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Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodzowną częścią każdej odmularki do rowów i ma na 
celu zapoznanie użytkownika z zasadami prawidłowej obsługi i eksploatacji maszyny, jak też 
zagrożeniami wynikającymi z jej użytkowania. Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie 
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.  

Stosować instrukcję łącznie z instrukcją obsługi wysięgnika KWT lub Camel. Instrukcję 
zachować do przyszłego użytku. 
 
 Odmularka jest przeznaczona wyłącznie do odmulania rowów. Użytkowanie jej do innych 
celów będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Spełnienie wymagań 
dotyczących użytkowania obsługi i napraw według zaleceń producenta i ścisłe ich przestrzeganie 
stanowi warunek użytkowania zgodny z przeznaczeniem. 

Poza zaleceniami dotyczącymi zastosowania maszyny, na jej właściwe użytkowanie składa 
się również konserwacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz stosowanie wyłącznie 
oryginalnych części zamiennych. 

Odmularka powinna być użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby 
znające obsługę techniczną i zasady postępowania w zakresie bezpieczeństwa. 

Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy 
w zakresie bezpieczeństwa i medycyny pracy, a także przepisy ruchu drogowego powinny być 
zawsze przestrzegane. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z uruchomieniem 
i eksploatacją należy skontaktować się z serwisem producenta. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z samowolnych napraw oraz 
zmian w odmularce dokonywanych bez jego zgody. 
 

W przypadku  sprzedaży odmularki do rowów innemu użytkownikowi należy obowiązkowo 
przekazać instrukcję obsługi z zachowaniem pisemnego potwierdzenia przekazania instrukcji. 
 
 

UWAGA: 
Wskazówki zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi oznaczone tym 
znakiem oraz znaki ostrzegawcze na maszynie informują o zagrożeniu. 

 
 

UWAGA: 
Instrukcję zachować do przyszłego użytku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzona wszechstronnie konstrukcja i prawidłowy dobór materiałów zapewniają wysoką 
niezawodność i trwałość naszych wyrobów. 

 
Gratulujemy Państwu trafnego zakupu kosiarki i życzymy wiele zadowolenia z jej eksploatacji. 
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1. IDENTYFIKACJA MASZYNY 
Każdą odmularkę do rowów można jednoznacznie zidentyfikować za pomocą tabliczki 

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

 
 
 
 

 

 
Rys. 1. Tabliczka znamionowa i jej umiejscowienie 

Tabliczka znamionowa zawiera: 

A. pełną nazwę producenta,  
B. numer identyfikacyjny,  
C. symbol maszyny, 
D. datę produkcji, 
E. masę urządzenia, 
F. znak kontroli jakości, 

G. znak CE oznacza, że odmularka jest zgodna  
z Dyrektywą 2006/42/WE i normami 
zharmonizowanymi. 

H. kraj produkcji, 
I.  numer wersji, 
J. kod kreskowy. 

 

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

2. WPROWADZENIE 
� Niniejszą instrukcję obsługi należy uważać za podstawowe wyposażenie odmularki. 

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

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

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

i eksploatacją maszyny należy skontaktować się z producentem. 
� Instrukcja jest nieodzowną częścią każdej maszyny i ma na celu zapoznanie użytkownika  

z zasadami prawidłowej obsługi i eksploatacji maszyny, jak też z zagrożeniami wynikającymi 
z jej użytkowania. 

 
 

OSTRZEŻENIE OGÓLNE 
W czasie użytkowania maszyny należy przestrzegać ostrzeżeń i zasad 

bezpieczeństwa oznaczonych tym znakiem w instrukcji obsługi. 
 

UWAGA: 
Zabrania się użytkowania maszyny bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją 
obsługi oraz przez osoby nie posiadające uprawnień do prowadzenia ciągników 
rolniczych, a w szczególności przez dzieci. 
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3. PRZEZNACZENIE ODMULARKI 
Odmularka do rowów  jako wyposażenie dodatkowe ramienia wysięgnikowego służy do 

prowadzenia przydrożnych prac porządkowo-pielęgnacyjnych, mających na celu oczyszczeniu 
rowów z brudu i szlamu zbierającego się systematycznie. Odmularką można czyścić rowy o 
dowolnej szerokości i głębokości ale z uwzględnieniem maksymalnej wydajności maszyny. 
Odmularka nie jest przeznaczona do wykonywania innych prac jak czyszczenie rowów.  

Odmularka OR 080 jest przystosowana do współpracy z następującymi ramionami 
wysięgnikowymi firmy SaMASZ: 

� KWT 
� Camel  

 

Istnieje możliwość zaadaptowania odmularki do innego ramienia wysięgnikowego o takiej 
samej płycie mocowania lub innej po jej uprzednim przystosowaniu. 

 
Rys. 2. Płyta mocowania odmularki do rowów 

 
UWAGA: 
Zabrania się używania maszyny do innych celów niż podano w instrukcji. 
Użytkowanie jej do innych celów będzie zrozumiane jako użytkowanie 
niezgodne z przeznaczeniem i może wykluczyć z odpowiedzialności producenta 
za wynikłe z tego powodu szkody. Maszyna powinna być użytkowana, 
obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby obeznane z jej szczegółowymi 
charakterystykami i zaznajomione z zasadami postępowania w zakresie 
bezpieczeństwa. Samowolne zmiany wprowadzone do maszyny mogą zwolnić 
producenta od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub szkody. 
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3.1. Dane techniczne 
Tab. 1. Ogólna charakterystyka odmularki do rowów 

Parametry charakterystyczne OR 080 
Szerokość robocza 0,8 m 

Liczba noży tnących 8 szt. 
Wymiary gabarytowe maszyny 
(długość/szerokość/wysokość)  

842 mm / 809 mm / 1432 mm 

Max. prędkość obrotowa tarczy tnącej 460 obr/min 
Nominalne obroty WOM (dla ramienia 
wysięgnikowego firmy SaMASZ) 

800÷1000 obr/min 

Wymagany wydatek pompy 80 – 100 l/min 
Ciśnienie nominalne 20 MPa 
Masa 225 kg 
Mocowanie do ramienia  wysięgnika 6 śrub M14x50 
Króćce przyłączeniowe hydrauliki M30x2 
Prędkość transportowa Max 25 km/h 
Liczba osób obsługujących Jedna osoba 
Rodzaj napędu hydrauliczny 
Poziom hałasu emitowany przez  
maszynę         LpA 

82 ± 1 dB 

         LAmax 99 ± dB 
         LCpeak 102 ± dB 

LpA – poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy. Uśredniony w 
czasie poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowanej charakterystyką częstotliwościową A. 

LAmax –  maksymalna wartość pomiaru skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A poziomu mocy 
akustycznej. 

LCpeak –  szczytowy poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową C. 
 

3.2. Budowa i zasada działania odmularki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Części składowe odmularki do rowów OR 080 
1 - Płyta mocowania frezarki 4 - Nóż tnący 7 - Regulowana osłona 
2 - Rama nośna 5 - Silnik hydrauliczny 8 - Płoza 
3 - Tarcza robocza 6 - Króćce przyłączeniowe hydrauliki 9 - Uchwyt transportowy 
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Odmularka do rowów składa się z nieruchomej ramy nośnej (2) stanowiącej jeden element z 
płytą montażowej (1) oraz ruchomej tarczy tnącej (3) z mocowanymi do niej wymiennymi nożami 
tnącymi (4). Tarcza (3) osadzona jest na wale silnika (5) przykręconego do ramy nośnej (2).  

Odmularka do rowów jest mocowana do ramienia nośnego w taki sposób, że osłona 
regulowana (7) jest ustawiona w prawo od ciągnika, kierując wyrzut szlamu najdalej od ciągnika. 

  

3.3. Wyposażenie i części zamienne: 
Odmularki sprzedawane są z następującym wyposażeniem standardowym: 

� karta gwarancyjna, 
� instrukcja obsługi wraz z katalogiem części zamiennych i deklaracją zgodności, 
� farba w sprayu (150 ml). 

 
Osprzęt i części zamienne: 

� wszystkie części znajdujące się w katalogu części. 

4. UWAGI I OSTRZE ŻENIA DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

UWAGA: 
Odmularka do rowów jest narzędziem niebezpiecznym. Może się nią 
posługiwać wyłącznie osoba zaznajomiona z niniejszą instrukcją obsługi. 
 

Każdy użytkownik odmularki powinien być w pełni świadomy istniejących 
zagrożeń i powinien wiedzieć, jak tych zagrożeń uniknąć. 
 

Jeśli używa się odmularki, zawsze należy stosować odzież i obuwie robocze 
oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej: 

� Hełm ochronny 
� Ochronniki słuchu 
� Rękawice ochronne 

Operator zawsze powinien mieć zestaw pierwszej pomocy medycznej 
(Dz. U. nr 12/98 poz. 51). 
 

4.1. Zasady bezpieczeństwa 
4.1.1. Użytkowanie 
� W czasie użytkowania maszyny należy stosować się do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12-01-1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie 
Dz. U. nr 12/98 poz. 51. 

� Przed rozpoczęciem pracy z odmularką do rowów bezwzględnie należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi i przestrzegać zasad określonych przez producenta w niniejszej instrukcji. 

� Instrukcję obsługi odmularki do rowów stosować przestrzegając instrukcji obsługi wysięgnika. 
� Niedopuszczalne jest stosowanie odmularki  do innych celów niż wymienione w przeznaczeniu. 
� Niedozwolone jest stosowanie zmian bez uzgodnienia z producentem. 
� Nieznajomość instrukcji obsługi może prowadzić do uszkodzenia odmularki do rowów.  
� Zakaz obsługi przez osoby niepełnoletnie lub chore. 
� Przestrzegaj wskazań znaków ostrzegawczych przedstawiających zagrożenia i napisów 

ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. 
 

UWAGA: 
Zabrania się bezpośredniego kontaktu dzieci z maszyną podczas pracy 
i postoju. 
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4.1.2. Podłączenie 
� Montaż i demontaż odmularki do rowów na ramieniu wysięgnika należy przeprowadzić przy 

podłączonym wysięgniku do ciągnika, gdy cały zestaw jest unieruchomiony przez hamulec 
postojowy ciągnika.  

� Podczas podłączenia węży hydraulicznych do przyłączy odmularki należy założyć okulary 
ochronne, rękawice i ubranie ochronne. 

� Podłączanie i odłączanie odmularki do ramienia wysięgnikowego należy wykonywać na równej 
i twardej powierzchni z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

� Układ zawieszenia TUZ ciągnika musi być wyregulowany łańcuchami napinającymi tak, aby 
zapewniał sztywne połączenie ciągnika z ramieniem wysięgnika na którym zamocowana jest 
odmularka do rowów. 

� Ciągnik z doczepionym zestawem wysięgnikowym ramię-odmularka powinien być dociążony 
tak, aby zapewnić stabilność całego układu ciągnik - zestaw wysięgnikowy. 

� Do połączenia odmularki do rowów z ramieniem wysięgnika należy stosować oryginalne 
elementy złączne i zabezpieczenia. 

� Podczas podłączenia węży hydraulicznych należy upewnić się, że hydraulika maszyny jak 
i zestawu wysięgnikowego jest bez ciśnienia. 

� Przed podłączeniem hydrauliki należy zredukować ciśnienie w przewodach. 

4.1.3. Praca 
� W czasie pracy po drogach publicznych należy stosować się do przepisów kodeksu drogowego. 
� Dopuszczalne nachylenie terenu, na którym może pracować maszyna określa producent. 

Wartość kąta bezpiecznej pracy na stoku lub pochyleniu terenu wynosi  
� Osoby postronne i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od odmularki, 

wynoszącej co najmniej 15 m od maszyny. Największą ostrożność należy zachować przy pracy 
w pobliżu dróg i jezdni, gdzie występuje duże ryzyko pojawienia się osób postronnych 
(Dz. U. nr 12/98 poz. 51). 

� Pracując z zestawem ramię-odmularka poboczy ciągnik powinien być wyposażony w kabinę dla 
kierowcy. 

� Przed przystąpieniem do pracy dokonać przeglądu maszyny a w szczególności sprawdzić stan 
podstawowych połączeń zespołów maszyny oraz prawidłowość podłączenia maszyny 
z ciągnikiem. 

� Obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan noży tnących wraz z tarczą tnącą, 
w razie potrzeby oddać do regeneracji bądź wymienić na nowe. 

� Zanim uruchomisz ciągnik upewnij się, że wszystkie napędy są wyłączone, a dźwignie 
sterowania hydrauliką znajdują się w położeniu neutralnym. 

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

� Zabrania się pozostawiania pracującego ciągnika bez dozoru. Przed opuszczeniem ciągnika 
wyłącz napęd, ustaw układ ciągnik- zestaw wysięgnikowy w pozycji spoczynkowej i wyjmij 
kluczyk ze stacyjki ciągnika (Dz. U. nr 12/98 poz. 51). 

� W czasie każdej przerwy w pracy maszyny napęd powinien być wyłączony 
(Dz. U. nr 12/98 poz. 51). 

� Pracę odmularką rowów należy prowadzić przy obrotach WOM 800÷1000 obr/min (dotyczy 
ramienia wysięgnikowego firmy SaMASZ). 

� Wszystkie manipulacje odmularką należy wykonywać wyłącznie z siedzenia operatora, 
sterowanie z poza kabiny ciągnika jest niedozwolone. 

� Zabronione jest opuszczanie ciągnika przez operatora w trakcie jazdy. 
� Podczas każdej przerwy w pracy sprzętu napęd powinien być wyłączony.  
� Nie pozostawiaj pracującego ciągnika bez dozoru. Przed opuszczeniem ciągnika wyłącz napęd 

i wyjmij kluczyk ze stacyjki ciągnika. 
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� Prędkości robocze zestawu ramię - odmularka dopasować do warunków pracy takich jak: 
gęstość oczyszczonego materiału, głębokość zagłębienia odmularki, wielkość nierówności 
terenu.  

� Niedopuszczalna jest praca odmularką do rowów po zmroku. 
� Niedopuszczalne jest pozostawienie układu ciągnik – ramię wysięgnikowe na stokach lub 

innych pochyłościach bez dodatkowego zabezpieczenia. 
� Nie należy pracować z uszkodzonymi osłonami lub bez osłon (Dz. U. nr 12/98 poz. 51). 
� W przypadku poważnej awarii zatrzymaj napęd maszyny, wyłącz silnik ciągnika i wyjmij 

kluczyk ze stacyjki. Następnie skontaktuj się z serwisem, a w razie wypadku (w tym wypadku 
drogowego) postępuj zgodnie z zasadami pierwszej pomocy i skontaktuj się z odpowiednimi 
służbami. 

4.1.4. Kontrola i naprawa 
� Wszystkie czynności kontrolno-naprawcze i konserwacyjne oraz czyszczenie części lub 

zespołów roboczych należy wykonywać, przy wyłączonym napędzie i braku ciśnienia 
w układzie hydraulicznym i po wyjęciu kluczyku ze stacyjki ciągnika, w pozycji spoczynkowej 
układu ciągnik – maszyna (Dz. U. nr 12/98 poz. 51). 

� Należy okresowo kontrolować stan połączeń śrubowych i innych elementów złącznych. Praca 
z uszkodzonymi elementami złącznymi jest niedopuszczalna. 

� 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. 
� Przy obsłudze układu hydraulicznego zakładaj okulary zabezpieczające i rękawice ochronne. 

Wyciekający pod ciśnieniem olej hydrauliczny z układu (20MPa) może przeniknąć przez skórę 
i spowodować infekcję. Jeśli uległeś tego typu obrażeniom bezzwłocznie udaj się do lekarza.  

� Nie wolno wykonywać napraw pod uniesionymi i nie zabezpieczonymi przed samoczynnym 
opadnięciem maszyny lub jej zespołami. 

� Należy sprawdzać przed każdym rozpoczęciem pracy stan noży tnących. W razie stępienia 
należy oddać do regeneracji. W przypadku uszkodzenia lub zużycia wymienić na nowe. 

� Gdy części wymagają wymiany używaj tylko oryginalnych części zamiennych zgodnie 
z katalogiem części. 

� Podczas pracy, konserwacji i regulacji używaj zawsze rękawic ochronnych, obuwia zakrytego 
i odzieży ochronnej pozbawionej luźnych części, pasków itp. Stosuj się zawsze do ostrzeżeń 
umieszczonych na maszynie. 

� Przy obsłudze układu hydraulicznego zakładaj okulary zabezpieczające i rękawice ochronne. 
Wyciekający pod ciśnieniem olej hydrauliczny z układu (20MPa) może przeniknąć przez skórę 
i spowodować infekcję. Jeśli uległeś tego typu obrażeniom bezzwłocznie udaj się do lekarza.  

� W przypadku poważnej awarii skontaktuj się z serwisem, a w razie wypadku (w tym wypadku 
drogowego) postępuj zgodnie z zasadami pierwszej pomocy i skontaktuj się z odpowiednimi 
służbami. 

 

UWAGA: 
Wszystkie czynności związane z obsługą i naprawą odmularki należy 
wykonywać przy wyłączonym silniku ciągnika, części obracające się powinny 
pozostać w spoczynku. 

 

4.1.5. Wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów  
� Wszelkie prace związane z wymianą elementów zużytych lub uszkodzonych powinno się 

przeprowadzać tylko przy wyłączonej maszynie, po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.  
� Podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany zużytych bądź uszkodzonych części 

należy stosować rękawice ochronne, obuwie zakryte oraz odzież ochronną pozbawioną luźnych 
części.  
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� W sytuacji pracy przy podniesionym urządzeniu należy je odpowiednio zabezpieczyć 
podporami, a w trakcie wymiany elementów z ostrymi krawędziami używać środków ochrony 
osobistej i przeznaczonych do tego narzędzi.  

� Po zakończeniu czynności związanych z wymianą wadliwych części należy zamontować 
wszystkie elementy osłon i zabezpieczeń.  

 
  UWAGA: 

Podczas wymiany uszkodzonych lub zużytych elementów konieczne jest 
stosowanie rękawic ochronnych. 

 

4.1.6. Przechowywanie 
� Odmularka do rowów powinna być przechowywana w miejscu zadaszonym oraz w sposób 

zapobiegający ewentualnemu okaleczeniu ludzi i zwierząt. 
 

4.1.7. Kwalifikacje operatora 
Aby praca maszyną przebiegała bezpiecznie każda osoba będąca operatorem musi spełniać 

poniższe wymagania: 
� Operator powinien posiadać prawo jazdy, potrafić kierować bezpiecznie pojazdami oraz znać 

zasady ruchu drogowego. 
� Musi być w odpowiednim stanie fizycznym, aby móc operować maszyną. 
� Nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających i leków, które mają wpływ na 

prowadzenie pojazdów i obsługi maszyn. 
� Powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do jej zapisów. 
� Operator powinien znać zasady działania zarówno ciągnika jak i maszyny oraz powinien być 

w stanie rozpoznać i uniknąć zagrożenia wynikające z pracy zestawem. 
 

4.1.8. Transport 
� W czasie przejazdów po drogach publicznych należy stosować się do przepisów kodeksu 

drogowego. 
� Do transportu zestawu ramię-odmularka należy zdjąć, bądź częściowo rozłączyć wałek WOM 

od strony ciągnika. 
� Na czas transportu zamontuj na zestawie ramię-odmularka przenośne urządzenia świetlno-

ostrzegawcze i trójkątną tablicę wyróżniającą pojazd wolnobieżny. 
� Przy przejazdach transportowych należy zawsze przestawić odmularkę poboczy w położenie 

transportowe.  
� Wszelkie zmiany położenia odmularki poboczy mogą być wykonywane po upewnieniu się, że 

w pobliżu nie ma innych pojazdów i osób postronnych.  
� Prędkość jazdy powinna być zawsze dostosowana do warunków drogowych. 
� Dopuszczalna prędkość 25 km/h nie może być przekroczona.  
� Podczas transportu, w wypadku uszkodzenia układu hydraulicznego, siłownik wysięgnika 

powinien być zabezpieczony specjalną blokadą (ceownik na tłoczysku siłownika). 
 

4.1.9. Przemieszczanie odmularki na inny pojazd w celach transportowych 
Za bezpieczeństwo transportu maszyn odpowiada przewoźnik i kierowca. Wszelki osprzęt 

i części muszą być zabezpieczone w czasie transportu. Aby transport odmularki  na inny pojazd był 
bezpieczny należy stosować się do podanych poniżej zasad: 
� Należy chwytać urządzeniami podnoszącymi wyłącznie za sztywne elementy odmularki takie 

jak rama nośna i płyta mocowania lub za przeznaczony do tego uchwyt. 
� Do podnoszenia należy stosować urządzenia podnoszące i osprzęt o udźwigu większym niż 

masa odmularki podana na tabliczce znamionowej. 
� W czasie przemieszczania odmularki na inny środek transportu, w strefie wykonywania 

manewru zabronione jest przebywanie osób postronnych. 
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� Na skrzyni ładunkowej pojazdu odmularkę należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jej 
przemieszczenie. 

 Odmularka do rowów do transportu obowiązkowo musi być ustawiona w pionie, płytą 
mocującą do góry. Tak zabezpieczoną odmularkę należy owinąć folią bąbelkową i przymocować do 
palety za pomocą taśmy mocującej. Dalsze przemieszczanie maszyny należy wykonywać za 
pomocą palety, jako zintegrowaną całość. 

Do umieszczenia odmularki do rowów na palecie należy użyć zawiesia pasowego i 
urządzenia podnoszącego o udźwigu nie mniejszym niż masa odmularki do rowów. 

 

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

4.1.10. Układ hydrauliczny  
� Uwaga! Układ hydrauliczny jest pod ciśnieniem! Olej hydrauliczny pod ciśnieniem może 

przeniknąć przez skórę i spowodować ciężkie obrażenia, dlatego szczególnie należy chronić 
skórę i oczy. W razie obrażeń spowodowanych cieczą pod ciśnieniem natychmiast korzystamy 
z pomocy lekarza. 

� Przewody hydrauliczne można podłączać do hydrauliki ciągnika pod warunkiem, że zarówno 
układ hydrauliczny ciągnika i maszyny nie znajdują się pod ciśnieniem Aby usunąć ciśnienie 
z przewodów należy po wyłączeniu ciągnika uruchomić kilka razy zawory hydrauliczne. 

� Podczas odłączania maszyny zagregowanej z ciągnikiem należy odstawić podczepiony sprzęt, 
spuścić ciśnienie z układu oraz zgasić silnik ciągnika. 

� Podczas kontroli niesprawności układu hydraulicznego i wyszukiwania miejsc wycieku oleju 
zabronione jest dotykanie ewentualnych przecieków dopóki układ znajduje się pod ciśnieniem. 

� Uwaga! Zaleca się, aby stosowany olej hydrauliczny posiadał 9-10 klasę czystości oleju wg. 
NAS 1638. 

 

 Eksploatacja węży hydraulicznych: 
� Należy unikać naciągania przewodów w czasie pracy. 
� Nie dopuszczać do załamań węży hydraulicznych. 
� Nie należy narażać przewodów hydraulicznych na kontakt z ostrymi krawędziami. 
� W razie uszkodzenia lub oznak starości przewody wymienić na nowe. 
� Okres użytkowania przewodów to 5 lat od daty ich produkcji. 

 

4.2. Ryzyko resztkowe 
Mimo, że producent maszyny SaMASZ Sp. z o. o. Białystok bierze odpowiedzialność za 

wzornictwo i konstrukcję maszyny, w celu eliminacji niebezpieczeństwa, pewne elementy ryzyka 
podczas użytkowania maszyny są nie do uniknięcia. Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub 
niewłaściwego zachowania się obsługującego maszynę.  

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

 

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

obracających się elementach roboczych. 
Podczas pracy, konserwacji i regulacji używaj zawsze rękawic ochronnych, obuwia zakrytego 

i odzieży ochronnej pozbawionej luźnych części, pasków itp. Stosuj się zawsze do ostrzeżeń 
umieszczonych na maszynie. 
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2.  Niebezpieczeństwo zranienia, starcia i otarcia 
Występuje w czasie wymiany elementów roboczych z ostrymi krawędziami, czyszczenia 

maszyny oraz podczas usuwania zacięć. Przy wszelkich naprawach i konserwacji używaj zawsze 
rękawic ochronnych. 

 

3.  Niebezpieczeństwo obcięcia kończyn 
Kontakt noży tnących z ciałem może być przyczyną poważnych obrażeń, a w skrajnych 

przypadkach amputacji kończyn lub śmierci. Nieuważna praca maszyną w pobliżu osób 
postronnych może być przyczyną wypadku. 

 

4.  Niebezpieczeństwo odrzutu 
Odrzut należy do najniebezpieczniejszych zjawisk występujących podczas pracy odmularki 

do rowów. Jest to niekontrolowany, gwałtowny i bardzo szybki ruch obrabianego przedmiotu lub 
jego fragmentu (kamienie, itp.). Bezpośrednie uderzenie materiału w ciało człowieka może w 
zależności od masy, wielkości, prędkości i umiejscowienia uderzenia, powodować: stłuczenia, 
przebicia, utratę oka lub zębów a nawet śmierć wskutek uszkodzenia organów i rozległych 
krwotoków wewnętrznych. 

 

5.  Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu 
Z zagrożeń nie mechanicznych najpoważniejszym jest hałas, który zazwyczaj znacznie 

przekracza dopuszczalne normy dla ośmiogodzinnego dnia pracy. Dlatego też zawsze należy 
stosować ochronniki słuchu. 

 

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

się, że zarówno hydraulika ciągnika jak i ramienia wysięgnikowego jest bez ciśnienia. 
Przy obsłudze układu hydraulicznego zakładaj okulary zabezpieczające i rękawice ochronne. 

Regularnie kontroluj węże układu hydraulicznego. 
 

 

UWAGA: 
Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania się obsługującego maszynę. 
 
 

7.  Zakazy 
Należy pamiętać o następujących zakazach podczas użytkowania odmularki do rowów: 

� Nie dokonuj usuwania zanieczyszczeń, regulacji lub napraw odmularki, gdy jest ona w ruchu. 
� Nigdy nie zmieniaj kolejności czynności obsługowych opisanych w instrukcji obsługi. 
� Nigdy nie pracuj gdy odmularka do rowów nie jest sprawna technicznie. 
� Nigdy nie zbliżaj się do ruchomych części maszyny. 
� Podczas napraw lub konserwacji odmularki do rowów korzystaj zawsze z opisów zawartych 

w instrukcji obsługi, czynności te wykonuj przy odłączonym napędzie od ciągnika. 
� Przed rozpoczęciem czynności skoncentruj się dokładnie na tym, co masz do wykonania. 
� Nigdy nie obsługuj odmularki będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub lekarstw 

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

być wciągnięte przez ruchome elementy maszyny, 
� Odmularka do rowów nie może być obsługiwana przez osoby nieuprawnione i nieprzeszkolone, 

przez dzieci i osoby niepełnosprawne. 
� Nigdy nie trać czujności czy w pobliżu pracy odmularki do rowów nie znajdują się osoby 

postronne i zwierzęta. 
 

 Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego odmularkę traktuje się jako maszynę, którą do 
momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według stanu techniki 
obowiązującej do dnia jej wyprodukowania. 
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UWAGA: 
Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania się do 
wyszczególnionych wskazówek i zakazów. 
 

8. Ocena ryzyka szczątkowego 
Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak: 

� uważne czytanie instrukcji obsługi, 
� zakaz przebywania osób na maszynie w czasie pracy i w czasie przejazdów, 
� zakaz przebywania w zasięgu działania maszyny, 
� regulacji, konserwacji i smarowania urządzenia w przypadku wyłączonego silnika, 
� wykonywania napraw maszyny tylko przez osoby do tego wyszkolone, 
� obsługiwania maszyny przez osoby, które zapoznały się z instrukcja obsługi, 
� w przypadku zabezpieczenia urządzenia przed dostępem dzieci i osób postronnych, 
� zagrożenie resztkowe przy używaniu maszyny może być ograniczone do minimum. 
 

 W przypadku gdy uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego 
wynikającego z narażenia na hałas nie jest możliwe za pomocą środków ochrony 
zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawca (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. 

 

4.3. Znaki bezpieczeństwa 

UWAGA:  
Zawsze przestrzegaj wskazań znaków ostrzegawczych przedstawiających 
zagrożenia i napisów ostrzegawczych umieszczonych na maszynie 

 
 

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

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

 
 

   
N-3 

Przed rozpoczęciem 
użytkowania zapoznaj się z 

instrukcją obsługi 

N-4 
Wyłącz zasilanie przed 
rozpoczęciem czynności 
obsługowych lub napraw 

 

N-23 
Uwaga na linie elektryczne 
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N-49 

Nie przebywać w polu 
wychylenia maszyny 

 
N-99 

Przed wejściem w strefę zagrożenia 
przygnieceniem zabezpieczyć cylinder 
podnoszący urządzeniem blokującym 

 
 
 
 
 
 
 

N-106 
Uwaga: elementy wirujące 

 
 
 
 
 
 
 

N-125 
Zachowaj bezpieczną odległość od 

maszyny 

 

 
N-52 

Nakaz stosowania 
ochrony rąk 

 

 
N-100 

Nakaz stosowania ochrony oczu 

 

 
N-101 

Nakaz stosowania ochrony ciała 

 

 
N-102 

Nakaz stosowania hełmu 
ochronnego 

 

 
N-103 

Nakaz stosowania ochronników 
słuchu 

 
UWAGA:  
Zespoły zamienne zastosowane podczas naprawy odmularki do rowów 
powinny mieć umieszczone wszystkie znaki bezpieczeństwa przewidziane 
przez producenta. 

5. UŻYTKOWANIE 

5.1. Podłączanie odmularki do ramienia wysięgnikowego 
W celu prawidłowego podłączenia odmularki do ramienia wysięgnikowego należy kolejno 

wykonać następujące czynności: 
� umieścić paletę z odmularką do rowów na równym i utwardzonym podłożu, 
� podjechać ciągnikiem z podczepionym ramieniem wysięgnikowym i ustawić płytę mocującą 

ramienia tak aby pokryła się z płytą mocującą odmularki, 
� zabezpieczyć ciągnik przed przemieszczeniem się za pomocą hamulca postojowego, 
� połączyć płytę mocującą odmularkę do płyty mocującej ramienia za pomocą 6 śrub i nakrętek 

M14.  
� podłączyć przewody hydrauliczne używając szybkozłączy i zwracając szczególną uwagę, aby 

przewód zasilający odmularkę podłączyć do przyłącza zasilającego P(+) ramienia 
wysięgnikowego, a przewód powrotny odmularki podłączyć do przyłącza powrotnego T(-) 
ramienia wysięgnikowego (Rys. 4). 

� Tak podłączoną odmularkę do rowów należy lekko podnieść ponad paletę i sprawdzić stan 
połączeń śrubowych oraz czy odmularka nie ma widocznych uszkodzeń. 

� Uruchomić próbnie odmularkę do rowów w celu sprawdzenia poprawności podłączenia i pracy 
odmularki. 
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Rys. 4. Oznaczenie przewodów hydraulicznych odmularki do rowów 

 
UWAGA: 
Przy podłączaniu i sprawdzaniu odmularki do rowów należy przestrzegać 
wszelkich warunków bezpieczeństwa wymienionych w instrukcji. 
 

5.2. Położenie i przejazdy transportowe 
Położenie transportowe odmularki do rowów zagregowanej z ramieniem wysięgnikowym 

marki SaMASZ jest zgodne z położeniem transportowym tego ramienia. Patrz Rys. 5. 
W przypadku zamontowania odmularki do rowów na inny typ ramienia wysięgnikowego, 

należy zagregowaną odmularkę do rowów z ramieniem złożyć do najbardziej zwartej pozycji. 
� Do transportu agregatu ramię- odmularka  należy wykorzystać wszelkie zabezpieczenia 

transportowe przewidziane w sterowaniu i konstrukcji ramienia wysięgnikowego. 
� Na czas transportu należy rozłączyć WOM. Należy pamiętać o odpowiednim oznakowaniu 

i oświetleniu zagregowanych maszyn, jako pojazdu wolnobieżnego według przepisów kodeksu 
drogowego.  

� Prędkość zawsze należy dostosować do warunków panujących na drodze. 
� Prędkość transportowa po drogach publicznych nie może przekraczać – 25 km/h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 5. Pozycja transportowa odmularki do rowów 
 



 

 Instrukcja obsługi ODMULARKA DO ROWÓW 
OR 080 (L) 

 

- 14 - 

5.3. Praca 
5.3.1. Podstawowe informacje dotyczące pracy 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy o wysokiej jakości, jak też trwałości odmularki należy 
podporządkować się następującym zasadom: 
� bezwzględnie należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy i ruchu drogowego, 
� wydatek oleju hydraulicznego pompy zasilającej odmularkę do rowów powinien wynosić 

80÷100 l/min. Dla ramienia wysięgnikowego firmy SaMASZ wydatek taki uzyskuje się 
odpowiednio przy obrotach WOM ciągnika równych 800÷1000 obr/min, 

� zaleca się aby operator przed rozpoczęciem równania ustawił odmularkę do rowów w dogodnej 
pozycji, a następnie przez całą drogę równania nie zmieniał jej położenia. Taki rodzaj pracy 
zapewnia bezpieczeństwo i estetykę pracy, 

� należy pamiętać o dostosowaniu prędkości jazdy do gęstości szlamu głębokości pracy, aby nie 
przeciążyć odmularki i tym samym nie doprowadzić do jej zblokowania, 

� podczas równania nie wolno wykonywać żadnych ruchów ramieniem wysięgnikowym, co 
przyczyni się do wysokiej jakości wykonanej pracy, 

� po ustawieniu odmularki oraz ramienia wysięgnika jak na Rys. 6, należy uruchomić odmularkę 
oraz powoli opuścić na wysokość rowu, 

� przy długich cyklach pracy zaleca się co kilka godzin okresową kontrolę noży tnących, połączeń 
śrubowych, jak też całej odmularki, 

� aby sterowanie ramieniem było wystarczająco precyzyjne, należy wyregulować pokrętłami 
zawory dławiące umieszczone na siłownikach. 

 
Rys. 6. Pozycja odmularki do rowów wraz z ramieniem 

 
5.3.2. Regulacja początkowa i przygotowanie do pracy 

Odmularka do rowów jest fabrycznie wyregulowana i nie wymaga dodatkowej regulacji.  
W przypadku nieprawidłowego działania odmularki należy skontaktować się z serwisem. 

 
Przed przystąpieniem do pracy odmularką do rowów należy: 

� dokładnie sprawdzić odmularkę, czy jest w pełni sprawna i nie posiada luzów i uszkodzeń. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na stan połączeń śrubowych noży tnących, 

� zdjąć wszelkie osłony, blokady i zabezpieczenia założone na agregat ramię-odmularka, 
� podłączyć wałek WOM do ciągnika, 
� po upewnieniu się, że w pobliżu nie ma postronnych osób uruchomić odmularkę, bez obciążenia 

i osiągnąć zadane obroty WOM, po czym wyłączyć i sprawdzić czy nie ma wycieków oleju, 
� jeżeli stan odmularki oraz jej jałowa praca nie budzą zastrzeżeń można przystąpić do pracy. 
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5.3.3. Regulacja głębokości oczyszczania rowu 
W celu zmiany głębokości oczyszczania rowu odmularka posiada regulowana na wysokość 

płozę. W celu regulacji należy poluzować śruby i nakrętki (1) (Rys. 7), następnie poluzować 
nakrętki (2) i za pomocą śruby (3) wyregulować wysokość płozy. Po tej czynności należy dokręcić 
regulowane połączenia śrubowe. 

 
Rys. 7. Regulacja wysokości umiejscowienia płozy regulującej głębokość pracy odmularki 

 

5.3.4. Bezpieczny rozruch i zatrzymanie 
Przed rozpoczęciem pracy należy rozejrzeć się dookoła czy w promieniu 10 m nie znajdują 

się osoby postronne lub zwierzęta. Następnie należy ustawić odmularkę w pozycji docelowej pracy 
i dopiero wtedy uruchomić maszynę. 

Przed zatrzymaniem odmularki do rowów należy zakończyć pracę, podnosząc odmularkę do 
góry ponad rów. W dalszej kolejności należy wyłączyć napęd maszyny, po czym można rozpocząć 
czynności manipulacyjne ramieniem wysięgnikowym w celu złożenia agregatu ramię-odmularka do 
pozycji transportowej. 

 

5.3.5. Sterowanie 
Sterowanie odmularką do rowów odbywa się za pomocą ramienia wysięgnikowego, według 

jego indywidualnego pulpitu sterowania.  
 

5.3.6. Postępowanie w przypadku zablokowania się narzędzia roboczego 
� Prace przy maszynie mogą być wykonywane tylko przy wyłączonym napędzie i braku ciśnienia 

w układzie hydraulicznym. 
� Należy wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i zabezpieczyć pojazd przed przypadkowym ruchem lub 

uruchomieniem. 
� Założyć rękawice ochronne i usunąć część, która blokuje narzędzie robocze. 
� Opuścić przystawkę na podłoże. 

 

5.3.7. Odłączanie odmularki rowów od ramienia wysięgnikowego 
Aby rozłączyć odmularkę rowów od ramienia wysięgnikowego należy: 

� wyłączyć napęd zespołu tnącego odmularki rowów, 
� podjechać ciągnikiem z podczepionym ramieniem wysięgnikowym oraz odmularką rowów nad 

paletę umieszczoną na równym i utwardzonym podłożu,  
� ostrożnie umieścić odmularkę rowów na palecie, 
� zabezpieczyć ciągnik przed przemieszczeniem się, 
� wyłączyć silnik ciągnika oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki, 
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� odłączyć przewody hydrauliczne, 
� odłączyć płytę mocującą frezarki do płyty mocującej ramienia poprzez odkręcenie śrub 

mocujących oraz usunięcie sworznia i przetyczki sprężystej, 
� odjechać ostrożnie ciągnikiem. 

6. OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA 

UWAGA: 
Należy stosować tylko oryginalny osprzęt i części zamienne firmy SaMASZ. 
Części pochodzące z nieznanego źródła lub dorabiane wpływają niekorzystnie 
na funkcjonowanie urządzenia i bezpieczeństwo pracy, posiadają mniejszą 
trwałość. 

 
UWAGA: 
Firma SaMASZ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody 
powstałe w wyniku stosowania nieoryginalnych części i osprzętu. 
 

6.1. Obsługa codzienna 
Przed każdym rozpoczęciem pracy odmularką do rowów należy: 

� upewnić się, że ciągnik i ramię wysięgnikowe do którego jest podłączona odmularka do rowów 
działają poprawnie,  

� ustawić osłonę regulowaną, 
� ustawić żądaną głębokość poprzez regulację wysokości płozy (p. 5.3.3), 
� sprawdzić połączenia śrubowe tarczy tnącej, noży w razie potrzeby dokręcić śrub, 
� sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek według Tab. 2, 
� sprawdzić stan przewodów i połączeń hydraulicznych, 
� sprawdzić stan noży tnących i w razie potrzeby zregenerować bądź wymienić na nowe, 
� uszkodzone części wymienić na nowe. 
 

Po przepracowanych 4-5 godzinach należy: 
� sprawdzić połączenia śrubowe, w szczególności połączenia tarczy tnącej, noży,  w razie 

potrzeby dokręcić według Tab. 2, 
� sprawdzić stan przewodów i połączeń hydraulicznych, 
� sprawdzić czy noże nadają się do dalszej pracy. 
 

Codziennie po zakończeniu pracy należy: 
� obejrzeć widoczne części i zespoły oraz ich połączenia; wszystkie poluzowane połączenia 
śrubowe dokręcić, a części zużyte lub uszkodzone wymienić, 

� oczyścić maszynę z resztek roślin, brudu i błota. 
 

6.2. Obsługa posezonowa i przechowywanie 
Po odłączeniu odmularki do rowów od ramienia wysięgnikowego, w przypadku przestoju 

odmularki dłuższego niż jeden miesiąc należy zawsze przeprowadzić następujące czynności 
konserwacyjne: 
� dokładnie oczyścić odmularkę do rowów z zanieczyszczeń, następnie umyć i osuszyć, 
� jeżeli odmularka wymaga jakichkolwiek napraw, regulacji, wymiany uszczelnień, wymiany 

przewodów, należy je wykonać, 
� należy zlikwidować ogniska korozji i uzupełnić ubytki w powłoce malarskiej, 
� zabezpieczyć niemalowane powierzchnie metalowe cienką warstwą smaru stałego np. ŁT – 43, 

lub oleju przekładniowego, mineralnego lub silnikowego np. 15W40, 
� uzupełnić bądź wymienić nieczytelne naklejki ostrzegawcze i informacyjne, 
� zaślepić króćce przyłączeniowe przewodów hydraulicznych. 
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Odmularkę należy przechowywać w pozycji pionowej, w suchym i czystym miejscu do 
którego nie mają dostępu osoby postronne i zwierzęta, na płaskim równym i utwardzonym podłożu 
pod dachem lub innym przykryciem chroniącym ją przed działaniem środowiska atmosferycznego. 

 

6.3. Ponowne uruchomienie maszyny po dłuższym przechowywaniu 
� Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone z właściwym momentem (Tab. 2). 
� Sprawdzić stan techniczny układu hydraulicznego i napędowego postępując jak przy obsłudze 

codziennej. 
 

Tab. 2. Wartości momentów dokręcających śrub 
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7. USTERKI I ICH LIKWIDACJA 

Rodzaj usterki Przyczyna Sposób likwidacji 

Odmularka  nie oczyszcza 

Uszkodzone lub stępione noże 
tnące 

Oddać do regeneracji lub 
wymienić na nowe 

Za niskie obroty WOM 
Przełączyć obroty na 1000 

obr/min, zwiększyć prędkość 
obrotową silnika. 

Zużyty, uszkodzony silnik 
hydrauliczny 

Regeneracja silnika 
hydraulicznego, bądź wymiana 

na nowy 
Uszkodzone lub ścięte śruby 

mocowania silnika 
hydraulicznego 

Wymienić na nowe 

Nieszczelny układ hydrauliczny 
Uszczelnić lub dokręcić 

przyłącza 
Źle wyregulowany, bądź 

uszkodzony rozdzielacz oleju 
Wyregulować lub wymienić na 

nowy 
Tarcza tnąca obraca się w 

przeciwnym kierunku 
Zamienić miejscami przewody 

Nieszczelny układ 
hydrauliczny, przerwane lub 

rozerwane przewody 
hydrauliczne 

Nieszczelności usunąć, 
przewody wymienić na nowe, 

szczelne 

Rów nie jest równo 
oczyszczony 

Stępienie się lub uszkodzenie 
noży tnących 

Oddać do regeneracji lub 
wymienić na nowe 

Gwałtowne, nieprecyzyjne 
ruchy ramieniem 
wysięgnikowym 

Niewyregulowane zawory 
dławiące na siłownikach 

ramienia wysięgnikowego 

Wolne obroty tarczy tnącej 

Włączone niewłaściwe obroty 
WOM ciągnika 

Przełączyć WOM ciągnika na 
1000 obr/min 

Niskie obroty 
WOM ciągnika 

Zwiększyć prędkość obrotową 
silnika 

Zużyty silnik hydrauliczny Wymienić na nowy 
Nieszczelny układ hydrauliczny Uszczelnić 

Głośna praca 
 

Poluzowanie śrub mocujących 
silnik hydrauliczny lub płytę 

mocowania odmularki 
Dokręcić śruby 

Duże drgania i wibracje 
odmularki i ramienia 

wysięgnikowego 

Poluzowane noże tnące lub 
uchwyty noży 

Dokręcić śruby 

Luzy w połączeniach 
śrubowych 

Dokręcić śruby 

Brak noża tnącego lub uchwytu 
noża 

Zamontować nóż lub uchwyt 
noża 

Wyciek oleju 

Niedokręcone króćce 
przyłączeniowe 

Dokręcić króćce 
przyłączeniowe 

Zużyte, uszkodzone 
uszczelniacze, łączniki 

Wymienić uszczelniacze, 
łączniki na nowe 

Nieszczelny siłownik 
hydrauliczny 

Zregenerować 
Wymienić na nowy 
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8. NAPRAWA I KASACJA MASZYNY 

8.1. Naprawa 
W przypadku częściowego zużycia odmularki do rowów należy poddać ją naprawie poprzez 

wymianę zużytych części. W tym celu należy maszynę dokładnie oczyścić z brudu. W dalszej 
kolejności należy spuścić olej do szczelnego pojemnika i zaślepić króćce przyłączeniowe. 
Następnie należy wymienić zużyte części na nowe i zmontować odmularkę używając nowych 
elementów złącznych, zabezpieczających i uszczelniających. Śruby należy dokręcać momentem 
obrotowym według ich klas wytrzymałości oraz rozmiaru (wg Tab. 2). 

 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do czynności związanych z naprawą należy maszynę 
odłączyć od ciągnika. 

 
Po naprawie maszyny należy wykonać następujące czynności: 

� należy upewnić się czy wszystkie elementy są zamontowane w prawidłowy sposób, 
� sprawdzić czy śruby i nakrętki są dokręcone, 
� należy wykonać rozruch próbny, aby sprawdzić prawidłowość działania naprawianej 

maszyny. 
 

8.2. Demontaż i kasacja 
Podczas demontażu i montażu należy zachować szczególna ostrożność i korzystać z rysunków 

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

skupu złomu. 
W przypadku całkowitego zużycia odmularki do rowów w stopniu nie pozwalającym na jej 

dalszą eksploatację należy poddać ją kasacji. W tym celu należy spuścić olej z układu 
hydraulicznego i przekazać go do utylizacji. Dokładnie wyczyścić pozostałości oleju i brudu 
czyściwem. W dalszej kolejności należy rozebrać odmularkę do rowów pamiętając o segregacji 
części według rodzaju materiału i dostarczyć je do punktu skupu złomu. 

 

8.3. Środowisko 
� Odmularka do rowów jest produktem w pełni przyjaznym dla środowiska naturalnego. 
� Materiały, z których wykonana jest odmularka, w 90% nadają się do recyklingu. 
� Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu. 
� Zużyte części maszyny i opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami 

ochrony środowiska. 
� W całym okresie eksploatacji należy uważać, aby nie dopuścić do wycieku oleju z układu 

hydraulicznego odmularki, który może spowodować skażenie środowiska naturalnego. 
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9. KARTA GWARANCYJNA 

ODMULARKA DO ROWÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 

10. WARUNKI GWARANCJI 

10.1. Zasady postępowania gwarancyjnego 
1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie odmularki do rowów objętej niniejszą 

gwarancją. 
 

2. Wady lub uszkodzenia maszyny ujawnione w okresie 12 miesięcy od daty zakupu będą 
usuwane bezpłatnie na miejscu u nabywcy lub u producenta. 

 

3. Ujawnione wady lub uszkodzenia należy zgłosić osobiście, listownie lub telefonicznie. 
Naprawy dokonywane będą w ciągu 14 dni. Naprawy gwarancyjne wykonuje producent lub 
upoważnione punkty serwisowe. 

 

4. Reklamacje dotyczące wymiany wyrobu lub zwrotu ceny przyjmuje i rozpatruje w terminie 14 
dni producent. 

 

5. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane szkody spowodowane: 
a) naturalnym zużyciem części takich jak: noże tnące, tarcza robocza, osłona regulowana, 

płozy ślizgowe, itp. Naprawy te mogą być wykonane wyłącznie na koszt nabywcy 
odmularki. 

b) użytkowaniem odmularki do rowów niezgodnym z instrukcją obsługi lub z jej 
przeznaczeniem, 

c) zbyt szybkim opuszczaniem maszyny na podłoże, 
d) zdarzeniami losowymi lub innymi, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant, 
e) wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi, 
f) brakiem lub nadmiernym zużyciem noży tnących, tarczy tnącej oraz układu 

hydraulicznego odmularki. 
 

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

Numer fabryczny 
Data produkcji 
Pieczęć gwaranta 
Podpis kontrolera 

Data sprzedaży 
Podpis sprzedawcy 
Pieczęć sprzedawcy 
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7. Gwarant ma prawo anulować gwarancję na wyrób w przypadku stwierdzenia: 
a) ingerencji do wnętrza maszyny, wprowadzenia zmian w jej konstrukcji lub 

zamierzonego spowodowania uszkodzeń, pogięcia elementów itp. 
b) wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym,  najeżdżaniem 

na przeszkody lub innym, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant, 
c) braku wymaganych zapisów, pieczęci lub samodzielnego dokonania ich w karcie 

gwarancyjnej, 
d) użytkowania odmularki niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcj ą obsługi. 

 

8. Wykonawca może rozwiązać Umowę serwisową ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 
gdy Użytkownik nie dokonuje płatności z tytułu tej umowy w terminie, a opóźnienie 
w płatności jest dłuższe niż 30 dni od daty wymagalności. Rozwiązanie Umowy Serwisowej 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika powoduje jednoczesne 
wygaśnięcie gwarancji udzielonej na maszynę. 
 

9. Wykonawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności odszkodowawczej za straty 
powstałe na skutek wystąpienia usterek maszyny lub awarii w pracy tej maszyny. 

 

UWAGA: 
Przy zakupie należy żądać od sprzedawcy dokładnego wypełnienia karty 
gwarancyjnej z podaniem daty i miejsca zakupu oraz poświadczenia tych 
danych pieczątką punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy. Brak tych 
informacji narazi nabywcę na utratę gwarancji. 
 
UWAGA: 
Do uznania reklamacji jako podlegającej gwarancji wymagane jest: adres, data 
i miejsce zakupu, typ maszyny 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. 
 
UWAGA: 
Firma SaMASZ stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów 
i modeli. Dlatego zawsze możliwa jest zmiana formy, wyposażenia i techniki 
dostarczanych wyrobów. Z danych, rysunków i opisów zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi oraz katalogu części zamiennych nie mogą wynikać żadne 
roszczenia. 
Firma SaMASZ nie odpowiada za błędy w druku. 
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10.2. 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. 

 


