N-107;  
N-127; P-2; P3  

N-113 



 
Instrukcja obsługi Kosiarka bębnowa czołowa 

K2BF 210; K4BF 265; K4BF 300 
 

- 17 - 

5. UŻYTKOWANIE KOSIARKI 
 

5.1. Łączenie kosiarki z ciągnikiem 
 

UWAGA: 
Podczas podłączania i odłączania kosiarki nikt nie może znajdować się 
pomiędzy maszyną a ciągnikiem. Przypadkowy manewr agregatem mógłby 
spowodować przygniecenie osób postronnych.  
 

 
 

UWAGA: 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kosiarki 
wynikłe na skutek niewłaściwego montażu kosiarki na przednim TUZ 
i trójkącie zaczepowym. 

 
Wypięcie się kosiarki z przedniego TUZ i trójkąta zaczepowego może spowodować 
następujące uszkodzenia: 

- pogięcie osłon kosiarki poprzez najechanie ciągnikiem, 

- zniszczenie wału przegubowo-teleskopowego, 

- zniszczenie przekładni i inne. 
W czasie pracy co jakiś czas kontrolować prawidłowość zamocowania kosiarki. 

 
 

Kosiarka jest zawieszana bezpośrednio na trójkącie zaczepowym, który jest mocowany do 
trójpunktowego przedniego układu zawieszenia ciągnika (trójkąt zaczepowy kat. II stanowi 
standardowe wyposażenie kosiarki – SaMASZ). 

Aby podłączyć kosiarkę z ciągnikiem Należy założyć trójkąt (1) na ramiona dolne ciągnika, 
przetknąć sworzniami (2), a następnie zabezpieczyć je przetyczkami sprężystymi (3). W dalszej 
kolejności należy założyć górny łącznik (4), przetknąć go sworzniem (5) i zabezpieczyć je 
przetyczkami sprężystymi (3) (Rys. 12). 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 12. Montaż trójkąta zaczepowego kat II 
 
Po podłączeniu kosiarki do ciągnika należy sprawdzić równowagę podłużną i sterowność 

agregatu ciągnik kosiarka. Aby wykonać tę czynność, należy dokonać obliczeń wg wzorów 
zamieszczonych w załączniku lub zważyć zestaw, po czym wjechać na wagę jedynie tylną osią 
ciągnika (kosiarka musi znajdować się w położeniu transportowym podniesiona do góry). Jeżeli 
nacisk na tylną oś ciągnika stanowi przynajmniej 20% nacisku całego zestawu to należy uznać, że 
warunek sterowności jest zachowany. Jeżeli nie, należy dostatecznie obciążyć tylną oś ciągnika. 

 

1. -Trójkąt zaczepowy kat. II 
2. - Sworzeń cięgna dolnego 
3. - Przetyczka sprężysta 
4. - Łącznik górny 
5. - Sworzeń łącznika górnego 
6. - Sworzeń zabezpieczający przed 

odczepieniem się maszyny 

4 

3 

1 

2 

5 6 3 
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Po zamontowaniu trójkąta zaczepowego na TUZ, należy podjechać prostopadle do kosiarki, 
ustawić cięgnem górnym trójkąt zaczepowy równolegle do trójkąta maszyny (Rys. 13), podnieść 
TUZ do góry, aż kosiarka znajdzie się w powietrzu a trójkąt dojdzie do końca. Zabezpieczyć trójkąt 
zaczepowy sworzniem (6) i przetkać sworzeń zawleczką sprężystą. Na koniec wyregulować 
długość (p. 5.2), założyć łańcuchy odciążające i zabezpieczyć je zawleczkami sprężystymi  
(Rys. 13). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13. Prawidłowo zawieszona kosiarka na trójkącie zaczepowym 
 

UWAGA:  
Podczas odczepiania kosiarki na zaczepie trójkątnym można uszkodzić 
(wygiąć) wał przekaźnikowy. Przed odczepieniem kosiarki należy wał 
odłączyć od kosiarki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Dobór właściwej długości łańcuchów odciążających 
 

Aby właściwie ustalić długość łańcuchów odciążających należy: 
� podnieść kosiarkę na trójpunktowym układzie zawieszenia ciągnika tak, aby prześwit między 

ramą zawieszenia a podstawą gumowego zderzaka wynosił ok. 20 cm (Rys. 13), 
� naciągnąć łańcuchy i sprawdzić wstępnie, przez które ogniwo należy przełożyć sworzeń ucha 

zaczepu łańcucha, 
� podnieść kosiarkę wyżej, przełożyć sworzeń ucha zaczepu łańcucha do ustalonego ogniwa 

i zabezpieczyć zawleczką, 
� opuścić kosiarkę do momentu napięcia łańcuchów odciążających, 
� sprawdzić ponownie prześwit między ramą zawieszenia a podstawą gumowego zderzaka. Jeśli 

prześwit jest niewłaściwy należy ponownie go skorygować wybierając odpowiedni otwór 
w trójkącie kosiarki (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Końcówka wału 
ze sprzęgłem 

jednokierunkowym
i ciernym 

~ 20 cm 

Zabezpieczyć 
zawleczką 
sworznie 
zaczepu 

Końcówka 
bez sprzęgła 

Ustalić prześwit między 
ramą zawieszenia, a 
podstawą gumowego 

zderzaka na około 20 cm 

Wyregulować długość, 
założyć łańcuchy 

odciążające 
i zabezpieczyć je 
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5.3. Przygotowanie kosiarki do transportu 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

Rys. 14. Kosiarka w pozycji transportowej 
 
 

Przygotowanie kosiarki zawieszonej na ciągniku do transportu wymaga wykonania 
następujących czynności: 
� podnieść osłony boczne (Rys. 14a), 
� opuścić kosiarkę na TUZ, 
� ściągnąć siłowniki (1)(Rys. 15), 
� zapiąć zapadkę (3) i zabezpieczyć przetyczką oraz zamknąć zawór hydrauliczny (2) (Rys. 15), 
� podnieść kosiarkę do góry na TUZ (Rys. 14b), 
� bezpieczeństwo ruchu drogowego i obowiązujące przepisy wymagają, aby podczas jazdy po 

drogach publicznych kosiarka była wyposażona w przenośne urządzenie świetlno- 
ostrzegawcze, składające się z panelu mocowanego w gnieździe osłony górnej (nie stanowi 
fabrycznego wyposażenia kosiarki). Panel składa się z tablicy ostrzegawczej z zamontowaną na 
niej lampą białą z przodu oraz lampą czerwoną i światłem odblaskowym skierowanymi do tyłu, 

� podczas manewrowania, zwrócić szczególną uwagę na przestrzeń wokół zestawu ciągnik-
kosiarka, 

� jadąc po zmierzchu należy podłączyć instalację elektryczną do lamp zamontowanych na 
panelach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 15. Przygotowanie kosiarki do transportu 
 
 
 

5.4. Montaż wału przegubowego - teleskopowego WPT 
 

Kosiarki napędzane są za pośrednictwem wału przegubowo - teleskopowego (Tab. 2). Wał 
zakłada się na końcówkę wielowypustową WPM kosiarki i WOM ciągnika. 

Osłonę należy zabezpieczyć przed obracaniem się zakładając łańcuszek ustalający na stały 
punkt korpusu ciągnika i kosiarki. 

Przy wałach zatrzaskowych wymagane jest zamontowanie na ciągniku i na kosiarce osłon 
daszkowych. 
 

1 2 3 

a) b) 
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UWAGA: 
Przed rozpoczęciem pracy, należy koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi 
dołączoną do WPT kosiarki. W przypadku uszkodzenia WPT w wyniku 
użytkowania niezgodnie z instrukcją, Firma SaMASZ nie ponosi 
odpowiedzialności za nieuznanie reklamacji przez producenta wału. 
Niedopuszczalna jest długotrwała praca sprzęgła wału przy przeciążeniu 
– max 10 sekund. 

 

UWAGA: 
Sprawdzić długość wału w warunkach minimalnego i maksymalnego 
wydłużenia. Zachodzenie na siebie rur, musi wynosić przynajmniej 
1/3 długości tych rur podczas pracy. Jeżeli załączony przez SaMASZ wał nie 
spełnia w/w warunków pracy zwrócić się o właściwy wał. W przypadku 
uszkodzenia wału z powodu niewłaściwej długości – powoduje utratę 
gwarancji.  

 

UWAGA: 
Używaj maszyn tylko z wałami przegubowo-teleskopowymi przeznaczonymi 
do napędzania tych maszyn. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić 
czy wszystkie osłony (w ciągniku, maszynie i wale) są na swoich miejscach 
i czy są sprawne. Zniszczone lub zagubione elementy muszą być 
wymienione na oryginalne. Należy sprawdzić czy wał przegubowo-
teleskopowy jest prawidłowo przyczepiony do ciągnika i maszyny przed 
przystąpieniem do pracy (końcówka wału bez sprzęgła do ciągnika). Nie 
wolno zbliżać się do wirujących części, gdyż grozi to śmiercią lub 
kalectwem. W czasie czynności obsługowych wału i maszyny silnik ciągnika 
i napęd WOM muszą być wyłączone. Przed przystąpieniem do pracy należy 
dokładnie przeczytać instrukcje obsługi wału i maszyny. 

 

UWAGA: 
Wały przegubowo-teleskopowe należy montować stroną bez sprzęgła do 
ciągnika, a ze sprzęgłem jednokierunkowym i ciernym do kosiarki.  
 
UWAGA:  
Podczas zmiany ciągnika, z którym współpracuje maszyna, należy ponownie 
skontrolować długość wału przegubowego, ponieważ bez skorygowania 
jego długości może dojść do uszkodzenia maszyny. 

 

UWAGA:  
W razie potrzeby skrócić wał według instrukcji obsługi podanej przez 
producenta wału (Rys. 16). 
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Rys. 16. Instrukcja skracania wału przegubowego 
 

5.5. Przygotowanie kosiarki do pracy i praca 
Przygotowanie kosiarki zawieszonej na ciągniku do koszenia wymaga wykonania 

następujących czynności: 
� opuścić swobodnie zespół tnący do zetknięcia talerzy ślizgowych z podłożem (Rys. 17), 
� zamontować wał WPT, 
� powoli włączyć napęd czołowy WOM kosiarki doprowadzając talerze robocze do nominalnej 

prędkości obrotowej, 
� włączyć odpowiedni bieg ciągnika i wjechać kosiarką w koszony łan. 
 

Zastosowanie łańcucha odciążającego ma na celu odciążenie układu hydraulicznego ciągnika 
i zapewnienie stałego położenia wysokości zaczepu a także odciążenie talerza ślizgowego oraz 
łożysk piasty talerza ślizgowego (zmniejsza ich zużycie). 
 
 

UWAGA: 
Praca przy nieprawidłowym ustawieniu kosiarki względem podłoża  
(Rys. 17), przyspiesza zużycie łożysk piasty talerza ślizgowego oraz 
nożyków, pogarsza jakość ścierniska. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Rys. 17. Ustawienie bębnów względem podłoża 
 

UWAGA:  
Kosiarka pracuje poprawnie w zakresie obrotów nominalnych +5 ÷ -10%  
tj. 1000 ÷ 900 obr/min. 
 
 
 

 

Nieprawidłowe Prawidłowe Nieprawidłowe 
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5.6. Odłączanie maszyny od ciągnika  
 

UWAGA: 
W trakcie rozłączania upewnić się, że nikt nie przebywa pomiędzy kosiarką 
a ciągnikiem. 
 

Aby rozłączyć kosiarkę od ciągnika należy: 
� wyłączyć napęd zespołu tnącego, 
� opuścić i ustawić kosiarkę na równym, utwardzonym podłożu, następnie sprawdzić czy kosiarka 

jest odpowiednio zabezpieczona przed wywróceniem się, 
� wyłączyć silnik ciągnika oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki, 
� zabezpieczyć ciągnik przed stoczeniem się, 
� zdemontować wał przegubowo-teleskopowy i umieścić go na uchwycie WPT będącym 

wyposażeniem kosiarki, 
� odbezpieczyć hak trójkąta (H) poprzez wyjęcie zawleczki (Z) (Widok W , Rys. 13),  
� odczepić łańcuchy odciążające oraz wyjąć przetyczki ze sworzni,  
� odjechać ostrożnie ciągnikiem. 
 
 

6. MONTA Ż I USTAWIENIA 

6.1. Zakładanie i rozmieszczenie nożyków 
 
 

Sposób zakładania nożyków oraz ich rozmieszczenie w poszczególnych typach kosiarek 
przedstawione jest na Rys. 18 i Rys. 19. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Rys. 18. Schemat rozmieszczenia nożyków na talerzach roboczych kosiarek oraz wzajemnego ich 
usytuowania na talerzach 

 

 
UWAGA: 
Stosuj wyłącznie noże fabryczne SaMASZ. 

 
 

UWAGA: 
Nowe nożyki należy zakładać ostrzami skierowanymi w dół. 

 
 
 
 
 
 
 

Kosiarka czterobębnowa Z 007Kosiarka czterobębnowa K4BF 300 

Kosiarka czterobębnowa K4BF 265 
Kosiarka dwubębnowa Z 010/8

Kosiarka dwubębnowa K2BF 210 
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Rys. 19. Sposób montażu nożyków na talerze robocze:  
1 – klucz specjalny; 2 - trzymak nożowy; 3 – nożyk 

 
 

UWAGA: 
Podczas wymiany noży silnik ciągnika powinien być unieruchomiony 
a kluczyk wyjęty ze stacyjki. Wał przekaźnika mocy łączący kosiarkę 
z ciągnikiem musi być bezwzględnie odłączony. 

 

6.2. Ustawianie wysokości koszenia 
Fabrycznie ustawiona wysokość koszenia wynosi 58 mm. Zmianę wysokości koszenia  

(Rys. 20) na 50 mm można uzyskać przez wymontowanie pierścienia dystansowego. Wstawiając 
dodatkowe pierścienie nad talerzem oporowym uzyskujemy wysokość koszenia ok. 66 mm. 
Dodatkowe pierścienie należy zakupić oddzielnie. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Rys. 20. Zmiana wysokości koszenia przez: a) wymontowanie, b) wstawianie pierścieni dystansowych 
 
 

UWAGA: 
Po wstawieniu dodatkowych pierścieni dystansowych należy wymienić 
śruby mocujące (Rys. 20) na M10x35 i dokręcić momentem 55 Nm. 
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Bolec

6.3. Obsługa eksploatacyjna i techniczna 
6.3.1. Kontrola stanu nożyków i trzymaków nożowych 
 

Wszystkie nożyki powinny być równej długości i mieć jednakowy ciężar (masę). W razie 
potrzeby nożyki należy wymieniać na nowe, kompletami o jednakowej długości i masie. 

Trzymaki nożowe nie mogą być odkształcone, a bolec trzymaka, na którym mocowany jest 
nóż nie może mieć wytarcia przekraczającego 50% przekroju (Rys. 21). Nadmierne wytarcie bolca, 
a także odkształcenie lub zużycie (wytarcie) boków trzymaka kwalifikują go do wymiany. Należy 
także sprawdzić stan wytarcia i pewność nitowania bolców. W przypadku poluzowania połączenia 
nitowego należy trzymak wymienić na nowy. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rys. 21. Dopuszczalne zużycie trzymaków nożowych 
 

UWAGA: 
Stosuj wyłącznie noże fabryczne SaMASZ. 

 

UWAGA: 
Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzać stan noży oraz 
trzymaków. Uszkodzone lub zużyte elementy stwarzają niebezpieczeństwo 
wyrzutu i zagrożenie dla zdrowia i życia. 
 

 

UWAGA: 
Praca z nadmiernie zużytym lub uszkodzonym trzymakiem jest 
niedopuszczalna. Może to doprowadzić do wypadnięcia nożyka, co przy tak 
dużej jego prędkości stanowi duże zagrożenie. 
 

6.3.2. Usuwanie zapchań i zacięć  
W trakcie pracy maszyny należy zwrócić uwagę na zmienne warunki panujące na polu, 

mające wpływ na zapchanie i zacinanie maszyny, takie jak: nierówności terenu, gęstość trawy oraz 
ciała obce będąc w trawie (kamienie, gałęzie, zwały ziemi). Aby uniknąć zapchań i zacięć należy 
dostosować prędkość maszyny do wymienionych warunków.  

 

 
UWAGA: 
Usuwanie zapchań i zacięć w czasie pracy maszyny grozi wypadkiem! 

 
 

 W przypadku zablokowania maszyny, wskutek nagromadzenia się lub nawinięcia pokosu lub 
trawy, należy ustawić kosiarkę na równym podłożu, a nagromadzony materiał usunąć przy pomocy 
ostrego narzędzia. Po wykonanej czynności należy sprawdzić czy nie wystąpiły uszkodzenia 
elementów roboczych. 

W celu usunięcia zapchań i zacięć należy bezwzględnie wyłączyć napęd oraz silnik, wyjąć 
kluczyk ze stacyjki. Podczas eliminacji zapchań i zacięć maszyny należy zastosować również 
środki bezpieczeństwa operatora w postaci stosowania rękawic ochronnych oraz odzieży 
przylegającej do ciała. 
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6.3.3. Obsługa codzienna 
 
Zalecane jest stosowanie podczas czynności konserwujących rękawic ochronnych.  

 
Codziennie po zakończeniu pracy należy: 

 

� umyć kosiarkę z resztek roślin, brudu, 
� myć kosiarkę wodą pod ciśnieniem po każdym koszeniu, szczególnie wnętrze talerza 

roboczego (trzymaki, noże) i talerza ślizgowego, ponieważ zeschnięte błoto z trawa mogą 
spowodować przedwczesne zużycie łożysk w piaście talerza ślizgowego i na wale pionowym, 

� dokonać przeglądu widocznych zewnętrznych części i zespołów oraz ich połączeń; wszystkie 
poluzowane połączenia śrubowe dokręcić, a części zużyte lub uszkodzone wymienić, 

� sprawdzić stan zespołu tnącego, 
� nasmarować rury teleskopowe wału przegubowego smarem STP, 
� w razie potrzeby wykonać niezbędne smarowania innych zespołów zgodnie z instrukcją 

smarowania (pkt. 7). 
 

Elementy, które mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu obsługującego to: uszkodzone 
talerze, osłony brezentowe, zużyte lub uszkodzone przewody hydrauliczne, osłony wałków 
przegubowo-teleskopowych, zużyte noże i trzpienie trzymaków noży. 
 

 

6.3.4. Obsługa posezonowa i przechowywanie 
 

Po zakończeniu sezonu agrotechnicznego kosiarkę należy dokładnie oczyścić i umyć, a po 
wysuszeniu zabezpieczyć przed korozją powierzchnie robocze i czopy układu zawieszenia 
pokrywając je cienką warstwą smaru stałego. 

 
Ponadto należy: 

� wykonać poprawki lakiernicze, 
� sprawdzić poziom oleju w skrzyni przekładniowej (rama główna) – Rys. 22, 
� w przypadku stwierdzenia przecieków oraz uszkodzenia pokrywki polipropylenowej zaworu 

odpowietrzającego znajdującego się w pokrywie ramy głównej, należy usunąć przecieki 
poprzez demontaż pokrywy i ewentualną wymianę uszczelki samoprzylepnej oraz wymianę 
pokrywki zaworu. Przy stwierdzeniu wody w oleju, bezwzględnie wymienić olej, gdyż grozi to 
korozją mechanizmów wewnętrznych: kół zębatych, łożysk, wałków, a w efekcie następnymi 
awariami. Przy ponownym montażu pokrywy należy zwrócić uwagę na staranne ułożenie 
uszczelki oraz na równomierne dokręcenie śrub, 

� okresowo dokonywać przeglądu kosiarki i zabezpieczać smarem części ruchome w celu 
zapobiegania ich zapieczenia i powstania źródła korozji, mającej wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie kosiarki, 

� regularnie kontrolować przewody hydrauliczne. W razie uszkodzenia lub przeterminowania 
okresu zużycia (starości) wymienić na nowe. Czas używania węży hydraulicznych nie powinien 
przekroczyć 5 lat od daty ich produkcji podanej na przewodzie. 
 

Zaleca się przechowywanie odłączonej kosiarki na utwardzonym podłożu, najlepiej  
w miejscach zadaszonych i niedostępnych dla osób postronnych. Maszynę należy przechowywać  
w suchym miejscu, w przypadku gdy jest narażona na wpływ opadów atmosferycznych pamiętać  
o okresowym smarowaniu.  

 
Po okresie przechowywania, przed użyciem maszyny należy: 

� sprawdzić stan techniczny kosiarki ze szczególnym uwzględnieniem układu napędowego, 
� uzupełnić ubytki powłoki lakierniczej, 
� sprawdzić czy wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone z właściwym momentem, 
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� upewnić się czy wszystkie osłony są na odpowiednim miejscu, 
� zabezpieczyć smarem części ruchome w celu zapobiegania ich zapieczenia i powstawania 

ognisk korozji, mającej wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kosiarki. 
 

6.3.5. Ponowne uruchomienie maszyny po dłuższym przechowywaniu 
� Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone z właściwym momentem (Tab. 4). 
� Upewnić się, czy wszystkie osłony są na odpowiednim miejscu. 
� Po okresie przechowywania przesmarować całą maszynę. 

 
Tab. 4. Wartości momentów dokręcenia śrub 

 
 

7. INSTRUKCJA SMAROWANIA 

Schemat smarowania kosiarki przedstawiono na Rys. 22: 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 22. Punkty smarowania kosiarki 
 
 
Tab. 5. Smarowanie w ramie głównej oraz przekładni kątowej maszyny, 

Oznaczenie Ilość oleju [l] Rodzaj środka smarnego 
 

5,0 Olej Transol 680 ÷ 1000 

 

1,0 Olej przekładniowy Transol lub Hipol 
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7.1. Rama główna 
Przez otwór odpowietrzający ramy głównej należy co pewien czas sprawdzać poziom oleju. 

Powinien on wynosić 15 do 20 mm (licząc od dna). Ilość oleju w skrzyni przekładniowej ramy 
głównej dla każdej z kosiarek wynosi ok. 5 litrów. W przypadku pojawiających się plam oleju na 
talerzach, bębnach, ramie itp. należy sprawdzić czy nie ma wycieku i usunąć jego ewentualną 
przyczynę, a następnie uzupełnić poziom oleju do wymaganego poziomu.  
 

 

7.2. Przekładnia kątowa 
Przed pracą (np. przed większym koszeniem) należy sprawdzić poziom oleju i w miarę 

potrzeb uzupełnić go po wykręceniu odpowietrznika w górnej części przekładni. Poziom oleju 
sprawdzamy wykręcając korek kontrolny z boku przekładni. Jeśli oleju jest zbyt mało, dolewamy 
olej do momentu pojawienia się go w otworze kontrolnym. Ilość oleju w przekładni: ok. 1 litr. 
 
 

UWAGA:  
Powyższe wskazania powinny być ściśle przestrzegane. Jeżeli talerze 
zespołu tnącego dają się swobodnie obracać wówczas nie należy się 
niepokoić wysoką temperaturą przekładni kątowej, gdyż po długotrwałej 
pracy może ona dochodzić do 60 - 80oC. 

 
 
 

7.3. Zagrożenia występujące podczas smarowania 
� W przypadku możliwości ochlapania nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami. 
� Podczas smarowania unikać kontaktu substancji ze skórą i ciałem. W tym celu należy stosować 

odpowiednie ubranie ochronne z długimi rękawami oraz obuwie ochronne. Stosować również 
rękawice ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć zabrudzone miejsce dużą 
ilością wody z mydłem. 

� Nie dopuszczać do zanieczyszczenia produktem odpływów, cieków wodnych i gleby. 
� W przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska należy zatamować wyciek, 

ograniczyć rozlanie a następnie zebrać olej za pomocą niepalnego materiału absorpcyjnego (np. 
piasek). 

� Produkt jest palny. W przypadku pożaru użyć odpowiednich środków gaśniczych (np. piana, 
mgła wodna, proszki gaśnicze). Nie używać zwartych strumieni wody. 

� Produkt zużyty należy utylizować zgodnie z przepisami prawnymi. Nieprawidłowa utylizacja 
zużytego oleju stwarza zagrożenie dla środowiska. 
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8. USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA, 

Rodzaj usterki Przyczyna Zalecenia 

Kosiarka przestaje kosić lub 
pozostawia grzywę między 

talerzami  

Brak części noży Założyć, uzupełnić 

Zużyte noże Wymienić noże na nowe 

Zanieczyszczenie przestrzeni między 
nożykiem a trzymakiem nożyka - 

błotem, resztkami trawy itp. 

Usunąć zanieczyszczenia 
(umyć wodą pod ciśnieniem) 

Nieprawidłowo założone nożyki 
Założyć nożyki ściśle wg zaleceń 

instrukcji 
Uszkodzony WOM ciągnika, nie 

przekazuje obrotów 
Usunąć usterkę 

Kamienie między ruchomymi 
elementami 

Zatrzymać i usunąć 

Trawy wyległe Zawsze kosić nisko 

Normalny objaw przy niektórych rodzajach traw, bardzo małej trawie lub 
bezpośrednio po deszczu 

Wypadanie nożyków 
(gubienie) 

Trzymak nożowy uszkodzony (zgięty) 
Wymiana trzymaka nożowego - 

całego kompletu 

Nadmierne wibracje podczas 
pracy 

Zgięty wał przegubowo- teleskopowy 
Sprawdzić stan wału przegubowo- 

teleskopowego  
i w razie konieczności wymienić 

Kosiarka nie składa się 
hydraulicznie 

Uszkodzone lub zabrudzone elementy 
złączne hydrauliki 

Wymienić lub oczyścić elementy 
złączne hydrauliki 

Uszkodzony układ hydrauliczny 
ciągnika 

Sprawdzić stan układu hydraulicznego 
ciągnika 

Cieknący siłownik 
Zabrudzony olej w układzie 

hydraulicznym ciągnika 

Wymienić olej w układzie 
hydraulicznym ciągnika (zalecana 
klasa czystości oleju wg NAS 1638 
to minimum 9-10). Kupić komplet 
naprawczy siłownika i wymienić 

uszkodzone uszczelniacze 

Wyciek oleju w przekładni Rozszczelnienie układu 
Należy skontrolować uszczelnienie 

oraz sprawdzić poziom oleju 
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9. NAPRAWA I KASACJA KOSIARKI 
 

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do czynności demontażu należy maszynę odłączyć od 
ciągnika. 

 

9.1. Naprawa 
 

Przed przystąpieniem do czynności związanych z naprawą, ewentualnie stwierdzeniem 
przydatności do dalszej eksploatacji, należy maszynę dokładnie oczyścić, z pozostałości po 
koszeniu, brudu i błota. 

Po sprawdzeniu połączeń skręcanych, stwierdzeniu prawidłowości luzów na sworzniach, 
przekładniach zębatych, oceniamy przydatność maszyny do dalszego użytkowania. 

Zużyte śruby, kołki, sworznie należy wymienić na nowe. 
 

Po naprawie maszyny należy wykonać następujące czynności: 
� należy upewnić się czy wszystkie elementy są zamontowane w prawidłowy sposób, 
� ponownie założyć zdemontowane osłony, 
� sprawdzić czy śruby i nakrętki są dokręcone, 
� po założeniu wszystkich osłon należy wykonać rozruch próbny, aby sprawdzić prawidłowość 

działania naprawianej maszyny. 
 
 

9.2. Demontaż i kasacja 
 

W przypadku zużycia kosiarki w stopniu nie pozwalającym na jej dalszą eksploatację, należy 
poddać ją kasacji. W tym celu należy ze skrzyni ramy głównej oraz z przekładni kątowej spuścić 
olej i dostarczyć go do firmy zbierającej oleje i smary przepracowane. Dokładnie wyczyścić 
pozostałość czyściwem, zdjąć elementy wykonane z tworzywa sztucznego. Należy je przekazać do 
wykorzystania lub utylizacji dla przedsiębiorstw specjalistycznych. Pozostałe części metalowe 
należy przekazać do punktu skupu metali. 
 
 
 

UWAGA: 
Podczas naprawy i demontażu maszyny należy zachować szczególną 
ostrożność ze względu na dodatkowe zagrożenia typu zgniecenie, przycięcie, 
skaleczenie, stłuczenie, starcie i otarcie. Należy stosować odpowiednie 
narzędzia oraz środki ochrony osobistej: rękawice, odzież i obuwie ochronne, 
okulary itp. Należy zwrócić uwagę na zagrożenie utraty stateczności maszyny 
w tym celu wymagane jest zabezpieczenie maszyny podporami.  



 
Instrukcja obsługi Kosiarka bębnowa czołowa 

K2BF 210; K4BF 265; K4BF 300 
 

- 30 - 

 

10.  KARTA GWARANCYJNA 

KOSIARKA ROTACYJNA B ĘBNOWA CZOŁOWA: 
 
 
 
 
 
           

Data sprzedaży 
          Pieczęć sprzedawcy 

Podpis sprzedającego 

 
Produkt sprawdzony, odpowiada WT odbioru i jest dopuszczony do eksploatacji. 
 

UWAGA: 
Karta gwarancyjna bez wymaganych zapisów, z poprawionymi zapisami lub 
wypełniona nieczytelnie - jest nieważna. 
 

 
 

11. WARUNKI GWARANCJI 

11.1. Zasady postępowania gwarancyjnego 
 

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie kosiarki na którą jest wydana niniejsza 
gwarancja. 

 

2. Wady lub uszkodzenia kosiarki ujawnione w okresie 24 miesięcznej (od daty zakupu) gwarancji 
będą usuwane bezpłatnie na miejscu u nabywcy. 

 

3. Ujawnione wady lub uszkodzenia należy zgłosić osobiście, listownie lub telefonicznie. Naprawy 
dokonywane będą w ciągu 14 dni. Naprawy gwarancyjne wykonuje producent lub upoważnione 
punkty serwisowe.  

 

4. Reklamacje dotyczące wymiany wyrobu lub zwrotu gotówki przyjmuje, rozpatruje i w terminie 
14 dni załatwia producent.  

 

5. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane naprawy spowodowane:  
a) użytkowaniem kosiarki niezgodnym z instrukcją obsługi lub z jej przeznaczeniem, 
b) zdarzeniami losowymi lub innymi, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant,  
c) naturalnym zużyciem części takich jak: talerze robocze, talerze ślizgowe, trzymaki 

nożowe, przekładnie i części wewnątrz przekładni, tulejki i elementy ślizgowe, 
przeguby, nożyki tnące, łożyska, piasty dolne, amortyzatory gumowo-metalowe, osłony 
brezentowe, elementy łączne, itp. Naprawy te mogą być wykonywane wyłącznie na 
koszt użytkownika – nabywcy kosiarki. 

d) najechaniem na przeszkodę, 
e) pracą na zakamienionym polu, 
f) zbyt szybkim opuszczaniem listwy tnącej na podłoże, 
g) zdarzeniami losowymi lub innymi, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant, 
h) użyciem nieoryginalnych części. 
i) użyciem wału WTP o parametrach innych niż podaje producent lub o długości 

niedostosowanej do agregowanego ciągnika. 
 

Numer fabryczny 
Data produkcji 
Pieczęć gwarantowana 
Podpis kontrolera 
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6. Nabywca ponosi koszt oceny technicznej, gdy producent ustali, że wyrób reklamowany nie 
posiada wad lub uszkodzeń a ekspertyza to potwierdziła. 

 

7. Gwarant ma prawo anulować gwarancję na wyrób w przypadku stwierdzenia: 
a) ingerencji do wnętrza kosiarki, wprowadzania zmian w jej konstrukcji  lub 

zamierzonego spowodowania uszkodzeń, 
b) wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym lub innym, za 

które nie ponosi odpowiedzialności gwarant, 
c) braku wymaganych zapisów lub samodzielnego dokonania ich w karcie gwarancyjnej, 
d) użytkowania kosiarki niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcj ą obsługi, 
e) użytkowania noży i trzymaków innych niż oryginalne firmy SaMASZ. 

 

8. Wykonawca może rozwiązać Umowę serwisową ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 
gdy Użytkownik nie dokonuje płatności z tytułu tej umowy w terminie, a opóźnienie w 
płatności jest dłuższe niż 30 dni od daty wymagalności. Rozwiązanie Umowy Serwisowej przez 
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika powoduje jednoczesne wygaśnięcie 
rozszerzonej gwarancji udzielonej na maszynę. 

 

9. Wykonawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody 
powstałe na skutek wystąpienia usterek maszyny lub awarii w pracy tej maszyny. 

 

UWAGA: 
Przy zakupie należy żądać od sprzedawcy dokładnego wypełnienia karty 
gwarancyjnej z podaniem daty i miejsca zakupu oraz poświadczenia tych 
danych pieczątką punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy. Brak tych 
informacji narazi nabywcę na nie uznanie ewentualnych reklamacji. 
 
UWAGA: 
Do uznania reklamacji jako podlegającej gwarancji wymagane jest: adres, 
data i miejsce zakupu, typ kosiarki oraz nr faktury. 

 
UWAGA: 
W okresie pogwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane odpłatnie przez 
uprawnione zakłady naprawcze wskazane w punkcie sprzedaży. Wskazanie 
tych zakładów jest obowiązkiem sprzedawcy. 

 
UWAGA: 
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. 
Firma SaMASZ nie bierze odpowiedzialności za błędy w druku. 
 
UWAGA: 
Firma SaMASZ stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów 
i modeli. Dlatego zawsze możliwa jest zmiana formy, wyposażenia i techniki 
dostarczanych wyrobów. Z danych, rysunków i opisów zawartych 
w niniejszej instrukcji obsługi oraz katalogu części zamiennych nie mogą 
wynikać żadne roszczenia. 
Firma SaMASZ nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. 
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11.2. Ewidencja napraw gwarancyjnych 
 

Zakres napraw i wymienione części: 
 

 
 
 
 

Data, pieczątka i podpis wykonawcy naprawy. 
 

 
 
 
 

Data, pieczątka i podpis wykonawcy naprawy. 
 

 
 
 
 

Data, pieczątka i podpis wykonawcy naprawy. 
 



 
Instrukcja obsługi Kosiarka bębnowa czołowa 

K2BF 210; K4BF 265; K4BF 300 
 

- 33 - 

ZAŁ ĄCZNIK 

OBLICZENIE NACISKU NA O Ś 

 
UWAGA: 
Podczas łączenia maszyny z ciągnikiem za pomocą przedniego lub/i tylnego 
trzypunktowego układu zawieszenia nie można przekroczyć wartości 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia – obciążenie przedniej osi 
ciągnika musi stanowić 20% masy własnej ciągnika.   
Przed użyciem zestawu ciągnik- maszyna należy sprawdzić czy są spełnione 
niniejsze  warunki dokonując obliczeń lub ważąc zestaw. 
 

1.  Określenie masy całkowitej, nacisku na osie, nośności opon i minimalnego 
obciążenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do obliczeń potrzebne będą następujące dane: 
 

T [kg] Masa własna ciągnika  

TP [kg] Nacisk na przednią oś nieobciążonego ciągnika  

TT [kg] Nacisk na tylną oś nieobciążonego ciągnika  

MP [kg] 
Masa całkowita maszyny zawieszonej na przednim TUZ lub masa 
przedniego balastu 

 

MT [kg] 
Masa całkowita maszyny zawieszonej na tylnym TUZ lub masa tylnego 
balastu 

 

A [m] 
Odległość od środka ciężkości maszyny zawieszone na przednim TUZ / 
przedniego balastu do środka osi przedniej ciągnika 

 

B [m] Odległość między osiami ciągnika  

C [m] 
Odległość od środka tylnej osi ciągnika  do środka przegubów kulowych 
cięgien dolnych ciągnika 

 

D [m] 
Odległość od środków przegubów kulowych cięgien dolnych ciągnika do 
środka ciężkości maszyny zawieszonej na tylnym TUZ / tylnego balastu 

 

 
 Patrz instrukcja obsługi ciągnika 
 
 Patrz dane techniczne maszyny w instrukcji obsługi lub cenniku 

 
 Wymiary / pomiar 

1 3 

1 3 

1 3 

2 3 

2 3 

2 3 

1 3 

3 1 

2 

1 

2 

3 

MP MT 
TP 

TT 

A B C D 
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� Obliczanie minimalnej masy przedniego balastu MP min. – maszyna zawieszana z tyłu lub 
z tyłu i z przodu ciągnika: 

 
 
� Obliczenie minimalnej masy tylnego balastu MT min. – maszyna zawieszona z przodu 

ciągnika: 

 
� Obliczenie rzeczywistego nacisku na przednią oś ciągnika TP rzecz.: 

 

 
 

* Jeśli maszyna zawieszona na przednim TUZ ciągnika (MP) jest lżejsza niż minimalne wymagane obciążenie z przodu 
należy zwiększyć ciężar tej maszyny do wymaganego obciążenia minimalnego 
 

� Obliczenie masy całkowitej zestawu ciągnik – maszyna MC: 
 

 

* Jeśli maszyna zawieszona na tylnym TUZ ciągnika (MT) jest lżejsza niż minimalne wymagane obciążenie z tyłu należy 
zwiększyć ciężar tej maszyny do wymaganego obciążenia minimalnego  

 
� Obliczenie rzeczywistego nacisku na tylną oś ciągnika TT rzecz.: 

 
 

� Nośność opon -  należy podać podwójną wartość obciążenia wskazanego przez producenta 
opon. 

 
POWYŻSZE DANE OBLICZENIOWE ORAZ DANE TECHNICZNE PRODUCEN TA 
NALEŻY NANIE ŚĆ DO PONIŻSZEJ TABELI. 
 

Wartość 
rzeczywista z 

obliczeń 

 Wartość zgodna 
ze specyfikacją 

techniczną 

 Podwójna 
wartość nośności 

opon 
 
Minimalny balast 
przedni lub tylny 
MPmin. lub M Tmin. 

 

 
Masa całkowita 
MC 

 
≤ 

 

 
Nacisk na przednią oś 
TP rzecz. 

 
≤ 

 
≤ 

 

 
Nacisk na tylną oś 
TT rzecz. 

 
≤ 

 
≤ 

 

 
Minimalny balast musi być osiągnięty poprzez zawieszenie maszyny lub dodatkowych obciążników 
zawieszonych na ciągniku. 
Otrzymane wartości z obliczeń powinny być mniejsze lub równe wartościom ze specyfikacji technicznej. 
 


