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UWAGA! 

Niniejszą instrukcję użytkowania należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania 

i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. 

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny ! 

Instrukcje 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 – zabronione. 

TALEX gwarantuje sprawne działanie maszyny przy użytkowaniu jej zgodnie z warunkami techniczno-
eksploatacyjnymi opisanymi w INSTRUKCJI OBSŁUGI. 
Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane przez Serwis Gwarancyjny. 

Termin wykonania naprawy określony jest w KARCIE GWARANCYJNEJ. 

 

Gwarancją nie są objęte części i podzespoły maszyny, które ulegają zużyciu w normalnych warunkach 

eksploatacyjnych niezależnie od okresu gwarancji.  

Świadczenia gwarancyjne dotyczą tylko takich przypadków jak: uszkodzenia mechaniczne nie  

wynikające z winy użytkownika, wady fabryczne części, itp.  

Maszyna nie podlega warunkom gwarancji, kiedy szkody powstały w wyniku:  

• uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika lub wypadku drogowego,  

• z niewłaściwej eksploatacji, regulacji i konserwacji, użytkowania maszyny niezgodnie  

z przeznaczeniem,  

• użytkowania uszkodzonej maszyny,  

• wykonywania napraw przez osoby nieuprawnione,  

• wykonanie samowolnych zmian w konstrukcji maszyny,  

• użytkowanie maszyny przez osoby niezaznajomione z niniejszą instrukcją obsługi. 

 

Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wszystkich zauważonych 

ubytków powłok malarskich lub śladów korozji, oraz zlecenia usunięcia usterek niezależnie 

od tego, czy uszkodzenia są objęte gwarancją czy też nie. Szczegółowe warunki gwarancji 

podane są w KARCIE GWARANCYJNEJ dołączonej do nowo zakupionej maszyny. 

 

 

UWAGA ! 
Należy żądać od sprzedawcy dokładnego wypełnienia KARTY GWARANCYJNEJ. Brak 
np.: daty sprzedaży lub pieczątki punktu sprzedaży naraża użytkownika na nie uznanie 
ewentualnych reklamacji. 
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1. Wstęp 
 

Przed przystąpieniem do pierwszych czynności związanych z użytkowaniem maszyny 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 maszyny. W instrukcji wymienione są środki 

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

Instrukcja zawiera również zasady prawidłowego posługiwania się maszyną 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. 

 

 
 

 
   

INFORMACJA! 
Symbol wskazujący dodatkowe informację, opisy dotyczące obsługi 
maszyny lub odniesienia do rozdziałów.  
 

                                                                                                                                                                        

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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2. Identyfikacja maszyny 
 

Każda owijarka  wyposażony jest w tabliczkę znamionową, która zawiera najważniejsze dane 

identyfikujące. Tabliczka znajduje się na przedniej belce ramy dolnej maszyny. 

                         

                                    

Rysunek 1 Tabliczka znamionowa 
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Tabliczka znamionowa zawiera: 

- pełną nazwę producenta,    - numer fabryczny owijarki, 

- symbol maszyny,                 - oznakowanie CE, 

- masę,      - znak kontroli jakości, 

- datę produkcji.  

                      

 
Rysunek 2 Tabliczka znamionowa osi jezdnej 

 

Numer seryjny, typ osi jezdnej wybity jest na tabliczce znamionowej zamocowanej na belce 

osi jezdnej.  
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3. Zasady bezpiecznej pracy 

3.1.  Bezpieczeństwo użytkownika 
Owijarka samozaładowcza  może być obsługiwana wyłącznie przez osoby dorosłe, które 

zapoznały się z jej działaniem i treścią niniejszej instrukcji oraz posiadają odpowiednie 

kwalifikacje. Owijarka  powinny być obsługiwane 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 owijarkę prowadziła inna osoba niż jego 

operator i w żadnym przypadku nie pozwalać, aby podczas pracy inne osoby 

przebywały na pojeździe i przy maszynie. 

• Owijarkę może obsługiwać osoba posiadająca uprawnienia pozwalające na 

kierowanie pojazdem do którego jest zamontowana, zgodnie z zaleceniami 

producenta.  

• Stanowiskiem roboczym operatora w czasie pracy z owijarką jest kabina pojazdu, do 

którego zamontowano maszynę. 

• Należy pamiętać, że na maszynie 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: 

  - ubranie ochronne, 

 - rękawice ochronne, 

 - ochronę słuchu,  

 - obuwie ochronne. 

• Zabrania się przewożenia osób lub przedmiotów na maszynie.  

• Zabrania się obsługi maszyny osobom postronnym nie zapoznanym z instrukcją 

użytkowania. 

• Pracownik wykonujący pracę owijarką powinien być zaopatrzony w apteczkę 

zawierającą środki do udzielenia pierwszej pomocy wraz z instrukcją ich stosowania. 

• Przed rozpoczęciem jazdy, owijarka musi być ustawiony w pozycji transportowej. 

• Zachować szczególną ostrożność w czasie przejazdów po drogach publicznych oraz 

dostosować się do obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. 
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• Użytkownik zobowiązany jest do zadbania o widoczność maszyny podczas transportu: 

zastosowanie oświetlenia odblaskowego, znaków ostrzegawczych i sygnału świetlno-

ostrzegawczego – skład wyposażenia opcjonalnego.  

• Prędkość transportową należy dostosować do stanu nawierzchni drogi. Nie powinna 

przekraczać 25km/h. 

• Nie wolno pozostawiać pojazdu z maszyną na stokach lub innych pochyłościach 

terenu bez zabezpieczenia pojazdu przed samoczynnym stoczeniem się. Pod koła 

pojazdu podłożyć kliny. 

• Owijarkę należy wyregulować do pracy podczas montażu z pojazdem.  

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

wykonać po wyłączeniu napędu, zatrzymaniu silnika, unieruchomieniu pojazdu  

i odczekaniu, aż wszystkie elementy ruchome maszyny zatrzymają się. 

• Po pierwszej godzinie eksploatacji należy sprawdzić stan wszystkich połączeń 

rozłącznych, m.in. połączeń śrubowych, sworzni. 

• Owijarkę należy przechowywać na płaskim, równym, utwardzonym podłożu w 

miejscu niedostępnym dla osób postronnych i zwierząt. Dla stabilnego ustawienia 

owijarki stosować stopę podporową. 

• Podczas montażu i demontażu owijarki należy zachować ostrożność, zwracając 

szczególną uwagę na elementy konstrukcyjne odpowiedzialne za mocowanie  

z pojazdem. 

• Przed owijaniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny maszyny 

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

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

• Owijarka musi być wyposażony we wszystkie osłony zabezpieczające (jakie 

przewidział producent) przed dostępem do ruchomych części. Osłony muszą być 

kompletne i w pełni sprawne. 

• Niedopuszczalna jest praca owijarki bez osłon ochronnych.  Zabrania się pracy z 

uszkodzonymi osłonami. 

• Zabrania się unoszenia ramienia chwytaka przy włączonym napędzie ramy obrotowej. 

• Przed przystąpieniem do pracy z maszyną należy zapoznać się z jej działaniem 

czytając instrukcję obsługi, zasadami bezpieczeństwa pracy oraz zaleceniami 

dotyczącymi obsługi i regulacji. 

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

należy przekazać ją sprawną technicznie wraz z instrukcją użytkowania. 

• Zabrania się doczepiania do maszyny dodatkowych środków transportu. 

• Podczas pierwszego uruchomienia sprawdzić działanie maszyny oraz dokonać 

wstępnych regulacji. 

• Ze względu na naturalne zużycie należy kontrolować stan maszyny stosując się do 

zaleceń opisanych w rozdziale „9 Czynności obsługowe i konserwacyjne”. 
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• Przy odbiorze i transporcie maszyny należy sprawdzić czy maszyna nie uległa 

uszkodzeniom sprawdzając jej stan techniczny. 

• Zabrania się przebywania osób pod uniesionymi ramieniem chwytaka, grozi to 

przygnieceniem przez elementy konstrukcyjne. 

• Podczas regulacji nie wkładać palców i kończyn pomiędzy elementy konstrukcyjne 

maszyny. 

• Zabrania się wychodzenia z kabiny ciągnika, kiedy napęd maszyny jest uruchomiony  

i zanim nie zatrzymają się elementy wirujące. 

• Operator pojazdu, który pracuje z owijarką musi uważać, aby podczas pracy i regulacji 

nikt nie zbliżał się do maszyny i nie przebywał w odległości mniejszej niż 5m od 

pracującą maszyną. 

• Przed uruchomieniem owijania, sprawdzić bezkolizyjność ramy obrotowej i innymi 
elementami konstrukcyjnymi. 

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

odpowiednią widoczność lub skorzystać z pomocy osoby odpowiednio przeszkolonej. 

• W trakcie podłączania przewodów hydraulicznych, należy zwrócić uwagę, aby 

instalacja hydrauliczna nie była pod ciśnieniem. 

• Zabrania się przebywania obsługi pomiędzy pojazdem a maszyną przy uruchomionym 

silniku pojazdu. 

• Praca na pochyłościach przekraczających 5% jest niedopuszczalna. 

• Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na stokach. 

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

kierowcy (kabiny) należy wyłączyć silnik pojazdu, wyjąć kluczyk ze stacyjki, zaciągnąć 

hamulec ręczny. 

• Nie stosować rozpiętych, zwisających części ubrania roboczego podczas pracy, 

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

zaczepić. 

• Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie i umycie maszyny 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 hydraulikę pojazdu. 

• Podczas pracy z maszyną należy stosować ochronniki słuchu celem zminimalizowania 

narażenia na hałas. Dodatkowo zaleca się zamknięcie drzwi i okien kabiny pojazdu. 

Niestosowanie się do powyższych zasad może stwarzać zagrożenie dla 

operatora i osób postronnych jak również może prowadzić do uszkodzenia 
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owijarki. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych zasad odpowiedzialność ponosi 

użytkownik. 

3.2.  Ocena ryzyka szczątkowego 
 

Firma Talex dołożyła wszelkich starań aby konstrukcja maszyny i przewidziany sposób jej 
użytkowania nie stwarzały zagrożenia dla osób i otoczenia. 

Z uwagi na charakter pracy owijarki i brak np.: możliwości całkowitego osłonięcia zespołu 

roboczego pewne elementy ryzyka mogą wystąpić. 

 
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. 

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/przygniecenie 
przez  poruszające się 

przedmioty 

Wyrzucone przez maszynę 
baloty rośliny, staczające się 

baloty pochyłym terenie 

Zachowanie uwagi, wyznaczenie strefy 
niebezpiecznej, zakaz poruszania się przy 

pracującej maszynie, zakaz przebywania w 
pobliżu pracującej maszyny, 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  Wirujące części ramy 
obrotowej i zespołu bębnów, 
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 stojącej maszyny Niewłaściwy montaż, 
agregowanie, złe ustawienie 

maszyny, zła obsługa 

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

8 Mikroklimat – zmienne 
warunki atmosferyczne 

Praca wykonywana w różnych 
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. 

10 Uderzenie w głowę, 
tułów, kończyny dolne 
oraz skaleczenie dłoni 

Znajdowanie się w 
niewłaściwej pozycji podczas 
ruchów chwytaka 

Zachowanie szczególnej ostrożności, 
dystansu, stosowanie środków ochrony 
indywidualnej - obuwia ochronnego, 
rękawic ochronnych, bezpieczne 
ustawienie maszyny, stosowanie 
odpowiednich narzędzi,  praca rozważna i 
bez pośpiechu, zapoznanie z instrukcją 
obsługi. 

11 Niebezpieczeństwo  
przygniecenia i 
uderzenia 

Zmiana położeń ramion 
siłowników, w czasie pracy 
przy obracających się 
elementach roboczych, praca 
bez elementów 
zabezpieczających  

Zachowanie szczególnej ostrożności, nigdy 
nie zbliżać się do maszyny podczas jej 
pracy, nigdy nie zbliżać się do wirującej 
maszyny, zabezpieczenie możliwości 
niekontrolowanego ruchu siłowników,  
stosować odzież przylegającą do ciała. 
Zapoznać się z instrukcją. Stosować się do 
ostrzeżeń znajdujących się na maszynie. 

Tabela 1 Ocena ryzyka szczątkowego 
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3.3.  Znaki bezpieczeństwa na maszynie 
 

 
 

1.1 - Przed rozpoczęciem 
użytkowania przeczytaj 
instrukcję obsługi. 

 
 

1.2 - Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk przed 
rozpoczęciem czynności obsługowych lub 
napraw. 

 
 

1.3 – Niebezpieczeństwo 
uszkodzenia kończyn. Nie 
sięgać noża tnącego. 

 
 

1.4 – Zachowaj odległość co 
najmniej 5 metrów od 
pracującej maszyny. 

 
 

1.5 – Niebezpieczeństwo przygniecenia. 
Nie przebywać  w strefie obszaru 
zajmowanego przez składane ramie 
chwytaka bel. 
 

 
 

1.6 – Nie dotykać 
elementów maszyn zanim 
wszystkie jej zespoły się 
nie zatrzymają 

 
 

 
1.7 –Regularnie 
kontrolować stopień 
dokręcenia nakrętek kół 
jezdnych oraz pozostałych 
połączeń śrubowych. 

 

 
1.8 - Unikać oddziaływania cieczy wypływającej pod ciśnieniem. 
Zapoznać się z instrukcją obsługi w zakresie czynności obsługowych 
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1.9 – Sposób montażu folii 

owijającej. 

 

 
 

1.10 – Kierunek obrotu stołu. 

 
 

 
1.11 – Miejsce 
pochwycenia maszyny 
podczas transportu. 

 
1.12 – Informacja dotycząca 
regulacji czujnika. 

 
1.13 - Symbol maksymalnego ciśnienia w 
ogumieniu. 

 
1.14 - Symbol 
smarowniczki oznaczający 
punkt smarowania 
smarem stałym. 

 
1.15 – Ostrzeżenie o 
występującym ciśnieniu w 
układzie hydraulicznym.  

 
1.16– Stosuj kombinezon 
ochronny.  

 
1.17 – 
Stosuj 
rękawice 
ochronne 

 
 

 
1.18 – 
Stosuj hełm 
ochronny. 

 
1.19 – Stosuj ochronniki 
słuchu. 
 

 
1.20 – 
Stosuj 
okulary 
ochronne. 
 

Tabela 2 Znaki bezpieczeństwa na maszynie 
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4. Przeznaczenie maszyny 

Owijarka służy do owijania folią, uprzednio przygotowanego materiału roślinnego w kształcie 

walca. Maksymalna masa owijanego materiału nie może przekraczać 1100kg  i średnicy 

1500mm. Uformowane bale można owijać za pomocą rozciągliwej foli o szerokości 500 lub 

750mm. 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, oraz z zasadami postępowania  

w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

Owijarka została skonstruowana zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i 

normami maszynowymi. Dopuszczalna prędkość owijarki poruszającej się po drogach 

publicznych wynosi 25 km/h. W trakcie pracy (owijania) prędkość maksymalna zestawu nie 

może być większa niż 5 km/h pod warunkiem, że przejazd odbywa się po płaskim 

wyrównanym terenie. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie 

podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy ruchu drogowego 

powinny być zawsze przestrzegane. 

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oznacza przestrzeganie czynności związanych z 

prawidłową i bezpieczną obsługą oraz konserwacją maszyny. W związku z tym użytkownik 

zobowiązany jest do: 

• Zapoznania się i przestrzegania treści zawartej w INSTRUKCJI OBSŁUGI. 

• Zrozumienia zasady działania maszyny oraz bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji 

owijarki. 

• Przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa w czasie pracy. 

• Przestrzegania ustalonych planów konserwacji i regulacji. 

• Przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

• Agregowania maszyny tylko z ciągnikiem rolniczym, który spełnia wszystkie 

wymagania stawiane przez Producenta owijarki. 

Samowolne zmiany konstrukcyjne maszyny bez zgody producenta zwalniają producenta od 

odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego powodu uszkodzenia lub szkody. 

Zabrania się wykorzystywania owijarki niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz 

obsługi maszyny przez osoby niezaznajomione z instrukcją obsługi, przepisami 

bezpieczeństwa pracy oraz bez uprawnień do obsługi ciągnika rolniczego.  
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5. Wyposażenie, budowa i zasada działania 

5.1. Wyposażenie podstawowe 
 

Poza kompletną maszyną do podstawowego wyposażenia owijarki  należy: 

• Instrukcja obsługi,  

• Katalog części, 

• Karta gwarancyjna. 

Owijarka jest konstrukcja spawaną składającą się z ram na bazie profili stalowych 

połączonych ze sobą sworzniowo lub śrubowo. Rama dolna do której przykręcona jest 

niehamowana os jezdna stanowi podstawę agregowana za pomocą dyszla z ciągnikiem. 

Ramie załadowcze, zwane dalej chwytakiem bel znajdujące się wzdłuż prawej krawędzi 

maszyny i  odpowiada za ruch załadunku materiału roślinnego. Rama obrotowa stanowi 

podstawę zespołu bębnów odpowiedzialnych za ruch obrotowy w dwóch osiach obrotu 

balota. Sanki obrotnicy znajdujące się pod ramą obrotową połączone sworzniowo z rama 

dolną odpowiadają za rozładunek poprzez wychylenie zawiasowe na tył  maszyny gdzie 

realizowany jest przechwyt i precyzyjne odstawieni w wybrana pozycję przez stawiacz bel. W 

przedniej części owijarki na maszcie znajduje się podajnik folii, przystosowany do odwijania 

folii 500 oraz 750 mm.  Na bocznej części ramy obrotowej zamocowany jest obcinacz folii, 

który automatycznie odcina i przytrzymuje folie do realizacji kolejnych cykli.   

Podstawowa wersja maszyny umożliwia prace w trzech trybach: 

• Tryb Automat, 

• Tryb Półautomat, 

• Tryb Ręczny. 

Możliwe jest to dzięki systemowi sterowania połączonego z układem hydrauliki 

odpowiedzialnemu za ruchy maszyny. Układ hydrauliki jest zabezpieczony dzięki 

zastosowaniu filtra olejowego mocowanego po lewej stronie ramy mocowania dyszla. W 

układzie elektrycznym na zasilaniu w górnej części manipulatora znajduję się bezpiecznik 10A 

zabezpieczający sterownik.    
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5.2.  Charakterystyka techniczna 
Ogólną budowę owijarki przedstawiono na poniższym rysunku. 

 
Rysunek 5 Budowa ogólna owijarki 

1 – Rama dolna 

2 – Sanki obrotnicy 

3 – Obcinacz folii 

4 – Rama obrotowa 

5 – Maszt 

6 – Podajnik folii 

7 – Bębny napędowe 

8 – Chwytak bel 

9 – Stawiacz bel 
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Dane techniczno-eksploatacyjne zamieszczono w tabeli nr 3. 

Lp. Wielkość Jednostka Parametr 

1 Długość całkowita w położeniu transportowym [mm] 2685 

2 Długość całkowita w położeniu roboczym [mm] 5910 

3 Szerokość transportowa [mm] 2395 

4 Szerokość robocza [mm] 3750 

5 Wysokość w położeniu  transportowym [mm] 1465 

6 Wysokość w położeniu  roboczym  [mm] 2620 

7 Masa własna [kg] 2060 

 Dopuszczalna ładowność  [kg] 1100 

8 Dopuszczalna prędkość stołu obrotowego [obr/min] 30 

9 Zapotrzebowanie mocy ciągnika [kW], (KM) ≥35, (48) 

10 Wydatek oleju silnika hydraulicznego l/min ~30 

11 Ciśnienie maksymalne instalacji Bar/MPa 160/16 

12 Gniazda hydrauliczne  - Zgodne z ISO 7421-1  

13 Rodzaj oleju -  

14 Wymagany zaczep w ciągniku  - 
Zaczep do przyczepy 

jednoosiowej 

15 Napięcie instalacji elektrycznej V 12 

16 Gniazda przyłączeniowe - 
7 biegunowe (ISO 1724), 
gniazdo zapalniczki lub    

3-pinowe  

17 Wydajność robocza [szt./godz.] ~45 

18 Poziom hałasu [dB] 70 

19 Ilość kół [szt.] 2 

20 Rozmiar opony - 350/50-16  

21 Ciśnienie powietrza w ogumieniu  [kPa] 470 

Tabela 3 Dane techniczno-eksploatacyjne owijarki 
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5.3.  Opis zasady działania 
 

Owijarka wprowadza uformowany materiał roślinny ramieniem chwytającym (1) 

umieszczone wzdłuż ramy głównej (2) na zespół bębnów i pasów (4). Bębny napędzane 

przekładnią kątową oraz łańcuchową odpowiadają za obrót beli względem własnej osi 

zapewniając przesunięcia kolejnych warstw foli rozwijanych z podajnika foli (5). Zespół ten 

umieszczony jest na ramię obrotowej (3) napędzanej przekładnią łańcuchową powodując 

obroty beli. Po zakończonym procesie owijania następuję wychylenie ramy obrotowej (3) w 

sposób zawiasowy, obcięcie foli za pomocą obcinacza(6), przechwycenie przez stawiacz       

bel (7) i odstawienie beli w pozycje pionową lub poziomą. 

 

 
Rysunek 6 Opis zasada działania owijarki 

(1) chwytak, (2) rama główna, (3) rama obrotowa, (4) zespół pasów i bębnów, (5) podajnik folii, (6) 

obcinacz folii 
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5.3.1 Podajnik folii 

 
Rysunek 7 Budowa podajnika folii 

(1) Rolka I, (2) rolka II, (3) docisk górny, (4) docisk dolny, (5) śruba rzymska, (6) przekładnia,         

(7) półka docisku, (8) zawleczka zabezpieczająca, (9) korba śruby regulacji wysokości, (10) rama 

rolek, (11) sprężyna, (12) ramie zgarniacza folii  

Podajnik przystosowany jest do folii o szerokości 500 lub 750mm. Mocowany na maszcie 

regulowanym za pomocą śruby z korbą (9). Rolkę foli mocuję się pomiędzy stożkowe dociski (3)     

i (4). Warstwę folii przewleka się przez radełkowane rolki (1) i (2), które są zamocowane na ramię 

(10) i spięte przekładnią napinającą (6). Napięcie regulujemy również za pomocą położenia półki 

dociskającej (7) przesuwanej śrubą rzymską (5). Zmiana wysokości folii wymaga przesunięcia 

wałka docisku dolnego i zabezpieczenia zawleczką (8).  
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5.3.2 Rama obrotowa 
 

Rama obrotowa zamocowana jest na sankach połączonych sworzniami z tylną belką ramy dolnej, oraz 

z zespołem pasów i bębnów (3) zamocowanych na jej górnej części w zespole łożysk (5).Wychylenie 

zawiasowe odbywa się dzięki siłownikowi teleskopowemu co umożliwia wyładunek beli. W sankach 

zamocowany jest silnik hydrauliczny, który przez przekładnie łańcuchową napędza ruch obrotowy 

wokół pionowej osi beli. Poziomy ruch beli realizowany jest również dzięki obrotom stołu, przez 

przekładnie stożkową zamocowaną w centralnej części, połączonej wałkiem z przekładnią 

łańcuchową (1) przekazującej napęd na bęben czynny (2) wprawiający pasy (4) w ruch. Bela 

utrzymywana jest na właściwej pozycji dzięki bocznym odbojnikom (6) oraz prawidłowemu napięciu 

pasów rozdz. 7.4 (rys. 37). W przypadku bel o szerokości powyżej 1250mm należy przełożyć odbojniki 

(6) na zewnętrzne uchwyty mocujące (7). Rama o 

 
Rysunek 8 Ruch ramy obrotowej 

(1) przekładnia łańcuchowa, (2) bęben czynny, (3) zespół bębnów i pasów, (4) pasy, (5) zespół łożysk, (6) 

odbojnik boczny, (7) zewnętrzny uchwyt 

 

 



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 

Strona 26 z 127 

 

5.3.3. Stawiacz bel (wyładunek) 
 

Stawiacz przeznaczony jest do bezpiecznego przechwytu i rozładunku z możliwością wyboru jednej z 

dwóch możliwych pozycji. Zmiana pozycji rozładunku przedstawiono w rozdziale 6.4.  

 
Rysunek 9 Budowa stawiacza bel 

(1) rama zewnętrzna, (2) rama kołyski, (3) ramie nastawne, (4) płoza, (5) siłownik, (6) sworzeń obrotu kołyski, 

(7) ruchomy chwyt kołyski, (8) sworznie zawiasu stawiacza  

 

Stawiacz zbudowany jest z ramy zewnętrznej (1) i wewnętrznej kołyski (2) zamocowanych sworzniami 

(8) do belki tylnej w ramie dolnej. Ruch ramy kołyski powoduję siłownik (5) uruchamiany 

automatycznie wraz z rozładunkiem beli z ramy obrotowej. Opuszczenie płozy (4) odbywa się pod 

wpływem ruchu ramy obrotowej i przesuwania się odbojnika zamocowanego na drugim końcu ramy 

pod sankami obrotnicy. Ramię nastawne (3) zamieszczone po prawej stronie stawiacza może być 

ustawione w dwóch pozycjach (rys. 10). W przypadku ustawienia w  pozycji (A), bela po rozładunku 

przetoczy się za owijarkę. W wariancie (B) po podniesieniu ramienia nastawnego (3) do pozycji 

pionowej, opuszczana rama kołyski oprze się o rolkę ramienia i obróci względem osi  sworznia obrotu 

kołyski (6). Bela zostanie postawiona z lewej strony kołyski w pozycji pionowej (denkiem do podłoża). 
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Rysunek 10 Pozycje rozładunku stawiacza 

(A) nastawa rozładunku poziomego, (B) nastawa rozładunku pionowego 

 

 

Opis zmiany ustawień wyładunku beli został przedstawiony w rozdziale 6.5. 

 

 
Istotne jest aby ruch wyładunku ze stawiacza był możliwie płynny niezależnie od ciężaru owiniętej 

beli.  

 

 
Opis regulacji prędkości opadania zawarty jest w rozdziale 7.3. 
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5.3.4 Obcinacz 
 

Zadaniem obcinacza jest odcięcie folii po zakończonym procesie owijania, oraz przytrzymanie 

drugiego końca do momentu wykonania dwóch obrotów kolejnej beli.  

 
Rysunek 11 Budowa obcinacza 

(1) rama obcinacza, (2) hydroakumulator, (3) nożyk, (4) docisk bierny, (5) docisk aktywny, (6) przewód 

zasilający, (7) siłownik, (8) zawór dławiący    

Obcinacz zamocowany jest wzdłuż bębna aktywnego na ramie (1) przykręconej do belki ramy obrotowej. 

Obcięcie jak i przytrzymanie folii realizowane jest za pomocą układu hydraulicznego sterowanego 

automatycznie. Wysunięcie tłoka siłownika (7) zapewnia ciśnienie podane przewodem (6), a za wsunięcie 

odpowiedzialny jest hydroakumulator (2). Elementem tnącym jest nożyk (3), do którego dociskana jest folia za 

pomocą docisków gumowych (4) i (5). Spływ cieczy hydraulicznej z hydroakumulatora blokowany jest za 

pomocą zaworu dławiącego (8). Wraz z  uruchomieniu maszyny  pierwszy cykl rozpoczyna się od akumulacji 

ciśnienia w układ czynność ta powtarza się automatycznie co 10 cykl.   
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Przed rozpoczęciem pracy należy ściągnąć osłonę noża rys. 12. 

 
Rysunek 12 Demontaż osłony noża 

(1) nożyk, (2) osłona, (3) śruby mocujące, (4) blacha mocująca  

 

Przed niepożądanymi zdarzeniami związanymi z zetknięciem z ostrymi krawędziami noża (1) należy 

się chronić przez stosowanie osłony (2). Demontaż jak i montaż osłony (2) realizowany jest przez 

śruby (3) mocujące osłonę (2) do blachy (4).     

 

Czynności związane z przygotowaniem, montażem, demontażem czy regulacją można 

wykonać po wyłączeniu napędu, zatrzymaniu silnika, unieruchomieniu pojazdu i 

odczekaniu, aż wszystkie elementy ruchome maszyny zatrzymają się. 

 

 

Przed przystąpieniem do owijania należy zdemontować osłonę noża rysunek 12.
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5.3.5 Instalacja elektryczna  
 

 
Rysunek 13 Rozmieszczenie oświetlenia i świateł odblaskowych 

(1) tylna lampa zespolona, (2) tablica wyróżniająca (trójkąt odblaskowy)  

 

Instalacja elektryczna owijarki przystosowana jest do zasilania ze źródła prądu stałego 12 V. 

Podłączenia instalacji elektrycznej świateł owijarki z ciągnikiem należy dokonywać odpowiednim 

przewodem przyłączeniowym z gniazdem siedmiostykowym. Schemat poglądowy instalacji 

elektrycznej owijarki przedstawiono na rysunku (14). 
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Rysunek 14 Schemat instalacji oświetleniowej 

(GP) gniazdo przyłączeniowe 7-pinowe, (PL) prawa tylna lampa zespolona, (LL) lewa tylna lampa zespolona 

 

Oznaczenie Funkcja 

31 Masa  

+ Zasilanie +12V 

L Kierunkowskaz lewy  

54 Światło STOP 

58L Tylne światło pozycyjne lewe 

58R Tylne światło pozycyjne prawe  

R Kierunkowskaz prawy 
Tabela 4 Oznaczenia połączeń gniazda 

 
Rysunek 15 Schemat układu sterowania 
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Oznaczenia Funkcja 

+ Zasilanie +12 V z akumulatora ciągnika 

- Masa 

C1 Chwytak bel – pozycja dolna  

C2 Chwytak bel – pozycja górna  

C3 Pozycja załadunku beli  

C4 Pozycja rozładunku beli  

C5 Wywrót  

C6 Stawiacz bel – pozycja dolna stołu 

1A - 1B Elektrozawory siłownik chwytaka bel 

2A - 2B Elektrozawory hydromotoru obrotnicy 

3A - 3B Elektrozawory wywrotu, stawiacza, zagarniacza 

4A - 4B Elektrozawory obcinacza folii 

W1 Elektrozawór proporcjonalny 

W2 Elektrozawór odciążeniowy  
Tabela 5 Oznaczenia układu sterowania 

 
Rysunek 16 Położenie czujników w ramie 

 

Zabrania się pracy z wyłączonymi lub uszkodzonymi czujnikami ich poprawne 

funkcjonowanie zabezpiecza maszynę przed uszkodzeniami.    
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5.3.6 Instalacja hydrauliczna 
 

Hydraulika owijarki sterowana jest za pomocą rozdzielacza sterowanego z manipulatora. Układ 

zasilany jest z pompy ciągnika z możliwością powrotu za pomocą tak zwanego ,,wolnego spływu”. W 

czasie pracy owijarki instalacja hydrauliczna znajduję się pod wysokim ciśnieniem, dlatego należy 

regularnie kontrolować stan połączeń oraz przewodów. Niedopuszczalna jest praca z nieszczelnym 

lub uszkodzonym układem. W przypadku awarii należy maszynę wyłączyć z eksploatacji do czasu jej 

naprawy. Przed przystąpieniem do naprawy lub konserwacji należy upewnić się, że instalacja nie jest 

pod ciśnieniem. Oleje hydrauliczne należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach lub w 

opakowaniach dostosowanych do ich składowania z szczególnym uwzględnieniem działania 

węglowodorów.  

 
Rysunek 17 Schemat instalacji hydraulicznej owijarki 

SEKCJA I 

Sterując ciśnieniem na sekcji pierwszej odpowiadającej za ruch siłownikiem chwytaka unosimy i 
opuszczamy ramię załadunku bel, które umieszcza materiał roślinny pomiędzy bębnami znajdującymi 
się na ramie obrotowej.  
 

SEKCJA II 

Wysterowana wprowadza za pomocą silnika hydraulicznego w ruch przekładnie, powodując kręcenie 

się  ramy obrotowej, a także zespól bębnów.  
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SEKCJA III 

Odpowiada za ruch trzech siłowników:                                                                                                                

- siłownik podajnika foli, który zagarnia folię do odcięcia,                                                                                         

- siłownik teleskopowy wywrotu ramy obrotowej,                                                                                              

- siłownik stawiacza odpowiedzialny za przechwycenie i odłożenie balota. 

SEKCJA IV 

Wprowadza w ruch siłownik obcinacza, który ma za zadanie spełnić dwie funkcję: 

• odcięcie folie z odkładanego balotu, 

• przytrzymanie folii od strony podajnika do realizacji kolejnego procesu. 
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6. Użytkowanie urządzenia 
 

Producent zapewnia, że maszyna została sprawdzona i dopuszczona do użytkowania 

całkowicie sprawna. Pomimo tego zobowiązuje się użytkownika do sprawdzenia maszyny po 

dostawie i przed  pierwszym użyciem. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 

związanych z agregowaniem owijarki z ciągnikiem należy sprawdzić stan techniczny maszyny 

i przygotować ją do rozruchu próbnego. Aby tego dokonać, należy: 

a) przeczytać ze zrozumieniem wszelkie informacje związane z bezpieczeństwem, 

budową, funkcjonowaniem, użytkowaniem, transportowaniem, obsługą techniczną 

itp.  zawarte w instrukcji, 

b) zapoznać się z budową  i zasadą działania, 

c) sprawdzić kompletność maszyny, czy nie brakuje wymaganych zabezpieczeń, śrub 

itp., 

d) sprawdzić stan połączeń śrubowych, czy wszystkie śruby są dokręcone – Tabela , 

e) sprawdzić stan ogumienia oraz ciśnienie w ogumieniu, 

f) sprawdzić poprawność osadzenia kół jezdnych, 

g) sprawdzić stan powłoki malarskiej, 

h) sprawdzić stan ogólny maszyny pod znakiem wszelkich uszkodzeń spowodowanych 

podczas transportu, załadunku lub w wyniku innych okoliczności (złamania, 

wgniecenia, pęknięcia, przebicia itp.), 

i) sprawdzić wszystkie punkty smarne, czy widać oznaki smarowania (w razie potrzeby 

przesmarować wg zaleceń zawartych w rozdziale „9.2 Smarowanie maszyny”), 

j) sprawdzić poprawność zamocowania: dyszla, ramienia chwytaka, stawiacza bel, 

k) sprawdzić poprawność zamocowania masztu podajnika foli, 

l) sprawdzić poprawność szczelność układu hydraulicznego, 

m) sprawdzić poprawność działania oświetlenia, 

n) sprawdzić poprawność działania czujników zabezpieczających. 

Po wykonaniu wszystkich czynności i stwierdzeniu, że stan faktyczny maszyny nie budzi 

żadnych zastrzeżeń należy przystąpić do agregowania owijarki z ciągnikiem.  

 

Przed każdym użyciem maszyny należy sprawdzić jej stan techniczny,  

a  w szczególności stan połączeń poszczególnych zespołów, układ przeniesienia 

napędu obrotu, instalacji hydraulicznej i elektrycznej.  



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 

Strona 36 z 127 

 

6.1.  Montaż owijarki 
 

Owijarka może być agregowany z ciągnikiem o mocy większej niż 35KM, który wyposażony jest w 

zaczep do przyczepy jednoosiowej. Montaż owijarki z ciągnikiem powinno odbywać się na twardym i 

równym podłożu. 

 

Przed przystąpieniem do agregowania owijarki zapoznać się z instrukcją. Dodatkowo 
zawsze zwracać szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas 
agregowania maszyny z ciągnikiem! 

 

6.2.  Podłączenie owijarki do ciągnika 
 

Czynności jakie należy wykonać w celu podłączenia owijarki: 

• podjechać ciągnikiem do owijarki, 

• na biegu wstecznym powoli cofnąć do zaczepu owijarki (1) zwracając szczególną uwagę, czy 

nikt nie znajduje się pomiędzy maszyną i ciągnikiem oraz w pobliskim obszarze maszyny, 

• cofając zbliżyć się zaczepem ciągnika (4) możliwie najbliżej zaczepu maszyny, 

• unieruchomić ciągnik i zabezpieczyć przed swobodnym przemieszczaniem, 

• połączyć zaczep maszyny z zaczepem ciągnika sworzniem (2), zabezpieczyć zawleczką, 

• unieść do góry stopę podporową (rys. 11), 

• podłączyć przewody hydrauliczne maszyny (4) do gniazd hydraulicznych ciągnika,  

• podłączyć przewody instalacji elektrycznej do gniazda zasilającego w ciągniku. 

 
Rysunek 18 Podłączanie owijarki do ciągnika 

(1) ucho dyszla, (2) sworzeń, (3) przewody hydrauliczne, (4) zaczep ciągnika  
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Agregowanie owijarki z ciągnikiem powinno się odbywać na twardym i równym 

podłożu.  

 

6.3 Poziomowanie owijarki 
 

Owijarka przed rozpoczęciem należy wypoziomować. W tym celu należy ustawić maszynę na równym 

terenie, ustawić korbą poziom w podporze regulowanej, a następnie wyregulować wysokość 

położenia dyszla względem mocowania w ciągniku. 

 

 
Rysunek 19 Regulacja położenia dyszla   

(1) połączenie śrubowe,  (2) dyszel, (3) tuleje  

 

Poziomowanie maszyny należy dokonać przed zagregowaniem jej z ciągnikiem. Ustawiając maszynę 

w poziomie należy zwrócić szczególna uwagę na położenie zaczepu dyszla i w razie konieczności 

wyregulować do  wysokości mocowania w ciągniku. Czynność ta  wymaga zdemontowania zaczepu 

dyszla (2) poprzez odkręcenie śrub mocujących (1) wraz z tulejami (3).  Następnie ustawiamy ucho 

dyszla na wysokości zaczepu w ciągniku i skręcamy z maszyną śrubami (1) pamiętając o konieczności 

montażu tulei (3) rozporowych. 
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6.4. Pozycja transportowa 
 

W pozycji transportowej ramię chwytaka jest uniesione i zablokowane mechanicznym zamknięciem 

rys. 19. Przed rozpoczęciem pracy na polu należy zdemontować płaskownik blokady (3) z chwytaka 

bel poprzez wyciągnięcie zawleczki (2) ze sworznia (1) ściągnięcia płaskownika i zabezpieczenia go w 

pozycji pracy (rys. 20).   

 
Rysunek 20  Mechaniczne zabezpieczenie chwytaka  

(1) sworzeń, (2) zawleczka, (3) płaskownik blokady  

 
Rysunek 21  Zabezpieczenie chwytaka - pozycja pracy 

(1) Płaskownik blokady, (2) zawleczka  
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Po zagregowaniu maszyny z ciągnikiem ins. 6.2 należy podnieś stopę podporową rys. 21.  

 
Rysunek 22 Stopa podporowa 

 

6.4.1 Zasady poruszania się po drogach publicznych 
 

• Należy stosować się do zasad zawartych w kodeksie drogowym; 

• Nie należy przekraczać dopuszczalnych prędkości wynikających z przepisów jak i ograniczeń 

konstrukcyjnych; 

• W trakcie przejazdu na miejsce pracy należy zabezpieczyć ramię chwytaka przy pomocy 

płaskownika oraz zawleczki rys.9 

• Na czas przejazdu po drogach publicznych należy zamocować trójkąt wyróżniający pojazd 

wolnobieżny rys.11 

• W czasie niewystarczającej widoczności należy umieścić czerwone światło i odblask na tylnej 

części owijarki.  

• Zabrania się przewożenia osób na maszynie; 

• Maszynę można rozłączyć z ciągnikiem tylko na równym terenie i po wcześniejszym 

zabezpieczeniu klinami przed stoczeniem.   
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Rysunek 23 Miejsce montażu tablicy wyróżniającej pojazd wolnobieżny  

(1) tablica wyróżniająca, (2) uchwyt tablicy 

 

Czynności związane z przygotowaniem, montażem, demontażem czy regulacją można 

wykonać po wyłączeniu napędu, zatrzymaniu silnika, unieruchomieniu pojazdu i 

odczekaniu, aż wszystkie elementy ruchome maszyny zatrzymają się.
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6.5. Zmiana sposobu rozładunku beli 
 

Stawiacz bel umożliwia rozładunek owiniętego materiału roślinnego na dwa sposoby. Pierwszy 

umożliwia beli przetoczenie się za maszynę, a drugi ustawia bele w pion na denku z lewej strony 

stawiacza. Zmiany sposobu rozładunku dokonuje się poprzez wybór pozycji ramienia nastawnego. 

1.  Przetoczenie beli za owijarkę  

 

Rysunek 24 Ustawienie rozładunku  

(1) ramie nastawne  

 

2. Przewrócenie beli na bok (denko), na lewą stronę owijarki. 

 

Rysunek 25 Ustawienie rozładunku  

(1) ramie nastawne  
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Praca stawiacza zależy od położenia ramienia nastawnego (1). Ramię w pozycji poziomej powoduję 

przetoczenie beli za owijarkę (rys. 23), w przypadku ustawienia ramienia (1) w pozycje pionową    

(rys. 24)  bela będzie przewracana na bok.  

Kolejność wykonywania czynności przy zmianie sposobu rozładunku beli: 

1. Uniesienie ramy kołyski. 

2. Zdemontowanie zawleczki zabezpieczającej. 

3. Przestawienie ramienia nastawnego. 

4. Zamontowanie zawleczki zabezpieczającej. 

5. Opuszczenie ramy kołyski. 

Zmiana ustawienia położenia ramienia nastawnego wymaga uniesienia ramy kołyski, następnie 

zdemontowania  zawleczki przestawienia ramienia nastawnego   

6.6. Regulacja chwytaka bel 

 

 

Rysunek 26 Regulacja ramienia chwytaka bel                                                                                            

(1) rama, (2)  zderzak, (3) ramię regulowane, (4) śruba zabezpieczająca, (5) mocowanie zderzaka 

Należy dostosować ramię chwytaka bel do rozmiarów sprasowanych bel. Ustawienie ramienia 

regulowanego (3) umożliwia poprawny załadunek bel na zespół bębnów. Zależnie od długości bel 

należy ustawić tak zderzak (2), aby po załadowaniu beli znajdowała się na środku zespołu bębnów. 
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Pozycja ramienia regulowanego (3) uzależniona jest od średnicy sprasowanej beli. Bele o małej 

średnicy ładowane są przy małym wysunięciu ramienia, a o większej przy dużym.  Ramię regulowane 

(3) musi być zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą śruby (4). 

  Kolejność wykonywania czynności przy regulacji ramienia chwytaka: 

1. Ustawić ramie chwytaka w pozycji poziomej. 

2. Odkręcić nakrętkę i wyciągnąć śrubę zabezpieczającą.  

3. Ustawić ramię chwytaka do pożądanej pozycji. 

4. Włożyć śrubę i zabezpieczyć nakrętką. 

5. Odkręcić śruby regulacji zderzaka. 

6. Przestawić zderzak do wybranej pozycji.  

7. Założyć i dokręcić śruby mocowania zderzaka. 

 

Podczas przestawiania owijarki do regulacji chwytaka bel zabronione jest przebywanie osób 

postronnych w obszarze maszyny!! 

 

6.7. Regulacja folii  
 

Naciąg i położenie kolejnych warstw folii wpływa bezpośrednio  na jakość otrzymywanej kiszonki. 

Optymalne warunki tworzenia paszy wymagają odpowiedniego ściśnięcia i przesunięcia kolejnych 

warstw folii. Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić pozycje masztu podajnika folii zgodnie z jej 

szerokością wyregulować środek podawania z środkiem beli (rozdział 6.6.3). Następnie dokonać 

pomiaru napięcia folii (rozdział 6.6.1) i w razie konieczności dokonać regulacji (rozdział 6.6.2).  

6.7.1 Prawidłowe napięci folii 
 

Szerokość folii mierzona na krawędzi beli powinna mieścić się w przedziale podanym w tabeli XX .  

Rozmiar folii [mm] Szerokość warstwy foli [mm] 

55% 70% 

500 380 420 

700 580 620 

Tabela 6 Wymiary napięcia wstępnego 55-70%  

Kontroli napięcia wstępnego można dokonać na dwa sposoby: 

Sposób pierwszy polega na pomiarze szerokości foli na krawędzi beli i regulowanie napięciem aż do 

uzyskania żądanego zwężenia w zależności od zaleceń producenta.  Zakres wymiaru ,,L” musi być 

zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli 6.  
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Rysunek 27 Kontrola napięcie – sposób pierwszy                                                                                              

Sposób drugi polega na narysowaniu 2 równoległych linii w odległości 100mm na rolce umieszczonej 

w podajniku. W wyniku rozciągnięcie się folii wymiar powinien zwiększyć się. Prawidłowa odległość 

linii przy napięciu folii 55 - 70% powinna wynosić od 155 do 170mm. 

 

Rysunek 28 Kontrola napięcie – sposób drugi                                                                                        

Uwaga                                                                                                                        

Podane wymiary folii są orientacyjne i podane przez producenta  folii o rozciągliwości 

70%. Przed rozpoczęciem pracy z owijarką należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami 

producenta folii odnośnie ustawienia napięcia wstępnego.  
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6.7.2 Regulacja napięcia folii 
 

Regulacja napięcia folii 

 

Rysunek 29 Regulacja naciągu folii        

(1) śruba rzymska, (2) ruchoma półka, (3) pokrętło, (4) nakrętka kontrująca 

Kolejność czynności przy regulacji naciągu folii                                                                            

1. Określenie aktualnego stopnia napięcia folii posługując się sposobami z punktu 6.6.1. 

2. Poluzować nakrętkę kontrującą (4) na śrubie rzymskiej (1). 

3. Wyregulować pozycję ruchomej półki (2).                                                                                                                              

-Jeśli napięcie folii jest zbyt mocne należy półkę opuścić kręcąc pokrętłem (3) w lewo. 

-Jeśli napięcie folii jest zbyt słabe należy półkę unieś kręcąc pokrętłem (3) w prawo.                                  

4. Dokręcić nakrętkę kontrującą. 

5. Skontrolować napięcie folii, w razie konieczności czynności powtórzyć. 
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6.7.3 Ustawienie wysokości podajnika folii 
 

Ze względu na możliwość stosowania różnych szerokości folii oraz owijanie bel o różnych średnicach 

wymagane jest ustawienie podajnika folii (2) na odpowiedniej wysokości. Optymalna pozycja 

podajnik jest wtedy gdy środek folii jest na równej wysokości co środek beli. W celu dostosowania 

wysokości podajnika należy poluzować śrubę rzymską odpowiedzialna za naciąg folii (rysunek 28), a 

następnie pokrętłem masztu (1) przesunąć zespół podajnika (2) w optymalną pozycję (rysunek 29). 

Dostosowanie wysokości podajnika powinno zostać wykonane po załadunku pierwszej beli. 

 

Rysunek 30 Ustawienie wysokości podajnika  

(1) pokrętło masztu, (2) zespół podajnika, (3) folia, (4) balot 
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6.8 Montaż folii  

 

Rysunek 31 Montaż folii 

(1) zespół rolek, (2) ruchoma półka, (3) śruba rzymska, (4) stożek docisku dolnego, (5) stożek docisku 

górnego 

 

W celu założenia rolki, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami, zachowując poniższą 

kolejność montażu: 

• Oczyścić i nasmarować zespół rolek (1) podajnika, używając silikonu w sprayu. 

• Odchylić zespół rolek (1).  

• Przesunąć ruchomą półkę (2) w dół. 

• Wsunąć rolkę na stożki dociskające (4) i (5) zaczynając od górnego stożka (5). 

- Rolka musi znajdować się w osi stożków. 

• Przesunąć ruchomą półkę (2) w górę.  

• Odwinąć początkowy fragment folii.  

• Zespół rolek (1) obrócić tak aby jedna z rolek opierała się o folie. 

• Przełożyć wyciągnięty fragment folii przez rolki zgodnie ze schematem umieszczonym na 

naklejce podajnika (rys. XX). 
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Rysunek 32 Kierunek przekładania folii 

(1) rolka I, (2) rolka II, (3) folia  

 

Montaż folii powinien przebiegać zgodnie z kierunkiem przedstawionym na rysunku XX. Prawidłowo 

zamontowana folia (3) przy rozwijaniu oplata wpierw rolkę I (1), a następnie przeciągnięta za rolką II 

(2) zaplata się na pierwszej beli do owinięcia. 

Montaż folii o szerokości 750 mm wymaga dostosowania podajnika folii do tego typu 

rolek. Zastosowanie szerszej folii powoduje konieczność zmiany przełożenia przekładni 

stołu obrotowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 7.5. 

 

 

 



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 

Strona 49 z 127 

 

7. Obsługa techniczna 

7.1 Regulacja napięcia łańcucha ramy obrotowej 
 

Dostęp do łańcucha ramy obrotowej jest możliwy po uniesieniu i zabezpieczeniu siłownika sanek 

obrotnicy.  

 

Rysunek 33 Zabezpieczenie ramy obrotowej                                                                                    

Uwaga wszelkie prace obsługowe należy wykonywać przy zabezpieczonej pałąkiem 

ramie obrotowej. 

 

 

Rysunek 34 Regulacja napięcia łańcucha ramy obrotowej 

(1) śruby, (2) płyta silnika, (3) śruba napinacza, (4) nakrętka napinacza  



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 

Strona 50 z 127 

 

Kolejność wykonywania czynności związanych z naciągiem łańcucha ramy obrotowej: 

1. Zluzowanie nakrętki śrub (1) płyty silnika (2) - rysunek (34) 

2. Regulacja napięcia łańcucha przy pomocy śruby (3) i nakrętki napinającej (4)                                        

-Zwiększenie napięcia łańcucha odbywa się poprzez dokręcania nakrętki napinającej zgodnie 

z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 

3. Kontrola napięcia łańcucha                                                                                                                       

- Pomiaru ugięcia dokonujemy w połowie długości, prawidłowe odchylenie to 3 do 5mm. 

4. Przykręcenie płyty silnika (2). 

5. Złożenie podpory zabezpieczającej i opuszczenie stołu 

6. Rozruch próbny obrotu stołu 

Uwaga ruchy stołu powinny być płynne, bez zacięć i nienaturalnego hałasu pracy 

przekładni.  

 
Pierwszej regulacji należy dokonać po owinięciu 20 cykli, a następnie kontrolować każdorazowo co 

200 cykli. Kontroli  napięcia łańcucha należy dokonać zawsze w przypadku wystąpienia niepoprawnej 

lub głośnej pracy przekładni. 

W przypadku gdy regulacja naciągu łańcucha nie przynosi pożądanego efektu może to wskazywać na 

zużycie (rozciągnięcie) łańcucha, co jest objawem normalnym w tego typu napędach. W takim 

przypadku należy wymienić łańcuch na nowy.  

7.2 Regulacja napięcia łańcucha bębna  
 

Dostęp do łańcucha bębnów możliwy jest po ściągnięciu osłony znajdującej się na zewnętrznej części 

ramy obrotowej. 

 
Rysunek 35 Regulacja napięcia łańcucha przekładni bębnów  
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Kolejność wykonywania czynności związanych z naciągiem łańcucha bębnów: 

1. Zdemontować  osłonę łańcucha  

2. Sprawdzić napięcie łańcucha w połowie długości                                                                             

-Jeśli ugięcie wynosi więcej niż 10mm, należy dokonać regulacji. 

3. Zluzować nakrętki mocujące łożyska bębna czynnego. 

4. Zluzować nakrętki kontrujące śruby regulacyjnej. 

5. Wkręcając śrubę odsunąć łożyska do momentu uzyskania wymaganego napięcia 

łańcucha, pamiętając o równomiernym odsunięciu. 

6. Po uzyskaniu prawidłowego luzu na łańcuchu należy dokręcić łożyska zaczynając od 

tego znajdującego się po stronie koła zębatego. 

7. Dokręcić nakrętki kontrujące. 

8. Założyć osłonę łańcucha.  

9. Sprawdzić napięcia pasów gumowych i w razie konieczności przeprowadzić regulację. 

Pierwszej kontroli napięcia łańcucha bębnów należy dokonać po 20 cyklach, a następnie 

kontrolować co 200cykli, a także przy wymianie łożysk lub koła łańcuchowego bębna 

czynnego.   

 

7.3 Regulacja stawiacza bel 

 
Rysunek 36 Regulacja opadania stawiacza bel 

(1) regulator przepływu, (2) pokrętło regulatora, (3) skala  

Obrót pokrętła regulatora powoduję zwiększenie lub zmniejszenie prędkości opadania kołyski 

stawiacz bel. Podnoszenie stawiacza bel odbywa się ze stałą prędkością i nie zależy od nastawy 

regulatora. 

• Ruch w prawo (-) zmniejszenie prędkości opadania.  

• Ruch w lewo (+) zwiększenie prędkości opadania. 
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7.4 Regulacja napięcia pasów  
 

W trakcie użytkowania owijarki pasy (1), ulegają rozciągnięciu. W przypadku widocznego obniżenia 

należy przeprowadzić regulację naciągu. 

 
Rysunek 37 Regulacja napięcia pasów  

(1) pasy, (2) łożyska, (3) bęben bierny, (L1) odległość pomiędzy bębnami, (L2) odległość osi bębna od 

krawędzi ramy  

Kolejność wykonywania czynności związanych z napinaniem pasów: 

1. Poluzować nakrętki łożysk (2) mocujących bęben bierny. 

2. Odsunąć łożyska bębna biernego w kierunku zewnętrznym zgodnie ze strzałkami. 

3. Dokręcić łożyska mocujące bęben.  

4. Sprawdzić odległość L1 po obu stronach bębnów.  

5. Sprawdzić odległość L2 po obu stronach bębnów.  

• Jeżeli odległości L1 i L2 po obu stronach są równe oznacza to, że bębny są ustawione 

prawidłowo tzn. równolegle względem siebie.  

• Jeżeli odległości L1 i L2 są różne należy jeszcze raz skorygować położenie łożysk. 

6.  Czynności dla bębna czynnego należy dokonać identycznie z uwzględnieniem napięcia 

łańcucha (patrz rozdział 7.2).  

UWAGA 

W przypadku, gdy wyciągnięcie jest większe niż zakres regulacji pasy należy wymienić. 

Wszystkie naprawy, regulację, i czynności konserwacyjne należy przeprowadzać na 

unieruchomionej i zabezpieczonej maszynie. 
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7.5 Zmiana szerokości folii 
 

Owijarka w standardzie posiada możliwość przystosowania do folii o szerokości 500 i 750mm. 

Wymaga to zmiany przełożenia na przekładni łańcuchowej zespołu bębnów (rys. 38) oraz ustawienia 

docisku dolnego ruchomej półki w podajniku folii (rys. 39). 

7.5.1. Zmiana przełożenia przekładni łańcuchowej bębna napędowego 

 
Rysunek 38 Demontaż koła łańcuchowego bębna  

(1) osłona, (2) łańcuch, (3) śruba zabezpieczająca, (4) pierścień osadczy, (5) koło Z-21, (6) koło Z-35,                    

(7) piasta,  (8) bęben napędowy 

 

Kolejność wykonywania czynności związanych ze zmianą przełożenia przekładni łańcuchowej bębna: 

1. Wyłączyć i unieruchomić ciągnik za pomocą hamulca postojowego. 

2. Zdemontować osłonę łańcucha (1) 

3. Ustalić jaka nastawa obecnie jest zamontowana na owijarce  

• Standardowo owijarka jest przystosowana do folii 750mm  

• Wybór koła w zależności od szerokości folii przedstawiono w tabeli 7 

• Jeśli koło wymaga zmiany przystąpić do kolejnych punktów  

• Jeśli koło nie wymaga zmiany sprawdzić naciąg łańcucha i zamontować osłonę   

4. Poluzować nakrętki mocowania łożyska oraz śrubę regulacji łożyska w bębnie napędowym (8) 

5. Zdjąć łańcuch napędowy (2) 

• Odszukać ogniwo złączne  

• Rozpiąć zabezpieczenie ogniwa złącznego 

• Wysunąć sworzeń łączący płytki łańcucha 

6. Zdemontować pierścień osadczy (4)  

7. Wykręcić śrubę zabezpieczającą (3)  

8. Zdemontować koło łańcuchowe do wymiany   
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• W celu demontażu koła używać odpowiedniej wielkości ściągacza do łożysk.  

9. Założyć koło (5) lub (6) w zależności od szerokości folii, zgodnie  z wymaganiami zawartymi w tabeli XX 

10. Wkręcić śrubę zabezpieczającą (3) łączącą koło z piastą (7) 

11. Założyć pierścień osadczy (4) 

12. Zamontować łańcuch zgodnie z ilością ogniw podana w tabeli 7 

• Długość łańcucha regulujemy poprzez dodanie lub odjęcie ogniw dodatkowych 

13. Przeprowadzić regulację napięcia łańcucha (rozdział 7.2) pamiętając o dokręceniu łożyska i śruby 

kontrującej. 

14. Założyć osłonę łańcucha  

 

Szerokość folii  
[mm] 

Ilość ogniw łańcucha  
[-] 

Ilość zębów koła  
[-] 

500 43 35 

750 39,5 21 

Tabela 7 Dobór koła i długości łańcucha w zależności od szerokości folii 

 

7.5.2. Zmiana pozycji docisku dolnego masztu podajnika folii 

 
Rysunek 39 Zmiana ustawień wysokości folii  

(1) podajnik folii, (2) docisk dolny, (3) tuleja półki dolnej, (4) zabezpieczenie sworznia, (5) śruba rzymska   
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7.6 Obsługa osi jezdnej 
 

Prace związane z wymianą, naprawą lub regulacją elementów osi jezdnej należy powierzyć 

wyspecjalizowanym warsztatom, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne i kwalifikacje do 

wykonywania tego typu prac. 

Użytkownik zobowiązany jest do: 

• kontroli ciśnienia powietrza,  

• oceny stanu technicznego kół i ogumienia, 

• kontroli stopnia dokręcenia kół, 

• kontroli i regulacji luzu łożysk osi jezdnej. 

Czynności, które należy powierzyć specjalistycznym warsztatom:  

• wymiana smaru w łożyskach osi jezdnej, 

• wymiana łożysk, uszczelnień piast. 

7.6.1 Kontrola luzu łożysk osi jezdnych 
 

 

Rysunek 40 Punkt podparcia podnośnika  

(1) oś jezdna, (2) śruba, (3) rama dolna 
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Czynności przygotowawcze  

• Połączyć owijarkę z ciągnikiem, ciągnik unieruchomić hamulcem postojowym. 

• Ustawić ciągnik i owijarkę na twardym i poziomym podłożu. 

- Ciągnik ustawić do jazdy na wprost. 

• Pod koło owijarki podłożyć kliny blokujące. Upewnić się, czy maszyna nie przetoczy się 

podczas kontroli. 

• Podnieść koło (znajdujące się po przeciwnej stronie ułożonych klinów).  

- Podnośnik należy podstawić przy mocowaniu śrub (2) - rysunek 40 mocującymi oś                     

(1) do ramy dolnej (3). Zalecany punkty podparcia oznaczony został strzałką. 

Podnośnik musi być dopasowany do masy własnej owijarki. 

Kontrola luzu łożysk osi jezdnej 

• Obracając powoli kołem w dwóch kierunkach sprawdzić, czy ruch jest płynny a koło obraca 

się bez nadmiernego oporu i zacięć. 

• Rozkręcić koło aby obracało się bardzo szybko, sprawdzić czy z łożyska nie wydobywają się 

nienaturalne dźwięki. 

• Przytrzymując koło u góry i u dołu, spróbować wyczuć luz. 

- Można posłużyć się dźwignią podłożoną pod koło, opierając drugi koniec o podłoże. 

• Powtórzyć czynności kontrolne dla drugiego koła. 

 

Uszkodzona pokrywa piasty lub jej brak spowoduje przenikanie zanieczyszczeń oraz 

wilgoci do piasty, co w efekcie spowoduje znacznie szybsze zużycie się łożysk oraz 

uszczelnień piasty. Żywotność łożysk zależy od warunków pracy owijarki, obciążenia, 

prędkości pojazdu oraz warunków smarowania. 

Jeżeli luz jest wyczuwalny należy przeprowadzić regulację łożysk. Nienaturalne dźwięki 

wydobywające się z łożyska mogą być objawami jego nadmiernego zużycia, zanieczyszczenia lub 

uszkodzenia. W takim przypadku łożysko, razem z pierścieniami uszczelniającymi należy wymienić na 

nowe, lub oczyścić i ponownie przesmarować. Sprawdzić stan techniczny pokrywy piasty, w razie 

konieczności wymienić na nową. Kontrolę luzu łożysk można przeprowadzić tylko i wyłącznie, kiedy 

owijarka jest podłączona do ciągnika. Maszyna nie może być załadowana. 

Kontrola luz łożysk osi jezdnych: 

• po przejechaniu pierwszego 1 000 km, 

• przed intensywnym wykorzystaniem owijarki, 

• każdorazowo co 6 miesięcy użytkowania lub przejechaniu 25 000 km. 

 

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z treścią instrukcji podnośnika i stosować 

się do zaleceń producenta. Podnośnik musi stać stabilnie oparty o podłoże oraz oś 

jezdną. Upewnić się czy owijarka nie przetoczy się podczas kontroli luzu łożysk osi 

jezdnej.  
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7.6.2 Regulacja luzu łożysk osi jezdnych 
 

Czynności przygotowawcze 

• Przygotować ciągnik oraz owijarkę do czynności regulacyjnych zgodnie z opisem zawartym w 

rozdziale 7.5.1 

Regulacja luzu łożyska osi jezdnej 

• Zdemontować pokrywę piasty (1) – rysunek 41 

• Wyjąć zawleczkę (3) zabezpieczającą nakrętkę koronową (2). 

• Dokręcić nakrętkę koronową w celu usunięcia luzu. 

- Koło powinno obracać się z nieznacznym oporem. 

• Odkręcić nakrętkę (nie mniej niż 1/3 obrotu) do pokrycia najbliższego rowka nakrętki z 

otworem w czopie osi jezdnej. Koło powinno obracać się bez nadmiernego oporu 

- Nakrętka nie może być zbyt mocno dokręcona. Nie zaleca się stosowania zbyt      

silnego docisku z uwagi na pogorszenie się warunków pracy łożysk. 

• Zabezpieczyć nakrętkę koronową zawleczką sprężystą i zamontować pokrywę piasty. 

• Ostukać delikatnie piastę gumowym lub drewnianym młotkiem. 

 

Rysunek 41 Regulacja łożysk osi jezdnej 

(1) pokrywa piasty, (2) nakrętka koronowa, (3) zawleczka 

Koło powinno obracać się płynnie, bez zacięć i wyczuwalnych oporów. Regulację luzu łożysk można 

przeprowadzić tylko i wyłącznie, kiedy owijarka jest podłączona do ciągnika i owijarka nie jest 

załadowana. 

Jeżeli koło będzie zdemontowane, luz łożyska jest łatwiej skontrolować i wyregulować. 
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7.6.3 Montaż i demontaż koła, kontrola dokręcenia nakrętek  
 

Demontaż koła 

• Pod koło, które nie będzie demontowane podłożyć kliny. 

• Upewnić się czy owijarka jest prawidłowo zabezpieczona i nie przetoczy się podczas 

demontażu koła. 

• Poluzować nakrętki koła zgodnie z kolejnością podaną na rysunku 42. 

• Podłożyć podnośnik i podnieść owijarkę. 

• Zdemontować koło. 

Montaż koła 

• Oczyścić szpilki osi jezdnej oraz nakrętki z zanieczyszczeń. 

- Nie smarować gwintu nakrętki i szpilki. 

• Sprawdzić stan techniczny szpilek i nakrętek, w razie konieczności wymienić. 

• Założyć koło na piastę, dokręcić nakrętki w taki sposób, aby felga dokładnie przylegała do 

piasty. 

• Opuścić owijarkę, dokręcić nakrętki zgodnie z zalecanym momentem oraz podaną 

kolejnością. 

Dokręcanie nakrętek 

 

Rysunek 42 Kolejność dokręcania nakrętek 

(1) - (6) kolejność dokręcania nakrętek, (L) długość klucza, (F) masa użytkownika 

Nakrętki kół powinny być dokręcone momentem 270 Nm – nakrętki M18x1.5. 
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Nakrętki należy dokręcać stopniowo po przekątnej (w kilku etapach, do uzyskania wymaganego 

momentu dokręcenia), przy użyciu klucza dynamometrycznego. W przypadku braku klucza 

dynamometrycznego można posłużyć się kluczem zwykłym. Ramię klucza (L), rysunek (42), powinno 

być dobrane do masy osoby (F) dokręcającej nakrętki. Należy przy tym pamiętać że ten sposób 

dokręcania nie jest tak dokładny jak przy użyciu klucza dynamometrycznego. 

 

Kontrola dokręcenia kół osi jezdnej:  

• po pierwszym użyciu owijarki, 

• po pierwszym przejeździe z obciążeniem, 

• po przejechaniu pierwszego 1 000 km,  

• co 6 miesięcy użytkowania lub co 25 000 km. 

W przypadku intensywnej eksploatacji kontrolę należy przeprowadzić nie rzadziej niż co 100 km. 

Wszystkie czynności należy powtórzyć, jeżeli koło było demontowane. 

Nakrętki kół jezdnych nie mogą być dokręcane kluczami udarowymi, ze względu 

na niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnego momentu dokręcania, 

skutkiem czego może być zerwanie gwintu połączenia lub urwanie szpilki piasty. 

Największą dokładność dokręcenia uzyskuje się przy pomocy klucza 

dynamometrycznego. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, czy 

ustawiona została właściwa wartość momentu dokręcenia. 

 

Dobór ramienia klucza. 

 
Tabela 8 Moment dokręcania koła 
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7.6.4 Kontrola ciśnienia powietrza, ocena stanu technicznego ogumienia i                               
felg stalowych. 

 

Kontrolę ciśnienia ogumienia należy przeprowadzić każdorazowo po zmianie koła oraz nie rzadziej niż 

raz na miesiąc. W przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się częstsze kontrolowanie ciśnienia 

powietrza. Owijarka w tym czasie musi być rozładowana. Sprawdzenie powinno być przeprowadzone 

przed rozpoczęciem jazdy, kiedy opony nie są rozgrzane, lub po dłuższym postoju maszyny. 

Wartość ciśnienia ogumienia określona jest na naklejce informacyjnej, umieszczonej na 

feldze lub na ramie, nad kołem owijarki.  

 

 

Uszkodzone ogumienie lub felgi mogą być przyczyna poważnego wypadku.  

 

W trakcie kontroli ciśnienia należy również zwrócić uwagę na stan techniczny felg oraz opon. Należy 

szczegółowo przyjrzeć się powierzchniom bocznym opon, sprawdzić stan bieżnika.  W przypadku 

uszkodzeń mechanicznych należy skonsultować się z najbliższym serwisem ogumienia i upewnić się 

czy defekt opony kwalifikuje ją do wymiany.  Felgi należy kontrolować pod względem deformacji, 

pęknięć materiału, pęknięć spawów, korozji, zwłaszcza w okolicach spawów oraz kontaktu z oponą. 

Stan techniczny oraz odpowiednia konserwacja kół znacznie wydłuża żywotność tych elementów oraz 

zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkownikom owijarki. 

Kontrola ciśnienia oraz oględziny felg stalowych: 

• co 1 miesiąc użytkowania,  

• co tydzień w przypadku intensywnej eksploatacji, 

• w razie konieczności. 

8. Układ sterowanie 
 

Dedykowane sterowanie owijarki składa się z: 

• skrzynki elektrycznej (mocowanej na owijarce); 

• zestawu przewodów; 

• czujników, 

• manipulatora sterującego. 

Podłączenie manipulatora sterującego wymaga wpięcia przewodu komunikacyjnego H24 do skrzynki 

zamieszczonej na owijarce zgodnie z instrukcją rys.15 rozdział 5.3.5. Kolejnym krokiem jest 

podłączenie przewodu zasilającego manipulatora z zasilaniem ciągnika.  
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UWAGA! 

Przed przystąpieniem do podłączenia przewodów elektrycznych należy upewnić się, 
że nie są uszkodzone, w razie konieczności należy je odpowiednio zabezpieczyć. 

8.1 Pulpit manipulatora sterującego 

 

Rysunek 43 Manipulator  

(1) przycisk bezpieczeństwa, (2) bezpiecznik, (3) wyświetlacz, (4) przyciski wyświetlacza, (5) przyciski sterujące, 

(6)przewód zasilania, (7)przewód sterujący 

8.1.1 Opis funkcji przycisków manipulatora sterującego 

 
LP. 

 
PRZYCISK 
 

 
OPIS 

 
1 

     

 
Zatwierdzanie wyboru 

 
2 
    

 
Anulowanie wyboru, wyjście z wybranego pulpitu 

 
3 
     

 
Przesuwanie kursora w górę  
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4 
      

Przesuwanie kursora w dół 
Wstawianie kropki 

 
5 
 

 

   

 
Przesuwanie kursora w lewo   

 
6 
 

 

   

 
Przesuwanie kursora w prawo 

 
7 
    

Podnoszenie chwytaka bel 
Wpisywanie cyfry ,,1” 

 
8 
    

Opuszczanie chwytaka bel 
Wpisywanie cyfry ,,6” 

 
9 
    

Rozpoczęcie owijania  
Wpisywanie cyfry ,,2” 

 
10 

    

Ruch ramy w przeciwnym kierunku 
Wpisywanie cyfry ,,7” 

 
11 

    

Wywrót stołu – rozładunek beli 
Wpisywanie cyfry ,,3” 

 
12 

    

Opuszczenie stołu 
Wpisywanie cyfry ,,8” 

 
13 

    

Obcięcie i przytrzymanie folii 
Wpisywanie cyfry ,,4” 

 
14 

    

Zwolnienie folii 
Wpisywanie cyfry ,,9” 

 
15 

    

Wejście do menu 
Wpisywanie cyfry ,,5” 

 
16 

    

Wykaz ostatnich awarii  
Wpisywanie cyfry ,,0” 

 
17 

  

Przyciski wyświetlacza  

Tabela 9 Opis funkcji przycisków manipulatora  
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8.2 Tryby pracy 
 

Sterować owijarką można za pomocą jednego z trzech trybów: 

• Tryb AUTO 

Wybór trybu ,,AUTO” umożliwia wykonanie wszystkich ruchów poszczególnych sekcji w 

jednym pełnym cyklu po naciśnięciu startu.  

• Tryb AUTO/RĘKA 

Wybór trybu ,,AUTO/RĘKA” pozwala realizować ruch maszyny na dwa sposoby. Pierwszy 

poprzez kliknięciu wybranego sygnału sterującego wtedy ruch odbywa się automatycznie i po 

zakończeniu czeka na kolejny sygnał do realizacji. Poszczególne sekcje realizowane są po 

osobno po ich uruchomieniu. Drugi poprzez przytrzymanie przycisku w tym wypadku ruch 

wykonywany jest do momentu odpuszczenia przycisku. Zakończenie ruchu następuje w 

dowolnym momencie po zdjęciu palca z przycisku.  

• Tryb RĘKA  

W trybie ,,RĘKA” wszystkie ruchy deklaruje operator trzymając przycisk sterujący daną sekcją. 

Zdjęcie palca z przycisku powoduje zakończenie ruchu sekcji. 

 

8.3 Obsługa pulpitu sterującego  
 

Włączenie manipulatora odbywa się automatycznie zaraz po podłączeniu zasilania. Na pulpicie będzie 

widoczna sekwencja startowa, nazwa firmy w raz z adresem, a po zakończeniu widoczny będzie 

komunikat potwierdzenia ściągnięcia blokady chwytaka rozdz. 6.4 rys.21. 

       

Uwaga !!!  

Wykonywanie ruchów siłownika chwytaka z zabezpieczenie jest zabronione i grozi 

uszkodzeniem maszyny.  

Po ściągnięciu i potwierdzeniu blokady chwytaka wyświetli się ekran główny wraz z podstawowymi 

informacjami. 

 

 



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 

Strona 64 z 127 

 

 

W zależności od wybranego trybu pracy pulpit główny będzie się nieznacznie różnił: 

• Pulpit trybu automatycznego 

 

• Pulpit dla trybu półautomatycznego 

 

• Pulpit trybu ręcznego  
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8.3.1 Tryb AUTO 
 

Wybór trybu ,,AUTO” umożliwia wykonanie wszystkich ruchów poszczególnych sekcji w jednym 

pełnym cyklu po naciśnięciu .  

 

Po wybraniu przyciskiem wyświetlacza  możemy zmienić ilość owinięć beli na 16, 24 

lub wybrać własną ilość obrotów. Aby dokonać zmiany należy strzałkami ustawić wybraną ilość 

i zatwierdzić przyciskiem .  

 
Wybranie trybu własnego spowoduje przejście do kolejnego pulpitu gdzie po naciśnięciu przycisku 

   możemy za pomocą strzałek  , wskazać cyfrę do zmiany a strzałkami  

zmieniać jej wartość. Powstałą liczbę należy zatwierdzić  i przyciskiem pulpitu 

 wprowadzić zmianę nastawy ilości obrotów. 
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Wykonywanie poszczególnych ruchów obwarowane jest zabezpieczeniami, których to funkcję pełnią 
czujniki. Brak możliwości wykonania danej czynności zostanie wskazana poprzez informację o 
położeniach czujników. 

 

W przypadku wyświetlenia się braku położenia elementu zadeklarowanego czujnikowi w pozycji 

sterownik uniemożliwi ruch sekcji do czasu jego prawidłowej nastawy.  

 

8.3.2 Tryb PÓŁAUTOMATYCZNY  
 

Wybór trybu półautomatycznego pozwala realizować ruch maszyny na dwa sposoby. Pierwszy 

poprzez kliknięciu wybranego sygnału sterującego. Wówczas ruch odbywa się automatycznie i po 

zakończeniu czeka na kolejny sygnał do realizacji. Poszczególne sekcje realizowane są  osobno po ich 

uruchomieniu. Drugim sposób polega na przytrzymanie przycisku w tym wypadku ruch wykonywany 

jest do momentu odpuszczenia przycisku. Zakończenie ruchu następuje w dowolnym momencie po 

zdjęciu palca z przycisku.  

 

 

W celu ułatwienia operatorowi pracy został wprowadzony na pulpicie przycisk pozycjonowania 

 jego wybranie spowoduje obrót ramy obrotowej do pierwszego w kolejności czujnika 

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zatrzymanie lub przerwanie pracy wstrzymuję 

zliczanie owinięć jego wznowienie odbywa się za pomocą przycisku . 
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8.3.3 Tryb Ręczny  
  

W trybie ,,RĘKA” wszystkie ruchy deklaruje operator trzymając przycisk sterujący daną sekcją. Zdjęcie 

palca z przycisku powoduje zakończenie ruchu sekcji. 

Przyciski sterowania sekcjami: 

 

Pulpit sterowania ręcznego: 

 

W trybie  ręcznym z poziomu pulpitu możemy zdeklarować prędkość pracy maszyny. Zmianę 

prędkości dokonujemy wybierając przycisk pulpitu  następnie  poruszając 

kursorem przyciskami wybieramy  zadaną prędkość i zatwierdzamy  .

 

Wybór zadanej prędkości odnosi się do wszystkich sekcji jednocześnie. 
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8.4 Menu  

Wybierając na panelu przycisk  mamy do wyboru możliwość zmiany podstawowych nastaw i 

informacji. Dostępne jest możliwy tylko przy zatrzymanym układzie. 

Pulpit menu:

 

Aby przejść do wyboru opcji w tym trybie należy wcisnąć przycisk , a następnie wybrać pozycje strzałkami  

i zatwierdzić wybór . 

8.4.1 Zmiana trybu pracy 
 

Zmiana trybu pracy wymaga wejścia w menu za pomocą przycisku  wciśnięcia przycisku 

 aby podświetlić kursor, wybrania pozycji ,,Tryb Pracy’’ strzałkami  i zatwierdzenia 

wyboru . 
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8.4.2 Zmiana ciężaru balota 

Zmiana ciężaru balota wymaga wejścia w menu za pomocą przycisku  wciśnięcia przycisku 

 aby podświetlić kursor, wybrania pozycji ,,Balot” strzałkami i zatwierdzenia wyboru 

. Parametry do wyboru to waga w przedziałach: 

• do 300kg; 

• od 300kg do 600kg; 

• powyżej 600kg. 

Ustawienie ciężkości beli jest konieczne tylko przy wyłączonej adaptacji. 

 

8.4.3 Statystyki  

Sprawdzenie lub restart statystyk wymaga wejścia w menu za pomocą przycisku  wciśnięcia 

przycisku  aby podświetlić kursor, wybrania pozycji ,,Statystyki” strzałkami i 

zatwierdzenia wyboru . Informacje zawarte w statystykach mogą być  restartowane w celu 

nowego pomiaru. W zakładce znajdziemy informację o: 

• Liczbie balotów wykonanych w danym dniu oraz wszystkich jakie wykonała dana 

maszyna. 

      

Po wybraniu restartu można wyzerować tylko baloty z danego dnia. Restartowanie należy 

potwierdzić przyciskiem pulpitu. 

 



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 

Strona 70 z 127 

 

• Liczba skończonych cykli wykonanych w danym dniu oraz wszystkich jakie wykonanych 

przez maszynę. 

       

Po wybraniu restartu można wyzerować tylko cykle z danego dnia. Restartowanie należy 

potwierdzić przyciskiem pulpitu. 

 

• Czasy cykli   

 

Przy czym czas średni podawany jest z ostatnich 5 pełnych cykli.  

• Godziny pracy  
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• Czas do przeglądu  

                                

Podawany jest również przybliżony czas do następnego przeglądu maszyny. 

           

Wykonanie przeglądu wymaga zrestartowania licznika czasu do następnego przeglądu. 

 

Zatwierdzenie przeglądu wymaga hasła serwisowego. 



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 

Strona 72 z 127 

 

8.5 Zmiana prędkości w trybie automatycznym i 
półautomatycznym 

 

Zmiany prędkości można dokonać w 3 nastawach podstawowych wolno, średnio, szybko, lub 

ustawieniach własnych. 

 

Zmiana prędkości w trybie AUTO oraz Auto/Manual na własne ustawienia wymaga hasła. 

 

Wpisanie hasła i zatwierdzenie wiąże się z ryzykiem przekroczenia bezpiecznych prędkości pracy 

maszyny i zabrania się osobą nieupoważnionym zmiany parametrów. 

Uwaga! 

Zmiana nastaw w trybie własnym wymaga zgody producenta. 

 

Nastawy  trybu własnego. 
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8.6 Kontakt 
 

Sprawdzenie danych kontaktowych wymaga wejścia w menu za pomocą przycisku  wciśnięcia 

przycisku  aby podświetlić kursor, wybrania pozycji ,,Kontakt” strzałkami i zatwierdzenia 

wyboru . Pulpit wskaże wówczas nazwę producenta maszyny, kraj pochodzenia i telefon 

kontaktowy. 

 

8.7 Ustawienie daty i godziny  
 

Ustawienie daty i godziny wymaga wejścia w menu za pomocą przycisku  wciśnięcia przycisku 

 aby podświetlić kursor, wybrania pozycji ,,Godzina i data” strzałkami i zatwierdzenia 

wyboru . Podświetlony kursor wskaże pozycje i przypadku konieczności zmiany należy wcisnąć 

 wybrać strzałkami  ,  cyfrę do zmiany i zdeklarować jej wartość za pomocą strzałek  

 lub wybierając cyfry z przycisków sterujących. Powstałe liczby należy zatwierdzić , a 

całość potwierdzić wybierając .  
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8.8 Wybór jezyka  

Wybór języka wymaga wejścia w menu za pomocą przycisku  wciśnięcia przycisku  aby 

podświetlić kursor, wybrania pozycji ,,Język” strzałkami i zatwierdzenia wyboru . 

Poruszając się kursorem góra dół wybieramy język i zatwierdzamy przyciskiem  .

 

8.9 Aktualizacja aplikacji  

Aktualizacja wymaga wejścia w menu za pomocą przycisku  wciśnięcia przycisku  aby 

podświetlić kursor, wybrania pozycji ,,Aktualizacja” strzałkami i zatwierdzenia wyboru 

. Pulpit wyświetli pytanie czy na pewno chcemy zaktualizować aplikację i przyciskami pulpitu 

potwierdzamy lub zaprzeczamy wybór.  

 
Wprzypadku potwierdzenia i braku karty lub błędu odczytu wyświetli się komunikat.
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Jeśli proces jest poprawny wyświetli się nazwa pliku, który należy zatwierdzić za pomocą przycisku 

.  

 

System ponownie zapyta czy ma aktualizować do nowej wersji i dla potwierdzenia należy wcisnąc 

 a w przypadku rezygnacji . 
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8.10 Ostatnia awaria  

Na panelu znajduję się również przycisk  informujący użytkownika o statusie czujników 

zabezpieczających maszynę.  

 

 

Możliwe komunikaty alarmowe wyświetlane na pulpicie.  

•  Brak 

• Przekroczony czas podnoszenia chwytaka  

• Brak informacji czy chwytak jest opuszczony 

• Nie znaleziono pozycji do rozładunku 

• Brak sygnału od czujnika załadunku 

• Brak informacji o podnoszeniu wywrotu 

• Brak informacji o opuszczeniu wywrotu 

• Przekroczona liczba obrotów 

• Przekroczony czas opuszczenia chwytaka 

• Brak informacji o opuszczeniu stawiacza bel 

W przypadku wyświetlenia się komunikatów należy ustawić elementy w żądanej pozycji. Jeśli pozycja 

jest poprawna a błąd nadal występuję sprawdzić zakres odsunięcia czujnika lub czy nie jest on 

uszkodzony.  
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9. Czynności obsługowe i konserwacyjne 

9.1 Obsługa po pracy 
 

Po zakończeniu pracy maszynę należy dokładnie oczyścić i umyć strumieniem bieżącej wody. 

Stosując urządzenia generujące wysokie ciśnienie zachować ostrożność, nie kierować 

strumienia bezpośrednio na wszelkiego rodzaju naklejki umieszczone na maszynie oraz na 

elementy takie jak łożyska, przeguby wałków itp. Zaleca się aby oczyszczenie i mycie maszyny 

odbywało się w myjni wyposażonej w oczyszczalnię ścieków lub osadnik do neutralizacji 

powstałych ścieków. 

Po umyciu i osuszeniu należy skontrolować ogólny stan techniczny wszystkich podzespołów  

i w razie konieczności usunąć wykrytą usterkę lub wymienić zużyty element na nowy.  

W przypadku uszkodzenia powłoki lakierniczej, usunąć mechanicznie pozostałość po starej 

farbie, odtłuścić, następnie nanieść warstwę podkładu. Po jego wyschnięciu nanieść 

właściwą powłokę lakierniczą. Części uszkodzone i zużyte należy wymienić na nowe. 

Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe, a poluzowane dokręcić zgodnie z tabelą nr 10. 

Uwaga: 
Producent maszyny firma Talex zapewnia dostęp do wszystkich części . 
              

 

Wytrzymałość 6.8 8.8 10.9 12.9 

Gwint metryczny Moment dokręcenia [Nm] 

M5 4,5 5,9 8,7 10 

M6 7,6 10 15 18 

M8 18 25 36 43 

M10 37 49 72 84 

M12 64 85 125 145 

M14 100 135 200 235 

M16 160 210 310 365 

M18 220 300 430 500 

M20 310 425 610 710 

M22 425 580 820 960 

M24 535 730 1050 1220 
Tabela 10 Wartości momentów dokręcania śrub i nakrętek. 

Wykonać smarowanie owijarki zgodnie z instrukcją – 9.2 Smarowanie maszyny. 

Wszystkie znaki bezpieczeństwa umieszczone na maszynie  należy utrzymać w czystości. 
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9.2  Smarowanie maszyny 
 

Właściwie prowadzone okresowe czynności konserwacyjne znacznie zmniejszają zużycie 

współpracujących elementów i zabezpieczają dodatkowo przed korozją. 

Smarować należy wszelkie wyszczególnione poniżej punkty smarne. Czynności te należy 

przeprowadzić przy użyciu smarownicy do smarów stałych. Przed rozpoczęciem smarowania 

należy oczyścić miejsce smarowania z zanieczyszczeń oraz z pozostałości wcześniej użytego 

smaru i sprawdzić stan smarowniczki, czy nie jest uszkodzona. W razie stwierdzenia 

uszkodzenia należy wymienić ją na sprawną.  Po przesmarowaniu należy usunąć nadmiar 

smaru w celu ograniczenia przywierania kurzu. 

 

    

Wszystkie prace konserwacyjno-obsługowe wykonujemy przy wyłączonym 
silniku pojazdu, ustaniu ciśnienia i obrotów, przy zabezpieczonym pojeździe 
i maszynie. 

    

Unikać kontaktu z olejem! 
Używać środki ochrony osobistej w postaci: odzieży ochronnej, obuwia, 
rękawic i okularów. 

 

Lp. 
Punkt smarny Opis 

Częstotliwość 
smarowania 

Środek smarny 

1 

 

Przekładnie w 
sankach 

obrotnicy  

Przed każdym 
sezonem, co 30h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy 

 

 

Przekładnia 
napędu bębnów  

Przed każdym 
sezonem, co 30h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy 
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Przekładnia 
podajnika folii  

Przed każdym 
sezonem, co 30h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy 

2 

 

Ruchoma półka 
10h pracy lub co 

najmniej 3x w roku 
Smar stały 

maszynowy 

3 

 

Dolny trzpień 
10h pracy lub co 

najmniej 1x w roku 
Smar stały 

maszynowy 

4 

 

Tuleje stawiacza 
Przed każdym 

sezonem, co 10h pracy 
lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy do 

mocno 
obciążonych 
elementów 

5 

 

Sworzeń 
chwytaka  

Przed każdym 
sezonem, co 10h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy do 

mocno 
obciążonych 
elementów 
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6 

 

Sworzeń 
chwytaka  

Przed każdym 
sezonem, co 10h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy do 

mocno 
obciążonych 
elementów 

7 

 

Siłownik 
wywrotu  

Przed każdym 
sezonem, co 10h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy 

8 

 

Łożyska 
bębnów  

Przed każdym 
sezonem, co 10h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy 

9 

        

Mocowania  
siłownika 

zagarniacza  

Przed każdym 
sezonem, co 10h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy 

10 

 

Siłownik 
wywrotu  

Przed każdym 
sezonem, co 10h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy 

11 

 

Siłownik 
stawiacza 

Przed każdym 
sezonem, co 10h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy 
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12 

 

Siłownik 
stawiacza  

Przed każdym 
sezonem, co 10h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy 

13 

 

Stopa 
podporowa  

Przed każdym 
sezonem, co 30h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy 

14 

 

Sworzeń 
zaczepu 

Przed każdym 
sezonem, co 10h pracy 

lub 1x w roku 

Smar stały 
maszynowy 

15 

 

Trzpień 
odbojnika 

Przed każdym 
sezonem, co 10h pracy 

lub 1x w roku 

Smar silikonowy 
w aerozolu  

16 

 

Rolki podajnika  
Przed każdym 

sezonem, co 10h pracy 
lub 1x w roku 

Smar silikonowy 
w aerozolu  

Tabela 11 Harmonogram smarowania 
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9.3 Przechowywanie maszyny 
 

Obejmuje wszystkie czynności wymienione w punkcie 9.1 (Obsługa po pracy). Zaleca się, aby 

maszyna była przechowywana w pomieszczeniu zamkniętym i zadaszonym w celu 

ograniczenia czynników środowiskowych powodujących korozję i starzenie wszelkich 

tworzyw. Dodatkowo podczas długich przestojów (np. okres zimowy) zaleca się: 

• Przesmarowanie świeżym smarem wszelkich połączeń ruchomych; 

• Pokrycie ogólnodostępnymi środkami antykorozyjnymi na bazie silikonu 

powierzchnię śrub i sworzni w celu zahamowania korozji. 

• Zabezpieczenie opony 2-3 razy w roku przed działaniem promieni UV natryskując 

ogólnodostępne środki do konserwacji ogumienia.  

• W przypadku długiego okresu bezczynności trzeba nieznacznie przestawiać maszynę 

w celu zmiany pozycji opony, żeby nie ulegała trwałym odkształceniom i dodatkowo 

sprawdzać ciśnienie powietrza w ogumieniu. Czynność tę należy przeprowadzać 

średnio 1x w miesiącu.  

• Sterownik wraz z przewodem należy na okres przerw przechowywać w domowych 

warunkach. 

 

 

Sterownik wraz z przewodem należy przechowywać w warunkach domowych.  

Narażenie sterownika na wpływ czynników zewnętrznych może spowodować 

jego trwałe uszkodzenie. 
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9.4 Rozwiązywanie problemów 
 

USTERKA PRZYCZYNA NAPRAWA 

Sterownika nie 
uruchamia się. 

Brak zasilania. 

Sprawdzić podłączenie 
sterownika z skrzynką 

przekaźnika. 

Sprawdzić bezpieczniki w 
ciągniku i sterowniku. 

 

Sprawdzić czy przewód nie 
jest uszkodzony. 

Brak ruchów 
siłowników 

hydraulicznych. 

Nieprawidłowe podłączenie 
przewodów zasilającego i 

powrotu. 

Zamienić przewód zasilania 
z powrotem hydrauliki. 

Nieprawidłowa praca 
układu 

hydraulicznego. 

Uszkodzenie przewodu lub 
siłownika. 

Wymiana lub regeneracja. 

Zabrudzony filtr olejowy. Wymiana wkładu filtra. 

Niewłaściwa lepkość oleju 
hydraulicznego. 

Sprawdź jakość oleju, 
upewnić się że oleje w 
obydwu maszynach są 
jednakowego gatunku.  

W razie potrzeby wymienić 
olej w ciągniku i/lub w 

owijarce. 

Niesprawna pompa ciągnika. 
Naprawa uszkodzonego 

układu. 

Olej hydrauliczny nie 
wraca z siłowników. 

Za duży wydatek pompy 
hydraulicznej ciągnika. 

Zmniejszyć wydatek pompy. 

Niedrożność przewodu. 

Sprawdzić przewody czy nie 
są załamane lub 

uszkodzone. W razie 
konieczności wymienić. 

Siłownik nie wykonuje 
pełnego zakresu 

ruchu, przerywana 
praca obrotnicy. 

Za mały wydatek pompy 
hydraulicznej ciągnika. 

Sprawdzić i w razie 
konieczności wymienić filtr 

olejowy. 

Zwiększyć wydatek pomy w 
ciągniku. 

Hałas z przekładni 
łańcuchowych. 

Luźny łańcuch. 

Przeprowadzić regulację 
napięcia łańcucha. 

Zbyt duże rozciągnięcie 
łańcucha napędowego. 

Wymienić łańcuch. 

Zanieczyszczenie układu 
przekładni. 

Sprawdzić łożyska, łańcuchy 
oczyścić i nasmarować lub 
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w przypadku nadmiernego 
zużycia wymienić. 

Nienaturalny dźwięk 
podczas pracy osi 

jezdnej. 

Zużycie łożyska. Wymiana łożyska. 

Luz na łożysku. Regulacja łożyska. 

Uszkodzony element piasty. 
Wymienić uszkodzony 

zespół. 

Za słabo napięta folia. 

Źle wyregulowana wysokość 
dolnego docisku. 

Przeprowadzić regulację 
docisku folii. 

Folia ślizga się po rolkach 
podajnika folii. 

Oczyść i spryskać silikonem 
w aerozolu radełkowane 

powierzchnie rolek 
podajnika. 

Zrywanie folii. 

Zbyt duże ściśnięcie rolki folii. 
Zmniejszyć docisk folii, 

regulując dolnego docisku. 

Uszkodzona folia. 
Sprawdzić folię, w razie 
konieczności wymienić. 

Uszkodzone lub zablokowane 
rolki podajnika. 

Wymienić rolki podajnika. 

Sprawdzić łożyska, koła 
przekładnie podajnika i w 

razie konieczności 
wymienić. 

Nieregularny kształt beli. 

Zmniejszyć prędkość 
obrotową podczas owijania. 

Zadbać o poprawne 
formowanie beli. 

Sklejanie się folii na wietrze. Sprawdzić napięcie folii. 

Za duża prędkość obrotowa. 
Zmniejszyć prędkość 

obrotową podczas owijania 

Niesymetryczne 
owijanie beli. 

Nieprawidłowa wysokość 
podajnika. 

Dostosować wysokość 
podajnika folii do rozmiaru 

beli. 

Bela spada z maszyny 
w czasie owijania. 

Za duża prędkość obrotowa. 
Zmniejszyć prędkość 

obrotową podczas owijania. 

Zbyt duże pochylenie terenu. 
Owijać na możliwie 

prostych fragmentach pola. 

Nieregularny kształt beli. 

Zadbać poprawne 
formowanie beli / 

zmniejszyć prędkość 
owijania. 

Folia nie obcina się Uszkodzony lub stępiony nóż Wymienić nóż obcinacza. 

Obcinacz nie 
przytrzymuje folii lub 

odpuszcza zbyt 
szybko. 

Folia nie trafia w prawidłową  
pozycje chwytaka. 

Wyregulować położenie 
ramy obcinacz na obrotnicy. 

Folia zostaje puszczona przed 
rozpoczęciem nowego cyklu. 

Sprawdzić naładowanie 
hydroakumulatora i w razie 
konieczności wyregulować. 
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10. Demontaż, kasacja i ochrona środowiska 
 

W przypadku całkowitego zużycia maszyny w stopniu nie pozwalającym na dalszą 

eksploatację należy poddać ją kasacji. Dotyczy to również bieżących napraw i wymiany 

uszkodzonych części. W tym celu należy maszynę dokładnie oczyścić. Spuścić olej 

eksploatacyjny i przekazać do utylizacji. Następnie rozmontować maszynę segregując części 

według rodzaju zastosowanych materiałów. Przesegregowane części należy dostarczyć do 

punktu skupu złomu lub utylizacji.  

Maszyna jest produktem w pełni przyjaznym środowisku naturalnemu. Materiały 

wykorzystane do produkcji w 98% nadają się do recyklingu. Zużyte części maszyny należy 

utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. W całym okresie eksploatacji 

należy uważać, aby nie dopuścić do wycieku oleju, który może spowodować skażenie 

środowiska.  

Chroń ręce (ciało) przed okaleczeniem i szkodliwym działaniem smarów, 

olejów. Używaj środków ochrony indywidualnej i narzędzi w dobrym stanie 

technicznym. Elementy maszyn, które podczas demontażu mogą się 

przemieścić lub obrócić należy odpowiednio zabezpieczyć. 

 

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

wydzielonym miejscu o ograniczonym dostępie osób i zwierząt. Zużyte elementy metalowe 

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 

prowadzących ich skup (utylizacje). 

 

Porzucone części lub elementy maszyn, rozlany olej mogą stwarzać 

zagrożenie wypadkiem oraz powodują zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego i naruszają obowiązujące przepisy. 
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11. Wyposażenie dodatkowe  
 

Wyposażenie dodatkowe jest możliwe wyłącznie na zamówienie w wersji premium przy uprzednim 

uzgodnieniu z producentem. Możliwość doposażenia przedstawia tabela 12. 

WYPOSAŻENIE  
WERSJA  

STANDARD PREMIUM 

Dodatkowy podajnik folii NIE TAK  

Auto-start cyklu pracy  NIE TAK  

Oświetlenie stanowiska pracy NIE TAK  

Koło podporowe NIE TAK  

Sterowanie radiowe  NIE TAK  

Powiększony podajnik  NIE TAK 

Tabela 12 Możliwość doposażenia wersji premium   
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12. Katalog części zamiennych 
 

Sposób zamawiania części. 

W zamówieniu należy każdorazowo podać: 

• adres zamawiającego, 

• dokładny adres wysyłkowy (miejsce postoju maszyny lub sposób odbioru), 

• warunki płatności, 

• numer fabryczny owijarki i rok produkcji (wg tabliczki na maszynie), 

• nr części zamiennej, 

• nazwę części zamiennej, 

• liczbę sztuk zamawianych części. 

 

Części zamienne należy zamawiać w punktach sprzedaży maszyn lub u 
producenta. Tylko zastosowanie oryginalnych części producenta jest gwarantem 
bezpiecznej i niezawodnej pracy urządzenia. Stosowanie części nieoryginalnych 
lub naprawianie uszkodzonych powoduje utratę gwarancji.  
 

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych części zamieszczonych na 

poszczególnych rysunkach montażowych katalogu części. Zmiany te nie zawsze mogą być na 

bieżąco wprowadzane w instrukcji obsługi i katalogu części. Poszczególne rysunki części 

zamiennych mogą odbiegać od stanu rzeczywistego. 
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12.1.   Budowa ogólna 
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Budowa ogólna 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks/Nr rozdziału 

1 OW 01.00.00.00 Rama dolna kpl. 1 P810000/12.2.  Rama dolna kpl. 

2 OW 02.00.00.00 Sanki obrotnicy 1 P810109/12.11. Sanki obrotnicy kpl. 

3 OW 03.00.00.00 Rama obrotowa kpl. 1 P810075/12.14. Rama obrotowa kpl. 

4 OW 04.00.00.00 Obcinacz folii 1 P810119/12.16. Obcinacz folii kpl. 

5 OW 05.00.00.00  Maszt 1 P810135/12.17. Maszt kpl. 

6 OW 06.00.00.00 Podajnik folii 1 P810184/12.19. Podajnik folii kpl. 

7 OW 07.00.00.00 Bębny napędowe 1 P810202/12.22. Bębny napędowe kpl. 

8 OW 08.00.00.00 Chwytak bel 1 P810147/12.25. Chwytak bel kpl. 

9 OW 09.00.00.00 Stawiacz bel 1 P810247/12.26. Stawiacz bel kpl. 



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 

90 

 

12.2. Rama dolna kpl.  
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Rama dolna 

Poz. Nr części Tytuł Ilość 
Index/Nr 
rozdziału 

1 OW 01.01.00.00 Rama spawana 1 P810008 

2 OW 01.02.00.00 Dyszel kpl. 1 12.3. 

3 OW 01.03.00.00 Mocowanie zaczepu kpl. 1 12.4. 

4 OW 01.04.00.00 Przeciwwaga kpl. 1 P810054/12.5. 

5 OW 01.05.00.00 Stopa podporowa 1 12.6. 

6 OW 01.06.00.00 Ramię bezpieczeństwa kpl. 1 12.7. 

7 OW 01.07.00.00  Mocowanie rozdzielacza kpl. 1 12.8. 

8 OW oś jezdna (156N-89) - kpl. Oś jezdna  1   

9 OW 01.09.00.00 Magazynek folii kpl.  1 12.9. 

10 Podest Podest kpl. 1 12.10. 

11 OW 01.12.00.00 Sworzeń siłownika chwytaka 1   

12 OW 01.00.00.01 Sworzeń chwytaka 2 P810001 

13 Smarowniczka  Smarowniczka prosta M6x1 2 T000645 

14 Kołek sprężysty fi6x45 Kołek sprężysty fi6x45 St 4 T002777 

15 OW 01.00.00.04 Sworzeń sanek 2 P810004 

16 Wibroizolator moc. led Wibroizolator 4 T000231 

17 OW 01.00.00.08 Mocowanie lampy 2 P810007 

18 Podk.pł. Φ 8-OC Podk.pł. Φ 8-OC 10 T000471 

19 Nakrętka 6-kt.M8-8-OC-samoz Nakrętka samohamowna  8 T000256 

20 OW 01.00.00.07 Kątownik lampy 2 P810006 

21 Podk.spr. Φ 12-OC Podkładka sprężysta Φ 12-OC 4 T000451 

22 Śruba 6kt. M12x25-8.8-OC Śruba 6kt. M12x25-8.8-OC 4 T002633 

23 Nakrętka 6-kt.M16-8-OC-samoz Nakrętka 6-kt.M16-8-OC-samoz. 8 T000294 

24 Podk.pł. Φ 16-OC Podkładka okrągła Φ 16-OC 16 T000460 

25 OW 01.00.00.03 Flansza osi jezdnej 2 P810003 

26 Śruba 6-kt. M16x110 np.gw Śruba 6-kt. M16x110 np.gw 8 T000773 
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12.3. Dyszel kpl. 

 

 

Dyszel kpl. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Index/Nr rozdziału 

1 OW 01.02.00.00 Dyszel 1 P810040 

2 Nakrętka 6-kt.M16-8-OC-samoz Nakrętka 6-kt.M16-8-OC-samoz. 10 T000294 

3 Podkładka Φ 16-OC Podkładka Φ 16-OC 20 T000460 

4 Śruba 6-kt.M16x50-8.8-OC Śruba 6-kt.M16x50-8.8-OC 10 T000781 
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12.4. Zaczep kpl. 
 

 

 

 

Mocowanie zaczepu kpl. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 01.03.00.00 Mocowanie zaczepu 1 P810050 

2 Ucho zaczepu Ucho zaczepu 1 T002574 

3 Podkładka Φ 16-OC Podkładka Φ 16-OC 8 T000460 

4 Śruba 6-kt.M16x170-8.8-OC Śruba 6-kt.M16x170-8.8-OC 2 T002772 

5 OW 01.03.00.01 Dystans mocowania zaczepu 2 P810005 

6 Nakrętka samohamowna M16 Nakrętka samohamowna M16 4 T000294 

7 Śruba 6-kt.M16x50-8.8-OC Śruba 6-kt.M16x50-8.8-OC 2 T000781 
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12.5. Przeciwwaga kpl.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwwaga kpl. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 01.04.01.00 Przeciwwaga 1 P810056 

2 OW 01.04.00.01 Wieko 1 P810055 

3 Śruba z łb. kulistym M6x10 OC Śruba z łb. kulistym M6x10 OC 4 T000940 

4 Podk.spr. Φ 6-OC Podk.spr. Φ 6-OC 4 T002773 
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12.6. Stopa podporowa kpl.  
 

 

 

Stopa podporowa kpl. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 01.05.00.00 Stopa podporowa 1 P810061 

2 Śruba 6-kt.M12x40-8.8-OC Śruba 6-kt.M12x40-8.8-OC 4 T000757 

3 Nakrętka 6-kt.M12-8-OC-samoz Nakrętka 6-kt.M12-8-OC-samoz 4 T000291 

4 Podkładka Φ 12-OC Podkładka Φ 12-OC 8 T000458 
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12.7. Ramię bezpieczeństwa kpl. 

 

 

 

 

 

 

Ramię bezpieczeństwa kpl. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 01.06.01.00 Ramię bezpieczeństwa 1 P810064 

2 Nakrętka 6-kt.M14-8-OC-samoz Nakrętka 6-kt.M14-8-OC-samoz 1 T000293 

3 Łańcuch  Łańcuch  1 T000167 

4 Zawleczka podwójna Zawleczka podwójna 1 T000987 
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12.8. Mocowanie rozdzielacza kpl.  

 

 

Mocowanie rozdzielacza kpl. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 01.07.00.00  Mocowanie rozdzielacza 1 P810072 

2 Przelotka Przelotka 1 T002414 

3 Podkładka Φ 10-OC Podkładka Φ 10-OC 6 T000456 

4 Śruba 6-kt.M10x30-8.8-OC Śruba 6-kt.M10x30-8.8-OC 3 T000741 

5 Nakrętka 6-kt.M10-8-OC-samoz Nakrętka 6-kt.M10-8-OC-samoz 3 T000292 
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12.9. Magazynek folii kpl. 

 

 

Magazynek folii kpl. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 01.09.00.00 Magazynek folii  1 P810068 

2 Nasadki na rurę Nasadki na rurę 3 T002648 

3 Śruba 6kt. M8x25-8.8-OC Śruba 6kt. M8x25-8.8-OC 1 T000805 

4 Podkładka Φ 8-OC Podkładka Φ 8-OC 2 T000471 

5 Nakrętka M8-OC-samoz Nakrętka samohamowna 1 T000256 
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12.10. Podest kpl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podest kpl. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 01.00.00.02 Podest 1 P810002 

2 Śruba z łb. kulistym M8x25 OC Śruba z łb. kulistym M8x25 OC 9 T000806 

3 Podkładka Φ 8-OC Podkładka Φ 8-OC 18 T000471 

4 Nakrętka M8-OC-samoz Nakrętka M8-OC-samoz 18 T000256 
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12.11. Sanki obrotnicy kpl. 
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SANKI OBROTNICY KPL. 

Poz. Nr części Tytuł 
Ilość 

Indeks/Nr 
rozdziału 

1 OW 02.01.00.00 Rama sanek 1 P810110 

2 OW 02.02.00.00 Podstawa obrotowa 1 P810136 

3 Czujnik obrotu ramy obr. Czujnik obrotu ramy obr. 1  

4 Łańcuch  obrotu ramy obr. Łańcuch  obrotu ramy obr. 24ogn. T002613 

5 Koło stożkowe duże Koło stożkowe duże  1 T002593 

6 Śruba M8x20 Śruba M8x20 2 T000804 

7 Podkładka spr.  Φ 8 Podkładka spr.  Φ 8 2 T000455 

8 OW 02.00.00.01 
Blacha położenia czujnika 

sanek 
1  

9 Nakrętka samohamowna  M10 Nakrętka samohamowna  M10 2 T000292 

10 Podkładka  Φ 10 Podkładka  Φ 10 2 T000456 

11 Odbojnik Odbojnik  2 T002706 

12 Podkładka  Φ 20 Podkładka  Φ 20 4 T000462 

13 Śruba M20x150 np.gw. Śruba M20x150 np.gw. 1 T000790 

14 Siłownik sanek Siłownik sanek 1  

15 Śruba M20x130 np.gw. Śruba M20x130 np.gw. 1 T002109 

16 Nakrętka samohamowna  M20 Nakrętka samohamowna  M20 2 T000255 

17 Nakrętka samohamowna M16 Nakrętka samohamowna M16 6 T000294 

18 Podkładka  Φ 16 Podkładka  Φ 16 12 T000460 

19 Śruba M16x50 Śruba M16x50 6 T000781 

20 OW 02.03.00.00 Zespół napędowy  1 P810143 

21 Czujnik Czujnik   

22 Tuleja ślizgowa sanek Tuleja ślizgowa sanek  2 T002785 

23 Podkładka  Φ 30 Podkładka  Φ 30 2 T000466 
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12.12. Podstawa obrotowa 

 

PODSTAWA OBROTOWA KPL. 

Poz. Nr części Tytuł 
Ilość 

Indeks/Nr 
rozdziału 

1 OW 02.02.01.00 Czop 1 P810137 

2 OW 02.02.02.00 Piasta  1 P810140 

3 Smarowniczka M10x1 Smarowniczka M10x1 1 T000643 

4 Łożysko Łożysko  2 T002621 

5 Podkładka mb12 Podkładka mb12 1 T002630 

6 Podkładka regulacyjna  Φ 30 Podkładka regulacyjna  Φ 30  
T002789/ 
T000514 

7 Nakrętka KM12 Nakrętka KM12 1 T002630 

8 KSM Koło stożkowe małe 1 T002594 

9 Podkładka  Φ 25 Podkładka  Φ 25 1 T000464 

10 Nakrętka M24x1.5-niska Nakrętka M24x1.5-niska  1 T000281 

11 Nakrętka samohamowna M16 Nakrętka samohamowna M16 6 T000294 

12 Podkładka  Φ 16 Podkładka  Φ 16 12 T000460 

13 Wpust 8x7x25 Wpust 8x7x25 1 T002774 

14 Śruba M16x90 Śruba M16x90 6 T000785 
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12.13. Zespół napędowy    

 

ZESPÓŁ NAPĘDOWY KPL. 

Poz. Nr części Tytuł 
Ilość 

Indeks/Nr 
rozdziału 

1 OW 02.03.00.01 Mocowanie silnika 1 P810144 

2 OW 02.03.00.03 Podkładka 1  

3 OW 02.03.01.00 Koło zębate  silnika  1 P810146 

4 Wpust 8x7x32 Wpust 8x7x32 1 T000953 

5 OW 02.03.00.02 Podkładka 1 P810145 

6 Podkładka spr.  Φ 8 Podkładka spr.  Φ 8 1 T000455 

7 Śruba M8x25 Śruba M8x25 1 T000805 

8 Śruba M12x45 Śruba M12x45 2 T000758 

9 Podkładka  Φ 12 Podkładka  Φ 12 2 T000458 

10 Nakrętka samohamowna M16 Nakrętka samohamowna M16 5 T000291 

11 Podkładka  Φ 16 Podkładka  Φ 16 10 T000294 

12 Śruba M16x45 Śruba M16x45 4 T002565 

13 Nakrętka samohamowna M12 Nakrętka samohamowna M12 2 T000291 

14 Silnik Silnik  1 T002686 

15 Zawór szokowy Zawór szokowy 1  

16 Śruba M16x220 Śruba M16x220 1 T002409 

17 Śruba ampulowa M8x35 Śruba zaworu szokowego 4 T000937 
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12.14. Rama obrotowa kpl. 
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RAMA OBROTOWA KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 03.01.00.00 Rama obrotowa 1 P810082 

2 OW 03.00.00.08 
Osłona łańcucha obrotu ramy-

czujka 
1 P810078 

3 OW 03.03.00.00 Osłona łańcucha kpl. 1  

4 Pierścień segera Z22 Pierścień segera Z22 1 T002775 

5 OW 03.00.00.13 Koło zębate napędu bębnów 1 P810099 

6 Wpust 8x7x25 Wpust 8x7x25 1 T002774 

7 Śruba M16x45 Śruba M16x50 4 T002565 

8 Podkładka Φ 16 Podkładka Φ 16 8 T000460 

9 Łożysko wałka napędowego Łożysko wałka napędowego 2 T001059 

10 Nakrętka samohamowna M16 Nakrętka samohamowna M16 4 T000294 

11 OW 03.00.00.02 Wałek napędowy bębna 4 P810077 

12 OW 03.00.00.01 Mocowanie łożyska wew. 1 P810076 

13 Podkładka Φ 12 Podkładka Φ 12 4 T000458 

14 Nakrętka M12 samohamowna Nakrętka M12 samohamowna  4 T000291 

15 Wpust 8x7x32 Wpust 8x7x32 1 T000953 

16 OW 03.00.00.12 Tuleja dystansowa KS   

17 Pierścień segera Z30 Pierścień segera Z30 3 T000410 

18 Śruba zamkowa M12x35 Śruba zamkowa M12x35 4  

19 OW 03.00.00.031 Osłona łańcucha obrotu ramy 1  

20 Nakrętka M10 samohamowna  Nakrętka M10 samohamowna  12 T000292 

21 Podkładka Φ 10 Podkładka Φ 10 12 T000456 

22 Tulejka prowadząca pas Tulejka prowadząca pas 12 P810080 

23 
Śruba z łbem półkolistym 

M10x90 
Śruba z łbem półkolistym 

M10x90 
12 T002769 

24 Nakrętka M12 Nakrętka M12 4 T000291 

25 Śruba M12x70 Śruba M12x70 4 T001365 

26 Kołek spr. Φ10x50 Kołek spr. Φ10x50 2 T002776 

27 OW 03.00.00.04 Ośka odbojnika 2 P810079 

28 Odbojnik boczny Odbojnik boczny 2 T002766 

29 OW 03.00.00.06 Dekiel napędu 1 P810081 

30 Podkładka Φ 6 Podkładka Φ 6 6 T000469 

31 Podkładka spr. Φ 6 Podkładka spr. Φ 6 6 T002773 

32 Śruba M6x16 Śruba M6x16 6 T000800 

33 Podkładka Φ 8 Podkładka Φ 8 10 T000471 

34 Podkładka spr. Φ 8 Podkładka spr. Φ 8 6 T000455 

35 Śruba M8x20 Śruba M8x20 8 T000804 

36 OW 03.00.00.10 
Blacha czujnika położenia ramy 

obr. 
1  

37 Nakrętka M8 samohamowna  Nakrętka M8 samohamowna  2  
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12.15. Osłona łańcucha 

 

 

RAMA ŚRODKOWA KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 03.03.01.00 Plecy osłony 1 P810103 

2 OW 03.03.02.00 Osłona łańcucha  1 P810106 

3 Podkładka Φ 6 Podkładka Φ 6 10 T000469 

4 Podkładka spr. Φ 6 Podkładka spr. Φ 6 10 T002773 

5 Śruba M6x16 Śruba M6x16 10 T000800 
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12.16. Obcinacz folii kpl. 

 

RAMA BOCZNA LEWA KPL. 

Poz. Nr części Tytuł 
Ilość 

Indeks/ Nr 
rozdziału 

1 OW 04.01.00.00 Rama obcinacza 1 
P810126 

2 OW 04.00.00.01 Obejma gięta obc. 1 P810120 

3 OW 04.00.00.02 Obejma obc. 1 P810121 

4 Podkładka Φ 16 Podkładka Φ 16 12 T000460 

5 Śruba M16x90 np.gw. Śruba M16x90 np.gw. 4 T000785 

6 Śruba M12x35 Śruba M12x35 4 T000756 

7 Podkładka Φ 12 Podkładka Φ 12 8 T000458 

8 Nakrętka samohamowna M16 Nakrętka samohamowna M16 7 T000294 

9 Nakrętka samohamowna M12 Nakrętka samohamowna M12 4 T000291 

10 Śruba M16x80 np.gw. Śruba M16x80 np.gw. 1 T000784 

11 
Kompletny siłownik obcinacza 

folii 
Kompletny siłownik obcinacza 

folii 
1 T002719 

12 OW 04.00.00.05 Tulejka ślizgowa prowadnicy 1 P810124 

13 Pierścień segera Z30 Pierścień segera Z30 1 T000410 

14 OW 04.00.00.04 Prowadnica  1 P810123 
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15 Nożyk1 Nożyk 1 T002786 

16 Śruba z łbem kulistym-M6x12 Śruba z łbem kulistym-M6x12 2 T000940 

17 Podkładka spr. Φ 6 Podkładka spr. Φ 6 2 T002773 

18 Nakrętka M24 Nakrętka M24 1 T000290 

19 OW 04.00.00.08 Osłona noża 1  

20 Śruba motylkowa M6x10 Śruba motylkowa M6x10 2  

21 Sprężyna Sprężyna 1 T000674 

22 OW 04.00.00.06 Trzpień odbojnika 1 P810125 

23 Odbojnik gumowy Odbojnik gumowy 2 T000328 

24 OW 04.00.00.03  Zgarniacz folii 1 P810122 
 

12.17. Maszt kpl. 
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MASZT KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 05.01.00.00 Maszt spawany 1 P810159 

2 OW 05.02.00.00 Ramię ściągacza folii 1 P810170 

3 Pierścień segera Z25 Pierścień segera Z25 1  

4 OW 05.00.00.09 Grzybek 2 P810156 

5  Łożysko grzybka  Łożysko grzybka 1 T000212 

6 Pierścień segera W62 Pierścień segera W62 1 T000418 

7 Tulejka ślizgowa Tulejka ślizgowa  2  

8 OW 05.00.00.11 Pręt prowadnicy 1 P810158 

9 Zaślepka profilu Zaślepka profilu 1  

10 Kołek sprężysty 6x45 Kołek sprężysty 6x45 2 T002777 

11 OW 05.00.00.04 Górny trzpień ramienia 1 P810152 

12 Podkładka  Φ 16 Podkładka  Φ 16 20 T000460 

13 Śruba M16x230 np.gw. Śruba M16x230 np.gw. 1  

14 Nakrętka samohamowna M16 Nakrętka samohamowna M16 12 T000294 

15 Siłownik zgarniacza folii Siłownik zgarniacza folii 1  

16 Podkładka  Φ 20 Podkładka  Φ 20 1 T000462 

17 Nakrętka samohamowna M20 Nakrętka samohamowna M20 1 T000255 

18 OW 05.00.00.08 Sworzeń siłownika ramienia 1 P810155 

19 OW 05.00.00.02 Blacha 2 obejmy masztu 2 P810150 

20 OW 05.00.00.01 Blacha 1 obejmy masztu 2 P810149 

21 Śruba M16x140 np.gw. Śruba M16x140 np.gw. 6 T000776 

22 Śruba M16x130 np.gw. Śruba M16x130 np.gw. 1 T000775 

23 Śruba M10x120 np.gw. Śruba M10x120 np.gw. 2 T000774 

24 Podkładka  Φ 10 Podkładka  Φ 10 4 T000456 

25 OW 05.03.00.00 Szpilka M24 1 P810174 

26 OW 05.03.00.07 Podkładka ślizgowa  2 P810154 

27 OW 05.00.00.06 Spód obejmy masztu 1 P810153 

28 OW 05.05.00.00 Rękojeść spawana 1 P810182 

29 OW 05.00.00.14 Tulejka dystansowa dolna 2  

30 OW 05.00.00.03 Dolny sworzeń łącznika 1 P810151 

31 Łącznik centralny Łącznik centralny  1  

32 Nakrętka samohamowna M10 Nakrętka samohamowna M10 2 T000292 

33 Śruba M12x100 np.gw. Śruba M12x100 np.gw. 1 T000751 

34 Podkładka  Φ 12 Podkładka  Φ 12 2 T000458 

35 OW 05.00.00.13 Tulejka dystansowa górna 2  

36 OW 05.00.00.10 Tuleja łącznika 1 P810157 

37 OW 05.04.00.00 Ruchoma półka kpl. 1 
P810177/ 

11.18 
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12.18. Ruchoma półka kpl. 

 

MASZT KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 05.04.01.00 Ruchoma półka folii 1 P810178 

2 OW 05.04.00.01 Dolny trzpień grzybka 1 P810313 

3 Pierścień osadczy W62 Pierścień osadczy W62 1 T000418 

4 Łożysko grzybka Łożysko grzybka 1 T000212 

5 OW 05.00.00.09 Grzybek 1 P810156 

6 Pierścień osadczy Z25 Pierścień osadczy Z25 1 T000424 

7 Śruba M6x16 Śruba M6x16 3 T000800 

8 Podkładka M6 Podkładka  Φ 6 3 T000469 

9 Tuleja ślizgowa Tuleja ślizgowa 2 T000857 

10 Smarowniczka M6 Smarowniczka M6 2 T000645 

11 Śruba z łbem kulistym M6x10 Śruba z łbem kulistym M6x10 3 T000940 

12 Zawleczka rurkowa 6x45 Zawleczka rurkowa 6x45 1  
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12.19. Podajnik folii kpl. 

 

PODAJNIK FOLII KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 06.01.00.00 Stojak podajnika 1  

2 OW 06.04.00.00 Rolka podajnika nr 2 1 Roz. 11.21 

3 OW 06.01.00.00 Pokrywa przekładni 1  

4 sprężyna 5223/89-036/0 sprężyna 5223/89-036/0 2  

5 Śruba M6x45 Śruba M6x45 2  

6 Nakrętka M12 Nakrętka M12 6  

7 Podkładka  Φ 12 Podkładka  Φ 12 9  

8 Śruba M12x35 Śruba M12x35 1  

9 Nakrętka M6 samohamowna Nakrętka M6 samohamowna 2  

10 OW 06.03.00.00 Rolka podajnika nr 1 1 Roz. 11.20 

11 Śruba M12x40 Śruba M12x40 1  
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12.20. Rolka podajnika nr 1 
 

 

 

ROLKA PODAJNIKA NR 1 KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 Rolka podajnika Rolka podajnika  1  

2 OW 06.03.00.05 Koło zębate duże 1  

3 Podkładka spr.  Φ 6 Podkładka spr.  Φ 6 1  

4 Śruba M6x16 Śruba M6x16 2  

5 Śruba M6x45 Łożysko  2  

6 Pierścień segera W42 Pierścień segera W42 2  
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12.21. Rolka podajnika nr 2 

 

ROLKA PODAJNIKA NR 2 KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 Rolka podajnika Rolka podajnika  1  

2 OW 06.04.00.01 Koło zębate małe 1  

3 Podkładka spr. Φ 6 Podkładka spr.  Φ 6 1  

4 Śruba M6x16 Śruba M6x16 2  

5 Śruba M6x45 Łożysko  2  

6 Pierścień segera W42 Pierścień segera W42 2  
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12.22. Bębny napędowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĘBNY NAPĘDOWE KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 07.01.00.00 Bęben bierny kpl. 1 Roz. 11.23. 

2 OW 07.02.00.00 Bęben napędowy kpl. 1 Roz. 11.23 

3 Pas gumowy Pas gumowy 4  
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12.23. Bęben bierny kpl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BĘBN BIERNY KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 07.01.01.00 Bęben bierny 1  

2 Łożysko bębna Łożysko bębna 2  
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12.24.  Bęben  napędowy 

 

BĘBEN NAĘDOWY KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 07.02.01.00 Bęben napędowy 1  

2 Łożysko bębna Łożysko bębna 2  

3 OW 07.03.00.00 Piasta 1  

4 OW 07.02.00.01 
Koło zębate 3/4", Z21  (zamienne 

z   OW 07.02.00.02) 
1  

5 OW 07.02.00.02 
Koło zębate 3/4", Z35 (zamienne 

z   OW 07.02.00.01) 
1  

6 Śruba M8x35 Śruba M8x35 1  

7 Wpust 10x8x28 Wpust 10x8x28 1  

8 Nakrętka samohamowna M8 Nakrętka samohamowna M8 1  
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12.25. Chwytak bel kpl. 

 

CHWYTAK BEL KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 08.01.00.00 Ramię chwytaka 1  

2 OW 08.02.00.00 Ramię nastawne 1  

3 OW 08.03.00.00 Zderzak 1  

4 Śruba M12x40 Śruba M12x40 4  

5 Nakrętka samohamowna M12 Nakrętka samohamowna M12 4  

6 Podkładka  Φ 12 Podkładka  Φ 12 8  

7 Nakrętka samohamowna M24 Nakrętka samohamowna M24 1  

8 Podkładka  Φ 24 Podkładka  Φ 24 2  

9 Zawleczka Zawleczka 6.0*27/32 2 T000986 

10 Tuleja ślizgowa chwytaka Tuleja ślizgowa chwytaka 2  

11 Tuleja ślizgowa siłow. chwytaka Tuleja ślizgowa siłow. chwytaka 1  

12 OW 01.10.00.00 Sworzeń siłownika chwytaka 1  

13 Śruba M24x160 np.gw. Śruba M24x160  np.gw. 1  



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 

118 

 

12.26. Stawiacz bel kpl. 

 

 
STAWIACZ BEL KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 09.01.00.00 Rama zewnętrzna 1  

2 OW 09.02.00.00 Kołyska stawiacza kpl. 1 Roz. 11.27 

3 OW 09.04.00.00 Ramię nastawne kpl. 1  

4 Zawleczka ramienia nastawnego Zawleczka ramienia nastawnego 1  

5 Kołek sprężysty 6x45 Kołek sprężysty 6x45 2  

6 Śruba M16x45 Śruba M16x45 4  

7 Podkładka  ф 16  Podkładka  ф 16  8  

8 OW 09.00.00.01 Sworzeń siłownika krótki 1  

9 Nakrętka M16 samohamowna  Nakrętka M16 4  

10 OW 09.03.00.00 Opór stawiacza bel 1  

11 Siłownik stawiacza bel Siłownik stawiacza bel 1  

12 OW 09.00.00.02 Sworzeń siłownika długi 2  

13 Podkładka nylonowa stawiacza  Podkładka nylonowa stawiacza 2  

14 Nakrętka M10 samohamowna Nakrętka M10 samohamowna 1  

15 Podkładka  ф 10 Podkładka  ф 10 1  

16 Wibroizolator 50x18 Wibroizolator 50x18 1  

17 OW 09.05.00.00 Sworzeń stawiacza 2  

18 Smarowniczka M6 Smarowniczka M6 2  
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12.27. Kołyska stawiacza kpl. 
 

 

 

 

KOŁYSKA STAWIACZA KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 09.02.01.00 Sanki stawiacza 1  

2 OW 09.02.02.00 Rama kołyski 1  

3 OW 09.02.00.02 Płachta 1  

4 OW 09.02.04.00 Narożnik kołyski 1  

5 Nakrętka M 10 samohamowna Nakrętka  M 10 samohamowna  3  

6 Podkładka  ф 10 Podkładka  ф 10 4  

7 OW 09.02.03.00 Sworzeń kołyski 1  

8 Śruba M10x30 Śruba M10x30 1  

9 Amortyzator 50x18 D Amortyzator 50x18 D 2  

10 
Sprężyna naciągowa 

fi6xfi60x250_r 
Sprężyna naciągowa 

fi6xfi60x250_r 
1  

11 OW 09.02.00.01 Sworzeń sprężyny 1  

12 Nakrętka M24 samohamowna Nakrętka M24 samohamowna 1  

13 Tuleja ślizgowa sworznia kołyski Tuleja ślizgowa sworznia kołyski 2  

14 Smarowniczka M6x1 Smarowniczka M6x1 2  
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12.28. Ramię nastawne kpl. 
 

 

 

 

 
RAMIĘ NASTAWNE KPL. 

Poz. Nr części Tytuł Ilość Indeks 

1 OW 09.04.01.00 Ramię nastawne 1  

2 OW 09.04.00.02 Krążek ramienia 1  

3 OW 09.04.00.01 Sworzeń krążka ramienia 1  

4 Kołek sprężysty fi8x40 Kołek sprężysty fi8x40  1  
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12.29. Układ hydrauliki  
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Instalacja hydrauliki 

Przewody  

Poz. Opis Tytuł Ilość Indeks 

1 P51/P51 22x1,5 2SN DN13 L-1650 Przewód zasilający  1 T002709 

2 P52/P52 22x1,5 2SN DN10 L-360 "S" Przewód filtra  1 do ustalenia 

3 P51/P51 22x1,5 2SN DN16 L-2100 Przewód powrotu 1 T002707 

4 P51/P52 18x1,5 2SN DN10 L-3150 Przewody chwytaka bel 2 T002708 

5 P51/P52 18x1,5 2SN DN10 L-3710 Przewody hydromotoru 2 T002710 

6 P51/P52 18x1,5 2SN DN10 L-1930 Przewody zaganiacza 2 T002714 

7 P51/P52 18x1,5 2SN DN10 L-1200 Przewód wywrotu 1 T002716 

8 P51/P52 M18*1,5 2SN DN10 L-700 Przewód siłownika wywrotu 1 T001246 

9 P51/P52 18x1,5 2SN DN10 L-2460 Przewód siłownika stawiacza 1 T002717 

10 BRAK W SPISIE  Przewód obcinacza  1  

11 AA90/221/8L 2110 Przewód siłownik obcinacza  1 T000523 

12 P51/P51 18x1,5 1SN DN8 L-285 Przewód hydro-akumulatora 1 T002732 

Siłowniki: 

13 SMT2TL.40.25.130-00 Siłownik zagarniacza 1  

14 ST2TL.650-01 Siłownik wywrotu 1  

15 SMN2TL.50.250-00 Siłownik stawiacza  1  

16 SMT1TL.90.50.440-00 Siłownik chwytaka  1  

17 SMT1TL.32.20.400-00 Siłownik obcinacza  1  

Złącza: 

18 Szybkozłącze 12,5 M18*1,5 Szybko-złącze (euro) 2 T000995 

19  Złącze proste    

20 ZN140 G1/4”-M18*1,5 ED 12L Złącze proste calowe  T000580 

21 AA M18*1,5 12L Złącze łukowe   T001027 

22  Złącze obrotowe  1  

23 DN-147 M18*1,5 12L Trójnik  4 T001045 

Pozostałe: 

24  Rozdzielacz 1 T002779 

25  Hydromotor 1  

26  Filtr 1  

27  Zamek  2 T001451 

28  Zawór kierunkowy 1  

29  Zawór szokowy 1  

30  Zawór dławiący 1  

31  Hydro-akumulator  1 T002739 

32  Oś  1 P810137 

33  Mocowanie pojedyncze    
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Rozdzielacz

 

 

Poz. Opis Tytuł  Ilość  Indeks  

1 Blok rozdzielacza hydraulicznego Rozdzielacz  1 T002779 

2 Zawór zwrotny sterowany  ,,Zamek” 1 T001451 

3 Zaślepka M18x1.5 Zaślepka  1 T001467 

4 G3/8’ / M18x1.5 (BB) Złączka prosta 2 T000582 

5 M18x1.5 (AB) Złącze łukowe  2 T002730 

6 Złączka prosta G1/4’ / M18x1.5 (BB) Złączka prosta 6 T000580 

7 Złączka prosta G1/2’ / M18x1.5 (BB) Złączka prosta 2 T000578 

8 Trójnik M18x1.5 (BBA) Trójnik 1 T000845 

9 Złączka prosta G3/8’ / M18x1.5   (BA) Złącze proste  2 T000577 

10 Złączka kolankowa M18x1.5 (AB) Złącze kolankowe 7 T001032 

11 Złączka prosta M18x1.5 (AB) Złącze proste 2 T002731 
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13. 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; 

• Użytkowania maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem; 

• Użytkowanie maszyny przez osoby niezaznajomione z instrukcją obsługi; 

• 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, elementy  złączne, 

przewody hydrauliczne, elementy gumowe. 

 

Data sprzedaży: ________________                                   ________________________________ 

        (dzień, miesiąc, rok)                                                           (podpis i pieczęć punktu sprzedaży) 
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14. 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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15. Formularz gwarancji 

 

                    FORMULARZ REKLAMACJI  NR ………………  

Imię i nazwisko :…...................................................................................................................... 

Adres :........................................................................................................................................ 

Kod :…….................................................................................................................................... 

Miejscowość :……...................................................................................................................... 

Nr telefonu :…............................................................................................................................. 

Adres poczty elektronicznej :…………………............................................................................. 

Sposób zgłoszenia reklamacji :………...…………………………………………………………….. 

Nazwa reklamowanego towaru: .................................................................................................  

Nazwa punktu sprzedaży :…………….…………………………………........................................ 

Dowód zakupu - Faktura VAT nr ......................z dnia .........................20…....r. 

Opis wady / uszkodzenia:…………............................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Uzgodniony termin załatwienia reklamacji :……......................................................................... 

Sposób oraz termin załatwienia reklamacji :…………………………….………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

Data powstania / ujawnienia wady: ..............................................20....r. 

 

...................................................................... 

                 Data, Imię i Nazwisko  
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16. Deklaracja zgodności 

Producent: 

TALEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  

Spółka komandytowa 

ul. Dworcowa 9c  

77-141 Borzytuchom 

Niniejszym deklaruje, że maszyna: 

 

Nazwa maszyny: Owijarka samozaładowcza 

Typ maszyny: SPRINTER 1500 

Numer seryjny: …………………………………………….. 

do której ta deklaracja się odnosi, spełnia wymagania: 

 

DYREKTYW: 

  • dyrektywa maszynowa 2006/42/WE z 17.05.2006 r. (Dz.U. L 157 z 9.06.2006 r. str.24) 

oraz jej zmian 2009/127/WE z 21.10.2009 r. (Dz.U. L 310 z 25.11.2009 r.str.29). 

NORM ZNORMALIZOWANYCH: 

  •  ……………………………. 

INSTRUKCJE TALEX 

  •  ……………………………. 

Deklaracja traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie przebudowana bez zgody producenta. 

Zgodność z wymaganiami dyrektyw i norm stwierdzono na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Badania przeprowadził:   mgr inż. Zbigniew Myszka – Rzeczoznawca SIMP NR 9763/11 

 

 

Borzytuchom, ………………….                        Karol Jaworski  

      miejsce, data             Imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej 

 


