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

 
Rok założenia – 1984 

 
NIP 966-159-29-76 

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

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

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

 
 

 
 

 

NOŚNIK Z WYSUWEM 
HYDRAULICZNYM  

 

FISHER 
 

 
IN0937PL001 

2016.04.13 
WYDANIE NR 1 

 
Instrukcja oryginalna 

Nr fabryczny: 



  

 
 
 
 

ZABRANIA SI Ę 
PRACOWAĆ MASZYNĄ 
W OBECNOŚCI OSÓB 

POSTRONNYCH W ODLEGŁOŚCI 
MNIEJSZEJ NIŻ 50 M 

 
 
 

 UWAGA: 
Zachować instrukcję do przyszłego użytku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Słownik: 

� Fisher – ramię wysięgnikowe, nośnik narzędzi. 
� Urządzenie współpracujące - głowica kosząca, przystawki typu: PT3-190, 

PT4-250, PG 150, PG 200. 
� Pojazd – maszyna inna niż ciągnik,  na którym zamontowany jest Fisher (np. 

ładowarka teleskopowa). 
 

 
Sprawdzona wszechstronnie konstrukcja i prawidłowy dobór materiałów zapewniają 

wysoką niezawodność i trwałość naszych wyrobów. 
 

Gratulujemy Państwu zakupu nowej maszyny firmy SaMASZ i życzymy wiele 
zadowolenia z jej eksploatacji. 

 
Opracowanie: mgr inż. Adam Kierkowicz 

inż. Marta Zalesko 



 
Instrukcja obsługi Nośnik z wysuwem hydraulicznym 

FISHER  
 

- 1 - 

Spis treści strona 

 

1. IDENTYFIKACJA MASZYNY ................................................................................................................... 2 

2. WPROWADZENIE ...................................................................................................................................... 2 

3. PRZEZNACZENIE MASZYNY .................................................................................................................. 3 

3.1. Dane techniczne ....................................................................................................................................... 3 

3.2. Budowa i działanie ................................................................................................................................... 4 

3.2.1. Mocowanie głowic .............................................................................................................................. 5 

3.3. Wyposażenie i części zamienne ............................................................................................................... 5 
4. UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ............................................................. 5 

4.1. Zasady podstawowe ................................................................................................................................. 5 

4.2. Transport .................................................................................................................................................. 7 

4.2.1. Przemieszczanie maszyny na inny pojazd w celach transportowych ................................................. 7 
4.3. Ryzyko resztkowe .................................................................................................................................... 8 

4.3.1. Ocena ryzyka szczątkowego ............................................................................................................... 9 
4.4. Uprawnienia operatora ........................................................................................................................... 10 

4.5. Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie ....................................................................................................... 10 

5. UŻYTKOWANIE MASZYNY .................................................................................................................. 11 

5.1. Łączenie nośnika z pojazdem ................................................................................................................. 11 
5.2. Łączenie nośnika z głowicą roboczą ...................................................................................................... 13 

5.3. Przygotowanie maszyny do transportu .................................................................................................. 14 

5.4. Przestawienie ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą z położenia transportowego w robocze .. 14 

5.4.1. Pozycja boczna ................................................................................................................................. 15 

5.4.2. Pozycja centralna .............................................................................................................................. 16 

5.5. Praca ....................................................................................................................................................... 17 
5.5.1. Obsługa pulpitu sterującego .............................................................................................................. 18 

5.6. Obsługa układu hydraulicznego ............................................................................................................. 18 

5.7. Obsługa eksploatacyjna .......................................................................................................................... 18 

5.7.1. Obsługa codzienna ............................................................................................................................ 18 

5.7.2. Obsługa posezonowa ........................................................................................................................ 19 

5.7.3. Przechowywanie ............................................................................................................................... 19 

6. SMAROWANIE ......................................................................................................................................... 19 

7. OBSŁUGA EKPLOATACYJNA ............................................................................................................... 20 

8. USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA ................................................................................................ 20 
9. NAPRAWA I KASACJA ........................................................................................................................... 21 

10. KARTA GWARANCYJNA ....................................................................................................................... 21 

11. WARUNKI GWARANCJI ......................................................................................................................... 22 

11.1. Zasady postępowania gwarancyjnego ................................................................................................. 22 
11.2. Ewidencja napraw gwarancyjnych ...................................................................................................... 23 



 
Instrukcja obsługi Nośnik z wysuwem hydraulicznym 

FISHER 
 

- 2 - 

 

1. IDENTYFIKACJA MASZYNY  

 

Tabliczka znamionowa przymocowana jest na stałe do belki ramienia wysięgnikowego oraz na 
głowicy koszącej w miejscu wskazanym na Rys. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej  
 

Tabliczka znamionowa zawiera: 
- pełną nazwę producenta, - masę, 
- numer maszyny, - znak kontroli jakości, 
- symbol maszyny, - oznakowanie CE, oznacza, że maszyna jest zgodna z 
- datę produkcji, Dyrektywą 2006/42/WE i normami zharmonizowanymi. 
- numer wersji, - napis MADE IN POLAND. 
- kod kreskowy, 
 

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 maszyny. Przekazując 
maszynę innemu użytkownikowi należy przekazać ją sprawną technicznie, wraz z instrukcją 
obsługi, deklaracją zgodności WE i podstawowym wyposażeniem przypisanym do niej. 

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

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

i eksploatacją maszyny należy skontaktować się z producentem. 
� Instrukcja obsługi jest integralną częścią maszyny. 
 

 

OSTRZEŻENIE OGÓLNE  
W czasie użytkowania maszyny należy przestrzegać ostrzeżeń i zasad 

bezpieczeństwa oznaczonych tym znakiem w instrukcji obsługi. 
 

 

UWAGA:  
Zabrania się użytkowania maszyny bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją 
obsługi oraz przez osoby nie posiadające uprawnień do prowadzenia ciągników 
rolniczych, ładowarek teleskopowych, a w szczególności przez dzieci. 
 
UWAGA:  
Przesuw ramienia wysuwnego z zamontowanymi stopkami podporowymi może 
spowodować uszkodzenie stopek! 
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3. PRZEZNACZENIE MASZYNY  

 
Nośnik FISHER umożliwia agregację głowic roboczych takich jak PG 150, PG 200, PT3-190 

i PT4-250 do ładowaczy czołowych ciągnika i ładowarek. Zastosowanie nośnika umożliwia 
wykonywanie drobnych, prostych prac komunalnych np. przycinanie gałęzi, żywopłotów itd. bez 
koniecznego użycia ramienia wysięgnikowego. 

 
UWAGA:  
Zabrania się używania maszyny 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. Maszyna 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 w maszynie mogą zwolnić producenta od odpowiedzialności 
za powstałe uszkodzenia lub szkody. 
 

3.1.  Dane techniczne 
Produkowany przez SaMASZ nośnik charakteryzuje się następującymi parametrami (Tab. 1): 

 

Tab. 1. Charakterystyka techniczna  

 FISHER 
Minimalne wymiary transportowe 

Długość [mm] 760 
Szerokość [mm] 2200 
Wysokość [mm] 940 (620 – bez stopek) 
Stopy postojowe 2 sztuki 
Sterowanie Hydraulika pojazdu / pulpit rozdzielacza 
Wymagane przyłącza hydrauliczne 2 pary (4 przewody) dwustronnego działania 
Ciśnienie hydrauliczne [bar] 210 
Wymagane przyłącza elektryczne 12 V (wtyczka 3-pinowa) 

Zakres pracy od środka ładowarki [mm] 
PT 1750 - 2810 
PG 1670 - 2730 

Zakres ruchu 
Obrót głowicy roboczej [ ° ] 100 
Wysuw boczny [mm] 1060 
Masa z ramką mocującą [kg] 250 
Max. przepustowość oleju do zasilania głowicy 
[l/min] 

100 
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3.2. Budowa i działanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Widok ogólny  

Nośnik składa się z podstawowych zespołów takich jak: 
1 – zaczep, 6 – uchwyt z płytą mocującą, 
2 – siłownik wysuwu, 7 – pulpit sterujący, 
3-  ramię wysuwne, 8 – stopy podporowe, 
4 – ramię obrotowe, 9 – rama nośna, 
5 – siłownik obrotu, 10 – bezpiecznik. 

 
 Nośnik wyposażony jest w wymienny zaczep (1) umożliwiając w ten sposób agregację 
z różnymi pojazdami. Ramię wysuwne (3) osadzone w ramie nośnej (9) pozwala na przesuw 
narzędzia na długości 1.06 m, a uchwyt z płytą mocującą (6) obraca współpracujące narzędzie o kąt 
100°. 
 Demontowane stopy podporowe (8) ułatwiają demontaż nośnika wraz z zamocowana głowicą. 
Fisher wyposażony jest w bezpiecznik (10), którego zadaniem jest zminimalizowanie uszkodzeń 
podczas pracy przy napotkaniu stałych przeszkód. Pulpit sterujący (7) umożliwia wybór elementów 
hydrauliki zasilanych z pojazdu.  
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3.2.1. Mocowanie głowic  
 

Do zamontowania głowicy na nośniku FISHER służy płyta mocująca przedstawiona na (Rys. 3). 
 

 
 

Rys. 3. Płyta mocowania głowicy 
 

3.3. Wyposażenie i części zamienne 

 

Nośnik FISHER sprzedawany jest z następującym wyposażeniem standardowym: 
� kartą gwarancyjną, 
� instrukcją obsługi wraz z katalogiem części zamiennych, 
� farbą w sprayu (150 ml). 

 
Wyposażenie opcjonalne do nośnika FISHER: 

� przeciwwaga, 
� blokada, 
� ramki zaczepowe, 

 
4. UWAGI I OSTRZE ŻENIA DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
4.1. Zasady podstawowe 

 

� Sterowanie nośnikiem powinno się odbywać tylko z pozycji siedzenia operatora. Nie odkładaj 
urządzeń sterujących przed zakończeniem pracy maszyny. 

� Przed opuszczeniem pozycji operatora należy zablokować urządzenia sterujące, aby zapobiec 
przypadkowym ruchom maszyny.  

� Osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od maszyny, wynoszącej 
50 m. Największą ostrożność należy zachować przy pracy w pobliżu dróg i jezdni, przy cięciu 
gałęzi oraz pracy na poboczach dróg (niebezpieczeństwo wyrzucenia twardych przedmiotów). 

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

� W czasie przejazdów po drogach publicznych należy stosować się do przepisów Kodeksu 
Drogowego. 

 

UWAGA:  
Wszystkie czynności związane z obsługą i nośnika z głowicą należy wykonać 
przy wyłączonym silniku pojazdu, a części obracające się pozostawać 
w spoczynku. 

 

UWAGA:  
Zabrania się bezpośredniego kontaktu dzieci z maszyną podczas pracy 
i postoju. 

 

 

� Przy każdej naprawie maszyny uniesionej za pomocą ramion ładowacza lub ładowarki konieczne 
jest zabezpieczenie jej przed opadnięciem za pomocą podpory. 

� Pracując z maszyną ciągnik i pojazd powinien być wyposażony w kabinę dla kierowcy. 
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� Nigdy nie uruchamiaj maszyny, gdy ludzie bądź zwierzęta są w pobliżu. 
� Przestrzegaj wskazań znaków ostrzegawczych przedstawiających zagrożenia i napisów 

ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. 
� Zanim uruchomisz pojazd z którym zagregowany jest nośnik Fisher upewnij się, że wszystkie 

napędy są wyłączone, a dźwignie sterowania hydrauliką w położeniu neutralnym. 
� Nie pozostawiaj pracującego pojazdu bez dozoru. Przed opuszczeniem wyłącz napęd i wyjmij 

kluczyk ze stacyjki. 
� Zabrania się pracować maszyną podczas jazdy do tyłu. 
� W żadnym wypadku nie wchodź na maszynę. 
� Dopuszczalne pochylenie zbocza przy pracy i jeździe transportowej wynosi 8°. 
� Nie wchodź pomiędzy pojazd, a maszynę zanim agregat nie zostanie zabezpieczony przed 

przemieszczaniem się poprzez zaciągnięcie hamulca postojowego w pojeździe. 
� Gdy części wymagają wymiany używaj tylko oryginalnych części zamiennych zgodnie 

z katalogiem części. 
� Przewody hydrauliczne giętkie należy okresowo kontrolować i w razie uszkodzeń lub 

przeterminowania okresu użycia (starość) wymienić na nowe. Wymieniane przewody muszą 
spełniać wymagania techniczne producenta. 

� Czas używania przewodów hydraulicznych giętkich nie powinien przekraczać 5 lat (wliczając 
w to okres magazynowania). 

� Przed wykonywaniem prac obsługowych przy układzie hydraulicznym wyłącz silnik i wyjmij 
kluczyk ze stacyjki.  

� Nie wolno spuszczać oleju na ziemię, do kanalizacji, do rzek lub jezior. Do tymczasowego 
składowania zużytych olejów należy stosować wyłącznie pojemniki szczelne. 

� Zużyte oleje zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i należy je przekazać do 
przedsiębiorstw skupujących surowce wtórne. 

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

zarówno hydraulika pojazdu jak i maszyny jest bez ciśnienia. 
� Kontrolować dokręcenie złączy hydraulicznych, ponieważ w trakcie pracy mogą się odkręcać co 

może grozić uszkodzeniem silnika i pomy hydraulicznej. 
� 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. 

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

� Podłączanie i odłączanie maszyny należy wykonywać na równej i twardej powierzchni 
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

� Przed ruszeniem z miejsca upewnij się, czy bezpośrednio w pobliżu maszyny nie znajdują się 
osoby postronne, daj sygnał dźwiękowy. 

� Podczas każdej przerwy w pracy napęd powinien być wyłączony. 
� Należy okresowo kontrolować stan połączeń śrubowych i innych elementów złącznych. Praca 

z uszkodzonymi elementami łączącymi jest nie dopuszczalna. 
� Niedopuszczalna jest praca maszyną po zmroku. 
� Niedopuszczalne jest pozostawianie agregatu na stokach lub innych pochyłościach bez 

zabezpieczenia. 
� Zabronione jest opuszczanie ciągnika lub ładowarki przez operatora w trakcie jazdy. 
� W przypadku poważnej awarii zatrzymaj napęd maszyny, wyłącz silnik 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 przewożenie osób na maszynie. 
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4.2. Transport  

 

� Wszelkie zmiany położenia maszyny mogą być wykonywane po upewnieniu się, że w pobliżu nie 
ma osób postronnych (uwaga na dzieci). 

� Przy przejazdach transportowych należy zawsze przestawić maszynę w położenie transportowe 
(pkt. 5.3). 

� Zanim maszynę zawieszaną na pojeździe ustawi się w położenie transportowe, należy zwrócić 
uwagę na to, aby wszystkie elementy wirujące były zatrzymane. 

� Prędkość jazdy powinna być zawsze dostosowana do warunków drogowych. 
� Dopuszczalna prędkość 25 km/h nie może być przekroczona. 
 

4.2.1. Przemieszczanie maszyny na inny pojazd w celach transportowych 

 

Za bezpieczeństwo transportu maszyny odpowiada przewoźnik i kierowca. Wszelki osprzęt 
i części muszą być zabezpieczone w czasie transportu. Aby transport maszyny 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. 5), 
� 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, 
� podczas mocowania zawiesi, łańcuchów, uchwytów itp. należy zawsze pamiętać o środku 

ciężkości maszyny (Rys. 4),  
� do chwytania maszyn należy dobrać pasy 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, 
� przed transportem w pokazanej pozycji (Rys. 5) należy sprawdzić czy ramię obrotowe jest 

zablokowane za pomocą sworznia (S). 

 
Rys. 4. Położenie środka ciężkości 
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Rys. 5. Sposób przemieszczania maszyny na inny pojazd 

  

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

 

4.3. Ryzyko resztkowe 

 

Mimo, że producent SaMASZ sp. z o.o. Białystok bierze odpowiedzialność za wzornictwo 
i konstrukcję maszyn, w celu eliminacji niebezpieczeństwa, pewne elementy ryzyka podczas 
użytkowania maszyn są nie do uniknięcia. 

Największe niebezpieczeństwo następuje przy wykonywaniu następujących czynności: 
� obsługi maszyny przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi, 
� obsługi maszyny przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
� niezachowania ostrożności podczas transportu i przemieszczania maszyny podczas pracy, 
� przebywania osób i zwierząt w zasięgu działania maszyny, 
� wykonywania czynności związanych z obsługą i regulacją przy włączonym silniku. 
 
 

 

1. Niebezpieczeństwo zaczepienia, pochwycenia 
Niebezpieczeństwo to występuje podczas zmiany położenia maszyny, w czasie pracy przy 

obracających się elementach roboczych, pracy bez osłon. 
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 maszynie. 

S 
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2. Niebezpieczeństwo zranienia 
Występuje w czasie wymiany elementów roboczych z ostrymi krawędziami. Przy wszelkich 

naprawach i konserwacji używaj zawsze rękawic ochronnych. 

 

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

się, że zarówno hydraulika pojazdu jak i maszyny 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 maszynę. 

 
 

4. Zakazy 
Należy pamiętać o następujących zakazach podczas użytkowania maszyny: 

� nie dokonuj usuwania zanieczyszczeń, regulacji lub napraw maszyny, gdy jest ona w ruchu, 
� nigdy nie zmieniaj kolejności czynności obsługowych opisanych w instrukcji obsługi, 
� nigdy nie pracuj, gdy maszyna nie jest sprawna technicznie lub ma uszkodzone osłony ochronne, 
� nigdy nie zbliżaj rąk lub nóg do ruchomych części maszyny, 
� podczas napraw lub konserwacji maszyny korzystaj zawsze z opisów zawartych w instrukcji 

obsługi, czynności te wykonuj przy wyłączonym napędzie, 
� przed rozpoczęciem czynności skoncentruj się dokładnie na tym, co masz do wykonania, 
� nigdy nie obsługuj maszyny będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub lekarstw o silnym 

działaniu, 
� twoje ubranie nie powinno być zbyt luźne, ani zbyt obcisłe. Zbyt luźne elementy ubrania mogą 

być wciągnięte przez ruchome elementy maszyny, 
� maszyna nie może być obsługiwana przez dzieci i osoby niepełnosprawne  

 

Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego nośnik, głowicę traktuje się jako maszynę, którą do 
momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według stanu techniki obowiązującej 
do dnia jej wyprodukowania. 
 

UWAGA:  
Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania się do 
wyszczególnionych wskazówek i zakazów. 
 

4.3.1. Ocena ryzyka szczątkowego 
Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak: 

� uważne czytanie instrukcji obsługi, 
� zakaz przebywania w zasięgu działania maszyny, 
� 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 maszyny 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: 
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. 
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4.4. Uprawnienia operatora 

Operator maszyny - traktorzysta powinien posiadać prawo jazdy uprawniające do kierowania 
minimum ciągnikiem rolniczym, tj. kategorii: B lub C (C1) lub D (D1). Mogą też być kategorie 
uprawniające do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą: T lub B+E lub C+E lub D+E. Do 
pracy z maszyną nie są potrzebne specjalne zaświadczenia lekarskie, ani uprawnienia do jej obsługi. 
Wystarczające jest przeszkolenie przez personel firmy SaMASZ przy pierwszym uruchomieniu.  
 
 
 

4.5. Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie 

 

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. 

 

   
 
 
 
 
 

N-3 
Przed rozpoczęciem 

użytkowania zapoznaj się z 
instrukcją obsługi 

N-4 
Wyłącz zasilanie przed 
rozpoczęciem czynności 

obsługowych, czy napraw 

N-40 
Uchwyt transportowy do 
przemieszczania maszyny 

   
 
 
 
 
 
 

N-50 
Nie przebywać w polu 
wychylenia maszyny 

N-52 
Nakaz stosowania ochrony rąk 

N-125 
Zachować bezpieczną odległość 

od maszyny 
   

N-11 N-117 
Unikać oddziaływania cieczy 
wypływającej pod ciśnieniem 

 

 

UWAGA:  
Zespoły zastosowane podczas naprawy maszyny powinny mieć umieszczone 
wszystkie znaki bezpieczeństwa przewidziane przez producenta 
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Rys. 6. Umiejscowienie znaków ostrzegawczych 

 
 

5. UŻYTKOWANIE MASZYNY  

 

UWAGA:  
Na okres magazynowania maszyn, tłoczyska siłowników w firmie SaMASZ są 
konserwowane smarem ochronnym w celu zabezpieczenia ich przed 
czynnikami atmosferycznymi mogącymi powodować skrócenie ich 
żywotności. Przed rozpoczęciem pracy maszyną należy usunąć nadmiar smaru 
z tłoczysk siłowników.  

 

5.1. Łączenie nośnika z pojazdem 
Zamontować nośnik na uchwycie ładowacza lub koparko ładowarki (Rys. 7) i zabezpieczyć 

zgodnie z wytycznymi producenta uchwytu.  
Ze względu na wymienność zaczepów nośnik Fisher może być agregowany do różnych typów 

pojazdów (Rys. 8). Informację o dostępności różnych rodzajów zaczepów do pojazdu można uzyskać 
u producenta lub dilera. 
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Rys. 7. Połączenie nośnika Fisher z ładowaczem czołowym 

 

 
Rys. 8. Przyłącza nośnika Fisher 
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 Po zamocowaniu nośnika należy podłączyć przwody hydrauliczne (A) zasilania przesuwu 
bocznego i obrotu narzędzia, oraz przewody (B) od zasilania głowicy roboczej (piły PT, przycinarki 
gałęzi PG) (Rys. 8). Należy pamiętać, aby dostosować wydatek oleju [l/min] do zapotrzebowania 
głowicy – patrz Tab. 1. 
 W zależności od rodzaju pojazdu, z którym nośnik jest agregowany dopuszcza się we 
własnym zakresie zmianę przyłączy oraz przedłużenie przewodów hydraulicznych. W przypadku 
braku odpowiedniego wydatku oleju firma SaMASZ posiada w ofercie zasilacz hydrauliczny ZH 
montowany na tylny TUZ kat. II o maksymalnym wydatku 130 l/min – ciśnienie 200 bar. 
 

UWAGA! 
Wydłużenie lub stosowanie zbyt cienkich przewodów hydraulicznych do 
zasilania głowicy może być przyczyną przegrzania układu zasilającego, 
nieprawidłowej pracy współpracującego narzędzia oraz jego uszkodzenia. 
 

 Trzypinową wtyczkę sterownika (C) podłączyć do gniazda na maszynie, a wtyk zapalniczki 
(D) do gniazda elektrycznego pojazdu 12V. 
 

UWAGA! 
Mocując przewody hydrauliczne i elektryczne do ramion ładowacza należy 
pozostawić luźne połączenie przy punktach obrotu maszyny, tak aby w trakcie 
pracy nie doszło do ich uszkodzenia. 

  
5.2. Łączenie nośnika z głowicą roboczą 
Nośnik Fisher umożliwia agregację głowic roboczych takich jak: PG 150, PG 200, PT3-190, 

PT4-250. W celu podłączenia głowicy do nośnika należy: 
 

  
Rys. 9. Łączenie nośnika z głowicą roboczą 
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� ustawić pojazd z nośnikiem, tak aby uchwyt płytą mocującą (Rys. 2, poz. 6) pokrył się z płytą 
głowicy; 

� za pomocą sześciu złącz śrubowych M14 (B) skręcić obie płyty. Śruby należy dokręcać 
momentami wg ich klas wytrzymałości (Tab. 2). Centralne złącze śrubowe M30 (C) nie jest 
wymagane, ułatwia jednak obracanie głowicy o 180°, jeżeli zachodzi taka potrzeba; 

� podłączyć złącza hydrauliczne (D) i zabezpieczyć przewody spinając je łańcuchem (E) (Rys. 9). 
 
 W celu demontażu głowicy należy postępować analogiczne, maszynę ustawić na równym 
podłożu, wyłączyć napęd pojazdu. Następnie odłączyć szybkozłącza i odkręcić śruby w uchwycie 
mocującym. 
 

UWAGA: 
Nośnik wyposażony jest w komplet szybkozłączy hydraulicznych, 
służących do szybkiego montażu i demontażu głowic. 
 

5.3. Przygotowanie maszyny do transportu 
W celu przygotowania do transportu: 

� unieść maszynę na wysokość około 0,2m od ziemi; 
� zdjąć stopy podporowe (A) (Rys. 9); 
� sprawdzić czy ramię obrotowe jest zabezpieczone sworzniem (S) (Rys. 5), jeśli nie – 

zabezpieczyć; 
� jeżeli do nośnika zamontowana jest piła lub przycinarka gałęzi należy osłonić ostre krawędzie. 

 

5.4. Przestawienie ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą z położenia 
transportowego w robocze 

Fisher umożliwia prace w pozycji bocznej i centralnej.  
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5.4.1. Pozycja boczna 
Aby ustawić maszynę w pozycji bocznej należy wykonać poniższe czynności (Rys. 10): 

� W celu zwiększenia bezpieczeństwa opuścić maszynę jak niżej i ustawić tak, aby oś obrotu (P) 
ramienia była ustawiona pionowo; 

� Odbezpieczyć i wyjąć sworzeń (S), obrócić ramię o 180° i zabezpieczyć ponownie sworzniem (S) 
– podłużna łezka; 

� Zamontować bezpiecznik (D) spinając ramię obrotowe z wysuwnym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Ustawienia nośnika do bocznej pozycji roboczej  

180° 

(P) 

(S) 

(D) 
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5.4.2. Pozycja centralna 
Aby ustawić maszynę w pozycji centralnej należy wykonać poniższe czynności: 

� W celu zwiększenia bezpieczeństwa opuścić maszynę jak niżej i ustawić tak, aby oś obrotu (P) 
ramienia była ustawiona pionowo; 

� Odbezpieczyć i wyjąć sworzeń (S), a następnie odchylić ramię; 
� Zamontować bezpiecznik (D) w miejsce pokazane na Rys. 11, spinając ramię obrotowe z ramą 

zawieszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 11. Ustawienia nośnika do centralnej pozycji roboczej 

 

(S) 

(D) 

(P) 
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5.5. Praca 

 
UWAGA! 
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi 
współpracującej z nośnikiem głowicy roboczej. 

 
W pozycji roboczej, zwłaszcza przy maksymalnym wysunięciu ramienia, przesuwa się środek 

ciężkości. W celu zwiększenia stabilności pojazdu zaleca się zastosowanie przy zaczepie typu 
„EURO” – blokady (A) i przeciwwagi (B) (Rys. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 12. Przeciwwaga na nośniku Fisher  

 
 

Rys. 13. Pozycja robocza 
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5.5.1. Obsługa pulpitu sterującego 

 
Pulpit służy do wyboru siłownika (przesuwu lub obrotu), którymi chcemy operować za pomocą 

hydrauliki pojazdu. Montaż pulpitu został opisany w punkcie 5.1 (Rys. 8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 14. Widok pulpitu sterującego 
 

5.6. Obsługa układu hydraulicznego 
Należy okresowo sprawdzać stan węży i złączek hydraulicznych, a w przypadku zauważenia 

uszkodzeń wymienić na nowe. Niezależnie od powyższego należy węże hydrauliczne wymieniać co 
5 lat na nowe biorąc pod uwagę okres ich magazynowania. W zimowej przerwie eksploatacyjnej 
zaleca się przechowywanie maszyny w suchym, przewiewnym pomieszczeniu, zwracając uwagę aby 
przewody hydrauliczne nie były załamane. 

 

UWAGA: 
Olej używany w obwodach hydraulicznych jest toksyczny. Przed 
wykonaniem jakichkolwiek działań konserwacyjnych, wymianą oleju, 
operator powinien używać odzieży ochronnej. 
Postępuj ściśle z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
niebezpiecznych odpadów. Zużyte oleje powinny być zlewane do 
specjalnych pojemników, następnie przekazane do najbliższego zakładu 
utylizacji zużytych olei. 

 

5.7. Obsługa eksploatacyjna 
5.7.1. Obsługa codzienna 

 

Codziennie po zakończeniu pracy należy: 

 

� oczyścić maszynę z resztek roślin, brudu itp., 
� dokonać przeglądu widocznych zewnętrznych części i zespołów oraz ich połączeń: połączenia 

poluzowane dokręcić, a części zużyte lub uszkodzone wymienić, 
� nasmarować wszystkie sworznie oraz przeguby siłowników, 
� sprawdzić wzrokowo stan techniczny układu hydraulicznego: elementów złącznych pod kątem 

przecieków. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy dokręcić elementy złączne oraz 
wymienić uszczelki. 

� sprawdzić stan techniczny połączeń maszyny z pojazdem. 
 

Dioda 
informująca o 

wyborze 
siłownika 
przesuwu 

Przełącznik 

Dioda 
informująca o 

wyborze 
siłownika  
obrotu 
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5.7.2. Obsługa posezonowa 
 

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

Ponadto należy: 

 

� sprawdzić stan powłoki malarskiej. W razie potrzeby uszkodzone miejsca oczyścić i pomalować, 
� sprawdzić stan techniczny układu hydraulicznego postępując jak przy obsłudze codziennej. 

Dodatkowo należy dokładnie sprawdzić stan przewodów hydraulicznych. W razie potrzeby 
wymienić na nowe spełniając wymagania techniczne producenta, 

� sprawdzić stan techniczny ruchomych elementów maszyny. W razie wystąpienia luzu na 
sworzniach, wymienić je wraz z tulejami ślizgowymi i dobrze zabezpieczyć, 

� należy zabezpieczyć przed korozją elementy współpracujące (sworznie, przeguby, tłoczyska 
siłowników, itp.) pokrywając je cienką warstwą smaru stałego. 

 
5.7.3. Przechowywanie 

Odłączoną maszynę należy ustawić na stopach podporowych. Zaleca się przechowywanie 
agregatu na utwardzonym podłożu, najlepiej w miejscach zadaszonych, niedostępnych dla osób 
postronnych i zwierząt. 

Po okresie przechowywania (po zimie) przed użyciem maszyny należy sprawdzić jej stan 
techniczny ze szczególnym uwzględnieniem układu hydraulicznego. Należy uzupełnić ubytki 
powłoki lakierniczej, przesmarować i sprawdzić stan węży hydraulicznych. 

 
6. SMAROWANIE  

 

Do smarowania maszyny należy używać wyłącznie smarów stałych mineralnych np. ŁTU-53. 
Nie wolno stosować smarów pochodzenia roślinnego ani zwierzęcego. Przed wciśnięciem smaru 
należy oczyścić smarowniczki oraz punkty smarowania przed nałożeniem smaru.  

Punkty smarowania pokazano na (Rys. 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 15. Punkty smarowania nośnika Fisher 
 
 

x4 
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7. OBSŁUGA EKPLOATACYJNA 
 
Tab. 2. Wartości momentów dokręcenia śrub 

 
 

8. USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA  
 

W przypadku wadliwego działania natychmiast zatrzymaj maszynę i gdy narzędzie tnące 
zatrzyma się wyłącz silnik. Przed odłączeniem jakiegokolwiek przewodu hydraulicznego, sprawdź 
czy układ nie jest pod ciśnieniem i pamiętaj o odcięciu dopływu oleju ze zbiornika do instalacji 
hydraulicznej maszyny. Wyciek oleju gorącego lub/i pod ciśnieniem może spowodować poważne 
uszkodzenia ciała. Dla bezpieczeństwa operatora maszyny, musi ona być zatrzymana na poziomym 
gruncie. Wszystkie siłowniki hydrauliczne i elementy ruchome muszą być całkowicie zablokowane. 
 

Rodzaj usterki Przyczyna Zalecenia 

Brak możliwości 
operowania siłownikiem 

wysuwu. 

Przyłącza hydrauliczne nie są 
podłączone do jednej pary złącz 

zasilających. 

Podłączyć prawidłowo przyłącza 
hydrauliczne. 

Przyłącza hydrauliczne nie jest 
kompatybilne z gniazdem 
hydraulicznym pojazdu. 

Wymienić przyłącza na prawidłowe. 

Zakręcony zawór dławiący na 
siłowniku (regulacja prędkości). Wyregulować zawór dławiący. 

Brak możliwości 
operowania siłownikiem 

obrotu, pomimo że 
siłownik wysuwu działa 

prawidłowo. 

Nie podłączony pulpit sterujący. 

Sprawdzić czy po aktywacji sterownika 
zmieniają się diody sygnalizacyjne, 

sprawdzić wtyk zapalniczki oraz wtyk 
3-pinowy przy maszynie. Upewnić się 

czy przewody elektryczne nie są 
przecięte. 

Uszkodzony elektrozawór. 

Sprawdzić czy działa cewka na 
zaworze. Jeśli nie, należy wymienić 

cewkę.  
Wymienić elektrozawór. 

Drgania i odgłosy przy 
wysuwaniu ramienia. 

Brak smarowania. Nasmarować ślizgi w ramie nośnej. 

Ramię obrotowe zbyt 
często się uchyla. 

Uszkodzony bezpiecznik. 

Wymienić bezpiecznik, jeśli siła 
przyłożona na głowicę przy jakiej 
następuje odchylenie ramienia jest 

mniejsza niż 8000 N. 
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9. NAPRAWA I KASACJA  

 

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

 

Po sprawdzeniu połączeń skręcanych, luzów na sworzniach oceniamy przydatność maszyny do 
dalszego użytkowania. Jeśli stwierdzamy, że maszyna po wymianie niektórych zużytych części 
będzie mogła jeszcze pracować, to wymieniamy uszkodzone części na nowe. Przy okazji 
wymieniamy również części złączne (śruby nakrętki, przetyczki itp.) na nowe. 

 
 

W przypadku zużycia maszyny w stopniu nie pozwalającym na jej dalszą eksploatację, 
(naprawa jej jest niemożliwa) należy poddać ją kasacji. W tym celu należy z przewodów 
hydraulicznych spuścić olej (do specjalnych szczelnych pojemników) i dostarczyć go do firmy 
zbierającej oleje i smary. 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. 
 

Podczas demontażu agregatu, a szczególnie podczas rozłączania zespołów i części, należy 
zachować wszelkie środki ostrożności. Czynności demontażu wykonywać w rękawiczkach 
ochronnych. Kasacja zdemontowanych części powinna spełniać wymogi ochrony środowiska. 
 

10. KARTA GWARANCYJNA 
 
 

NOŚNIK Z WYSUWEM HYDRAULICZNYM:  
 
 
 
 
 
           

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. 

 
 
 
 
 

Numer fabryczny 
Data produkcji 

Pieczęć gwaranta 
Podpis kontrolera 
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11. WARUNKI GWARANCJI 
11.1. Zasady postępowania gwarancyjnego 

 

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie maszyny, na którą jest wydana niniejsza 
gwarancja. Dotyczy to tylko pracy w dobrych warunkach tzn. takich, w których nie występują 
przeszkody takie jak słupy betonowe, stalowe itp. 

 

2. Wady lub uszkodzenia maszyny ujawnione w okresie 12 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 sprzedawcy. 

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

4. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane naprawy spowodowane: 
a) użytkowaniem maszyny niezgodnym z instrukcją obsługi lub z jej przeznaczeniem, 
b) zdarzeniami losowymi lub innymi (patrz pkt. 1), za które nie ponosi odpowiedzialności 

gwarant, 
c) naturalnym zużyciem części takich jak tuleje i płyty ślizgowe. Naprawy te mogą być 

wykonane wyłącznie na koszt użytkownika - nabywcy maszyny, 
d) pracą przy zabrudzonym filtrze, oleju – odłącza filtr bocznikowo, uszkodzenie pomp 

i silnika nie wchodzą w zakres reklamacji, 
e) uszkodzoną ramą. 

 

5. Nabywca ponosi koszt oceny technicznej, gdy producent ustali, że wyrób reklamowany nie 
posiada wad lub uszkodzeń, a ekspertyza to potwierdziła. 

 

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

niezamierzonego spowodowania uszkodzeń, 
b) wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym, najeżdżaniu na 

przeszkody, studzienki itp., lub innym, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant, 
c) braku wymaganych zapisów lub samodzielnego dokonania ich w karcie gwarancyjnej, 
d) użytkowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcj ą obsługi. 

 

7. 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 gwarancji udzielonej na maszynę. 

 

8. Wykonawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności odszkodowawczej za straty 
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:  
W okresie pogwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane odpłatnie przez 
uprawnione zakłady naprawcze wskazane w punkcie sprzedaży. Wskazanie 
tych zakładów jest obowiązkiem sprzedawcy. 
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UWAGA:  
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. 

 
 

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. 
 
 

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. 
 


