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Благодарим Вас за выбор нашего Обмотчика руло-
нов Z552 предназначенного для эффективной рабо-
ты.

Данное руководство по эксплуатации позволит вам 
в полной мере использовать преимущества обмот-
чика и одновременно оптимизировать процесс об-
мотки рулонов.

Руководство содержит подробное оглавление, а 
затем описание, помогающее идентифицировать и 
изучить обмотчик

Информация о безопасности и комфорте работы, 
описание агрегации с трактором, эксплуатации, тех-
нического обслуживания и условий хранения, нахо-
дится на следующих страницах руководства. 

Каталог запасных частей содержащий перечень ос-
новных частей обмотчика, облегчающий их заказ, 
прилагается к данному руководству в электронном 
виде на компакт-диске.
Бумажный каталог Вы можете приобрести у автори-
зованных дистрибьюторов в торговых точках, или 
непосредственно у производителя.

И руководство по эксплуатации и каталог запча-
стей содержат основную информацию об изделии. 
Уровень отделки и комплектации изделия может 
незначительно отличаться от представленного в ру-
ководстве. Производитель сохраняет за собой право 
вводить изменения в изделия без предупреждения.

Легенда

Предупреждение:

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.
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этот символ предупреждает и указы-
вает на необходимость строгого со-
блюдения требований безопасности 
оператора, случайных прохожих, или 
безопасной эксплуатации устройства.

Информация:
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zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
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этот символ указывает на дополни-
тельную информацию, позволяющую 
оптимизировать работу изделия.
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этот символ обращает внимание на 
необходимость соблюдения требова-
ний охраны окружающей среды.
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этот символ указывает Вам на страни-
цу, где находится подробная инфор-
мация на эту тему.
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1 Идентификация обмотчика, общие правила техники безопасности
1.1 Идентификация обмотчикаИдентификация обмотчика

Обмотчик идентифицировать на основании завод-
ского идентифицирующего щитка, неразъёмно при-
креплённого к главной раме обмотчика. 

Данные, указанные на заводском щитке представ-
лены на рисунке ниже

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Запрещается выезжать на дороги 
общего пользования обмотчику без 
заводского щитка, или с неразборчи-
вым заводским щитком

При покупке проверить соответствие заводского номера, расположенного на заводском щитке машине, с 
номеров, вписанном в руководстве по эксплуатации и гарантийной карте.

Owijarkę identyfikować na podstawie 
tabliczki znamionowej trwale przymocowa-
nej do ramy głównej owijarki. 

Dane umieszczone na tabliczce znamionowej 
podaje poniższy rysunek

        

Zabrania się wyjazdu na drogi 
publiczne owijarki bez  tabliczki 
znamionowej lub z nieczytelną 
tabliczką znamiomową.

Przy zakupie sprawdź zgodność numeru fabrycznego umieszczonego na tabliczce znamiono-
wej maszyny z numerem wpisanym w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.

1 Identy�kacja owijarki, ogólne zasady bezpieczeństwa
1.1 Identy�kacja owijarki

3

Owijarkę identyfikować na podstawie 
tabliczki znamionowej trwale przymocowa-
nej do ramy głównej owijarki. 

Dane umieszczone na tabliczce znamionowej 
podaje poniższy rysunek

        

Zabrania się wyjazdu na drogi 
publiczne owijarki bez  tabliczki 
znamionowej lub z nieczytelną 
tabliczką znamiomową.

Przy zakupie sprawdź zgodność numeru fabrycznego umieszczonego na tabliczce znamiono-
wej maszyny z numerem wpisanym w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.

1 Identy�kacja owijarki, ogólne zasady bezpieczeństwa
1.1 Identy�kacja owijarki

3

Заводской щиток
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Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.
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Руководство по эксплуатации являет-
ся неотъемлемой частью стандарт-
ной комплектации обмотчика руло-
нов Z552

В случае продажи машины другому пользователю, 
следует в обязательном порядке передать руко-
водство по эксплуатации. Рекомендуется, чтобы 
поставщик обмотчика сохранил квитанцию приёма 
руководства по эксплуатации вместе с машиной, 
подписанную покупателем.

Пользователь внимательно ознакомь-
ся с руководством по эксплуатации.

Соблюдение его рекомендаций позволит избежать 
рисков, эффективно и результативно эксплуатиро-
вать машину и сохранить гарантию на срок, предо-
ставляемый изготовителем.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1
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данным руководством.
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сена и трав и других растений, с влажностью при-
мерно 60%1 скрученных в рулоны с помощью пресс-
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рулоны укладывать максимум в двух слоях на су-
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месяцев при плюсовых температурах. Так приготов-
ленный сенаж подходит для кормления как полно-
ценный фураж.
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трактора.
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Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Несанкционированное введение из-
менений в устройство обмотчика ос-
вобождает производителя обмотчика 
от ответственности за возникшие в их 
результате опасности и повреждения.

 

1 Травы и другие бобовые растения предназначен-
ные для вяления и обмотки косить в начальной 
фазе колошения (оптимально во второй половине 
дня). На следующий день, после нескольких часов 
сушки, скошенный материал собрать с помощью 
пресс-подборщика. Сохранять максимальную сте-
пень прессования рулонов.

2 В рулонах, оставленных на длительное время на-
ступает вредный процесс гниения.
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1.2 Устройство обмотчика

Обмотчик рулонов Z552 состоит  
из следующих главных узлов:
• Основная рама поз. 1
• Подаватель пленки поз. 2
• Нижняя рама поз. 3
• Поворотная рама поз. 4
• Боковые колеса поз.5
• Поворотные барабаны поз.6
• Гидромотор поз.7
• Счетчик обмоток поз.8
• Защитный барьер поз.9

На основной раме (1) находится дышло, предназначенное для прикре-
пления обмотчика к трёхточечному начесному устройству трактора. К 
основной раме вращательно прикреплена нижняя рама (3), на которой 
установлена поворотная рама (4), оснащённая поворотными барабанами 
(6).
На левой вертикальной стойке находится подаватель плёнки. Для приво-
да поворотной рамы обмотчика используется гидромотор (7), питаемый 
от гидравлической системы трактора через соединительные шланги и 
вентильный блок.
Поворотная рама (4) должна вращаться в направлении, указанном на 
пиктограмме.
Гидромотор через цепную передачу приводит в движение поворотные 
барабаны, приводя одновременно во вращение резиновые валики 
(2). При каждом обороте поворотной рамы ролик с плёнкой (1 на схеме 
прохождения плёнки 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.

12

 р. 5.1) поворачивается на некоторый угол отно-
сительно горизонтальной оси, что приводит к наматыванию очередных 
слоёв плёнки, плотно обматывающих рулон.

Owijarka Z552 zbudowana jest  
z następujących zespołów:

• Rama główna         poz.  1
• Podajnik folii      poz.  2
• Rama dolna       poz.  3
• Rama obrotowa      poz.  4
• Koło boczne      poz.  5
• Bębny obrotowe      poz.  6
• Silnik hudrauliczny    poz.  7
• Licznik owinięć      poz.  8
• Barierka ochronna     poz.  9

1.2 Budowa Owijarki

Na ramie głównej (1) znajdują się zaczepy służące do mocowania 
owijarki na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Do ramy 
głównej obrotowo przymocowana jest rama dolna (3), na której 
zabudowano ramę obrotową (4) wyposażoną w bębny obrotowe (6).

Na lewym słupku pionowym znajduje się podajnik folii.
Do napędu ramy obrotowej owijarki zastosowano silnik hydrauliczny 
(7) zasilany z instalacji hydraulicznej ciągnika poprzez przewody 
przyłączeniowe i blok zaworowy.
Rama obrotowa (4) powinna obracać się w kierunku wskazanym na 
piktogramie.
Silnik hydrauliczny poprzez przekładnię łańcuchową napędza bębny 
obrotowe wywołując jednocześnie obrót wałków  (2) i rolki z folią 
(1 na schemacie przebiegu folii    rozdział 5.1).
Przy każdym obrocie ramy obrotowej bela z folią obraca się         
o pewien kąt wokół poziomej osi powodując nakładanie się 
kolejnych warstw folii szczelnie owijając belę.

5

Схема прохождения пленки
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Значения пиктограмм указаны в части 1.6 руководства.

1.3 Расположение пиктограмм
Расположение пиктограмм

Правая сторона

Заводской щиток
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Значения пиктограмм указаны в части 1.6 руководства.Oznaczenia piktogramów podano w części 1.6 instrukcji.

Usytuowanie piktogramów strona lewa

7

Расположение пиктограмм
Левая сторона
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1.4 Характеристика обмотчика

№ п.п. Перечень Ед. измерения

1 Тип Z552

2 Способ соединения с трактором - Подвесной

3 Габаритные размеры
длина/ширина/высота

мм 2670/1450/1672

4 Вес машины кг 450

5 Максимальный вес рулона кг 800

6 Размеры обматываемого рулона
Длина
Диаметр

мм
1200

1000-1200

7 Максимальная транспортная скорость км/ч 20

8 Агрегатирование с трактором через - ТНУ

9 Тяговый класс трактора - 0.9

10 Минимальная мощность трактора кВт 30

11 Необходимое давление гидравлической системы трактора. мПа 14

12 Рекомендуемая производительность насоса трактора л/мин 22

13 Привод обмотчика - Гидравлический с гидравлической системы трактора.

14 Привод поворотной рамы - Гидромотор

15 Максимальная скорость поворотной рамы обр./мин. 35

16 Способ загрузки рулонов - Подъёмником с грузоподъёмностью минимум 1000 кг

17 Способ разгрузки рулонов - Автоматически высовывающейся рамой стола
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18 Ширина пленки мм 500

19 Количество оборотов поворотной рамы (стола) для плёнки:
500 мм

об.
24

20 Время обмотки рулона мин. ~2

21 Количество обслуживающего персонала - 1 (оператор трактора)

22 Счетчик обмоток - Электронный, тип L-01

23 Напряжение электрической системы В 12

24 Освещение машины - опция - В соответствии с требования Правил дорожного движения
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1.5 Габариты обмотчика

На рисунке выше представлены габаритные размеры обмотчика.
Na rysunkach powyżej przedstawiono wymiary gabarytowe owijarki

1.5 Wymiary owijarki

10
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1.6 Предупреждающие 
символы

Предупреждение пиктограммы расположенные на 
машине информируют оператора об опасностях и 
рисках, которые могут возникнуть во время работы 
машины. Поддерживайте чистоту и четкость симво-
лов.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Заменить неразборчивые символы 
новыми. Пиктограммы можно приоб-
рести у производителя

1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

Piktogram nr 4
Nie zbliżać się do cięgieł podnośnika 
w trakcie pracy owijarki.

Piktogram nr 5
Zachować bezpieczną odległość od 
pracującej maszyny.

         Piktogram nr 6
       Niebezpieczne miejsce.

 
Piktogram nr 7

Piktogram nr 8

Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.
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Пиктограмма № 1
Предупреждение, прежде чем выпол-
нить данное действие следует прочи-
тать руководство по эксплуатации

1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

Piktogram nr 4
Nie zbliżać się do cięgieł podnośnika 
w trakcie pracy owijarki.

Piktogram nr 5
Zachować bezpieczną odległość od 
pracującej maszyny.

         Piktogram nr 6
       Niebezpieczne miejsce.

 
Piktogram nr 7

Piktogram nr 8

Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.
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Пиктограмма № 2
Перед началом техобслуживания или 
ремонта выключить двигатель и вы-
нуть ключ из замка зажигания

1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

Piktogram nr 4
Nie zbliżać się do cięgieł podnośnika 
w trakcie pracy owijarki.

Piktogram nr 5
Zachować bezpieczną odległość od 
pracującej maszyny.

         Piktogram nr 6
       Niebezpieczne miejsce.

 
Piktogram nr 7

Piktogram nr 8

Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.
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Пиктограмма № 3
Не открывайте и не снимайте 
защитных крышек во время работы 
машины

1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

Piktogram nr 4
Nie zbliżać się do cięgieł podnośnika 
w trakcie pracy owijarki.

Piktogram nr 5
Zachować bezpieczną odległość od 
pracującej maszyny.

         Piktogram nr 6
       Niebezpieczne miejsce.

 
Piktogram nr 7

Piktogram nr 8

Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.
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Пиктограмма № 4
Не занимать места вблизи упряжи 
работающего обмотчика

1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

Piktogram nr 4
Nie zbliżać się do cięgieł podnośnika 
w trakcie pracy owijarki.

Piktogram nr 5
Zachować bezpieczną odległość od 
pracującej maszyny.

         Piktogram nr 6
       Niebezpieczne miejsce.

 
Piktogram nr 7

Piktogram nr 8

Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.
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Пиктограмма № 5
Соблюдать безопасное расстояние от 
машины

1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

Piktogram nr 4
Nie zbliżać się do cięgieł podnośnika 
w trakcie pracy owijarki.

Piktogram nr 5
Zachować bezpieczną odległość od 
pracującej maszyny.

         Piktogram nr 6
       Niebezpieczne miejsce.

 
Piktogram nr 7

Piktogram nr 8

Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.
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Пиктограмма № 6
Опасная зона

Пиктограмма № 7
ВНИМАНИЕ! ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
НАХОДИТЬСЯ ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

Запрет приближения посторонних людей

Пиктограмма № 8

ВНИМАНИЕ! ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ

Предупреждение об опасности, вызванной враща-
ющимися элементами работающей машины

Пиктограмма № 9

Правильное направление вращения работающей 
детали

1.7 Общие правила 
техники безопасности

1.7.1 Во время эксплуатации и ремонта обмотчика 
соблюдать требования техники безопасности и ги-
гиены труда, указанные в распоряжении Министра 
сельского хозяйства и пищевой промышленности от 
12 января 1998 года.

1.7.2 Оператором обмотчика может быть только со-
вершеннолетний человек, имеющий действитель-
ные водительские права на управление с/х тракто-
рами, ознакомленный с правилами техники безопас-
ности и гигиены труда в области обслуживания с/х 
техники и ознакомленный с данным руководством 
по эксплуатации.

1.7.3 Следует подробно ознакомиться с данным ру-
ководством и поступать в соответствии с его указа-
ниями, обращая особое внимание на указания, каса-
ющиеся безопасной эксплуатации обмотчика.

1.7.4 Инструкции указывает элементы машины, 
представляющие потенциальную опасность. Опас-
ные места обозначены на машине желтыми наклей-
ками с предупреждающими пиктограммами. Сле-
дует обратить особое внимание на .опасные места и 
строго следовать указаниям.

1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

Piktogram nr 4
Nie zbliżać się do cięgieł podnośnika 
w trakcie pracy owijarki.

Piktogram nr 5
Zachować bezpieczną odległość od 
pracującej maszyny.

         Piktogram nr 6
       Niebezpieczne miejsce.

 
Piktogram nr 7

Piktogram nr 8

Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.
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1.7.5 Следует ознакомиться с обозначениями появ-
ляющихся пиктограмм.

1.7.6 Запрещается использовать обмотчик без уста-
новленных защитных крышек, защищающих под-
вижные элементы.

1.7.7 Перед каждым включением обмотчика следу-
ет проверить состояние и комплектность машины и 
крепление крышек.

1.7.8 Перед каждым выездом, включением обмот-
чика и каждой поездкой по дорогам общего пользо-
вания проверить правильность крепления машины 
к трактору.

1.7.9 Все регулировочные работы, ремонт и техни-
ческое обслуживание выполнять при выключенном 
двигателе трактора, предварительно убедившись, 
что он надежно защищен от случайного включения.

1.7.10 До начала и во время погрузки рулонов убе-
дитесь, что поблизости нет посторонних людей, и 
особенно детей.

1.7.11 Во время работы обмотчика обеспечить сво-
бодное пространство в зоне вращающихся элемен-
тов. В ходе операции обмотки рулонов в зоне вра-
щающихся элементов не могут находиться люди и 
животные.

1.7.12 Следует соблюдать предельную осторожность 
при работе на наклонной территории. Обратить осо-
бое внимание на возможность скатывания рулонов.

1.7.13 Запрещается обслуживать обмотчик под под-
нятыми узлами машины.

1.7.14 Запрещается пребывание людей между трак-
тором и обмотчиком во время работы двигателя 
трактора.

1.7.15 Соблюдать предельную осторожность при 
агрегации и отцеплении обмотчика от трактора. Ма-
шину следует агрегатировать с трактором, оснащен-
ным задним ТНУ, выдерживающим большую верти-
кальную нагрузку, чем вес обмотчика 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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 раздел 1.4

1.7.16 Во время работы, использовать соответствую-
щую рабочую одежду и обувь с нескользящей подо-
швой раздел 13 аксессуары.

1.7.17 Плёнку, обматывающую рулон, устанавливать 
при выключенном и защищенном от случайного 
включения двигателе трактора (вынуть ключ из 
замка зажигания и включить стояночный тормоз).

1.7.18 Запрещается использовать поврежденные 
гидравлические шланги. Поврежденные шланги не-
медленно заменить новыми. При замене шлангов 
использовать защитную непроницаемую одежду.

.1.7.19 Гидравлической системой обмотчика управ-
лять только из кабины оператора трактора, исполь-
зуя рычаги управления гидравлической системой, 
находящиеся в кабине оператора трактора.

1.7.20 Во время движения по дорогам общего поль-
зования следует соблюдать правила дорожного дви-
жения и рекомендации производителя 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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 раздел 
8.2.

1.7.21 Перед выездом на дороги общего пользова-
ния следует обеспечить визуальный контроль транс-
портируемой машины.

1.7.22 Запрещается пребывание людей на обмотчи-
ке во время его транспортировки.

1.7.233 Во время транспортировки по дорогам обще-
го пользования запрещено вести на обмотчике запа-
кованные рулоны сена или фуража.

1.7.24 Запрещается работать с обмотчиком лицам в 
состоянии алкогольного опьянения 

1.7.25 Запрещается работать с обмотчиком лицам, 
находящимся под воздействием наркотиков или 
наркотических средств.

1.7.26 Запрещается работать с обмотчиком ли-
цам, находящимся под воздействием лекарств от-
рицательно влияющих на способность управлять 
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транспортным средством и общую психомоторную 
деятельность, и лекарств, вызывающих нарушение 
концентрации внимания или вызывающих задерж-
ку реакции.

1.7.27 Запрещается ездить обмотчиком в непосред-
ственной близости от открытого огня.

1.7.28 Необходимо строго соблюдать правила проти-
вопожарной безопасности и немедленно устранять 
опасности возникновения пожара во время работы, 
или стоянки обмотчика рулонов.

1.7.29 Во время работы обмотчика не приближаться 
с открытым огнем и не курить рядом с ним.

1.7.30 Перед каждым выездом на работу проверить 
оснащен ли трактор порошковым огнетушителем. В 
случае его отсутствия необходимо оснастить трактор 
порошковым огнетушителем.

2 Взаимодействие с 
приводом

2.1 Anschluss mit dem 
Antrieb

Обмотчик рулонов Z552 агрегатируем с с/х тракто-
рами мощностью не менее 30 кВт и тягового класса 
0,9. Оснащёнными ТНУ

Рекомендуется агрегатировать обмотчик с с/х трак-
торами оснащёнными нагрузкой передней оси.

1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

Piktogram nr 4
Nie zbliżać się do cięgieł podnośnika 
w trakcie pracy owijarki.

Piktogram nr 5
Zachować bezpieczną odległość od 
pracującej maszyny.

         Piktogram nr 6
       Niebezpieczne miejsce.

 
Piktogram nr 7

Piktogram nr 8

Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.
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Убедитесь, что в зоне агрегатирова-
ния обмотчика к трактору и его бли-
жайшем окружении нет посторонних 
лиц и особенно детей.

Перед соединением с трактором машину поста-
вить в оси трактора на твёрдом и ровном основа-
нии. Включить вспомогательный тормоз трактора. 
Агрегатировать с задним трёхточечным навесным 
устройством.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.
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Проверить правильность крепления 
и предохранения от случайного разъ-
единения.

Убедиться в герметичности гидравлической систе-
мы трактора.

Подключить источник питания. Проверить правиль-
ность работы рабочих систем и сигнализации.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.
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Подключить систему питания гидрав-
лической системы. Проверить пра-
вильность работы гидравлических 
систем, особенно подъема и блоки-
ровки обмотчика в рабочем положе-
нии и во время транспортировки. 

Загрузить первый рулон 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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 5.4 и убедиться, что 
значение силы давления на переднюю ось трактора 
больше, чем 20% от веса трактора. Трактор должен 
сохранять полную маневренность.

2.2 Отключение от 
привода

1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

Piktogram nr 4
Nie zbliżać się do cięgieł podnośnika 
w trakcie pracy owijarki.

Piktogram nr 5
Zachować bezpieczną odległość od 
pracującej maszyny.

         Piktogram nr 6
       Niebezpieczne miejsce.

 
Piktogram nr 7

Piktogram nr 8

Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.

11

Убедитесь, что в зоне складирования 
обмотчика и его ближайшем 
окружении нет посторонних лиц и 
особенно детей.

Поднятый обмотчик поставить на место его склади-
рования над соответствующим образом приготов-
ленными заранее опорами. Используя заднее трёх-
точечное навесное устройство трактора опустить 
обмотчик на опоры. Убедиться, что нет никакого 
риска случайного перемещения машины.

Отключить систему электропитания и гидравличе-
скую систему. Отсоединить от обмотчика ТНУ.
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3 Первый запуск

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Первый запуск вновь купленного 
обмотчика провести в присутствии 
опытного оператора или сотрудника 
сервиса продавца.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Перед первым запуском обмотчика 
внимательно ознакомиться с этим 
руководством по эксплуатации, обра-
щая особое внимание на фрагменты, 
посвященные безопасности операто-
ра и случайных прохожих.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Если появятся сомнения, касающиеся 
безопасности, обратитесь за консуль-
тацией к продавцу или производите-
лю.

Первый запуск счётчика

Установить батарейку питания счётчика обмоток 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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раздел 5.3.3.

Счётчик обмоток установить в кабине оператора 
трактора. Соединить с датчиком оборотов, исполь-
зуя прилагаемый специальный жгут проводов, 

Легонько нажмите и придерживайте (около 4 се-
кунд) кнопку включения C.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Кнопку следует нажимать только 
кончиком пальца. Кнопка счётчика 
расположена под эластичной мем-
браной.

Включенный счётчик показывает состояние «0».
Легонько нажмите и придерживайте кнопку вклю-
чения C (не дольше, чем 3 секунды). Появится цифра 
16, указывающая число обмоток рулона. Отпустить 
кнопку. Дисплей перестаёт мигать.

Очередное нажатие (не более 3 секунд) вызывает 
изменение количества обмоток. Более длительное 
придерживание кнопки, при заданном количестве 
обмоток, до момента отображения на дисплее циф-
ры 0 приводит к сохранению счётчиком заданного 
количества обмоток рулонов. 
Счетчик готов работе.

Легонько нажать и придерживать (около 4 секунд) 
кнопку выключения С. Счётчик выключится.
Счётчик выключится автоматически через 6 минут 
бездействия, т.е. при отсутствии импульсов с датчи-
ка, и отсутствии сигнала кнопки включения С.

Защитить счетчик от влаги и чрезмерных толчков, 
ударов о конструкцию кабины, особенно от падения 
на твердую поверхность. Для крепления счётчика 
можно использовать крюк на задней стенке.

Загрязненный корпус счётчика очистить влажной 
тканью с моющим средством. Для очистки не ис-
пользовать органических растворителей (ацетона, 
бензина, нитро растворителя и т.д.), поскольку су-
ществует риск повреждения счётчика.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Счётчик следует предохранять от 
влаги, химических веществ, непо-
средственных атмосферных осадков, 
морозов, температуры превышаю-
щей 500C и сильного воздействия 
солнечных лучей.
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4 Элементы 
управления и текущего 

регулирования

4.1 Расположение 
элементов управления

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Управлять машиной из кабины опе-
ратора трактора рычагами управ-
ления гидравлической системой с/х 
трактора.

Расположение элементов управления гидравличе-
ской системой указано в руководстве по эксплуата-
ции трактора.

4.2 Размещение элементов текущей регулировки

Натяжение цепи барабанов поз. 1
Натяжение цепи привода 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.

12

 5.6 поз. 2
Датчик количества оборотов  поз. 3

4 Elementy sterowa-
nia i regulacji bieżącej

4.1 Rozmieszczenie ele-
mentów sterowania

Maszyną sterować z kabiny operatora 
dźwigniami sterowania układu 
hydrauliki siłowej ciągnika rolniczego.

Rozmieszczenie elementów sterowania układu 
hydrauliki siłowej podaje instrukcja obsługi 

ciągnika. 

4.2 Rozmieszczenie elementów regulacji bieżącej

15
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Подаватель пленки тельно горизонтальной оси, что приводит к наматы-
ванию очередных слоёв плёнки, плотно обматыва-
ющих рулон.

5 Работа обмотчика
5.1 Установка пленки

Плёнку намотанную на ролик одеть на стержень 
подавателя плёнки в следующем порядке (рис. 
рядом):

•	Отклонить кронштейн с резиновыми валиками 
(поз 2)

•	Снять ручку с гайкой (поз. 3) с шквореня

•	Сверху одеть ролик плёнки (поз. 1)

•	Одетый ролик плёнки предохранить сверху руч-
кой с гайкой (поз. 3)

•	Плёнку закладывать, направляя наружную лип-
кую сторону в направлении оси рулона

•	Освободить резиновые валики (поз. 2) и прове-
рить силу зажима плёнки

Схема прохождения пленки

При каждом обороте поворотной рамы рулон с 
плёнкой поворачивается на некоторый угол относи-

•	Плёнку протянуть через резиновые валики 
(поз. 2) в соответствии со схемой, расположен-
ной на крышке передачи резиновых валиков

•	Конец плёнки высунуть так, чтобы можно было 
свободно ухватить и оперировать плёнкой

При неравномерном зажиме ролика (поз. 1) плёнки 
резиновым валиком (поз. 2) следует выгнуть 
стержень, на котором посажен ролик.

Обмотчик выпускается с заводской установкой 
обматывания рулонов плёнкой шириной 500 мм.

Внимание:

Поддержание хорошего 
состояния роликов, и особенно 
их краёв сводит к минимуму 
риск разрыва пленки в 
процессе обматывания.

Podajnik folii 

Schemat przebiegu folii 

Przy każdym obrocie ramy obrotowej bela       
z folią obraca się o pewien kąt wokół poziomej 
osi powodując nakładanie się kolejnych warstw 
folii szczelnie owijając belę.

5 Praca owijarki
5.1 Zakładanie folii

Folię nawiniętą na rolkę założyć na sworzeń 
podajnika folii w następującej kolejności (rys. 
obok):

• Odchylić wspornik z wałkami gumowymi   
  (poz. 2),

• Zdjąć uchwyt z nakrętką (poz. 3) ze    
  sworznia,

• Z góry założyć rolkę folii (poz. 1),

• Założoną rolkę folii zabezpieczyć z góry  
  uchwytem z nakrętką (poz. 3),

• Folię zakładać kierując zewnętrzną kleistą  
  stroną w kierunku osi beli,

• Zwolnić wałki gumowe (poz. 2) i spraw- 
  dzić siłę docisku folii,

• Folię przeciągnąć przez wałki gumowe  
  (poz. 2) zgodnie ze schematem umieszczo- 
  nym na pokrywie przekładni wałków  
  gumowych,

• Koniec folii wysunąć tak aby umożliwić  
  swobodne uchwycenie i operowanie folią.

W przypadku nierównomiernego docisku rolki  
(poz. 1) folii przez wałek gumowy (poz. 2) 
należy wygiąć pręt, na którym osadzona jest 
rolka.

Owijarka jest fabrycznie przystosowana do 
owijania folią o szerokości 500 mm.

Uwaga:

Zachowanie dobrego stanu rolek, 
szczególnie zaś ich krawędzi 
minimalizuje ryzyko zrywania się 
folii podczas owijania. 
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z folią obraca się o pewien kąt wokół poziomej 
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folii podczas owijania. 
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Схема прохождения пленки
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5.2 Гидравлическая 
система

Гидравлическая система обмотчика питается от ги-
дравлической системы с/х трактора. Включение в 
гидравлическую систему трактора осуществляется 
соединительными шлангами, питающими далее 
гидромотор (7) обмотчика раздел 1.2 .

5.3 Счетчик обмоток
5.3.1 Система счетчика 

обмоток
Счетчик обмоток L-01

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Счетчик является электронным 
устройством, предназначенным для 
подсчета обмоток рулонов и может 
быть применен ко всем типам обмот-
чиков.
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Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
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zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Счетчик оборотов следует установить 
в кабине оператора трактора, обе-
спечивая хороший обзор и доступ к 
дисплею.

Защитить счетчик от влаги и чрезмерных толчков, 
ударов о конструкцию кабины, особенно от падения 
на твердую поверхность. Для крепления счётчика 
можно использовать крюк на задней стенке.
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Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.
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Счётчик следует предохранять от 
влаги, химических веществ, непо-
средственных атмосферных осадков, 
морозов, температуры превышаю-
щей 500C и сильного воздействия 
солнечных лучей.

Система счётчика состоит из:

•	тчик с программным обеспечением установлен 
в пластиковом корпусе,

•	Датчик оборотов,
•	Жгут проводов,
•	Разъём Multi-Connector

Установленный на стабильной части обмотчика, 
датчик оборотов взаимодействует с неразъёмным 
магнитом установленным на поворотном столе, 
передавая импульсы на счетчик обмоток. Каждый 
оборот рулона подсчитывается и отображается на 
дисплее счётчика обмоток. Сосчитав заданное чис-
ло оборотов счётчик сигнализирует конец обмотки 
миганием и звуковым сигналом. Счетчик можно за-
программировать, указав необходимое количество 
обмоток в диапазоне от 16 до 24.

Гидромотор через цепную передачу приводит во вра-
щательное движение барабаны (4) с загруженным на 
них обматываемым рулоном сенажа.

Управление гидромотором осуществляется рычага-
ми управления, находящимися в кабине оператора 
с/х трактора.

5.2 Instalacja hydraulicz-
na

Instalacja hydrauliczna owijarki zasilana jest     
z układu hydrauliki siłowej ciągnika rolniczego. 
Włączenie do układu hydrauliki siłowej ciągnika 
realizuje się przewodami przyłączeniowymi 
zasilającymi dalej silnik hydrauliczny owijarki          
patrz rozdział 1.2.

Silnik hydrauliczny poprzez przekładnię łańcu-
chową wprawia w ruch obrotowy bębny         
z załadowaną na nie owijaną belą sianokiszonki.

Sterowanie silnikiem realizowane jest dźwigniami 
sterowania hydrauliki siłowej znajdującymi się w 
kabinie operatora ciągnika rolniczego.

5.3 Licznik owinięć
5.3.1 Układ licznika owinięć

Licznik owinięć L-01
                 

Licznik jest urządzeniem elektronicz-
nym przeznaczonym do zliczania 
owinięć beli  i może być zastosowany 
do wszystkich typów owijarek. 

Licznik obrotów montować w kabinie 
operatora ciągnika zapewniając dobrą 
widoczność i dostęp do wyświetlacza. 

Zabezpieczyć licznik przed wilgocią i nadmierny-
mi wstrząsami, uderzeniami o konstrukcję 
kabiny, szczególnie przed upadkiem na twarde 
podłoże. Upadek z niewielkiej wysokości na 
twarde podłoże może trwale uszkodzić licznik.

Do mocowania licznika można wykorzystać 
zaczep tylnej ściany.

Licznik należy chronić przed wilgocią, 
chemikaliami, bezpośrednim opadem 
atmosferycznym, mrozem, temperaturą 
przekraczającą 500C i silnym oddziały-
waniem promieni słonecznych.

Zespół licznika tworzą:

• Oprogramowany licznik umieszczony         
  w obudowie z tworzywa sztucznego,

• Czujnik obrotów,

• Wiązka przewodów,

• Złącze wielostykowe.

Zamocowany na stałej części owijarki czujnik 
obrotów współpracuje z trwałym magnesem 
zabudowanym na stole obrotowym przekazując 
impulsy do licznika obrotów. Każdy obrót beli 
jest zliczany i pokazywany na wyświetlaczu 
licznika obrotów. Zliczenie zaprogramowanej 
liczby obrotów licznik sygnalizuje zakończenie 
owijania miganiem oraz sygnałem dźwiękowym. 
Licznik można zaprogramować określając wyma-
ganą liczbę owinięć w zakresie od 16 do 24.
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Гидравлические шланги

Перекрёстный 
переливной клапан

Гидромотор
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Датчик оборотов

Установленный в кабине оператора счётчик обо-
ротов следует соединить, используя специальный 
жгут проводов, с датчиком оборотов.
Расположение датчика оборотов 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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 раздел 4.2

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Устанавливаемый жгут проводов, 
соединяющий датчик оборотов со 
счётчиком оборотов, следует предо-
хранить от случайных механических 
повреждений. 
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Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
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czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Разъём жгута проводов соединяюще-
го счётчик проводов следует предо-
хранить от случайного разъединения.

5.3.2 Включение и 
выключение системы

Легонько нажмите и придерживайте (около 4 се-
кунд) кнопку включения/выключения.
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        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.
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Кнопку следует нажимать только 
кончиком пальца. Кнопка счётчика 
расположена под эластичной мем-
браной.

Включенный счётчик показывает состояние «0». 
Аналогично выполняется выключение системы. Ле-
гонько нажмите и придерживайте (около 4 секунд) 
кнопку выключения.

Счётчик выключится автоматически через 6 минут 
бездействия, т.е. при отсутствии импульсов с датчи-
ка, и отсутствии сигнала кнопки выкл. С.
Выключение счётчика не приводит к изменениям 
запрограммированного числа обмоток.
Запрограммированное количество обмоток за-
поминается счётчиком до момента очередного 
изменения запрограммированного количества 
обмоток или до момента, когда из счётчика будут 
вынуты батарейки.
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Применение твёрдых предметов для 
нажатия кнопки вкл./выкл. может 
привести к повреждению эластичной 
мембраны.

5.3.3 Работа со счетчиком в 
режиме счёта

Установка числа обмоток

Легонько нажмите и придерживайте кнопку вклю-
чения. Начинает мигать дисплей, отображая по-
следнюю запрограммированную настройку (16 или 
24). Отпустить кнопку. Дисплей перестаёт мигать. 
Очередное нажатие (не более 3 секунд) вызывает 
изменение количества обмоток. Более длительное 
придерживание кнопки, при заданном количестве 
обмоток, до момента отображения на дисплее циф-
ры 0 приводит к сохранению счётчиком заданного 
количества обмоток рулонов.

Счетчик готов работе.
Запрограммированное количество обмоток запо-
минается счётчиком до момента очередного изме-
нения запрограммированного количества обмоток 
или до момента, когда из счётчика будут вынуты 
батарейки. 
Выключение счётчика не приводит к изменениям 
запрограммированного числа обмоток.

Замена батареек

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Перед началом нового сезона по-
левых работ батарейку в счётчике 
следует заменить на новую. Следует 
заменитьбатарейку на новую, если 
старая разрядилась.

О том, что батарейка разрядилась свидетельствует 
неправильная работа счётчика: случайное выклю-
чение дисплея, плохой контраст отображаемых 
цифр и т.п.

Заменяя батарейки следует снять крышку корпуса 
батареек. Вынуть батарейку из корпуса и отклю-
чить провод питания. Вложить новую батарейку, 
обращая внимание на полюса (защёлка батарейки 
подходит только в одном положении), вложить 
батарейку в корпус и закрыть крышку. Проверить 
работу счётчика, включая его. ДЛя питания следует 
использовать батарейку с напряжением 9 В, стан-
дартную типа 6F22 или щелочную типа 6LR61
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5.4 Обмотка
Внимание: Перед началом обмотки следует прове-
рить:

•	Правильность крепления обмотчика к ТНУ трак-
тора

•	Правильность поднимания обмотчика ТНУ 
трактора

•	Плавность и направление вращения пово-
ротной рамы и барабанов - поворотная рама 
должна вращаться в направлении, противопо-
ложном направлению часовой стрелки

Рулоны обматывать при плюсовых температурах. 
Обматывание осуществлять в месте хранения ру-
лонов. Избегая ненужной транспортировки можно 
свести к минимуму риск повреждения пленки об-
матывающей рулон.
Обслуживание и техосблуживание обмотчика про-
водить в соответствии с указаниями производителя.
Обратите особое внимание на обслуживание пред-
варительного натяжения пленки (65-80%)1. Изно-

шенное или несмазанное натяжение может приве-
сти к слишком сильной обмотке плёнкой. Натяже-
ние плёнки не может составлять более 70%.

Подача рулонов

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Для загрузки рулонов использовать 
устройства с грузоподъёмностью со-
ответствующей весу смотанных ру-
лонов.

Установить раму с барабанами вдоль оси трактора 
- обмотчиком располагая белый барабан с правой2 
стороны. Рулон загружать через белый барабан. 
Отрегулировать положение рулона относительно 
боковых колёс. Высоту захватывателя роликов уста-
навливать так, чтобы центры ролика и рулона нахо-
дились на одной высоте. 

При первом рулоне вытянуть плёнку как можно 
дальше от подавателя и закрепить шнурком связы-
вающим рулон. Плавно включить привод гидромо-
тора обмотчика. Обматывать рулон, поддерживая 
обороты двигателя трактора 1500 об/мин. Намотать 
не менее 4 слоев пленки так, чтобы каждый заходил 
друг на друга в 50%. 

Рекомендуем закончить обмотку после 24 оборотов 
поворотной рамы. Плавно включить привод гидро-
мотора. Конец плёнки предохранить. Правильно об-
мотанный рулон имеет четыре слоя плёнки.
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nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Внимание:
Перед включением привода поворот-
ной рамы убедитесь, что в рабочей 
зоне машины нет посторонних людей

Поддержание хорошего состояния роликов, и осо-
бенно их краёв сводит к минимуму риск разрыва 
пленки в процессе обматывания.

Внимание:
Перед началом обмотки следует про-

верить: 

•	Правильность крепления обмотчика к заднему 
ТНУ трактора

•	Правильность соединений гидравлической си-
стемы,

•	Правильность соединений системы счетчика 
оборотов,
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wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
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szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Не обматывать во время дождя

При слишком сильной обмотке рулона остановить 
процесс обмотки. Определить причину сильного 
натяжения плёнки. Установить правильное натя-

1 Обозначить на ролике две вертикальные линии, 
расположенных на расстоянии 10см друг от друга. 
Расстояние линий составляющее 17см соответствует 
70% от предварительного натяжения пленки. 
Ширина пленки измеряемая в конце рулона не 
должна быть менее чем 400 мм при плёнке 500 мм, 
и не менее, чем 600 мм при пленке 750 мм.

2 Стороны устройства, также как и стороны трактора 
определяем занимая позицию в направлении хода 
трактора вперёд
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жение пленки. Возобновить процесс обматывания 
рулонов. 
Использовать рулоны в течение 12 месяцев с даты 
их обмотки.

5.5 Разгрузка обмотанного 
рулона

Остановить поворотную раму, располагая ось пово-
ротных барабанов перпендикулярно к оси трактор 
обмотчик устанавливая белый барабан сзади. 

Потянуть за ручку, освобождающую болт блокиров-
ки, снимая блокировку нижней рамы (чтобы снять 
блокировку нижней рамы из кабины трактора, 
оператор должен использовать ручку снятия блоки-
ровки, являющуюся дополнительным оснащением, 
предлагаемым производителем 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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 разд. 13). 

Используя ТНУ поднять обмотчик вверх, вызывая 
высовывание нижней рамы и разгрузку рулона и 
натяжение плёнки. 

Опустить обмотчик в рабочее положение и заблоки-
ровать высовывающуюся раму. 

Повернуть поворотную с барабанами раму до ис-
ходной позиции как при первой загрузке (белый 
барабан с правой стороны) Не отрезать плёнку. 

Metal-Fach предлагает Вам в качестве дополнительного 
оборудования

Систему установки рулона

Загрузить повторно рулон на обмотчик с натянутой 
плёнкой. Начать процесс обматывания рулонов.

Система установки рулонок позволяет вертикально 
поставить обмотанный рулон во время её разгруз-
ки, уменьшая тем самым риск повреждения плён-
ки, обматывающей рулон. 

Систему установки рулонов следует крепить к высо-
вывающейся раме как показано на рисунке выше.

5.5 Wyładunek owiniętej 
beli

Zatrzymać ramę obrotową sytuując oś bębnów 
obrotowych prostopadle do osi ciągnik-owijarka 
ustawiając biały bęben z tyłu. 

Ciągnąc za rączkę zwalniającą bolec blokady 
odblokować ramę wychylną ( aby odblokować 
ramę wychylną z kabiny ciągnika operator 
powinien użyć uchwytu zwalniania bolca stano-
wiącego wyposażenie dodatkowo oferowane 
przez producenta    rozdział 13). 

Używając TUZ unieść owijarkę do góry, powodu-
jąc opuszczenie ramy wychylnej i wyładunek beli 
oraz naciągnięcie folii.

Opuścić owijarkę w położenie pracy i zabloko-
wać ramę wychylną.

Obrócić ramę obrotowądo położenia wyjściowe-
go jak przy pierwszym załadunku (biały bęben 
z prawej strony). Nie obcinać folii.

Załadować ponownie belę na owijarkę z naciąg-
niętą folią. Uruchomić proces owijania.

Zespół stawiania bel umożliwia pionowe ustawie-
nie zrololowanej beli w trakcie jej wyładunku, 
zmniejszając tym samym ryzyko uszkodzenia 
folii owijającej belę.

Zespół stawiania bel montować do ramy wychyl-
nej jak pokazano na szczególe powyższego 
rysunku.

 Metal-Fach oferuje Państwu jako dodatkowe wyposażenie opcjonalne 

Zespół stawiania bel

20
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5.6 Регулировка 
натяжения приводной 

цепи

В обмотчике рулонов Z552 для привода используют-
ся две цепные передачи. После обмотки первых 10 
рулонов следует отрегулировать натяжение приво-
дных цепей.
Снять защитную крышку цепи (поз. 1). Открутить 4 
гайки М12 (поз. 2). Вкрутить винт М12 натяжителя 
цепи (поз. 3) так, чтобы получить натяжение цепи 
характеризующееся 20 мм сгибом. Затянуть 4 гайки 
М12 (поз. 2). Установить защитную крышку цепи. 

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Проверку натяжения и состояния 
цепи следует осуществлять периоди-
чески после обмотки 120 рулонов. 

5.7 Завершение работы
После завершения работы отключить счетчик обо-
ротов, вынуть батарейку и предохранить от влаж-
ности датчик оборотов.

Перед более длительным простоем обмотчика де-
монтировать датчик импульсов и положить его в 
сухое место на хранение. 

В месте складирования машины обеспечить про-
странство свободное от посторонних лиц, и особен-
но детей.

Обмотчик опустить на опоры, установленные на 
твёрдом и ровном основании. Отключить питание 
гидравлической системы и питание электропровод-
ки. Отсоединить обмотчик от заднего ТНУ трактора.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Запрещено отсоединять обмотчик от 
трактора с рулоном лежащим на по-
воротном столе.

Машину очистить и внимательно осмотреть её со-
стояние, обращая внимание на качество защитного 
лакового покрытия. Если это необходимо, закрасить 
испорченные места используя для этого ремонтный 
комплект с лаком, предлагаемый производителем
Предохранить от солнечных лучей резиновые эле-
менты, такие как гидравлические шланги.

6 Периодические 
техосмотры

6.1 Техосмотры 
пользователей

После каждого использования обмотчика прове-
рить:
•	Состояние и разборчивость заводского инфор-

мационного щитка и пиктограмм,
•	Состояние соединительных элементов машины,
•	Герметичность гидравлической системы,
•	приводную цепь поворотной рамы,
•	приводные цепи поворотных барабанов.

Заводской информационный щиток менять только 
в сервисе. 

Неразборчивые пиктограммы заменить на новые.

После окончания сезона, смазать смазкой для под-
шипников LT-43 приводную цепь поворотной рамы 
и приводные цепи поворотных барабанов. 

В случае повреждения корпуса счетчика его следует 
отдать для ремонта в сервис производителя. Само-
стоятельный ремонт испорченного счётчика приве-
дет к аннулированию гарантии.

5.6 Regulacja łańcucha 
napędowego

W owijarce bel Z552 zastosowano  do napędu 
dwie przekładnie łańcuchowe. Po owinięciu 
pierwszych 10 bel należy wyregulować napięcie 
łańcuchów napędowych (rys. poniżej) 
Zdemontować osłonę łańcucha (poz. 1). Poluzo-
wać 4 nakrętki M12 (poz. 3). Wkręcić śrubę     
M12 napinacza łańcucha (poz. 2) tak, aby 
uzyskać napięcie łańcucha charakteryzujący się   
20 mm ugięciem. Dokręcić 4 nakrętki M12 (poz. 
3). Zamontować osłonę łańcucha.

Kontrolę napięcia i stanu 
łańcucha przeprowadzać 
okresowo po wykonaniu   
120 bel.

5.7 Zakończenie pracy
Po zakończeniu pracy odłączyć licznik obrotów    
i zabezpieczyć przed wilgocią czujnik obrotów.

Przed dłuższym postojem owijarki zdemontować 
czujnik impulsów i umieścić go w suchym maga-
zynie.

W miejscu składowania maszyny zapewnić 
przestrzeń wolną od osób postronnych, zwłasz-
cza dzieci.

Uniesioną owijarkę ustawić w miejscu jej składo-
wania nad właściwie przygotowanymi podpora-
mi. Używając tylnego TUZ delikatnie opuścić 
maszynę na podpory. Odłączyć owijarkę od 
tylnego TUZ. Upewnić się czy nie ma zagrożenia 
przypadkowego przesunięcia maszyny.

  Zabrania się odłączania owijarki od    
ciągnika z belą leżącą na stole 
obrotowym.

Maszynę oczyścić i dokładnie przeglądnąć jej 
stan, zwracając uwagę na jakość ochronnej 
powłoki lakierniczej. W razie potrzeby jej 
uzupełnienia zalecamy stosowanie lakierniczego 
zestawu naprawczego oferowanego przez produ-
centa.

Zabezpieczyć przed działaniem promieni 
słonecznych elementy gumowe tj. przewody 
hydrauliczne.

6 Przeglądy okresowe
6.1 Przeglądy użytkow-

nika 
Po każdym użyciu owijarki sprawdzić:           
• Stan i czytelność tabliczki znamionowej         
  i piktogramów,
• Stan elementów przyłączeniowych maszyny,
• Szczelność układu hydraulicznego,
• Łańcuch napędowy ramy obrotowej,
• Łańcuchy napędowe bębnów obrotowych.
Tabliczkę znamionową wymieniać wyłącznie      
w serwisie. 
Po zakończeniu sezonu posmarować smarem 
łożyskowym LT-43 łańcuch napędowy ramy 
obrotowej i łańcuchy napędowe bębnów obroto-
wych.
Przekazać do serwisu firmowego licznik w razie 
uszkodzenia jego obudowy. Samodzielna napra-
wa uszkodzonego licznika powoduje utratę jego 
gwarancji. 

Co 5 lat wymienić przewody hydrauliki siłowej.
Przed każdym sezonem sprawdzić (bez beli 
sianokiszonki) skuteczność działania instalacji 
przeniesienia napędu poprzez uruchomienie: 
obrotu stołu, podnoszenia i opuszczania stołu 
obrotowego. 
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7 Авторизованный 
сервис

7.1 Гарантийный сервис
Производитель даёт гарантию на условиях, описан-
ных в гарантийной книжке. Во время гарантийного 
срока ремонт выполняют авторизированные серви-
сы торговых точек или сервис производителя.

7.2 Текущее сервисное 

обслуживание

По истечении гарантийного срока рекомендуется 
выполнять периодические техосмотры в авторизо-
ванных сервисах торговых точек.

7.3 Заказ запчастей
Покупать запасные части можно в торговых точках 
или заказывать их у производителя с указанием: 
фамилии и имени или названия компании, адреса 
заказчика, названия, символа, заводского номера 
и года изготовления машины, названия запчасти по 
каталогу, номера чертежа или стандарта по катало-
гу, количество заказываемых штук, условия оплаты. 

8 Транспортировка 
обмотчика

8.1 Перевозка груза

Обмотчик приспособлен для перевозки железнодо-
рожным и автомобильным транспортом с соответ-
ствующей грузоподъёмностью.

Для загрузки на автомобильный транспорт исполь-
зовать подъемные устройства с грузоподъёмно-
стью соответствующей весу обмотчика с установ-
ленном на ней рулоном пленки. 

Подъемное устройство могут обслуживать обучен-
ные операторы имеющие необходимые квалифика-
ции.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Запрещается перевозить обмотчик с 
находящимся на нём рулоном сенажа 
или рулоном фуража.

Запрещается загружать обмотчик с рулоном сенажа 
или фуража.

Перевозимый обмотчик следует во время транспор-
тировки крепко и надёжно прикрепить к основанию.

Каждые 5 лет следует менять гидравлические 
шланги. Перед каждым сезоном проверить (без ру-
лона сенажа) эффективность работы системы пере-
дачи привода путём запуска: оборота поворотного 
стола, подъема и опускания поворотного стола.

Загрязненный корпус счётчика очистить влажной 
тканью с моющим средством. Для очистки не ис-
пользовать органических растворителей (ацетона, 
бензина, нитро растворителя и т.д.), поскольку су-
ществует риск повреждения счётчика.

6.2 Сервисные техосмотры
Периодические текущие техосмотры рекомендует-
ся проводить через каждые два сезона эксплуата-
ции машины. 
При заменах рекомендуется использовать ориги-
нальные запасные части для того чтобы поддер-
жать обмотчик в полной исправности в течение 
длительного периода его эксплуатации.

Обслуживание и техосблуживание 
обмотчика проводить в соответствии 

с указаниями производителя.
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8.2 Участник дорожного 
движения

Для транспортировки по дорогам общего пользова-
ния можно использовать с/х тракторы с мощностью 
не менее 30 кВт и тяговым классом не менее 0,9 обо-
рудованные трёхточечным навесным устройством. 
Перед выездом на дороги общего пользования сле-
дует:
•	Установить поворотную раму в транспортное 

положение так, чтобы заблокированные вра-
щающиеся барабаны были параллельны оси 
обмотчика,

•	Удалить и правильно закрепить гидравличе-
ские шланги,

•	В держателях с задней части машины устано-
вить красно-белые предупредительные знаки 
оснащенные фарами, соединить их с электриче-
ской системой трактора и проверить их работу,

•	В держателях сзади машины установить задний 
треугольник отличительный знак тихоходных 
транспортных средств.

Перед каждым выездом обмотчика на дороги 
общего пользования проверить правильность кре-
пления машины к трактору.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Запрещается перевозить людей или 
рулоны сенажа на поворотном столе.

Прежде чем выехать на дорогу общего пользова-
ния, убедитесь, что трактор имеет полную манев-
ренность. При поднятом к верху обмотчику, давле-
ние на переднюю ось трактора должно составлять 
не менее 20% от веса самого трактора. Если это 
условие не выполняется следует дополнительно на-
грузить переднюю ось.
При перевозке машины по дорогах общего пользо-
вания подобрать скорость к актуальным условиям 
на дороге и не превышать скорость 20 км/час.
Во время транспортировки обмотчика по дорогам 
общего пользования соблюдать правила дорожного 
движения.
В случае аварийной остановки трактора с присоеди-
нённым обмотчиком водитель останавливаясь на 
дороге общего пользования должен:
•	Остановить трактор, не вызывая при этом опас-

ности для безопасности дорожного движения,
•	Поставить трактор как можно ближе к краю 

проезжей части параллельно оси проезжей ча-
сти

•	Выключить двигатель, вынуть ключ из замка 
зажигания, включить вспомогательный тор-
моз, подложить под колеса обмотчика упоры 
блокировки колеса.

•	За пределами населённых пунктов светоотра-
жающий треугольник аварийной остановки 
установить на расстоянии от 30 до 50 метров 
позади транспортного средства и включить 
аварийные огни.

•	В населённых пунктах включить аварийные 
огни и установить светоотражающий треуголь-
ник в державке сзади машины. Убедиться, что 
он хорошо виден другим участникам дорожно-
го движения.

•	В случае аварии предпринять надлежащие 
меры для обеспечения безопасности в месте 
аварии.

9 Хранение обмотчика
Счетчик обмоток хранить в сухом помещении пре-
дохраняя от грязи и влаги. Обмотчик хранить на 
опорах, установленных на твёрдом и ровном осно-
вании.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Рекомендуется хранить обмотчик в 
сухом, защищенном от воздействия 
УФ-излучения и других вредных фак-
торов.

Хранить обмотчик в атмосфере свободной от агрес-
сивных веществ (например, аммиака, химических 
веществ).
Покрыть водонепроницаемым брезентом или плён-
кой обмотчик хранящийся под открытым небом.
После окончания сезона обмотчик очистить и про-
верить состояние защитных покрытий. Поврежде-
ния защитных покрытий отремонтировать в пун-
ктах сервисного обслуживания. 
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Проверить состояние и разборчивость заводского 
информационного щитка. В случае его поврежде-
ния обратиться в сервис.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Проверить состояние и разборчи-
вость пиктограмм. В случае их по-
вреждения поменять на новые

10 Риск
10.1 Описание остаточного 

риска

Остаточный риск возникает из-за неправильного 
поведения оператора обслуживающего обмотчик 
рулонов. Самая большая опасность возникает при 
выполнении следующих запрещенных действий:
•	Установки обмотчиков на тракторах не соот-

ветствующих требованиям, указанным в руко-
водстве,

•	Нахождение людей под поднятыми узлами ма-
шины,

•	 Нахождение людей в рабочей зоне обмотчика,
•	Обслуживании или ремонте обмотчика с вклю-

ченным двигателем трактора,
•	Использовании неисправных гидравлических 

шлангов,

•	Маневрировании обмотчиком оператором, 
который находится за пределами кабины трак-
тора,

•	Работе неисправного обмотчика, или работе без 
установленных защитных крышек, 

•	Работе обмотчика на склонах превышающих 80,
•	Перевозке на обмотчике рулонов сенажа,
•	Пребывании людей на машине во время её ра-

боты, или транспортировки,
•	Использовании обмотчика несогласно его на-

значению,
•	Оставлении обмотчика в не предохраненном 

состоянии на наклонной поверхности,
•	Пребывании людей в зоне между трактором и 

машиной во время работы двигателя.
При представлении остаточного риска обмотчика 
рулонов её рассматривают как машину, которая 
до начала производства была разработана и из-
готовлена в соответствии с настоящим состоянием 
техники.

10.2 Оценка остаточного 
риска

При соблюдении таких рекомендаций как: 
•	Внимательное ознакомление с руководством 

по эксплуатации,
•	запрет на пребывание под поднятыми к верху 

узлами машины,

•	Запрет на пребывание в рабочей зоне обмот-
чика,

•	Техническое обслуживание и ремонт обмотчика 
в авторизированных сервисах,

•	Обслуживание машины обученными и квали-
фицированными операторами,

•	Защита обмотчика от доступа детей и посторон-
них лиц Стр. 24

может быть устранен остаточный риск при эксплуа-
тации обмотчика, а в результате обеспечена работа 
машины без риска для людей и окружающей среды.

Внимание:

Существует остаточный риск в случае 
невыполнения изложенных рекомен-
даций и инструкций компании-про-
изводителя.
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11 Утилизация 
обмотчика

Демонтаж и утилизация должна проводиться спе-
циализированными сервисами, ознакомленными 
с устройством и эксплуатацией обмотчика. Только 
специализированные сервисы имеют полные и ак-
туальные знания, касающиеся используемых мате-
риалов и рисков, связанных с опасностями в случае 
неправильного их складирования и транспорти-
ровки. Авторизированные сервисы предлагают как 
консалтинговые услуги, так и выполняют полный 
спектр услуг по утилизации машины.
Для демонтажа использовать соответствующий 
инструмент и вспомогательное оборудование (дом-
крат, съемник колес).

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Отработанное масло хранить в гер-
метичных контейнерах. Оперативно 
доставить на станции технического 
обслуживания ведущих скуп отрабо-
танного масла.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Сортированные детали после демон-
тажа доставить в соответствующие 
пункты сбора.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Во время демонтажа машины ис-
пользовать соответствующую защит-
ную одежду и обувь.

12 Типичные неполадки и их устранение

№ п.п. Описание неполадки Причина Способ устранения

1 2 3 4

1 Обмотчик рулонов работает 
слишком медленно

Недостаточное количество 
масла в системе трактора

Проверить уровень масла в 
тракторе. Долить масло

2 Протечки масла Изношенные уплотнительные 
кольца

Поменять уплотнительные 
кольца

3 Поворотная рама не враща-
ется

Разорвана или ослаблена 
цепь

Повреждение гидромотора

Поменять или натянуть цепь

Проверить состояние дви-
гателя
Связаться с сервисом

4 Рулон не вращается вокруг 
своей оси

Разорваны или ослаблены 
цепи барабанов

Поменять или натянуть при-
водную цепь
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13 Аксессуары
Вы также можете купить в магазине или у произво-
дителя следующее дополнительное и опциональное 
оснащение:
•	Каталог запчастей на магнитном носителе
•	Каталог запчастей в бумажной версии
•	Система установки рулона 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.

12

 п. 5.5.
•	Габаритные фары, необходимые для перевозки 

обмотчика по дорогам общего пользования 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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п. 8.2,

•	Отличительный треугольник для тихоходных 
транспортных средств 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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 п. 8.2, 
•	Рукоятка снятия блокировки 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.

12

 п. 5.5
•	Ремонтный комплект с лаком 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.

12

 р.. 5.7

14 Указатель названий 
и сокращений

Заводской информационный щиток - щиток 
производителя однозначно идентифицирующая из-
делие

Пиктограмма - информационная наклейка

Правила безопасности и гигиены труда - прави-
ла для здоровья и безопасности

Навесное устройство для с/х машин, верхнее 
навесное транспортное устройство - части трак-
тора для присоединения прицепа см. руководство 
по эксплуатации трактора 

УФ - ультрафиолетовое излучение, невидимое 
электромагнитное излучение с отрицательным 
воздействием на здоровье человека, УФ негативно 
действует на резиновые детали

Тяговый класс - величина, характеризующая тяго-
вое усилие данного трактора, класс 0,9 соответству-
ет 9 кН тягового усилия, такого класса например 
трактора Ursus C 355 и 4011

кВт - киловатт, единица измерения мощности

V - вольт, единица измерения напряжения

бар - бар, единица измерения давления

кг - килограмм, единица измерения веса

м - метр, единица измерения длины

мм - миллиметр, вспомогательная единица изме-
рения длины соответствующая длине 0,001 м

мин - минута, вспомогательная единица измере-
ния времени, соответствующая 60 секундам

об. - оборот, определение вида движения

об/мин - оборотов в минуту, единица измерения 
вращательной скорости

км/ч - километров в час, единица измерения ско-
рости

дБ (А) - децибел шкалы А, единица измерения ин-
тенсивности звука



27

Условия гарантии

Гарантийная карта
ОБМОТЧИК РУЛОНОВ 

Z552

Metal-Fach
ул. Кресова 62

16-100 Сокулка

Обмотчик рулонов Z552 Заводской номер:  ...................................... Год/дата изготовления .............................

 Дата продажи  ........................
 Гарантийное обслуживание от
 имени производителя осуществляет:  .............................................................................

З
А
П
О
Л
Н
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Т
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Р
О
Д
А
В
Е
Ц
.
. Имя и фамилия Клиента ............................................................................... Подпись ....................................................

 Индекс, Город ...............................................................................

 Улица, номер ............................................................................... Тел ............................................................

Печать продавца, разборчивая подпись работника торговой точки

1. Производитель передаёт обмотчик рулонов раз-
работанный и изготовленный согласно актуально 
действующим стандартам. Производитель гаранти-

рует, что поставляемый обмотчик не имеет произ-
водственных дефектов.

2. ООО Metal-Fach гарантирует обмотчику гарантий-
ное сервисное обслуживание в течение 12 месяцев, 
считая от даты первой продажи, при её использова-
нии в соответствии с назначением, при одновремен-

Karta gwarancyjna owijarki bel
Metal-Fach

ul. Kresowa 62
16-100 Sokółka

Karta gwarancyjna
Owijarki bel Z552

   Data sprzedaży  ......................
       W imieniu producenta obsługę      

gwarancyjną sprawuje: ....................................................................
Pieczęć sprzedawcy, czytelny podpis pracownika punktu sprzedaży

 
Imię i nazwisko Klienta.................................................................................Podpis.................................................

 Kod, Miejscowość............................................................................................................................................

  Ulica, Numer.............................................................................. Tel.........................................................

Owijarka bel Z552    Numer fabryczny: ......................  Rok/data produkcji................cznyO

1. Producent przekazuje owijarkę bel zaprojek-
towaną i wykonaną według aktualnie obowiązu-
jących standardów.  Producent gwarantuje, iż 
dostarczona owijarka jest wolna od wad 
produkcyjnych.

2. Metal-Fach Sp. z o.o. zapewnia owijarce serwis 
gwarancyjny w okresie 12 miesięcy, od daty 
pierwszej sprzedaży, przy jej użytkowaniu 
zgodnie z przeznaczeniem, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zaleceń zawartych w niniejszej 
instrukcji. 

3. Dowodem udzielenia gwarancji Producenta 
jest poprawnie wypełniona przez punkt 
sprzedaży karta gwarancyjna z podpisem 
Klienta, potwierdzająca przyjęcie warunków 
gwarancji. 

Warunki gwarancji

W
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A
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D
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C
A
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28

ном соблюдении указаний, содержащихся в данном руководстве по эксплуата-
ции.

3. Документом, подтверждающим предоставление гарантии Производителем 
является правильно заполненная торговой точкой гарантийная карта с подпи-
сью Клиента, подтверждающая принятие условий гарантии.

4. Гарантия распространяется на дефекты машины, вызванные её ненадлежа-
щим исполнением, дефектами материалов и скрытые дефекты.

5. Гарантия не распространяется на узлы и детали, подверженные нормальному 
эксплуатационному износу (например, шины, тормозные колодки)

6. Гарантия не распространяется на механические повреждения и повреждения 
возникшие в результате неправильной эксплуатации, ненадлежащего техниче-
ского обслуживания и неправильного регулирования обмотчика.

7. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате не-
правильного хранения машины.

8. Потеря гарантии является автоматическим следствием самовольных изме-
нений устройства, сделанных пользователем.

9. Производитель не несет ответственности за любые потери, повреждения или 
уничтожение изделия в результате других причин, кроме дефектов кроющихся 
в самой машине.

10. Во время гарантийного срока изготовитель выполнит гарантийные ремонты 
дефектов, возникших по вине завода, за исключением дефектов, перечислен-
ных в пп. от 5 до 8

11. Гарантийный ремонт будет выполнен в течение 14 рабочих дней с даты по-
дачи заявки/ доставки машины в указанный сервисный центр, или в другой со-
гласованный двумя сторонами срок.

12. Гарантийный срок продлевается на время ремонта машины.

13. Исполняется во время гарантийного срока ремонты, не охваченные гаран-
тией авторизованные сервисные точки выполняют за полную оплату. Перед на-
чалом такого ремонта, сервисная точка согласует его выполнение с пользовате-
лем, предлагая диапазон ремонта, планируюмую стоимость и срок выполнения.

14. Решение об отплатном выполнении, авторизированным сервисом, ремон-
та обмотчика, находящегося в момент заявки ремонта в течение гарантийного 
срока должен принимать Клиент.

Условия гарантии


