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UWAGA: 

Stosowanie się do zaleceń i wymogów 
producenta gwarantuje bezawaryjną pracę oraz 

wydłużenie okresu eksploatacji. 
 

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do czynności obsługowo-

naprawczych należy wyłączyć napęd i silnik 
ciągnika oraz wyjąć kluczyki ze stacyjki. 

 
 
 

UWAGA: 
Zabrania się użytkowania posypywarki bez 

uprzedniego zapoznania się z instrukcją obsługi 
oraz przez osoby nie posiadające uprawnień do 

prowadzenia ciągników rolniczych, a w 
szczególności przez dzieci 

 
 

 
Sprawdzona wszechstronnie konstrukcja i prawidłowy dobór materiałów zapewniają wysoką 

niezawodność i trwałość naszych wyrobów. 
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1. IDENTYFIKACJA MASZYNY 
Tabliczka znamionowa (Rys. 2) posypywarki przymocowana jest na stałe do ramy maszyny 

w miejscu wskazanym na Rys. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Umiejscowienie tabliczki znamionowej na posypywarce  Rys. 2. Tabliczka znamionowa 
 
Tabliczka znamionowa zawiera: 
A. pełną nazwę producenta, G. znak kontroli jakości,  
B. numer identyfikacyjny,    H. znak CE oznacza, że wyrób spełnia wymogi  
C. symbol maszyny,  Dyrektywy 2006/42/WE i norm 
D. wersja maszyny (opcjonalnie), zharmonizowanych, 
E. rok produkcji, I.  kraj produkcji,  
F. masę maszyny, J. kod kreskowy.  
 

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

2. WPROWADZENIE 
Informacje ogólne 

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

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

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

 

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

 
OSTRZEŻENIE OGÓLNE 

W czasie użytkowania należy przestrzegać zaleceń i zasad 
bezpieczeństwa oznaczonych tym znakiem w instrukcji obsługi. 

A B B 

C D E 

F 

G 

I  

J 

H 



 
Instrukcja obsługi 

Posypywarka ciągnikowa 
SAND 400 (H); SAND 600 (H); 

 

- 3 - 

 

3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Dane techniczne 
 

Produkowane przez SaMASZ posypywarki charakteryzują się następującymi parametrami: 
 

Tab. 1. Dane techniczne 

Dane techniczne SAND 400 (H) SAND 600 (H) 

System wysypu tarczowo-odśrodkowy 

Pojemność zbiornika 0,32 m3 0,4 m3 

Dopuszczalna ładowność przy agregowaniu  
z ciągnikiem klasy: 
- 0,6 
- 0,9 

 
 

200 kg 
400 kg 

 
 

200 kg 
600 kg 

Prędkość jazdy: 
- transportowa 
- robocza 

 
do 25 km/h 
do 9 km/h 

Obsługa 1 osoba 

Masa 105kg 130 kg 

Wymiary gabarytowe: 
- długość 
- szerokość 
- wysokość 

 
1,46 m 
0,91 m 
1,28 m 

 
1,46 m 
1,24 m 
1,30 m 

Prędkość obrotowa WOM/WPM 540 obr/min 

Wysokość robocza 
(liczona od podłoża do tarczy rozrzucającej) 

0,7 m 

Hałas (pomiar ciśnienia akustycznego) na 
stanowisku operatora w kabinie ciągnika 
(pomiar w kabinie ciągnika C330 przy 
włączonym napędzie posypywarki N 031M 
zgodnie z metodą podaną w załączniku D normy 
PN-EN 1553:2002, przy hałasie emitowanym 
przez sam ciągnik max. 78dB (A)). 

max. 79 dB (A) 

 

3.2. Budowa 
Posypywarka składa się z następujących zespołów (Rys. 3): 

1 - ramy, 
2 - zbiornika, 
3 – skrzyni przekładniowej, 
4 – pasa wynoszącego z napędem, 
5 – zespołu posypującego, 
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Rys. 3. Budowa posypywarki SAND  
 

Zbiornik posypywarki (2) wykonany jest z tworzywa. W tylnej części zbiornika znajduje się 
mechanizm ciągłej regulacji posypywania. Składa się on z ruchomej zasuwy, której położenie ustala 
ilość posypywanego piasku lub soli. 

Pas wynoszący (4) stanowi ruchome dno zbiornika (2). Pas ten zamontowany jest na dwóch 
bębnach: tylny napędza pas, zaś przedni służy do napinania pasa. 

Regulacji napięcia pasa wynoszącego dokonuje się śrubami regulacyjnymi. Pas wynoszący 
napędzany jest przez przekładnie pasową z napinaczem od poziomego walka skrzyni 
przekładniowej (3). 

Mechanizm tarczy rozrzucającej jest zamontowany na przesuwnym wsporniku co umożliwia 
zmianę punktu zasypu na tarczę rozrzucającą. Tarcza rozrzucająca napędzana jest paskiem 
klinowym od pionowego wałka skrzyni przekładniowej (3). 

Skrzynia przekładniowa (3) napędzana jest od wałka przekaźnika mocy ciągnika przy 
pomocy wału przegubowo-teleskopowego produkcji Bondioli & Pavessi  (przenoszącym moment 
270 Nm) – Lmin/Lmax – 860/1208 mm. 
 

Wał przegubowo-teleskopowy powinien posiadać oznaczenie CE , zakłada się go na 
końcówkę wielowypustową WPM posypywarki i WOM ciągnika. Tuleje końcówek wału należy 
nasuwać na czopy wielowypustowe do momentu wskoczenia kołka zatrzaskowego do gniazda. 
Osłony wału należy zabezpieczyć przed obrotem za pomocą łańcuszka. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wału przegubowo-teleskopowego bez osłon.  

Włączenie i wyłączenie posypywarki realizowane jest mechanizmami sterującymi pracą 
WOM ciągnika. 

 
UWAGA! 
W przypadku używania posypywarki na różnych ciągnikach należy 
zawsze kontrolować długość wału przegubowo-teleskopowego. 

 

 

5 
 

 

2 
 

 

1 
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3.3. Przeznaczenie 
 

Posypywarka ciągnikowa przeznaczona jest do posypywania piaskiem sypkim lub solą ulic, 
alei, chodników. itp. Posypywarka jest maszyną zawieszaną, przystosowaną do współpracy 
z ciągnikami wyposażonymi w trzypunktowy układ zawieszenia. Główne zalety to prosta obsługa, 
regulacja ilości oraz szerokości roboczej. 
 

UWAGA:  
Zabrania się używania maszyny do innych celów niż wyżej 
wymienione. 

 

 

3.4. Wyposażenie i części zamienne 
 Posypywarki sprzedawane są z następującym wyposażeniem standardowym: 

� karta gwarancyjna, 
� instrukcja obsługi wraz z katalogiem części zamiennych, 
� wał przegubowo-teleskopowy, 
� farba w sprayu (150 ml). 

 
  Wyposażenie opcjonalne: 

� urządzenia świetlne, tablice ostrzegawcze oraz tablica wyróżniająca. 
 
Tab. 2. Zalecany wał przegubowo-teleskopowy do połączenia posypywarki z ciągnikiem 
 

Posypywarka Moc Długość Moment Symbol Producent Uwagi 

 KM mm Nm    

SAND 400 
SAND 600 

21 860-1208 270 7G2N086CE007007B 
BONDIOLI 
& PAVESSI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Instrukcja smarowania  
UWAGA: 
Przestrzegać bezwzględnie częstotliwości smarowania wału przegubowo-
teleskopowego. Punkty zaznaczone na Rys. 4 smarować co 50 godzin. Wał 
przegubowo-teleskopowy smarować również przed i po okresie dłuższego 
postoju. 

 

50 h 50 h 
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Dopuszczalne jest stosowanie wałów innych producentów o porównywalnych parametrach 
technicznych po uzgodnieniu z firmą SAMASZ. 

3.5. Dostosowanie długości wału przegubowo - teleskopowego  
 
 Przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić długość wału przegubowo-teleskopowego 
WTP, przeprowadzając następujące czynności: 
� zamontować posypywarkę na ciągniku, 
� na podnośniku unieść maszynę tak, aby wałek ciągnika WOM i wałek maszyny WPM znalazły 

się na jednakowej wysokości od ziemi. W tej pozycji założyć WPT. Jeżeli okaże się to 
niemożliwe w związku ze zbyt dużą długością wału, należy postępować zgodnie z poniższymi 
zaleceniami: 

o założyć obie połówki wału WPT na wielowypust WOM i WPM, tak aby po stronie 
WPM zachować 30mm luzu do zaskoczenia bezpiecznika. Przybliżyć obydwie połówki 
wału w pozycji maksymalnie najkrótszej i zaznaczyć części do odcięcia. 

o skrócić o tę samą zaznaczoną wartość osłonę wewnętrzną i zewnętrzną, skrócić profil 
przesuwny wewnętrzy i zewnętrzny do wymiarów osłony. Inne przeróbki wału nie są 
zalecane. 

o Założyć wał WPT (do zaskoczenia bezpieczników) i sprawdzić luz. 
 

4. WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA 
� Bezwzględnie należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy 

posypywarką ciągnikową. Prędkości robocze zestawem ciągnik – posypywarka dopasować do 
warunków pracy. 

� Oprócz wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji należy przestrzegać regulaminowych 
zasad bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. 

� Posypywarkę może obsługiwać osoba pełnoletnia posiadająca uprawnienia pozwalające na 
kierowanie ciągnikami rolniczymi. 

� Zabrania się obsługiwać urządzenie osobom nieupoważnionym i postronnym, w stanie 
chorobowym, nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, oraz w szczególności 
dzieciom. 

� Przewóz osób, zwierząt lub rzeczy na maszynie jest zabroniony. 
 

UWAGA: 
Wszystkie czynności związane z obsługą i naprawą posypywarki należy 
wykonać przy wyłączonym silniku ciągnika, maszyna powinna 
znajdować się w położeniu spoczynkowym. 

 

� Zabronione jest używanie maszyny, która wykazuje oznaki mechanicznego uszkodzenia. 
� Przy podłączeniu i odłączeniu maszyny, do i od ciągnika należy zachować szczególną 

ostrożność. 
� Zabrania się noszenia przez operatora luźnej odzieży, która może być wciągnięta przez 

części ruchome maszyny. 
� Zabrania się przebywania wszelkich osób w pobliżu maszyny podczas jej pracy. 
� Przy załączaniu i odłączaniu posypywarki do i od ciągnika należy zachować szczególną 

ostrożność. 
� Prędkość pojazdów transportowych w obrębie gospodarstwa musi być dostosowana zawsze 

do warunków otoczenia. 
� Obecność osób postronnych przy pracującej maszynie jest zabroniona. 
� Mycie ciągnika i posypywarki wykonywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 
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� Zabrania się pozostawiania posypywarki w czasie pracy bez obsługi. 
� W czasie pracy posypywarki niedopuszczalne jest: zdejmowanie i zakładanie osłon jak 

również dokonywanie wszelkich napraw w tym konserwacji i smarowania. 
� Zakłócenia funkcyjne elementów maszyny usuwać tylko przy wyłączonym silniku ciągnika 

i wyciągniętym kluczyku ze stacyjki. 
� Zabrania się przegarniania piasku lub soli (w szczególności ręką) w zbiorniku załadowczym 

podczas pracy posypywarki. 
� Zabrania się przebywania jakichkolwiek osób pomiędzy ciągnikiem a maszyną dopóki nie 

zostanie wyłączony napęd i silnik ciągnika. 
� Odłączanie i podłączanie maszyny do ciągnika należy przeprowadzać na równej i utwardzonej 

powierzchni. 
� Posypywarkę należy odczepiać od ciągnika dopiero po zatrzymaniu silnika ciągnika i wyjęciu 

kluczyków ze stacyjki. 
� Przy wale teleskopowo-przegubowym uważać na osłony w położeniu transportowym 

i roboczym z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia osłon o elementy ciągnika. 
� Stosować wał przegubowo-teleskopowy oznaczony znakiem CE, z osłonami w dobrym stanie. 
� Należy zwracać uwagę, aby osłona wału przegubowo-teleskopowego była zawsze założona 

i zabezpieczona łańcuchami przed obrotem. 
� Niedopuszczalne jest stosowanie wału przegubowo-teleskopowego bez osłon pełnych od 

strony WOM ciągnika i WPM maszyny. 
� Zamontowanie i zdemontowanie wału przegubowo-teleskopowego może nastąpić tylko przy 

wyłączonym wałku przekaźnikowym, WPM, wyłączonym silniku i wyciągniętym kluczyku 
ze stacyjki. 

� Przed włączeniem wałka przekaźnikowego ciągnika upewnić się czy zgadzają się: wybrana 
ilość i kierunek obrotów wału przekaźnikowego ciągnika z dopuszczalną ilością obrotów 
i kierunkiem obrotów posypywarki. 

� Przed włączeniem wałka przekaźnikowego należy upewnić się, czy w zasięgu działania 
maszyny nie znajdują się ludzie i zwierzęta. 

� Zachować ostrożność przy obracającym się wale przegubowo-teleskopowym Zagrożenie 
przechwyceniem lub zmiażdżeniem dłoni. 

� Wałek przekaźnikowy wyłączać zawsze gdy występuje jakaś przeszkoda lub nie jest 
konieczna jego praca. 

� Odłączony wał przegubowo-teleskopowy odłożyć na przewidziane do tego celu podparcie. 
� Po odłączeniu wału przegubowo-teleskopowego należy założyć osłonę na końcówkę wałka 

przekaźnikowego. 
� Zabrania się używania uszkodzonego wałka przegubowo-teleskopowego. 
� Prace naprawcze, konserwacyjne, czyszczące oraz usuwające usterki funkcjonalne 

przeprowadzać przy wyłączonym napędzie i wyciągniętym kluczyku ze stacyjki. 
� Nakrętki i śruby sprawdzać regularnie na ich stałym miejscu i dokręcać. 
� Przy wymianie części używać odpowiednich narzędzi i rękawic. 
� Części zapasowe muszą odpowiadać ustalonym przez producenta technicznym wymaganiom. 
� 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 posypywarki 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. 
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UWAGA: 
1. Niestosowanie się do wyżej wymienionych uwag grozi 

wypadkiem i kalectwem. 
2. Zabrania się obsługiwać urządzenie osobom nieupoważnionym  

i postronnym, w stanie chorobowym, nietrzeźwym lub pod 
wpływem środków odurzających, a w szczególności dzieciom. 

 

4.1. Przepisy bezpieczeństwa podczas jazdy po drogach publicznych 
 

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i obowiązujące przepisy wymagane jest 
bezwarunkowo, aby podczas jazdy po drodze publicznej agregat składający się z ciągnika 
i zagregowanej maszyny rolniczej - zawieszanej spełniał wymagania identyczne stawiane samemu 
ciągnikowi. Maszyna zawieszana, wystająca poza tylny obrys ciągnika na odległość większą niż 
1 m, zagraża jadącym, a więc musi posiadać odpowiednie oznakowanie. Posypywarka ciągnikowa 
SAND – zawieszana z tyłu ciągnika wystaje poza tylny obrys ciągnika na odległość 1,47m. 
 

  

Rys. 5. Przenośne urządzenie świetlne 
posypywarki gdzie: 1 – lampa 
zespolona, 2 – światło odblaskowe, 3 – 
tarcze ostrzegawcze, 4 – gniazda 
przewodu, 5 – przewód łączący, 6 – 
przewód łączący z instalacją 
elektryczną ciągnika. 

Rys. 6. Rozmieszczenie przenośnych 
urządzeń świetlnych i tablicy 
wyróżniającej na posypywarce:  
1 – trójkątna tablica wyróżniająca, 2 
– przenośne urządzenie świetlne. 

 

 
Podczas jazdy po drogach publicznych z tyłu posypywarki muszą być założone (Rys. 5, 

Rys. 6): 
� dodatkowe światła (takie jak: tylne światła ciągnika); 
� biało-czerwone tablice ostrzegawcze; 
� trójkątna tablica wyróżniająca pojazd wolnobieżny. 

Wymienione urządzenia świetlne i tablicę wyróżniającą można nabyć w punktach sprzedaży 
części do maszyn rolniczych lub u producenta wyrobu. 
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Przenośne urządzenia świetlne składają się z : 
� lamp zespolonych (takich jak w ciągniku); 
� tylnych okrągłych świateł odblaskowych; 
� tarcz ostrzegawczych; 
� trójkątnej tablicy wyróżniającej. 

Konstrukcja posypywarki umożliwia zamocowanie przenośnych urządzeń świetlnych oraz 
tablic ostrzegawczych i tablicy wyróżniającej. Znormalizowane uchwyty przy urządzeniach 
świetlnych i tablicy wyróżniającej pozwalają na zastosowanie ich w innych maszynach 
zawieszanych jak: sadzarkach, kopaczkach, pługach. 

Urządzenia świetlne należy zamocować w uchwytach tak, aby: światła lamp, pomalowane 
powierzchnie (lub biało-czerwone pasy) tablic ostrzegawczych, powierzchnia pomalowana farbą 
fluoroscencyjną trójkątnej tablicy wyróżniającej, skierowane były do tyłu agregatu. 

Urządzenia świetlne, tablice ostrzegawcze i tablica wyróżniająca nie wchodzą 
w wyposażenie podstawowe posypywarki. 

 
UWAGA: 
Pamiętaj o podłączeniu przenośnych urządzeń świetlnych do 
instalacji elektrycznej ciągnika. Brak oświetlenia maszyny oraz tablic 
ostrzegawczych i wyróżniającej grozi wypadkiem. 

4.2. Ryzyko resztkowe 
 

Opis ryzyka resztkowego 
 

Mimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie posypywarek 
ciągnikowych SAND  w celu eliminacji zagrożeń podczas pracy, jak również podczas ich obsługi 
i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia. 

Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego 
maszynę. 

Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych 
czynności: 

� używanie posypywarki do innych celów niż opisane w instrukcji; 
� obsługi posypywarki przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi 

lub nie posiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi; 
� obsługi maszyny przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; 
� używanie wału przegubowo-teleskopowego bez osłon lub z osłoną uszkodzoną; 
� manipulowanie w obrębie walu przegubowo-teleskopowego podczas pracy; 
� wchodzenie na maszynę podczas pracy i postoju; 
� przebywanie między posypywarką a ciągnikiem podczas pracy silnika; 
� przebywanie osób postronnych w bliskiej odległości w czasie pracy maszyny; 
� zdejmowanie osłon bezpieczeństwa gdy silnik jest w ruchu; 
� wykonywanie czynności związanych z obsługą i regulacją maszyny przy włączonym silniku; 
� pozostawiania maszyny w czasie pracy bez obsługi. 

 
Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego, posypywarki SAND traktuje się jako maszyny, które 

do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według obecnego stanu techniki. 
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Ocena ryzyka resztkowego 
 

Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak: 
� uważne czytanie instrukcji obsługi, 
� zakaz przebywania osób na maszynie podczas pracy i w czasie przejazdów, 
� zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną podczas pracy silnika, 
� zakaz wkładania rąk i nóg w niebezpieczne miejsca, 
� regulacji pracy posypywarki tylko w przypadku wyłączonego napędu silnika ciągnika i przy 

wyjętym kluczyku ze stacyjki, 
� zakaz dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek, 
� zakaz wykonywania zabiegów posypywania, jeżeli osoby postronne znajdują się w odległości 

mniejszej niż 6m, 
� konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby, 
� obsługiwania maszyny przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikami 

rolniczymi, i które zapoznały się z instrukcją obsługi, 
� zabezpieczenie maszyny przed dostępem dzieci, może być wyeliminowane zagrożenie 

resztkowe przy użytkowaniu posypywarek bez zagrożenia dla ludzi i środowiska. 
 
 

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

4.3. Transport 
 

Posypywarkę ciągnikową należy przewozić dowolnym środkiem transportu w stanie 
całkowicie zmontowanym (zawieszony do ciągnika, bądź przewożony na przyczepie).  

Transport powinien odbywać się z pozycji poziomej na palecie transportowej bądź 
bezpośrednio na podłodze skrzyni ładunkowej środka transportu i zabezpieczony przed 
przesunięciem (do zabezpieczenia przed przesunięciem służą nogi ramy posypywarki, przez które 
mocuje się do drewnianej palety lub podłogi za pomocą gwoździ lub wkrętów, można też użyć pasa 
zabezpieczającego). 

Załadunek posypywarki należy przeprowadzić za pomocą podnośnika z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i zwróceniem uwagi, aby w czasie załadunku posypywarka nie uległa 
uszkodzeniu.  

Producent wysyła posypywarkę według poniższego zestawienia: 
� posypywarka ciągnikowa (szt.) 1 
� instrukcja obsługi z katalogiem części (szt.) 1 
� karta gwarancyjna (szt.) 1 
� deklaracja zgodności WE (szt.) 1 
� farba w sprayu  (150 ml) 
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 Rys. 7. Załadunek na środki transportu 

 

4.4. Nalepki ostrzegawcze 
 

L.p. Symbol ostrzegawczy Znaczenie Umiejscowienie 
na maszynie 

1 

 

Zapoznaj się z instrukcją 
obsługi przed rozpoczęciem 

użytkowania.  

Rama 
(Belka górna lewa) 

2 

 

Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk 
przed rozpoczęciem czynności 
obsługowych lub naprawczych. 

Rama 
(Belka górna lewa) 

3 

 

Połączenie wałem  
przegubowo-teleskopowym 

maszyny z ciągnikiem. 

Rama 
(Belka górna 

prawa) 

4 

 

Wciągnięcie ciała – układ 
przeniesienia napędu.  

Nie zdejmować osłon jeśli 
silnik jest w ruchu. 

Rama 
(Belka górna 

prawa) 

5  
Punkt podparcia wideł wózka 

załadowczego. 
Rama 

6 

 

Ostrzeżenie przed 
wciągnięciem dłoni i ręki – 

przekładnia pasowa.  
Nie zdejmować osłon w czasie 

ruchu maszyny. 

Osłona pasa 



 
Instrukcja obsługi 

Posypywarka ciągnikowa 
SAND 400 (H); SAND 600 (H); 

 

- 12 - 

L.p. Symbol ostrzegawczy Znaczenie Umiejscowienie 
na maszynie 

7 

 

Nie dotykać elementów 
maszyny zanim wszystkie  
jej zespoły nie zatrzymają 

się. 

Osłona tarczy 

8 

 

Zachować bezpieczną 
odległość. Zagrożenie całego 

ciała przez wylatujące 
przedmioty. 

Osłona tarczy 

 

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

wymienić je na nowe, 
c) nalepki można nabyć u producenta. 

 

5. OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE 
 

Przed przystąpieniem do pracy należy: 
� przesmarować wszystkie punkty smarowania smarem stałym; 
� sprawdzić poziom oleju w skrzyni przekładniowej – w razie potrzeby uzupełnić; 
� sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek, 
� sprawdzić napięcie pasa klinowego napędzającego tarczę rozrzucającą, 
� sprawdzić napięcie pasów klinowych napędzających pas wynoszący, 
� sprawdzić napięcie pasa wynoszącego, 
� zamontować posypywarkę na TUZ, 
 

Jeżeli posypywarka nie była używana przez dłuższy czas, przed przystąpieniem do pracy 
należy: 

1. dokonać ogólnych oględzin: 
- dokładnie oczyścić wszystkie powierzchnie smarowniczek i gwintów przewidzianych do 

smarowania; 
- miejsca smarne smarować, za pomocą smarownicy tłokowej; 
- smar wciskać do momentu pokazania się świeżego smaru na zewnętrznej stronie części 

współpracujących; 
- sprawdzić mocowanie tarczy rozrzucającej; 
- sprawdzić napięcie pasów klinowych i dokonać oględzin kół pasowych; 
- sprawdzić równomierność napięcia pasa wynoszącego; 
- sprawdzić poziom oleju w skrzyni przekładniowej; 
- dokonać próby pokręcenia WOM posypywarki; 

2. dokonać próby rozruchu posypywarki tzn.: 
- podłączyć do ciągnika; 
- włączyć napęd WOM ciągnika i przy minimalnych obrotach silnika przekazać napęd na 

maszynę przez krótkotrwałe i delikatne włączenie sprzęgła; 
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- po stwierdzeniu prawidłowości działania – (równomiernie, bez zacięć i głośnych odgłosów) 
należy zwiększyć obroty silnika doprowadzając prędkość obrotową WOM do 540 obr./min; 

3. po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do posypywania. 
 

Wysokość robocza posypywarki tj. tarczy rozsiewającej nad podłożem powinna wynosić ok. 
800 mm. 
 

UWAGA: 
Stosowanie się do zaleceń i wymogów producenta gwarantuje 
bezawaryjną pracę oraz wydłużenie okresu eksploatacji. 

 

5.1. Załadunek zbiornika posypywarki 
 

Ponieważ wysokość załadunku ręcznego posypywarki określona jako odległość pionowa 
pomiędzy najwyższą krawędzią zbiornika, a podłożem przekracza 1000 mm, należy wykorzystać 
inne narzędzie przystosowane do tego typu czynności np.: przyczepa, rampa, ładowacz. 
 

UWAGA: 
Nie dopuszczać do załadunku piasku bądź soli w ilości większej niż 
określona przez producenta dla danego typu maszyny. 
 
UWAGA: 
Podczas załadunku posypywarka musi być opuszczona na podłoże. 
Należy zachować szczególną ostrożność podczas załadunku 
posypywarki. 

 
UWAGA: 
Przekroczenie dopuszczalnej ładowności grozi uszkodzeniem 
maszyny bądź wypadkiem przy pracy. Niedopuszczalne jest 
dokonywanie mechanicznego załadunku przy użyciu ładowacza, 
jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne. 
 
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. 

 

5.2. Praca 
Podczas posypywania należy, co pewien czas obserwować równomierność wysypu. 
Do agregowania używać ciągniki wyposażone w obciążniki osi przedniej. Nie należy 

przeładowywać zbiornika, a ładunek ustalać w zależności od ciągnika, z którym jest agregowany. 
Aby zachować sterowność ciągnika, nacisk jego przedniej osi (z zawieszoną posypywarką, 
wypełnioną piaskiem lub solą i uniesioną do pozycji roboczej) musi wynosić minimum 20% masy 
samego ciągnika. 
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W celu uruchomienia posypywarki należy: 
� przygotować posypywarkę do pracy (patrz rozdział 5); 
� napełnić zbiornik piaskiem lub solą; 
� uruchomić silnik ciągnika; 
� włączyć WOM (wałek odbioru mocy); 
� dobrać odpowiedni bieg tak, aby zachować szybkość roboczą zgodną z warunkami pracy; 
� powoli zwalniać sprzęgło ciągnika; 
�  w czasie pierwszego przejazdu obserwować równomierność i symetryczność posypu. 

 

6. OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA 
 

Obsługa posypywarki polega na prawidłowym użytkowaniu i utrzymaniu maszyny 
w czystości. Przejazdy transportowe (dojazdy do miejsca pracy) powinny odbywać się z pustym 
zbiornikiem, po odłączeniu wału przegubowo-teleskopowego od WOM ciągnika. 
 

UWAGA: 
W czasie każdego postoju w trakcie pracy posypywarki, należy 
wyłączyć napęd wału posypywarki, wyjąć kluczyk ze stacyjki i opuścić 
maszynę na podłoże. 

 
UWAGA!  
Niedopuszczalne jest przewożenie ładunków lub osób na maszynie! 

 
 
Po zakończeniu pracy należy zbiornik oczyścić i opróżnić z resztek piasku lub soli 

a następnie umyć i osuszyć. Odłączoną od ciągnika posypywarkę odstawić na równe, utwardzone 
podłoże. 

6.1. Przeglądy 
W czasie eksploatacji należy dokonać przeglądu: 

� Napięcia i położenia pasa wynoszącego; 
� napięcia pasa klinowego (co 100 godz. pracy); 
� napięcia pasków klinowych napędu pasa wynoszącego (co 100 godz. pracy); 
� sprawdzić poziom oleju w skrzyni przekładniowej (wymienić co 200 godz. pracy – patrz. 

SMAROWANIE) 

6.2. Napięcie i położenie pasa wynoszącego 

- śrubami naciągowymi (N, Rys. 8) należy regulować napięcie pasa w przypadku poślizgu na 
bębnie napinającym; 

- pas po 15 minutach pracy na sucho powinien znajdować się centralnie na wałkach. Jeśli taśma 
zaczyna schodzić z bębna, należy zwiększyć naciąg pasa śrubą od strony na którą przesuwa się 
pas, 

- zakres napięcia pasa można regulować w zakresie 100 – 140 mm. Przy prawidłowo 
naciągniętym pasie wymiar A (Rys. 8b) wynosi 122 mm.  
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A 

b) 

N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 8. Prawidłowe położenie pasa wynoszącego 

6.3. Napięcie pasa klinowego 

- poluzować dwie śruby M10 mocujące podstawę tarczy; 
- regulować napięcie paska za pomocą śruby M12; 
- dokręcić obie śruby mocujące podstawę tarczy. 

6.4. Napięcie pasków klinowych 

- regulować wspornik napinacza. 

6.5.  Regulacja szczeliny nad pasem wynoszącym 
 Położenie zasuwy ustala się według skali cyfrowej (Rys. 9). Szczelina między zasuwą (po 
jej zamknięciu) a pasem powinna wynosić powyżej 5 mm, 
 Przed pierwszym uruchomieniem posypywarki SAND należy dokonać regulacji szczeliny 
nad pasem wynoszącym za pomocą listwy L  (Rys. 10). Szczelina między listwą L  a pasem 
powinna wynosić 2-5 mm.  
 UWAGA: 

Przed uruchomieniem posypywarki należy oczyścić szczelinę 
z pozostałości lodu i zmrożonego piachu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Regulacja położenia zasuwy Rys. 10. Szczelina między listwą a pasem 
wynoszącym 

L 

a) 

N N 
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7. USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA 

Objawy niepoprawnej 
pracy Przyczyny usterki Sposób postępowania 

Strumień wynoszonego 
piasku lub soli  
nie jest ciągły 

Blokowanie otworu wylotowego  
przez zbrylony piasek bądź sól. 

Usunąć zanieczyszczenie 

Zawieszenie się zbyt wilgotnego 
materiału. 

Przemieszać zawieszony 
materiał w zbiorniku. 

Zsuwanie się  
pasa wynoszącego z 
bębna 

Niewłaściwy naciąg pasa 
Zwiększyć naciąg pasa  
śrubą napinającą w kierunku 
której nastąpiło przesunięcie 

Poślizg pasa  
na bębnie napędzającym 

Słabo napięty pas 
Zwiększyć naciąg pasa 
wspornikiem napinacza 

Bęben napędzający  
nie obraca się 

Zsunięcie się pasa klinowego Nałożyć i napiąć pas 

Zerwany pas klinowy Wymienić pas 

Tarcza rozrzucająca  
nie obraca się 

Słaby naciąg paska Napiąć pas za pomocą śruby 

Głośna praca  
skrzyni przekładniowej 

Niski poziom oleju lub brak oleju Uzupełnić olej 

Uszkodzenie przekładni zębatej 
Naprawić skrzynię 
przekładniową 

 

UWAGA! 
Przed przystąpieniem do czynności obsługowo- naprawczych 
należy wyłączyć napęd i silnik ciągnika oraz wyjąć kluczyki ze 
stacyjki. 
 
UWAGA! 
Zabrania się usuwania zapchania lub przegarniania materiału 
podczas pracy rozsiewacza. 
 

8. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA 
 

Po zakończonym sezonie pracy należy: 
� posypywarkę starannie oczyścić i umyć; 
� sprawdzić powłokę farby, uszkodzone miejsce oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń, odtłuścić 

i pokryć farbą podkładową, a po jej wyschnięciu zamalować farbą nawierzchniową; 
� części uszkodzone lub zużyte naprawić bądź wymienić na nowe; 
� gwinty śrub napinających pas wynoszący oraz gwinty śrub mocujących zsyp i zasuwę oczyścić 

i nasmarować smarem stałym; 
� nasmarować wszystkie pozostałe punkty smarowania oznaczone  kolorem żółtym według planu 

smarowania; 
� zwolnić naciąg pasa wynoszącego i naciąg pasów klinowych; 
� zmontowaną i zakonserwowaną posypywarkę zaleca się przechowywać w suchym 

pomieszczeniu i na poziomej powierzchni wyłącznie z pustym zbiornikiem, w sposób 
zabezpieczający okaleczeniu się ludzi lub zwierząt. 
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   UWAGA ! 
1. Przed każdym użyciem posypywarki nasmarować łożysko 

podporowe przy skrzyni przekładniowej i łożyska bębnów. Nie 
spełnienie tego warunku prowadzi do zatarcia łożyska 
i uszkodzenia skrzyni przekładniowej. 

2. Ewentualny wyciek oleju jest niebezpieczeństwem 
zanieczyszczenia środowiska. 

 

8.1. Smarowanie 
 

Staranne smarowanie oraz stosowanie właściwych smarów daje gwarancję prawidłowej 
pracy maszyny oraz zabezpiecza współpracujące elementy przed nadmiernym zużyciem. 

Miejsca smarowania zaopatrzone w smarowniczki napełnia się smarem za pomocą 
smarownicy tłokowej. 
 

Przed smarowaniem każdą smarowniczkę należy oczyścić. 
Smarować należy według planu smarowania. 

 

 
PLAN SMAROWANIA  

Lp. Nazwa 
Liczba pkt. 
smarowania 

Gatunek smaru lub oleju 
Co jaki okres 

(godz.) 

1. 
Skrzynia 
przekładniowa 

1 olej przekładniowy PZ 200 

2. Łożyska bębnów 4 SM-1 8 

3. Łożysko podporowe 1 SM-1 8 

4. Napinacz pasa 1 SM-1 8 

8.2. Sprawdzanie poziomu oleju w skrzyni przekładniowej 
 

Sprawdzić czy nie występują przecieki ze skrzyni przekładniowej, jeśli tak to należy 
dokręcić śruby pokryw. 

Odkręcić wkręt M6 – poz. 41 na rys. katalog. nr 1a (wskaźnik poziomu oleju), na korpusie 
skrzyni przekładniowej i jeśli z otworu nie sączy się olej należy uzupełnić jego braki, wlewając do 
chwili pojawienia się oleju w otworze M6. Wkręt M6 wkręcić ponownie w otwór w korpusie 
zabezpieczając silikonem. 

W przypadku wymiany oleju należy: 
� spuścić cały olej, odkręcając korek dolny – poz. 25 na rys. katalog. nr 1a; 
� powtórnie zakręcić korek dolny; 
� odkręcić korek górny – poz. 25 na rys. katalog. nr 1a; 
� wlać odmierzoną ilość 0,3 l oleju przekładniowego; 
� zakręcić korek górny. 

 
 



 
Instrukcja obsługi 
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9. DEMONTAŻ I KASACJA 
 

W czasie demontażu należy dokonać segregacji części biorąc pod uwagę materiał, z którego 
zostały wykonane. Oddzielnie składować ciecze, części metalowe, gumowe i z tworzywa 
sztucznego. Części nie nadające się do dalszego wykorzystania należy dostarczyć: 
� metalowe - do punktu skupu złomu; 
� z tworzyw sztucznych - na stanowisko składowania odpadów; 
� gumowe - do punktu utylizacji; 
� olej ze skrzyni przekładniowej - do stacji recyklingu. 
 

UWAGA ! 
W czasie wylewania oleju ze skrzyni przekładniowej należy 
zachować ostrożność, by nie dopuścić do skażenia środowiska. 
Zgromadzone części po demontażu lub kasacji należy tak 
zabezpieczyć, aby zapobiec wypadkowi. W szczególności należy 
zabezpieczyć przed dziećmi i zwierzętami. 
 

10. KARTA GWARANCYJNA 
 

POSYPYWARKA CI ĄGNIKOWA SAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkt sprawdzony, odpowiada Warunkom Odbioru Technicznego i jest dopuszczony do 
eksploatacji. 
 

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

Typ maszyny Nazwa maszyny 
SAND 400 (H) Posypywarka ciągnikowa 
SAND 600 (H) Posypywarka ciągnikowa 

Numer fabryczny 
Data produkcji 
Pieczęć gwaranta 
Podpis kontrolera 

Data sprzedaży 
Pieczęć sprzedawcy 
Podpis sprzedającego 



 
Instrukcja obsługi 

Posypywarka ciągnikowa 
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11. WARUNKI GWARANCJI 

11.1. Zasady postępowania gwarancyjnego 
 

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie posypywarki objętego niniejszą 
gwarancją. 

 

2. Wady lub uszkodzenia maszyny ujawnione w okresie 12 miesięcy od daty zakupu 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 ceny przyjmuje i rozpatruje w terminie 
14 dni producent. 

 

5. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane naprawy spowodowane: 
 

a) użytkowaniem posypywarki niezgodnym z instrukcją obsługi lub z jego 
przeznaczeniem, 

b) zdarzeniami losowymi lub innymi, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant, 
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. Gwarant ma prawo anulować gwarancję na wyrób w przypadku stwierdzenia: 
a) wprowadzenia 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 zamiatarki niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcj ą obsługi. 

 

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 utratę gwarancji. 

 

UWAGA: 
Do uznania reklamacji jako podlegającej gwarancji wymagane jest: 
adres, data i miejsce zakupu 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. 

 



 
Instrukcja obsługi 
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UWAGA: 
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian 
konstrukcyjnych. 

 

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. 

 


