
   TALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa 

ul. Dworcowa 9c  
77-141 Borzytuchom  

tel. (59) 821 13 40 

e-mail. biuro@talex-sj.pl 

www.talex-sj.pl 
 

1 
 

 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 GWARANCJA  

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

 
 

Kosiarka rotacyjna Mini Mini 
 
 

 
 
 
 

Borzytuchom 2019 
  



   TALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa 

ul. Dworcowa 9c  
77-141 Borzytuchom  

tel. (59) 821 13 40 

e-mail. biuro@talex-sj.pl 

www.talex-sj.pl 
 

2 
 

 
 
 

 
UWAGA! 

 
Niniejszą instrukcję użytkowania należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania 
i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. 
 
Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny! 
 
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdzie powinna być dostępna dla 
użytkownika i obsługującego przez cały okres eksploatacji maszyny. 
 
W razie zgubienia lub zniszczenia należy nabyć nowy egzemplarz zamawiając go w punkcie 
sprzedaży maszyny lub u producenta. 
 
W przypadku sprzedaży lub udostępnienia maszyny innemu użytkownikowi należy dołączyć 
instrukcję obsługi wraz z deklaracją zgodności dla maszyny. 
 
Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do instrukcji użytkowania. 
Kopiowanie, przetwarzanie instrukcji i jej fragmentów bez zgody producenta jest zabronione. 
 

 
UWAGA! 

 
Producent zabrania stosowania innego wału przegubowo-teleskopowego niż podany  
w specyfikacji. Używanie wału bez sprzęgła jednokierunkowego grozi uszkodzeniem 
maszyny. Nie stosowanie się do zaleceń producenta grozi natychmiastową utratą gwarancji. 
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1. Identyfikacja maszyny 

 
Każda kosiarka rotacyjna Mini Mini jest wyposażona w tabliczkę znamionową, która zawiera 

najważniejsze dane identyfikacyjne. Etykieta znajduje się na maszynie w łatwej do znalezienia i 

odczytania pozycji. Dane zawarte w tabliczce znamionowej potwierdzają zgodność kosiarki z 

obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Z tego powodu tabliczka nie może być wykorzystana 

ponownie lub usunięta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabliczka znamionowa zawiera: 

 

• pełną nazwę producenta, 

• masę, 

• numer kosiarki,  

• znak kontroli jakości, 

• symbol kosiarki,  

• oznakowanie CE oznacza, że kosiarka jest zgodna z Dyrektywą 98/37/WE i normami 

zharmonizowanymi, 

datę produkcji. 

 

Przedstawione dane na tabliczce znamionowej producenta są obowiązkowe do rozpatrzenia 

reklamacji lub przy zamówieniu części zamiennych. 
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2. Wprowadzenie 

 
Przed przystąpieniem do pierwszych czynności związanych z użytkowaniem kosiarki należy 

bezwzględnie przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi i zastosować się do wszystkich 

zawartych w niej zaleceń. 

 
 

 

    
 

 

Niniejsza instrukcja zawiera opis zagrożeń, które mogą wystąpić przy nieprzestrzeganiu zasad 

bezpieczeństwa podczas pracy i obsługi kosiarki. W instrukcji wymienione są środki 

ostrożności, jakie należy przedsięwziąć w celu zminimalizowania lub uniknięcia zagrożeń. 

 

Instrukcja zawiera również zasady prawidłowego posługiwania się kosiarką i wyjaśnia, jakie 

czynności obsługowe należy przy tym wykonać. 

 

Jeżeli podane informacje zawarte w instrukcji są niezrozumiałe, prosimy zwrócić się o ich 

wyjaśnienie bezpośrednio do producenta. 

 
 

  
 

 

3. Przeznaczenie maszyny 

 
Kosiarka rotacyjna przeznaczona jest do prac w rolnictwie, koszenia zielonek niskołodygowych (traw 

lucerny itp.) na polach uprawnych i łąkach o wyrównanej powierzchni. 

 

UWAGA! 

Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed użytkowaniem. 

UWAGA! 

Symbol ostrzega o zagrożeniu. 

Ten symbol ostrzegawczy wskazuje na podaną w instrukcji ważną informację 

dotyczącą zagrożenia. 

Prosimy uważnie przeczytać podaną informację, zastosować się do zaleceń  

i zachować szczególna ostrożność. 
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Do współpracy z kosiarką 1,35m Mini Mini należy stosować ciągnik klasy 3 o sile uciągu 4kN. Kosiarki 
dostosowane są do trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ) kat. I. 
 

Użytkowanie maszyny w innych warunkach będzie rozumiane, jako niezgodne  

z przeznaczeniem. Ścisłe przestrzeganie wymagań dotyczących posługiwania się maszyną oraz obsługi 

i naprawy wg zaleceń producenta stanowi warunek użytkowania zgodnego  

z przeznaczeniem. 

 
Maszyna powinna być użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby zaznajomione z 

jej szczegółową charakterystyką i zapoznane z zasadami postępowania  

w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

 

Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy, a także przepisy ruchu drogowego powinny być zawsze przestrzegane. 

 

Samowolne zmiany konstrukcyjne maszyny bez zgody producenta zwalniają producenta od 

odpowiedzialności ze ewentualne powstałe z tego powodu uszkodzenia lub szkody. 

4. Zasady bezpiecznej pracy 

 
Kosiarkę mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, które zapoznały się z jej działaniem 

i treścią niniejszej instrukcji oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje. Kosiarka powinna być 

obsługiwana z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a w szczególności: 

 

• Przestrzegać oprócz wskazań niniejszej instrukcji również ogólnych zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

• Przestrzegać symboli ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. 

 

• Zabrania się obsługi maszyny przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 

 

• Nigdy nie pozwalać, aby pojazd obsługujący kosiarkę prowadziła inna osoba niż jego operator 

i w żadnym przypadku nie pozwalać, aby podczas pracy inne osoby przebywały na pojeździe 

lub przy maszynie. 

 

• Kosiarkę może obsługiwać osoba posiadająca uprawnienia pozwalające na kierowanie 

pojazdem, do którego jest zamontowany, zgodnie z zaleceniami producenta. 
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• Stanowiskiem roboczym operatora w czasie pracy z kosiarką jest kabina pojazdu, do którego 

zamontowano maszynę. 

 

• Należy pamiętać, że na kosiarce występuje wiele miejsc, które mogą spowodować zranienie 

(ostre krawędzie, wystające elementy konstrukcyjne, itp.) Podczas pracy należy zachować 

zwiększoną ostrożność podczas poruszania się w pobliżu wymienionych miejsc krytycznych 

oraz bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej takie jak: 

o ubranie ochronne, 

o rękawice ochronne, 

o obuwie ochronne. 

 

• Zabrania się przewożenia osób lub przedmiotów na maszynie. 

 

• Zabrania się obsługi maszyny osobom postronnym nie zapoznanym z instrukcją użytkowania. 

 

• Zabrania się pracy maszyny na skrajach publicznych placów (parki, szkoły itp.) lub na 

kamienistym terenie, celem uniknięcia niebezpieczeństwa pochodzącego z odrzutu kamieni  

i innych przedmiotów. 

 

• Pracownik wykonujący pracę kosiarką powinien być zaopatrzony w apteczkę zawierającą 

środki do udzielenia pierwszej pomocy wraz z instrukcją ich stosowania. 

 

• Podczas przemieszczania się pojazdem z zamontowaną, nie pracującą kosiarką, należy zadbać 

o bezpieczną wysokość transportową ~0,3m. 

 

• Zachować szczególną ostrożność w czasie przejazdów po drogach publicznych oraz 

dostosować się do obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. 

 

• Na maszynie lub na tyle pojazdu należy zamocować trójkątną tablicę wyróżniającą pojazdy 

wolnobieżne. Zadbać należy o czystość i widoczność oświetlenia odblaskowego i znaków 

ostrzegawczych znajdujących się na elementach konstrukcyjnych maszyny. 

 

• Prędkość transportową należy dostosować do stanu nawierzchni drogi, nie powinna ona 

przekraczać 20km/h. 

 

• Nie wolno pozostawiać pojazdu z kosiarką na stokach lub innych pochyłościach terenu bez 

zabezpieczenia pojazdu przed samoczynnym stoczeniem się. Kosiarkę należy opuścić na 

podłoże. Pod koła pojazdu podłożyć kliny. 

 

• Praca na pochyłościach przekraczających 10⁰ jest niedopuszczalna. 
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• Kosiarkę należy wyregulować do pracy podczas montażu do pojazdu. Podczas pracy 

dopuszcza się korektę ustawienia, która jest możliwa z kabiny, bez opuszczania kabiny 

pojazdu przez operatora. 

 

• Czynności związane z przygotowaniem, montażem, demontażem czy regulacją można 

wykonać po wyłączeniu napędu, zatrzymaniu silnika, unieruchomieniu pojazdu i odczekaniu, 

aż wszystkie elementy ruchome maszyny się zatrzymają. 

 

• Po pierwszej godzinie eksploatacji należy sprawdzić stan wszystkich połączeń rozłącznych, 

min. połączeń śrubowych. 

 

• Kosiarkę należy przechowywać na płaskim, równym, utwardzonym podłożu w miejscu 

niedostępnym dla osób postronnych i zwierząt. 

 

• Podczas montażu i demontażu kosiarki należy zachować ostrożność, zwracając szczególna 

uwagę na elementy konstrukcyjne odpowiedzialne za mocowanie z pojazdem. 

 

• Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny kosiarki  

i współpracującego pojazdu. Zespół, pojazd i kosiarka musi być w dobrym stanie 

technicznym. Zużyte lub uszkodzone części należy natychmiast wymienić na nowe. 

 

• Kosiarka musi być wyposażona we wszystkie osłony zabezpieczające przed dostępem do 

ruchomych części, jakie przewidział producent). Osłony muszą być kompletne i w pełni 

sprawne. 

 

• Przed przystąpieniem do pracy z kosiarką należy zapoznać się z instrukcją obsługi, zasadami 

bezpieczeństwa pracy oraz zaleceniami dotyczącymi obsługi i regulacji. 

 

• Masa kosiarki zawieszonej na pojeździe może wpłynąć na sterowność. W tej sytuacji należy 

zachować szczególną ostrożność. 

 

• Instrukcja obsługi powinna znajdować się przy maszynie. Przy użyczaniu maszyny należy 

przekazać ją sprawną technicznie wraz z instrukcją użytkowania. 

 

• Zabrania się doczepiania do kosiarki dodatkowych środków transportu. 

 

• Podczas pierwszego uruchomienia sprawdzić działanie maszyny, oraz dokonać wstępnych 

regulacji bez obciążenia. 
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• Zabezpieczenia montażowe TUZ (trzypunktowego układu zawieszenia) sworzni kosiarki 

należy dokonać tylko przy użyciu typowych zabezpieczeń w postaci przetyczek. Praca  

z innymi zabezpieczeniami jest zabroniona! 

 

• Ze względu na naturalne zużycie należy kontrolować stan i kompletność narzędzi tnących 

maszyny stosując się do zaleceń opisanych w rozdziale. 

 

Czynności obsługowe i konserwacyjne: 

 

• Przy odbiorze i transporcie kosiarki należy sprawdzić czy maszyna nie uległa uszkodzeniom 

sprawdzając jej stan techniczny. 

 

• Zabrania się przebywania osób pod uniesioną kosiarką, grozi to przygnieceniem przez 

elementy konstrukcyjne. 

 

• Podczas regulacji nie wkładać palców i kończyn pomiędzy elementy konstrukcyjne maszyny. 

 

• Operator pojazdu, który pracuje z kosiarką musi uważać, aby podczas pracy i regulacji nikt nie 

zbliżał się do maszyny i nie przebywał w odległości mniejszej niż 50m od pracującej kosiarki. 

 

• Przy zawracaniu lub cofaniu, manewrowaniu z maszyną należy zapewnić sobie odpowiednią 

widoczność lub skorzystać z pomocy osoby odpowiednio przeszkolonej. 

 

• Zabrania się przebywania, obsługi pomiędzy pojazdem a kosiarką przy uruchomionym silniku. 

 

• Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na stokach. 

 

• Podczas wykonywania skrętów i zwrotów należy wyłączać napęd WOM (wałka odbioru 

mocy). 

 

• W czasie pracy nie dopuszczać aby obroty WOM przekraczały 540obr/min, a prędkość jazdy 

musi byś dostosowana do wymaganej pracy. 

 

• Praca z uszkodzonym lub niekompletnym wałem przegubowo teleskopowym jest zabroniona. 

W szczególności zabrania się pracy bez osłon części ruchomych. 

 

• Nigdy nie zostawiać pojazdu z pracującym silnikiem. Przed opuszczeniem miejsca kierowcy 

(kabiny) należy opuścić maszynę na podłoże, wyłączyć silnik pojazdu, wyjąć kluczyk ze 

stacyjki, zaciągnąć hamulec ręczny. 
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• Nie stosować rozpiętych, zwisających części ubrania roboczego podczas pracy, montażu, 

demontażu, regulacji. Trzymać je z dala od elementów konstrukcyjnych, które mogą je 

zaczepić. 

 

• Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie i umycie kosiarki w myjni wyposażonej  

w oczyszczalnię ścieków lub osadnik do neutralizacji powstałych ścieków. 

 

• Przechowywanie, magazynowanie maszyny powinno odbywać się w miejscach, 

zabezpieczonych przed postronnymi osobami i zwierzętami eliminując ryzyko 

przypadkowego skaleczenia się, na płaskiej utwardzonej powierzchni, pod zadaszeniem. 

 

• W przypadku awarii należy niezwłocznie wyłączyć napęd przenoszony od pojazdu. 

 

 

 

  
 

 

5. Zagrożenia występujące przy eksploatacji kosiarki 

 

Lp. Zagrożenie Źródło zagrożenia (przyczyna) Środki ochrony przed zagrożeniami 

1. Przeciążenie 
układu ruchu 
(obciążenie 
fizyczne) 

Praca w pozycji stojącej, 
pochylonej-wymuszonej, 
chodzenie, przesuwanie 

Zapoznanie z instrukcją obsługi, 
szkolenie stanowiskowe 
uwzględniające normy dźwigania 
przy wykonywaniu ręcznych prac 
transportowych, prawidłowe techniki 
dźwigania i podnoszenia ciężarów, 
korzystanie z pomocy drugiej osoby, 
urządzenia ułatwiające 
przemieszczanie np. lewarek, 
wciągarka 

2. Upadek na tym 
samym 
poziomie 
(potknięcie się, 
poślizgnięcie 
itp.) 

Nierówne podłoże, bałagan – 
przedmioty leżące i stojące, 
przewody leżące na drogach 
komunikacyjnych, śliskie 
powierzchnie 

Odpowiednie obuwie robocze, równe 
podłoże, zachowanie uwagi, 
utrzymanie porządku, zapoznanie  
z instrukcją obsługi 

Niestosowanie się do powyższych zasad może stwarzać zagrożenie dla 
operatora i osób postronnych jak również może prowadzić do 
uszkodzenia kosiarki. 
Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych zasad odpowiedzialność 
ponosi użytkownik. 
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3. Uderzenie  
o nieruchome 
wystające części 
maszyny 

Maszyna, jej otoczenie Właściwe ustawienie maszyny, 
bezpieczna przestrzeń do 
przemieszczania się, właściwa 
organizacja pracy, zachowanie uwagi, 
zapoznanie z instrukcją obsługi 

4. Uderzenie przez 
poruszające się 
przedmioty 

Wyrzucone przez maszynę 
rozdrabniane rośliny, 
przypadkowe części darni, 
kamienie 

Zachowanie uwagi, wyznaczenie 
strefy niebezpiecznej, zakaz 
poruszania się przy pracującej 
maszynie, zakaz przebywania  
w odległości mniejszej od 50m od 
pracującej maszyny, stosowanie 
środków ochrony indywidualnej – 
hełm ochronny, okulary, zapoznanie 
z instrukcją obsługi 

5. Ostre 
niebezpieczne 
krawędzie 

Wystające elementy 
konstrukcyjne maszyny, 
stosowanie narzędzi ręcznych 

Środki ochrony indywidualnej – 
rękawice ochronne, zapięty strój 
roboczy, zachowanie szczególnej 
uwagi 

6. Przekładnie 

zębate 

Poruszające się koła zębate 
przekładni, wirujący wał 
przegubowo teleskopowy, brak 
osłon części ruchomych 

Zakaz poruszania się, zbliżania i 
dokonywania regulacji pracującej 
maszyny, zachowanie szczególnej 
ostrożności, stosowanie osłon części 
ruchomych, zapoznanie z instrukcją 
obsługi 

7. Ciężar 
zawieszonej 
stojącej 
maszyny 

Niewłaściwy montaż, 
agregowanie, złe ustawienie 
maszyny, zła obsługa, 
pozostawienie podwieszonej 
maszyny na ciągniku 

Zachowanie szczególnej ostrożności, 
stosowanie środków ochrony 
indywidualnej - obuwia ochronnego, 
rękawic ochronnych, bezpieczne 
ustawienie maszyny, korzystanie  
z pomocy drugiej osoby, stosowanie 
lewarków, żurawików, zapoznanie  
z instrukcją obsługi 

8. Mikroklimat – 
zmienne 
warunki 
atmosferyczne 

Praca wykonywana w rożnych 
warunkach pogodowych 

Odpowiednia odzież robocza, napoje, 
kremy z filtrem, odpoczynek, 
zapoznanie z instrukcją obsługi 

9. Hałas Zbyt wysokie obroty maszyny, 
uszkodzone, luźne drgające 
części 

Praca ze sprawną maszyną, bieżące 
przeglądy maszyny, właściwe obroty 
maszyny, zapoznanie z instrukcją 
obsługi 
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6. Znaki bezpieczeństwa umieszczone na maszynie 

 

 Znak Opis Miejsce umieszczenia 

1. 

 

Uwaga! 
Ogólny znak ostrzegawczy 

ostrzeżenie - ryzyko 
niebezpieczeństwa 

Osłona maszyny 
Instrukcja użytkowania 

2.  Ostrzeżenie przed zgnieceniem 
bocznym 

Osłona maszyny 

3.  Przeczytaj instrukcję Instrukcja użytkowania 

4.  Stosuj osłonę Osłona maszyny 

5.  Stosuj kombinezon ochronny Osłona maszyny 

6.  Ruchome części maszyn Osłona maszyny 

7.  Zakaz zdejmowania osłon 
podczas pracy urządzenia 

Osłona maszyny 
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8. 

 

Zakaz przebywania osób 
postronnych w obrębie pracy 

maszyny 

Osłona maszyny 

9.  Zakaz przewozu osób na 
urządzeniach transportowych 

Osłona maszyny 

10.  Zakaz naprawiania urządzenia  
w ruchu 

Osłona maszyny 

11.  Zakaz smarowania urządzeń  
w ruchu 

Osłona maszyny 

 

7. Informacje ogólne 

 

7.1. Informacje dotyczące sprzedaży 

 
 
W czasie zakupu należy sprawdzić stan techniczny oraz wyposażenie kosiarki od sprzedawcy należy 

żądać dokładnego wypełnienia karty gwarancyjnej i kuponów reklamacyjnych. Brak daty sprzedaży 

lub pieczątki punktu sprzedaży, narazi użytkownika na nie uznanie ewentualnych reklamacji. 

Producent dostarcza kosiarkę kompletną, ale  

z niezamontowaną osłoną zespołu tnącego, montaż osłony zespołu tnącego dokonuje nabywca 

kosiarki we własnym zakresie. 
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7.2. Wyposażenie i części zapasowe 

 
Do kosiarki dołączone jest następujące wyposażenie podstawowe: 

 

   1. Instrukcja obsługi z katalogiem części i kartą gwarancyjną. 1Szt.  

   2. Klucz specjalny. 1Szt.  

   3. Nożyki (w opakowaniu). 16 Szt.  

   4. Klucz trzpieniowy fajkowy RWTg-10. 1Szt.  

   5. Wał przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem jednokierunkowym.  

 

Na specjalne życzenie nabywcy i za dodatkową opłatą można nabyć u producenta: 

 

• Trójkątna tablicę wyróżniającą  

 

7.3. Budowa i działanie 

 
Budowa kosiarki: 
 

1. Rama główna 

2. Bęben roboczy 

3. Osłona 

4. Fartuch ochronny 

5. Talerz ślizgowy 

6. Talerz roboczy 
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Rysunek 1. Podstawowe podzespoły maszyny. 

 

 

Rama układu zawieszenia (Rys.1 poz. 1) służy do łączenia kosiarki z ciągnikiem. Zespół tnący stanowią 

dwa bębny i talerze robocze (Rys.1 poz. 2 i 6) z osadzonymi obrotowo  

w dolnej ich części nożykami. W położeniu roboczym bębny i talerze robocze opierają się na talerzach 

ślizgowych (Rys.1 poz. 5), które umożliwiają kopiowanie nierówności terenu. 

 

 

Osłony (Rys.1 poz.3) i fartuch ochronny (Rys.1 poz. 4) zabezpieczają obsługującego maszynę oraz 

osoby postronne przed twardymi przedmiotami, które mogą być wyrzucane ze znaczną prędkością 

przez bębny i talerze robocze (Rys.1 poz. 2 i 6). 

 

 

Bębny i talerze robocze są napędzane przez WOM ciągnika, wraz z nożykami obracają się  

w przeciwnych kierunkach, powodując ścinanie roślin i formowanie zielonki w postaci pokostu. 

Sprzęgło jednokierunkowe pozwala na swobodne obracanie się bębnów i talerzy roboczych po 

wyłączeniu silnika i zabezpiecza elementy napędowe przed uszkodzeniem. 
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Rysunek 2. Schemat napędu kosiarki. 1 - wał przegubowo-teleskopowy, 2 - wałek głowicy napędzającej, 3 -
sprzęgło jednokierunkowe, 4 - wałek napędzający ramy głównej,  

5 - wałek napędzany ramy głównej. 

8. Obsługa eksploatacyjna 

 
Do prac związanych z użytkowaniem kosiarki możecie Państwo przystąpić dopiero po dokładnym 

zapoznaniu się z instrukcją obsługi. 

 

Przed przystąpieniem do łączenia kosiarki rotacyjnej z zaleconymi ciągnikami należy je odpowiednio 

przygotować: 

 

• Sprawdzić stan techniczny maszyny oraz wykonać obsługę dzienną zgodnie z instrukcją  

obsługi ciągnika. 

• Odchylić lub zdemontować elementy układu przyłączeniowo-zaczepowego ciągnika, które 

mogą utrudniać współpracę lub powodować kolizje z wałem przegubowo teleskopowym 

(WPT). 

 

  
 

 

UWAGA! 
Odmontowanie w/w elementów zabezpieczy przed ewentualnym 
uszkodzeniem wału przegubowo-teleskopowego przy opuszczaniu układu 
zawieszenia w dolne skrajne położenie. 
· Zamontować osłonę wału odbioru mocy (WOM) ciągnika. 
· Zalecane ciągniki należ wyposażyć w standardowe obciążniki osi przedniej. 
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8.1. Łączenie kosiarki z ciągnikiem 

 
Kosiarkę należy łączyć z ciągnikiem za pomocą trzy punktowego układu zawieszenia (TUZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Rama zawieszenia kosiarki. 
1. Czop dolny ramy zawieszenia. 

2. Otwory w jarzmie zawieszenia. 3. Zatyczka. 

Zachowaj ostrożność podczas łączenia maszyny z ciągnikiem. 

 

  

 
 

 

 
 

W celu połączenia kosiarki z ciągnikiem należy: 
 
1. Na czopy (Rys. 3 poz. 1) ramy zawieszenia nałożyć cięgła dolne ciągnika (najpierw lewy  

a następnie prawy) i zabezpieczyć przetyczkami (Rys. 3 poz. 3). 

OSTZREŻENIE! 
Użycie do współpracy z kosiarką ciągnika innego niż zalecany (np. o niższej 
sile uciągu) lub bez wymaganych obciążników osi przedniej może 
doprowadzić do utraty sterowności przednich kół ciągnika. 

Niedopuszczalne jest: 
· Przebywanie osób pomiędzy maszyną a ciągnikiem podczas cofania do 
maszyny. 
· Łączenie maszyny przy pracującym silniku ciągnika i niewyjętym kluczyku ze 
stacyjki. 
· Stosowania do zabezpieczenia połączeń elementów innych niż zalecane 
przez producenta maszyny i ciągnika. 
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2. Końcówkę łącznika górnego wsunąć między płyty jarzma wykorzystując otwory,  

a następnie połączyć sworzniem i zabezpieczyć przetyczką.(Rys.3 poz. 2). 

 

8.2. Montaż wału przegubowego 

 
Do napędu kosiarki rotacyjnej należy stosować wał przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem 

jednokierunkowym sprawny i wyposażony w osłonę, posiadający znak bezpieczeństwa lub znak CE 

oraz parametry techniczne zgodne z wyszczególnionymi w charakterystyce technicznej. 

 

Przy stosowaniu wału z osłoną półkrytą wymagane są dodatkowe osłony od strony WOM ciągnika i 

WPM maszyny. Osłona WPM maszyny jest zamontowana przez producenta kosiarki. 

 

  
 

Podczas montażu wału przegubowo-teleskopowego należy pamiętać, aby rura zewnętrzna osłony 

znajdowała się od strony ciągnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Wał przegubowo-teleskopowy. 

 

W celu zamontowania wału należy: 

 

• Opuścić kosiarkę na podłoże, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 

 

• Nasunąć końcówkę widłaków wału na WPM maszyny i WOM ciągnika oraz zabezpieczyć 

przed wysunięciem za pomocą zatrzasków. 

 

• Sprawdzić czy zatrzaski zabezpieczają końcówki wału przed wysunięciem się w czasie pracy. 

 

• Zamocować łańcuszki osłony wału, jeden do osłony WOM ciągnika a drugi do osłony 

WPM kosiarki. 

Stosowanie wału przegubowo-teleskopowego o parametrach innych niż 
zaleca producent maszyny, może doprowadzić do jego przeciążenia, 
uszkodzenia lub rozsunięcia się obu jego części w czasie podniesienia 
maszyny i stworzyć zagrożenia dla obsługi i otoczenia. 
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8.3. Montaż kosiarki 

 
 
Producent dostarcza kosiarkę z niezamontowaną osłoną zespołu tnącego. 

 

Obowiązek zamontowania zespołu osłon leży po stronie nabywcy kosiarki. 

 

  
 

 

Osłonę należy zamontować w następujący sposób: 

 

Przykręcić śruby M10x25 (Rys. 10 poz. 1) do ramy głównej. 

 

Przykręcić osłonę brezentową śrubami M6x16 do osłony zespołu tnącego (Rys. 10 

poz. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Montaż zespołu osłon. 

OSTRZEŻENIE! 
Użytkowanie wału przegubowo-teleskopowego uszkodzonego, bez osłony 
lub z osłoną uszkodzoną oraz bez dodatkowych osłon od strony WOM 
ciągnika i WPM maszyny stwarza bezpośrednie zagrożenie wypadkiem. 

Praca kosiarką bez zmontowanej osłony zespołu tnącego lub uszkodzoną 
osłoną, bądź podniesionym fartuchem stwarza zagrożenie dla obsługi  
i otoczenia. 
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8.4. Ustawienie kosiarki w położeniu roboczym 

 
Przed rozpoczęciem pracy należy: 

 

• Ustawić kosiarkę w poziomie do podłoża 

 

• W czasie opuszczania kosiarki w pozycji poziomej zachować szczególną ostrożność. 

Zwrócić uwagę na wolną przestrzeń do wykonania czynności. 

 

• Opuścić kosiarkę tak, aby opierała się na talerzach ślizgowych. 

 

  
 

Wał przegubowo-teleskopowy może być połączony z ciągnikiem jedynie podczas pracy kosiarki, 
natomiast do transportu (na pole i z powrotem), a także przy wykonywaniu czynności obsługowych 
należy wał zdemontować. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rysunek 6. Zmiana położenia kosiarki-pozycja robocza. 
 

Poprawne ustawienie kosiarki w pozycji roboczej zapewnia bezpieczną, 
wysokiej jakości i wydajności pracę. 
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Kosiarkę można ustawić na różnych wysokościach koszenia. Do jej regulacji służy pierścień 

dystansowy (Rys. 6 poz. 5), który zamocowany jest na bębnie roboczym pomiędzy piastą talerza 

ślizgowego (Rys. 6 poz. 7) a talerzem oporowym (Rys. 6 poz. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7. Regulacja wysokości koszenia. 1. Śruba imbusowa M12x25, 2. Talerz ślizgowy, 3. Śruba M10x25, 4. 
Podkładka sprężynowa Ø10, 5. Pierścień dystansowy 4mm lub 8 mm, 6. talerz oporowy, 7. Piasta, 8. Talerz 

roboczy, 9. Nóż. 
 

 
W tym celu należy: 

 

1. Odkręcić śruby imbusowe M12x25 (Rys. 6 poz. 1) i zdemontować talerz ślizgowy 

(Rys. 6 poz. 2). 

2. Odkręcić śruby mocujące talerz oporowy (Rys. 6 poz. 3) M10x25 i zdjąć go. 

3. Dokonać regulacji wysokości koszenia i zmontować w odwrotnej kolejności. 

4. Podobnie przeprowadzić regulację w drugim talerzu, zmieniając podstawienie podpory. 
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8.5. Praca kosiarki - koszenie 

 
 
Na koszonych polach i łąkach nie mogą znajdować się obce, twarde przedmioty,  

np. kamienie, które mogą uszkodzić kosiarkę. Należy je usunąć. 

 

Kosiarka musi pracować z opuszczonymi w dół fartuchami. Napęd kosiarki należy włączać powoli. Po 

uzyskaniu pełnej liczby obrotów 540 obr/min WOM można rozpocząć pracę. 

Prędkość jazdy należy dostosować do miejscowych warunków terenowych oraz rodzaju koszonego 

materiału. Na czas przejazdów jałowych należy wyłączyć napęd kosiarki  

a następnie unieść ja do góry. 

 

  
 

 

  
 

 

 

  
 

 

  
 

  

Kosiarką nie należy pracować na nierównych i zakamienionych 
polach z uwagi na możliwość uszkodzenia noży, trzymaków  
i innych elementów kosiarki oraz ze względu na zagrożenie 
związane z odrzuceniem twardych przedmiotów (kamieni, 
uszkodzonych noży itp.) 

OSTRZEŻENIE! 
Po wyłączeniu napędu WOM ciągnika bębny i talerze robocze z nożami 
przez jakiś czas nadal się obracają. Przed wykonaniem jakichkolwiek 
czynności przy kosiarce należy zawsze najpierw wyłączyć napęd i silnik 
ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki oraz odczekać, aż bębny i talerze 
robocze z nożami przestaną się obracać. 

OSTRZEŻENIE!  
Zabrania się: 
Pracy kosiarką przy obecności osób postronnych w odległości 
mniejszej niż 50 m. 

UWAGA!  
Ze względu na możliwość uszkodzenia kosiarki nie dopuszczaj do: 
· Przekroczenia obrotów WOM ciągnika powyżej 540 obr/min. 
· Unoszenia kosiarki przy włączonym napędzie i obracających się 
bębnach. 
· Wykonywania koszenia w czasie jazdy do tyłu. 
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9. Obsługa techniczna kosiarki 

9.1. Wymiana noży 

 
W czasie nakładania lub zdejmowania nożyków z talerza roboczego, należy koniecznie posługiwać się 

specjalnym kluczem, który stanowi podstawowe wyposażenie kosiarki. 

 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8. Wymiana noży. 

 

Montaż noży: 

 

• Nóż (Rys. 7 poz. 3) należy podnieść do góry. 

 

• Klucz(Rys. 7 poz. 1) wsunąć w szczelinę pomiędzy talerzem roboczym (Rys. 7 poz. 4) 

a trzymakiem noża (Rys. 7 poz. 2). 

 

• Odchylić trzymak noża do dołu aby jego trzpień wysunął się z gniazda talerza, unosząc klucz 

do góry. 

 

• Nałożyć nóż na trzpień trzymaka, zwracając uwagę by trzpień znajdował się w otworze 

talerza. 

Ze względu na ostre krawędzie należy koniecznie stosować rękawice 
ochronne podczas demontażu nożyków. 
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Przy wymianie trzymaków noży należy zwrócić uwagę na ich wzajemne przemienne usytuowanie na 

poszczególnych talerzach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9. Rozmieszczenie noży. 

 

  
 
 
  

WAŻNE!  
Przy prawidłowym zamontowaniu noży trzpień trzymaka powinien 
znajdować się centrycznie w otworze talerza. Nieprawidłowe zamontowanie 
nożyków stanowi poważne zagrożenie dla operatora i osób postronnych. 

UWAGA! 
Zniszczenie lub zużycie jednego z noży powoduje konieczność wymiany całego 
komponentu nożyków na nowe. Nożyki zużyte jednostronnie (posiadają 
stępiona tylko jedną krawędź ostrza) mogą być ponownie zamontowane na 
sąsiednim talerzu (o przeciwnym kierunku obrotów) pod warunkiem, iż nie są 
uszkodzone. 

Należy stosować tylko i wyłącznie noże posiadające atest zgodny z 
zaleceniami producenta. 
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9.2. Obsługa codzienna 

 
Codziennie po zakończeniu pracy należy oczyścić kosiarkę z resztek roślin, brudu oraz sprawdzić jej 

stan techniczny. 

 

• Dokonaj przeglądu części podzespołów oraz ich połączeń. 

 

• Wszystkie poluzowane połączenia śrubowe dokręcić, a części zużyte lub uszkodzone 

wymienić na nowe oryginalne części zamienne. 

 

• Zwróć uwagę na stan zespołu tnącego, zużyte lub uszkodzone noże, trzymaki wymienić 

kompletami na nowe. 

• Wykonaj smarowanie wału przegubowo-teleskopowego zgodnie z instrukcją smarowania. 

 

9.3. Obsługa posezonowa 

 
Po zakończeniu sezonu roboczego należy: 

 

• Dokładnie umyć kosiarkę. 

 

• Wykonać szczegółowy przegląd techniczny poszczególnych części i podzespołów. 

 

• Części zużyte lub uszkodzone wymienić na nowe. 

 

• Wykonać konserwację kosiarki. 

 

• Miejsca z uszkodzoną powłoką malarską uzupełnić. 

 

• Powierzchnie robocze ze starą powłoką malarską zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

 

• Wymienić olej w skrzyni przekładniowej (ramie głównej) 
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9.4. Instrukcja smarowania 

 
Wykonaj następujące czynności obsługowe: 

 

Skrzynia przekładniowa: 

 

• co 10 godzin należy sprawdzić poziom oleju za pomocą czystego pręta wsuwanego  

w otwór odpowietrznika. Poziom oleju powinien wynosić 30mm od dna skrzyni 

przekładniowej. W przypadku obniżenia się poziomu oleju należy najpierw usunąć przyczynę 

wycieku, a następnie uzupełnić go do wymaganego poziomu. W skrzyni powinno znajdować 

się około 3 litrów oleju. 

 

Wał przegubowo-teleskopowy należy smarować zgodnie z wymaganiami producenta wału. 

 

  
 

Nie należy mieszać różnych gatunków olejów. Przy wymianie oleju zwróć uwagę na stan  

i uszczelnienie pokrywy oraz na równomierne przykręcenie pokrywy. 

 

10.  Przechowywanie 

 
Kosiarkę należy przechowywać w suchym, utwardzonym i zadaszonym miejscu  

o ograniczonym dostępie osób i zwierząt. 

 

W przypadku, gdy kosiarka narażona jest na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych należy 

okresowo sprawdzać i ewentualnie uzupełniać konserwację oraz smarowanie. 

 

  

ZAPAMIĘTAJ! 
Należy stosować olej przekładniowy wyższej jakości i lepkości 
Transol 320 lub zastępczo Transol 460. 

Sprawdzić stabilność kosiarki po ustawieniu jej w miejscu przechowywania. 
Ustawienie kosiarki na miękkim i nierównym podłożu może stwarzać zagrożenie. 
 
Obowiązek zamontowania osłony zespołu tnącego należy do nabywcy kosiarki. 



   TALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa 

ul. Dworcowa 9c  
77-141 Borzytuchom  

tel. (59) 821 13 40 

e-mail. biuro@talex-sj.pl 

www.talex-sj.pl 
 

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 10. Transport kosiarki. 

10.1. Znaki ostrzegawcze transportowe 
 

Do transportu po drogach publicznych maszyna musi być wyposażona w trójkątną tablicę 

wyróżniającą. 

 

Do przejazdów na miejsce pracy wał przegubowo-teleskopowy kosiarki należy odłączyć. 

11.  Charakterystyka techniczna 

 

Kosiarka Mini Mini 1,35 Z 079 

Typ Rotacyjna 

Szerokość koszenia 1350 mm 

Zapotrzebowanie mocy 13 kW 

Liczba bębnów roboczych 2 szt. 

Liczba noży 8 szt. 

Wysokość koszenia wysoka 42 mm 

Wysokość koszenia niska 32 mm 

Prędkość obrotowa bębnów roboczych 1480 obr/min 

Prędkość obrotowa WOM ciągnika 540 obr/min 

Wydajność 1.0 ha/h 

Prędkość robocza 10 km/h 
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Prędkość transportowa 20 km/h 

Prześwit transportowy 400 mm 

Wymiary gabarytowe (z relingami)  

Długość 1150 mm 

Szerokość 1750 mm 

Wysokość 750 mm 

Masa 180 kg 

Wał przegubowo teleskopowy ze 
sprzęgłem jednokierunkowym: 

KMM_04.00 

 

12.  Demontaż, kasacja i ochrona środowiska 

 

  
 
 
 
 
 
Zużyte lub uszkodzone części uzyskane w czasie naprawy (kasacji) należy składować  

w wydzielonym miejscu o ograniczonym dostępie osób i zwierząt. Zużyte elementy należy dostarczyć 

do punktu skupu złomu. Zużyte elementy z tworzywa sztucznego należy przekazać do punktu 

składowania (utylizacji) odpadów chemicznych. 

 

W czasie uzupełniania bądź wymiany oleju nie dopuszczać do jego rozlewania. Zużyte oleje należy 

składować w szczelnych pojemnikach i okresowo dostarczać do punktów uprawnionych do ich 

przechowywania i utylizacji. 

 

 

 

  
 

Chroń ręce (ciało) przed okaleczeniem i szkodliwym działaniem smarów oraz 
olejów. 
 
Używaj rękawic ochronnych i narzędzi w dobrym stanie technicznym. 
 
Elementy maszyn, które podczas demontażu mogą się przemieścić lub obrócić 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Porzucone części lub elementy maszyn, rozlany olej mogą stwarzać zagrożenie 
wypadkiem oraz powodują zanieczyszczenie środowiska naturalnego  
i naruszają obowiązujące przepisy. 
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13.  Możliwe usterki i sposoby ich usunięcia 

 

Objawy usterki Przyczyna występowania Sposób usunięcia 

Podwyższone drgania kosiarki Nierównomiernie zużyte lub 

uszkodzone elementy zespołu 

tnącego 

Zużyte elementy wymienić 

kompletami na nowe 

Złe cięcie i zapychanie się 

zespołu tnącego 

Stępione lub uszkodzone noże Stępione lub uszkodzone noże 

wymienić kompletami na nowe 

Stępione jednostronnie 

zamontować na talerzu  

o przeciwnym kierunku 

obrotów 

 

14.  Katalog części zamiennych 

 
Sposób zamawiania części: 

 

• W celu zamawiania części zamiennych należy podać: 

 

• Dokładny adres zamawiającego. 
 

• Dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części). 
 

• Numer fabryczny kosiarki i rok jej produkcji. 
 

• Dokładną nazwę części. 
 

• Numer katalogowy części (podany w tablicy katalogu). 
 

• Liczbę sztuk zamawianych części. 
 
 

Warunki dostawy części należy uzgodnić z producentem lub punktem sprzedaży kosiarek. 

 

Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych części zamieszczonych na poszczególnych 

rysunkach montażowych katalogu. Zmiany te nie zawsze mogą być na bieżąco wprowadzane w 

instrukcji obsługi i katalogu części. 
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14.1 Budowa ogólna 
 

 

 

Rysunek 11. Budowa ogólna kosiarki 

 

BUDOWA OGÓLNA KOSIARKI 

Pozycja Opis 
Rozdział / 

Indeks 
Ilość 

1. Bęben roboczy Rozdz. 14.2 2 

2. Rama główna Rozdz. 14.3 1 

3. Osłona Rozdz. 14.4 1 

4. 
Wał przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem jednokierunkowym 

460Nm L-660 
T000897 1 
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14.2 Bęben roboczy 
 
 
 

 
Rysunek 12. Bęben roboczy 
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BĘBEN ROBOCZY 

Pozycja Opis Indeks Ilość 

1. Osłona bębna T000345 1 

2. Piasta bębna T000394 1 

3. Piasta robocza T000396 1 

4. Pokrywa dolna T000363 1 

5. Piasta ślizgowa T000397 2 

6. Talerz ślizgowy T000837 2 

7. Trzymak noża T000846 8 

8. Nóż T000311 16 

9. Wałek łożyskowania T000925 1 

10. Osłona bębna górna T000346 1 

11. Talerz roboczy T000834 2 

12. Talerz ślizgowy T000837 2 

13. Koło zębate stożkowe Z-15 T000113 1 

14. Zaślepka piasty ślizgowej T000343 1 

15. Pierścień dystansowy T000398 1 

16. Osłona łożyskowania T000367 1 

17. Uszczelniacz 40x62x10 T000887 1 

18. Pierścień uszczelniający O-ring 70x4 T000402 1 

19. Wpust pryzmatyczny 8x7x32 T000953 1 

20. Wpust pryzmatyczny 8x7x80 T000952 1 

21. Łożysko kulkowe 6305 ZZ T000212 1 

22. Łożysko 6210 RS T000199 2 

23. Łożysko kulkowe 6209 R T000198 1 

24. Łożysko kulkowe 6210 T000199 1 

25. Łożysko kulkowe 6209 T000198 1 

26. Podkładka sprężynowa M10 OC T000450 20 

27. Śruba M10x25 8.8 OC T000740 10 

28. Śruba wpuszczana z łbem imbusowym M12x25 T000938 6 

29. Śruba M10x35 8.8 OC T000743 10 

31. Nakrętka M10 OC T000265 2 

32. Pierścień osadczy 25Z T000424 3 

33. Pierścień osadczy 45Z T000414 1 

34. Pierścień osadczy 90W T000429 1 
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14.3 Rama główna 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 13. Rama główna 
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RAMA GŁÓWNA 

Pozycja Opis Indeks Ilość 

1. Rama główna P001004 1 

2. Pokrywa górna P001052 1 

3. Wałek przystawki T000920 1 

4. Obudowa łożyska duża T000324 1 

5. Obudowa łożyska mała T000326 1 

6. Wałek ramy głównej T000900 1 

7. Sworzeń zawieszenia dolnego P001066 4 

8. Sworzeń zawieszenia górnego P001059 4 

9. Wałek z wieloklinem T000920 1 

10. Zaworek kompletny T000993 1 

11. Koło zębate stożkowe z-15 T000113 1 

12. Koło zębate stożkowe z-25 T000115 1 

13. Uszczelniacz 40 x 62 x 10 T000887 1 

14 Tulejka uszczelniająca T000866 1 

15. Podkładka podginana T000449 1 

16 Łożysko kulkowe 6305 T000184 1 

17. Łożysko kulkowe 6205 T000196 1 

18. Wpust pryzmatyczny 8 x 7 x 50 T000945 1 

19. Wpust pryzmatyczny 8 x 7 x 36 T000951 1 

20. Wpust pryzmatyczny 8 x 7 x 32 T000953 1 

21. Zaślepka kwadratowa 40x40 x 1.0-3.0 T000971 1 

22. Zatyczka uniwersalna LP10KR T000981 1 

23. Podkładka płaska M10 OC T000456 1 

24. Śruba  M10x25 8.8 OC T000740 1 

25. Nakrętka M10 T000265 1 

26. Nakrętka M24x1.5 niska T000281 20 

27. Śruba M10x60 8.8 OC T000747 10 

28. Kołek sprężysty 6x16 T000086 6 

29. Podkładka sprężysta M 10 T000450 10 

30. Pierścień osadczy W62 T000418 2 

31. Pierścień osadczy Z25 T000424 3 
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14.4 Osłona zespołu tnącego 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14. Osłona zespołu tnącego 
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OSŁONA ZESPOŁU TNĄCEGO 

Pozycja Opis Indeks Ilość 

1. Osłona górna P001106 1 

2. Osłona dolna P001107 1 

3. Barierka centralna P001110 1 

4. Barierka boczna P001114 2 

5. Zaślepka okrągła Fi 25x10 T000970 1 

6. Podkładka płaska M10 T000456 24 

7. Śruba  M10x25 8.8 OC T000740 12 

8. Nakrętka M10 T000265 12 

9. Podkładka płaska M6 T000469 58 

10. Śruba M6x16 5.8 OC T000800 29 

11. Nakrętka M6 T000283 29 

12. Fartuch ochronny T000045 2 
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15. Gwarancja 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 
Nr fabryczny 
 

 
……………………… 

  
Typ 

 
……………………… 

     

 
Rok budowy 
 

 
……………………… 

  
KJ 

 
……………………… 

 

W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wad fizycznych ujawnionych 
w okresie gwarancyjnym, który obowiązuje 12 miesięcy od daty sprzedaży. 

Producent zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku: 

• Uszkodzeń mechanicznych maszyny po przekazaniu jej użytkownikowi; 

• Niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, przechowywania maszyny, w szczególności 

niezgodnej z instrukcją obsługi; 

• Wykonania napraw przez osoby nieupoważnione bez zgody producenta na ich 

przeprowadzenie; 

• Wprowadzenia zmian konstrukcyjnych bez uzgodnienia z producentem; 

 

Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną 
pieczątką firmową jednostki handlowej. Nie może zawierać skreśleń i poprawek osób 
nieupoważnionych. 
Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez 
użytkownika dowodu zakupu.  
W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane 
ponosi użytkownik. 
Reklamacje użytkownik zgłasza natychmiast po powstaniu uszkodzenia, bezpośrednio do sprzedawcy 
lub producenta. 
Producent zapewnia obsługę gwarancyjną w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do dnia naprawy.  
Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy, licząc od dnia zgłoszenia do czasu wykonania usługi, 
jeżeli wada uniemożliwiła korzystanie z maszyny. 
Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się części takich jak: łożyska, koła podporowe, szczotki 

walcowe, szczotki boczne, elementy instalacji hydraulicznej (złącza hydrauliczne, silniki hydrauliczne, 

przewody gumowe, zawory, regulatory itp.), elementy instalacji zraszania (pompa wody, filtr wody, 

dysze spryskujące), osłony gumowe, elementy złączne itp.   

 

Data sprzedaży: ________________                                   ________________________________ 
        (dzień, miesiąc, rok)                                                           (podpis i pieczęć punktu sprzedaży) 
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EWIDENCJA NAPRAW GWARANCYJNYCH 
 

Wypełnia producent 

 
Data zgłoszenia reklamacji: ________________ 
 
Zakres naprawy i wymienione części: _________  
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data załatwienia reklamacji: _______________ 
 
Gwarancję przedłużono do dnia: ____________ 
 
 
                         ________________________ 
                                           (podpis i pieczęć serwisu) 
 

  
Data zgłoszenia reklamacji: ________________ 
 
Zakres naprawy i wymienione części: _________  
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data załatwienia reklamacji: _______________ 
 
Gwarancję przedłużono do dnia: ____________ 
 
 
                         ________________________ 
                                           (podpis i pieczęć 
serwisu) 

 
 

 
Data zgłoszenia reklamacji: ________________ 
 
Zakres naprawy i wymienione części: _________  
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data załatwienia reklamacji: _______________ 
 
Gwarancję przedłużono do dnia: ____________ 
 
 
                         ________________________ 
                                           (podpis i pieczęć serwisu) 
 

  
Data zgłoszenia reklamacji: ________________ 
 
Zakres naprawy i wymienione części: _________  
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data załatwienia reklamacji: _______________ 
 
Gwarancję przedłużono do dnia: ____________ 
 
 
                         ________________________ 
                                           (podpis i pieczęć 
serwisu) 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 
 
 

Producent  
Talex Sp. z o.o. Sp. komandytowa  
ul. Dworcowa 9C  
77-141 Borzytuchom  
 
 
 
Niniejszym oświadczamy, iż maszyna:  
Nazwa maszyny: KOSIARKA ROTACYJNA  
Typ maszyny:  Z-079 
 
do której ta deklaracja się odnosi, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 
grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyny i elementów bezpieczeństwa (Dz.U.259 
poz. 2170) oraz dyrektywy Unii Europejskiej 98/37WE.  
 
Dla maszyny z uwagi na wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w Dyrektywie poniższe 
normy zostały uwzględnione:  
 
PN-EN ISO 12100-1:2005, PN-EN ISO 12100-2:2005, EN 294:1994, PN-EN ISO 4251-1, PN-EN 
745:2002  
 
Ta deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie przebudowana bez zgody 
Talex Sp. z o.o. Sp. komandytowa. 
 
 

Data i miejsce         Właściciel 
Borzytuchom 02.01.2013                                                                      Karol Jaworski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa 
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