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Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodzowną częścią każdej posypywarki i ma na celu 

zapoznanie użytkownika z zasadami prawidłowej obsługi i eksploatacji maszyny, jak też 

zagrożeniami wynikającymi z jej użytkowania. Przed pierwszym uruchomieniem należy 

dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa. 

 

Posypywarka Gobi przeznaczona jest do posypywania piaskiem lub solą chodników, 

ulic, parkingów, osiedli, placów zakładowych. A także wapnowania zakwaszonych trawników 

i boisk. Spełnienie wymagań dotyczących użytkowania obsługi i napraw według zaleceń 

producenta i ścisłe ich przestrzeganie stanowi warunek użytkowania zgodny z przeznaczeniem. 

Poza zaleceniami dotyczącymi zastosowania maszyny, na jej właściwe użytkowanie 

składa się również konserwacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz stosowanie 

wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 

Posypywarka Gobi powinna być użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie 

przez osoby znające obsługę techniczną i zasady postępowania w zakresie bezpieczeństwa. 

Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy ruchu drogowego powinny być 

zawsze przestrzegane. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z samowolnych napraw 

oraz zmian konstrukcyjnych w posypywarce dokonywanych bez jego zgody. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z uruchomieniem 

i eksploatacją należy skontaktować się z serwisem producenta. 

 

W przypadku odsprzedaży posypywarki Gobi innemu użytkownikowi należy 

obowiązkowo przekazać instrukcję obsługi z zachowaniem pisemnego potwierdzenia 

przekazania instrukcji. 
 

 
UWAGA 
Wskazówki zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi oznaczone 

tym znakiem oraz znaki ostrzegawcze na maszynie informują 

o zagrożeniu. 

 

 

UWAGA 
Instrukcję zachować do przyszłego użytku. 
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1. IDENTYFIKACJA MASZYNY 
 

Każdą posypywarkę można jednoznacznie zidentyfikować za pomocą tabliczki znamionowej, 

która jest przymocowana na stałe do skrzyni, tak jak to zostało pokazane na Rys. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Tabliczka znamionowa i jej umiejscowienie 

 

Tabliczka znamionowa zawiera: 

A.  pełną nazwę producenta,  

B.  numer identyfikacyjny,  

C.  symbol maszyny, 

D.  wersja maszyny, 

E.  rok produkcji, 

F.  masę maszyny, 

G.  znak kontroli jakości, 

H.  znak CE oznacza, że wyrób spełnia wymogi Dyrektywy 2006/42/WE i norm 

zharmonizowanych, 

I. kraj produkcji, 

J. kod kreskowy. 

 

 

UWAGA! 
Tabliczka znamionowa ma wartość dokumentu i nie dopuszcza się zmian jej 

zawartości lub doprowadzenia jej do stanu nieczytelnego. 

 

UWAGA! 
Tabliczka znamionowa zawiera niezbędne informacje potrzebne do 

porozumiewania się z dostawcą w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości. 

 

UWAGA! 
Przy zamawianiu części zamiennych należy podać z tabliczki znamionowej: 

nazwę, symbol, numer i datę produkcji maszyny do której przeznaczona ma 

być część. 
 

UWAGA! 
W przypadku, gdy instrukcja jest niezrozumiała wyjaśnienia na temat 

maszyny można uzyskać u producenta lub sprzedawcy maszyny. 
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F 
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2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
 

UWAGA! 
Posypywarką Gobi może się posługiwać wyłącznie osoba zaznajomiona 

z niniejszą instrukcją obsługi. 
 

 

Każdy użytkownik posypywarki powinien być w pełni świadomy istniejących zagrożeń 

i powinien wiedzieć, jak tych zagrożeń uniknąć. 
 

2.1. Zasady bezpieczeństwa 
 

� Bezwzględnie należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. 

� Nieznajomość instrukcji obsługi może prowadzić do uszkodzenia posypywarki. 

� Niedopuszczalne jest stosowanie posypywarki do innych celów niż wymienione 

w przeznaczeniu, szczególnie do przewożenia osób, zwierząt lub ładunków podczas transportu 

i pracy. 

� Niedozwolone jest stosowanie zmian konstrukcji bez uzgodnienia z producentem. 

� W czasie użytkowania posypywarki należy stosować się do przepisów kodeksu drogowego. 

� Prędkości robocze zestawem ciągnik – posypywarka dopasować do warunków drogowych. 

� Przed przystąpieniem do pracy dokonać przeglądu maszyny a w szczególności sprawdzić stan 

podstawowych połączeń zespołów maszyny oraz prawidłowość połączenia maszyny 

z ciągnikiem. 

� Należy okresowo kontrolować stan połączeń śrubowych i innych elementów złącznych. Praca 

z uszkodzonymi elementami złącznymi jest niedopuszczalna. 

� Do połączenia posypywarki z ciągnikiem stosować oryginalne sworznie i zabezpieczenia. 

� Podczas postoju posypywarka powinna znajdować się w położeniu postojowym, oparta na 

stopce podporowej. 

� Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych, które nabędziesz w naszym sklepie 

firmowym lub u dilera. 

� Podczas pracy, konserwacji i regulacji używaj zawsze rękawic ochronnych. 

� Nie pozostawiaj ciągnika z posypywarką na pochyłościach. Jeżeli zachodzi taka konieczność 
należy wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy ciągnika. 

� Posypywarkę należy przechowywać w miejscu zadaszonym, opróżnioną, umytą 
i zakonserwowaną. 

� W zasięgu pracy maszyny nie mogą znajdować się osoby postronne. 

� W przypadku 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. 

� Zabronione jest opuszczanie ciągnika przez operatora w trakcie jazdy. 

� Nie pozostawiaj pracującego ciągnika bez dozoru. Przed opuszczeniem ciągnika wyłącz napęd 

i wyjmij kluczyk ze stacyjki ciągnika. 

 

UWAGA! 
Za zabezpieczenie pola manewru i wykonywaną czynność odpowiada osoba 

wykonująca przemieszczanie maszyny. 
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2.2. 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. 

 

2.3. Transport  

 

� Przednia oś ciągnika agregującego powinna być dostatecznie obciążona dla zachowania 

równowagi. W razie potrzeby stosować obciążniki kół przednich. 

� Prędkość jazdy powinna być zawsze dostosowana do warunków drogowych. 

� Prędkość jazdy należy dostosować do przepisów Kodeksu Drogowego. 

� Podczas pokonywania zakrętów należy zachować szczególną ostrożność i wziąć pod uwagę 
masę oraz wymiary maszyny. 

� Niedopuszczalne jest przewożenie osób i ładunków na maszynie podczas transportu i podczas 

pracy. 

 

2.4. Znaki bezpieczeństwa 
 

 

UWAGA! 
Zawsze przestrzegaj wskazań znaków ostrzegawczych przedstawiających 

zagrożenia i napisów ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. 
 

 

UWAGA! 
� Wszystkie nalepki ostrzegawcze powinny być czyste i czytelne. 

� W przypadku zagubienia lub zniszczenia nalepek należy wymienić je na 

nowe. 

� Nalepki można nabyć u producenta. 
 

 

UWAGA! 
Zespoły zamienne zastosowane podczas naprawy maszyny powinny mieć 
umieszczone wszystkie znaki bezpieczeństwa przewidziane przez 

producenta. 
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Tab. 1. Nalepki ostrzegawcze znajdujące się na posypywarce Gobi 
 

    

N-3 

Przed rozpoczęciem 

użytkowania zapoznaj 

się z instrukcją obsługi 

N-4 

Wyłącz zasilanie przed 

rozpoczęciem 

czynności 

obsługowych lub 

napraw 

N-5 

Uwaga przekładnia 

łańcuchowa – nie 

zdejmować osłony gdy 

silnik pracuje 

N-11 

Oznaczenie miejsc 

smarowania 

    

N-40 

Miejsca zaczepowe 
N-52 

Nakaz stosowania 

ochrony rąk 

N-132 

Nigdy nie sięgać ani 

nie wchodzić do 

skrzyni, gdy maszyna 

jest uruchomiona 

N-133 

Zagrożenie utraty 

stateczności maszyny 

na pochyłościach 

 

 

  

N-151 

Regulacja 

intensywności sypania 

za pomocą przesłony 

tylnej 

N-167 

Zakaz jazdy na 

maszynie 

N-194 

Regulacja napięcia 

łańcucha i jego 

konserwacja 

(dotyczy Gobi 

100/140) 

N-196 

Zalecane ciśnienie w 

kołach posypywarki 

Gobi 140 (H) 

    

N-198 

Zalecane ciśnienie w 

kołach posypywarki 

Gobi 100 

N-225 

Regulacja napięcia 

łańcucha i jego 

konserwacja 

(dotyczy Gobi 140 H) 
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Rys. 2. Miejsce umieszczenia nalepek ostrzegawczych i informacyjnych na posypywarce 
 

 

 

 

2.5. Zagrożenia i zakazy 

 

UWAGA! 
Mimo, że firma SaMASZ bierze odpowiedzialność za wzornictwo 

i konstrukcję posypywarki, w celu eliminacji niebezpieczeństwa, pewne 

elementy ryzyka (tzw. ryzyka resztkowego) podczas użytkowania są nie do 

uniknięcia. 

 

UWAGA! 
Istniejące ryzyko resztkowe w głównej mierze wynika z błędnego 

zachowania się obsługującego maszynę i nie przestrzegania zasad instrukcji. 

 

UWAGA! 
Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego posypywarkę traktuje się jako 

maszynę, którą do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano 

i wykonano według stanu techniki obowiązującej do dnia jej 

wyprodukowania. 
 

Niebezpieczeństwo zranienia 
Występuje w czasie wymiany elementów z ostrymi krawędziami. Przy wszelkich naprawach 

i konserwacji używaj zawsze rękawic ochronnych. 

 

ZAKAZY! 
Należy pamiętać o następujących zakazach podczas użytkowania 

posypywarki Gobi. 
 

 

� Zabrania się obsługi maszyny będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub lekarstw mających 

wpływ na pogorszenie zdolności motorycznych. 

� Zabrania się obsługi maszyny przez osoby nieuprawnione i nieprzeszkolone. 

� Zabrania się używania maszyny do czynności innych, niż wymienione w instrukcji obsługi. 
 

N-151 N-3 ; N-4 

N-52 

N-132 ; N-133 

N-167 

N-5 

N-194 / N-225 

N-11 N-196 

N-198 
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3. PRZEZNACZENIE I BUDOWA 
 

Posypywarka Gobi przeznaczona jest do posypywania piaskiem lub solą chodników, ulic, 

parkingów, osiedli, placów zakładowych. A także wapnowania zakwaszonych trawników i boisk. 

Gobi 100 i Gobi 140 zasilana jest za pomocą własnych kół, natomiast Gobi 140 H zasilana jest za 

pomocą napędu hydraulicznego. 

Sprawdzona wszechstronnie konstrukcja i prawidłowy dobór materiałów zapewniają wysoką 
niezawodność i trwałość naszych wyrobów. Posypywarka składa się ze skrzyni załadunkowej 

z zaczepem, układu jezdnego, z którego przenoszony jest napęd za pomocą łańcuch na wał 

dozujący i kruszący. Budowa posypywarki została przedstawiona na rysunku poniżej (Rys. 3).  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Rys. 3. Budowa posypywarki Gobi 

 

Budowa posypywarki Gobi: 

A. – Koła jezdne G. – Przekładnia łańcuchowa 

B. – Mechanizm zapadkowy H. – Zaczep 

C. – Wał dozujący I.  – Stopka podporowa 

D. – Oświetlenie odblaskowe J.  – Skrzynia zasypowa 
E. – Przesłona tylna K. – Przesłona przednia 
F. – Wał kruszący L. – Regulacja przesłony przedniej 

 
 

4. WYPOSAŻENIE I CZĘŚCI ZAMIENNE 

4.1. Wyposażenie standardowe 
 

� karta gwarancyjna, 

� instrukcja obsługi wraz z katalogiem części zamiennych i deklaracją zgodności, 

� zaczep, 

� oświetlenie odblaskowe, 

� stopka podporowa, 

� farba w sprayu (150 ml). 
 

I J L K 

A B F D C G C KE 

F 
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4.2. Części zamienne 
 

Części zamienne należy zamawiać wg katalogu części, podając pełną nazwę części, 

nr katalogowy oraz informacje z tabliczki znamionowej takie jak: symbol maszyny, rok produkcji, 

wersję i numer identyfikacyjny.  

UWAGA! 
Należy stosować tylko oryginalne wyposażenie i części zamienne firmy 

SaMASZ. Części pochodzące z nieznanego źródła lub dorabiane, posiadają 
mniejszą trwałość i wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie urządzenia 

i bezpieczeństwo pracy. 

 

 

UWAGA! 
Firma SaMASZ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody 

powstałe w wyniku stosowania nieoryginalnych części i osprzętu. 
 

 

5. UŻYTKOWANIE POSYPYWARKI 

 

 UWAGA! 
 Materiały (piasek, żwir, sól) wykorzystywane do posypywania muszą być suche, 

przechowywane pod zadaszeniem oraz zabezpieczone przed wpływem wilgoci. 

Kruszywa naturalne powinny być jak najbardziej jednolite. 

 

Główne wymagania dla soli drogowej stosowanej w Polsce określa norma 

„PN-86/C-84081/02” . Są to następujące wymagania: 

- zawartość chlorku sodu NaCl - co najmniej 90%, 

- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - 8,0% maksymalnie, 

- zawartość wody - 3,0% maksymalnie, 

- zawartość żelazocyjanku potasowego - 20 mg/kg. 

 

5.1. Podłączenie posypywarki do ciągnika 
 

 

5.1.1. Warunki podłączania posypywarki do ciągnika 

� Ciągnik rolniczy, do którego ma zostać podłączona posypywarka musi być sprawny technicznie. 

� Posypywarka Gobi została zaprojektowana jako posypywarka tylna, zaczepiana na zaczepie lub 

belce ciągnika. 

� Ciągnik musi być wyposażony w zaczep rolniczy lub podnośnik z belką. 
� W trakcie podłączania pomiędzy maszyną a ciągnikiem nie powinny znajdować się osoby 

postronne. Osoba pomagająca zaczepić posypywarkę powinna być stale widoczna przez 

operatora ciągnika. 

Posypywarki Gobi podłączyć z ciągnikiem tak jak pokazano na Rys. 4 i Rys. 5.  
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Rys. 4. Agregacja posypywarki Gobi 100: a) do zaczepu, b) do belki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 5. Agregacja posypywarki Gobi 140 (H) 

 

W celu montażu posypywarki należy: 

� podjechać ciągnikiem do zaczepu posypywarki,  

� unieruchomić ciągnik i zabezpieczyć przed stoczeniem, 

� w przypadku Gobi 100 ręcznie włożyć ucho zaczepu posypywarki w zaczep transportowy 

ciągnika lub belki ciągnika (Rys. 4), 

� w przypadku Gobi 140 (H) umieścić sworznie zaczepu  posypywarek w wieszakach cięgien 

dolnych ciągnika (Rys. 5), 

� sworznie zabezpieczyć za pomocą przetyczek, 

� podnieść i zabezpieczyć stopę podporową, 
� podłączyć hydraulikę maszyny do gniazd hydrauliki ciągnika (dotyczy: Gobi 140 (H)). 
 

 

UWAGA! 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia posypywarki 

powstałe na skutek nieprawidłowego podłączenia jej z ciągnikiem. 

 

 

5.2. Sterowanie posypywarką 
 

Po podłączeniu maszyny do ciągnika należy ją napełnić czynnikiem roboczym. Następnie 

należy upewnić się czy dźwignia regulacji intensywności sypania (Rys. 6, punkt A) nie znajduje 

się w położeniu szybkiego opróżniania – ma wstępne napięcie. Jeżeli powyższe warunki zostały 

spełnione można uruchomić mechanizm dozujący za pomocą rygla znajdującego się przy obu 

piastach kół jezdnych (Rys. 6 punkt B). Prędkość obrotowa wałków jest stała i proporcjonalnie 

zależna od prędkości jazdy. Intensywność sypania regulujemy za pomocą dźwigni (Rys. 

6, punkt A), tak jak to zostało pokazane na nalepce informacyjnej. 

 

 

a) b) 
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Rys. 6. Sterowanie posypywarką Gobi 

A – Dźwignia regulacji intensywności sypania, B – Rygiel załączający mechanizm napędowy 
 

 

 

5.3. Przygotowanie posypywarki do pracy 
 

Po prawidłowym podłączeniu posypywarki do ciągnika w pierwszej kolejności należy 

sprawdzić oświetlenie odblaskowe, czy jest widoczne i czy nie jest uszkodzone. Następnie należy 

sprawdzić czy posypywarka nie posiada zużytych gum przesłon, uszkodzonych elementów, bądź 
poluzowanych śrub. W razie potrzeby wymienić zużyte i uszkodzone elementy na nowe oraz 

dokręcić śruby. Przed każdym wyjechaniem do pracy należy zdjąć osłony boczne posypywarki 

i nasmarować łożyska obu wałków (smar ŁT 43), w trakcie pracy smarować co 10 godzin. 

Sprawdzić naciąg łańcucha, w razie potrzeby napiąć i naoliwić łańcuch (olej mineralny 15W40). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rys. 7. Miejsca smarowania posypywarki Gobi 
 

5.4. Praca 
 

 

UWAGA! 
Prędkość jazdy przy posypywaniu należy zawsze dostosować do warunków 

panujących na drodze. Zabrania się jazdy z prędkością większą niż 15 km/h. 

 
Posypywarka Gobi została zaprojektowana jako precyzyjna posypywarka do rozsypywania 

piasku, soli, grysu czy też wapna. Dzięki pionowemu systemowi sypania nie powoduje ona 

uszkodzeń samochodów i nie stanowi zagrożenia dla przechodniów. W przypadku sypania soli nie 

stanowi ona zagrożenia dla zieleni.  

Przed podniesieniem lub opuszczeniem maszyny należy upewnić się czy w polu działania nie 

znajdują się osoby postronne.  

Po napełnieniu posypywarki i ustawieniu jej w prawidłowej pozycji (Rys. 8) można zacząć 
pracę. Prawidłowa pozycja pracy charakteryzuje się tym, że belka zaczepowa ustawiona jest 

równolegle do podłoża. W celu włączenia dozowania należy zwolnić rygle załączające napęd (Rys. 

10 h 

A 

B 
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6 punkt B). Posypywarka jest wyposażona w regulację intensywności sypania po przez regulację 
docisku przesłony tylnej do wałka dozującego za pomocą dźwigni. 

Regulację intensywności sypania wykonujemy oczywiście wedle potrzeb i oceny operatora. 

 

UWAGA! 
Nie należy przekraczać maksymalnej ładowności maszyny! 

 

 

UWAGA! 
Przy przejazdach po pochyłościach istnieje ryzyko wywrócenia 

posypywarki! 

 

 
 

Rys. 8. Prawidłowa pozycja posypywania 
 

 

 

UWAGA! 
Podczas cofania zachować szczególną ostrożność. Duży kąt skrętu grozi 

uszkodzeniem maszyny. 

 
 

 

5.5. Położenie transportowe i postojowe posypywarki 
 

Na czas transportu posypywarki, należy wyłączyć mechanizm napędowy układu dozującego, 

poprzez wysunięcie rygla z obu stron (Rys. 6 punkt B). W czasie postoju ciągnika z podłączoną 
posypywarką ciągnik powinien mieć zaciągnięty hamulec ręczny. Posypywarka odłączona od 

ciągnika po zakończeniu pracy powinna być opróżniona, zabezpieczona przed przemieszczeniem 

oraz podparta na stopce. 

 

UWAGA! 
Pozostawienie maszyny z pełnym zbiornikiem na stopce podporowej może 

doprowadzić do przesunięcia na blokadzie stopy, co grozi opadnięciem belki 

zaczepowej. 
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5.6. Odłączanie maszyny od ciągnika 

 

UWAGA: 
W trakcie rozłączania upewnić się, że nikt nie przebywa pomiędzy 

posypywarką  a ciągnikiem. 

 

Aby odłączyć posypywarkę od ciągnika należy: 
� ustawić  posypywarkę na równym, utwardzonym podłożu, 

� wyłączyć napęd posypywarki, zapłon ciągnika i wyjąć kluczyki ze stacyjki ciągnika, 

� zabezpieczyć ciągnik i maszyną  przed stoczeniem się, 
� zredukować ciśnienie w układzie hydraulicznym ciągnika i odłączyć przewody hydrauliczne 

(dotyczy Gobi 140 (H)), 

� wysunąć i zabezpieczyć stopę podporową, 
� odłączyć zaczep posypywarki od ciągnika, 

� odjechać ostrożnie ciągnikiem.  

 

6. OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA 
 

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy: 
 

� upewnić się, czy posypywarka jest poprawnie podłączona do ciągnika, 

� sprawdzić zużycie przesłony tylnej i przedniej, w razie potrzeby wymienić na nowe, 

� sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek według Tab. 2, 

� sprawdzić stan łańcucha - naciąg oraz zużycie, 

� nasmarować łożyska (smar ŁT 43) i naoliwić łańcuch (olej mineralny 15W40), 

� w przypadku stwierdzenia uszkodzonych elementów złącznych lub części - wymienić na nowe. 
 

Po zakończeniu pracy należy: 
 

� całkowicie opróżnić zbiornik, 

� dokładnie oczyścić i umyć. 
 

 
Tab. 2. Wartości momentów dokręcenia śrub 
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7. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 
 

W przypadku postoju posypywarki dłuższego niż dwa tygodnie należy zawsze przeprowadzić 
następujące czynności konserwacyjne: 

� dokładnie oczyścić i umyć posypywarkę, 
� jeżeli posypywarka wymaga jakichkolwiek napraw, regulacji, wymiany części, należy je 

wykonać, 
� należy zlikwidować ogniska korozji i uzupełnić ubytki w powłoce malarskiej, 

� zabezpieczyć powierzchnie metalowe cienką warstwą smaru stałego np. ŁT – 43, oleju 

mineralnego silnikowego lub przekładniowego np. 15W40, 

� uzupełnić bądź wymienić nieczytelne nalepki ostrzegawcze i informacyjne, 

 

Posypywarkę należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, do którego nie mają 
dostępu osoby postronne i zwierzęta, na płaskim równym i utwardzonym podłożu pod dachem lub 

innym przykryciem chroniącym ją przed działaniem środowiska atmosferycznego. 

 

8. DOSTAWA I PRZEMIESZCZANIE NA INNY POJAZD W CELACH 

TRANSPORTOWYCH 
 

Za bezpieczeństwo transportu maszyn odpowiada przewoźnik i kierowca. Wszelki osprzęt 
i części muszą być zabezpieczone w czasie transportu. Aby transport posypywarki na inny pojazd 

był bezpieczny należy stosować się do podanych poniżej zasad: 

� do podnoszenia należy stosować urządzenia podnoszące o udźwigu większym niż masa 

maszyny 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, 

� należy chwytać urządzeniami podnoszącymi wyłącznie za miejsca wskazane na maszynie 

i oznaczone widokiem haka (Rys. 9), 

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

ciężkości maszyny (Rys. 10), 

� 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, 

� w czasie przemieszczania maszyny na inny środek transportu, w strefie wykonywania manewru 

zabronione jest przebywanie osób postronnych, 

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

przemieszczanie. 
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Rys. 9. Punkty transportowe 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10. Położenie środka ciężkości 
 

Tab. 3. Położenie środka ciężkości 

 

Wymiar 
[mm] 

Typ 

Gobi 100 Gobi 140 Gobi 140 H 

A 550 740 

B 480 750 

C 420 660 

 

A B 

C
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9. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE 

 
Tab. 4. Ogólna charakterystyka posypywarki Gobi 
 

Model: Gobi 100 Gobi 140 / Gobi 140 H 

Szerokość robocza [mm] 1000 1400 

Szerokość transportowa [mm] 1180 1560 

Wysokość [mm] 970 1530 

Długość [mm] 1800 2650 

Pojemność [m3
] 0,4 (400 litrów) 1,5 (1500 litrów) 

Waga maszyny [kg] 185 550 / 600 

Waga maszyny z ładunkiem (piasek) [kg] 850 3000 / 3050 

Rodzaj napędu Niezależny napęd z obu kół posypywarki tylko przy jeździe w przód 

Wymagany ciągnik [KM] od 15 KM 

Zaczep  Zaczep ciągnikowy / belka Dolne cięgna TUZ kat. II 

Dopuszczalna prędkość robocza 15 km/h 

Dopuszczalna prędkość transportowa 25 km/h 

Regulacja dozowania TAK 

UWAGA! 
Prędkość jazdy z zaczepioną posypywarką należy zawsze dostosować do panujących warunków na drodze. 

 

10. NAPRAWA I KASACJA 
 

 

UWAGA! 
Przy czynnościach demontażu i montażu należy pamiętać o środkach 

ochrony ciała oraz środkach ochrony środowiska. 

 

10.1. Naprawa 
 

W przypadku częściowego zużycia posypywarki należy poddać ją naprawie poprzez wymianę 
zużytych części. W tym celu należy maszynę dokładnie oczyścić i umyć. Następnie należy 

wymienić zużyte części na nowe używając nowych elementów złącznych, zabezpieczających 

i uszczelniających. Śruby należy dokręcać momentem według ich klas wytrzymałości (Tab. 2). 

Podczas demontażu i montażu należy zachować szczególna ostrożność i korzystać 
z rysunków zamieszczonych w katalogu części. 

Uszkodzone lub zużyte części składować w wydzielonym miejscu i dostarczyć do punktu 

skupu złomu lub utylizacji. 

 

UWAGA! 
Wszelkie prace związane z naprawą, wymianą zużytych lub uszkodzonych 

elementów powinny być przeprowadzane przy wyłączonym napędzie. 

Maszyna powinna być odłączona od ciągnika. Podczas wykonywania tych 

prac należy stosować środki ochrony indywidualnej.  

 
Po naprawie maszyny należy wykonać następujące czynności: 

� należy upewnić się czy wszystkie elementy są zamontowane w prawidłowy sposób, 

� sprawdzić czy śruby i nakrętki są dokręcone, 

� należy wykonać rozruch próbny, aby sprawdzić prawidłowość działania naprawianej 

maszyny. 
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10.2. Demontaż i kasacja 
 

 W przypadku całkowitego zużycia posypywarki w stopniu nie pozwalającym na jej dalszą 
eksploatację należy poddać ją kasacji. W tym celu należy maszynę dokładnie oczyścić i umyć. 
Następnie rozmontować posypywarkę pamiętając o segregacji części według rodzaju materiału 

i dostarczyć je do punktu skupu złomu lub utylizacji. 

 

UWAGA! 
Podczas demontażu maszyny należy zachować szczególną ostrożność ze 

względu na dodatkowe zagrożenia typu zgniecenie, przycięcie, skaleczenie, 

stłuczenie. 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. 
 

10.3. Środowisko 
 

� Posypywarka Gobi jest produktem w pełni przyjaznym dla środowiska naturalnego. 

� Materiały z posypywarki w 95% nadają się do recyklingu. 

� Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu. 

� Zużyte części maszyny i opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony 

środowiska. 

  

 

11. GWARANCJA 

11.1. Karta gwarancyjna 
 

Produkt sprawdzony i dopuszczony do eksploatacji - odpowiada Warunkom Odbioru 

Technicznego (zgodnym z dokumentacją techniczną na wyrób). 

 

POSYPYWARKA – GOBI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UWAGA! 
Karta gwarancyjna niewypełniona, poprawiana lub nieczytelna - jest 

nieważna. 
 

 

 

 

 

 

 

Typ posypywarki  

Nr fabryczny  

Data produkcji 

Pieczęć 
 

 

 
Data sprzedaży 

Podpis sprzedawcy 

Pieczęć sprzedawcy 



 
Instrukcja obsługi Posypywarka Gobi 

 

- 17 - 

11.2. Warunki gwarancji 
 

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie posypywarki objętej niniejszą gwarancją 
jeżeli praca posypywarki będzie odbywała się zgodnie z instrukcją obsługi  

 

2. Wady lub usterki maszyny ujawnione w okresie 12 miesięcy od daty zakupu będą usuwane 

bezpłatnie na miejscu u nabywcy lub u producenta. 
 

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 kwoty ceny przyjmuje i rozpatruje 

w terminie 14 dni producent. 
 

5. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane szkody spowodowane: 

a) zdarzeniami losowymi lub innymi, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant, 

b) użytkowaniem wyrobu niezgodnym z instrukcją obsługi i przeznaczeniem, 

c) naturalnym zużyciem elementów eksploatacyjnych,  

d) uszkodzeniem elementów posypywarki w skutek przeciążenia, 

e) uszkodzeniem elementów w skutek dokonania własnych zmian konstrukcyjnych, 

f) wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi, 

g) niewłaściwą konserwacją i przechowywaniem posypywarki, 
 

6. Nabywca ponosi koszt oceny technicznej, gdy producent ustali, że wyrób reklamowany nie 

posiada wad lub uszkodzeń, a ekspertyza to potwierdziła. 
 

7. Elementy posypywarki nie podlegające gwarancji na skutek naturalnego zużycia w trakcie 

intensywnej eksploatacji: 

a) gumy przesłony tylnej i przedniej, 

b) elementy złączne, 

c) uszczelniające wkładki boramidowe, 

d) sworznie mocowania, zaczepu, 

e) łożyska, 

f) wał dozujący,  

g) wał kruszący, itp. 
 

8. Gwarant ma prawo anulować gwarancję na wyrób w przypadku stwierdzenia: 

a) wprowadzenia zmian w jego konstrukcji lub zamierzonego spowodowania uszkodzeń, 

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

które nie ponosi odpowiedzialności gwarant, 

c) braku wymaganych zapisów, pieczęci lub samodzielnego dokonania ich w karcie 

gwarancyjnej, 

d) użytkowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi. 
 

 

UWAGA: 
Do zgłoszenia reklamacyjnego, niezbędne jest podanie numeru 

identyfikacyjnego maszyny oraz danych z dowodu zakupu. 
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11.3. 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. 

 

 

12. WYKAZ CZĘŚCI 

Wykaz części znajduje się w katalogu części, który podobnie jak instrukcja obsługi jest 

nieodłączną częścią wyposażenia posypywarki. 

 


