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UWAGA: 
Należy bezwzględnie montować fartuch 

gumowy ze względu na możliwość wyrzucenia 
spod szczotek twardych przedmiotów (kamienie, 

kawałki drewna, itp.) 
 

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do czynności obsługowo-

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

 
 
 

UWAGA: 
Zabrania się użytkowania zamiatarki bez 

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

prowadzenia ciągników rolniczych, a w 
szczególności przez dzieci 

 
 

UWAGA:  
Instrukcję zachować do przyszłego użytku. 
 
 

 
Sprawdzona wszechstronnie konstrukcja i prawidłowy dobór materiałów zapewniają wysoką 

niezawodność i trwałość naszych wyrobów. 
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1. IDENTYFIKACJA MASZYNY 
 

Tabliczka znamionowa przymocowana jest na stałe do ramy zamiatarki w miejscu wskazanym 
na Rys. 1 oraz Rys. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej zamiatarki Rys. 2. Tabliczka znamionowa 
 
 Tabliczka znamionowa zawiera: 

A. pełną nazwę producenta, F. masę maszyny, 
B. numer identyfikacyjny,  G. znak kontroli jakości, 
C. symbol maszyny, H. Znak CE oznacza, że wyrób spełnia wymogi  
D. wersja maszyny (opcjonalnie), Dyrektywy 2006/42/WE i norm zharmonizowanych, 
E. rok produkcji, I.  kraj produkcji, 

 J. kod kreskowy. 
 

 
UWAGA: 
Szczegółowe informacje na temat maszyny można uzyskać u producenta lub 
sprzedawcy maszyny. 

 

2. WPROWADZENIE 
Informacje ogólne 

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

� Zamiatarka 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 zamiatarki należy skontaktować się z producentem. 
� Instrukcja obsługi jest integralną częścią maszyny. 

 

OSTRZEŻENIE OGÓLNE 
W czasie użytkowania należy przestrzegać zaleceń i zasad 

bezpieczeństwa oznaczonych tym znakiem w instrukcji 
obsługi. 

A B 

C D E 

F H 

G 

I  

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

3.  OPIS TECHNICZNY 
3.1. Dane techniczne 
 

Produkowane przez SaMASZ zamiatarki charakteryzują się następującymi parametrami: 
 

Tab. 1. Dane techniczne 

Typ maszyny 
Dane techniczne MOP 120 MOP 140 MOP 160 MOP 200 

Klasa ciągnika 06 - 09 09 
Kategoria TUZ I – II II  

Szerokość zamiatania [mm] 1200 1400 1600 2000 
Obroty szczotki [obr/min.] 140-160 

Średnica szczotki [mm] 600 

Liczba szczotek [szt.] 15÷16/13÷14 17÷19/15÷16 19÷20/18÷19 24÷25/23÷24 
Prędkość robocza [km/godz.] ≤10 

Prędkość transportowa 
[km/godz.] 

20 

Masa zamiatarki [kg] 260 275 290 320 
Pojemność zbiornika na śmieci 
[dm3] 

70 90 130 170 

Gabaryty: 
a) długość [mm] 1800 1800 1800 1800 
b) szerokość [mm] 1450 1650 1850 2250 
c) wysokość [mm] 1100 1100 1100 1100 

Ciśnienie rob. w układzie 
hydraulicznym [MPa] 

10 

Max. ciśnienie w układzie 
hydraulicznym [MPa] 

14 

Wydajność pompy ciągnika 
[l/min.] 

20-40 
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3.2. Budowa maszyny 
 

Zamiatarka składa się z następujących zespołów (Rys. 3): 
1 - korpusu, 
2 - zbiornika na śmieci, 
3 - zespołu szczotek, 
4 - napędu hydraulicznego, 
5 - wysięgnika z kołem jezdnym (2 szt.), 
6 - trzypunktowego układu zawieszenia kat. 2, 
7 - podpory, 
8 - zamiennie: wysyp hydrauliczny kosza lub rygiel ręczny z linką, 
9 - ramię szczotki bocznej, 
10 - system zraszania wodą. 
 

Zamiatarka napędzana jest za pomocą silnika hydraulicznego OMR 160, zasilanego 
z zewnętrznej hydrauliki ciągnika. 
 

 

 
Rys. 3. Budowa zamiatarki 
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3.3. Przeznaczenie 
 

Zamiatarka przeznaczona jest do zamiatania z jednoczesnym zbieraniem śmieci z takich 
powierzchni jak: drogi, place i chodniki pokryte asfaltem, betonem lub kostką brukową. Zamiatarkę 
można użyć do zmiatania na jedną stronę, po uprzednim zdemontowaniu zbiornika na śmieci np. do 
zimowego utrzymania dróg, placów chodników. Każde inne zastosowanie maszyny uważa się za 
niezgodne z przeznaczeniem. 

Zamiatarki nie zaleca się stosować do oczyszczania powierzchni zanieczyszczonych takimi 
odpadami jak: odpady sznurków, nici, kłaki, itp. Powyższe zanieczyszczenia będą powodowały 
wplątywanie się ich w szczotki zamiatarki co w konsekwencji spowoduje mniej efektywną pracę 
maszyny. 
 

 

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

 

 
 

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

ciągnikową. Prędkości robocze zestawem ciągnik – zamiatarka dopasować do warunków 
pracy. 

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

� Zamiatarkę 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, a w szczególności 
dzieciom. 

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

UWAGA: 
Wszystkie czynności związane z obsługą i naprawą 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 przebywania wszelkich osób w pobliżu maszyny podczas jej pracy. 
� Ciągnik przystosowany do pracy z zamiatarką powinien być wyposażony w obciążniki osi 

przedniej. 
� Uruchomienia dźwigni podnośnika hydraulicznego należy dokonywać tylko z kabiny 

ciągnika. 
� Podczas zamiatania prędkość ciągnika należy dostosować do powierzchni jezdnej, nie 

przekraczając 10km/godz. 
� W czasie zamiatania na bok w prawo lub lewo bez zbiornika na śmieci, na zamiatarce 

powinien być zamontowany fartuch gumowy, ponieważ istnieje możliwość wyrzucania spod 
szczotki twardych przedmiotów. 

� Pochylenie do 30° powierzchni czyszczonej nie wpływa na efektywność pracy zamiatarki. 
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� Każda naprawa zamiatarki uniesionej na trzypunktowym układzie zawieszenia, wymaga 
obowiązkowo zastosowania podpory, zabezpieczającej przed samoczynnym opadnięciem 
zamiatarki. 

� Prace naprawcze i konserwacyjne oraz usuwające usterki funkcyjne przeprowadzić przy 
wyłączonym napędzie i zatrzymanym silniku, należy wyciągnąć kluczyki ze stacyjki ciągnika. 

� 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. 
 

 

UWAGA: 
1. Niestosowanie się do wyżej wymienionych uwag grozi wypadkiem 

i kalectwem. 
2. Zabrania się pracy zamiatarki bez fartucha gumowego przy zdjętym 

zbiorniku na śmieci. 
3. Zabrania się po uruchomieniu maszyny przebywania w odległości 

mniejszej niż 3 m. 
4. Zabrania się agregowania zamiatarki z ciągnikami innymi niż 

wskazane przez producenta. 
 

4.1. Przepisy bezpieczeństwa podczas jazdy po drogach publicznych 
 

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i obowiązujące w tej kwestii przepisy, 
wymagane jest bezwarunkowo, aby podczas pracy oraz jazdy po drogach publicznych agregat 
składający się z ciągnika i zawieszonej zamiatarki, spełniał wymagania identyczne stawiane 
samemu ciągnikowi.  

Na zamiatarce muszą być zamontowane: 
� dodatkowe światła (takie jak: tylne światła ciągnika); 
� biało-czerwone tablice ostrzegawcze; 
� trójkątna tablica wyróżniająca pojazd wolnobieżny. 
 Zamiatarka posiada zamontowane w sposób trwały boczne światła odblaskowe. 
Konstrukcja zamiatarki umożliwia zamocowanie przenośnych urządzeń świetlnych oraz tablic 
ostrzegawczych i tablicy wyróżniającej w znormalizowane uchwyty, służące do tego celu. 
 

UWAGA: 
1. Urządzenia świetlne, tablice ostrzegawcze i tablica wyróżniająca nie 

wchodzą w wyposażenie podstawowe zamiatarki. 
2. Wymienione urządzenia świetlne i tablicę wyróżniającą można nabyć 

w punktach sprzedaży części do maszyn rolniczych  lub u producenta 
wyrobu. 

 

4.2. Ryzyko resztkowe 
 

Opis ryzyka resztkowego 
 

UWAGA! 
Mimo, że firma SaMASZ bierze odpowiedzialność za wzornictwo 
i konstrukcję zamiatarki, w celu eliminacji niebezpieczeństwa, pewne 
elementy ryzyka (tzw. ryzyka resztkowego) podczas użytkowania są nie do 
uniknięcia. 
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UWAGA! 
Istniejące ryzyko resztkowe w głównej mierze wynika z błędnego 
zachowania się obsługującego maszynę i nie przestrzegania zasad instrukcji. 

 
UWAGA! 
Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego zamiatarkę 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 zamiatarek. 
 
 

Zabrania się wykonywania następujących czynności: 
� używania maszyny do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi, 
� dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw, 
� obsługi zamiatarki przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcja obsługi 

lub nie posiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi, 
� obsługi zamiatarki przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających, 
� przebywania między zamiatarką a ciągnikiem podczas pracy silnika, 
� wykonywanie czynności związanych z obsługą i regulacją maszyny przy włączonym silniku. 
 
Ocena ryzyka resztkowego 

Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak: 
� uważne czytanie instrukcji obsługi, 
� zakaz przebywania między maszyną a ciągnikiem podczas pracy silnika, 
� 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 zamiatarki przed dostępem dzieci, może być wyeliminowane zagrożenie 

resztkowe przy użytkowaniu zamiatarki bez zagrożenia dla ludzi i środowiska. 
 

 W przypadku gdy uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego 
wynikającego z narażenia na hałas nie jest możliwe za pomocą środków ochrony 
zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawca (rolnik): 
1) udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu, jeżeli wielkości 

charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości 80 dB. 
2) udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzoruje prawidłowość 

ich stosowania, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy 
osiągają lub przekraczają 85 dB. 
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4.3. Transport  
Producent wysyła zamiatarkę w stanie 

zmontowanym. Zamiatarkę należy przewozić środkami 
transportu ciężarowego z zachowaniem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Do załadunku na środek transportu 
należy użyć dodatkowych urządzeń do tego 
przeznaczonych t.j. dźwignika lub wózka 
podnośnikowego o udźwigu min 500 kg. Stosując 
zawiesie elastyczne (patrz  Rys. 4) należy zamocować je 
w oznaczonym znakiem informacyjnym punkcie, na 
elemencie zaczepu trójpunktowego.  

Do zabezpieczenia zamiatarki przed 
przesunięciem podczas transportu należy użyć klinów 
i pasów transportowych. 
 

W skład standardowego kompletu wysyłkowego 
wchodzi: 
- zamiatarka, 
- instrukcja obsługi, 
 - katalog części, 
- deklaracja zgodności WE,      
- karta gwarancyjna. 
 
 

Rys. 4. Sposób transportu maszyny 

1- znak informacyjny - punkt 
zaczepienia do podnoszenia. 
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4.4. Nalepki ostrzegawcze 

 
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: 

� dokonać wzrokowej oceny stanu zamiatarki, w przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek 
niezwłocznie dokonać naprawy; 

� zamocować zamiatarkę na trzypunktowym układzie zawieszenia; 
� podłączyć przewody hydrauliczne zamiatarki do układu hydraulicznego ciągnika zachowując 

kolejność przewód z oznaczeniem czerwonym ZASILANIE , przewód z oznaczeniem 
żółtym/zielonym ODPŁYW ; 

� unieść zamiatarkę tak by szczotki nie dotykały do powierzchni jezdni; podporę przesunąć 
w górne położenie, podobnie postąpić z układem jezdnym; 

� za pomocą łącznika centralnego, będącego na wyposażeniu ciągnika, ustawić zamiatarkę 
równolegle do powierzchni jezdni (powierzchni czyszczonej); 

L.p. Symbol ostrzegawczy Znaczenie 
Umiejscowienie  

na maszynie 

1 

 

Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem użytkowania.  

Płaszcz zamiatarki 

2 

 

Przed przystąpieniem do naprawy wyłącz 
napęd. 

Płaszcz zamiatarki 

3 

 

Zachowaj bezpieczną odległość od pracującego 
urządzenia. 

Płaszcz zamiatarki 

4 
 

Kierunek obrotów  
w prawo. 

Bok lewy korpusu 

5 

 

Punkt zaczepienia do podnoszenia Zawieszenie 

6 
 

Ciśnienie robocze 
w układzie hydraulicznym 

Bok lewy korpusu 

7 

 
Prędkość robocza/transportowa Płaszcz zamiatarki 



 
Instrukcja obsługi 

Zamiatarka ciągnikowa 
MOP 

 

- 10 - 

� sprawdzić czy szczotka kręci się we właściwym kierunku (zgodnie z kierunkiem strzałki  
Rys. 5); 

� przy obracającej się szczotce opuścić zamiatarkę do lekkiego zetknięcia się szczotki 
z powierzchnią jezdni; 

� unieruchomić szczotki i opuścić układ jezdny; 
� dokonać regulacji układu jezdnego poprzez uniesienie wysięgnika z kołem w górę i zabezpiecz 

przetyczką. Należy pamiętać o utrzymaniu jednakowej wysokości wysięgników z kołami. 
Docisk szczotek do powierzchni zamiatanej zapewnia prawidłowe usuwanie śmieci i nie 
powinien być większy niż 20mm (Rys. 6); 

� za pomocą prowadnicy pionowej, na której zawieszony jest zbiornik oraz śruby rzymskiej rygla 
(w przypadku wysypu ręcznego) ustawić zbiornik równolegle do ziemi na wysokości około  
40 – 50mm, a następnie za pomocą prowadnicy poziomej (Rys. 9) ustawić krawędź progową 
zbiornika od szczotki w odległości ok. 50-70mm (Rys. 6). 

 

UWAGA: 
Zbyt duży docisk szczotek do powierzchni czyszczonej powoduje 
nadmierne ich zużywanie się oraz może być przyczyną ich uszkodzenia, 
które nie podlega reklamacji. 

 
W celu opróżnienia zbiornika należy:  

� zamiatarkę podnieść do góry około 30 cm i pociągnąć za linkę, 
� jadąc ciągnikiem do przodu należy powoli opuścić zamiatarkę na ziemię, a pojemnik zamknie 

się samoczynnie. 
Przed odłączeniem zamiatarki od ciągnika należy opuścić w dolne położenie podporę i układ 

jezdny oraz odłączyć przewody hydrauliczne. 

 
Rys. 5. 

 
 

Rys. 6. 
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5.1. Demontaż zbiornika na śmieci 
 

W celu zdemontowania zbiornika na śmieci należy: 
a) odkręcić śruby M10 na korpusie zamiatarki (1) (Rys. 7) i zdjąć listwę dociskającą fartuch 

gumowy. 
b) odkręcić śruby M10 (2) z listwy dociskowej zbiornika i zdjąć fartuch gumowy (Rys. 8). 
c) poluzować śruby M12 (Rys. 9) i zsunąć kosz wraz z zawieszeniem z uchwytów zamiatarki, 
d) zamocować fartuch gumowy na zamiatarkę stosując listwę dociskową i śruby M10 

(patrz punkt a). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Śruby do demontażu zbiornika na śmieci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Rys. 9. 
 

 
Uwaga: 
Należy bezwzględnie montować fartuch gumowy ze względu na 
możliwość wyrzucenia spod szczotek twardych przedmiotów (kamienie, 
kawałki drewna, itp.). 
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5.2. Przystosowanie zamiatarki do zamiatania śmieci na lewą lub prawą stronę 
 

Przygotowując zamiatarkę do zamiatania śmieci na lewą lub prawą stronę należy uprzednio 
zdemontować zbiornik, pozostawiając fartuch gumowy przy zamiatarce. Obrotu zamiatarki należy 
dokonać za pomocą listwy ustalającej poz. 10 (Rys. 10). Maksymalny kąt obrotu zamiatarki 
w prawo lub w lewo z położenia 0 wynosi 12° (pozycja „1”) oraz 24° (pozycja „2”). 

 

 
Rys. 10. 

 
 W większości przypadków do pracy wystarczy ustawienie zamiatarki w pozycję „1”. 
Ustawienie zamiatarki pod kątem 24° powinno służyć jedynie w przypadku wymiecenia na bok 
większej ilości śmieci, ewentualnie śniegu podczas zastosowanie zamiatarki do utrzymania 
zimowego. 
 

 
5.3.  Wymiana szczotek 
 

 

1. Zdjąć pokrywę łożyska odkręcając nakrętki M10. 
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2. Zdemontować łożysko z oprawami, odkręcając 
nakrętki M10. 

UWAGA : Należy uwzględnić czynności związane 
z demontażem łożysk kulkowych samonastawnych. 

  

 

3. Odkręcić dwie nakrętki M12 i wyjąć silnik 
hydrauliczny. 

  

 

4. Wyjąć wał z korpusu ciągnąc za stronę połączenia z 
silnikiem. 

  

 

5. Odkręcić trzy śruby M10, zdjąć tarczę dociskającą, 
szczotki plastikowe, szczotki druciane i pierścienie 

dystansowe. 

 
 
 

UWAGA!   
Zapamiętać sposób ułożenia szczotek i pierścieni. 
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6. Założyć nowe szczotki, przedzielając pierścieniami dystansowymi  
i zmontować wał, wykonując w odwrotnej kolejności czynności 
opisane w punktach 5-1. 

 

7. Przygotować zamiatarkę do pracy zgodnie z rozdziałem:  
„Obsługa i użytkowanie”. 

6. WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 
Zamiatarkę można rozbudować o wyposażenie dodatkowe takie jak system zraszania wodą 

przeznaczony do zmniejszenia emisji pyłu i kurzu podczas zamiatania oraz szczotkę boczną, której 
zadaniem jest wymiatanie zanieczyszczeń spod krawężników.  

Innym rodzajem wyposażenia dodatkowego jest zwiększający wygodę użytkowania 
hydrauliczny wysyp kosza na śmieci, który może być stosowany zamiennie z wysypem ręcznym 
proponowanym w standardzie.  

 
6.1.  Szczotka boczna  
 

Szczotka boczna instalowana jest z prawej strony zamiatarki (Rys. 11). Zastosowanie 
szczotki ma na celu wymiatanie zalegających zanieczyszczeń spod krawężników. Regulacja 
szczotki bocznej zależy w głównej mierze od zużycia szczotki głównej. Za pomocą przetyczki (1) 
ustalamy wysokość pracy szczotki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 11. Widok szczotki bocznej 
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Rys. 12 przedstawia prawidłowo ustawiony do podłoża kąt pracy szczotki – regulacji 
dokonujemy za pomocą śruby M12 (2). Czoło szczotki powinno być pochylone lekko do przodu. 
Pamiętaj! Prawidłowe ustawienie wysokości oraz kąta pracy zwiększy skuteczność 
wymiatania śmieci oraz zmniejszy zużycie szczotki. 

 
Rys. 12. 

 
Instalacji szczotki bocznej do zamiatarki użytkownik może dokonać we własnym zakresie pod 

warunkiem, iż dany model zamiatarki został fabrycznie przystosowany do tego celu przez 
producenta. 

Rys. 13 przedstawia wymagania jakie zamiatarka powinna spełnić, aby można było prawidłowo 
zainstalować szczotkę boczną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13. Punkty mocowania szczotki bocznej 
1- otwory ∅11 pod śruby mocujące ramię szczotki; 2- otwory ∅11 pod śruby do instalacji prowadzenia 

ramienia; 3- wspornik zamocowania rozdzielacza trójdrożnego do sterowania pracą hydrauliki 
 

1 

3 

2 
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W przypadku kiedy punkt „1” oraz „3” jest spełniony, a jedynie punkt „2” nie spełnia wymagań 
montażowych można odpowiednie prowadzenie ramienia nabyć u producenta zamiatarki jako część 
zamienną (patrz: katalog części). 

 
W skład kompletu montażowego szczotki bocznej wchodzą wszystkie pozycje wyszczególnione 

w katalog części. Wszystkie przypisy w tekście dotyczące części montażowych są odniesieniami 
pozycji w Tablicy-5 katalogu części zamiatarki. 

 
Przed przystąpieniem do montażu należy przygotowań niezbędne do tego celu narzędzia, które 

zapewnią bezproblemową instalację szczotki bocznej na zamiatarce: 
� dwa klucze płaskie o wymiarach: 10, 17, 19 (ewentualnie klucz płaski oraz klucz 

oczkowy/nasadowy); 
� jeden klucz płaski: 27. 

  
Montaż szczotki bocznej wymaga wcześniejszego ustawienia zamiatarki na prostej, utwardzonej 

nawierzchni, a następnie wykonania następujących czynności w kolejności zgodnie z Rys. 14: 
 

1) Zdemontować oryginalne zawieszenie zbiornika lewe i w jego miejsce zamontować 
zawieszenie zbiornika lewe (poz. 1) dostarczone wraz ze szczotką boczną. 

2) Zainstalować mocowanie (poz. 2) do ściany bocznej korpusu zamiatarki za pomocą śrub 
M10x30 (szt. 4). 

3) Zamontować ramię szczotki bocznej (poz. 3) na czopie mocowania (poz. 2) i zabezpieczyć 
ramię podkładką fi 40 (poz. 9) i śrubą M12x35. 

4) Zamontować prowadnicę ramienia (poz. 4) do zawieszenia zbiornika za pomocą śrub 
M10x70 (szt. 2). 

5) Unieść ramię szczotki powyżej pierwszego dolnego otworu prowadnicy ramienia w celu 
zamontowania śruby M12x100 wraz z tuleją dystansową (poz. 10), a następnie tymczasowo 
w dowolny następny otwór włożyć i zabezpieczyć przetyczkę z zabezpieczeniem kpl (poz. 
12). Przetyczka służy do ustalania wysokości szczotki podczas pracy. 

6) Zamontować głowicę ze szczotką boczną (zespół zmontowany fabrycznie: podstawa silnika, 
silnik hydrauliczny, tarcza mocująca kpl oraz szczotka talerzowa boczna) za pomocą śruby 
M12x110, tulei dystansowej II (poz. 11) oraz Śruby M12x120. 

7) Przykręcić przewody hydrauliczne: zasilanie (poz. 21), powrót (poz. 22) do korpusu 
przyłączki prostej redukcyjnej (poz. 15) silnika hydraulicznego (poz. 14). 

8) Przykręcić rozdzielacz trójdrożny (poz. 17) za pomocą śrub M6x50 (2 szt.), dokręcić 
przewody od silnika szczotki bocznej (poz. 21, 22) oraz pozostałe przewody hydrauliczne: 
zasilanie silnika szczotki głównej (poz. 24) –  oraz główny przewód zasilający (poz. 23). 
Uwaga, przewód silnika II (poz. 23) zastępuje oryginalny przewód zasilający będący na 
wyposażeniu zamiatarki. Wykręć i przełóż wtyczkę hydrauliczną do nowego przewodu 
zasilającego. 
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Rys. 14. Kolejność operacji wykonywanych podczas montażu szczotki bocznej 

 
Przed rozpoczęciem pracy należy: 

� Przesmarować punkty smarowania smarem stałym, 
� Sprawdzić oraz w razie potrzeby dokręcić śruby i nakrętki, 
� Sprawdzić stan połączeń przewodów hydraulicznych, 
� Włączyć hydraulikę i sprawdzić kierunek pracy szczotek. Stojąc przy zamiatarce, od strony 

zamontowanej szczotki bocznej obie szczotki powinny obracać się w lewo (Rys. 15). 

2 

3 

1 4 

5 

6 

7 
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Rys. 15. Kierunek obrotów: a) szczotki głównej, b) szczotki bocznej 
  

W przypadku, kiedy podejrzewa się, iż podłączony układ nie działa prawidłowo należy 
niezwłocznie wyłączyć zasilanie i podjąć próbę naprawy usterki. Jeżeli usterki nie da się usunąć lub 
jej usunięcie grozi utratą gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem 
producenta w celu wyjaśnienia problemu. 

 
6.2.  System zraszania wodą 

Zamiatarką wyposażoną w układ do zraszania można skutecznie zamiatać w miejscach, 
gdzie praca przy nadmiernym zakurzeniu jest nie wskazana lub wręcz niemożliwa.  

  W skład układu wchodzi:  
� zbiornik wody 120l,  
� filtr,  
� pompa wody,  
� końcówki spryskujące,  
� listwa spryskiwaczy + elementy mocujące. 

 
Listwa zraszacza jest wyposażona w cztery końcówki spryskujące powierzchnię przed 

szczotką główną oraz w przypadku instalacji ze szczotką boczną 5-tą końcówkę zainstalowaną na 
pałąku podstawy szczotki bocznej.  

Instalacja elektryczna zasilana jest prądem stałym o napięciu 12V oraz zakończona wtyczką 
przyczepy 7 PIN. Sterowanie pompą (włącz/wyłącz) użytkownik wykonuje z kabiny ciągnika 
przełącznikiem świateł przeciwmgielnych. Maksymalny pobór prądu przez pompę to 10A. 
W przypadku podłączenia pompy do innego źródła zasilania niż instalacja ciągnika rolniczego 
należy upewnić się, że linia zasilająca wyposażona jest w bezpiecznik o wartości 15A. 

 
Instalacji systemu zraszania wodą do zamiatarki użytkownik może dokonać we własnym 

zakresie pod warunkiem, iż dany model zamiatarki został fabrycznie przystosowany do tego celu 
przez producenta. Rys. 16 przedstawia wymagania jakie zamiatarka powinna spełnić, aby można 
było prawidłowo zainstalować system zraszania wody. 

a) b) 
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Rys. 16. Punkty mocowania systemu zraszania wodą – wymagania. 1- uchwyty mocujące pod stopę Ramki 

zbiornika wody. 2- wspornik prawy oraz lewy do zamocowania listwy zraszacza 
 
Wszystkie przypisy w tekście dotyczące części montażowych są odniesieniami pozycji 

w Tablicy-6 katalogu części zamiatarki. 
Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować niezbędne do tego celu narzędzia, które 

zapewnią bezproblemową instalację systemu zraszania na korpusie zamiatarki: 
� Dwa klucze płaskie, ewentualnie klucz płaski oraz klucz oczkowy/nasadowy o wymiarach: 

13, 17; 
� Klucz płaski: 10. 
� Wkrętak krzyżakowy PH2x100. 

 
Montaż systemu zraszania wodą wymaga wcześniejszego ustawienia zamiatarki na prostej, 

utwardzonej nawierzchni, a następnie wykonania następujących czynności w kolejności zgodnie 
z Rys. 17: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 17. Kolejność operacji wykonywanych podczas montażu systemu do zraszania wodą 
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1) Odkręć śruby M10x30 przykręcone do stóp ramki zbiornika kpl (poz. 20) i wstaw śruby łbem 
do góry w kanałku uchwytu na korpusie zamiatarki (Rys. 18). Ustaw na śrubach ramkę 
zbiornika kpl, przykręć wstępnie wszystkie nakrętki (zwróć uwagę na podkładki). Sprawdź, czy 
stopy ramki stoją równo na korpusie zamiatarki, a następnie dokręć nakrętki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 18. 

 
2) Przy pomocy śrub M8x25 przykręć listwę zraszacza (poz. 4) do wspornika I oraz II zawieszenia 

zbiornika prawego oraz lewego (Rys. 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 19. 
 
3) Przed nasunięciem węża elastycznego III (poz. 7) na końcówkę spryskującą (poz. 16) 

zainstalowaną na listwie, włóż metalowa opaskę zaciskową, a następnie nasuń wąż na 
końcówkę. Zabezpiecz wąż przed wysunięciem zaciskając opaskę na połączeniu - użyj wkrętaka 
(Rys. 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 20. 
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4) W przypadku montażu zestawu na zamiatarce ze szczotką boczną należy dodatkowo 
zainstalować oprawę krańcową kpl (poz. 17). Oprawę przykręcamy na osłonie szczotki bocznej 
(Rys. 21) w oprawie mocującej okrągłej (poz. 18) Wykorzystaj pasek gumy przemysłowej (poz. 
10) będącej w zestawie w celu skasowania luzów na mocowaniu, dokręć śrubę M6x25 ustalając 
kąt zraszania ok. 45° do powierzchni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 21. 
 
Przed rozpoczęciem pracy należy: 

� Sprawdzić oraz w razie potrzeby dokręcić śruby i nakrętki, 
� Sprawdzić stan połączeń węża elastycznego, 
� Napełnić zbiornik wody oraz podłączyć zasilanie pompy wody pod gniazdo zasilania 7 PIN 

będące na wyposażeniu ciągnika. Uruchomić pompę, sprawdzić czy w układzie nie 
występują wycieki oraz czy dysze zraszaczy działają prawidłowo. 

 
W przypadku, kiedy podejrzewa się, iż podłączony układ nie działa prawidłowo należy 

niezwłocznie wyłączyć zasilanie i podjąć próbę naprawy usterki. Jeżeli usterki nie da się usunąć lub 
jej usunięcie grozi utratą gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem 
producenta w celu wyjaśnienia problemu. 
 

6.3.  Wysyp hydrauliczny zbiornika na śmieci 

Zamiatarka może być wyposażona w ręczny lub 
hydrauliczny system wysypu kosza. W przypadku wysypu 
hydraulicznego siłownik montowany jest po lewej stronie 
zamiatarki (Rys. 22) na specjalnie przygotowanym do tego celu 
ramieniu prowadzącym (1) oraz uchwycie mocowanym 
bezpośrednio do ściany bocznej kosza (2). Warunkiem pracy 
z hydraulicznym wysypem jest posiadanie dodatkowej pary gniazd 
hydraulicznych typu EURO w instalacji hydraulicznej ciągnika.  
 
 
 
 

Rys. 22.   
Instalacji hydraulicznego wysypu do zamiatarki użytkownik może dokonać we własnym 

zakresie pod warunkiem, iż dany model zamiatarki został fabrycznie przystosowany do tego celu 
przez producenta. Rys. 23 przedstawia wymagania jakie zamiatarka powinna spełnić, aby można 
było prawidłowo zainstalować wysyp hydrauliczny. 
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Rys. 23. Punkty mocowania wysypu hydraulicznego – wymagania: 1 - sworzeń ∅20 do zamocowania 
siłownika hydraulicznego, 2 - dwa otwory ∅11 służące do przykręcenia Ramienia kosza, 3 - otwór pod 

zabezpieczenie - zawleczkę ∅6,3x71, 4 - otwór z śrubę M8 służący do przykręcenia Uchwytu mocującego 
przewody hydrauliczne siłownika 

 
 

Przed przystąpieniem do montażu należy przygotowań niezbędne do tego celu narzędzia, które 
zapewnią bezproblemową instalację wysypu hydraulicznego na zamiatarce: 

� dwa klucze płaskie, ewentualnie klucz płaski oraz klucz oczkowy/nasadowy o wymiarach: 
13, 17; 

� klucz płaski: 19; 
� szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych. 
 
Wszystkie przypisy w tekście dotyczące części montażowych są odniesieniami do pozycji 

w Tablicy-7 katalogu części zamiatarki. 

 
Montaż wysypu hydraulicznego wymaga wcześniejszego ustawienia zamiatarki na prostej, 

utwardzonej nawierzchni, a następnie wykonania następujących czynności w kolejności zgodnie 
z Rys. 24: 

1) W przypadku kiedy zamiatarka  nie posiada dostosowanego ramienia zaczepu do 
zamocowania siłownika należy zdemontować stare ramię, a następnie zamontować ramię 
zaczepu kpl (poz. 1), które wyposażone jest w odpowiedni sworzeń do zamocowania 
siłownika (element dostępny na zamówienie wg. katalogu części). 
Na koniec z powrotem zamontuj czop kosza w uchu nowego ramienia. 

2) Zainstalować ramię kosza kpl (poz. 2) przykręcając je do ściany bocznej kosza zamiatarki 
przy pomocy śrub M10x25 (szt. 2) 

3) Zamontować siłownik na sworzniu ramienia zaczepu kpl (poz. 1), zabezpieczyć 
pierścieniem osadczym Z20 (poz. 10) 

4) Zamontować siłownik, ucho po stronie tłoka, w ramieniu kosza (poz. 2) wykorzystując do 
tego celu sworzeń siłownika II (poz. 3) i zabezpieczając pierścieniem osadczym (poz. 10). 

5) Zabezpiecz czop kosza przed przemieszczaniem za pomocą zawleczki (poz. 11).  
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6) Jeżeli przewody hydrauliczne (poz. 8) są odkręcone należy przykręcić przewody do 
korpusów przyłączki redukcyjnej (poz. 6) siłownika. Ogranicz ruch przewodów dociskając 
je do korpusu zamiatarki przy pomocy uchwytu mocującego – element II (poz. 4). Uchwyt 
przykręć śrubą M8x25. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 24. Kolejność operacji wykonywanych podczas montażu wysypu hydraulicznego 
 

Przed rozpoczęciem pracy należy: 

� Sprawdzić oraz w razie potrzeby dokręcić śruby i nakrętki, 
� Sprawdzić stan połączeń przewodów hydraulicznych, 
� Podłączyć zamiatarkę pod tylny TUZ ciągnika rolniczego, podnieść zamiatarkę na 

wysokość ok. 0,5 m i sprawdzić działanie hydrauliki. 
 

W przypadku, gdy podejrzewa się, iż podłączony układ nie działa prawidłowo należy 
niezwłocznie wyłączyć zasilanie i podjąć próbę naprawy usterki. Jeżeli usterki nie da się usunąć lub 
jej usunięcie grozi utratą gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem 
producenta w celu wyjaśnienia problemu. 

 

6 

1 4 

5 

3 
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7. USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA 
 

Objawy 
niepoprawnej pracy 

Przyczyny usterki Sposób postępowania 

Niska efektywność 
czyszczenia 

Zużyte szczotki Wymienić szczotki 

Nierównomierne zużycie 
szczotki 

Wymienić uszkodzone 
szczotki 

Nagromadzenie się 
zanieczyszczeń w szczotkach 

Oczyścić szczotki 

Zbiornik nadmiernie 
zapełniony 
zanieczyszczeniami 

Oczyścić zbiornik 

Szybkie zużycie 
szczotek 

Zbyt duży docisk szczotek  
do powierzchni czyszczonej 

Ustawić odpowiedni 
docisk szczotek wg. 
instrukcji obsługi 

Zamiatarka nie pracuje 
(szczotka się nie 
obraca) 

Wadliwe połączenie 
przewodów hydraulicznych 

Sprawdzić prawidłowość 
połączenia przewodów 
hydraulicznych 

Nie włączona pompa  
w ciągniku 

Włączyć pompę 

 
UWAGA! 
Przed przystąpieniem do czynności obsługowo- naprawczych należy 
wyłączyć napęd i silnik ciągnika oraz wyjąć kluczyki ze stacyjki. 
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8. PRZECHOWANIE I KONSERWACJA 
 

Po zakończonej pracy zamiatarkę należy: 
� starannie oczyścić z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, 
� sprawdzić stan szczotek (zużyte wymienić na nowe ), 
� sprawdzić stan powłoki malarskiej; w przypadku zauważenia jej ubytków - miejsce uszkodzone 

oczyścić z rdzy, odtłuścić, pokryć farbą podkładową i nawierzchniową, 
� sprawdzić stan linki poprzez oględziny; w przypadku widocznych oznak uszkodzenia 

niezwłocznie wymienić na nową, 
� sprawdzić stan przewodów i połączeń hydraulicznych; przecieki usunąć dokręcając połączenia; 

przewody hydrauliczne wymieniać co 5 lat, 
� oczyszczoną i zabezpieczoną zamiatarkę przechowywać w miejscu suchym i zadaszonym, 
� należy sprawdzić stan połączeń śrubowych, w razie potrzeby dokręcić. 
 

Sprawne i długotrwałe działanie zamiatarki zależy głównie od umiejętności obsługującego, 
niezwłocznego usuwania nawet najmniejszych usterek oraz właściwej konserwacji. Dlatego też po 
zakończeniu pracy należy wykonać wyżej wymienione czynności. 

Naprawy układu hydraulicznego, w tym silnika wolno powierzać wyłącznie 
wyspecjalizowanemu serwisowi. 

Napraw dokonywać stosując tylko oryginalne części. 
 

UWAGA! 
1. Zużyte i nieszczelne przewody hydrauliczne mogą stanowić 

zagrożenie dla obsługi w postaci wycieku cieczy pod wysokim 
ciśnieniem. 

2. Ewentualny wyciek oleju jest niebezpieczeństwem zanieczyszczenia 
środowiska. 

 

UWAGA! 
Na okres zimowy lub pomiędzy dłuższymi przerwami w eksploatacji 
zamiatarkę dokładnie oczyścić, nasmarować i umieścić pod zadaszeniem 
zabezpieczając przed dziećmi i zwierzętami. 

 
 

9. CZYNNOŚCI OBSŁUGOWO-NAPRAWCZE 
 

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić: 
� kompletność zamiatarki, 
� stopień zużycia szczotek, 
� stopień zużycia linki, 
� elementy zabezpieczające (zawleczki), 
� stan połączeń śrubowych, 
� stan połączeń przewodów hydraulicznych. 
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10. DEMONTAŻ I KASACJA 
 

W czasie demontażu i kasacji zamiatarki należy przestrzegać niżej podanych zasad: 
1. Części metalowe zgromadzić w jedno miejsce i posegregować a części nieprzydatne lub nie 

nadające się do dalszego wykorzystania odstawić do punktu skupu złomu. 
2. Części z tworzyw sztucznych zgromadzić oddzielnie, by można było poddać je ponownemu 

przerobowi. 
3. Oleje znajdujące się w układzie hydrauliki zlać do pojemników i w dalszej kolejności poddać 

utylizacji. 
 

UWAGA: 
W czasie zlewania olejów zachować szczególną ostrożność, by nie 
spowodować skażenia środowiska. 
 

 

4. Części gumowe zgromadzić oddzielnie z przeznaczeniem do utylizacji 
 
 
 

UWAGA:  
Zgromadzone części po kasacji lub demontażu zamiatarki zabezpieczyć 
przed dziećmi i zwierzętami. 

 
 

11. KARTA GWARANCYJNA 
 

ZAMIATARKA CI ĄGNIKOWA MOP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Numer fabryczny 
Data produkcji 
Pieczęć gwaranta 
Podpis kontrolera 
 

Data sprzedaży 
Pieczęć sprzedawcy 
Podpis sprzedającego 
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12.  WARUNKI GWARANCJI 
12.1. Zasady postępowania gwarancyjnego 
 

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie zamiatarki 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 zamiatarki niezgodnym z instrukcją obsługi lub z jego przeznaczeniem, 
b) zdarzeniami losowymi lub innymi, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant, 
c) wynikiem normalnego zużycia.  

 

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 instrukcją 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. 

 
UWAGA: 
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. 



 
Instrukcja obsługi 

Zamiatarka ciągnikowa 
MOP 

 

- 28 - 

 
 

12.2.  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. 

 


