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UWAGA: 

Zawsze wyłączaj silnik ciągnika i usuń 
kluczyki ze stacyjki jeśli chcesz wejść do 
środka maszyny, otworzyć osłony, ustawić 

czujniki. Pod żadnym pozorem nie wchodź na 
maszynę lub do jej środka podczas pracy. 

 
 
 

 

UWAGA: 
Zabrania się użytkowania wozu bez uprzedniego 

zapoznania się z instrukcją obsługi oraz osobom nie 
zapoznanym z pracą maszyn rolniczych a w 

szczególności przez dzieci. 
 
 
 
 

 
UWAGA:  
Instrukcję zachować do przyszłego użytku. 
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1. IDENTYFIKACJA MASZYNY 

 
Rys. 1. 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 (bez załadunku), J. kod kreskowy.  

 
UWAGA! 
MODELI NIE ZAOPATRZONYCH W HAMULCE U ŻYWA SIĘ 
TYLKO W MIEJSCU GOSPODARSTWA ROLNEGO I TYLKO 
PRZY MAKSYMALNEJ SZYBKO ŚCI 8 KM/H. 

 
Maksymalny poziom hałasu zmierzony według regulacji EN 1553:1994 wynosi 76 dB. 
 

2. ZASTOSOWANIE 

Wóz paszowy przeznaczony jest do przygotowywania i zadawania paszy dla bydła. 
Maszyna ta ma pracować w rozsądnych warunkach, tzn. że pole jest uprawiane normalnie, 
a w składnikach paszy nie znajdują się żadne ciała obce. Wóz paszowy może być eksploatowany, 
konserwowany i naprawiany tylko przez osoby, które po przeczytaniu niniejszej instrukcji, 
zapoznały się z ogólnymi zasadami działania maszyny i są poinformowane o możliwych 
niebezpieczeństwach. Użycie wozu w innym celu niż wskazany przez producenta będzie niezgodne 
z jego przeznaczeniem, a dostawca nie bierze odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu 
uszkodzenia. Zaleca się stosowanie zasad podanych w niniejszej instrukcji w celu uniknięcia awarii 
maszyny, uszkodzeń ciała lub nieszczęśliwego wypadku. Należy również przestrzegać 
standardowych zasad BHP i przepisów drogowych. 
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3. DANE TTECHNICZNE 

Tab. 1. Dane techniczne wozów paszowych serii UNO 

Typ maszyny 

Parametr 

Pojemność 
[m3] 

Wysokość 
[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Waga 
[kg] 

Ilość 
ślimaków 

[szt.] 

Ilość 
noży 
[szt.] 

UNO 600 6 2,32 2,10 4,65 3450 

1 

7 
UNO 700 7 2,32 2,25 4,70 3525 
UNO 800 8 2,47 2,25 4,75 3600 

9 UNO 900 9 2,66 2,25 4,80 3675 
UNO 1000 10 2,83 2,25 4,85 3750 
UNO 600 S 6 1,99 2,10 4,75 3450 

7 
UNO 700 S 7 1,99 2,25 4,78 3525 
UNO 800 S 8 2,14 2,25 4,80 3600 

9 UNO 900 S 9 2,33 2,25 4,85 3675 
UNO 1000 S 10 2,50 2,25 4,90 3750 
UNO 600 L 6 2,17 2,10 4,42 3450 

7 
UNO 700 L 7 2,17 2,25 4,45 3525 
UNO 800 L 8 2,32 2,25 4,47 3600 

9 UNO 900 L 9 2,51 2,25 4,50 3675 
UNO 1000 L 10 2,68 2,25 4,54 3750 
UNO 500 
SLIM 

5 2,15 1,80 4,05 2700 

7 

UNO 600 
SLIM 

6 2,40 1,80 4,08 2740 

UNO 700 
SLIM 

7 2,65 1,80 4,10 2780 

UNO 600 
BASIC 

6 2,35 2,10 4,33 2740 

UNO 700 
BASIC 

7 2,32 2,25 4,65 2780 

UNO 800 
BASIC 

8 2,47 2,25 4,70 2820 

9 

UNO 900 
BASIC 

9 2,66 2,25 4,75 2860 

UNO 1000 
BASIC 

10 2,83 2,25 4,80 2900 

UNO HD 
1000 

10 2,62 2,55 4,75 3950 

UNO HD 
1200 

12 2,92 2,55 4,80 4150 

UNO HD 
1400 

14 3,19 2,55 4,85 4350 

 



 

 
Instrukcja obsługi Wozy paszowe OptiFEED 

 

4 
 

Tab. 2. Dane techniczne wozów paszowych serii DUO 

Typ maszyny 

Parametr 

Pojemność 
[m3] 

Wysokość 
[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Waga 
[kg] 

Ilość 
ślimaków 

[szt.] 

Ilość 
noży 
[szt.] 

DUO 1200 12 2,38 2,15 6,50 5100 

2 

18 
DUO 1400 14 2,38 2,25 6,90 5375 14 
DUO 1600 16 2,69 2,25 6,95 5650 

18 

DUO 1800 18 2,87 2,25 7,00 5800 
DUO 2000 20 3,05 2,25 7,07 6000 
DUO 1200 S 12 2,20 2,15 6,23 5000 
DUO 1400 S 14 2,42 2,15 6,29 5250 
DUO 1600 S 16 2,64 2,15 6,35 5500 
DUO HD 
2000 

20 2,71 2,55 7,00 6200 

DUO HD 
2200 

22 2,85 2,55 7,10 6500 

DUO HD 
2400 

24 3,01 2,55 7,20 6600 

DUO HD 
2600 

26 3,21 2,55 7,30 6800 

DUO HD 
2800 

28 3,36 2,55 7,40 7000 

DUO HD 
3000 

30 3,61 2,55 7,50 7200 

DUO HD 
3200 

32 3,75 2,55 7,60 7400 
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3.1. Ogumienie oraz zamiana wysokości maszyny 

OGUMIENIE STANDARDOWE 

R15,3-10/75 
UNO, UNO BASIC, UNO L, 

UNO S 

Oś pojedyncza  

R15,3-11,5/80 UNO HD 
R17,5-215/75                                                                                

(koła bliźniacze - 4 sztuki) 
DUO (12-14 m3) 

R19,5-435/50 DUO (16-20 m3) 

R15,5-400/60 DUO S 

R19,5-435/50 DUO HD (20-24 m3) 

425/40 B17 DUO HD (26-28 m3) 
Tandem 

R19,5-435/50 DUO HD (30-32 m3) 
 

OGUMIENIE OPCJONALNE 
ZMIANA 

WYSOKOŚCI 
R15,3-11,5/80 

UNO, UNO L, UNO S 

Oś pojedyncza 

+ 6 cm 
R14,5-30x11,5                                 
(lotnicze) 

- 

R15,5-400/60 + 8 cm 
23x5 FL-07                                         
(koła bliźniacze - 4 sztuki) 

+ 10 cm 

R14,5-30x11,5                                                                        
(lotnicze) UNO HD 

- 6 cm 

R15,5-400/60 + 2 cm 

R19,5-435/50  

DUO (12-14 m3) 

+ 13 cm 

425/40 B17 + 3 cm 

R15,3-11,5/80 

Tandem 

+ 18 cm 
R14,5-30/11,5                              
(lotnicze) 

+ 13 cm 

R15,5-400/60 + 20 cm 
425/40 B17 
425/40 B17 

DUO (16-20 m3) 

Oś pojedyncza - 10 cm 
R14,5-30x11,5                                     
(lotnicze) Tandem 

- 

R15,5-400/60 + 5 cm 
425/40 B17 
R14,5-30/11,5                                
(lotnicze) 

DUO S Oś pojedyncza - 3 cm 

R15,5-400/60 

DUO HD (20-24 m3) 
Tandem 

- 
R14,5-30/11,5                              
(lotnicze) 

- 5 cm 

425/40 B17 
+ 5 cm 

R19,5-435/50 DUO HD (26-28 m3) 
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4. ZASADY BEZPIECZE ŃSTWA 

Większość wypadków i awarii powstaje w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub 
niedostatecznej znajomości zasad pracy maszyny. Wóz paszowy nie może być zaprojektowany 
w taki sposób, aby równocześnie gwarantował pełne bezpieczeństwo jak i wysoką efektywność 
pracy. Dlatego rzeczą niezwykle istotną jest to, aby użytkownik właściwie eksploatował maszynę 
i nie powodował zagrożenia dla siebie i innych osób. Maszyna wymaga umiejętnej obsługi, dlatego 
przed podłączeniem wozu do ciągnika, należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Nigdy nie 
należy pozostawiać maszyny pod opieką osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat 
bezpiecznego obsługiwania. 
 

4.1. WARUNKI U ŻYTKOWANIA MASZYNY 

1. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 
2. Przed każdym użytkowaniem maszyny należy sprawdzić, czy wszystkie osłony są 

w dobrym stanie, a naklejki są czytelne. 
3. Maszyna została zaprojektowana i wykonana w celu rozdrabniania, mieszania i dystrybucji 

produktów żywienia zwierząt. 
4. Maszynę może obsługiwać tylko osoba wykwalifikowana, posiadająca prawo jazdy kat. T. 
5. Podczas wyjmowania paszy z wozu należy użyć odpowiednich narzędzi i zachować 

bezpieczną odległość. 
6. Przed użyciem wozu paszowego operator musi upewnić się, czy nikt nie znajduje się 

w pobliżu obszaru roboczego maszyny. 
7. W razie zagrożenia, należy natychmiast zatrzymać maszynę. 
8. W przypadku mechanicznego uszkodzenia, kierowca powinien niezwłocznie zatrzymać 

ciągnik, wyjąć kluczyki ze stacyjki i wysiąść z ciągnika w celu sprawdzenia przyczyny 
i stopnia awarii. Uszkodzoną osłonę wału należy wymienić na nową. 

9. Operator musi być wypoczęty i nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających. 

10. Operator przed uruchomieniem maszyny musi upewnić się, czy nie ma żadnych ciał obcych 
(np. metal, kamienie), które mógłby skrzywdzić inne osoby, uszkodzić maszynę lub znaleźć 
się w paszy dla zwierząt. 

11. Maszyna jest przeznaczona do użytkowania tylko na terenie gospodarstwa rolnego, na 
płaskiej powierzchni z dobrą widocznością i dużym polem manewru. 

12. Podczas ładowania i mieszania karmy dla zwierząt, operator powinien mieć nałożoną maskę 
przeciwpyłową, w celu ochrony dróg oddechowych, chyba, że przebywa on w zamkniętej 
kabinie ciągnika. 
 

4.2. OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZE ŃSTWA 

Poniższe informacje stanowią krótkie przypomnienie czynności podstawowych, mając na 
uwadze bezpieczeństwo pracy operatora. 

1. Trzymaj ręce z dala od ruchomych części. 
2. Nie wchodź na maszynę podczas jej pracy. 
3. Nie manewruj gwałtownie maszyną. 
4. Przed przystąpieniem do naprawy, wyłącz silnik, odłącz wałek odbioru mocy i wyciągnij 

kluczyki ze stacyjki. 
5. Zamontuj wszystkie osłony przed ponownym uruchomieniem maszyny. 
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6. Nie pozwól nikomu wchodzić na maszynę w czasie gdy pracuje. 
7. Nie dokonuj napraw i regulacji maszyny podczas jej pracy. 
8. Obroty wałka odbioru mocy nie mogą przekroczyć 550obr/min. 
9. Nie poruszaj się z prędkością wyższą niż 25km/h. 
10. Zawsze należy rozłączyć wał przejęcia mocy, załączyć hamulce postojowe ciągnika oraz 

wyłączyć silnik ciągnika przed: 
� smarowaniem maszyny, 
� czyszczeniem maszyny, 
� wymontowaniem jakiejkolwiek części maszyny, 
� regulacją maszyny. 

11. Zawsze zablokuj koła, jeżeli pracujesz pod maszyną. 
12. Nigdy nie uruchamiaj maszyny dopóki wszystkie osoby postronne nie znajdą się 

w bezpiecznej odległości. 
13. Po dokonaniu jakichkolwiek napraw, zanim ponownie uruchomisz maszynę, upewnij się, że 

wszystkie narzędzia zostały usunięte z maszyny. 
14. Zwróć uwagę, czy wszystkie osłony są właściwie umieszczone. 
15. Zwróć uwagę na odzież, zbyt luźna może zostać wciągnięta przez ruchome elementy 

maszyny. 
16. Nigdy nie wprowadzaj zmian przy osłonach i nie uruchamiaj maszyny jeżeli brakuje 

którejkolwiek z osłon. 
17. Podczas transportu na drogach publicznych zawsze używaj odpowiednich świateł oraz 

zastosuj się do przepisów ruchu drogowego. 
18. Maksymalna prędkość wozu paszowego z pełnym ładunkiem wynosi 20km/h. 
19. Przed podłączeniem wału przejęcia mocy sprawdź, czy wartości prędkości obrotowych wału 

ciągnika oraz maszyny są wzajemnie odpowiednie. 
20. Nie używaj maszyny do celów innych niż podane przez producenta. 

 

4.3. TRANSPORT I DOSTAWA 

Wóz paszowy jest dostarczany w całości i gotowy do użytkowania.  

Dostawa do klienta może odbywać się za pomocą transportu samochodowego lub 
samodzielnie – podłączony do ciągnika rolniczego. Przy transporcie wozu zagregowanego 
z ciągnikiem należy przestrzegać prędkości transportowej – max. 8km/h!  

Za bezpieczeństwo transportu maszyn odpowiada przewoźnik i kierowca. Wszelki osprzęt,  
części i maszyna muszą być zabezpieczone w czasie transportu.   

  Aby przeładunek wozu paszowego na samochód ciężarowy i transport był bezpieczny 
należy stosować się do podanych poniżej zasad: 

� podczas załadunku wozu paszowego na samochód ciężarowy należy korzystać 
z najazdów lub z rampy, 

� wykorzystywane najazdy powinny mieć udźwig dostosowany do masy wozu paszowego, 
� kierowca powinien zachować szczególną ostrożność, wynikającą z przesunięcia się do 

góry środka ciężkości pojazdu z załadowaną maszyną, 
� przy załadunku i rozładunku należy stosować się do ogólnych zasad BHP, 
� załadowany na samochodzie wóz paszowy powinien być zabezpieczony za pomocą 

pasów z mechanizmem napinającym lub łańcuchów – w zależności od gabarytów wozu. 
Środki mocujące muszą posiadać aktualny atest bezpieczeństwa.  
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� koła wozu paszowego należy zabezpieczyć przed przesunięciem, blokując je klinami, 
� w czasie przemieszczania maszyny na inny środek transportu, w strefie wykonywania 

manewru zabronione jest przebywanie osób postronnych. 
 

UWAGA! 
Za zabezpieczanie pola manewru i wykonywaną czynność odpowiada osoba 
wykonująca przemieszczanie maszyny. 
 

4.4. SYMBOLE OSTRZEGAWCZE 

Symbole ostrzegawcze umieszczone na maszynie oraz instrukcja obsługi zawierają istotne 
informacje na temat bezpiecznej eksploatacji maszyny. Symbole ostrzegawcze umieszczone na 
maszynie mówią także o środkach zapobiegawczych, które zalecamy stosować w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa osób obsługujących wóz paszowy. Wskazane jest, aby wszystkie osoby mające do 
czynienia z obsługą wozu paszowego zapoznały się z instrukcją bezpieczeństwa. 

Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny sprawdź, czy zostały umieszczone wszystkie 
etykiety, jeśli nie zażądaj brakujących. Etykiety mają następujące znaczenie: 

 
  

1. Przeczytaj instrukcję obsługi 
Znak ten przypomina o konieczności zapoznania się 
z dostarczonymi dokumentami. Jest to niezbędne, w 
celu upewnienia się, że maszyna jest obsługiwana 

prawidłowo oraz w celu uniknięcia możliwych 
wypadków i uszkodzeń maszyny. 

2. Zakaz naprawiania urządzeń w ruchu 
Zawsze pamiętaj o wyłączeniu silnika ciągnika 
przed smarowaniem, regulacją, konserwacją lub 

naprawą. Pamiętaj o wyjęciu kluczyka zapłonu, aby 
zapewnić, że nikt nie uruchomi silnika przed 

zakończeniem pracy. Po dokonaniu napraw, zanim 
ponownie uruchomisz maszynę upewnij się, że 

wszystkie narzędzia zostały usunięte z maszyny. 
  

3. Ślimak w komorze mieszającej 
Zwróć uwagę na to, aby nikt nie wchodził do 

komory mieszającej podczas pracy maszyny. 
Również czyszczenie wirnika podczas pracy jest 

niedopuszczalne. OSTRZEŻENIE PRZED 
AUTOMATYCZNYM URUCHAMIANIEM 

SIĘ. 

4. Uwaga! Wiruj ące elementy 
Pod żadnym pozorem nie pozwalaj nikomu 

podchodzić i znajdować się w pobliżu maszyny 
podczas jej pracy. Części obrotowe mogą z 

łatwością spowodować poważne uszkodzenia każdej 
części ciała. 
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5. Niebezpieczeństwo upadku 
Zachowaj szczególną ostrożność wchodząc po 

drabince na wieżę kontrolną. 

6. Stosuj ochronę słuchu 
Jeżeli poziom hałasu w strefie roboczej przekracza 

85 dB, należy zawsze korzystać z nauszników 
ochronnych. 

  

7. Stosuj osłony 
Nigdy nie wprowadzaj zmian przy osłonach, 

również nie uruchamiaj maszyny jeżeli brakuje 
którejkolwiek z osłon. 

8. Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym 
Nigdy nie stawaj pomiędzy ciągnikiem, a 

paszowozem podczas podłączania oraz użytkowania 
maszyny. 

  

9. Niebezpieczeństwo obcięcia palców 
Nigdy nie wkładaj rąk pod osłony, uważaj na 

przeciwnoże oraz zasuwy wysypów. 

10. Ograniczenie prędkości 
Ze względów bezpieczeństwa nie należy 

przekraczać prędkości 8 km/h. 
 

 

5. DOBÓR CIĄGNIKA 

Zawsze przestrzegaj zaleceń podanych w instrukcji obsługi ciągnika. Jeżeli jest to 
niemożliwe, skontaktuj się z producentem. Wybierz ciągnik o odpowiedniej mocy, unikaj 
ciągników z elektrycznie podłączanym wałem przejęcia mocy. Ciągnik musi mieć również 
odpowiednią masę własną aby zapewnić płynną jazdę przy różnych warunkach podłoża. 

Do napędu wozu paszowego wymagany jest ciągnik o następujących parametrach: 
− 45kW na WOM przy400obr/min, 
− Maksymalna moc do przekładni redukcyjnej 1:1 /1:1,88 to 85 KM, 
− Co najmniej jeden prosty system hydrauliczny: zasilanie i powrót, 
− Minimalna wydajność układu hydraulicznego 35l/min oleju przy 540obr/min, 
− Instalacja elektryczna przynajmniej 11V, mierzona na maszynie, w każdych warunkach. 

Zauważ, że wymagania dotyczące mocy są tylko przeciętną wskazówką dla Twojej 
informacji. Wymagana moc zależy przede wszystkim od jakości mieszanej paszy jak i od ilości 
zamontowanych łopatek mieszających. 
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5.1. PODŁĄCZANIE I ROZŁ ĄCZANIE 

� Upewnij się, że nikt nie znajduje się pomiędzy ciągnikiem a maszyną podczas podłączania 
i rozłączania. Niezamierzony manewr kierowcy ciągnika może spowodować zagrożenie dla 
osób się tam znajdujących. 

� Sprawdź, czy wartość i kierunek obrotów wału napędowego ciągnika odpowiadają 
parametrom przewidzianym dla maszyny. Źle dobrana wartość prędkości obrotowej przy 
pracy przez dłuższy czas może doprowadzić do uszkodzenia maszyny, oraz spowodować 
wyrzucenie jej fragmentów. 

� Upewnij się, że wał przejęcia mocy został podłączony prawidłowo. To znaczy, że kołek 
ścinany został założony, a łańcuch zabezpieczający został zamocowany z dwóch stron. 

� Wał przejęcia mocy musi być odpowiednio zabezpieczony. Jeżeli osłona została 
uszkodzona, musi być natychmiast wymieniona. 

� Przewody hydrauliczne muszą być skontrolowane przed pierwszym uruchomieniem 
następnie podlegają okresowej kontroli raz w roku. W razie potrzeby, muszą zostać 
wymienione. Okres pracy przewodów hydraulicznych wynosi 6 lat, włączając w to 
maksymalnie 2 lata magazynowania. Przewody hydrauliczne zawsze wymieniaj na takie, 
które spełniają wymagania stawiane przez producenta. Wszystkie przewody hydrauliczne są 
oznakowane datą produkcji. 

� Przed uruchomieniem systemu hydraulicznego sprawdź, czy sprzęgła hydrauliczne są 
załączone i czy nie zostały uszkodzone przewody lub złącza. 

� Po wyłączeniu silnika, uruchom zawory hydrauliczne ciągnika aby upewnić się, że nie ma 
ciśnienia w przewodach hydraulicznych. Olej hydrauliczny pod ciśnieniem może przeniknąć 
pod skórę i spowodować poważne zakażenie. 

� Należy zawsze chronić skórę i oczy przed wpływem oleju hydraulicznego. Jeżeli zostaniesz 
uderzony olejem znajdującym się pod ciśnieniem, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. 

� Przed załączeniem systemu hydraulicznego upewnij się, że wirnik mieszający, pokrywa 
rozładunkowa oraz podajnik paszy nie są zablokowane. 

� Upewnij się, że podczas uruchamiania nikt nie znajduje się w pobliżu maszyny, jeżeli 
w systemie hydraulicznym znajduje się powietrze może to spowodować niespodziewane 
ruchy maszyny. 

 

5.2. ZABEZPIECZENIE MASZYNY 

Niezwykle ważne jest, aby napęd nie został przeciążony. Dlatego wał przejęcia mocy 
zabezpieczony jest kołkiem ścinanym. Pod żadnym pozorem nie wolno używać kołków o innych 
wymiarach lub właściwościach niż typ zamontowany. Nigdy nie czyść elementów systemu kontroli 
wagi lub wyświetlacza wodą pod ciśnieniem. Nie używaj dużych ilości paszy ze słomy długiej, 
zawsze dodawaj ją w małych porcjach. Nie powinieneś używać więcej niż 250 kg paszy ze słomy 
długiej na jeden proces mieszania paszy. 
 
6. BUDOWA WOZU PASZOWEGO  

W wozach paszowych instalowany jest elektroniczny system ważenia, co pozwala 
precyzyjnie kontrolować ilość komponentu, z którego składa się dawka. Ślimak z nożami 
gwarantuje szybkie i całkowite wymieszanie wszystkich składników paszy. Pierścień przeciw 
wysypowy – umieszczony na górze zbiornika; zapobiega wyrzucaniu paszy podczas mieszania. 
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Rys. 2. Budowa wozu paszowego 

1. Zaczep 7. Rozdzielacz 
2. Waga 8. Zabudowa wysypów 
3. Drabinka 9. Pierścień przeciw wysypowy  
4. Kosz 10. Sensor wagi 
5. Przeciwnóż 11. Zbiornik oleju 
6. Przekładnia dwustopniowa 12. Wysyp 

 

6.1. PRZECIWNOŻE 

Komora mieszająca wyposażona jest w dwa przeciwnoże, które znajdują się po przekątnej 
względem osi ślimaka. Przeciwnoże mogą być wysunięte w komorze mieszającej tylko wtedy, gdy 
tniemy składniki o długości większej niż 10 cm, jak np. siano czy słoma. Cięcie długiego materiału 
na TMR wykonuje się osobno, zanim wymiesza się reszta składników. Wysunięte przeciwnoże 
przytrzymują składniki o dużej długości, które to jednocześnie zaczynają się kręcić wraz ze 
ślimakiem i w ten sposób zamontowane na ślimaku noże mogą łatwo je przeciąć. Przeciwnoży nie 
wysuwamy do mieszania krótkich składników, zboża i gdy składniki są mocno wilgotne. 

 Przeciwnoże można ustawić w trzech różnych pozycjach: 

• Całkowicie schowane (nie wystają wtedy w komorze mieszającej), 
• 2 pozycje pośrednie, 
• Całkowicie wysunięte w komorze mieszającej. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 11 12 
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Przeciwnoże muszą być zawsze zablokowane w wybranej przez użytkownika pozycji za 
pomocą bolca (Rys. 3). Bolec  musi być zawsze zabezpieczony zawleczką w kształcie litery R. 

UWAGA! 
NIGDY NIE NALE ŻY REGULOWA Ć PRZECIWNOŻY PODCZAS 
PRACY MASZYNY. NIE WOLNO ZDEJMOWA Ć PRZECIWNOŻY. 

 

 

Rys. 3. Blokowanie przeciwnoży 

6.2. ŚLIMAK 

Na ślimaku znajdują się noże, każdy zamontowany na trzy śruby. W dolnej części każdego 
noża jest podstawa, która go wzmacnia. 

Maszyna osiąga bardzo wysoki standard jakości mieszania przy lepszym wykorzystaniu 
objętości i zoptymalizowanym przepływie materiału. Dzięki stożkowemu kształtowi ślimaka bele 
kiszonki wpadają głębiej do zbiornika, gdzie są chwytane przez większą liczbę noży i szybko 
rozdrabniane. Zoptymalizowany kształt ślimaka wspomaga mieszanie w dwóch kierunkach – 
pionowym i poziomym. Za pomocą stożkowego ślimaka można uzyskiwać homogeniczne 
mieszanki także przy mniejszych ilościach paszy. Przy tym zawsze zagwarantowane jest kompletne 
opróżnienie maszyny i równomierne rozdawanie paszy. Dodatkowe ramię wygarniające przy 
ślimaku wspiera ten proces. 

 

Rys. 4. Widok ślimaków wozu 
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7. OGÓLNA INSTRUKCJA OBSŁUGI WOZU PASZOWEGO 

Przed każdym użyciem wozu paszowego należy zawsze dokonać przeglądu zewnętrznego 
urządzenia: 

� Sprawdzić, czy w zasobniku nie znajdują się jakieś przedmioty. 
� Pamiętać o odłożeniu drabiny do pozycji transportowej po zakończeniu inspekcji. 
� Sprawdzić poziom oleju w skrzyni przekładniowej. 
� Sprawdzić, czy zasuwy są całkowicie zamknięte. Gdy jesteśmy pewni, że wszystko jest 

prawidłowo ustawione można podłączyć układ WOM do ciągnika. 
� Podłączyć przewody hydrauliczne do ciągnika. 
� Podłączyć wtyczkę oświetlenia do gniazda zasilania ciągnika. 
� Podłączyć wtyczkę wagi do układu zasilania 12V w ciągniku. 
� Dostosować układ sterowania wagi do wymaganych parametrów. 
� Nie ustawiać parametrów wagi niezgodnie z zaleceniami instrukcji instalacji, gdyż może to 

doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia. 
� Wóz paszowy wyposażony jest w dwustopniową skrzynię przekładniową. Wysoka prędkość 

powinna być używana przy normalnej eksploatacji urządzenia, jednak w przypadku 
niedoświadczonego operatora należy wybrać niższe przełożenia skrzyni. 

� Ciągnik o mocy 70KM w zupełności wystarczy do obsługi wozu paszowego przy wysokiej 
prędkości. 

� Przy napełnianiu zasobnika sprawdź, czy stoi on na w miarę płaskim podłożu. 
� Po wykonaniu powyższych czynności jesteśmy gotowi do uruchomienia układu WOM 

i zwiększenia jego prędkości do 540obr/min, w celu rozpoczęcia rozdrabniania i mieszania. 

 

7.1. DOPASOWANIE DYSZLA 

Wysokość zawieszenia zakończenia dyszla jest regulowana. Może być również obrócona o 
kąt 180° w wyniku czego uzyskuje się nową wysokość zawieszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 5. Dopasowanie dyszla 

 

Dopasowanie dyszla – model DUO S – Dopasowanie dyszla w wozie paszowym DUO S 
przebiega inaczej niż w pozostałych modelach wozów paszowych SaMASZ. Dokonując regulacji 
dyszla należy odkręcić śruby i przesunąć dyszel na żądaną wysokość (Rys. 6): 



 

 
Instrukcja obsługi Wozy paszowe OptiFEED 

 

14 
 

 

Rys. 6. Dopasowanie dyszla – DUO S 

 
 Obracając dyszel o 180° w modelu DUO S należy pamiętać, aby część dyszla, w której 
znajduje się sensor została ponownie odwrócona (naklejka na dyszlu powinna być zawsze widoczna 
z góry) (Rys. 7). 

 

 

Rys. 7. Zalecenie ustawienia dyszla 

 

Odwrócenie dyszla bez ponownego odwrócenia sensora wagowego spowoduje błędne 
wyświetlanie wagi załadowanych komponentów. 
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7.2. WAŁ PRZEJĘCIA MOCY 

Zaleca się stosowanie wału przejęcia mocy zakupionego razem z paszowozem. Jeśli 
występuje potrzeba zmiany jego długości to należy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją 
obsługi producenta wału, co odnosi się także do smarowania oraz konserwacji. 
 

 
Rys. 8. Wał przejęcia mocy 

7.3. PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH 

Przewody elektryczne od systemu kontroli wagi oraz oświetlenia transportowego wozu 
paszowego należy podłączyć do wyjścia elektrycznego przeznaczonego dla przyczep. Istotne jest, 
aby złącze elektryczne było w dobrym stanie ponieważ system kontroli wagi wymaga napięcia 
minimum 11V. 

 
UWAGA! 
ZADBAJ O NALE ŻYTY STAN ZŁ ĄCZA ELEKTRYCZNEGO. 

 

7.4. MONTA Ż WSPORNIKA STEROWANIA ROZDZIELACZEM 

Dodatkowy wspornik sterowania rozdzielaczem należy zamontować w kabinie ciągnika. 
Należy zwrócić uwagę, aby linki nie były zaciśnięte ani zagięte pod ostrym kątem, ze względu na 
znaczny wzrost siły tarcia i trudności w operowaniu przełącznikami. 

 

 
Rys. 9. Wspornik sterowania rozdzielaczem 

 
8. NIEZBĘDNE ZABIEGI TU Ż PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 

Zanim rozpoczniesz eksploatację nowego wozu paszowego wykonaj następujące czynności: 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. 
2. Sprawdź, czy wóz paszowy został właściwie zmontowany i nie jest  uszkodzony. 
3. Sprawdź w instrukcji obsługi zalecaną wartość obrotów wału przejęcia mocy i porównaj ja z 

możliwościami ciągnika. Zbyt duża prędkość obrotowa może być bardzo niebezpieczna. 
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4. Sprawdź, czy jest możliwe przesuwanie wału przejęcia mocy. Jeżeli wał ten jest zbyt długi 
lub za krótki może uszkodzić zarówno ciągnik jak i maszynę. Sprawdź, czy osłony wału nie 
są zniszczone ani nie zakleszczają się w żadnym położeniu. Sprawdź, czy łańcuch ochronny 
osłon został prawidłowo zamocowany i w żadnym położeniu nie zostanie zniszczony ani nie 
napina się zbyt mocno. 

5. Sprawdź, czy przewody hydrauliczne zostały zamontowane prawidłowo i nie są za krótkie. 
6. Skontroluj połączenia elektryczne. 
7. Upewnij się, że napęd został prawidłowo dopasowany do ciągnika. 
8. UWAGA:  Po kilku godzinach jazdy wszystkie śruby wymagają ponownego 

dokręcenia. 
Szczególnie ważne jest dokręcenie śrub części szybko-obrotowych, ślimaka, przekładni oraz 
kół. Powtórne dokręcenie śrub jest niezbędne po każdorazowej naprawie. 

9. Sprawdź ciśnienie w oponach. 
10. Sprawdź, czy wszystkie elementy, szczególnie przekładnia łańcuchowa, zostały 

wystarczająco nasmarowane oraz czy poziom oleju w przekładni łańcuchowej jest 
prawidłowy. Części obrotowe maszyny były testowane w fabryce i nie stwierdzono żadnych 
wad. 

11. Uruchom maszynę przy niskich obrotach wału. Jeżeli nie słychać, żadnych nienormalnych 
zgrzytów i uderzeń częstotliwość obrotów może zostać zwiększona. 

12. Maszynę należy uruchamiać przy otwartym tylnym oknie ciągnika i bez ochronników 
słuchu. 
 

9. EKSPLOATACJA MASZYNY 

Aby uniknąć nadmiernego zużycia i przeciążenia napędu zaleca się przygotowanie 
i podawanie paszy w jednym cyklu. 

 
UWAGA! 
NIE ZOSTAWIAJ WYPEŁNIONEJ MASZYNY PRZEZ NOC. 
 

9.1. ZAŁADUNEK 

Kosz nigdy nie powinien być wypełniony więcej niż w 80%, gdyż w przeciwnym wypadku 
jakość mieszania może się pogorszyć. 
Bele w całości i nie rozdrobnione nie mogą być ładowane do maszyny. 
 

9.2. WSKAZANA KOLEJNO ŚĆ ZAŁADUNKU PASZY 

Składniki o największej gęstości i twardości należy ładować jako pierwsze. Składniki o 
większej długości, np.: słoma powinny być dodane, gdy maszyna jest wypełniona do połowy, aby 
zostały one rozdrobnione zanim pozostałe składniki paszy zostaną dodane. 
Kiedy stopień wypełnienia maszyny osiągnie 50-60% pozostała ilość paszy powinna być dodana na 
całej długości maszyny. W ten sposób szybciej osiągnie się efekt jednorodnie wymieszanej paszy.  
 

9.3. MAKSYMALNA ŁADOWNO ŚĆ WOZU PASZOWEGO 

 Aby zapewnić prawidłową eksploatację maszyny, przeznaczonej do mieszania i rozdawania 
paszy dla zwierząt, oraz zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu nie należy przekraczać jej 
maksymalnej ładowności. Wartości maksymalnej ładowności wozu paszowego przedstawia tabela 
poniżej. 
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  Jednoślimakowe wozy paszowe 

MODEL  

UNO (BASIC) 

 

UNO L 

 

UNO S 
 

Pojemność 

[m3] 
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 

Maksymalna 
ładowność 

[t] 

3,0 3,25 3,5 3,75 4,0 3,0 3,25 3,5 3,75 4,0 3,0 3,25 3,5 3,75 4,0 

  Dwuślimakowe wozy paszowe 

MODEL  

DUO 

 

DUO (S) 

 

Pojemność 
[m3] 

12 14 16 18 20 12 14 16 

Maksymalna ładowność 
[t] 

4,5 5,0 6,55 7,4 8,0 4,5 5,0 5,5 
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9.4. KONSERWACJA 

Aby utrzymać wóz paszowy w stanie ciągłej gotowości do użycia konieczna jest jego 
odpowiednia konserwacja. Codziennie, przed uruchomieniem przeprowadź przegląd urządzenia. 
Obejdź urządzenie dookoła sprawdzając jego podzespoły zewnętrzne. Sprawdź uszkodzone lub 
brakujące części urządzenia. Przed smarowaniem i dokonywaniem jakichkolwiek napraw zawsze 
odłącz układ napędowy WOM i wyłącz silnik ciągnika. Nigdy nie uruchamiaj maszyny bez osłon 
umieszczonych na swoich pozycjach. Podczas pracy urządzenia niektóre elementy układu 
hydraulicznego mogą się bardzo nagrzewać; przed przystąpieniem do inspekcji lub wykonywania 
procedur konserwacyjnych pozostaw urządzenie do ostygnięcia. 

Po pierwszych 25 godzinach pracy należy skontrolować wszystkie połączenia śrub 
i uszczelnień, ciśnienia kół, dokręcenie śrub kół jezdnych. Po każdych 50 godzinach pracy należy 
skontrolować poziom oleju przekładniowego w zbiorniku, nasmarować prowadnicę drzwi 
rozładunkowych, skontrolować ślimak. Po każdych 100 godzinach pracy należy nasmarować 
punkty układu napędowego WOM, również rozciągnąć połówki i nasmarować prowadnicę, 
skontrolować ciśnienie w ogumieniu kół jezdnych, dokręcić śruby kół jezdnych. Co rocznie należy 
przeprowadzić kontrolę przewodów hydraulicznych pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub 
pęknięć – w razie konieczności wymienić. Skontrolować luzy łożysk w kołach jezdnych – w razie 
konieczności uregulować. Napełnić kołpak smarem, skontrolować siłę dokręcenia śrub. 

Przygotowywanie jednorodnej oraz dobrze rozdrobnionej mieszanki paszy jest uzależnione 
od odpowiedniego naostrzenia noży znajdujących się na ślimaku. Aby przygotować paszę wysokiej 
jakości, uniknąć zbędnego przeciążenia ciągnika oraz wozu paszowego podczas pracy, zapobiec 
skróceniu okresu eksploatacji maszyny i  jej elementów oraz zapobiec zwiększonemu  zużyciu 
paliwa należy przynajmniej raz w miesiącu sprawdzać ostrość noży ślimaka. Uszkodzone noże 
należy jak najszybciej wymienić na nowe. Noże znajdujące się na ślimaku nie podlegają gwarancji. 

UWAGA! 
ŚRUBY I NAKR ĘTKI MUSZ Ą BYĆ DOKRĘCONE PO KILKU 
GODZINACH PRACY NOWEJ MASZYNY. PROCEDUR Ę TAKĄ NALEŻY 
ZASTOSOWAĆ PO KAŻDEJ NAPRAWIE ORAZ OKRESOWYCH 
PRZEGLĄDACH – PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESI ĄCU. 
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Momenty sił dokręcenia śrub MA 

 
 

9.5. CZYSZCZENIE 

Nigdy nie używaj wody pod wysokim ciśnieniem do czyszczenia elementów systemu 
kontroli wagi. Pamiętaj, aby zawsze usunąć resztki paszy zawierające ziarno zbożowe 
uszlachetnione sodą kaustyczną znajdujące się na zewnętrznych powierzchniach maszyny. Po 
umyciu maszyny wodą pod wysokim ciśnieniem upewnij się, że woda nie dostała się do oleju. 
 

9.6. SMAROWANIE 

Zawsze upewnij się, że maszyna przed uruchomieniem została właściwie nasmarowana. 
Typ smaru: Uniwersalny smar dobrej jakości. 
Wał przejęcia mocy musi być smarowany raz w tygodniu. Zwróć szczególną uwagę na ślizgowe 
rury profilowe wału przejęcia mocy. Muszą one mieć możliwość wzdłużnego przesuwania nawet 
przy bardzo dużym momencie obrotowym. Zaniedbanie dostatecznego smarowania rur 
profilowych, spowoduje znaczny wzrost siły osiowej, która może uszkodzić wał przejęcia mocy 
oraz kolejne wały napędu razem z przekładniami. 
 W celu zapewnienia prawidłowego działania wału odbioru mocy należy sprawdzać poziom 
nasmarowania krzyżaka wału co 14 dni. Aby sprawdzić poziom nasmarowania bądź nasmarować 
krzyżak wału odbioru mocy należy odblokować zabezpieczenie osłony wałka po dwóch stronach 
(Rys. 10). 
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Rys. 10. Odblokowanie osłon wału 

 
Tuż po odblokowaniu zabezpieczenia osłony wału możliwy będzie dostęp do kalamitek 

krzyżaka wału oraz ich nasmarowanie (Rys. 11). 
 

 
Rys. 11. Miejsce smarowania wału 

 
UWAGA!  
KRZY ŻAK W WALE ODBIORU MOCY NIE PODLEGA 
GWARANCJI! 

 
 Pamiętaj o smarowaniu wskaźnika wysypu na całej jego długości. Tylko odpowiedni 
poziom nasmarowania może zapewnić jego prawidłowe działanie (Rys. 12). 
 

 
Rys. 12. Smarowanie wskaźnika wysypu 
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 Bezwzględnie należy pamiętać o okresowym smarowaniu kalamitek, znajdujących się w 
łożyskach, stopie podporowej oraz dźwigniach sterowania rozdzielaczem co zagwarantuje 
bezawaryjne użytkowanie wozu paszowego. 
 

9.7. NACIĄG TAŚMY WYSYPOWEJ 

 Taśma wysypowa zamontowana z przodu lub z tyłu maszyny służy do wyładunku paszy. 
Aby zapewnić prawidłowe działanie taśmy należy wyregulować jej naciąg po kilku godzinach 
pracy. Regulacji naciągu taśmy wysypowej dokonujemy również w przypadku, gdy ślizga się ona 
na wałkach. W tym celu należy poluzować śruby łożysk wałka napinającego z boku taśmy (1, 2, 3, 
4) i naprężyć je o 5mm. Jeśli taśma mimo to ślizga się na wałkach musi zostać naprężona o kolejne 
5mm. Niezbędne jest dokręcenie śrub łożysk wałka napinającego i sprawdzenie czy taśma pracuje 
prawidłowo. Taśma wysypowa nie może być naprężona zbyt mocno, gdyż grozi to jej 
uszkodzeniem. Ważne jest również to, aby została ona naprężona równo po obu stronach i nie 
biegła krzywo. 

 

 

Rys. 13. Naciąg taśmy wysypowej - 1,2,3,4 – Śruby łożyska wałka napinającego taśmę wysypową;  
5 – Luzowanie taśmy wysypowej; 6 – Napinanie taśmy wysypowej 

 

9.8. REGULACJA LINEK ROZDZIELACZA 

 Codzienna eksploatacja wozu paszowego powoduje że po jakimś czasie linki rozdzielacza 
rozciągają się co jest w pełni naturalnym objawem. Odpowiednio wyregulowane linki rozdzielacza 
gwarantują prawidłowe działanie hydraulicznie sterowanych okien wysypowych natomiast źle 
wyregulowane linki rozdzielacza mogą być przyczyną nieprawidłowego zamykania bądź otwierania 
okien wysypowych. 
 Czynności związane z regulacją linek rozdzielacza ukazano na poniższym schemacie. 
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Rys. 14. Regulacja linek rozdzielacza 

 
Regulacji linek rozdzielacza dokonujemy przy pomocy klucza 24 i klucza 12. Kluczem 24 

odkręcamy nakrętkę kontrującą od linki (1) a kluczem 12 (2) regulujemy strony lewa-prawa do 
momentu, gdy dźwignia sterowania przybierze położenie prostopadłe pod kątem 90o (Rys. 15). 

 

 
Rys. 15. Regulacja linek rozdzielacza 

Tuż po dokonaniu regulacji linek rozdzielacza należy ponownie zakontrować nakrętki. 
Ważne jest, aby okresowo sprawdzać prawidłowy stopień regulacji linek rozdzielacza we własnym 
zakresie. 
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9.9. POZIOM OLEJU W PRZEKŁADNI 

 Co tydzień należy kontrolować poziom oleju w zbiorniku. Poziom oleju powinien 
znajdować się pomiędzy znakami MIN i MAX . 
Olej należy zmieniać co 6 miesięcy. Upewnij się, że w oleju nie ma wody. 
Olej użyty przez producenta: Olej przekładniowy F-15. 
 

9.10. NAPRAWY: SPAWANIE 

Podczas spawania pod żadnym pozorem nie można dopuścić, aby prąd przepływał przez 
elementy systemu kontroli wagi. Dlatego przed spawaniem otwórz skrzynkę odłącz przewody 
systemu kontroli wagi oraz przewody sensorów. Ponadto zaciski spawarki powinny być 
umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie spawanego miejsca. 

 

9.11. ZMIANY KONSTRUKCYJNE 

 Bezwzględnie zabrania się wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian konstrukcyjnych w 
wozie paszowym, bez wcześniejszych ustaleń z producentem. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia, awarie, bądź nieprawidłowe funkcjonowanie wynikające 
z wprowadzenia zmian w konstrukcji maszyny. 

 

9.12. STEROWANIE ELEKTRONICZNE* 

* Dotyczy wozów paszowych z wyposażeniem opcjonalnym w sterowanie elektroniczne. 

Sterowanie elektroniczne wozu paszowego OptiFEED jest oferowane przez producenta jako 
wyposażenie opcjonalne. Każdy wóz paszowy, niezależnie od modelu i pojemności, może posiadać 
opcję sterowania elektronicznego, które ma na celu ułatwienie oraz usprawnienie sterowania 
maszyną podczas procesu przygotowania jednorodnej mieszanki pełnowartościowej paszy. 

Sterowanie poszczególnymi etapami pracy wozu paszowego wyposażonego w opcję 
sterowania elektronicznego odbywa się za pomocą panelu sterowania z czytelnym wyświetlaczem. 
Na panelu sterowania umieszczone są również przycisku z ikonami obrazując funkcję, która została 
im przyporządkowana. 

 

Rys. 16. Panel sterowania elektronicznego wozu paszowego 
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 Panel sterowanie elektronicznego został wyposażony w duży, czytelny wyświetlacz, na 
którym pojawiają się komunikaty odnośnie trybu pracy w jakim znajduje się maszyna oraz 
przyciski odpowiadające za poszczególne funkcje. Poniżej przedstawiono dokładny opis 
przycisków panelu sterowania, które działają na zasadzie „NACIŚNIJ-PRZYTRZYMAJ”. 

 

Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ panel sterowania. 

 

Sterowanie przenośnikiem taśmowym PCV w wozach wyposażonych w 
przenośnik taśmowy. 
 
Kierunek pracy w lewo. 

 

Sterowanie przenośnikiem taśmowym PCV w wozach wyposażonych w 
przenośnik taśmowy. 
 
Kierunek pracy w prawo. 

 

Sterowanie oknem wysypowym – OTWIERANIE. 

 

Sterowanie oknem wysypowym – ZAMYKANIE. 

 

Sterowanie hydraulicznym przeciwnożem – w wozach wyposażonych w 
hydrauliczny przeciwnóż. 
 
WYSUNIĘCIE noża. 

 

Sterowanie hydraulicznym przeciwnożem – w wozach wyposażonych w 
hydrauliczny przeciwnóż. 
 
WSUNIĘCIE noża. 

 

Sterowanie stopą podporową – w wozach wyposażonych w hydrauliczną 
stopę podporową. 
 
ZŁOŻENIE stopy. 
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Sterowanie stopą podporową – w wozach wyposażonych w hydrauliczną 
stopę podporową. 
 
ROZŁOŻENIE stopy. 

 

Sterowanie prędkością pracy wozu paszowego – TRYB „PRZYSPIESZ”. 

 

Sterowanie prędkością pracy wozu paszowego – TRYB „ZWOLNIJ”. 

 

Klawisz funkcyjny POWRÓT. 

 

Klawisz funkcyjny POWRÓT DO PORZEDNIEGO MENU. 

 

Klawisz funkcyjny START / PAUZA. Zatrzymanie trybu pracy / 
wznowienie trybu pracy. 

 

Klawisz funkcyjny PLUS- zwiększenie przedziału czasowego pracy taśmy 
w prawą bądź lewą stronę. 

 

Klawisz funkcyjny MINUS - zmniejszenie przedziału czasowego pracy 
taśmy w prawą bądź lewą stronę. 

 

 W przypadku awarii panelu sterowania elektronicznego wozu paszowego możliwy jest tryb 
pracy awaryjnej do momentu usunięcia usterki.  
 Na Rys. 17 przedstawiono ustawienie trybu pracy awaryjnej. W tym celu należy ustawić 
dźwignię w pozycję pionową. Dwie pozostałe dźwignie umożliwi ą sterowanie maszyną w trybie 
awaryjnym.  
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Rys. 17. Ustawienie trybu pracy awaryjnej 

 W celu zapewnienia prawidłowej pracy wozu paszowego wyposażonego w sterowanie 
elektroniczne należy chronić panel sterowania przed nadmierną wilgocią, promieniami 
słonecznymi, wstrząsem oraz silnymi zabrudzeniami.  

10. AWARIE, SERWIS 

Przeładowanie i/lub nieprawidłowe załadowanie bardzo zwartymi składnikami paszy (słoma 
– kiszonka) może spowodować uszkodzenie przekładni, podobnie niebezpieczne są wszelkiego 
typu ciała obce. 

 
UWAGA!   
USZKODZENIA NAJCZ ĘŚCIEJ POWINNY OGRANICZY Ć SIĘ DO 
ŚCIĘCIA KOŁKA ZABEZPIECZAJ ĄCEGO NA WALE PRZEJĘCIA 
MOCY. WYMIENIAJ ĄC KOŁEK ŚCINAJĄCY PAMI ĘTAJ ABY 
ZASTOSOWAĆ KOŁEK TEJ SAMEJ KLASY. 
 
UWAGA! 
TĘPE NOŻE ŚLIMAKA MOG Ą BYĆ PRZYCZYNĄ ŚCINANIA KOŁKA 
ZABEZPIECZAJ ĄCEGO. 

 
W przypadku awarii bądź problemów technicznych, związanych 
z działaniem wozu paszowego prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy: 

• Kierownik Serwisu +48 500 030 950 
• serwis@samasz.pl  
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11.  CZĘŚCI ZAMIENNE 

W celu ułatwienia dopasowania części zamiennych prosimy w zamówieniu podać następujące 
dane: 

• Model i numer seryjny maszyny (znajduje się na tabliczce znamionowej maszyny). 
• Pojemność maszyny w metrach sześciennych. 
• Kod i opis zapasowych części. 
• Ilość potrzebnych części. 
• Dane firmy, potrzebne do wystawienia faktury VAT i jeśli jest inny adres wysyłki. 
• Koszt i sposób dostawy (np. odbiór własny, przesyłka kurierska). 

 
12. ZŁOMOWANIE 

 Kiedy maszyna zostanie całkowicie zużyta powinna być złomowana według następujących 
zasad: 

� Maszyna nie może zostać porzucona. 
� Wszystkie oleje z przekładni i siłowników muszą zostać dokładnie spuszczone i odstawione 

do odpowiednich punktów. 
� Rozmontuj maszynę i posegreguj odpowiednio surowce wtórne, na przykład opony, 

przewody hydrauliczne, zawory itd. 
� Przekaż surowce wtórne do odpowiednich punktów. 
�  Części metalowe powinny zostać odtransportowane na złom. 
 

13. KARTA GWARANCYJNA 

WÓZ PASZOWY OPTIFEED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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14.  WARUNKI GWARANCJI 

14.1. ZASADY POSTĘPOWANIA GWARANCYJNEGO 

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub 
defektami produkcyjnymi na okres 12 m-cy. Istnieje możliwość wykupienia gwarancji na 24 
m-ce. 

2. W przypadku gwarancji 24 m-ce wymagany jest przegląd techniczny płatny po okresie 12 
m-cy. 

3. Gwarancją nie są objęte: 

a) mechaniczne uszkodzenia urządzenia, 
b) uszkodzenia wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia piorunem lub innych 

klęsk żywiołowych, 
c) urządzenia, w których nastąpiły modyfikacje, naprawy lub demontaż przez 

nieupoważnioną firmę serwisową, 
d) elementy wymagające wymiany podczas eksploatacji (noże, opony, itp.), 

4. Utrata gwarancji następuje wskutek używania nieoryginalnych części zamiennych 
i materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje i inne. 

5. Gwarancję sprawuje firma sprzedająca urządzenie. 
 

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, TYP 
PRZETRZĄSACZA 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. 

 


