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AKPIL Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci
ul. Wincentego Witosa 21
39-220 Pilzno
NIP: 8722418753

Zawiadomienie o przekszta ceniu i zmianie formy prawnej
Niniejszym informujemy Pa stwa, i z dniem 29.12.2017
nast pi o przekszta cenie
naszego przedsi biorstwa dzia aj cego pod nazw :
Przedsi biorstwo Produkcyjno Us ugowo Handlowe „Akpil”
Anio Kazimierz
w Spó z ograniczon odpowiedzialno ci , z kapita em
zak adowym
w wysoko ci 500 000,00 z .
W tym dniu nast pi wpis Spó ki do rejestru przedsi biorców
Krajowego Rejestru S dowego o numerze 0000710663.
Jednocze nie wyja niamy, e w zwi zku ze zmian formy
prawnej zgodnie z przepisem
art. 584 Kodeksem Spó ek Handlowych przekszta cona Spó ka
wchodzi z mocy prawa
we wszystkie prawa i obowi zki przekszta conego
przedsi biorstwa (sukcesja generalna).
Zmiana nie ma wp ywu na kontynuacj dzia alno ci
prowadzonej przez P. P. U. H. „Akpil” Anio Kazimierz,
ani na wa no zawartych wcze niej umów. Spó ka zachowuje
swój dotychczasowy adres oraz numery
rachunków bankowych. Zmianie ulega natomiast numer NIP i
Regon.
Aktualne dane Spó ki s nast puj ce:
„Akpil” Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci
REGON: 369081142
NIP: 8722418753
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ZNAKI INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZE.

1

Nr znaku
1
2
3
4

5

2

3

Znaczenie symbolu (znaku)
Zachowa bezpieczn odleg
od maszyny
Wy cz silnik i wyjmij kluczyk
przed rozpocz ciem czynno ci
obs ugowych lub napraw
Przeczytaj instrukcj obs ugi
Nie zajmowa miejsca
w pobli u ci gie podno nika
podczas sterowania
podno nikiem
Oznaczenie punktów
zak adania zawiesi

4

5

Miejsce umieszczenia na maszynie
Na ramie po obu stronach
Na ramie po obu stronach
Na ramie po obu stronach
Na wie y

Na wie y i na ramie.

UWAGA!
ytkownik pielnika zobowi zany jest dba w ca ym okresie u ytkowania o
czytelno symboli i napisów ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. W
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia nale y je odnowi lub wymieni na
nowe. Naklejki z symbolami do nabycia u producenta maszyny.
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WPROWADZENIE.
1. Przeczytaj instrukcj obs ugi.
Niniejsza instrukcja obs ugi dostarczona jest razem z maszyn
podstawowe wyposa enie maszyny.

i stanowi

Przed przyst pieniem do pracy nabywca zobowi zany jest zapozna si z niniejsz
instrukcj , która w sposób przejrzysty ukazuje wszystkie zagadnienia zwi zane
z prawid owym u ytkowaniem i obs ug danej maszyny.
Instrukcja u ytkowania i obs ugi przeznaczona jest dla u ytkownika maszyny
w celu zapoznania si z:
- budow maszyny,
- prawid ow eksploatacj ,
- przepisami bezpiecznej pracy
Je li informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie s zrozumia e prosimy
o kontakt ze sprzedawc lub producentem.

2. Identyfikacja pielnika.
Nazwa i adres producenta, symbol, rok produkcji i numer fabryczny maszyny
znajduj si na tabliczce znamionowej przynitowanej do ramy.

Rys. Przyk ad tabliczki znamionowej

I. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY.
Zespó (ci gnik-pielnik) powinien by obs ugiwany przez osoby zaznajomione
z niniejsz instrukcj , z zachowaniem nale ytej ostro no ci a zw aszcza:
- zawieszenie pielnika na ci gniku mo e by dokonane tylko po wykonaniu
zalece , zawartych w punkcie 4.1 i 4.2 rozdzia u "Zasady prawid owego
ytkowania i obs ugi technicznej",
- pielnik nale y podnosi i opuszcza agodnie bez uderze ,
- nie wolno zawraca i cofa z pielnikiem opuszczonym, a zw aszcza zag 5
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bionym w glebie
- przy nawrotach zachowa szczególn ostro no , je li w zasi gu znajduj
si ludzie lub przedmioty,
- pielnik nale y opu ci przed zej ciem z ci gnika i w czasie postoju
ci gnika,
- zabrania si przebywania mi dzy ci gnikiem a narz dziem wspó pracuj cym w czasie pracy silnika ci gnika,
- podczas pracy pielnika nie wolno na nim stawia dodatkowego obci enia,
- smarowanie, czyszczenie i obs ug pielnika nale y wykona , gdy jest on
opuszczony, a silnik ci gnika zatrzymany,
- wymiana lemieszy tylko zgodnie z p.4.5. rozdzia u "Zasady prawid owego
ytkowania i obs ugi technicznej",
- w czasie przerwy w pracy pielnik nale y opu ci i zatrzyma silnik
ci gnika,
- w czasie transportu pielnik nale y unie do po enia transportowego,
- pr dko
jazdy ci gnika z zawieszonym pielnikiem nie powinna
przekracza 20 km/h na drogach g adkich,10 km/h na drogach bitych i 5
km/h na drogach polnych,
- do zabezpieczenia po cze pielnika z ci gnikiem nale y u ywa
typowych przetyczek,
- poruszanie si po drogach publicznych bez wymaganego przez przepisy
ruchu drogowego oznakowania ostrzegawczego oraz o wietlenia grozi
wypadkiem,
- podczas jazdy po drogach publicznych na pielnik musi by zamontowana
tablica ostrzegawcza ze wiat em czerwonym oraz tablica wyró niaj ca
pojazdy wolno poruszaj ce si .
Producent pielnika zawieszanego za dodatkow op at - na yczenie kupuj cego dostarcza przeno ne urz dzenie ostrzegawcze zgodne z wymaganiami przepisów.
Je eli adna z dotychczas posiadanych maszyn nie ma takiego urz dzenia
ostrzegawczego zakup je razem z pielnikiem.
UWAGA!
Do zabezpieczenia wszystkich sworzni wchodz cych w sk ad agregatu
(ci gnik + pielnik) nale y stosowa typowe zabezpieczenia - przetyczki.
Zabrania si stosowanie zabezpiecze zast pczych jak ruby, pr ty, druty
itp., które w czasie pracy lub transportu mog ulec ci ciu lub
wypadni ciu, a tym samym mog sta si przyczyn uszkodze ci gnika i
pielnika, powoduj c zagro enie bezpiecze stwa innych u ytkowników
dróg.
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II. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Sposób dostawy.
Producent wysy a pielnik kompletnie zmontowany i przygotowany do eksploatacji. Nabywca we w asnym zakresie powinien przed odbiorem sprawdzi stan
techniczny pielnika.
2. Przepisy post powania gwarancyjnego.
2.1. Przez u ytkownika nale y rozumie osob fizyczn lub prawn nabywaj
sprz t rolniczy, przez sprzedawc –jednostk handlow dostarczaj
sprz t
ytkownikowi, a przez producenta – wytwórc sprz tu rolniczego.
2.2. Gwarancja obejmuje wady urz dzenia wynik e z winy producenta wskutek
wady materia u, z ej obróbki lub monta u.
2.3. W ramach gwarancji producent lub upowa nione przez niego jednostki
w przypadku uznania reklamacji, zobowi zane s do:
- bezp atnej naprawy reklamowanego sprz tu,
- ca kowitej wymiany sprz tu,
- dostarczenie u ytkownikowi bezp atnie nowych, poprawnie
wykonanych cz ci,
- pokrycie kosztów napraw i transportu.
2.4. Gwarancj obj te s te wszystkie elementy sprz tu, cz ci zapasowe i
wymienne, niezale nie od tego czy producent wyprodukowa je we w asnych
zak adach, czy w ramach kooperacji.
2.5. Gwarancj nie s obj te te cz ci, których normalne fizyczne zu ycie
w wyniku pracy nast puje przed up ywem okresu gwarancyjnego.
2.6. Gwarancji na sprz t rolniczy udziela si u ytkownikowi na okres 24 miesi cy,
licz c od daty nabycia sprz tu.
2.7. U ytkownik powinien zg asza reklamacj niezw ocznie w ci gu 14 dni od
daty powstania uszkodzenia.
2.8. Producent ma prawo nie uzna reklamacji, je eli w okresie gwarancji pielnik
by eksploatowany niezgodnie z instrukcj obs ugi lub, je eli bez jego wiedzy
dokonano jakichkolwiek zmian technicznych, napraw lub nienale ycie
sk adowano i konserwowano.
2.9. Podstaw do za atwiania reklamacji jest kupon reklamacyjny z po wiadczon na nim dat nabycia sprz tu.
2.10. W przypadku niedostarczenia przez sprzedawc instrukcji u ytkowania i
obs ugi oraz katalogu czy te karty gwarancyjnej lub niew ciwego jej
wype nienia ponosi on odpowiedzialno materialn za dodatkowe koszty, na
jakie by nara ony u ytkownik w okresie gwarancyjnym.
2.11. Karta gwarancyjna dotyczy wy cznie tego pielnika, do którego zosta a
do czona przy sprzeda y.
7
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2.12. Je eli obs ugi gwarancyjnej dokonuje w imieniu producenta upowa niony
przez niego przedstawiciel – sprzedawca jest zobowi zany wpisa do karty
gwarancyjnej adres tego przedstawiciela.
2.13. Reklamacje mog przyjmowa warsztaty naprawcze w imieniu wytwórcy,
przez którego zosta y do napraw gwarancyjnych upowa nione. U ytkownik
ma jednak prawo zg aszania reklamacji bezpo rednio u producenta lub
sprzedawcy.
2.14. W przypadku zaistnienia drobnych uszkodze , które mo na szybko usun
przez wymian cz ci lub zespo ów, u ytkownik otrzymuje bezp atnie ze
zwrotem uszkodzonych cz ci nowe potrzebne cz ci od przedstawiciela
producenta po uznaniu przez niego s uszno ci reklamacji.
2.15. Je eli u ytkownik uwa a, e negatywne za atwienie zg oszonej przez niego
reklamacji jest nies uszne, przys uguje mu prawo zwrócenia si do sprzedawcy z
daniem ponownego rozpatrzenia sprawy z udzia em
rzeczoznawcy.

III. INSTRUKCJA OBS UGI.
1. Przeznaczenie pielnika.
Pielniko-obsypniki zawieszane serii „PIEL”, przeznaczone s do wykonywania
prac piel gnacyjnych dla mi dzyrz dzi w uprawach rolniczych (pochylenie do 8o)
wzd
i w poprzek pochylenia (zbocza). Pielniki s przeznaczone do wspó pracy
z ci gnikami o mocy 18 ÷ 48 kW np. URSUS C330, C360, C385, MF-235.
NIEW

CIWE U YCIE

Wszelkie inne wykorzystanie maszyny np.: do przewozu ludzi, zwierz t lub innych
adunków, jako urz dze d wigowych, wsporczych i podno nikowych oraz
wykonywania prac w innych miejscach ni pola uprawne – jest zabronione i
powoduj utrat gwarancji.

2. Budowa i zasada dzia ania.
Pielnik zbudowany jest z ramy z zespo em zaczepowym, poprzecznej belki
ównej oraz zawieszonych na niej sekcji roboczych z p kiem(obsypnikiem)
oraz (z wyposarzeniem dodatkowym w zale no ci od wersji).
Rama jest zespo em spawanym. Do ramy jest przymocowany zespó zaczepowy,
przeznaczony do zawieszania pielnika na podno niku hydraulicznym ci gnika.
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3. Charakterystyka techniczna i handlowa.
Podstawowe dane techniczne i handlowe zawiera poni sza tabela
Tabela 1

Symbol pielnika

Parametry

Jedn.
miary

Typ pielnika

-

Liczba sekcji

szt.

3

5

7

Liczba obsypników

szt.

3

5

7

Liczba pielników

szt.

6+3

10+5

14+7

Szeroko uprawianych
mi dzyrz dzi

cm

62,5
67,5

62,5
67,5

62,5
67,5

PIEL3

PIEL5

PIEL7

3-sekcyjny 5- sekcyjny 7- sekcyjny

Pr dko

robocza

km/h

4-6

4-6

4-6

Pr dko

transportowa max km/h

20

20

20

(KM)

25

45

65

mm

70-100

70-100

70-100

ugo

mm

1015

1015

1015

Szeroko

mm

1700

3200

4600

Wysoko

mm

1060

1060

1060

kg

100

170

260

Zapotrzebowanie mocy ok.
boko

Masa z p

robocza

kami

Poni ej ha asu emitowanego przez
ci gnik

Poziom ha asu

Poniewa polityka firmy Akpil zak ada ci

e unowocze nianie swoich produktów, dane oraz wersje

maszyn mog ró ni si od podanych w tej instrukcji. Wymiary podano w przybli eniu, a dane
dotycz ce wagi urz dze

dotycz

zwykle ich wersji podstawowych i mog

rzeczywistych.
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4. Zasady prawid owego u ytkowania i obs ugi technicznej.
4.1. Przygotowanie ci gnika do pracy z pielnikiem.
Przed przyst pieniem do zawieszania pielnika, nale y zapozna si z instrukcj u ytkowania i obs ugi ci gnika a przede wszystkim z rozdzia em dotycz cym zawieszenia narz dzi na TUZ ci gnika.
Obci enie na osi
Zawieszenie urz dze na czo owym i tylnym zawieszeniu trzypunktowym nie mo e
prowadzi do przekroczenia dopuszczalnego ci aru ca kowite dopuszczalnej masy
ca kowitej, dopuszczalnego obci enia na osi oraz no no ci opon ci gnika.
przednia ci gnika musi by zawsze obci ona zawsze co najmniej 20% masy netto
ci gnika.
Sposób obliczenia minimalnego balastu czo owego oraz zwi kszenie obci enia na o
tyln :

GV - masa urz dzenia czo owego
TV - obci enie przedniej osi ci gnika bez urz dzenia zawieszanego
TL - masa ci gnika bez urz dze zawieszanych
TH - obci enie tylnej osi ci gnika bez urz dzenia zawieszanego
GH - masa urz dzenia zawieszonego z tylu ci gnika
a – odleg
rodka ci ko ci urz dzenia zawieszonego z przodu ci gnika do osi
przedniej.
b – rozstaw osi
c+d – odleg
rodka ci ko ci urz dzenia zawieszonego z ty u ci gnika do osi tylnej.

Obliczenie masy minimalnego obci nika przedniego GV min:

Obliczenie zwi kszenia obci enia na tyln o :
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NIEW
CIWE U YCIE:
Zabrania si u ywania pielnika do celów innych ni zosta skonstruowany.
Zabrania si :
- Przewo enia na ramie pielnika towarów, osób lub zwierz t.
- U ywania elementów maszyny do innych celów ni zosta y skonstruowane.
- Pracy w terenie innym ni pola uprawne
- U ywania maszyny jako elementu wsporczego lub podno nikowego
4.2. Przygotowanie pielniko - obsypnika do pracy.
Przed przyst pieniem do pracy nale y sprawdzi stan techniczny narz dzia:
- lemieszy,- odk adnic,- ramy,- oraz innych dodatkowych opcji pielnika, je li
wyst puj .
W przypadku stwierdzenia uszkodze lub zu ycia, obni aj cego jako pracy
narz dzia nale y wymieni cz ci robocze na nowe lub regenerowane. Za cz
zu yt uwa a si tak , której jakikolwiek wymiar gabarytowy uleg zmianie o
20%, albo jej kszta t uleg deformacji.
Poza tym nale y:
- sprawdzi po czenia rubowe pielnika, w przypadku stwierdzenia luzów
dokr ci nakr tki i ruby,
- pielnik nasmarowa zgodnie z zaleceniami.
-sprawdzi czy kó ka kopiuj ce obracaj si lekko bez zaci .
4.3. Praca pielnikiem.
Wst pnie ustawiony pielnik nale y dok adnie wyregulowa podczas pracy.
Pielnik niewyregulowany spowoduje ró nic w g boko ci pracy korpusów
nych.
Prawid owo zawieszony i wyregulowany pielnik powinien podczas pracy posuwa
si równo za ci gnikiem oraz utrzyma takie po enie, aby skiby mia y
jednakow szeroko , a korpusy p ne pracowa y na jednakowej g boko ci.
Podczas pracy pielnikiem nale y unika gwa townych szarpni . Nie wolno cofa ,
jak równie zawraca ci gnikiem z korpusami p nymi zag bionymi w glebie.
Nawroty nale y wykonywa agodnie z pielnikiem uniesionym do po enia
transportowego.
Aby unikn zapchania si zespo ów roboczych pielnika, przed przyst pieniem do
pracy pole nale y oczy ci z nadmiernie d ugich resztek ro linnych (po niwnych).
4.4. Ustawianie i regulacja pielniko-obsypnika.
Pielniko obsypnik zawieszany na podno niku hydraulicznym ci gnik nale y
starannie wyregulowa , zwracaj c szczególn uwag na jego nale yte
wypoziomowanie. Dobre wypoziomowanie mo na uzyska ustawiaj c ci gnik z
zawieszonym na podno niku hydraulicznym narz dziem na pod u o mo liwie
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równej powierzchni. Przy prawid owo ustawionym pielniko-obsypniku pozioma
aszczyzna pracy powinna by równoleg a do terenu. Cz ci robocze
niew ciwie
wypoziomowanego
pielniko-obsypnika
zag biaj
si
nierównomiernie w ziemi . W ten sposób ustawione narz dzie wykonuje wadliwie
prac gdy poszczególne elementy robocze nie spulchniaj gleby do danej
boko ci. Prawid owo wyregulowany pielniko-obsypnik powinien by
wypoziomowany w kierunku pod nym za pomoc
cznika górnego ci gnika
oraz w kierunku poprzecznym za pomoc prawego wieszaka ci gnika.
4.5. Wymiana lemieszy, odk adnic i p ozów.
W celu wymiany cz ci roboczych nale y zdj
korpus, którego cz ci maj by wymieniane.

pielnik z ci gnika, odmontowa

Po wymianie cz ci roboczych korpus nale y ponownie zamontowa do pielnika.
Przy zdejmowaniu pielnika z ci gnika i demonta u nale y zachowa jak najwi ksze rodki ostro no ci.
Powierzchnie robocze korpusów p nych powinny by równe, bez za ama
w miejscach styku lemiesza i odk adnicy. W przypadku wyst pienia wi kszych
uskoków mi dzy tymi elementami mo na dla wyrównania powierzchni roboczej
ca ego zespo u stosowa podk adki wk adane pod poszczególne elementy.
4.6. Transport pielnika
Bezpiecze stwo ruchu drogowego i obowi zuj ce przepisy wymagaj , aby
podczas jazdy po drogach publicznych - pojazd sk adaj cy si z ci gnika rolniczego i zagregowanego z nim urz dzenia rolniczego (pielnika) - spe nia wymagania stawiane tego rodzaju pojazdom.
Pielnik (zawieszany na TUZ ci gnika) wyposa ony jest w gniazdo do mocowania
urz dzenia ostrzegawczego oraz uchwyt tablicy wyró niaj cej pojazdy wolno
poruszaj ce si .
Producent pielnika za dodatkow op at - na yczenie kupuj cego - dostarcza
przeno ne urz dzenie ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami przepisów
drogowych.
Przeno ne urz dzenie ostrzegawcze, w jakie musi by wyposa ony pielnik podczas
poruszania si po drogach publicznych sk ada si z tablicy ostrzegawczej i
zamontowanego na niej czerwonego wiat a. Tablic wyró niaj
pojazdy wolno
poruszaj ce si (stanowi
wyposa enie ci gnika) nale y prze
z ci gnika do
uchwytu znajduj cego si na pielniku.
Je eli adna z dotychczas posiadanych maszyn nie ma takich urz dze
ostrzegawczych - zakup je razem z pielnikiem.
Ponadto w celu przystosowania pielnika do transportu po drogach publicznych i
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zapewnienia bezpiecze stwa nale y:
- za pomoc ruby regulacji poprzecznej ustawi pielnik tak, aby po po czeniu
z ci gnikiem nie wystawa poza boczny obrys ci gnika
- zwraca szczególn uwag na woln
przestrze
wokó agregatu
(ci gnik z pielnikiem) podczas manewrowania
- przestrzega zasad bezpiecznej pr dko ci jazdy - jednak nie wi kszej ni 20
km/h (m.in. zawieszenia pielnika na TUZ ci gnika mo e ujemnie wp yn na
jego kierowalno ).
Uwaga !
Pielnik w wersji 5 i 7 sekcyjnej (PIEL5 i PIEL7) zawieszony na
ci gniku jest maszyn ponadgabarytow w rozumieniu przepisów prawa
ruchu drogowego.
Jego szeroko jest znacznie przewy sza dopuszczaln szeroko maszyny
poruszaj cej si po drodze. Transport pielnika na pole uprawne powinien
odbywa si na przyczepie b
innym rodku transportu tak, aby kraw dzie
pielnika nie wystawa y poza obrys przyczepy.
5. Smarowanie
Do smarowania ko a podporowego i rub regulacyjnych nale y u ywa staych smarów mineralnych.
Nie wolno stosowa smarów pochodzenia ro linnego lub zwierz cego.

6. Konserwacja i utrzymanie pielnika
Ka dorazowo przed wyjazdem w pole, a tak e po pracy sprawdzi stan ogólny
narz dzia.
Po zako czeniu pracy pielnik nale y oczy ci z ziemi, wykona przegl d
po cze i przegl d ostrzy, zabezpieczenie powierzchni pozbawionych malatury i
smarowanie miejsc. Cz ci uszkodzone i zu yte wymieni na nowe lub
regenerowane.
Pielnik nale y przechowywa w pomieszczeniach zadaszonych, a w przypadkach
braku takiej mo liwo ci przynajmniej na pod u utwardzonym.
Po zako czeniu sezonu pracy pielnik nale y dok adnie oczy ci , a powierzchnie
robocze korpusów p nych, cinaczy (listwowych, kroju tarczowego oraz czopy
przeznaczone do zawieszania pielnika na ci gniku nale y przemy naft i
nast pnie zabezpieczy przed korozj , powlekaj c je za pomoc p dzla smarem
"Antykor 1" rozgrzanym do temperatury 60 oC.
Ponadto po uprzednim oczyszczeniu nale y przeprowadzi smarowanie pielnika
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w miejscach wymienionych w punkcie 5. "Smarowanie".
Je eli pielnik w okresie nieeksploatowania musi pozosta na zewn trz budynku,
smarowanie nale y powtarza co pewien czas, gdy deszcz zmywa smar.
Miejscowe uszkodzenie malatury nale y uzupe ni przez ponowne pokrycie farb .
Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszcz ce przeprowadza z zasady przy
wy czonym nap dzie i zatrzymanym silniku ci gnika. Wyci gn
kluczyki
zap onowe.
W przypadku wyst pienia zapchania pielnika wykona nast puj ce czynno ci:
Podnie pielnik w po enie transportowe, po czym ponownie opu ci
go na ziemi .
Wy czy silnik ci gnika, wyj kluczyk zap onowy, oraz zaci gn
hamulec postojowy.
Przyst pi do usuwania zapchania, zachowuj c ostro no .
Nakr tki i ruby sprawdza regularnie na ich sta ym miejscu i dokr ca . Przy
wymianie rub i nakr tek nale y uwa
na to, eby u ywa odpowiednich cz ci
o tej samej lub wy szej jako ci. ruby i nakr tki o wy szej klasie jako ci nale y
dokr ca z tym samym momentem obrotowym, jak poprzednio u ywane.
Upewni si , e s wstawiane ruby s w ciwe, a ich gwinty nie s zabrudzone,
zapobiega to uszkodzeniom przy dokr caniu.
Wymagane momenty dociskowe podane s w tabeli 3.
Wska nik wytrzyma ci ruby odci ni ty jest na bie ruby.
A – wielko gwintu
SW- rozwarto klucza (mm)
MA- moment dociskowy (Nm)
Warto ci momentów dociskowych
A

SW

M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36

8
10
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
51
56

Tabela 3

Wska nik wytrzyma ci
6.8
8.8
MA(Nm)
4,5
5,9
7,6
10
18
25
37
49
64
85
100
135
160
210
220
300
310
425
425
580
535
730
640
870
755
1010
870
1160
980
1290

10.9

12.9

8,7
15
36
72
125
200
310
430
610
820
1050
1210
1420
1590
1790

10,0
18
43
84
145
235
365
500
710
960
1220
1440
1690
1890
2020

Przy wymianie u ywa odpowiednich narz dzi i r kawic.
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Przed pracami elektrycznymi spawalniczymi i pracami przy instalacji elektrycznej
ci gnik-maszyna od czy dop yw pr du.
Cz ci zapasowe musz odpowiada ustalonym przez producenta technicznym
wymaganiom.
Firma AKPIL pracuje stale nad polepszeniem swoich produktów.
Dlatego te musimy zastrzec sobie mo liwo zmian w stosunku do zdj
i opisów tej instrukcji obs ugi.
Z tego wzgl du nie mo na ro ci sobie prawa do zmian w ju dostarczonych
maszynach.

Je li wyst puj problemy ze zrozumieniem instrukcji lub k opoty
z uruchomieniem prosimy o kontakt ze sprzedawc
lub
producentem.

6.1 Demonta i kasacja.
W czasie demonta u i kasacji maszyny nale y przestrzega nast puj cych zasad:
Cz ci stalowe zgromadzi i posegregowa w jednym miejscu,
nieprzydatne lub nienadaj ce si do wykorzystania odstawi do punktu
skupu z omu,
Cz ci z tworzyw sztucznych zgromadzi oddzielnie, by mo na je by o
podda ponownemu przetworzeniu,
Cz ci z gumowe zgromadzi oddzielnie, by mo na by o je podda
ponownemu przetworzeniu,
Cz ci z tworzyw sztucznych, gumy nie nale y pali .

7. RYZYKO RESZTKOWE.
Opis ryzyka resztkowego.
Mimo, e producent bierze odpowiedzialno za konstrukcj i oznakowanie
pielników „PIEL”, w celu eliminacji zagro
podczas pracy, jak równie podczas ich
obs ugi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka s nie do unikni cia.
Ryzyko resztkowe wynika z b dnego lub niew ciwego zachowania si obs uguj cego
maszyn .
Najwi ksze niebezpiecze stwo wyst puje przy wykonywaniu nast puj cych zabronionych
czynno ci:
- obs ugi pielnika przez osoby niepe noletnie jak równie niezapoznane z instrukcj obs ugi
lub nieposiadaj ce uprawnie do kierowania ci gnikami rolniczymi,
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- obs ugi pielnika przez osoby b ce pod wp ywem alkoholu lub innych rodków
odurzaj cych, wykonywanie napraw pod uniesionymi i nie zabezpieczonymi zespo ami
maszyny,
- wchodzenie na maszyn podczas pracy i postoju,
- przebywania mi dzy pielnikiem a ci gnikiem podczas pracy silnika,
- wykonywanie czynno ci zwi zanych z obs ug i regulacj maszyny przy w czonym
silniku.
Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego pielniki serii PIEL, traktuje si jako maszyny,
które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wed ug obecnego
stanu techniki.
Ocena ryzyka resztkowego.
Przy przestrzeganiu takich zalece jak:
- uwa ne czytanie instrukcji obs ugi,
- zakaz przebywania osób na maszynie podczas pracy i w czasie przejazdów, zakaz
przebywania mi dzy ci gnikiem a maszyn podczas pracy silnika,
- zakaz wk adania r k w miejsca niedost pne i zabronione,
- regulacji pracy pielnika tylko w przypadku wy czonego nap du silnika ci gnika,
- konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby,
- obs ugiwania maszyny przez osoby, które posiadaj uprawnienia do kierowania
ci gnikami rolniczymi i które zapozna y si z instrukcj obs ugi,
- zabezpieczenia maszyny przed dost pem dzieci, mo e by wyeliminowane zagro enie
resztkowe przy u ytkowaniu pielników serii PIEL, bez zagro enia dla ludzi i rodowiska.
UWAGA!
Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania si do wyszczególnionych
zalece i wskazówek.
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8. KATALOG CZ

CI

1. Informacja o zasadach pos ugiwania si katalogiem.
Katalogiem nale y pos ugiwa si w sposób nast puj cy;
- ustali przynale no wymienionej cz ci do odpowiedniego zespo u
monta owego;
- znale odpowiedni tablic monta ow ;
- odszuka potrzebn cz na tablicy monta owej i kieruj c si numerem
odsy acza znale numer cz ci.
- elementy z czne, je eli nie zaznaczono inaczej stosowa w klasie
minimum 8.8 z pow ok Fe/Zn5 wg PN-85/M-82054
2. Sposób zamawiania cz ci
W zamówieniu nale y ka dorazowo poda :
- adres zamawiaj cego
- dok adny adres wysy kowy (miejsce postoju maszyny lub sposób odbioru)
- numer fabryczny maszyny i rok produkcji (wg tabliczki na maszynie)
- dok adn nazw cz ci wymiennej
- numer katalogowy lub numer normy
- liczb sztuk cz ci wymiennych
- warunki p atno ci

Rys. 1. Rama pielniko-obsypnika
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Tablica do rysunków 1 i 2
Poz.

Nazwa cz ci lub zespo u

L1
L2
L3

Rama 1700
Rama 3200
Rama 4700

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Korpus
Jarzmo
D wignia ze sworzniem
D wignia
Nak adka
Ko o
Tulejka
O
Miseczka
Zgarniacz
Napinacz
Spr yna
Rami
Pielnik boczny
Obsypnik
Lemiesz obsypnika
Pielnik rodkowy
ruba ZM10x25
Nakr tka M10-4-C
Podk adka spr. 10.2
Podk adka 10.5
Nakr tka M12-4-C
Podk adka spr. 12.2
Nakr tka M8-4-C
Podk adka spr. 8.2
ruba M12x30
ruba M16x40
ruba M16x50
Nakr tka M16-4-C
Podk adka spr.16.3
Nó lewy
Nó prawy
Zgrzeb o
Wkr t M10x20

Nr katalogowy

PP1-1
PP1-2
PP1-3
PP1-2
PP1-3
PP1-4
PP1-5
PP1-6
PP1-7
PP1-7/1/2
PP1-14
SZ1-14/3
PP1-8
PP1-9
PP1-10
PP1-11
PP1-12
SZ1-9/1 ; SZ1-9/3
SZ1-9/2
PP1-13

PP1-16
PP1-17
PP1-15

20

Liczba sztuk /
PIEL „wersja”
„3 „5 „7
”
”
”
1
1
1
3
3
6
6
3
3
6
3
6
3
3
3
6
6
3
3
3
12
12
6
6
18
18
3
3
18
3
6
6
6
3
3
3
6

5
5
10
10
5
5
10
5
10
5
5
5
10
10
5
5
5
20
20
10
10
30
30
5
5
30
5
10
10
10
5
5
5
10

Uwagi

Rys1.
Rys1.
Rys1.

7
7
14
7
7
7
7
7
7
14
14
7
7
7
28
28
14
14
42
42
7
7
42
7
14
14
14
7
7
7
14

Wyposa enie
dodatkowe
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Poz.

Nazwa cz ci lub zespo u

Nr katalogowy

1
2
3
4
5
6
7
8

Uchwyt
Rama
Wspornik lewy
Wspornik prawy
Pazurki prawe
Pazurki lewe
Spr yna
Sworze z bem walcowym
B14a11x90/82
Podk adka 1A
Zawleczka S 3.2x25
ruba M10x25
Podk adka 10.5
Nakr tka M10-4-B
Podk adka 12
ruba M8x20
Podk adka spr. 8.2
Nakr tka
Zawleczka 4x25

PP1-15/1
PP1-15/2
PP1-15/3
PP1-15/4
PP1-15/5
PP1-15/6
PP1-10

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

21

Liczba sztuk /
PIEL „wersja”
„3”

„5”

„7”

3
3
3
3
9
9
3
3

5
5
5
5
15
15
5
5

7
7
7
7
21
21
7
7

3
9
6
6
6
6
18
18
18
3

5
15
10
10
10
10
30
30
30
5

7
21
14
14
14
14
42
42
42
7

Uwagi

AKPIL® - sp. z o.o. - PIELNIKO-OBSYPNIK „PIEL”
INSTRUKCJA ORYGINALNA - WERSJA -PL-

Protokó przekazania maszyny.
Protokó stanowi integraln cz
karty gwarancyjnej.
Brak poprawnego wype nienia protoko u powoduje utrat praw z tytu u gwarancji.
Dat produkcji maszyny stanowi data wype nienia deklaracji zgodno ci.
Strony podpisuj ce niniejszy protokó (sprzedawca i nabywca) o wiadczaj
niniejszym:
Maszyna dostarczana jest do nabywcy w stanie zmontowanym i gotowym do
pracy
Opisana poni ej maszyna zosta a uruchomiona przez sprzedawc zgodnie ze
wskazówkami producenta i w obecno ci nabywcy
Nabywca zosta poinformowany przez sprzedawc o prawid owym
obchodzeniu si z maszyn , jej obs udze i konserwacji oraz o obowi zuj cych
przepisach bezpiecze stwa i higieny pracy, zgodnie z przekazan nabywcy
instrukcj obs ugi
Nabywca zosta poinformowany przez sprzedawc o warunkach gwarancji
producenta

Sprzedawca

Nabywca

Nazwisko:

Nazwisko:

…………………………………………

…………………………………………...

Ulica:

Ulica:

…………………………………………

……………………………………………

Miejscowo :

Miejscowo :

…………………………………………

……………………………………………
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My
„AKPIL” Sp. z o.o.
Ul. W. Witosa 21 ,
39-220 Pilzno
NIP: 8722418753
REGON: 369081142
d Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego
Numer KRS: 0000710663. Wysoko kapita u zak adowego 500 000,00 PLN.

Deklarujemy na nasz wy czn odpowiedzialno , e maszyna:

PIELNIKO –OBSYPNIK

PIEL
Numer fabryczny ……………..

………
Rok Produkcji …………..

Przeznaczony do wykonywania prac piel gnacyjnych dla mi dzyrz dzi w uprawach rolniczych spe nia
wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w Dyrektywie 2006/42/WE, wdro onej
Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pa dziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymaga dla maszyn (Dz. U. Nr 199 poz. 1228)
Do oceny zgodno ci wykorzystano równie nast puj ce normy zharmonizowane:
PN-EN ISO 12100:2012
PN-EN ISO 4254-1:2016-02;
PN-EN ISO 13857:2010;
PN-ISO 11684:1998
Oraz normy: PN-ISO 3600:1998;
Osoba odpowiedzialna za dokumentacj techniczn maszyny:
Robert Lech
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 wa no .
Przy przekazaniu pielnika innej osobie, nale y go przekaza sprawnym wraz z instrukcj obs ugi i deklaracj
zgodno ci.
Miejsce i data:

Podpis:

Pilzno

(Imi i Nazwisko osoby upowa nionej)

05-01-2018
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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
PIELNIK ZAWIESZANY „PIEL”
Typ......................... Nr fabryczny....................... rok prod…................
Data sprzeda y (s ownie) .....................................................................
Gwarancja wa na jest 24 miesi ce od daty sprzeda y.
Obs ug gwarancyjn w imieniu producenta sprz tu sprawuje:
.....................................................................................................................................
(wype nia sprzedawca)

................................................
(podpis i piecz

sprzedawcy)

Kupon reklamacyjny nr 2
Pielnika................................................ Sprz t technicznie sprawny
Nr fabryczny ....................................
po naprawie odebra em:
Nr protoko u rekl..............................
Gwarancj przed ono....................
Dnia...................................
Data zakupu.....................................
............................................
(podpis u ytkownika)

Kupon reklamacyjny nr 1
Pielnika................................................ Sprz t technicznie sprawny
Nr fabryczny ....................................
po naprawie odebra em:
Nr protoko u rekl..............................
Gwarancj przed ono....................
Dnia...................................
Data zakupu...................................... ............................................
(podpis u ytkownika)
Przy reklamacji nale y okaza kart gwarancyjn .
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Ogólne zasady post powania gwarancyjnego.
1. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynik e z winy producenta wskutek
wady materia u, z ej obróbki lub monta u.
2. W ramach gwarancji producent lub upowa nione przez niego jednostki
(w przypadku uznania reklamacji) zobowi zane s do:
- bezp atnej naprawy reklamowanego pielnika
- ca kowitej wymiany pielnika zawieszanego
-dostarczenie u ytkownikowi bezp atnie nowych, poprawnie wykonanych cz ci
3. Gwarancj nie obj te s te cz ci z wymienionych w instrukcji obs ugi, których
normalne fizyczne zu ycie w wyniku pracy nast puje przed up ywem okresu
gwarancyjnego.
4. U ytkownik powinien zg asza reklamacj niezw ocznie w ci gu 14 dni od daty
powstania uszkodzenia.
5. Gwarancja ulega przed eniu na okres, w którym sprz t by w naprawie.
6. Producent nie uzna reklamacji z tytu u gwarancji, je eli bez jego wiedzy
dokonano w sprz cie jakichkolwiek zmian technicznych i napraw, nienale ycie
sk adowano, konserwowano i niew ciwie u ytkowano.
7. U ytkownikowi, je eli uwa a, e negatywne za atwienie zg oszonej przez niego
reklamacji jest nies uszne, przys uguje prawo zwrócenia si do sprzedawcy z
daniem ponownego rozpatrzenia sprawy z udzia em rzeczoznawcy.
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