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Instrukcja stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. 

UWAGA! 
 

Zakład zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych; technologicznych 
 i w wyposażeniu, które będą na bieżąco wprowadzane do instrukcji. 
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ZNAKI INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZE. 
 

 
    1   2 3 4   5  

         
             6                  7            8  9 

Znaczenie symboli i ich umiejscowienie: 
L.P. ZNACZENIE  UMIEJSCOWIENIE 
1 Przeczytaj instrukcję obsługi. Na wieży kopaczki 
2 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk przed rozpoczęciem 

czynności obsługi 
Na wieży kopaczki 

3 Nie otwierać i nie zdejmować osłon bezpieczeń-
stwa. 

Na wieży kopaczki 
W pobliżu osłon 

4 Nie zajmować miejsca w pobliżu cięgieł podnośnika 
podczas sterowania podnośnikiem. 

Na wieży kopaczki 

5 Zachowaj bezpieczną odległość od maszyny  i 
lemieszy 

Na wieży kopaczki 

6 Wartość i kierunek obrotów wałka WOM. Na osłonie wału 
7 Punkty smarowania W pobliżu tych punktów 
8 Miejsce podnoszenia urządzeniem transportowym W pobliżu tych punktów 
9 Wartość ciśnienia w ogumieniu  W pobliżu opon 

 

Tabliczka typu maszyny wraz z numerem seryjnym maszyny umieszczona jest na 
ramie maszyny. 

 
Rysunek 1. Przykład tabliczki znamionowej 
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UWAGA! 

 

1. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY 
 

1.1. Przed przystąpieniem do obsługi i użytkowania kopaczki należy zapoznać się 
z niniejszą instrukcją obsługi. 

1.2 Kopaczką do ziemniaków może pracować osoba posiadająca uprawnienia 
pozwalające na kierowanie ciągnikami rolniczymi. 

1.3 Przystępując do pracy należy upewnić się, czy kopaczka i ciągnik są  
w pełni sprawne. Przed ruszeniem należy obejść maszynę i sprawdzić czy w 
pobliżu nie ma osób postronnych – zwrócić szczególną uwagę na dzieci! 

1.4 Po zakończeniu pracy oraz w czasie przerw w pracy przed opuszczeniem cią-
gnika, kopaczkę należy opuścić do oparcia o podłoże, wyłączyć silnik  
i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 

1.5 Nie należy przebywać między ciągnikiem i kopaczką, jeśli hamulec postojo-
wy ciągnika nie jest zaciągnięty lub nie są podłożone kliny pod koła ciągni-
ka. 

1.6 Zachować ostrożność przy zawieszaniu (odłączaniu) kopaczki na ciągniku. 
1.7 Po pierwszej godzinie eksploatacji należy sprawdzić dokręcenie wszystkich 

śrub i nakrętek. 
1.8 Koła pompować tylko, gdy są kompletne i skręcone. 
1.9 Naprawy, regulacje, czyszczenie, prace konserwacyjne należy wykonać przy 

wyłączonym silniku ciągnika, wyjętym ze stacyjki kluczyku i zaciągniętym 
hamulcu postojowym. 

1.10 Po pracy kopaczkę należy ustawić na twardym podłożu, w miejscu bez-
piecznym dla ludzi i zwierząt. 

1.11 Poruszając się po drogach publicznych należy stosować się do obowiązują-
cych przepisów. Nie należy przewozić na kopaczce ludzi  
i przedmiotów nienależących do wyposażenia kopaczki. 

1.12 Praca kopaczką bez osłon jest zabroniona.  
1.13 Po zakończonej pracy odłączyć wałek od ciągnika i założyć na uchwyt. 

Użytkownik kopaczki zobowiązany jest dbać w całym okresie użytkowania o 
czytelność symboli i napisów ostrzegawczych umieszczonych na maszynie.  
W razie ich uszkodzenia lub zniszczenia należy je odnowić lub wymienić na 
nowe. Naklejki z symbolami do nabycia u producenta maszyny. 
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ZABRANIA SIĘ: 
 

− Pracować kopaczką bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją 
− Obsługiwać kopaczkę osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środ-

ków odurzających. 
− Smarować, regulować lub naprawiać kopaczkę przy pracującym silniku ciągnika 
− Pracować niesprawną kopaczką i / lub ciągnikiem 
− Dopuszczać do obsługi osoby postronne 
− Wykonywania uwroci i cofania przy nie podniesionej do „położenia transporto-

wego” kopaczce 
− Przewożenia na kopaczce ludzi 
− Przebywania ludzi w zasięgu pracy kopaczki 
− Pozostawienia ciągnika z kopaczką w położeniu transportowym 
− Poruszać się po drogach publicznych bez instalacji oświetleniowej 
 

Wszelkie inne wykorzystanie maszyny np.: do przewozu ludzi, zwierząt lub 
innych ładunków, jako urządzeń dźwigowych, wsporczych i podnośniko-
wych oraz wykonywania prac w innych miejscach niż pola uprawne – jest 
zabronione i powoduję utratę gwarancji. 
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2. INFORMACJE OGÓLNE DLA NABYWCY 
 

2.1. Sposób dostawy 
 

Producent wysyła kopaczkę w stanie zmontowanym, bez opakowania. Kopaczka 
dostarczona od producenta nie posiada wału przegubowo – teleskopowego, przenośnej 
instalacji oświetleniowej, tablicy wyróżniającej. Nabywca kopaczki może zakupić wał 
i osprzęt oświetleniowy na specjalne zamówienie, za dodatkową opłatą. 
W czasie odbioru należy dokonać dokładnego przeglądu kopaczki. 
 

2.2. Warunki gwarancji 
 

Nabywca kopaczki jednorzędowej otrzymuje kartę gwarancyjną z kuponami re-
klamacyjnymi, instrukcję obsługi z katalogiem części. 

Gwarancja na kopaczkę wynosi 18 miesięcy. W okresie gwarancyjnym wszelkie 
usterki w działaniu maszyny wynikłe z winy producenta usuwa się bezpłatnie. 

Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji następuje na podstawie kuponów reklama-
cynych dołączonych do karty gwarancyjnej i dowodu zakupu. 

Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi należy do obowiązków ob-
sługującego kopaczkę. Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji prowadzi do 
obniżenia sprawności kopaczki, jej awarii oraz utraty praw z tytułu gwarancji. 

W przypadku uszkodzenia maszyny posiadającej gwarancję fabryczną, awarię zgłoś  
w miejscu zakupu. Części zamienne do kopaczki rozprowadzają dilerzy firmy AKPIL 
oraz Producent – adresy dilerów znajdują się na stronie internetowej www.akpil.pl   
 

Należy żądać od sprzedawcy dokładnego wypełnienia karty gwarancyjnej, kupo-
nów reklamacyjnych i protokołu przekazania maszyny. Brak np. daty sprzedaży lub 
pieczątki punktu sprzedaży narazi użytkownika na nie uznanie ewentualnych reklama-
cji. 
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3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I HANDLOWA 
Podstawowe dane techniczne i handlowe zawiera poniższa tabela. 
 

Tabela 1 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Miary Dane 

1 Symbol maszyny  - BULWA1  BULWA1OT BULWA1OTB 
2 Typ - Zawieszany, jednorzędowa, przenośnikowa 
3 Szerokość międzyrzędzi cm 62,5÷67,5 
4 Wydajność Ha/h 0,1÷0,3 
5 Głębokość robocza mm do 250 (od wierzchołka redliny) 
6 Wymiary gabarytowe: 

- długość 
- szerokość 
- wysokość 

 
mm 
mm 
mm 

 
2350 
1100 
1240 

7 Masa kopaczki Kg 235 237 238 
8 Prędkość:  - robocza 

                   - transportowa 
km/h 
km/h 

1,8÷8 
do 20 

9 Prześwit transport. mm 300 
10 Ciągnik współprac. 

- moc silnika 
- kategoria TUZ 

 
kW 
- 

 
min. 15 

2 
11 Zapotrzebowanie mocy na WPM kW 12 
12 Obroty WPM 1/min 540 
13 Wyorywacz: 

-typ lemiesza 
-regulacja zagłębienia 

 
- 
- 

 
Trzysegmentowy 

Bezstopniowa 
14 Odsiewacz przenośnikowy: 

- typ 
 
- szerokość 
- podziałka prętów 
- prześwit między prętami  

- 
 

mm 
mm 
mm 

Prętowy na 
pasach 

550 
40 
25 

Prętowy z otulinami  - na pasach 
 

550 
40 
20 

15 Koła podporowe: 
- rodzaj 
- liczba 
- wymiar ogumienia 
- ciśnienie w ogumieniu 

 
- 

szt 
- 

kPa 

 
Pneumatyczne 

2 
4.00 – 8 (4PR) 

120 
16 Liczba osób obsługi  1 (traktorzysta) 
17 Wał przegubowo teleskopowy: 

-nom. Moment obrotowy 
-nom. Moc przenoszona 
-min. Długość wału 
-liczba wpustów od strony ciągni-

ka / maszyny 
-oznaczenie znakiem bezpie-

czeństwa 

 
Nm 
kW 
mm 

 
szt 
- 

 
250 
14 

810 
 

6 / 6 
CE 

18 Hałas   Poniżej hałasu emitowanego przez ciągnik 
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4. PRZEZNACZENIE MASZYNY. 
 

Kopaczka jednorzędowa zawieszana przeznaczona jest do wykopywania ziemnia-
ków z jednej redliny w glebach o niewielkim zachwaszczeniu i niewielkim zakamie-
nieniu o zasychających lub ściętych łęcinach. 

Kopaczka może pracować na pochyłościach do 6%. Przystosowana jest do współ-
pracy z ciągnikiem o mocy 15 – 25 kW. Kopie ziemniaki, oczyszcza i układa 
w uprzednio wykopanej redlinie. Umożliwia to kopanie bez potrzeby natychmiasto-
wego zbioru. 

Najlepsze wyniki osiąga się przy średniej wilgotności gleby i dobrej odsiewalności. 
Praca na zeschłej glebie może doprowadzić do uszkodzenia maszyny.  
W celu zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej pracy kopaczki, zaleca się usunąć  

z pola łęciny i inne zanieczyszczenia, które mogą powodować zapychanie się elemen-
tów roboczych kopaczki. 

Praca na glebach o dużym zakamienieniu powoduje szybkie zużycie się elementów 
roboczych i może prowadzić do ich uszkodzenia.  

Używanie kopaczki do celów innych niż kopanie ziemniaków zabronione – powodu-
je utratę gwarancji. 

5. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. 
               

Konstrukcję nośną kopaczki stanowi rama 1 (rys.2) złożona z dwu ścian bocznych 
(15) i kozła zawieszenia(wieży) (16) zespawanych ze sobą i usztywnionych zastrzała-
mi.  
W przedniej części mocowany jest zestaw kołowy (7), blokowany przetyczką i śrubą 
dociskową oraz wyorywacz składający się z trzech lemieszy segmentowych (2). Za 
wyorywaczem jest odsiewacz przenośnikowy (5). Odsiewacz jest napędzany kołami 
napędowymi osadzonymi na wale poprzecznym (12). Odsiewacz wspiera się na rol-
kach zwrotnych (4) i podtrzymujących (8). Odsiewacz jest wyposażony w wstrząsacz 
eliptyczny (6). Pręty odsiewacza mogą posiadać otuliny wymienne(opcja). Kopaczka 
może posiadać boczne ochraniacze gumowe(w wersji BULWA1OTB) – ochraniacze 
są opcją od wersji podstawowej i można je dokupić niezależnie od wersji kopaczki bez 
dodatkowych zmian konstrukcyjnych. 

  Nad odsiewaczem jest zamocowana zastawka gumowa (10), która uniemożliwia 
staczanie się ziemniaków po odsiewaczu i zwiększa odsiewanie ziemi. 

Odsiewacz przenośnikowy kopaczki napędzany jest od WOM ciągnika przez wał 
przegubowo-teleskopowy i zespół napędowy (3). 

W tylnej części ramy mocowany jest odsiewacz poprzeczny (11), kierujący wyko-
pane ziemniaki do jednego rzędu. 
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OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE. 
 

  6.1  Przygotowanie kopaczki do pierwszego uruchomienia  
W celu przygotowania kopaczki do pierwszego uruchomienia należy: 

• Sprawdzić smar w przekładni stożkowej (podano w rozdziale smarownie) 
• Dokonać ogólnego przeglądu kopaczki 
• Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu 

W przypadku, gdy od daty produkcji kopaczki upłynęło ponad 6 miesięcy, kopaczkę 
należy nasmarować 

• Sprawdzić połączenia śrubowe i ewentualne luzy skasować  
Wymagane momenty dociskowe podane są w tabeli 2. 
Wskaźnik wytrzymałości śruby odciśnięty jest na łbie śruby. 
 
A – wielkość gwintu 
SW- rozwartość klucza (mm) 
MA- moment dociskowy (Nm) 
Wartości momentów dociskowych                                                Tabela 2 

 Wskaźnik wytrzymałości 
A SW 6.8 8.8 10.9 12.9 
  MA(Nm) 

M5 8 4,5 5,9 8,7 10,0 
M6 10 7,6 10 15 18 
M8 13 18 25 36 43 
M10 17 37 49 72 84 
M12 19 64 85 125 145 
M14 22 100 135 200 235 
M16 24 160 210 310 365 
M18 27 220 300 430 500 
M20 30 310 425 610 710 
M22 32 425 580 820 960 
M24 36 535 730 1050 1220 
M27 41 640 870 1210 1440 
M30 46 755 1010 1420 1690 
M33 51 870 1160 1590 1890 
M36 56 980 1290 1790 2020 
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6.2 Łączenie kopaczki z ciągnikiem, pierwsze uruchomienie 
 
Ciągnik przeznaczony do współpracy z kopaczką powinien mieć sprawny układ za-
wieszenia (TUZ). 
Aby połączyć kopaczkę z ciągnikiem należy: 

• Podjechać ciągnikiem do kopaczki tak, aby cięgła dolne (TUZ) znalazły się 
obok czopów kozła zawieszenia kopaczki, dzioby lemieszy powinny dotykać 
podłoża. Zaciągnąć hamulec postojowy. 

• Założyć cięgła na czopy zawieszenia kopaczki i zabezpieczyć przetyczkami. 
• Połączyć łącznik górny z uchem kozła zawieszenia, zabezpieczyć przetycz-

kami. Ustalić długość łącznika tak, aby czopy i ucho kozła zawieszenia zna-
lazły się w płaszczyźnie prostopadłej do podłoża. 

• Wyłączyć silnik ciągnika, zaciągnąć hamulec postojowy. 
• Założyć wał przegubowo-teleskopowy na WPM kopaczki i WOM ciągnika. 

Parametry wału podano w tabeli 1 
Osłonę wału przegubowo teleskopowego należy zabezpieczyć przed obraca-
niem za pomocą łańcuszka łączącego osłonę wału z osłoną WPM maszyny i 
ciągnika. 

Wał przegubowo-teleskopowy wyłączyć zawsze gdy występuje jakaś przeszkoda 
lub nie jest konieczna jego praca. 

 
Przed rozruchem kopaczki należy obejść maszynę, zwrócić uwagę na osoby po-
stronne oraz na przedmioty nienależące do kopaczki. 
Rozruch kopaczki należy rozpocząć od minimalnych obrotów WOM ciągnika.  
Po pierwszej obserwacji, jeśli nie stwierdzono żadnych usterek w zespole napędu 
i odsiewacza, należy zwiększyć obroty do średnich, a następnie do uzyskania  
540 obr/min na WOM.  
W czasie pierwszego uruchomienia należy zwracać uwagę na prawidłowe działa-
nie elementów napędu oraz odsiewacz przenośnikowy. Części będące w ruchu 
powinny mieć równomierny bieg, nie powinny obcierać o osłony i ramę kopacz-
ki. 
 
W czasie uruchomienia należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji obsługi.  

 
 

6.3 Transport kopaczki. 
 

W czasie transportu kopaczka powinna być połączona z ciągnikiem w sposób 
opisany w punkcie 6.2, z tą różnicą, że wał przegubowo-teleskopowy należy odpiąć od 
ciągnika i założyć na uchwyt(łańcuch) znajdujący się na kopaczce. Kopaczkę należy 
podnieść na TUZ ciągnika tak, aby prześwit pod kopaczką wynosił min. 300 mm. 
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Przewidując korzystanie z dróg publicznych należy kopaczkę oznakować tabli-
cami ostrzegawczymi (w biało czerwone skośne pasy) ze światłem pozycyjnym czer-
wonym. Tablicę wyróżniającą pojazdy wolno poruszające (stanowiącą wyposażenie 
ciągnika) należy przełożyć z ciągnika do uchwytu znajdującego się na ramie kopaczki. 
Zwracać szczególną uwagę na wolną przestrzeń wokół ciągnika z kopaczką podczas 

manewrowania. 
Prędkość jazdy w czasie transportu może wynosić: 
- na drogach o gładkiej nawierzchni (asfaltowej) do 20 km/h 
- na drogach polnych lub brukowanych 6-10 km/h 
- na drogach wyboistych nie więcej niż 5 km/h 
 

 
 

6.4 Praca w polu. 
 
Dla ułatwienia pracy kopaczki, zmniejszenia strat i uszkodzeń bulw ziemniaków zale-

ca się zniszczenie łęcin przed zbiorem ziemniaków. Rozdrobnione i zaschnięte łęci-
ny i chwasty nie będą powodować zapchań na elementach roboczych kopaczki. 
Wysokość ścierniska powinna wynosić 10-15 cm, niszczenie łęcin należy przepro-
wadzić na około 2 tygodnie przed kopaniem. 

Po przyjeździe na pole należy: 
• Opuścić kopaczkę do oparcia o podłoże 
• Obracając nakrętkę łącznika górnego TUZ ustalić jego długość tak, aby czo-

py i ucho kozła zawieszenia znalazły się w płaszczyźnie prostopadłej do pod-
łoża – jest to wstępne ustalenie zagłębienia lemieszy 

• Podpiąć wał przegubowo-teleskopowy do WPM ciągnika 
 

Pracę kopaczki rozpocząć od wykopania uwroci (około 4 m), a następnie kopać 
redliny wzdłuż pola. Kopaczkę należy opuszczać w położenie robocze na około  
0,5 m przed początkiem redliny, aby nie dopuścić do przecinania ziemniaków lemie-
szami. W czasie pierwszego przejazdu ustalić zagłębienie lemieszy w taki sposób, aby 
wszystkie ziemniaki zostały wykopane, bulwy nie były przecinane,  
a zagłębienie było najmniejsze. Na końcu pola przy wyjeździe z redliny podnieś ko-
paczkę w położenie transportowe i wyłączyć napęd WOM. 
UWAGA! 
Nie wykonywać nawrotów przy zagłębionych lemieszach i / lub włączonym napę-
dzie WOM!  

Producent kopaczki jednorzędowej, za dodatkową opłatą – na życzenie kupu-
jącego – może dostarczyć przenośne urządzenie ostrzegawcze, zgodne z wy-
maganiami przepisów. 
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W czasie pracy należy sprawdzać czy rolki zwrotne i podtrzymujące obracają się. 

Zatrzymanie rolki prowadzi do szybkiego zużycia części współpracujących. 
Sprawdzić wzrokowo na biegu luzem. 
Po zakończeniu pracy w polu odłączyć wał przegubowo-teleskopowy od ciągnika  
i umieścić na uchwycie. W czasie transportu postępować wg rozdziału Transport.  

 

6.5 Regulacja zagłębienia lemieszy. 
 

Wstępna regulacja zagłębienia lemieszy jest dokonywana za pomocą odpowied-
niego ustawienia wysokości kół podporowych. W celu dokonania regulacji należy 
popuścić złącza śrubowe (2) i ustawić odpowiednią wysokość koła z słupica (1).  
W razie potrzeby można przełożyć złącza śrubowe w inne otwory na słupicy koła. 

 
 

 
Rysunek 3. Regulacja koła 

 
Dokładniejszej regulacji zagłębienia lemieszy dokonuje się mechanizmem śru-

bowym łącznika górnego TUZ ciągnika. Skracanie łącznika zwiększa zagłębienie, 
wydłużenie – zmniejsza. 

 

6.6 Dobór prędkości jazdy i obrotów WOM. 
 

Prędkość jazdy zależy od rodzaju gleby, jej wilgotności, stanu i plonu porostu (łęcin i 
chwastów). 

Zasadą jest, aby odsianie ziemi zakończyło się dopiero na odsiewaczu poprzecznym. 
Można to osiągnąć przez zmianę prędkości jazdy – na wyższą, zmianę obrotów 
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WOM – na niższe. Wcześniejsze odsianie, – czyli przemieszczenie ziemniaków bez 
ochronnej warstwy ziemi powoduje wzrost ich uszkodzeń. 

Na glebach lekkich, dobrze odsiewanych, należy stosować wyższą prędkość jazdy niż 
na glebach zwięzłych. Na glebach dobrze odsiewanych należy stosować niższe ob-
roty WOM, a tym samym niższą prędkość odsiewacza przenośnikowego. Zaleca się, 
aby obroty WOM wynosiły około 450 obr/min. 

Obroty WOM nie mogą przekraczać 540 obr/min. – należy zwracać na to uwagę. 
 
6.7 Regulacja intensywności odsiewania ziemi. 
 
Intensywność odsiewania ziemi w kopaczce można regulować przez: 

• Zmianę szybkości jazdy  
• Zmianę prędkości obrotowej WOM i tym samym ruchu taśmy 
• Zmianę prześwitu między prętami odsiewacza przenośnikowego, tj. zmianę 

powierzchni odsiewającej. 
 
Odsiewacz przedni może być, za dopłatą, wyposażony w wymienne osłony z tworzy-

wa sztucznego montowane, na co drugim pręcie. Zastosowanie osłon zmniejsza 
uszkodzenia ziemniaków, umożliwia zmianę intensywności odsiewania ziemi.  

Regulacja intensywności odsiewania polega na zakładaniu lub demontowaniu wy-
miennych otulin, przez co zmienia się powierzchnia odsiewania odsiewacza. 

7 OBSŁUGA TECHNICZNA 
 
6.2 Obsługa codzienna. 
Codziennie po zakończeniu pracy należy: 

• Oczyścić kopaczkę z nawiniętych łęcin i chwastów 
• Dokonać oględzin całej kopaczki zwracając uwagę na stan bieżni rolek, ła-

twość obrotu rolek, mocowanie wstrząsaczy, stan odsiewaczy oraz stan le-
mieszy. 

Części uszkodzone lub zużyte wymienić. 
• Nasmarować punkty smarne (patrz kolejny punkt) 

Sprawdzić stan połączeń śrubowych – części zużyte wymienić na nowe. Przy wymia-
nie śrub i nakrętek należy uważać na to, żeby używać odpowiednich części  
o tej samej lub wyższej jakości. Śruby i nakrętki o wyższej klasie jakości należy do-
kręcać z tym samym momentem obrotowym, jak poprzednio używane (wartości 
momentów podano w tabeli 2). 

Upewnić się, że są wstawiane śruby są właściwe, a ich gwinty nie są zabrudzone, 
zapobiega to uszkodzeniom przy dokręcaniu. 
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6.3 Smarowanie. 
 

W łożyskowaniach kopaczki zastosowano łożyska toczne. Przed przystąpie-
niem do smarowania należy oczyścić zawory smarowniczek. Łożyska przekładni stoż-
kowej należy przesmarować, co 8 roboczogodzin smarem ŁT-42. W celu przesmaro-
wania przekładni należy ściągnąć osłonę boczną. Przesmarować łożyska przekładni na 
wałkach 1 i 2. Sprawdzić połączenia śrubowe układu napędowego. 

Zamontować osłonę. 
 
Przesmarować łożyska rolek zwrotnych i podporowych oraz wstrząsacza eliptycznego 

i wałka napędowego poprzecznego. Smarowniczki znajdują się na końcach osi i 
wałków po obu stronach maszyny.  

 
Wał Kardana: 
Każdorazowo smaruj rury ślizgowe i inne elementy, wg instrukcji wału,  
 
6.4 Rolki i skrobaki 
 
Rolki zwrotne odsiewacza przenośnikowego są chronione przed oklejeniem ziemią za 

pomocą skrobaków. Należy dbać, aby szczelina między krawędzią zgarniającą 
skrobaka była nie większa niż 2 mm. Szczelinę reguluje się przez przesunięcie 
skrobaka. 

Do skrobaków mocowane są gumowe nakładki – umieszczone nad pasami odsiewa-
czy. Ich zadaniem jest czyszczenie pasów z ziemi i kamieni. Szczelina pomiędzy 
pasem a krawędzią zgarniającą nie powinna być większa niż 1-2 mm. 

Zużyte lub źle ustawione nakładki zgarniające mogą być przyczyną uszkodzenia prze-
nośnika i rolek. 

8 PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA 
 

Kopaczka powinna być przechowywana w pomieszczeniach chronionych przed 
wpływami atmosferycznymi. Kopaczkę należy tak ustawić, aby nie stwarzała zagroże-
nia dla poruszających się obok ludzi, np. lemiesze powinny być skierowane do ściany, 
ogrodzenia itp. 

Po zakończeniu sezonu pracy kopaczkę należy dokładnie oczyścić, a powierzch-
nie robocze lemieszy i odsiewaczy oraz zatyczki i czopy zawieszenia przemyć naftą 
"Antykor"; następnie zabezpieczyć je przed rdzewieniem, powlekając za pomocą 
pędzla smarem "Antykor 1" lub podobnym, rozgrzanym do temperatury 60oC. Ponadto 
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należy przeprowadzić smarowanie kopaczki. 
Wał przegubowo-teleskopowy należy wymontować z kopaczki i przechowywać  
w suchym zamkniętym pomieszczeniu. 
Końcówkę wałka wielowypustowego trzeba również przemyć naftą "Antykor"  
i następnie powlec warstwą smaru ŁT-42 oraz założyć na nią pokrywę wałka. 
Miejscowe uszkodzenie lakieru uzupełnić przez ponowne pokrycie farbą. 
 

9 URUCHOMIENIE KOPACZKI PO OKRESIE PRZECHO-
WYWANIA 

 
W celu przygotowania kopaczki do uruchomienia po okresie przechowywania należy 

postępować według rozdziału „Obsługa i użytkowanie”  
 
UWAGA! 
Do zabezpieczenia cięgien dolnych na czopach kopaczki oraz sworzni łącznika 

górnego należy stosować typowe zabezpieczenia - przetyczki. Zabrania się sto-
sowania zabezpieczeń zastępczych, jak: śruby, pręty, druty itp., które  
w czasie pracy lub podczas transportu mogą ulec ścięciu lub wypadnięciu, 
a tym samym mogą stać się przyczyną uszkodzenia ciągnika i kopaczki. 

 
10 RYZYKO RESZTKOWE. 
 
10.1 Opis ryzyka resztkowego. 
 

Mimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie kopaczki 
BULWA1w celu eliminacji zagrożeń podczas pracy, jak również podczas ich ob-
sługi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia. 

Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługujące-
go maszynę. 

Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabro-
nionych czynności: 

- obsługi kopaczki przez osoby niepełnoletnie jak również niezapoznane z instrukcją 
obsługi lub nieposiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi, 

- obsługi kopaczki przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających, wykonywanie napraw pod uniesionymi i niezabezpieczonymi zespo-
łami maszyny, 

- wchodzenie na maszynę podczas pracy i postoju, 
- przebywania między kopaczką a ciągnikiem podczas pracy silnika, 
- wykonywanie czynności związanych z obsługą i regulacją maszyny przy włączonym 

silniku. 
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Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego kopaczkę BULWA1 traktuje się jako maszy-
nę, którą do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według 
obecnego stanu techniki. 

 
10.2 Ocena ryzyka resztkowego. 
 
Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak: 
- uważne czytanie instrukcji obsługi, 
- zakaz przebywania osób na maszynie podczas pracy i w czasie przejazdów, zakaz 

przebywania między ciągnikiem a maszyną podczas pracy silnika, 
- zakaz wkładania rąk w miejsca niedostępne i zabronione, 
- regulacji pracy kopaczki tylko w przypadku wyłączonego napędu silnika ciągnika, 
- konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby, 
- obsługiwania maszyny przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania cią-

gnikami rolniczymi i które zapoznały się z instrukcją obsługi, 
- zabezpieczenia maszyny przed dostępem dzieci, może być wyeliminowane zagroże-

nie resztkowe przy użytkowaniu kopaczki bez zagrożenia dla ludzi i środowiska. 
 

UWAGA! 
Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania się do wy-

szczególnionych zaleceń i wskazówek. 
 
 
Ponieważ polityka firmy „AKPIL” sp. z o.o. zakłada ciągłe unowocześnianie swoich 
produktów, dane oraz wersje maszyn mogą różnić się od podanych w tej instrukcji. 
Wymiary podano w przybliżeniu, a dane dotyczące wagi urządzeń dotyczą zwykle ich 
wersji podstawowych i mogą odbiegać od mas rzeczywistych. 
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11 KATALOG CZĘŚCI 
 
1. Informacja o zasadach posługiwania się katalogiem. 
 
Katalogiem należy posługiwać się w sposób następujący; 

- ustalić przynależność wymienionej części do odpowiedniego zespołu  
montażowego; 

- znaleźć odpowiednią tablicę montażową; 
- odszukać potrzebną część na tablicy montażowej i kierując się numerem 

 odsyłacza znaleźć numer części. 
- elementy złączne, jeżeli nie zaznaczono inaczej stosować w klasie minimum 

8.8 z powłoką Fe/Zn5 wg PN-85/M-82054 
 
2. Sposób zamawiania części 
W zamówieniu należy każdorazowo podać: 

- adres zamawiającego 
- dokładny adres wysyłkowy (miejsce postoju maszyny lub sposób odbioru) 
- numer fabryczny maszyny i rok produkcji (wg tabliczki na maszynie) 
- dokładną nazwę części wymiennej 
- numer katalogowy lub numer normy 
- liczbę sztuk części wymiennych 
- warunki płatności 
 

UWAGA! 
Podane w katalogu rodzaje, wymiary i ilości części są orientacyjne i mogą ulegać 
zmianą na wskutek zmian konstrukcyjnych i indywidualnych zamówień klientów (w 
razie wątpliwości ze zrozumieniem bądź identyfikacją części nasi specjaliści z działu 
sprzedaży służą pomocą). Wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości swych maszyn 
AKPIL zapewnia, nieustannie rozwijając ich konstrukcję, wyposażenie i akcesoria. Z 
tego też powodu mogą wyniknąć rozbieżności pomiędzy katalogiem, a swoją maszy-
ną. Także nie można całkowicie wykluczyć pomyłek. Prosimy więc o zrozumienie, iż 
na podstawie danych, ilustracji i opisów nie mogą być wysuwane żadne roszczenia. 
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Tabela 3. Rama – rys.4 

Poz. Nazwa 
Nr katalogowy 

lub normy 
Liczba szt. 

w komplecie 
1 Ściana tylna ZK2-05 1 
2 Rama  ZK-04 1 
3 Osłona odsiewacza  Osłona ZK_2_17a 1 
4 Śruba z łbem soczewkowym 

M12x180 - 8.8-B 
PN 82406 3 

5 Fartuch ZK2-045 1 
6 Pręt fartucha ZK-3-32 1 
7 Sworzeń zaczepowy (kat II i III) UG1-5a 2 
8 Podkładka 27 PN 82005 2 
9 Nakrętka  

z wkładką poliamidową M20 
PN 82175 2 

10 Nakrętka M27 PN 82144 2 
11 Podkładka 20  PN 82005 2 
12 Rolka zwrotna  ZK 03a 2 
13 Osłona WOM  (oznakowana „CE”) 1 
14 Śruba M20x100 8.8-B PN 82105 2 
15 Rolka podporowa  ZK2-80 4 
16 Zespół wstrząsający  ZK 06p 1 
17 Podkładka 10 PN 82005 8 
18 Nakrętka M10 PN 82144 8 
19 Zganiacz żeliwny prawy/lewy ZK-3-29/ZK-3-29A 1+1 
20 Nakładka zgarniacza  ZK-3-31 2 
21 Śruba M10x35 8.8-B PN 82105 8 
22 Podkładka 12 PN 82005 3 
23 Nakrętka  

z wkładką poliamidową M12 
PN 82175 3 

24 Osłona przekładni ZK-08 1 
25 Uszczelka gumowa  ---- 3,02m 
26 Stopka  ZK-09 1 
27 Odsiewacz poprzeczny ZK-2-026 1 
28 Zawleczka do rur 50x10 PN 82001 1 
29 Nakrętka  

z wkładką poliamidową M8 
PN 82175 12 

30 Podkładka 8 PN 82005 12 
31 Śruba z łbem grzybkowym z 

podsadzeniem M8x20-8.8-B 
PN 82406 12 
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Rysunek 5. Zespół napędu  – Tabela 5 
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Tabela 5 Zespół napędu – rys. 6 

Poz. Nazwa 
Nr katalogowy 

lub normy 
Liczba szt. 

w komplecie 
1 Wałek poprzeczny ZK-2_3_11AP 1 
2 Koło zębate  ZK-003P 1 
3 Podkładka okrągła 10 PN 82005  2 
4 Wpust pryzmatyczny A8x7x32 PN 85005 2 
5 Wałek wzdłużny (długi) ZK2_3_6A 1 
6 Zębnik ZK_004 1 
7 Śruba M10x35 – 8.8-B PN 82101 2 
8 Pierścień dystansowy ZK_005 1 
9 Zespół łożyskowy samonastawny UCF 206 KFD206 4 
10 Wielowypust   ZK_007 1 
11 Koło napędowe  ZK_3_10 1 
12 Wpust pryzmatyczny A8x7x40 PN85005 2 
13 Kołek sprężysty wielowypustu 6+4x35 PN-M85021 1 
14 Podkładka 12  PN 82005 16 
15 Nakrętka z wkładką poliamidową M12 PN 82175 16 
16 Śruba M12x35- 8.8-B PN 82101 16 
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Rysunek 6. Słupica z kołem – tabela 6 
Tabela 6 Słupica z kołem – rys. 7 ( 2 kpl w maszynie) 

Poz. Nazwa 
Nr katalogowy 

lub normy 
Liczba szt. 

w komplecie 
1 Śruba z łbem grzybkowym z 

podsadzeniem M16x60 8.8 - B 
PN 82406 2 

2 Słupica z osią ZK-60 1 
3 Łożysko 6205 2RS PN 82402 1 
4 Felga 2,50x8 ------ 1 
5 Opona 400x100(4,00-8) ------ 1 
6 Dętka 400x100(6,00-8) ------ 1 
7 Łożysko 6304 2RS PN 82402 1 
8 Pierścień osadczy Z20 PN 85111 1 
9 Zaślepka   ------ 1 
10 Podkładka 16 PN 82030 2 
11 Nakrętka  

z wkładką poliamidową M16 
PN 82175 

 
2 
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Rysunek 7. Rolka podporowa ZK2 – 8 –tabela7 

Tabela 7. Rolka podporowa ZK2 – 8 – 10 rys. 8 (4 kpl. w maszynie) 

Poz. Nazwa 
Nr katalogowy 

lub normy 
Liczba szt. 

w komplecie 
1 Bieżnia ZK2-8/2 1 
2 Pierścień osadczy Z25  PN 85111 2 
3 Łożysko 6205 ZZ  PN 82402   1 
4 Zaślepka  ZK2-8/3 1 
5 Oś  ZK2-8/1  1 
6 Podkładka 21 PN 82005 1 
7 Nakrętka M20–8-B PN 82008 1 
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Rysunek 8. Zespół lemieszy – Tabela 4 

Tabela 4 Zespół lemieszy – rys. 4    

Poz. Nazwa 
Nr katalogowy 

lub normy 

Liczba szt. 
w komple-

cie 
1 Wspornik lemieszy ZK-07 1 
2 Lemiesz środkowy KO-024 1 
3 Lemiesz prawy ZK2-041Aex 1 
4 Lemiesz lewy ZK2-041ex 1 
5 Śruba M10x35 8.8-B PN 82105 8 
6 Śruba M10x45 8.8-B PN 82105 4 
7 Podkładka 10 PN 82005 21 
8 Nakrętka  

z wkładką poliamidową M10 
PN 82175 

 
21 

9 Śruba z łbem stożkowym z 
podsadzeniem M10x35 

PN 82402 9 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

  DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE   
My 

 „AKPIL” sp. z o.o. 
Ul. W. Witosa 21, 39-220 Pilzno 

 

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że maszyna: 
 

KOPACZKA DO ZBIORU ZIEMNIAKÓW  

BULWA1 ……… 
 

Numer fabryczny …………….. Rok Produkcji …………. 
 

przeznaczona do zbioru ziemniaków: spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w 
Dyrektywie 2006/42/WE, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 
2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 poz. 1228) 
Do oceny zgodności wykorzystano również następujące normy zharmonizowane: 

PN-EN ISO 12100:2011 ;  
PN-EN ISO 4254-1:2009; 
PN-EN ISO 13857:2010; 
PN-EN 13118+A1:2009; 
Oraz normy:  
PN-ISO 3600:1998 
PN-ISO 11684:1998 
 

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną maszyny: 

Michał Skopek 

 

 
 
Adres korespondencyjny: 
39-220 PILZNO 
Witosa 21 
POLSKA  
michal@akpil.pl | +48 14 672 25 51 

 

Przy dokonywaniu zmian w maszynie, bez zgody „AKPIL” sp. z o.o. deklaracja niniejsza traci 
ważność. Przy przekazaniu maszyny innej osobie, należy ją przekazać sprawną wraz z instruk-
cją obsługi i deklaracją zgodności.  

Miejsce i data wystawienia: 

Pilzno, 20-02-2018r. 

 
Podpis: 

(Imię i Nazwisko osoby upoważnionej) 
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Protokół przekazania maszyny 
 

Protokół stanowi integralną część karty gwarancyjnej. 
Brak poprawnego wypełnienia protokołu powoduje utratę praw z tytułu gwarancji. 
Datę produkcji maszyny stanowi data wypełnienia deklaracji zgodności. 
 
Strony podpisujące niniejszy protokół (sprzedawca i nabywca) oświadczają niniej-

szym: 
 

• Maszyna dostarczana jest do nabywcy w stanie zmontowanym i gotowym do 
pracy 

• Opisana poniżej maszyna została uruchomiona przez sprzedawcę zgodnie ze 
wskazówkami producenta i w obecności nabywcy 

• Nabywca został poinformowany przez sprzedawcę o prawidłowym obcho-
dzeniu się z maszyną, jej obsłudze i konserwacji oraz o obowiązujących 
przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przekazaną nabywcy 
instrukcją obsługi 

• Nabywca został poinformowany przez sprzedawcę o warunkach gwarancji 
producenta 

 

 

Sprzedawca                                             Nabywca 
 
Nazwisko:                                                    Nazwisko: 
…………………………………………     …………………………………………... 
 
Ulica:                                                           Ulica: 
 
…………………………………………     …………………………………………… 
Miejscowość:                                              Miejscowość: 
 
 
…………………………………………     …………………………………………… 
 
…………………………………………    ………………………………………….. 
Data                             Podpis                        Data                               Podpis 
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 „AKPIL” sp. z o.o. 
39-220 Pilzno, ul. W. Witosa 21 

Tel. (0-14) 672-25-51, tel./fax. (0-14) 672-25-50 
 

KARTA GWARANCYJNA 
KOPACZKA BULWA1 

 
Typ......................... Nr fabryczny....................... rok prod.  ................. 
Data sprzedaży (słownie) ..................................................................... 
Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży. 
Obsługę gwarancyjną w imieniu producenta sprzętu sprawuje: 
..................................................................................................................................... 

(wypełnia sprzedawca) 
 
 

 ................................................ 
  (podpis i pieczęć sprzedawcy) 

Kupon reklamacyjny nr 2 
Kopaczki do ziemniaków                       Sprzęt technicznie sprawny 
Nr fabryczny ....................................        po naprawie odebrałem: 
Nr protokołu rekl.............................. 
Gwarancję przedłużono....................       Dnia................................... 
Data zakupu.....................................       ............................................ 

  (podpis użytkownika) 

Kupon reklamacyjny nr 1 
Kopaczki do ziemniaków                       Sprzęt technicznie sprawny 
Nr fabryczny ....................................         po naprawie odebrałem: 
Nr protokołu rekl.............................. 
Gwarancję przedłużono....................       Dnia................................... 
Data zakupu......................................      ............................................ 

  (podpis użytkownika) 

 
Przy reklamacji należy okazać kartę gwarancyjną. 
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Ogólne zasady postępowania gwarancyjnego 
 

1. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikłe z winy producenta wskutek wady mate-
riału, złej obróbki lub montażu. 

2. W ramach gwarancji producent lub upoważnione przez niego jednostki  
(w przypadku uznania reklamacji) zobowiązane są do: 

- bezpłatnej naprawy reklamowanej maszyny 
- całkowitej wymiany maszyny,  
-dostarczenie użytkownikowi bezpłatnie nowych, poprawnie wykonanych części 
Sposób rozpatrzenia gwarancji zależy od udzielającego gwarancji. 

3. Gwarancją nie objęte są te części z wymienionych w instrukcji obsługi, których normalne 
fizyczne zużycie w wyniku pracy następuje przed upływem okresu gwarancyjnego. 

4. Użytkownik powinien zgłaszać reklamację niezwłocznie w ciągu 14 dni od daty powstania 
uszkodzenia. 

5. Gwarancja ulega przedłużeniu na okres, w którym sprzęt był w naprawie. 
6. Producent nie uzna reklamacji z tytułu gwarancji, jeżeli bez jego wiedzy dokonano w sprzę-

cie jakichkolwiek zmian technicznych i napraw, nienależycie składowano, konserwowano 
i niewłaściwie użytkowano. 

7. Użytkownikowi, jeżeli uważa, że negatywne załatwienie zgłoszonej przez niego reklamacji 
jest niesłuszne, przysługuje prawo zwrócenia się do sprzedawcy z żądaniem ponownego 
rozpatrzenia sprawy z udziałem rzeczoznawcy. 

Opis wykrywania defektów 
Usterka Przyczyna / Sposób usunięcia 

Odsiewacza kopaczki nie 
obraca się  

Sprawdź czy kopacza nie jest 
zanieczyszczona  

Usuń wszelkie zanieczyszczenia  
 

Sprawdź czy bezpiecznik wałka nie jest 
zerwany (zapoznaj się z katalogiem części ) 

Wymień bezpiecznik na nowy – 
używaj tylko zalecanych części  

Sprawdź wał przegubowo teleskopowy – 
zapoznaj się z instrukcją wału. 

Smaruj wał Przegubowo 
teleskopowy wg. instrukcji. 

 Sprawdź przekładnię kopaczki (zapoznaj się z 
katalogiem części)  

Usuń ewentualne zabrudzenia - 
nasmaruj.    

Sprawdź łożyskowania kopaczki  Smaruj wg. instrukcji 

Maszyna nie zagłębia się 
w glebę  

Zwiększ lub zmniejsz kąt natarcia lemieszy 
(sterując maszyną)  

Sprawdź czy lemiesze nie są 
uszkodzone lub zużyte – w razie 

konieczności zakup nowe. 
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Rozwój 
 
Firma „AKPIL” pracuje stale nad polepszeniem swoich produktów.  

Dlatego też musimy zastrzec sobie możliwość zmian w stosunku do zdjęć  i opisów 
tej instrukcji obsługi.  

Z tego względu nie można rościć sobie prawa do zmian w już dostarczonych maszy-
nach. 
Drukowanie czy kopiowanie, również częściowe, tylko za naszym pozwoleniem. 
"AKPIL" sp. z o.o. 
39-220 Pilzno, ul. Witosa 21   
tel./fax: +48 (14) 6722550 
tel. +48 (14) 6722551 
http://www.akpil.pl  e-mail: akpil@akpil.pl  
 


