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Wprowadzenie

Firma KONGSKILDE - POLSKA  
gratuluje wyboru nowoczesnego siew-
nika EcoLine. Jesteśmy przekonani, że 
siewnik ten będzie dobrze pracować. 

 

WAŻNE! 

W celu prawidłowego i bezpiecznego 
użytkowania maszyny, przed przystą-
pieniem do pracy należy dokładne za-
poznać się z niniejszą instrukcją ob-
sługi i przestrzegać wszelkich zaleceń 
tam zawartych oraz innych obowiązu-
jących regulacji prawnych związanych 
z użytkowaniem maszyn rolniczych.  

Instrukcja stanowi integralne wyposa-
żenie maszyny i należy zachować ją 
do przyszłego użytku.  

Prawidłowe użytkowanie maszyny 
wraz z odpowiednią konserwacją, sma-
rowaniem i przechowywaniem ułatwi 
utrzymanie jej w dobrym stanie i goto-
wości do pracy. 

Maszyna została zaprojektowana i wy-
konana z uwzględnieniem wszelkich 
wymagań związanych z bezpiecznym 
jej użytkowaniem, zgodnie z obowiązu-
jącymi normami. Należy jednak mieć 
na uwadze, że mimo zastosowania 
rozwiązań mających na celu spełnienie 
wszelkich wymagań norm krajowych i 
międzynarodowych z zakresu ergono-
mii i bezpieczeństwa użytkowania, nie 
można wykluczyć zagrożeń związa-
nych np. z ryzykiem resztkowym, a 
także z sytuacjami, których pojawienie 
się podczas pracy trudno przewidzieć.  
 
Siewniki zbożowe EcoLine są prze-
znaczone do wysiewu nasion 4 zbóż, 
rzepaku, roślin motylkowych, traw i 

niektórych warzyw (marchew, cebula, 
buraki).  
Siewniki mogą pracować na glebach 
lekkich, średnich i średniozwięzłych, na 
polach równych, niezakamienionych, o 
pochyłości stoku do 120. Użytkowanie 
siewników do innych celów, a także 
dokonywanie obsługi, napraw i kon-
serwacji niezgodnie z zaleceniami in-
strukcji będzie rozumiane jako użytko-
wanie niezgodne z przeznaczeniem i 
może być podstawą unieważnienia 
gwarancji.  

WAŻNE! - Każda maszyna posiada 
tabliczkę znamionową zamocowaną w 
sposób trwały do ramy. Na podstawie 
zawartych w niej informacji użytkownik 
może zidentyfikować maszynę, co jest 
niezbędne zwłaszcza przy ew. zama-
wianiu części zamiennych. 

Tabliczka zawiera m.in. takie informa-
cje jak: nazwa i adres producenta, na-
zwa i symbol maszyny, numer fabrycz-
ny, rok produkcji. Informacje te należy 
podawać podczas kontaktów z produ-
centem lub punktem sprzedaży. 
Dodatkowe informacje dotyczące za-
sad użytkowania oraz części zamien-
nych można uzyskać bezpośrednio lub 
telefonicznie w firmie KONGSKILDE 
POLSKA Sp z o.o. lub w punktach 
sprzedaży maszyny.  

Wszelkie odstępstwa od wymagań 
producenta i obowiązujących regulacji 
prawnych, a także dokonywanie ja-
kichkolwiek zmian w konstrukcji ma-
szyny bez zgody producenta, stoso-
wanie części zamiennych inne niż ory-
ginalne jest rozumiane jako użytkowa-
nie niezgodne z wymaganiami i za po-
wstałe wówczas szkody KONGSKIL-
DE-POLSKA sp. z o.o. nie ponosi od-
powiedzialności. 
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Charakterystyka techniczna 

  
Jednostka 

miary 
ECOLine 250 ECOLine 300 

Rok produkcji -     
Nr fabryczny -     
        
Szerokość robocza* cm 250 300 
Szerokość transportowa* cm 250 (268) 300 (313) 
Wysokość (bez znaczników) cm 145 145 
Wysokość transportowa (ze znacznika-
mi) cm 220 220 
Długość max. ** cm 279 279 
Pojemność zbiornika nasiennego dm3 446 556 
Ładowność zbiornika (pszenica) kg 334 417 
Wysokość załadowcza cm 128 128 
Masa maszyny max. ** kg 680 820 
Ogumienie - wariant I - 7.00x12 7.00x12 
Ciśnienie w oponach - wariant I MPa 0,12 0,12 
Ogumienie - wariant II -  -   -  
Ciśnienie w oponach - wariant II MPa  -   -  
Napęd - Vario-K Vario-K 
        
Wyposa żenie dodatkowe:       
Długość z zagarniaczem Max-flow cm 181 181 
Długość z zagarniaczem Wing-flow cm 190 190 
Długość z zagarniaczem Classic-flow cm 166 166 
Liczba redlic stopkowych (Euro) szt. 17/19/21 19/21/23/25/29 
Rozstaw redlic stopkowych cm 13/12/10 13/12/10 
Liczba redlic jednotarczowych szt. 17/19 19/21/23 
Rozstaw redlic jednotarczowych cm 14/13 14/13 
Liczba redlic dwutarczowych szt.  -   -  
Rozstaw redlic dwutarczowych cm  -   -  
Ilość rzędów redlic szt. 2 2 
Odległośc między rzędami redlic cm 33 33 
        
Ciągnik współpracuj ący:       
Kategoria TUZ - Kat.1/Kat 2 Kat.1/Kat 2 
Siła uciągu ciągnika kN 1,4 1,4 
Prędkość robocza km/h 5 - 8 5 - 8 
Udźwig podnośnika ciągnika kg 880 1080 
        
* - dane dla maszyny bazowej bez zagarniaczy i znaczników ścieżek technologicznych. 
** - dane dla maszyny z pełnym wyposażeniem, bez materiału siewnego z rozłożonymi 
znacznikami ścieżek technologicznych. 
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Wyposa żenie 

Siewnik może posiadać następujące 
wyposażenie: 

Tylna brona typu Max-flow. 
Brona posiada odchylone ku tyłowi 
zęby, co sprawia, że pozostałości ro-
ślinne na polu takie jak słoma i podob-
ne materiały w mniejszym stopniu za-
czepiają za zespoły maszyny i nie 
utrudniają pracy. 

Tylna brona typu Wing-flow. 
Brona posiada zakrzywione ku tyłowi 
zęby, co sprawia, że pozostałości ro-
ślinne na polu w mniejszym stopniu 
zaczepiają za zespoły maszyny i nie 
utrudniają pracy. Ponadto, obciążenia 
działające na redlice tarczowe są 
zmniejszone. 

Zestaw sprężyn dociskających dla tyl-
nych bron Max-flow i Wing-flow. 

Tylna brona typu Twin-flow. 
Brona podwójna, może być montowa-
na w miejsce typowej brony poprzez 
montaż podwójnych zębów brony na 
ostatnim zestawie redlic Euro. 

Elektroniczne urządzenie wytyczające 
ścieżki przejazdowe AGRO TRAM 
2100. Urządzenie to może być monto-
wane na siewniku, służy do wytyczenia 
ścieżek przejazdowych o maksymalnej 
szerokości odpowiadającej 9 szeroko-
ściom roboczym siewnika. AGRO 
TRAM 2100 jest wyposażony w ele-
ment sterujący wałkiem wysiewającym 
siewnika, miernik powierzchni obsianej 
cząstkowej jak i całkowitej oraz umoż-
liwia kontrolę elektronicznie sterowa-
nych sprzęgieł i prędkości obrotowej.  

 
Znaczniki śladów przedwschodowych, 
oznaczające miejsca przejazdów ma-
szyn do nawożenia i ochrony chemicz-
nej w okresie przez wzejściem roślin. 
Dostępny tylko z AGRO TRAM 2100. 

Elektroniczny wskaźnik poziomu na-
pełnienia zbiornika może być stosowa-
ny w połączeniu z AGRO TRAM 2100. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Przewody przedłużające do AGRO 
TRAM 2100. 

Mechaniczny miernik powierzchni bez-
pośredniego odczytu. 

Mechaniczna regulacja dawki wysiewu 
podczas pracy. Czynności regulacyjne 
wykonywane są z kabiny ciągnika. 

Spulchniacze śladów kół ciągnika. 

Spulchniacze śladów kół siewnika. 

Wkładki do wysiewu drobnych nasion 
zmniejszające dawkę wysiewu. 

Zestaw 2 sit do przesiewania nasion 
podczas załadunku zbiornika. 

Elastyczne kółka wysiewające zmniej-
szające uszkodzenia dużych nasion 
podczas wysiewu. 

Ograniczniki głębokości do redlic stop-
kowych Euro. 

Ograniczniki głębokości do redlic tar-
czowych. 

Element spulchniający do montażu na 
zewnętrznych redlicach poruszających 
się za kołami siewnika. Elementy 
spulchniają ugniecioną przez koła po-
wierzchnię gleby umożliwiając prawi-
dłowe umieszczenie nasion przez re-
dlice.  

Redlice do wysiewu trawy montowane 
na redlicach typu Euro. Redlice umoż-
liwiają wysiew trawy w pasmach o sze-
rokości 80 mm, w glebę odpowiednio 
wcześniej przygotowaną pod wzglę-
dem wilgotności i bez zanieczyszczeń 
ciałami obcymi (kamienie, ciała obce 
itp.). 

Zbiornik do wysiewu trawy i nasion 
otoczkowanych. 
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Wyposażenie dodatkowe podobnie jak 
siewnik jest skonstruowane z uwzględ-
nieniem stosownych wymagań z za-
kresu ergonomii oraz bezpieczeństwa 
użytkowania i przy uwzględnieniu zale-
ceń instrukcji obsługi nie stanowi za-
grożeń. 
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Zasady bezpiecze ństwa 
  
 

Należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa podanych w niniejszej in-
strukcji obsługi.  

Obsługa, naprawy i użytkowanie siew-
nika może być powierzone jedynie 
osobie, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje uprawniające do tych 
czynności i zapoznała się z niniejszą 
instrukcją obsługi. 

Podczas wykonywania napraw i regu-
lacji należy używać rękawic ochron-
nych, ubranie należy mieć zapięte, bez 
luźnych, zwisających fragmentów 
stwarzających możliwość pochwycenia 
przez obracającą się część siewnika. 

Ze względu na obecność pyłów pod-
czas pracy na polu, zaleca się stoso-
wanie ciągników wyposażonych w ka-
binę pyłoszczelną z odpowiednimi fil-
trami.  

Ze względu na brak własnego oświe-
tlenia, siewnik należy używać przy od-
powiedniej widoczności pola pracy i 
elementów roboczych maszyny. 

WAŻNE! W przypadku wystąpienia 
sytuacji stwarzającej zagrożenie nale-
ży natychmiast zatrzymać ciągnik 
przez wyłączenie napędu i zatrzymanie 
silnika, opuścić maszynę do położenia 
spoczynkowego i zaciągnąć hamulec 
postojowy. 

WAŻNE! Nie wolno zostawia ć ja-
kichkolwiek przedmiotów w zbiorni-
ku siewnika. W momencie urucho-
mienia maszyny mog ą stwarza ć za-
gro żenie i prowadzi ć do jej uszko-
dzenia. 

BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI 

Podczas pracy bezpieczna odległość 
od siewnika wynosi 5 m. Pod żadnym 
warunkiem nie jest dopuszczalne 
przebywanie ludzi na siewniku, gdy 
jest w ruchu. 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS 
PODNOSZENIA SIEWNIKA 

Podczas wszelkich czynności wymaga-
jących podnoszenia siewnika należy 
wykorzystać specjalne uchwyty ozna-
czone na maszynie.  

Do podnoszenia siewnika należy sto-
sować urządzenia dźwigowe, obsługi-
wane przez osobę ze stosownymi 
uprawnieniami. 

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA DO-
TYCZĄCE OSŁON 

UWAGA! Osłony łańcuchów, kół zęba-
tych, elementów obrotowych itp. mu-
szą być założone zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. 

Wszelkie osłony luzowane, zdejmowa-
ne itp. w celu dokonywania regulacji, 
nastaw itp. muszą być ponownie pra-
widłowo zamocowane przed rozpoczę-
ciem pracy.  

UWAGA! Mieszadło w zbiorniku siew-
nika nie jest osłonięte. Dlatego też 
ręczne mieszanie ziarna, gdy maszyna 
jest w ruchu jest niedozwolone. 

WAŻNE! Zamocowane osłony należy 
demontować/montować z użyciem od-
powiednich narzędzi. Praca bez osłon 
jest niedozwolona. 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS 
PRZEJAZDÓW. 
Podczas przejazdów po drogach pu-
blicznych należy przestrzegać obowią-
zujących przepisów prawa dotyczą-
cych bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, oświetlenia pojazdu itp. Siewnik 
powinien mieć podłączone zespolone 
światła tylne (kierunkowskazy, pozy-
cyjne, hamowania) do instalacji elek-
trycznej ciągnika oraz należy zamon-
tować w specjalnym uchwycie tablicę 
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trójkątną dla pojazdów wolno porusza-
jących się. 

Cięgła trzypunktowego układu zawie-
szenia narzędzia na ciągniku powinny 
być odpowiednio zamocowane na ma-
szynie i zabezpieczone przed ew. sa-
moczynnym rozłączeniem się. 

Do współpracy z siewnikiem należy 
używać ciągnika zalecanego w instruk-
cji obsługi. 

UWAGA!  Cofanie i wykonywanie na-
wrotów z siewnikiem opuszczonym 
może spowodować jego uszkodzenie. 

Podczas przejazdów transportowych 
Znaczniki muszą być w położeniu 
transportowym (złożone) i mocowania 
ramion zabezpieczone sprężystym za-
trzaskiem. 

Podczas przejazdów po drogach pu-
blicznych należy, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami umieścić w specjal-
nym uchwycie tablicę wyróżniającą 
trójkątną dla pojazdów wolno porusza-
jących się.  

HAŁAS I DRGANIA 

Konstrukcja siewnika nie powoduje 
wzrostu hałasu i drgań w kabinie cią-
gnika w stosunku do wartości występu-
jących podczas przejazdu ciągnika 
nieobciążonego. Poziom hałasu wy-
twarzanego przez siewnik w typowych 
warunkach pracy na polu nie przekra-
cza 70 dB (A). 

NAPEŁNIENIE SIEWNIKA 

Siewnik należy napełniać przy użyciu 
urządzeń załadunkowych (mechanicz-
nych, pneumatycznych itp). Pomost w 
siewniku służy jedynie do wykonywa-
nia czynności kontrolnych, regulacji i 
konserwacji. Wchodząc na pomost 
należy trzymać się poręczy. Przebywa-
jąc na pomoście należ zawsze trzymać 
się uchwytu na zbiorniku siewnika lub 
poręczy, aby zapewnić sobie stałe 
trzypunktowe podparcie. 

Należy przestrzegać zaleceń dotyczą-
cych odpuszczalnego obciążenia osi, 
ładowności zbiornika, wymiarów trans-
portowych - wartości te nie mogą być 
przekraczane 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PO-
STOJU 

UWAGA! Zawsze podczas rozłączania 
maszyny z ciągnikiem należy umieścić 
ją na twardym, wyrównanym i pozio-
mym podłożu. Upewnić się, że podpory 
są zamontowane i zabezpieczone za-
wleczkami. Czynności rozłączania na-
leży wykonywać po uprzednim wyłą-
czeniu silnika w ciągniku i zaciągnięciu 
hamulca postojowego. 

UWAGA! Nie wolno wchodzić między 
ciągnik i maszynę, gdy silnik jest w 
ruchu a maszyna jest podniesiona. 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS 
CZYSZCZENIA MASZYNY 

Czyszczenie i konserwację, naprawy 
maszyny należy przeprowadzać jedy-
nie po uprzednim wyłączeniu napędu 
w ciągniku i ustawieniu maszyny na 
równym, twardym i wypoziomowanym 
podłożu. Silnik w ciągniku należy wyłą-
czyć, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zacią-
gnąć hamulec ręczny. Usuwanie ewen-
tualnych nieprawidłowości pracy siew-
nika wynikających np. z zapchania re-
dlic, zatkania dopływu nasion do ze-
społów wysiewających itp. należy wy-
konywać zgodnie z zaleceniami niniej-
szej instrukcji. 

UWAGA! Podczas czyszczenia i kon-
serwacji nie wolno wchodzić pod ma-
szynę.  

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS 
MONTAŻU KÓŁ 

Montaż kół bez odpowiednich umiejęt-
ności i specjalistycznego wyposażenia 
może prowadzić do poważnego wy-
padku. 
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WAŻNE! Podczas demontażu koła 
siewnika należy zapewnić stabilne 
podparcie maszyny (stalowa podpora, 
wspornik itp.), umożliwiające w sposób 
bezpieczny wykonać wszystkie czyn-
ności i ponownie zamontować koło. 
Starannie dokręcić wszystkie śruby. W 
przypadku braku odpowiedniego wy-
posażenia czynności te należy powie-
rzyć wyspecjalizowanemu warsztatowi 

UWAGA! Wszystkie połączenia śru-
bowe sprawdzić po pierwszych 25 
godz. pracy i jeżeli potrzeba dokręcić. 
Następne kontrole przeprowadzać, co 
100 godzin pracy.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA 

Maszyna została zaprojektowana i wy-
konana z materiałów wysokiej jakości z 
uwzględnieniem szerokiego zakresu 
warunków pracy (materiał siewny, wa-
runki glebowe). Odpowiedzialność 
producenta rozciąga się na niedoma-
gania maszyny powstające przy prawi-
dłowym jej użytkowaniu. W przypadku 
używania maszyny w sposób odmien-
ny od opisanego w instrukcji nie można 
wykluczyć pojawienia się zagrożeń i 
awarii, za co producent nie bierze na 
siebie odpowiedzialności. 

Należy pamiętać, że podczas pracy 
maszynami rolniczymi zawsze istnieje 
ryzyko, którego nie można wyelimino-
wać mimo zastosowanych przez pro-
jektanta środków bezpieczeństwa. Dla-
tego też należy stosować się ściśle do 
podanych w niniejszej instrukcji zale-
ceń. 

WAŻNE! 

Wszelkie użytkowanie maszyny nie-
zgodne z powyższymi zaleceniami jest 
niedozwolone, KONGSKILDE - POL-
SKA nie ponosi jakiejkolwiek odpowie-
dzialności za powstałe z tego tytułu 
uszkodzenia i straty.  

Wszelkie zmiany w konstrukcji maszy-
ny, stosowanie części zamiennych in-
nych niż oryginalne bez uprzedniej pi-
semnej zgody KONGSKILDE - POL-
SKA są niedopuszczalne, mogą zagra-
żać życiu i zdrowiu operatora oraz 
osób postronnych i KONGSKILDE - 
POLSKA nie ponosi za to odpowie-
dzialności. 

Monta ż i regulacja 

SPRAWDZENIE PRZY ODBIORZE 

Bezpośrednio po otrzymaniu nowego 
siewnika należy maszynę oraz otrzy-
mane z nią wyposażenie dokładnie 
sprawdzić, czy wszystkie elementy 
zamówienia są prawidłowo zrealizo-
wane i żaden z elementów dostawy nie 
jest uszkodzony lub wadliwy. 

W przypadku uszkodzeń powstałych 
podczas transportu roszczenia należy 
kierować do firmy, która realizowała 
usługę transportową. 

Wszelkie pozostałe zgłoszenia niepra-
widłowości należy kierować do punk-
tów sprzedaży lub producenta maszy-
ny. 

Ustawienie redlic i związane z tym od-
ległości pomiędzy poszczególnymi 
elementami mogą ulec zmianie pod-
czas transportu. Dlatego też, ustawie-
nie sekcji redlic należy ponownie 
sprawdzić (patrz rozdział dotyczący 
rozstawu redlic) i jeżeli potrzeba wyre-
gulować. 

Sprawdzić, czy łańcuchy pomiędzy 
kołem napędowym, skrzynią przekła-
dniową, wałkiem mieszadła i wałkiem 
wysiewającym są prawidłowo napięte. 

Wszelkie niezbędne regulacje należy 
przeprowadzić zgodnie z opisem za-
wartym w odpowiednim rozdziale w 
niniejszej instrukcji. 

Łańcuchy i elementy łączące (cięgła, 
łączniki) należy smarować olejem. 
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CIŚNIENIE W OGUMIENIU 

Prawidłowe ciśnienie w oponach kół 
siewnika wynosi 0,12 MPa. Ciśnienie 
należy sprawdzać regularnie, co naj-
mniej raz w tygodniu (co 7 dni). 

Podczas kontroli/uzupełniania ciśnienia 
w oponach maszynę należy opuścić na 
podłoże i zabezpieczyć koła klinami 
przed przypadkową zmianą położenia. 

UWAGA! Praca z niewłaściwym ci-
śnieniem w oponach siewnika może 
prowadzić do zmiany dawki wysiewu 
oraz do przedwczesnego zużycia lub 
uszkodzenia ogumienia.  

W oponach siewnika należy stosować 
ciśnienie zgodne z zaleceniami niniej-
szej instrukcji obsługi. 

Połączenie z ci ągnikiem 

Przy ustawieniu dźwigni rozdzielacza 
w położeniu neutralnym, ramię podno-
śnika ma możliwość ruchu w całym 
zasięgu podnoszenia. 

Sprawdzić zamocowanie łańcuchów i 
elementów ramienia podnośnika. 

Belka zawieszenia kat. I lub II 

Zamocować belkę układu zawieszenia 
siewnika w przegubach cięgieł dolnych 
i zabezpieczyć z obydwu stron prze-
tyczkami z pierścieniami sprężystymi. 

Siewnik jest dostarczany z belką za-
wieszenia dostosowaną do układu za-
wieszenia kategorii I lub II. 

Przy zmianie belki zawieszenia należy 
z obydwu końców zmienić ustawienie 
tulei i wahliwych ramion (rys. 1). 

Szybkosprz ęg kat. II 

Zamocować belkę układu zawieszenia 
siewnika w przegubach cięgieł dolnych 
i zabezpieczyć z obydwu stron prze-
tyczkami z pierścieniami sprężystymi. 

Cofając ciągnikiem i korygując położe-
nie cięgien dolnych doprowadzić do 

sprzężenia belki zawieszenia z hakami 
szybkosprzęgu siewnika. Podnieść 
ramiona ciągnika doprowadzając tym 
samym do automatycznego zabezpie-
czenia belki układu zawieszenia (rys. 
2). 

UWAGA! Podczas cofania ciągnikiem 
zwrócić uwagę, czy w strefie ruchu 
ciągnika nie znajdują się ludzie, zwie-
rzęta, przedmioty mogące stanowić 
zagrożenie. 

UWAGA! Podczas łączenia siewnika z 
ciągnikiem zabrania się wchodzenia 
pomiędzy ciągnik a maszynę.  

Czynności agregatowania należy wy-
konać po uprzednim wyłączeniu silnika 
w ciągniku i zaciągnięciu hamulca po-
stojowego. 

Połączyć ciągnik z siewnikiem przy 
pomocy górnego cięgła starając się, 
aby było ustawione równolegle do cię-
gieł dolnych (rys.3). Przy prawidłowo 
wyregulowanej długości cięgła, siewnik 
w położeniu roboczym powinien być 
ustawiony pionowo.  

Unieść powoli siewnik zwracając uwa-
gę, czy pomiędzy ciągnikiem a maszy-
ną nie ma miejsc stwarzających zagro-
żenia. Podpory należy zdemontować i 
umieścić je w uchwytach mocujących 
znajdujących się na siewniku. 

 
Rys. 1. Belka zawieszenia z tuleją dy-
stansową 
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Rys. 2. Belka zawieszenia z szybko-
sprzęgiem 

Rys. 3. Prawidłowe wyregulowanie 
długości łącznika  

Rozstaw rz ędów 

CZYNNOŚCI REGULACYJNE 

W celu wykonania regulacji rozstawie-
nia rzędów należy poluzować obejmy 
mocujące ramiona redlic na belce 
siewnika. W tym celu należy poluzo-
wać śruby mocujące każdą z obejm 
(rys. 4). 

 

Rys. 4. Śruby mocujące obejmy do 
belek 

WAŻNE! Rozstaw rzędów należy wy-
znaczyć poprzez pomiar odległości 
pomiędzy redlicami, a nie pomiędzy 
obejmami. 

Ustawienie należy wykonać zaczyna-
jąc od redlicy środkowej, położonej 
dokładnie po środku w osi siewnika.  

Każda z redlic może być wówczas 
ustawiona na wymaganą odległość w 
stosunku do środka siewnika (rys. 5). 

 
Rys. 5. Rozstawienie redlic należy wy-
konać zaczynając od redlicy środkowej 

 



 

12 
 

WAŻNE! Po wykonanej regulacji nale-
ży koniecznie dokręcić śruby mocują-
ce.  

Przerzutnik znaczników 

AUTOMATYCZNY PRZERZUTNIK 
ZNACZNIKI 

Siewnik jest wyposażony w automa-
tyczny przerzutnik znaczników włącza-
jący się każdorazowo w momencie 
podnoszenia siewnika. 

W celu zapewnienia prawidłowego 
działania przerzutnika znaczników 
istotne jest jego odpowiednie wyregu-
lowanie (rys. 6). 

C

A

B

D

 

Rys. 6. Przerzutnik znaczników 

Jeżeli automatyczny przerzutnik jest 
prawidłowo wyregulowany, znacznik 
(A) będzie zablokowany w położeniu 
środkowym (pionowo), gdy unoszące 
wahliwe ramie poruszające popycha-
cze (B) jest w swoim najwyższym po-
łożeniu. 

Upewnić się, że unoszące wahliwe 
ramię jest w najwyższym położeniu 
unosząc siewnik na podnośniku. 

Jeżeli ramiona popychaczy są zbyt 
krótkie, przerzutnik znaczników nie 
ustawi się w pozycji środkowej, me-

chanizm zapadkowy (C) nie włączy się 
i nie przerzuci znaczników. 

Długość popychacza nie może być ani 
zbyt krótka ani za długa. 

Regulacje długości popychaczy wyko-
nać unosząc siewnik na podnośniku 
ciągnika, luzując nakrętkę D i opusz-
czając przerzutnik znaczników w po-
dłużnych otworach. Jeżeli długość ra-
mion popychaczy jest za duża należy 
płytkę ustawić w otworach wyżej. 

WAŻNE! – Po wykonaniu regulacji na-
leży dokręcić nakrętki mocujące. 

Długość linek unoszących Znaczniki 
należy wyregulować w miejscach ich 
mocowania. 

POZYCJA TRANSPORTOWA 
ZNACZNIKA 

Podczas przejazdów po drogach pu-
blicznych i między polami ramiona 
znaczników muszą być uniesione do 
pozycji transportowej i zablokowane za 
pomocą specjalnej obejmy. 

Regulacje siewnika 

ZASADY OGÓLNE 

Przed rozpoczęciem pracy należy wy-
konać następujące regulacje: 
- próbę wysiewu, 
- regulację siły docisku redlic 
/głębokości pracy. 
- regulację długości znaczników. 

Kalibracja siewnika 

W celu prawidłowego wykonania kali-
bracji siewnika należy zapoznać się 
dokładnie z podanymi dalej zalecenia-
mi.  

Wałek mieszadła 

Podczas wysiewu nasion dużych ta-
kich jak fasola, groch zaleca się odłą-
czenie napędu wałka mieszadła na 
spodzie zbiornika nasion. Dokładniej-
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sze informacje są zawarte w części 
dotyczącej wysiewu różnych roślin.  

Odłączenie napędu wałka mieszadła 
należy wykonać poprzez usunięcie 
przetyczki z pierścieniem sprężystym 
przy kole łańcuchowym na końcu wał-
ka (rys. 7). 

Należy zwrócić uwagę, że siewnik jest 
dostarczany z odłączonym napędem 
wałka. Przetyczkę z pierścieniem moż-
na znaleźć w plastykowej torebce w 
zbiorniku nasion. 

 
Rys. 7. Odłączenie wałka mieszadła 

Denka sprężyste 

Denka sprężyste powinny być możliwie 
najbardziej uniesione tj. najbliżej wał-
ków wysiewających. 

Położenie denek sprężystych ustawia 
się przy pomocy ręcznej dźwigni znaj-
dującej się na bocznej ścianie zbiorni-
ka nasion (rys. 8). 

 

Rys. 8. Dźwignia regulacji ustawienia 
denek sprężystych 

Skala ustawienia dźwigni dla różnych 
nasion: 

Nasiona drobne     3 
Kukurydza            2-3 
Groch itp.             3-6 

ZASTAWKI REGULACYJNE 

Zastawki regulacyjne powinny być 
możliwie najbardziej otwarte, ale tak, 
aby nasiona nie przesypywały się po-
nad wałkiem wysiewającym. 

Zastawki regulacyjne mają 4 położenia 
i są indywidualnie regulowane przez 
przesuwanie w górę lub w dół. 

W położeniu najwyższym (pozycja 1) 
zastawki regulacyjne są całkowicie 
otwarte (rys. 9). 
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Rys. 9. Zastawki regulacyjne 

 

OPUSZCZENIE LEJKÓW NASIEN-
NYCH 

Rząd podwieszanych lejków nasien-
nych może być opuszczany (rys. 10).  

W celu opuszczenia szyny z lejkami 
nasiennymi z położenia pod aparatami 
wysiewającymi, należy odciągnąć na 
bok sprężyste zaczepy z obydwu koń-
ców szyny (rys. 11). 

 
Rys. 10. Lejki nasienne opuszczone 

 
Rys. 11. Zaczep zwalniający szynę z 
lejkami nasiennymi 

 

USTAWIENIE RYNNY KALIBRACYJ-
NEJ W POŁOŻENIE POZIOME 

Rynna kalibracyjna jest zwalniana z 
zaczepów i po obróceniu ustawiana w 
położenie poziome poniżej kanałów 
wylotu nasion (rys. 12). 

 
Rys. 12. Rynna kalibracyjna obrócona 
do położenia poziomego 

KALIBRACJA 

Kalibrację przeprowadza się w celu 
uzyskania prawidłowej dawki wysiewu i 
czynności te wykonuje się następują-
co. 
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Prawidłową wielkość dawki wysiewu 
można obliczyć według wzoru: 

 
TCW = masa 1000 nasion 

 

NAPEŁNIANIE SIEWNIKA 

Napełnić zbiornik siewnika odpowied-
nią ilością ziarna, ale tak, aby miesza-
dło po wykonaniu próby wysiewu było 
nadal zakryte ziarnem. 

 

USTAWIENIE DAWKI WYSIEWU NA 
PODZIAŁCE 

Wstępnie dźwignię nastawczą należy 
ustawić na podziałce (rys. 13) na od-
powiednią ilość wysiewu według wcze-
śniejszych zapisów lub według tabeli 
wysiewu zawartej w niniejszej instrukcji 
obsługi. 

 
Rys. 13. Ustawienie dźwigni regulacji 
dawki wysiewu na podziałce 

PRÓBA WYSIEWU 

Zamocować korbę do próby wysiewu 
na końcówce wałka napędzającego i 
pokręcić nią kilka razy zgodnie z kie-
runkiem wskazówek zegara, aż z 
wszystkich kanałów wylotowych apara-
tów wysiewających zaczną wylatywać 

nasiona. Opróżnić rynnę kalibracyjną 
wsypując ziarno do zbiornika. 

Zawiesić rynnę w położeniu do próby 
wysiewu, ustawić na podziałce dźwi-
gnię nastawczą na wymaganą dla da-
nych warunków dawkę wysiewu i wy-
konać korbą odpowiednią liczbę obro-
tów wg poniższej tabeli: 

Tabela 1. Liczba obrotów korbą do 
próby wysiewu. 

1/20 ha 196 164

1/40 ha 98 82

EcoLine 250 EcoLine 300

 
 

 

WAŻENIE 

Zważyć nasiona znajdujące się w ryn-
nie kalibracyjnej na wadze z odpo-
wiednią dokładnością. 

OBLICZENIE DAWKI WYSIEWU 

Mnożąc masę zważonych nasion od-
powiednio przez 20 dla powierzchni 
1/20 ha, 40 dla powierzchni 1/40 ha itd. 
otrzymuje się dawkę wysiewu, na którą 
jest nastawiony siewnik. 

REGULACJA DAWKI WYSIEWU 

Jeżeli obliczona w ten sposób dawka 
wysiewu jest zgodna z wymaganiami, 
wówczas siewnik jest prawidłowo wy-
regulowany. 

Jeżeli obliczona dawka wysiewu nie 
odpowiada wymaganiom, należy zmie-
nić dawkę przez odpowiednie przesta-
wienie dźwigni regulacyjnej względem 
podziałki. 

Jeżeli wymagane jest podwyższenie 
dawki, dźwignię należy przestawić na 
wyższe wartości na podziałce. Jeżeli 
potrzebne jest zmniejszenie dawki, 
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dźwignię należy przestawić w kierunku 
mniejszych wartości na podziałce. 

Po przestawieniu dźwigni regulacyjnej 
należy powtórzyć test kalibracji według 
tej samej procedury. 

WAŻNE! Przesuw dźwigni regulacyjnej 
jest blokowany pokrętłem i każdorazo-
wo podczas regulacji należy poluzo-
wać blokadę i po przestawieniu dźwi-
gni ponownie ją dokręcić. 

Przesuwanie dźwigni z blokadą zaci-
śniętą może spowodować uszkodzenie 
elementu regulacyjnego, niedokręcenie 
blokady po regulacji może prowadzić 
do samoczynnego rozregulowania się 
dawki wysiewu, za co KONGSKILDE - 
POLSKA nie ponosi odpowiedzialno-
ści. 

Po uzyskaniu prawidłowej nastawy 
dawki wysiewu, rynnę do próby wysie-
wu należy przestawić do położenia 
pionowego tak, aby stanowiła dodat-
kowa osłonę aparatów wysiewających i 
zablokować jej ustawienie w uchwy-
tach. 

NIEZGODNOŚĆ DAWKI WYSIIEWU  

Przy starannie wykonanej próbie wy-
siewu wielkość uzyskiwanej dawki wy-

siewu podczas pracy powinna być jed-
nakowa z uzyskaną podczas próby. 
Jeżeli jednak wartości te będą się zbyt 
dużo różnić, oznacza to, że wpływ ma-
ją inne czynniki jak np. nieodpowiednie 
ciśnienie w ogumieniu, poślizg kół, wy-
stępujący często podczas wysiewu na 
zbyt spulchnionej glebie. Zaleca się 
wówczas dokonania niewielkiej korekty 
nastawy i powtórzenia próby wysiewu 
według tej samej procedury z tym, że 
zamiast kręcenia korbą, można przeje-
chać siewnikiem w tych warunkach 
odpowiedni odcinek. 

Długość odcinka przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Długość odcinka przejazdu 
do próby wysiewu 

1/20 ha 200m 166,7m

1/40 ha 100m 83,3m

EcoLine 250 EcoLine 300
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WYSIEW NIETYPOWYCH NASION 

Podczas wysiewu nasion nietypowych 
należy uwzględnić odpowiednie zale-
cenia.  

WYSIEW TRAW 

Wysiewając trawy należy zwrócić 
szczególną uwagę, gdyż nasiona te 
mają skłonność do „zawieszania” się w 
zbiorniku, co wpływa na dawkę wysie-
wu. Problem ten może szczególnie 
ostro występować gdy zbiornik jest 
narażony na drgania. 

Zaleca się wykonywanie próby wysie-
wu z niewielką ilością nasion w zbior-
niku i unikania zasypywania zbiornika 
do pełna podczas pracy. 

Zaleca się również regularne przery-
wanie pracy w celu ręcznego wymie-
szania nasion w zbiorniku. Mieszanie 
wykonać z podłoża, bez wkładania ręki 
do środka zbiornika. 

UWAGA! – Zabrania się wchodzenia 
na siewnik podczas ruchu agregatu, 
wykonywania jakichkolwiek czynności 
obsługowych przy maszynie bez 
uprzedniego opuszczenia maszyny na 
podłoże, wyłączenia silnika w ciągniku 
i zaciągnięcia hamulca postojowego. 

WYSIEW GROCHU, FASOLI, KUKU-
RYDZY 

Podczas wysiewu dużych nasion ta-
kich roślin jak: groch, fasola, kukury-
dza, zaleca się stosowanie elastycz-
nych wałków wysiewających (wyposa-
żenie dodatkowe), które mniej uszka-
dzają takie nasiona i zapewniają bar-
dziej równomierny wysiew. Przy wy-
siewie jeszcze większych nasion, mo-
gą one być uszkadzane przez palce 

mieszadła. Jeżeli nasiona wydostają 
się ze zbiornika bez przeszkód, zaleca 
się wyłączenie napędu mieszadła. 

WYSIEW DROBNYCH NASION 

Przy wysiewie drobnych, okrągłych 
nasion takich roślin jak rzepa, gorczy-
ca, rzepak, zaleca się zamontowanie 
na kółka standardowe specjalnych 
wkładek (wyposażenie dodatkowe) 
(rys. 14). 

Wkładkę do wysiewu drobnych nasion 
należy zamocować przesuwając ją wo-
kół standardowego kółka wysiewają-
cego. Obracanie wałkiem wysiewają-
cym spowoduje ułożenie się wkładki w 
prawidłowej pozycji. Przy wysiewie 
nasion drobnych zasuwki należy usta-
wić w pozycji 2. 

 
Rys. 14. Wkładka do wysiewu nasion 
drobnych osadzona na kółku 
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Docisk redlic

Napięcie sprężyn dociskowych wpływa 
na głębokość pracy redlic w glebie. 
Należy również pamiętać, że zbyt duża 
prędkość jazdy siewnika może oddzia-
ływać na nierównomierność głębokości 
siewu.  

REGULACJA NACISKU REDLIC 

Siła docisku redlic może być regulo-
wana centralnie (z wyjątkiem redlic 
zewnętrznych). Czynność tę wykonuje 
się wrzecionem regulacyjnym wyko-
rzystując pokrętło do próby wysiewu 
(rys. 15). 

Rys. 15. Pokrętło regulacji docisku re-
dlic 

Regulację dwóch skrajnych redlic po-
ruszających się w śladzie kół siewnika 
przeprowadza się oddzielnie, przez 
napięcie sprężyny powodującej obcią-
żenie redlic w zakresie do 17 kg. 
Czynność tę wykonuje się napinając 
sprężynę dociskającą pokręcając 
wrzecionem regulacyjnym za pomocą 
pokrętła do próby wysiewu (rys. 16). 

Rys. 16. Regulacja docisku skrajnych 
redlic 

Niezależnie od regulacji centralnej, 
docisk każdej redlicy może być usta-
wiany osobno. 

Regulację tę wykonuje się przez zmia-
nę położenia sprężyny dociskowej na 
ramieniu każdej z redlic. 

Największą siłę docisku redlic uzyskuje 
się przez ustawienie sprężyny w naj-
wyższym położeniu. Możliwość nieza-
leżnej regulacji docisku każdej z redlic 
zapewnia lepsze jej zagłębianie się w 
odmiennych warunkach glebowych np. 
w śladzie kół ciągnika (rys. 17). 

Rys. 17. Regulacja docisku poszcze-
gólnych redlic 
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SPULCHNIACZE ŚLADÓW 

W celu spulchnienia gleby w śladach 
kół ciągnika, na siewniku są zamonto-
wane dwa spulchniacze śladów (rys. 
18). 

 
Rys. 18. Spulchniacze śladów kół 

Spulchniacze śladów są mocowane do 
poprzecznej belki i mogą być regulo-
wane przez rozsuwanie na boki. Jeżeli 
zachodzi potrzeba, może być stoso-
wany dodatkowy zestaw spulchniaczy, 
(wyposażenie dodatkowe). 

Spulchniacze powinny być ustawione 
tak, aby nie pracowały zbyt głęboko i 
zaleca się rozmieszczanie ich w pasie 
pomiędzy rzędami redlic. 

Znaczniki 

Znaczniki siewnika służą do wyzna-
czania śladów przejazdu ciągnika po 
polu podczas pracy. Ślady znaczników 
pozostawiane na powierzchni pola 
umożliwiają takie prowadzenie agrega-
tu, że rzędy roślin wysiane przez skraj-
ne redlice w dwóch sąsiadujących 
przejazdach ciągnika są w jednako-
wych odległościach jak pozostałe i są 
do siebie równoległe.  

Znaczniki są ustawiane symetrycznie. 
W ten sposób odległość od śladu 
skrajnej redlicy do śladu znacznika 
powinna być równa połowie szerokości 

pasa siewnego powiększonej o połowę 
szerokości międzyrzędzia.  

Tę regulację można najłatwiej wykonać 
przejeżdżając niewielki odcinek po po-
lu z opuszczonym znacznikiem i redli-
cami w położeniu roboczym. Ślady 
znacznika i redlic będą dobrze widocz-
ne na powierzchni pola (rys. 19). 

Rys. 19. Próba ustawienia długości 
znacznika 

ZNACZNIKI PRZEDNIE 

Jeżeli istnieje potrzeba można stoso-
wać znaczniki przednie odpowiednio 
skracając ramiona znaczników i usta-
wiając je bliżej kół siewnika. 

ŚLAD ZNACZNIKA 

Szerokość śladu pozostawianego na 
powierzchni pola przez znacznik moż-
na regulować kątem ustawienia talerza 
znacznika (rys. 20). 

 
Rys. 20. Mocowanie talerza znacznika 
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Najmniejszą szerokość śladu uzyskuje 
się wtedy, gdy oś talerza znacznika 
jest skierowana ku dołowi i talerz jest w 
ustawiony równolegle do kierunku ru-
chu siewnika. 

Największą szerokość śladu uzyskuje 
się przez ustawienie osi talerza tak, 
aby był on najbardziej odchylony na 
bok od kierunku ruchu siewnika. 

Oś talerza nie powinna być skierowana 
do góry lub ustawiona pod kątem do 
przodu w stosunku do kierunku ruchu, 
gdyż może to powodować jej uszko-
dzenie, a także pogarszać widoczność 
pozostawianego śladu. 

UWAGA!  Podczas przejazdów trans-
portowych po drogach publicznych i 
przy ograniczeniu przestrzeni na boki, 
znaczniki należy ustawić w pozycji pio-
nowej (położenie transportowe) i za-
bezpieczyć przed samoczynnym 
opadnięciem. 

 

 

Regulacja brony  
(wyposa żenie dodatkowe) 

Brona jest mocowana na ramionach 
przykręcanych do dwóch wsporników 
znajdujących się z boków siewnika. 

Brona może być ustawiana do pracy w 
warunkach lekkich lub ciężkich oraz 
przestawiana w położenie transporto-
we (rys. 21). 

 
Rys. 21. Ustawienie brony do pracy w 
ciężkich warunkach 

Regulację wykonuje się przestawiając 
całą bronę na elementach mocowania. 
Ustawienie brony należy zablokować 
przetykając sworznie przez ramiona 
mocujące i wsporniki.  

UWAGA!  Sworznie należy zawsze 
zabezpieczyć sprężystą przetyczką. 

Brona może być wyposażona w sprę-
żynowy docisk do podłoża, poprawia-
jący jakość jej pracy w ciężkich warun-
kach glebowych. 

Zalecenia 

ZALECENIA OGÓLNE 

Podczas pracy regularnie sprawdzać, 
czy redlice nie są zapchane. Zapcha-
nia redlic należy usuwać po zatrzyma-
niu agregatu, opuszczeniu siewnika w 
położenie spoczynkowe i wyłączeniu 
silnika w ciągniku. 

W celu uniknięcia zapychania się redlic 
zaleca się, aby podnosić i opuszczać 
siewnik tylko podczas ruchu do przodu.  

Regularnie sprawdzać położenie 
wskaźnika nasion w zbiorniku, aby 
upewnić się, że jest tam odpowiednia 
ilość nasion. 

Regularnie sprawdzać, czy aktualna 
dawka wysiewu jest zgodna z warto-
ścią obliczoną w próbie wysiewu. 
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Zarówno przed jak i podczas wysiewu 
zwracać szczególną uwagę na: 

o Czy ciśnienie w oponach siewnika 
jest prawidłowe? 

o Czy siewnik jest odpowiednio wypo-
ziomowany, pokrywa zbiornika jest 
ustawiona poziomo? – jeżeli nie, 
głębokość siewu będzie się zmie-
niać. 

o Czy skrzynia przekładniowa jest w 
dobrym stanie? – koła zębate, łoży-
ska. 

o Czy poziom oleju w skrzyni przekła-
dniowej jest widoczny na wzierniku 
kontrolnym? 

o Czy łańcuch napędowy jest prawi-
dłowo napięty? 

o Czy wałki wysiewające i denka 
sprężyste nie są uszkodzone? 

o Czy denka sprężyste dają się swo-
bodnie odchylać? – można to 
sprawdzić naciskając palcem lub 
cienkim elementem. 

o Czy lejki przewodów wysiewających 
znajdują się w prawidłowym położe-
niu i są właściwie zabezpieczone? 

o Czy redlice nie są uszkodzone (zu-
żyte)? 

o Czy ramiona redlic dają się unieść 
bez przeszkód i czy napięcie sprę-
żyn wszystkich ramion jest jedna-
kowe? 

o Czy ustawienie znaczników jest 
prawidłowe? – sprawdzać każdora-
zowo przed rozpoczęciem pracy. 

 

PRĘDKOŚĆ SIEWNIKA 

Podczas siewu prędkość siewnika po-
winna wynosić 5-8 km/h. 

W zasadzie prędkość siewnika zależy 
od warunków polowych, ale należy 
pamiętać, że w wpływa również na „ko-

łysanie” się maszyny podczas pracy, co 
może prowadzić do pogorszenia jakości 
siewu. 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA SIEWNIKA 

Zbiornik siewnika jest opróżniany przez 
odchylenie zasuwek kalibracyjnych, tak 
jak podczas próby wysiewu. Uchwyt 
ustawienia denek należy przestawić 
całkowicie ku tyłowi tak, aby umożliwić 
wydostanie się całego materiału siew-
nego do rynienki. 

Konserwacja i smarowanie 

REGULACJA DENEK SPRĘŻYSTYCH 

Denka sprężyste powinny być ustawio-
ne w najwyższym położeniu (pozycja 
1). 

Wykonać regulację pokręcając śrubą od 
umieszczoną z tyłu w dolnej części 
denka tak, aby odległość pomiędzy 
denkiem a wałkiem wysiewającym wy-
nosiła 1 mm (rys. 22). 

 
Rys. 22. Śruba regulacji denka 

CZYSZCZENIE KANAŁÓW WYLO-
TOWYCH I WAŁKÓW WYSIEWAJĄ-
CYCH 
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Czyszczenie kanałów wylotowych i 
wałków wysiewających może być uła-
twione przez wyjęcie wału, na którym 
są osadzone wałki wysiewające. Wał 
może odłączony i wyjęty po uprzednim 
uniesieniu płytek blokujących i odsunię-
ciu ich ku tyłowi (rys. 23) 

 
Rys. 23. Płytki blokujące wał z wałkami 
wysiewającymi 

Po oczyszczeniu, wał należy osadzić w 
siewniku wsuwając go do środka i mo-
cując płytkami blokującymi. 

Należy sprawdzić, czy wał jest prawi-
dłowo zamocowany, unosząc go lekko 
do góry. 

SMAROWANIE 

Poziom oleju musi być widoczny na 
wzierniku z boku skrzyni przekładnio-
wej. Jeżeli zachodzi potrzeba, olej w 
skrzyni należy uzupełnić wlewając olej 
o takich samych parametrach jakościo-
wych. Zaleca się stosowanie oleju 

HYDROL  L – HL 60 

Wszystkie łańcuchy napędowe należy 
regularnie smarować. Po każdym sezo-
nie łańcuchy należy oczyścić w benzy-
nie i następie nasmarować olejem. 

Przed każdym sezonem wszystkie ele-
menty układu zawieszenia i napinacze 
łańcuchów również należy nasmaro-
wać. 

Miejsca smarowania ramion znaczni-
ków należy nasmarować świeżym sma-
rem. 

Wszystkie łożyska są samosmarujące i 
pod tym względem nie wymagają ob-
sługi. 

PRZECHOWYWANIE 
Każdorazowo po zakończeniu pracy 
siewnik należy dokładnie obejrzeć, 
oczyścić z zanieczyszczeń ziemistych, 
kurzu, pozostałości ziarna w zbiorniku 
siewnika. Należy sprawdzić ogólny 
stan poszczególnych zespołów siewni-
ka i zauważone uszkodzenia usunąć. 

Przed dłuższym postojem (np. zimo-
wym) elementy robocze maszyny ma-
jące bezpośredni kontakt z glebą nale-
ży zakonserwować smarując ich po-
wierzchnię olejem. Ubytki powłok la-
kierniczych należy uzupełnić. 

Podczas postoju siewnik powinien być 
oparty na kołach i bocznych podpo-
rach. 
Maszynę należy przechowywać na 
równym, utwardzonym, poziomym pod-
łożu, w miejscu suchym, przewiewnym, 
osłoniętym od wpływów atmosferycz-
nych, w sposób niestwarzający zagro-
żenia dla ludzi i zwierząt. 

Demonta ż i kasacja 

W przypadku zużycia maszyny należy 
ją zdemontować i poddać kasacji. De-
montaż siewnika powinny przeprowa-
dzać osoby uprzednio zaznajomione z 
jego budową. Demontowany siewnik 
należy ustawić w położeniu roboczym 
(rozłożone znaczniki) na równym i 
twardym podłożu. Ze względu na wiel-
kości sił mogące przekraczać 200 N, 
podczas demontażu poszczególnych 
podzespołów należy korzystać z urzą-
dzeń podnośnikowych. 

Kasację siewnika należy przeprowa-
dzić po uprzednim całkowitym jego 
demontażu polegającym na oddziele-
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niu elementów gumowych, z tworzywa, 
z metali żelaznych i metali nieżela-
znych. 
Pamiętaj!  - urządzenia podnośnikowe 
stosowane podczas demontażu może 

obsługiwać jedynie osoba posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje. 

Uzyskane elementy siewnika należy 
oddać do odpowiednich instytucji zaj-
mujących się przerobem i utylizacją 
odpadów. 

Usuwanie niesprawno ści 

Objaw Przyczyna  Sposób usuni ęcia 
Siewnik nie wysiewa  Brak nasion w zbiorniku Uzupełnić zbiornik 

Uszkodzenie układu napę-
dowego 

Sprawdzić: 
- łańcuchy napędu, 
- skrzynię przekładniową 
- koła łańcuchowe na wale 

Nie wysiewa pojedyncza 
redlica 

Zatkanie przewodu wysie-
wającego 

Sprawdzić drożność i usu-
nąć obce ciało 

Uszkodzenie wałka wysie-
wającego 

Sprawdzić czy się obraca. 
Jeżeli nie – wymienić 

Zatkanie szczeliny wałek-
denko 

Usunąć obce ciało 

„Zawieszenie” się nasion  Wymieszać nasiona 
Obce ciało w zbiorniku Usunąć 
Zbyt mało ziarna w zbiorni-
ku 

Uzupełnić  

Nieprawidłowa dawka wy-
siewu 

Niewłaściwe ustawienie 
dźwigni regulacyjnej 

Sprawdzić ustawienie, wy-
konać próbę wysiewu 

Dźwignia regulacji wysiewu 
po ustawieniu podczas 
pracy zmienia położenie 

Sprawdzić blokadę dźwi-
gni, ew. usunąć usterkę 

Poślizg kół Sprawdzić prawidłowość 
obracania się koła napę-
dowego 
Sprawdzić ciśnienie koła w 
oponie i ew. uzupełnić 

Niewłaściwa szczelina wa-
łek - denko 

Sprawdzić i wyregulować 

Siewnik niewłaściwie wy-
poziomowany 

Wyregulować długość gór-
nego cięgła 

Znacznik nie wychyla się Niewłaściwe połączenie Poprawić połączenie 
Uszkodzenie zaworu roz-
dzielającego 

Wymienić zawór 

Niewystarczająca ilość ole-
ju instalacji ciągnika 

Dolać oleju 
 

Nieszczelność instalacji Skontaktować się z punk-
tem naprawy i usunąć 
usterkę 
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Grafika informacyjno - ostrzegawcza 

Siewnik jest wyposażony w następująca grafikę informacyjno-ostrzegawczą 

1/  2/  3/ 

1/. Zapoznać się z instruk-
cją obsługi. 

2/. Wyłączyć silnik i wyjąć 
kluczyk ze stacyjki przed 
rozpoczęciem czynności 
obsługowych. 

3/. Nie sięgać w obszar 
zgniatania, jeśli elementy 
mogą się poruszać. 

4/. Zachować bezpieczna 
odległość, niebezpieczeń-
stwo skaleczenia – tarcze 
redlic. 

5/. Uwaga - niebezpie-
czeństwo zmiażdżenia – 
ramię znacznika. 

  
                                   4/ 

 

  
                                       5/ 

 

Napisy na elementach konstrukcji maszyny: 

- UWAGA! DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE ŚRUBY PO PIERWSZEJ GODZINIE PRACY 

- PRZESTRZEGAJ ZASADY BHP PODANE W INSTRUKCJI OBSŁUGI 

- ZABRANIA SIĘ PRZEWOZU LUDZI NA MASZYNIE 

- ZABRANIA SIĘ PRZEJAZDÓW PO DROGACH PUBLICZNYCH BEZ  

  ODPOWIEDNIEGO OŚWIETLENIA 

 

ZAPAMIĘTAJ  - W przypadku zniszczenia lub zatarcia treści napisów i znaków 

ostrzegawczych należy je wymienić. Nowe napisy i znaki można kupić w punktach 

sprzedaży maszyn lub bezpośrednio u producenta. 

Dobra czytelność napisów ostrzegawczych sprzyja bezpiecznej pracy. Napisy i znaki 
należy przemywać czystą wodą z ew. dodatkiem detergentu. 

W PRZYPADKU WYMIANY PODZESPOŁÓW NA KTÓRYCH ZNAJDOWA ŁA SIĘ 
GRAFIKA INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZA, STOSOWNE OZNACZE NIA NA-
LEŻY UZUPEŁNIĆ.  
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Tabela wysiewu 

Tabela wysiewu jest wskazówką do kalibracji siewnika i ustawienia dźwigni regula-
cyjnej według podziałki na wymagana dawkę wysiewu. Należy mieć na uwadze, że 
tabela ta daje jedynie wskazania, natomiast należy zawsze wykonać próbę wysiewu, 
aby sprawdzić, czy ustawienie dźwigni regulacyjnej jest prawidłowe. 

Podane w tabeli wartości określają dawkę wysiewu w kg/ha  
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