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Deklaracja zgodności WE
Nr. .........................
My:

„KOJA” Firma Prywatna

Adres:

ul. Smolniki 18-520 Stawiski

DEKLARUJEMY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, że:
Wyrób:

Mieszadło do gnojowicy MG-3
(nazwa, typ, nr modelu/partii itd.)

Przeznaczone do zastosowania jako elektryczne mieszadło w podziemnych zbiornikach
gnojowicy
do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania:
- Dyrektywy 98/37/WE wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.12.
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz U
Nr 259, poz. 2170)
- Dyrektywy 73/23/EWG (zastąpionej z dniem 16.01.2007 dyrektywą 2006/95/WE)
wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.15.12.2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U Nr 259, poz. 2172).
a w szczególności norm zharmonizowanych z tymi dyrektywami:
Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne
PN-EN ISO 12100-1: 2005

PN-EN ISO 12100-2: 2005
PN-EN 60204-1:2001

zasady projektowania. Część 1. Podstawowa terminologia,
metodologia.
Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne
zasady projektowania. Część 2. Zasady techniczne
Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn.
Część 1. Wymagania ogólne.

Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeśli produkt zostanie zmieniony lub
przebudowany bez naszej zgody.

18-520 Stawiski dn. 28.08.2007
(miejsce i data wydania)

Janina Konopka - właściciel
(Nazwisko, stanowisko)
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Mieszadło do gnojowicy jest wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz normami przedmiotowymi dotyczącymi bezpieczeństwa.
Uwaga
1. Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie mieszadła.
2.W przypadku, gdy instrukcja jest niezrozumiała należy zwrócić się do producenta
(adres zamieszczony na stronie tytułowej instrukcji).
3.Podczas użytkowania mieszadła należy stosować się do:
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Gospodarki Żywnościowej z dnia
12.01.1998 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników,
maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz U Nr 12/98 poz. 51)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 (Dz U Nr 62 poz.
285, 287, 288); z 28.09.1997 (Dz U Nr 129 poz. 844); z 17.06.1998 (Dz U Nr 79 poz.
513); z 29.11.2002 (Dz U Nr 217 poz. 1833);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 (Dz U Nr 191 poz. 1596) w
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
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1. Wprowadzenie
1.1. Przeczytaj instrukcję obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi służy użytkownikowi informacjami z zakresu użytkowania,
obsługi i konserwacji maszyny, zawiera charakterystyki eksploatacyjne, wymagania
dotyczące bezpiecznej i fachowej eksploatacji mieszadła, pozwalające najlepiej ją
wykorzystać przy maksymalnej żywotności i niezawodności mieszadła. Zawiera też
wskazania jak zamawiać części zamienne.
Staranne zapoznanie się z instrukcją obsługi pomoże użytkownikowi uniknąć wypadków,
sprawnie i wydajnie użytkować mieszadło oraz utrzymać gwarancję do końca okresu
gwarancyjnego.
Należy pamiętać, że instrukcja obsługi mieszadła stanowi jej nieodłączną część, nie
można jej niszczyć ani zgubić. W razie trudności w zrozumieniu instrukcji należy zwrócić się
do producenta ( dotyczy to również symboli zamieszczonych w instrukcji obsługi).
i słowem: UWAGA

Ważne informacje oznaczone są znakiem

1.2. Identyfikacja maszyny
Tabliczkę znamionową urządzenia z jego podstawowymi danymi umieszczono na obudowie
(osłonie) zespołu napędowego mieszadła.
Firma Prywatna KOJA
Janina Konopka
18-520 Stawiski, ul. Smolniki
tel. 086 474 26 03
086 474 26 04
086 278 51 22
fax. 086 278 51 33
Mieszadło do gnojowicy
MG-3
Napięcie znamionowe

3x400 V + PE Masa

333 kg

Moc znamionowa

7,5 kW

Rodzaj pracy

S1

Prąd znamionowy

14,4 A

Rok prod.

2007

Prędkość obr. silnika

1455 obr/min

Nr seryjny

001

Prędkość obr. mieszadła

96 obr/min.

Klasa ochrony

I

Kod IP

41

Rys.1 Tabliczka znamionowa mieszadła.
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2. Zasady bezpiecznej pracy mieszadłem do gnojowicy
Urządzenie może być użytkowane, obsługiwane i naprawiane przez osobę zapoznaną z
niniejszą instrukcją obsługi i zapoznaną z zasadami postępowania w zakresie BHP z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności a w szczególności:
-

-

-

Zabrania się użytkowania urządzenia do innych celów niż zgodne z przeznaczeniem
Zabrania się włączania mieszadła przed zamocowaniem go do zbiornika
Zabrania się użytkowania urządzenia z niekompletnymi łopatkami
Ze względu na możliwość porażenia prądem elektrycznym zabrania się dokonywania
jakichkolwiek prac i samodzielnych napraw w układach zasilania elektrycznego
mieszadła. Montaż naprawy i konserwację układu zasilania elektrycznego należy zlecić
uprawnionemu elektrykowi (aktualne uprawnienia SEP).
Podczas dokonywania napraw i konserwacji mieszadła należy bezwzględnie
odłączyć zasilanie elektryczne mieszadła, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu
mieszadła. Przy wyłączniku na czas napraw zaleca się umieścić napis: „Nie włączać”.
Przed uruchomieniem mieszadła należy upewnić się czy w pobliżu wlotu do zbiornika
nie znajdują się osoby niepowołane. Jeżeli podczas mieszania gnojowicy w pobliżu
znajdują się zwierzęta należy zwracać uwagę, aby znajdowały się w bezpiecznej
odległości od mieszadła.
Przed uruchomieniem mieszadła należy sprawdzić stan oleju w skrzyni
przekładniowej
Przed uruchomieniem mieszadła należy sprawdzić stan osłon zabezpieczających
Niedopuszczalna jest praca mieszadła bez nadzoru osoby obsługującej. Osoba
obsługująca powinna znajdować się w pobliżu wyłącznika głównego i mieć wgląd na
pracę urządzenia w pełnym zakresie.
Zabrania się zbliżania i dotykania elementów urządzenia zanim wszystkie jego
zespoły zatrzymają się
Zabrania się obsługi mieszadła przez osoby nieletnie, a także przebywania dzieci w
strefie pracy mieszadła.
Wymaga się, aby osoba obsługująca urządzenie była sprawna psychofizycznie.
Zaleca się, aby nad otworem do zbiornika w miejscu widocznym umieścić napis:
„UWAGA! Głęboki zbiornik”.

2.1. Ryzyko szczątkowe
Mieszadło do gnojowicy MG-3 jest wykonane zgodnie ze stanem techniki i wymaganiami
bezpieczeństwa aktualnymi w roku jego wyprodukowania. Mimo, że producent mieszadła
dołożył wszelkich starań przy jego konstruowaniu, wykonaniu i oznakowaniu w celu
eliminacji zagrożeń podczas jego pracy, obsługi i konserwacji, to jednak pewne elementy
ryzyka są nie do uniknięcia. Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego
zachowania się osób obsługujących maszynę. Największe niebezpieczeństwo występuje
przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności
- obsługi mieszadła przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nie zapoznane z instrukcją
obsługi
- obsługi maszyny przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających
- używanie maszyny do innych celów niż opisano w instrukcji obsługi
- pracy maszyną przy zdjętych osłonach
- dokonywaniu samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej
- przemieszczania maszyny pracującej lub będącej pod napięciem
- włączenia maszyny do sieci zasilającej w przypadku uszkodzenia przyłącza / gniazda;
- wkładania rąk lub przedmiotów przez dostępne otwory;
- sprawdzania stanu technicznego i wykonywania obsługi lub naprawy przy pracującej
maszynie;
Przy przestrzeganiu takich zaleceń i zakazów jak:
- uważne czytanie instrukcji obsługi,
- zabezpieczenia maszyny przed dostępem dzieci
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- wykonywanie konserwacji i napraw maszyny tylko przez przeszkolone osoby i przy
wyłączonym zasilaniu,
- zakaz wkładania rąk w miejsca zabronione,
- zakaz używania maszyny niesprawnej technicznie,
- wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej przez uprawnionego elektryka
przy odłączonej maszynie od zasilania;
- sprawdzenie skuteczności uziemienia gniazda zasilającego przed przystąpieniem do
eksploatacji maszyny po przeprowadzonej naprawie instalacji elektrycznej maszyny lub
zasilającej może być wyeliminowane zagrożenie szczątkowe przy użytkowaniu mieszadła
dla ludzi i środowiska.
2.2. Znaki bezpieczeństwa
L.p.
1
1.

Znak
2

Znaczenie
3

Tabela 1
Miejsce umieszczenia
4

Zapoznaj się z instrukcją obsługi
przed przystąpieniem do
eksploatacji, obsługi lub naprawy.

Osłona napędu mieszadła lub w
pobliżu tabliczki znamionowej.

Wyłącz silnik i wtyczkę z gniazda
przed rozpoczęciem czynności
obsługowych lub napraw.

Osłona napędu mieszadła lub w
pobliżu tabliczki znamionowej.

Nie otwierać i nie zdejmować
osłon bezpieczeństwa, gdy silnik
jest w ruchu.

Osłony napędu mieszadła
(mechanizm zębatki i dźwignia
blokady), osłona przekładni
pasowej

2.

3.

4.

Osłony napędu mieszadła
(mechanizm zębatki i dźwignia
blokady), osłona przekładni
pasowej
Nie dotykać elementów mieszadła Osłony napędu mieszadła lub w
przed zatrzymaniem się
pobliżu tabliczki znamionowej
wszystkich jego zespołów
Zachować bezpieczną odległość
od maszyny

5.

6.

Ostrzeżenie przed
ruchomym elementem w
zbiorniku

Miejsce dobrze widoczne w
pobliżu kanału

7.

Kierunek obracania się
silnika (mieszadła)

Osłona przekładni pasowej, lub
korpus przekładni zębatej
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Uwaga !
Użytkownik mieszadła jest zobowiązany dbać o czytelność znaków
ostrzegawczych w całym okresie użytkowania maszyny. W wypadku
zniszczenia znaków należy zastąpić je nowymi. Naklejki ze znakami można
zakupić u producenta.
3. Informacje ogólne
3.1. Przeznaczenie
Mieszadło MG-3 jest przeznaczone do mieszania gnojowicy w zbiornikach, gdzie zapobiega
zestalaniu się osadów i powstawaniu kożucha oraz uśrednia skład w całej objętości
zbiornika.
Mieszadła nie wolno używać do innych celów np. do mieszania innych cieczy, mieszania ciał
sypkich (zboża, piasku).

Rys.1 Mieszadło do gnojowicy – wymiary gabarytowe

3.2. Dane techniczne
Dane techniczne szufli mechanicznej z górnym napędem liny przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
L.p.
1
1
2
3
4
5

Parametr
2
szerokość
wysokość
długość
masa
moc silnika

Jedn. miary
3
mm
mm
mm
kg
kW

Wielkość
4
1115
1320
3200
333
7,5

3.3. Budowa urządzenia
Podstawowe elementy składowe mieszadła do gnojowicy (rys. 2) to:
1 - Śruba rozkładająca łopatki;
2 - Korba 2 (naciągająca łańcuch);
3 - Korba 1 (ustawienia kąta nachylenia ramienia ruchomego);
4 - Śruba ściskająca utrzymująca ramię ruchome w ustalonej pozycji
5 - Wskaźnik poziomu oleju
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3
2

1

4

5

Rys. 2 Schemat mieszadła

3.4. Zasada działania mieszadła
Mieszanie gnojowicy w zbiorniku odbywa się przy pomocy mieszadła łopatkowego, które
zanurzone jest w zbiorniku. Mieszadło napędzane jest silnikiem elektrycznym przez
przekładnię pasową i przekładnię zębatą redukujące prędkość obrotową.
3.5. Wyposażenie mieszadła do gnojowicy
Producent dostarcza mieszadło w stanie zmontowanym.
Przygotowanie otworu w zbiorniku wykonuje użytkownik, według wskazań producenta
mieszadła.
Przygotowanie instalacji elektrycznej winno być wykonane przez uprawnionego elektryka
(aktualne uprawnienia SEP).
Wraz z urządzeniem producent dostarcza:
- instrukcję obsługi,
- kartę gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji,
3.6. Instalacja elektryczna zasilająca
3.6.1. Dobór przewodu i zabezpieczenia
Urządzenie należy przyłączyć do sieci elektrycznej prądu przemiennego 3x400V+N+PE.
Wykonanie obwodu zasilającego mieszadło należy do inwestora.
Zgodnie z zasadami doboru przewodów i kabli do obciążeń prądem elektrycznym do
wykonania obwodu zaleca się przewód miedziany pięciożyłowy YDY 5x4mm2 (lub
podobnym) w izolacji na napięcie 750V zakończony gniazdem 3P+N+PE o stopniu ochrony
nie mniejszym niż IP44 i zabezpieczony przed skutkami zwarć bezpiecznikami topikowymi o
wartości 25A.
Prawidłowo wykonana instalacja powinna posiadać sprawny obwód uziemiający. Wszystkie
czynności przyłączeniowe i sprawdzające powinien wykonać elektryk posiadający aktualne
uprawnienia.
Zaleca się, aby obwód elektryczny, z którego zasilane jest mieszadło do gnojowicy
zabezpieczony był wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie różnicowym 30 mA.
3.6.2. Obostrzenia dotyczące warunków BHP i naprawy urządzeń elektrycznych
Przed uruchomieniem mieszadła należy wizualnie skontrolować jej stan techniczny.
Obudowy i osłony powinny być kompletne, bez pęknięć i wgnieceń.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy dokonać naprawy lub wymiany
uszkodzonego elementu. W przypadku wymiany wyłącznika, należy stosować wyłączniki o
takich samych (parametrach) prądach nominalnych jak wymieniane.
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Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego urządzeń
zasilających mieszadła polegającą na:
1. Sprawdzeniu stanu izolacji zewnętrznej przewodów elektrycznych
2. Sprawdzeniu stanu technicznego osprzętu elektrycznego (stan pokryw,
uszczelek, przycisków, dławików uszczelniających, czy nie są poluzowane połączenia
śrubowe końcówek przewodów)
3. Sprawdzeniu ciągłości obwodów ochrony przeciwporażeniowej
4. Sprawdzeniu działania włącznika nadmiarowo-prądowego
5. Wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji przewodów
6. Wykonaniu pomiarów rezystancji obwodu ochronnego
7. Sprawdzeniu stanu technicznego silnika elektrycznego.
Czynności naprawcze i kontrolno-pomiarowe może wykonać osoba posiadająca kwalifikacje
potwierdzone dokumentem (aktualne uprawnienia SEP).
Prace konserwacyjne, naprawcze i remontowe przy urządzeniach elektrycznych winny być
wykonane przy wyłączonym napięciu. Podczas wykonania prac naprawczych w skrzynce
sterującej należy wyłączyć wyłącznik główny (pozycja 0) oraz wyjąć wkładki bezpiecznikowe
zabezpieczenia głównego.
3.6.3. Schemat połączeń elektrycznych mieszadła

Rys. 3. Schemat instalacji elektrycznej.
1 - Wtyk ABL17; 32A-6h; IP54 lub IP44 (opcja na życzenie zamawiającego)
2 – Wyłącznik silnikowy GZ1-M20 z wyzwalaczem zanikowym GZ1-AU385 firmy
Telemecanique; zakres nastaw 13 – 18 A; nastawa 14,5A; IP41
3 - Przełącznik zero-gwiazda-trójkąt SPAMEL; ŁK-40; 40A
4 - Silnik typ SG132 M-4; 7,5 kW; 1445 obr/min; IP 55
4. Obsługa mieszadła
4.1 Ustawienie mieszadła nad otworem zbiornika na gnojowicę
Rama podstawy mieszadła powinna być usytuowana współśrodkowo z otworem zbiornika na
gnojowicę (rys. 4).
Uwaga
Ze względu na dużą masę urządzenia zachować szczególną ostrożność.
Pracę powinny wykonywać co najmniej dwie osoby.
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Rys. 4. Ustawienie mieszadła do gnojowicy nad otworem zbiornika i regulacja kąta
nachylenia ramienia ruchomego
4.2 Ustawienie kąta nachylenia ramienia obrotowego
Kąt pochyłu ramienia ustawia się obracając korbą 1 (rys. 2 [3] i rys. 4). Po ustawieniu
żądanego kąta należy dokręcić śruby dociskające (prawa i lewa) uniemożliwiające zmianę
kąta nachylenia ramienia podczas pracy mieszadła.(rys.5)

Rys.5. Śruba dociskająca (utrzymująca kąt pochyłu ramienia obrotowego)
4.3 Zamocowanie ramy mieszadła
Belkę połączoną z łańcuchem należy usytuować wewnątrz zbiornika w taki sposób, by oba
końce belki znajdowały się pod górną ścianą zbiornika a środek belki pod otworem. Łańcuch
należy zamocować ogniwem na haku mieszadła (rys 6) tak aby był naprężony i naciągnąć
obracając korbą 2 (rys. 2 [2] i rys. 6).
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Rys. 6. Usytuowanie i zamocowanie belki z łańcuchem
Uwaga
Belka i łańcuch nie mogą stykać się z ramieniem obrotowym mieszadła.
4.4 Wsunięcie ramienia obrotowego
Ramię obrotowe mieszadła wsuwa się obracając kołem zębatym (rys. 7) za pomocą klucza
dołączonego do urządzenia.
Aby móc obracać kołem zębatym należy zwolnić blokadę naciskając i przytrzymując
dźwignię blokady (rys. 7).

Rys. 7 Mechanizm zębatki i dźwignia blokady
4.5 Rozłożenie łopatek
Łopatki rozkłada się obracając śrubą umieszczoną na końcu ramienia obrotowego (rys. 2 [1])
(kluczem dostarczonym z mieszadłem).
Uwaga
Odległość łopatek mieszadła (po wsunięciu ramienia ustawieniu kąta
pochyłu i rozłożeniu łopatek) od ścian zbiornika na gnojowicę musi
wynosić minimum 500mm (rys. 8).
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Rys. 8 Schemat mieszadła do gnojowicy w zbiorniku na gnojowice – minimalna odległość
łopatek od ścian zbiornika
4.6 Osłony zabezpieczające
Po zakończeniu prac montażowych należy rozłożyć osłony zabezpieczające przed dostępem
do otwartych części otworu zbiornika gnojowicy. Zabezpieczają one obsługę i znajdujące się
w pobliżu zwierzęta przed wypadkiem.
Bezwzględnie należy zamknąć osłony zabezpieczające przed dostępem do obracającego
się w czasie normalnej pracy mechanizmu zębatki i dźwigni blokady.
W osłonę wyposażona jest także przekładnia pasowa silnika elektrycznego, którą demontuje
się tylko w przypadku wymiany pasów klinowych. Po wymianie pasów klinowych osłonę
przekładni pasowej należy założyć ponownie.

Rys. 9. Osłony przekładni pasowej i mechanizmu zębatki i dźwigni blokady
UWAGA
W żadnym wypadku nie można demontować osłon zabezpieczających
przed wypadkiem w czasie normalnej pracy
Uwaga
Należy zabezpieczyć zbiornik z gnojowicą ogrodzeniem chroniącym przed
dostaniem się do niego ciał obcych
4.7 Uruchomienie napędu mieszadła
Silnik mieszadła uruchamiać należy przy ustawieniu przełącznika gwiazda-trójkąt w pozycji
„gwiazda” (Y).
Po osiągnięciu odpowiedniej prędkości obrotowej silnika należy przełączyć w pozycję
„trójkąt” (Δ).
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Uwaga
Praca mieszadła przy odwrotnym połączeniu faz, takim, że mieszadło
obraca się w drugą stronę lub zbyt długie pozostawienie włączonego
napędu w pozycji „gwiazda” może spowodować uszkodzenie silnika
Uwaga
Stosować tylko oryginalne części dostarczane, lub zalecane przez
producenta
Uwaga
Nie dokonywać samodzielnie napraw i zmian w instalacji zasilającej
urządzenie
5. Typowe usterki i sposób ich usunięcia.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki, bądź awarii, należy zawsze:
- wyłączyć napęd mieszadła wciskając przycisk "Wył" (czarne) zabezpieczeń
przeciążeniowych
- wyjąć wtyczkę z gniazda instalacji elektrycznej
- ustalić przyczynę awarii
- w przypadku awarii w okresie gwarancyjnym zgłosić ją producentowi mieszadła
- bez względu na przyczynę awarii, zabrania się uruchamiania przenośnika przed
dokonaniem naprawy.
W czasie eksploatacji mieszadła mogą wystąpić usterki, których przyczyny i sposób
usunięcia przedstawiono w tablicy 3.
Usterka
1
Silnik napędu mieszadła nie
pracuje po załączeniu
wyłącznika W.
Silnik pracuje, lecz
mieszadło nie obraca się w
zbiorniku.
Urządzenie pracuje, lecz co
chwila wyłącza się
samoczynnie.

Przyczyna
2
Brak zasilania w sieci
Wyłączony bezpiecznik
instalacyjny
Uszkodzone elementy
instalacji elektrycznej
Zbyt duże obciążenie
mieszadła, występuje poślizg
przekładni pasowej.
Uszkodzony pas klinowy
Źle dobrana nastawa
zabezpieczenia
przeciążeniowego

Tabela 3
Sposób usunięcia
3
Włączyć bezpiecznik
(automat) w położenie I
Wezwać uprawnionego
elektryka
Wyłączyć urządzenie i
oczyścić mieszadło
Wezwać serwis producenta
Wezwać uprawnionego
elektryka

6. Konserwacja
Sprawne i długotrwałe działanie mieszadła zależy głównie od umiejętnej obsługi,
niezwłocznego usuwania nawet najmniejszych usterek oraz od właściwej konserwacji.
Dlatego każdego dnia po zakończeniu pracy silnik mieszadła wraz z przekładnią należy
oczyścić.
W czasie okresowych przeglądów mieszadła należy sprawdzić i w miarę potrzeb dokręcić
poluzowane nakrętki i śruby.
Raz na sezon nasmarować łożyska.
Przekładnia, zalana jest olejem przekładniowym. Jego poziom sprawdza się obserwując
nakrętkę z oczkiem (rys. 9). Przy poziomym ustawieniu mieszadła poziom oleju musi sięgać
minimum do połowy oczka.
Przeguby oraz śruby korb smarować przez smarowniczki smarownicą ręczną lub nożną
smarem stałym.
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Rys. 9 Nakrętka z oczkiem –wskaźnik poziomu oleju w przekładni
7. Transport
Mieszadło wyposażone jest w koła transportowe ułatwiające przemieszczanie urządzenia.
Transport urządzenia odbywa się ręcznie – po zablokowaniu części ruchomych, urządzenie
jest przemieszczane przy pomocy kół transportowych.
8. Przechowywanie
Po zdemontowaniu mieszadła ze zbiornika z gnojowicą należy go umyć pod bieżącą wodą
ze środkiem myjącym i przechowywać w miejscu zadaszonym.
9. Demontaż i kasacja
Mieszadło jest wykonane z materiałów niegrożących skażeniem środowiska i po całkowitym
zużyciu się może być złomowane. Przed przekazaniem na złom należy mieszadło
rozmontować na części i posegregować je wg materiałów. W tym celu należy:
zdemontować instalację elektryczną (silnik, przewody, wyłącznik)
zdemontować mieszadło
odzyskać olej z przekładni
mieszadło rozłożyć na elementy lub w całości złomować
olej przekazać do punktu zbiórki zużytego oleju.
Uwaga
Przewodów elektrycznych części z tworzywa i gumy nie należy palić.
Części elektryczne, z tworzywa i gumy oraz części metalowe przekazać do
odpowiednich zbiornic.
10. Gwarancja
10.1. Warunki gwarancji
Zgodnie z Zarządzeniem Ministrów Gospodarki Materiałowej oraz Usług z dnia
01.12.1993 r. /MP. nr 44 z dn. 31.12.1983 r. poz. 263 ustala się że producent nie może
odmówić przyjęcia sprzętu do wymiany na nowy, gdy ten ulegnie trzykrotnemu istotnemu
uszkodzeniu uniemożliwiającemu normalną pracę urządzenia.
Producent ma prawo nie uznać gwarancji, jeżeli w tym okresie (12 miesięcy) maszyna była
eksploatowana niezgodnie z przeznaczeniem bądź dokonano przy niej jakichkolwiek zmian
technicznych lub napraw.
Dlatego też, przed przystąpieniem do pracy użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi urządzenia celem uniknięcia niepotrzebnych awarii, gdyż
nieprzestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji prowadzi do obniżenia sprawności
urządzenia oraz utraty praw z tytułu gwarancji.
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10.2. Usuwanie usterek gwarancyjnych
W przypadku uszkodzenia maszyny posiadającej gwarancję użytkownik powinien zgłosić się
do producenta. Gdy reklamacja zostanie uwzględniona producent zobowiązany jest do
bezpłatnej naprawy reklamowanego urządzenia (dostarczenie nowych części, pokrycie
kosztów naprawy i transportu).
Uwaga !
1. Podstawą do załatwienia reklamacji jest karta gwarancyjna
poświadczona przez sprzedawcę z datą zakupu.
2. Karta gwarancyjna obowiązuje tylko na urządzenie, które zostało w niej
wyszczególnione. Należy zwrócić uwagę na zgodność numerów
fabrycznych w karcie z numerami na tabliczkach znamionowych
urządzenia i silnika.
11. Katalog części zamiennych
Sposób zamawiania części zamiennych
Części zamienne wg wykazu można zamawiać u producenta mieszadła (adres na
okładce instrukcji). W zamówieniu należy każdorazowo podać:
•
dokładny adres zamawiającego
•
warunki płatności
•
numer fabryczny maszyny i rok produkcji
•
dokładną nazwę i numer części zamiennej wg wykazu
•
liczbę sztuk zamawianych części
11.1. Wykaz części elektrycznych
Tabela 4
L.p.
1
1.

2.

Wyszczególnienie
2
Silnik elektryczny
- producent
- typ
- moc
- prąd znamionowy
- prędkość obrotowa
- napięcie zasilania
- częstotliwość
- cosϕ
- klasa izolacji
- stopień ochrony
Wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniami
przed zwarciem i przeciążeniem
- producent
- typ
- zakres nastaw
- nastawa
- napięcie
- stopień ochrony
z wyzwalaczem elektrycznym zanikowym
- typ
- zakres napięcia
- częstotliwość
obudowa
- typ

Jedn.
miary
3
szt.
kW
A
A
obr/min
V
Hz
-

Dane
4
1
Tamel S.A.
SG132 M4
7,5
14,4/400V
15,1/380V
1445
400/380
50
0,86
F
IP55

A
A
V
-

TELEMECHANIK
GZ1-M21 (17-23)

V
Hz

GZ1-AU385
380-400
50

17-23
14,5
400
IP41

GZ1 GU2-MC02
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3.

4.

Przełącznik gwiazda - trójkąt
- producent
- typ
- prąd
- stopień ochrony
Przewody i kable
- typ
- ilość żył/przekrój
- długość

A
-

SPAMEL
ŁK-40
40
IP65

szt./mm2
m

H05VV-F (OWY)
4/4
7

11.2. Wykaz części mechanicznych
Nr poz.

Nazwa części

1.

Pas wielorowkowy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Koło pneumatyczne
Pierścień uszczelniający (simering)
Łożysko kulkowe
Łożysko kulkowe
Łożysko
Łożysko kulkowe
Pierścień Segera
Pierścień Segera
Pierścień Segera
Smarowniczka
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Oring

Nr katalogowy
lub nr normy
OPTIBELT-RB PL
1333 (12 Row.)
D-400x4
TC 100x125x12
6220
6207
32207A
6020
35Z
72W
100Z
M6x1
TC 100x125x12
TC 100x130x12
AO-45x72x10
32x3

Tabela 5
Ilość
sztuk
1
2
3
1
2
1
1
2
2
2
6
2
1
1
1
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Karta gwarancyjna

Nazwa wyrobu ............................................................... Typ ................
Nr fabryczny ............................... rok produkcji ...................
Nr silnika elektrycznego .............................. moc silnika ................kW
Data sprzedaży wyrobu....................................................
Okres gwarancji na urządzenie dla użytkownika wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
W okresie gwarancyjnym wszelkie usterki wynikłe z winy producenta usuwa się
bezpłatnie. Szczegółowe zasady gwarancyjnego usuwania usterek zawarto w
„Warunkach gwarancji”.

...........................................
pieczątka zakładu
(data i podpis sprzedawcy)
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