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1. IDENTYFIKACJA MASZYNY 

 Agregat posiada tabliczkę 
znamionową umieszczoną na ramie w 
miejscu wskazanym na rysunku 1. 
Na tabliczce znamionowej znajdują się 
następujące waŜne informacje: Nazwa  
i adres producenta, nr i symbol maszyny, 
rok produkcji, znak CE  znak KJ. 
Na okładce instrukcji obsługi naleŜy 
zapisać nr fabryczny maszyny. 
Zawsze podczas rozmów  
i korespondencji naleŜy powoływać się 
na symbol i nr maszyny. 
Instrukcja obsługi stanowi podstawowe 
wyposaŜenie maszyny. 

2. WPROWADZENIE 

Symbol ostrzegawczy o zagroŜeniu 
Szczególnie waŜne informacje dotyczące zagroŜeń są w instrukcji 
oznaczane specjalnymi znakami. JeŜeli spotkasz taki znak uwaŜnie 
przeczytaj uwagę, zapamiętaj ją i zawsze stosuj się do niej. 

2.1. Przeczytaj instrukcję obsługi 

 Niniejsza instrukcja obsługi słuŜy uŜytkownikowi informacjami z zakresu 
uŜytkowania, obsługi i konserwacji maszyny, zawiera charakterystyki 
eksploatacyjne, wymagania dotyczące bezpiecznej i fachowej eksploatacji 
maszyny, pozwalające najlepiej ją wykorzystać przy maksymalnej Ŝywotności  
i niezawodności maszyny. Zawiera teŜ wskazania jak zamawiać części zamienne. 
Staranne zapoznanie się z instrukcją obsługi pomoŜe Ci uniknąć wypadków, 
utrzymać gwarancję do końca okresu gwarancyjnego, poza tym oczywiście 
będziesz w kaŜdej chwili dysponował sprawną i wydajną maszyną, gotową do 
uŜycia.  
 Z niniejszą instrukcją muszą się takŜe zapoznać wszystkie osoby mające 
bezpośredni kontakt z maszyną: mechanik, konserwator, traktorzysta... 
W przypadku niejasności lub wątpliwości, co do treści instrukcji obsługi naleŜy 
skontaktować się z producentem lub sprzedawcą maszyny. 
Adres producenta:  
UNIA- FAMAROL 
ul. Przemysłowa 100,                         tel. cent.                (059) 841-80-01 
76-200 Słupsk                                   fax. cent.               (059) 842-78-86 
                                                        tel. dz. sprzedaŜy   (059) 841-80-24 
                                                        tel. serwis              (059) 841-80-27 
 
Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposaŜenie maszyny. 
W przypadku utraty lub zniszczenia zamów nową instrukcję obsługi  
u producenta. 

 
Rys. 1 Tabliczka znamionowa 
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2.2. Przeznaczenie maszyny 

 Bierny agregat uprawowy przeznaczony jest wyłącznie do prac w rolnictwie. 
UŜytkowanie agregatu do innych celów będzie rozumiane jako niezgodne  
z przeznaczeniem. 
Agregaty uprawowe U767/5, U767/6, U767/7 są maszynami zawieszanymi. 
Zadaniem agregatu jest przygotowanie gleby do siewu: spulchnienie, 
wyrównanie i lekkie ugniecenie wierzchniej warstwy gleby uprzednio zaoranej w 
celu przygotowania gleby do siewu. 
Agregat moŜe pracować samodzielnie lub moŜe być połączony z siewnikiem 
zawieszanym lub moŜna zamontować siewnik nabudowany tworząc agregat 
uprawowo- siewny. 
Agregat naleŜy stosować na glebach lekkich i średniozwięzłych. Nie naleŜy 
stosować agregatu na glebach silnie zakamienionych oraz na polach po 
podorywkach z płytko przyoranymi resztkami poŜniwnymi. Nie naleŜy stosować 
agregatu do kultywacji ścierniska. 
Agregat moŜe współpracować z ciągnikami posiadającymi II lub III kategorię 
zawieszenia. 
Maszyna posiada wiele wersji wyposaŜenia. W zaleŜności od potrzeb, mocy 
ciągnika, warunków glebowych, technologii uprawy naleŜy dobrać taką 
kompletację, aby uzyskać maksymalne efekty pracy. 
Do dyspozycji są dwa rodzaje zębów kultywatora, dwa rodzaje wałów 
ugniatających, sprzęg hydrauliczny lub sprzęg do siewnika nabudowanego. 

Maszyna powinna być fachowo uŜytkowana, obsługiwana i naprawiana. 
Eksploatacja maszyny przez osoby niepowołane jak dzieci, młodociani 
moŜe być przyczyną zagroŜeń dla zdrowia, Ŝycia lub uszkodzenia 
maszyny. Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa podanych w 

niniejszej instrukcji, oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŜe 
przepisów ruchu drogowego. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania prac obsługowych i podczas konserwacji maszyny. 

Samowolne zmiany dokonane w maszynie wykluczają odpowiedzialność 
producenta za szkody stąd wynikłe. 
UWAGA: Do napraw stosować tylko oryginalne części zamienne produkcji  

               UNIA-FAMAROL Tylko one gwarantują długotrwałe i bezpieczne 
uŜytkowanie maszyny. Na rynku dostępnych jest wiele nieoryginalnych 
części zamiennych. Zastosowanie ich moŜe być przyczyną uszkodzenia 
maszyny lub moŜe pogorszyć warunki bezpiecznego uŜytkowania. 
UNIA-FAMAROL nie bierze odpowiedzialności za naprawy i nie uznaje 
roszczeń gwarancyjnych dla maszyn, w których zostały zastosowane 
nieoryginalne części wymienne. 

2.3. Co waŜne jest przy zakupie 

 Niniejszą instrukcję obsługi naleŜy dołączyć do maszyny. Sprzedawca 
wypełnia „Potwierdzenie odbioru maszyny rolniczej wraz z instrukcją”, które po 
złoŜeniu podpisów zatrzymuje, natomiast nabywca maszyny otrzymuje kopię. 
Przed odbiorem prosimy sprawdzić kompletność maszyny według Specyfikacji 
Wysyłkowej oraz dopilnować, aby sprzedawca dokładnie wypełnił kartę 
gwarancyjną, kupony reklamacyjne i stronę tytułową instrukcji obsługi. 
Wskazane jest, aby dostawca maszyn, zarówno nowych jak i uŜywanych, 
przechowywał pisemne potwierdzenie odbioru Instrukcji wraz z maszyną. 
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2.4. Gwarancja 

Szczegółowe warunki gwarancji podane są w karcie gwarancyjnej. 

Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją naleŜy do obowiązków 
obsługującego maszynę. 

Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji prowadzi do obniŜenia 
sprawności maszyny lub awarii oraz utraty praw z tytułu gwarancji. 
W szczególności utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w przypadku: 

− stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji 
niezgodnej z przeznaczeniem, 

− dokonywania napraw przez warsztaty inne niŜ serwis sprzedawcy, serwis 
producenta lub inne przez nich wskazane, 

− uŜycia do napraw części innych niŜ fabryczne, 
− dokonania samowolnych zmian w konstrukcji maszyny. 

W przypadku awarii maszyny posiadającej gwarancję naleŜy zgłosić ten fakt do 
punktu sprzedaŜy lub do producenta. Części wymienne moŜna nabyć  
u sprzedawcy maszyny lub u producenta. 
Gwarancji nie podlegają elementy robocze zuŜywające się w sposób naturalny tj: 
Redliczki i Zęby spręŜynowe  
Gwarancji takŜe nie podlegają elementy uszkodzone na skutek nieprawidłowej  
i niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji. 
Wszelkich informacji na temat maszyny oraz wyjaśnień do instrukcji obsługi 
udzieli sprzedawca lub producent. 

3. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Większość wypadków, jakie zdarzają się podczas pracy, obsługi lub 
transportu sprowadza się do nieprzestrzegania elementarnych zasad 
ostroŜności.  

UNIA-FAMAROL bierze odpowiedzialność za konstrukcję pod względem 
bezpieczeństwa produkowanego wyrobu. Maszyna została zaprojektowana 
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i moŜliwości technologicznych. Niemniej 
podczas uŜytkowania maszyny pewne elementy zagroŜeń występują i są nie do 
uniknięcia. Na te elementy zagroŜeń, określane jako ryzyko szczątkowe, 
uŜytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę. Przestrzeganie poniŜszych 
zaleceń spowoduje, Ŝe ryzyko powstania jakichkolwiek zagroŜeń zostanie 
wyeliminowane. 

Większość wypadków, jakie zdarzają się podczas pracy, obsługi lub transportu 
sprowadza się do nieprzestrzegania elementarnych zasad ostroŜności. Wobec 
tego waŜne jest, aby kaŜda osoba mająca do czynienia z tą maszyną 
przestrzegała w sposób jak najbardziej ścisły przytoczonych niŜej podstawowych 
zasad bezpieczeństwa: 

Ogólne: 

1. UwaŜnie przeczytać instrukcję obsługi maszyny i zapoznać się z jej 
budową i funkcjonowaniem poszczególnych zespołów. 

2. Maszynę zaczepiać do ciągnika naleŜy zgodnie z przepisami i podłączać 
tylko do trzypunktowego układu zawieszenia. 

3. Przy podłączaniu i odczepianiu maszyny od ciągnika zachować szczególną 
ostroŜność. 

4. Przed kaŜdym uruchomieniem naleŜy sprawdzić maszynę wraz z 
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ciągnikiem pod względem bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji maszyny. 

5. Oprócz wskazań zawartych w niniejszej instrukcji przestrzegać równieŜ 
ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy! 

6. Przestrzegać wskazań napisów i symboli ostrzegawczych umieszczonych 
na maszynie. Ich przestrzeganie słuŜy Twojemu bezpieczeństwu! 

7. Maszynę wolno uŜywać tylko do celów opisanych w instrukcji obsługi. 
Stosowanie jej do innych prac niŜ wyszczególniono jest zastosowaniem 
niezgodnym z przeznaczeniem i moŜe spowodować nieprzewidziane w 
instrukcji zagroŜenia lub zniszczenie maszyny.  

8. Utrzymywać zawsze bezpieczną odległość od wszystkich wirujących części. 
Zabrania się wkładać ręce w miejsca niedostępne i zabronione. 

9. Zabrania się pracy przy otwartych osłonach mechanizmów i elementów 
napędowych. 

10.Nigdy nie nosić odzieŜy, która moŜe zostać pochwycona przez wirujące 
elementy. 

11.Nigdy nie zostawiać maszyny z załączonym ciągnikiem bez kontroli. 
12.Nigdy nie wchodzić na maszynę. Nie przewozić osób zwierząt oraz 

jakichkolwiek ładunków na maszynie lub ciągniku podczas transportu  
i pracy. 

13.Maszyna moŜe być agregowana tylko z ciągnikami sprawnymi i o 
odpowiedniej mocy. 

14.Wszystkie elementy sterowania lub nastawcze maszyny (linki, łańcuchy, 
cięgna itp.) załoŜyć tak, aby w Ŝadnej z moŜliwych pozycji podczas pracy  
i transportu jak teŜ manewrowania nie wykonywały niezamierzonych 
ruchów. 

15.Nie zezwalać na przebywanie osób postronnych w zasięgu pracy maszyny.  
      W szczególności zwrócić uwagę na dzieci i osoby nietrzeźwe. 
16. Zwracać uwagę na wystarczającą ilość miejsca podczas wykonywania 

manewrów. 
17.Nie wchodzić między ciągnik a maszynę zanim nie zostanie wyłączony 

silnik, wyjęty kluczyk ze stacyjki, i zaciągnięty hamulec postojowy ciągnika 
lub nie zostaną podłoŜone kliny pod koła zabezpieczające przed 
samoczynnym przemieszczeniem się pojazdu. 

18.Sterowanie dźwignią podnośnika hydraulicznego ciągnika powinno 
odbywać się wyłącznie z pozycji siedziska kierowcy. Niedopuszczalne jest 
manewrowanie dźwignią z zewnątrz ciągnika.  

Transport 
19.Zabrania się transportować po drogach publicznych maszynę zawieszoną 

na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. 
20.Przed przejazdem nawet na krótkie odległości przestawić maszynę w 

połoŜenie transportowe. Upewnić się, Ŝe sprzęg jest zabezpieczony przed 
samoczynnym opadaniem. 

21.Zachować szczególną ostroŜność podczas przejazdów agregatem po 
drogach publicznych oraz dostosować się do obowiązujących przepisów 
kodeksu drogowego. Ponadto na czas transportu zamontować na 
agregacie przenośne urządzenie świetlno ostrzegawcze (patrz rozdział 
6.5). 

22.Dostosować prędkość jazdy po drogach do aktualnych warunków 
drogowych, nie jechać zbyt szybko! Pamiętać na zakrętach, Ŝe maszyna 
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wystaje poza obrys ciągnika. Na zakrętach zwracać uwagę na bezwładność 
maszyny.  

23.Dopuszczalne pochylenie zbocza podczas pracy i transportu nie moŜe 
przekraczać 8,5o. 

24.Dopuszczalna prędkość podczas transportu powinna być nie większa niŜ 
10km/h. 

25.Podczas transportu agregatu uprawowo-siewnego nie transportować ziarna 
w zbiorniku siewnika. 

Praca  
26.Obsługiwać agregat mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które 

posiadają odpowiednie uprawnienia, poznali zasady BHP i mają 
doświadczenie w obsłudze maszyn rolniczych oraz zapoznały się z 
treścią instrukcji obsługi. W szczególności zabrania się 
przebywaniu w pobliŜu maszyny i jej obsługi osobom w stanie 
nietrzeźwym oraz dzieciom. 

27.Przed rozpoczęciem pracy skontrolować maszynę czy wszystkie części są 
prawidłowo zamocowane. 

28.Zabrania się przebywania osób postronnych w strefie działań zespołów 
roboczych maszyny oraz w jej pobliŜu. 

29.KaŜdorazowo przed uŜytkowaniem maszyny zwrócić uwagę na stan  
i zamocowanie poszczególnych elementów roboczych, a zwłaszcza zębów 
spręŜynowych, łoŜyskowań wałów, sworzni zawieszenia i sworzni sprzęgu. 
ZuŜyte i uszkodzone elementy maszyny natychmiast zastąpić oryginalnymi 
częściami zamiennymi. 

30.Upewnić się przed wykonaniem jakiegokolwiek manewru, Ŝe w strefie 
zagroŜenia nie znajdują się ludzie lub zwierzęta. 

31.Zabrania się pracować agregatem podczas jazdy do tyłu. 
32.Praca agregatem na stokach i pochyłościach terenu do 8,5° jest pracą 

bezpieczną. Zabrania się pracować na polach o większym nachyleniu 
zbocza. 

Maszyny zawieszane na trzypunktowym układzie zawieszenia 
33.Przed zawieszeniem lub zdjęciem agregatu z trzypunktowego układu 

zawieszenia ciągnika ustawić dźwignię podnośnika hydraulicznego w 
połoŜeniu, w którym wykluczone jest niezamierzone wydźwignięcie lub 
opuszczenie maszyny. 

34.Kategorie zawieszenia ciągnika i maszyny muszą być zgodne. 
35.Nie wchodzić pomiędzy ciągnik a maszynę, kiedy włączony jest silnik  

i maszyna jest uniesiona na trzypunktowym układzie zawieszenia. 
36.Podczas przejazdów transportowych z wydźwigniętą maszyną dźwignia 

sterowania podnośnika hydraulicznego musi być zawsze zabezpieczona 
przed opuszczeniem. 

Maszyna odłączona od ciągnika 
37.Maszynę ustawić na twardej i równej powierzchni w miejscu nie 

utrudniającym manewrów pojazdów i innych maszyn rolniczych jak 
równieŜ ruchu osób i zwierząt. 

38.Podczas składowania maszyna musi być stabilna. Nie wolno ustawiać 
agregatu uprawowo- siewnego z siewnikiem wydźwigniętym na sprzęgu do 
góry. 

Obsługa 
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39.Przy pracach na maszynie podniesionej do góry zawsze zabezpieczyć ją 
przed opadnięciem poprzez odpowiednie podparcie. 

40.Wszelkie prace obsługowe, naprawcze, konserwacyjne, regulacyjne oraz 
czyszczenie wykonywać tylko w czasie postoju i przy wyłączonym silniku 
ciągnika i wyjętym kluczyku ze stacyjki! 

41.Przed opuszczeniem ciągnika wyłączyć silnik, wyjąć kluczyki ze stacyjki  
i zaciągnąć hamulec ręczny. 

42.Podczas prac naprawczych i konserwacyjnych uŜywać właściwych narzędzi 
i stosować odpowiednią odzieŜ ochronną i środki ochrony osobistej. 

System hydrauliczny  
43.System hydrauliczny pracuje pod wysokim ciśnieniem. 
44.Podczas podłączania węŜy hydraulicznych do ciągnika zwrócić uwagę na 

to, aby układ hydrauliczny w ciągniku i maszynie nie były pod ciśnieniem. 
Wtyczki i gniazda hydrauliczne powinny być sprawne i szczelne. WęŜe 
naleŜy podłączać do właściwych gniazd. 

45.Układ hydrauliczny naleŜy systematycznie kontrolować. Starzejące się 
węŜe i uszkodzone elementy naleŜy wymieniać na nowe zgodne z 
podanymi w katalogu części. Podczas normalnej eksploatacji węŜe 
hydrauliczne naleŜy wymieniać, co 5 lat. 

46.Podczas szukania miejsc przecieku zachować szczególną ostroŜność. 
NaleŜy stosować min. okulary i rękawice ochronne. Wypływający pod 
wysokim ciśnieniem olej moŜe spowodować cięŜkie zranienie. W przypadku 
zranienia naleŜy natychmiast udać się do lekarza. 

47.Przed rozpoczęciem prac przy układzie hydraulicznym naleŜy wyłączyć 
silnik i pozbawić układ ciśnienia. 

48.Prace naprawcze układu hydraulicznego powinny być przeprowadzane 
tylko w warsztatach posiadających odpowiednie wyposaŜenie  
i przeszkolonych pracowników. 

Konserwacja  
49.Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszczenie maszyny oraz usuwanie 

usterek w czasie pracy wykonywać tylko przy wyłączonym silniku  
i wyjętym ze stacyjki kluczyku  

50.Sprawdzać regularnie stan dokręcenia śrub i nakrętek. 
51.Do prac obsługowych i konserwacyjnych stosować odzieŜ ochronną, 

rękawice i okulary. 
52.Po skończonych pracach konserwacyjnych z powierzchni maszyny usunąć 

zabrudzenia smarami i olejem. 
53.Do napraw stosować tylko oryginalne części wymienne wskazane w 

katalogu części wymiennych. Tylko one spełniają wymagania techniczne  
i gwarantują długotrwałą i bezpieczną eksploatację. 

4. ZNAKI OSTRZEGAWCZE 

 Na agregacie umieszczono kalkomanie i napisy ostrzegawcze (rys. 2). 
Zawsze naleŜy dbać o czytelność tych znaków. W przypadku zniszczenia napisów 
ostrzegawczych naleŜy zamówić je u producenta i uzupełnić na maszynie. 
Agregat wyposaŜono w następujące kalkomanie ostrzegawcze 
a- UWAGA– Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z treścią instrukcji 

obsługi. 
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b- UWAGA– Przed przystąpieniem do prac obsługowych lub naprawczych wyłącz 

silnik ciągnika. 
c- ZAKAZ- Zabrania się transportować po drogach publicznych maszynę 

zawieszoną na ciągniku. 
d- UWAGA – W maszynie znajdują się elementy które zmieniają swoje połoŜenie 

podczas pracy i regulacji. Zwróć na nie uwagę. Nie dotykaj ich. Mogą one być 
przyczyną wypadków. 

e- UWAGA- Maszyna moŜe być bezpiecznie rozładowywana ze środków 
transportu za pomocą urządzeń dźwigowych. Miejsca zakładania zawiesi 
pokazują piktogramy. 

f- UWAGA- Maszyna posiada układ hydrauliczny pracujący pod wysokim 
ciśnieniem, zwróć uwagę na jego szczelność. Zachowaj szczególną ostroŜność 
podczas jego obsługi. 

5. OPIS AGREGATU UPRAWOWEGO 

5.1. Budowa i charakterystyka ogólna 

 Agregat uprawowy jest maszyną zawieszaną na ciągniku. MoŜe być on 
uŜywany do pracy samodzielnej lub do pracy w agregacie uprawowo- siewnym. 
Agregat moŜe współpracować z siewnikiem zawieszanym lub nabudowanym. 
Agregat (rys. 3) składa się ze sztywnej przestrzennej ramy (1), do której od dołu 
na układzie dźwigniowym zamontowano kultywator (2). Kultywator moŜe być 
wykonany z zębami zakrzywionymi lub prostymi. Przed zębami kultywatora 

 

Rys. 2 Znaki ostrzegawcze 
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umieszczono przedni kruszący wał (3). W agregatach 4 i 4,5 m zastosowano 
przedni wał dzielony składający się z trzech części, między którymi umieszczono 
spulchniacz śladów ciągnika (5). Agregat o szerokości roboczej 3m wyposaŜony 
jest w wał jednolity na całej szerokości i nie posiada spulchniacza. Wał przedni 
posiada duŜą nośność, co ułatwia utrzymanie jednakowej głębokości pracy. 
Za kultywatorem umieszczony został duŜej średnicy wał ugniatający (4). 

Do wyboru są trzy typy wału dogniatalącego: 
1. Wał elastyczny o średnicy 480 mm wykonany z elastycznych pierścieni 

osadzonych na sztywnej osi. Jest on niewraŜliwy na uszkodzenia od 
kamieni, doskonale spełnia funkcję ugniatania przygotowania pola pod 
siew pozostawiając wyrównaną gruzełkowatą powierzchnię gleby i 
zagęszczoną warstwę wewnętrzną. Nadaje się on na gleby lekkie i 
średniozwięzłe. Nie nadaje się do cięŜkich gliniastych gleb w przypadku 
pracy po duŜych opadach deszczu. 

2. Wał rurowy lekki o średnicy 500 mm to klasyczny wał ugniatający 
stosowany do pracy na glebach lekkich. 

3. Wał zębaty cięŜki o średnicy 500mm moŜe być stosowany tylko do 
agregatów o szerokości roboczej 3m. Przeznaczony jest dla gospodarstw 
posiadających gleby trudniejsze w uprawie. 

 W ramie osadzono przestawne zaczepy (6) umoŜliwiające stosowanie 
ciągników wyposaŜonych w II lub III kategorię zawieszenia oraz umoŜliwiające 
wysunięcie sworzni zawieszenia do przodu w przypadku ciągników z krótkimi 
cięgnami podnośnika hydraulicznego. 
Na ramie znajduje się sprzęg hydrauliczny (7) słuŜący do zaczepienia siewnika 
zawieszanego. Sprzęg pozwala na wydźwig siewnika podczas dojazdów na pole  
i na uwrociach. W skład sprzęgu wchodzą takŜe dwie podpory kół (8), które 
ograniczają ruchy boczne siewnika podczas jazdy po nierównym terenie. 
W przypadku stosowania agregatu z siewnikiem nabudowanym nie stosuje się 
sprzęgu hydraulicznego. 
Agregat uprawowy został skonstruowany z myślą o uzyskaniu maksymalnej 

 

Rys. 3 Budowa agregatu 
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wydajności przy minimalnych kosztach uprawy. Przedni wał kruszący o skośnych 
strunach tocząc się po powierzchni gleby kruszy większe bryły i rozsypuje 
nierówności skierowując je w koleiny po ciągniku oraz na zewnątrz maszyny. 
Kultywator o trzech rzędach zębów w rozstawie 120 mm rozdrabnia powierzchnię 
na całej szerokości roboczej maszyny. W przypadku wału elastycznego 
pierścienie umieszczone zostały za kaŜdym zębem i zagęszczają wewnętrzną 
warstwę przygotowując rowek do wykonania siewu w optymalnie przygotowaną 
glebę. JeŜeli siewnik posiada takŜe rozstaw redlic 120mm wówczas moŜliwe jest 
wykonywanie bardzo płytkiej uprawy przedsiewnej, poniewaŜ ziarno zawsze trafi 
do pasa gleby spulchnionej. 
PoniewaŜ w biernych maszynach uprawowych jakość uprawy zaleŜy od prędkości 
roboczej naleŜy dąŜyć do tego, aby uzyskać prędkość w granicach 7- 10km/h. 
Przykładowe zastawy uprawowo-siewne produkcji UNIA-FAMAROL (rys. 4) 

 

 

 

Rys. 4a Agregat bierny+ siewnik zawieszany (U767/5+S105/1) 

 

Rys. 4b Agregat bierny + siewnik nabudowany (U767/7+S106) 
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5.2. Charakterystyka techniczna 

Agregat uprawowy U767/5 U767/6 U767/7 

Typ maszyny zawieszana 

Szerokość robocza 4,5m 4,0m 3,0 m 

Zapotrzebowanie mocy (solo) 60 KM 80 KM 90 KM 

Klasa ciągnika współpracującego 0,9 1,4 1,4 

Głębokość pracy do 120 mm 

Liczba rzędów zębów 3 szt. 

Liczba zębów kultywatora 37 szt. 33 szt. 25 szt. 

Podziałka zębów 120 mm 

Podziałka zębów w rzędzie 360 mm 

Średnica wału przedniego (kruszącego) 350 mm 

Średnica wału tylnego (elastycznego) 480 mm 

Średnica wału tylnego (rurowego) 500 mm 

Prędkość robocza 7-10 km/h 

Wydajność ok.3,6ha/h ok.3,2ha/h ok.2,4ha/h 

Masa(z wałem elastycznym)  
i sprzęgiem hydraulicznym) 1150kg 1080kg 860kg 

Masa (z wałem rurowym i sprzęgiem 
hydraulicznym) 1180kg 1120 890 

Masa sprzęgu hydraulicznego 160kg 

Dopuszczalny udźwig sprzęgu 1500 kg 

Wymiary w połoŜeniu roboczym: 

długość 2,05m 2,05m 2,05m 

szerokość 4,64m 4,14m 3,16m 

wysokość 1,33m 1,33m 1,20m 

Wymiary w połoŜeniu transportowym: 

długość 1,64m 1,64m 1,64m 

szerokość 4,64m 4,14m 3,16m 

wysokość 1,90m 1,88m 1,88 

Obsługa traktorzysta 
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Agregaty z siewnikiem zwieszanym 

Agregat uprawowo- siewny U767/5 + S105/1 

Szerokość robocza 4,5m 

Masa 2050kg 

Zapotrzebowanie mocy 170KM 

Agregat uprawowo- siewny U767/6 + S105 

Szerokość robocza 4,0m 

Masa 1910kg 

Zapotrzebowanie mocy 160KM 

Agregat uprawowo- siewny U767/7 + S074 

Szerokość robocza 3m 

Masa 1390kg 

Zapotrzebowanie mocy 140KM 

Agregat z siewnikiem nabudowanym 

Agregat uprawowo-siewny U767/7 + S106 

Szerokość robocza 3m 

Masa  1310kg 

Zapotrzebowanie mocy 120KM 

6. UśYTKOWANIE 

6.1. Transport i dostawa 

 Agregat do odbiorcy 
dostarczany jest w stanie 
kompletnie zmontowanym. 
Podczas transportu agregat 
spoczywa na przednim i tylnym 
wale, a zęby opierają się o 
podłoŜe. Na czas transportu 
agregat naleŜy przymocować do 
podłoŜa pasami. 
W celu rozładowania agregatu z 
pojazdu naleŜy zawiesia zaczepić 
jak na rys. 5 (w miejscach 
oznaczonych) i przy pomocy 
urządzenia dźwigowego o 
udźwigu min 1,5t zestawić go  
i ustawić na równym stabilnym 
podłoŜu.  

6.2. Dobór ciągnika 

Prawidłowy dobór ciągnika do agregatu umoŜliwi bezpieczne 
wykonywanie prac oraz zapewni uzyskanie oczekiwanej jakości  
i wydajności maszyny. 

 

Rys.5 Rozładunek agregatu 



Instrukcja obsługi      Agregat uprawowy U767/5; U767/6; U767/7 

 
 
Strona 14 

 Do pracy maszyną moŜe być wykorzystywany tylko sprawny ciągnik o 
odpowiedniej mocy. Ciągnik musi być wyposaŜony w odpowiednie obciąŜniki osi 
przedniej. Operator maszyny musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji 
obsługi i musi posiadać uprawnienia do prowadzenia ciągnika. 
Ciągnik stosowany do pracy z agregatem musi posiadać sprawny podnośnik 
hydrauliczny. Musi być teŜ wyposaŜony w trzypunktowy układ zawieszenia 
narzędzi II lub III kategorii oraz w sprawny układ hydrauliczny. 
W celu zachowania sterowności agregatu i ciągnika naleŜy zachować warunek 
sterowności podłuŜnej gwarantujący prawidłowe sterowanie zestawem podczas 
jazdy. Warunek ten spełniony jest wówczas, gdy nacisk na przednią oś ciągnika 
wynosi 20% masy zestawu: ciągnik z maszyną. 
Sposób kontroli: 

1- wjechać na wagę ciągnikiem z zawieszoną maszyną. Zapisać masę „A”. 
2- wjechać na wagę tylko kołami przednimi (tylne spoczywają na podłoŜu 

poza wagą). Zapisać masę „B”; 
3- wykonać obliczenie Ax0,2=C. Porównać B i C. JeŜeli B jest większe od C 

warunek sterowności jest zachowany, jeŜeli B jest mniejsze niŜ C wówczas 
naleŜy dociąŜyć przód ciągnika masą co najmniej równą D=C-B. 

Przykład: Ciągnik z maszyną waŜy A=7550kg. Nacisk na przednią oś wynosi 
B=1300 kg. C=7550x0,2=1510kg. B jest mniejsze od C. D=1510-
1300= 210kg. Ciągnik naleŜy dociąŜyć z przodu masą min.210 kg. 

6.3. Zawieszenie agregatu na ciągniku 

 Trzypunktowy układ zawieszenia agregatu przedstawia rysunek 6. Górny 
punkt zwieszenia (3) stanowi jeden z 3 otworów okrągłych lub jeden podłuŜny 

znajdujących się w płytach górnej części ramy. 
Dolne czopy zawieszenia (1) znajdują się na 
przestawnych dźwigniach zaczepu. Czopy 
posiadają dwie końcówki o róŜnych średnicach 
do II lub III kategorii zawieszenia. Dźwignie 
zawieszenia moŜna takŜe montować w dwóch 
szerokościach oraz w dwóch połoŜeniach 
umoŜliwiających minimalne odsunięcie 
agregatu od ciągnika. 
W celu zachowania stateczności i sztywności 
układu ciągnik- agregat wskazane jest, aby 
mocować agregat jak najbliŜej ciągnika oraz 
moŜliwie szeroko rozstawić cięgna podnośnika 
hydraulicznego. Średnice przegubów kulistych 
cięgien dolnych i czopów muszą być zgodne. 
Cięgna podnośnika hydraulicznego ciągnika 
naleŜy zawsze zakładać od zewnętrznej strony 
maszyny. 

Po ustaleniu połoŜenia dźwigni zawieszenia odpowiednio do posiadanego ciągnika 
moŜna przystąpić do podłączenia ciągnika. 
Podczas czynności przyłączeniowych naleŜy zachować szczególną ostroŜność. Nie 
stawać na wał strunowy. Między ciągnik i maszynę moŜna wchodzić tylko, kiedy 
wyłączony jest silnik i zaciągniąty hamulec ręczny w ciągniku, a maszyna 
spoczywa na podłoŜu. 
Czynności przyłączeniowe moŜe wykonać operator ciągnika samodzielnie. 
W tym celu naleŜy podjechać tyłem ciągnika do agregatu tak, aby trafić otworami 

 

Rys. 6 Zawieszenie agregatu 
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dolnych cięgien zawieszenia na czopy zaczepu agregatu. ZałoŜyć ramiona 
podnośnika i zabezpieczyć je przetyczkami. 
Łącznik górny załoŜyć przez jeden z otworów górnego zawieszenia i takŜe 
zabezpieczyć przetyczką. Długość łącznika wyregulować i zablokować. Lekko 
napręŜyć boczne łańcuchy cięgien dolnych ciągnika. 
Podłączyć przewód hydrauliczny do hydrauliki zewnętrznej ciągnika. 
W celu lepszego kopiowania terenu i w celu zmniejszenia obciąŜeń maszyny, 
zaleca się aby podczas pracy w polu sworzeń górny znajdował się w środkowym 
połoŜeniu (jak poz. 3 na rys. 5) podłuŜnego otworu gdy agregat wałem przednim 
i tylnym spoczywa na glebie. 
Uwaga: stosowanie zbyt krótkiego łącznika górnego moŜe spowodować 
uszkodzenie wału przedniego podczas pracy. 

6.4. Zawieszenie siewnika na agregacie 

Siewniki zawieszane 
Maksymalny udźwig sprzęgu wynosi 1500kg. 

Nie przekraczać dopuszczalnego udźwigu. 

Sprzęg hydrauliczny przystosowany jest do przyłączenia siewników 
wyposaŜonych w czopy o średnicy 28 mm- 2 kategoria zawieszenia zgodnie z  
PN-ISO 730-1+AC1. 
Sprzęg przystosowany jest do współpracy z siewnikami posiadającymi rozstaw 
824 mm między czopami zawieszenia. 
W celu uzyskania maksymalnie krótkiego i sprawnego zestawu sprzęg posiada 
następujące moŜliwości regulacji (rys. 7): 

regulacja a– przybliŜenie lub 
oddalenie siewnika od agregatu– 
poprzez zmianę połoŜenia sworzni  
1 i 2 na bliŜszy lub dalszy otwór. Oba 
sworznie (1 i 2) muszą być 
zamontowane na bliŜszych, środkowych 
lub dalszych otworach. 
regulacja b– podwyŜszenie lub 
obniŜenie haków zaczepowych do 
siewnika– poprzez zmianę punktu 
zamocowania śruby 3. 
regulacja c– sposób mocowania 
czopów belki zawieszenia siewnika. 
Ustawienie dźwigni haka (4) jak na 

rysunku naleŜy stosować dla siewników z pływającą belką zawieszenia. 
Mocowanie dźwigni haka na otworze (5) naleŜy stosować do siewników z belką 
zawieszenia sztywną lub podczas pracy na polach bardzo nierównych. 
regulacja d– regulacja odciąŜenia siewnika. Podpora sprzęgu (6) spręŜysty 
element, który słuŜy do zwiększenia nacisku na wał elastyczny i częściowego 
odciąŜenia siewnika w celu lepszego ugniecenia gleby przed siewem  
i zmniejszenia kolein siewnika. Podczas zawieszania siewnika na agregat moŜe 
wystąpić konieczność maksymalnego skrócenia podpory sprzęgu lub nawet 
demontaŜ jego górnej części. 
regulacja e– ustawienie podpór kół siewnika. W celu ograniczenia bocznych 
ruchów siewnika podczas transportu agregat został wyposaŜony w podpory kół 
siewnika. Regulacja polega na dociśnięciu do opon siewnika znajdującego się w 

 

Rys. 7 Regulacja sprzęgu 
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pozycji transportowej i zablokowaniu podpór przy pomocy śrub 7 i 8. 
Aby zaczepić siewnik do agregatu naleŜy opuścić sprzęg hydrauliczny 
maksymalnie do dołu i następnie podjechać ciągnikiem tak, aby haki sprzęgu 
trafiły na czopy zawieszenia siewnika. Następnie lekko podnieść agregat do góry 
do pozycji, kiedy haki zaczepią się za czopy zawieszenia. W tej pozycji 
odpowiednio załoŜyć dźwignie haków i zabezpieczyć je przetyczkami. ZałoŜyć 
łącznik górny. Przy pomocy łącznika górnego wypoziomować siewnik zgodnie  
i instrukcją. Do regulacji długości łącznika górnego słuŜy korba znajdująca się na 
wyposaŜeniu siewnika. Zablokować nakrętką śrubę łącznika. 
Siewniki nabudowane 
Agregat uprawowy przeznaczony do pracy z siewnikiem nabudowanym nie moŜe 
posiadać sprzęgu hydraulicznego. Siewniki nabudowane na agregat posiadają 
własny układ zawieszenia dostosowany do mocowania na ramie agregatu. 
Sposób montaŜu i regulacji znajduje się w instrukcji obsługi siewnika. 

6.5. Sprawdzenie zawieszenia i blokady sprzęgu. 

Podczas podnoszenia i opuszczania maszyny zwrócić uwagę na 
wystarczającą ilość miejsca do wykonania manewrów. Nikt nie moŜe 
znajdować się pod maszyną oraz w jej pobliŜu. 

 

W układzie hydraulicznym znajduje się olej pod ciśnieniem 
16MPa.Zachowaj szczególną ostroŜność podczas obsługi o konserwacji 
maszyny. Zwróć uwagę na szczelność układu hydraulicznego  

 

 Zmontowany kompletnie agregat naleŜy sprawdzić. Podnieść maksymalnie 
do góry agregat na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika a następnie 
przy pomocy hydrauliki zewnętrznej podnieść siewnik maksymalnie do góry. W 
górnej pozycji istnieje moŜliwość zablokowania sprzęgu przed opadaniem 
poprzez przełoŜenia sworznia przez otwory znajdujące się w wysięgniku sprzęgu  
i górnej części ramy. Zawsze podczas przejazdów transportowych sprzęg naleŜy 
zablokować. 
 Podczas próby sprawdzić szczelność połączeń hydraulicznych, sposób 
układania się węŜy hydraulicznych i przewodów elektrycznych lub linek 
poprowadzonych do ciągnika. W razie potrzeby zbyt luźne przewody podwiązać w 
celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w trakcie uŜytkowania. 

6.6. Transport agregatu 

− Przed przejazdem nawet na krótkie odległości przestawić maszynę w 
połoŜenie transportowe. Upewnić się, Ŝe sprzęg jest zabezpieczony przed 
samoczynnym opadaniem. 

− Podczas transportu po drogach publicznych upewnić się, Ŝe maszyna została 
na przyczepie poprawnie i pewnie umocowana i, Ŝe nie wystaje poza obrys 
przyczepy. 

− Podczas przejazdów transportowych zachować szczególną ostroŜność. 
− Dostosować się do obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. 
− Dostosować prędkość jazdy po drogach do aktualnych warunków drogowych, 
nie jechać zbyt szybko! Pamiętać na zakrętach, Ŝe maszyna wystaje poza 
obrys ciągnika. 

− Podczas transportu agregatu uprawowo- siewnego nie transportować ziarna w 
zbiorniku siewnika. 
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Transport agregatu w obrębie gospodarstwa moŜe odbywać się przy 
wykorzystaniu dowolnego ciągnika o odpowiedniej mocy. 

6.7. Praca agregatu 

 Zaleca się, aby podczas pracy, kiedy maszyna jest ustawiona na glebie, w 
celu lepszego kopiowania terenu, sworzeń łącznika górnego znajdował się w 
środku podłuŜnego otworu (rys. 6 poz. 3). 
Głębokość pracy agregatu powinna być tak ustawiona, aby zęby spulchniały 
glebę na taką głębokość, na jakiej będzie wysiewane ziarno. (np. dla zbóŜ ok. 
4cm). Taki sposób uprawy przygotowuje glebę optymalnie. Ziarno spoczywa w 
pobliŜu niespulchnionej warstwy, która wolniej wysycha, przez co stwarza się 
bardziej korzystne warunki do wschodów. 
Agregat posiada płynną regulację głębokości pracy w zakresie 30-150mm. 
Regulację wykonuje się poprzez obrót, za pomocą korby, śrub znajdujących się 
po obu stronach z przodu maszyny (rys. 8). 
W agregatach 4m i 4,5m między elementami wału przedniego znajdują się 
spulchniacze kół ciągnika, których rozstaw i głębokość naleŜy wyregulować w 
zaleŜności od aktualnych warunków glebowych w celu zniwelowania śladów 
pozostawionych przez ciągnik. 
Podczas pracy w glebach bardzo 
lekkich i mocno spulchnionych naleŜy 
zwrócić uwagę na podporę sprzęgu 
(rys. 7 poz. 6). Większe wykręcenie 
podpory spowoduje przeniesienie 
części nacisku z siewnika na wał tylny 
agregatu co z kolei spowoduje lepsze 
ugniecenie gleby przed siewem  
i mniejsze zagłębianie się kół 
siewnika podczas pracy. 
Jakość uprawy agregatem zaleŜy w 
znacznej mierze od prędkości jazdy 
podczas pracy. Optymalnie powinna 
wynosić ona ok. 10km/ha. 
Przy takiej prędkości wał przedni, tylny oraz zęby pracują w glebie bardzo 
aktywnie. Nie następuje ich zapychanie się i zalepianie, gleba posiada optymalną 
strukturę do siewu. Jednocześnie wykorzystywane są pełne moŜliwości maszyny. 

7. UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ 

7.1. Obsługa maszyny 

 Przed wyjazdem na pole naleŜy skontrolować stan połączeń śrubowych 
zębów, stan elementów roboczych, oraz stan hydrauliki. Ewentualne usterki 
natychmiast usunąć ZuŜyte części wymienne zastąpić nowymi oryginalnymi. 
Podczas pracy naleŜy maszynę obserwować i korygować jej ustawienia w 
zaleŜności od aktualnych warunków pracy. 

7.2. Smarowanie i konserwacja 

 Bierny agregat uprawowy posiada następujące punkty smarne: 
− po 2 smarowniczki w układach regulacji głębokości pracy, 

 

Rys. 8 Regulacja głębokości pracy 



Instrukcja obsługi      Agregat uprawowy U767/5; U767/6; U767/7 

 
 
Strona 18 

− gwint śruby regulacji głębokości, 
− smarowniczki łoŜysk wahliwych wałów, 
− smarowniczki sworzni w sprzęgu hydraulicznym. 

Do smarowania naleŜy stosować dowolny smar stały. Smarowanie naleŜy 
przeprowadzać, co najmniej 1 raz przed rozpoczęciem sezonu pracy lub co 100 
godzin pracy maszyny. 
UWAGA: ŁoŜyska wahliwe na wale przednim i tylnym smarować bardzo lekko- 

tylko zewnętrzną powierzchnię kulistą. Zapas smaru zawarty wewnątrz 
łoŜyska wystarcza na cały okres eksploatacji. Zbyt duŜa ilość smaru 
podana pod duŜym ciśnieniem powoduje uszkodzenie uszczelniaczy 
łoŜyska.  

Przewody hydrauliczne posiadające oznaki starzenia naleŜy 
wymienić na nowe. Podczas normalnej eksploatacji przewody 
naleŜy wymieniać co 5 lat. 

7.3. Przechowywanie 

 Maszynę naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, z dala od dróg 
przejazdowych w miejscu wykluczającym moŜliwość okaleczenia się ludzi lub 
zwierząt. Maszyna powinna spoczywać na wałach oraz na zębach kultywatora. 
Podczas składowania sprzęg zawsze musi być opuszczony. 
W przypadku przechowywania agregatu z siewnikiem, siewnik musi spoczywać 
na własnych kołach. Przed składowaniem między sezonami roboczymi naleŜy 
maszynę dokładnie oczyścić i umyć. Następnie zabezpieczyć cienką warstwą 
smaru lub środka antykorozyjnego powierzchnie elementów roboczych i 
powierzchnie niemalowane. Zanotować i zamówić części zamienne na następny 
okres eksploatacji. 

7.4. Kasacja 

 ZuŜytą maszynę naleŜy zdemontować. Elementy metalowe przekazać na 
złomowisko a gumowe na wysypisko śmieci. W czasie demontaŜu zwrócić uwagę 
na ogólne środki bezpieczeństwa dotyczące prac warsztatowych W szczególności 
zwrócić uwagę na zabezpieczenie cięŜkich elementów, które mogą się obrócić, 
przemieścić lub upaść. 

8. WYPOSAśENIE DODATKOWE 

 W zaleŜności od posiadanego ciągnika i warunków glebowych agregaty 
uprawowe bierne produkcji UNIA-FAMAROL mogą być dostarczane w róŜnych 
wersjach: 

− typy wałów tylnych: wał elastyczny , wał rurowy, wał zębaty (tylko 3m) 
− typy zębów: zęby standardowe, zęby proste, 
− sprzęg hydrauliczny. 

Standardowo produkowany agregat wyposaŜony jest: z przodu w wał kruszący,  
z tyłu w wał elastyczny oraz posiada zęby standardowe. 
Na indywidualne zamówienie moŜna dodatkowo zamówić inne wyposaŜenie 
maszyny. 
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KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH 

Sposób zamawiania części. 

W zamówieniu naleŜy kaŜdorazowo podać: 
− Adres zamawiającego, 
− Dokładny adres wysyłkowy (miejsce postoju maszyny lub sposób odbioru), 
− Warunki płatności, 
− Numer fabryczny maszyny i rok produkcji (wg tabliczki znamionowej na 
maszynie), 

− Dokładną nazwę części wymiennej i numer katalogowy (KTM), 
− Liczbę zamawianych sztuk. 

Spis tablic  

TABLICA 1 Rama ......................................................................................21 

TABLICA 2 Kultywator ...............................................................................23 

TABLICA 3 Wały .......................................................................................25 

TABLICA 4 Sprzęg hydrauliczny ..................................................................27 



Katalog części wymiennych     Agregat uprawowy U767/5; U767/6; U767/7 

 
 
Strona 20 

  
 

T
A
B
LI
C
A
 1
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 R
am

a 
 

 



Instrukcja obsługi      Agregat uprawowy U767/5; U767/6; U767/7 

 Strona 21 

TABLICA 1 Rama 

Lp. Nazwa rysunku KTM Numer rysunku 4,5 4m 3m 
1 Rama spawana 4500 8211-767-510-014 1767/501-01-000 1 1 1 
1 Rama spawana 4000 8211-767-610-011 1767/601-01-000 1 1 1 
1 Rama spawana 3000 8211-767-710-019 1767/701-01-000 1 1 1 
2 Spulchniacz śladów ciągnika 8211-767-510-404 1767/501-04-000 1 1  
3 Uchwyt spulchniacza sp. 8211-767-510-417 1767/501-04-100 2 2  
4 Uchwyt belki spawany 8211-767-510-420 1767/501-04-500 2 2  
5       
6 Uchwyt zęba 8243-025-010-017 3025/301-00-001 4 4  
7 Wkładka dystansowa 8243-025-010-086 3025/301-00-002 4 4  
8 Płytka dociskowa spaw 8243-025-010-020 3025/301-00-100 4 4  
9 Śruba dociskowa 8243-025-101-032 3025/301-00-200 4 4  

10 Ząb spulchniacza kpl. 8243-025-010-045 3025/301-00-300 4 4  
11 Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn  PN-M-82105 PN-M-82105 4 4  
12 Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8c PN-M-82144 PN-M-82144 4 4  
13 Podkładka spr.10,2 Fe/Zn9 PN-M-82008 PN-M-82008 4 4  
14 Śruba M16x80-8.8-B-Fe/Zn  PN-M-82101 PN-M-82101 4 4  
15 Nakrętka sam.M16-8-Fe/Zn-8c PN-M-82175 PN-M-82175 4 4  
16 Komplet oznaczeń 8211-767-510-310 1767/500-00-100 1 1 1 
17 Sworzeń górny kpl. 8211-332-212-018 1332/201-00-600 1 1 1 
18 Sworzeń zaczepu 8211-767-510-030 1767/500-00-310 4 4 4 
19 Dzwignia zaczepu spaw. 8211-767-100-020 1767/100-01-200   2 
20 Przetyczka 12x45Fe/Zn8c PN-ISO-7072 PN-ISO-7072 9 9 7 
21 Korba kpl. 8243-074-010-018 3074/01-00-100 1 1 1 
22 Instrukcja obsługi 8211-767-510-028  1 1 1 
23 Redliczka 8243-025-010-058 --- 4 4  
24 Ząb 8243-025-010-060 --- 4 4  
25 Nakładka zęba 8243-025-010-073 --- 4 4  
26 Zaczep spawany 8211-767-500-044 1767/500-00-410 2 2  
27 Sworzeń 28x125 8211-767-500-058 1767/500-00-420 2 2  
28 Tulejka redukcyjna 8211-767-500-031 1767/500-00-401 2 2  
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TABLICA 2 Kultywator  

Lp. Nazwa rysunku KTM Numer rysunku 4,5 4m 3m 
1 Rama kultywatora 4500 8211-767-510-027 1767/501-02-100 1   
1 Rama kultywatora 4000 8211-767-610-024 1767/601-02-100  1  
1 Rama kultywatora 3000 8211-767-710-021 1767/701-02-100   1 
2 Cięgno (382) 8211-767-510-322 1767/501-02-207 2 2 2 
3 Dźwignia 2 8211-767-510-042 1767/501-02-202 4 4 4 
4 Dźwignia 3 8211-767-510-055 1767/501-02-203 8 8 8 
5 Sworzeń 20x50 8211-767-510-068 1767/501-02-204 18 18 18 
6 Sworzeń 20x70 8211-767-510-070 1767/501-02-205 2 2 2 
7 Śruba kpl.  8211-767-510-083 1767/501-02-300 2 2 2 
8 Nakrętka spawana 8211-767-510-096 1767/501-02-320 1 1 1 
9 Śruba 8211-767-510-109 1767/501-02-311 2 2 2 

10 Zabierak 8211-767-510-116 1767/501-02-314 2 2 2 
11 Kołek spr. 6x32 PN-M-85023 PN-M-85023 4 4 4 
12 Tuleja spaw 8211-767-510-129 1767/501-02-400 2 2 2 
13 Podkładka 21 PN-M-82005 PN-M-82005 40 40 40 
14 Zawleczka S-Zn 5x36 PN-M-82001 PN-M-82001 40 40 40 
15 Smarowniczka StM6x1 PN-M-86002 PN-M-86002 4 4 4 
16 Uchwyt zęba 8211-767-140-010 1767/104-00-001 37 33 25 
17 Ząb spręŜynowy kpl. 8211-767-140-022 1767/104-00-100 37 33 25 
18 Ząb spręŜynowy 8211-767-140-035 1767/104-00-101 37 33 25 
19 Redliczka 8211-767-140-076 1767/104-00-102 37 33 25 
20 Śruba A M10x35-4.8-B PN-M-82402 PN-M-82402 37 33 25 
21 Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8c PN-M-82144 PN-M-82144 37 33 25 
22 Podkładka 10,5 Fe/Zn9 PN-M-82005 PN-M-82005 37 33 25 
23 Śruba M12x80 8.8-B-Fe/Zn8c PN-M-82101 PN-M-82101 37 33 25 
24 Nakrętka sam. M12-8-B-Fe/Zn8c PN-M-82175 PN-M-82175 37 33 25 
25 Ząb spręŜynowy prosty kpl. 8211-767-140-076 1767/104-00-500 37 33 25 
26 Ząb spręŜynowy prosty  8211-767-140-076 1767/104-00-501 37 33 25 
27 Redliczka prosta 8211-767-140-076 1767/104-00-502 37 33 25 
28 Dzwignia U 8211-767-510-335 1767/501-02-206 4 4 4 
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TABLICA 3 Wały 

Lp. Nazwa rysunku KTM Numer rysunku 4,5 4m 3m 
1 Wał kruszący 3000 8211-767-710-518 1767/701-05-100    1 
1 Wał kruszący 1400 spaw. 8211-767-510-513 1767/501-05-100 1 1  
2 Wał kruszący 1200 spaw. 8211-767-510-526 1767/501-05-200 2    
2 Wał kruszący 950 spaw. 8211-767-610-510 1767/601-05-200  2  
3 Wspornik lewy kr. 8211-767-510-539 1767/501-05-300 3 3 1 
4 Wspornik prawy kr. 8211-767-510-541 1767/501-05-400 3 3 1 
5 ŁoŜysko 35 kpl. 8211-767-510-582 1767/501-05-500 6 6 2 
6 Uchwyt belki spaw 8211-767-510-420 1767/501-04-500 8 8 4 
7 Śruba M16x80-8.8-B-Fe/Zn8c PN-M-82101 PN-M-82101 16 16 8 
8 Śruba M12x40-8.8-B-Fe/Zn8c PN-M-82105 PN-M-82105 24 24 8 
9 Nakrętka sam.M16-8-B-Fe/Zn8c PN-M-82175 PN-M-82175 24 24 16 

10 Nakrętka sam.M12-8-B-Fe/Zn8c PN-M-82175 PN-M-82175 24 24 8 
11 Podkładka 13 Fe/Zn9 PN-M-82005 PN-M-82005 24 24 8 
12 Kołek spr. 8x50 PN-M-85023 PN-M-85023 8 8 4 
14 Wał elastyczny 4,5m dzielony 8211-767-510-908 1767/501-09-000 1    
14 Wał elastyczny 4,0m dzielony 8211-767-610-905 1767/601-09-000  1  
14 Wał elastyczny 3000(poz.15-23) 8211-767-710-709 1767/701-07-000   1 
15 Pierścień uprawowy elastyczny  8211-767-230-050 1767/501-07-001 34 30 25 
16 Dystans 8211-707-230-062 1767/212-01-001 35 35 24 
17 Tulejka ustalająca 8211-767-230-075 1767/212-01-002 16 16 8 
18 Oś 1780 8211-767-610-920 1767/601-09-200  1  
19 Oś 2140 8211-767-510-936 1767/501-09-100 1 1  
20 Wspornik wału lewy 8211-767-510-745 1767/501-07-200 1 1 1 
21 Wspornik wału prawy 8211-767-510-758 1767/501-07-300 1 1 1 
22 ŁoŜysko 45 kpl. 8211-332-400-305 1332/412-00-100 2 2 2 
23 Śruba M10x40-8.8-B-Fe/Zn8c PN-M-82105 PN-M-82105 16 16 8 
24 Śruba M16x55-8.8-Fe/Zn8c PN-M-82101 PN-M-82101 8 8 8 
25 Wał rurowy 4500 kpl.(poz.26-30) 8211-767-510-806 1767/501-08-000 1    
25 Wał rurowy 4000 kpl.(poz.26-30) 8211-767-610-803 1767/601-08-000   1  
25 Wał rurowy 3000 kpl.(poz.26-30) 8211-767-710-800 1767/701-08-000   1 
26 Wał rurowy spaw 4,5m 8211-332-500-091 1332/511-01-000 1    
26 Wał rurowy spaw 4m 8211-332-400-229 1332/411-01-000  1  
26 Wał rurowy spawany 3m 8211-767-710-813 1767/701-08-100    1 
27 Tulejka dystansowa 8211-332-400-183 1332/411-00-003 2 2 2 
28 Czop kpl. 8211-332-400-196 1332/411-00-100 2 2 2 
29 Nakrętka sam.M12-8-B-Fe/Zn8c PN-M-82175 PN-M-82175 16 16 16 
30 Śruba M12x40-8.8-B-Fe/Zn8c PN-M-82105 PN-M-82105 16 16 16 
31 Dystans 10 8211-767-510-951 1767/501-09-003 1 1  
32 Dystans 30 8211-767-510-947 1767/501-09-002 2 2  
33 Podpora środkowa spaw. 8211-767-510-964 1767/501-09-300 1 1  
34 Czop centralny 8211-767-510-910 1767/501-09-001 1 1  
35 ŁoŜysko kulk. zw. D209 PN-M-86120 PN-M-86120 1 1  
36 Uszczelka zewn. PN-C-94148 1332/412-00-102 2 2  
37 Oś 2260 8211-767-510-923 1767/501-09-200  1   
38 Os wału 3 m 8211-767-710-711 1767/701-07-100   1 
39 Śruba M10x140-8.8-B-Fe/Zn8c PN-M-82105 PN-M-82105 2 2  
40 Nakrętka sam.M10-8-B-Fe/Zn8c PN-M-82175 PN-M-82175 2 2  
41 Kołek spr. 8x60 PN-M-85023 PN-M-85023 2 2  
42 Smarowniczka StM8x1/45 PN-M-86002 PN-M-86002 1 1  
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TABLICA 4 Sprzęg hydrauliczny  

Lp. Nazwa rysunku KTM Numer rysunku 4,5 4m 3m 
1 Sprzęg hydrauliczny kpl. 8211-767-510-144 1767/501-03-000 1 1 1 
2 Rama pozioma 8211-767-510-157 1767/501-03-100 1 1 1 
3 Rama pionowa 8211-767-510-160 1767/501-03-200 1 1 1 
4 Belka spaw. 8211-767-510-170 1767/501-03-300 1 1 1 
5 Sworzeń 30x145 spaw 8211-767-510-185 1767/501-03-410 4 4 4 
6 Smarowniczka StM6x1 PN-M-86002 PN-M-86002 11 11 11 
7 Kołek spr. 8x50 PN-M-85023 PN-M-85023 11 11 11 
 8 Podpora sprzęgu 8211-767-510-198 1767/501-03-500 2 2 2 
9 Podpora dolna 8211-767-510-205 1767/501-03-510 2 2 2 

10 Podpora górna 8211-767-510-218 1767/501-03-520 2 2 2 
11 Nakładka dolna 8211-767-510-220 1767/501-03-530 2 2 2 
12 Nakładka górna 8211-767-510-233 1767/501-03-540 2 2 2 
13 Przeciwnakrętka spaw. 8211-767-130-126 1767/103-02-100 3 3 3 
14 Obejma 8211-332-120-554 1332/120-00-001 8 8 8 
15 SpręŜyna napinacza 8245-036-020-503  2 2 2 
16 Nakrętka sam. M14-8-B-Fe/Zn8c PN-M-82175 PN-M-82175 16 16 16 
17 Cylinder 8211-767-510-246 1767/501-03-601 2 2 2 
18 Przyłączka red. 8211-332-120-776 1332/120-06-001 2 2 2 
19 Przewód 1800x6 8211-332-120-789 1332/120-06-002 1 1 1 
20 Przyłączka 8211-767-130-139 1767/103-03-001 1 1 1 
21 Nakrętka M30 8211-767-130-141 1767/103-03-002 1 1 1 
22 Złączka 8211-767-130-154 1767/103-03-003 5 5 5 
23 Przewód 1000x6 8211-767-130-170 1767/103-03-200 2 2 2 
24 Zaw.-wt.ZSR6-160-6/200 R/0809 R/0809 1 1 1 
25 Gniazdo wtyczki ZSR5-160- R/0726 R/0726 1 1 1 
26 Pierścień uszczeln. 13,3x2,4 PN-M-86961 PN-M-86961 5 5 5 
27 Pierścień uszczelniający 17x22 PN-M-86961 PN-M-86961 2 2 2 
28 Smarowniczka M10x1 PN-M-86002 PN-M-86002 4 4 4 
29 Podpora kół siewnika 8211-767-510-259 1767/501-03-700 2 2 2 
30 Podstawa podpory lewa 8211-767-510-260 1767/501-03-710 1 1 1 
31 Podstawa podpory prawa 8211-767-510-274 1767/501-03-720 1 1 1 
32 Podpora lewa 8211-767-510-287 1767/501-03-730 1 1 1 
33 Podpora prawa 8211-767-510-290 1767/501-03-740 1 1 1 
34 Śruba M16x40-8.8-B-Fe/Zn8c PN-M-82105 PN-M-82105 4 4 4 
35 Nakrętka sam. M16-8-B-Fe/Zn8c PN-M-82175 PN-M-82175 6 6 6 
36 Śruba M12x40-8.8-B-Fe/Zn8c PN-M-82105 PN-M-82105 2 2 2 
37 Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8c PN-M-82144 PN-M-82144 2 2 2 
38 Hak 8211-767-510-307 1767/501-03-001 2 2 2 
39 Sworzeń 25x90 spaw 8211-767-130-202 1767/103-07-100 3 3 3 
40 Sworzeń 25x115 spaw 8211-767-130-215 1767/103-08-100 4 4 4 
41 Rura łącznika 8211-767-130-093 1767/103-02-001 1 1 1 
42 Główka łącznika tylna 8211-767-130-100 1767/103-02-002 1 1 1 
43 Główka łącznika przednia 8211-767-130-113 1767/103-02-003 1 1 1 
44 Dźwignia haka 8211-767-130-080 1767/103-01-200 2 2 2 
45 Sworzeń z uchwytem 19 8211-330-000-181 1330/00-00-400 2 2 2 
46 Podkładka 8211-332-120-516 1332/120-00-004 2 2 2 
47 Zderzak 8211-332-120-531 1332/120-00-100 2 2 2 
48 Przetyczka 12x45 PN-ISO-7072 PN-ISO-7072 2 2 2 
49 Śruba M20x70 8.8-B-Fe/Zn9c PN-M-82101 PN-M-82101 4 4 4 
50 Nakrętka sam.M20 8-B-Fe/Zn9c PN-M-82175 PN-M-82175 4 4 4 
51 Zawleczka spręŜysta 8255-413-360-356 5413/42815 2 2 2 
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TABLICA 5 Kultywator talerzowy kpl. 

Lp. Nazwa rysunku KTM Numer rysunku 4,5 4m 3m 
 Kultywator talerzowy kpl. 8211-767-760-007 1767/706-01-000   1 

1 Dzwignia t1 8211-767-760-010 1767/706-02-001   4 
2 Dzwignia t2 8211-767-760-022 1767/706-02-002   4 
3 Rama kultywatora talerzowego 8211-767-760-035 1767/706-02-100   1 
4 PrzedłuŜenie ramy 8211-767-760-048 1767/706-02-200   1 
5 Przetyczka spawana 8211-767-760-050 1767/706-02-310   2 
6 Linka kpl.  R/0896-00   2 
7 Zawleczka spręŜysta 4x75 Fe/Zn9 PN-ISO-7072    2 

 8 Cięgno (382) 8211-767-510-322 1767/501-02-207   2 
9 Sworzeń 20x54 8211-767-510-068 1767/501-02-204   14 

10 Sworzeń 20x70 8211-767-510-070 1767/501-02-205   2 
11 Śruba kpl. 8211-767-510-083 1767/501-02-300   2 
12 Tuleja spawana 8211-767-510-129 1767/501-02-400   2 
13 Podkładka 21 Fe/Zn8c PN-M-82005    32 
14 Zawleczka S-Zn 5x36 PN-M-82001    32 
15 Smarowniczka StM6x1 PN-M-86002    2 

 Zespół talerzowy 8211-767-760-063 1767/706-03-000   1 
16 Nakładka uchwytu 8211-767-760-076 1767/706-03-001   26 
17 Pręt amortyzujący 8211-767-760-089 1767/706-03-002   10

4 
 Talerz kpl. 8211-767-760-091 1767/706-03-100   26 

18 Talerz 400 8211-767-760-109 1767/706-03-101   26 
19 Pierścień dystansowy 8211-767-760-111 1767/706-03-102   26 
20 Piasta 8211-767-760-124 1767/706-03-104   26 
21 Uszczelka piasty IMR-U748    26 
22 Pokrywa piasty IMR-U750    26 
23 Podkładka regulacyjna 25x35x0,3 8245-036-010-105 5036/0-89-000712-

0.206 
  26 

24 ŁoŜysko kulkowe 6205RS PN-M-86100    52 
25 Pierścień osadczy spr.Z25 PN-M-85111    26 
26 Pierścień osadczy spr.W52 PN-M-85111    26 
27 Śruba M10x16-8.8-B-Fe/Zn8c PN-M-82105    10

4 
28 Podkładka spr. 10,2 Fe/Zn9 PN-M-82005    10

4 
29 Smarowniczka St M8x1 PN-M-86002    26 

       
30 Dzwignia prawa spawana 8211-767-760-140 1767/706-03-300   10 
31 Dzwignia prawa 10 spawana 8211-767-760-152 1767/706-03-400   3 
32 Dzwignia lewa spawana 8211-767-760-165 176/706-03-500   10 
33 Dzwignia lewa 10 spawana 8211-767-760-178 1767/706-03-600   3 
34 Śruba M10x40-8.8-B-Fe/Zn8c PN-M-82101    10

4 
35 Nakrętka samo. M10-8-B-Fe/Zn8c PN-M-82175    10

4 
36 Dzwignia T3 8211-767-760-180 1767/706-02-003   4 
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TABLICA 6 Wał zębaty 330 kpl 4;4,5 m; (550 3m)  

Nr poz. Nazwa części  Symbol KTM lub norma  Nr rysunku 4 m 4,5 m 3 m 

a Wał zębaty 330 kpl. 4m 8211-767-611-000 1767/601-10-000 1 - - 
a Wał zębaty 330 kpl. 4,5m 8211-767-511-002 1767/501-10-000 - 1 - 
b Wał zębaty 550 3m kpl 8211-767-710-902 1767/701-09-000 - - 1 
1 Wspornik wału 330 lewy 8211/767-511-015 1767/501-10-100 1 1 - 
1 Wspornik wału lewy 8211/767-710-928  1767/701-09-100 - - 1 
2 Wspornik wału 330 prawy 8211/767-511-028 1767/501-10-200 1 1 - 
2 Wspornik wału prawy 8211/767-710-930 1767/701-09-200 - - 1 
3       
4 ŁoŜysko 45 kpl. (poz. 25-30) 8211-332-400-305 1332/412-00-100 2 2 2 
5 Wał zębaty 4m spaw. 8211-332-400-260 1332/412-01-000 1 - - 
5 Wał zębaty 4.5m spaw. 8211-332-500-111 1332/512-01-000 - 1 - 
5 Wał 550 3m spaw. 8211-767-710-956 1767/701-09-400 - - 1 
6 Belka skrobaków 4m spaw. 8211-332-400-272 1332/412-02-000 1 - - 
6 Belka skrobaków 4,5m spaw. 8211-332-500-124 1332/512-02-000 - 1 - 
6 Belka skrobaków spaw. 8211-767-710-943 1767/701-09-300 - - 1 
7 Tarcza spawana 8211-332-400-285 1332/412-03-000 2 2 2 
8 Płyta boczna 8211-332-400-244 1332/412-00-001 2 2 - 
9 Pierścień osłaniający 8211-332-400-257 1332/412-00-002 2 2 2 
10 Tuleja dyst. 8211-332-400-374 1332/412-00-003 2 2 - 
10 Tulejka dystansowa 8211-767-710-915 1767/701-09-001 - - 2 
11 Płytka dystansowa 3 8211-332-500-152 1332/508-00-002 2 2 - 
12 Podkładka ø30x6 8211-332-110-034 1332/11-00-002 32 36 24 
13       
14 Skrobak 8211-767-220-036 1767/202-01-001 32 36 24 
15 Uchwyt belki spaw 8211-767-510-420 1767/501-04-500 2 2 2 
16       
17 Śruba M16x50-8.8-B Fe/Zn8c PN-85/M-82101  8 8 8 
18 Śruba M16x75-8.8-B Fe/Zn8c PN-85/M-82101  12 12 - 
18 Śruba M16x80-8.8-B Fe/Zn8c PN-85/M-82101  - - 4 
19 Śruba M12x35-8.8-B Fe/Zn8c PN-76/M-82406  32 36 24 
20 Nakrętka samozab. 16-8-B Fe/Zn8c PN-85/M-82175  20 20 18 
21 Nakrętka samozab. M12-8-Fe/Zn8c PN-85/M-82175  32 36 24 
22 Śruba M12x35-8.8-B Fe/Zn8c PN-85/M-82105  16 16 16 
23 Kołek spr. 8x60 PN-M-85023  2 2 2 
24 Podkładka spr.12,2 Fe/Zn5 PN-79/M-82008  16 16 16 
       

25 Łapka  1332/412-00-001 2 2 2 
26 Uszczelka 8211-332-400-170 1332/411-00-002 2 2 2 
27 Uszczelka zew.  1332/412-00-102 2 2 2 
28 Oprawa K209 PN-M-86468 (FY609J) 2 2 2 
29 ŁoŜysko kulk. zw. D209 PN-M-86120 (YET209 SKF) 2 2 2 
30 Smarowniczka PN-M-86002  2 2 2 
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EC Declaration of Conformity 
(Deklaracja Zgodności EC) 

 
 
 

UNIA-FAMAROL  
ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk 

 

We hereby declare, that the machine: 
(Niniejszym oświadczamy, Ŝe maszyna:) 

Machine Description: Cultivation Unit 
(Nazwa maszyny) (Agregat uprawowy) 

Machine Type: U-767/5; U-767/6; U-767/7 
(Typ maszyny) 

Serial Number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Numer maszyny)   

to which this declaration relates, it meets requirements of the directive issued by the Minister 
of Economy on 20th December 2005 regarding fundamental requirements for machines and 
security components,(Dz.U.259 poz.2170) as well as the European Union directives 98/37 
EEC  
(dla której ta deklaracja się odnosi, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 
2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U.259 poz.2170) oraz 
dyrektywy Unii Europejskiej 98/37 WE ) 

For the relevant machine of the safety and health requirements mentioned in the Directive,  

the following standards have been respected: 

(Dla odnośnej maszyny z uwagi na wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w Dyrektywie, poniŜsze 
normy zostały uwzględnione:)  

PN-EN ISO 12100-1:2005, PN-EN ISO 12100-2:2005, EN 294:1994,                      
PN-EN 1553:2002, PN-ISO 3600, PN-ISO 11684. 

The Declaration of Conformity will lose its validity, when the machine is altered or 
reconstructed without UNIA-FAMAROL permission. 
(Ta deklaracja zgodności traci swoją waŜność, jeŜeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez zgody 

UNIA-FAMAROL.) 

Date (Data)                                         Słupsk, 12.10.2006 

Signed by                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Podpis)                                                Józef Pawlak 

Title                                                        Quality Manager 
(Stanowisko)                                                    (Szef Kontroli Jakości) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIA-FAMAROL 
ul. Przemysłowa 100 tel. centrala         +48 (059) 841 80 01 

76-200 SŁUPSK fax centrala         +48 (059) 842 78 86 

POLAND tel./fax sprzedaŜ  +48 (059) 841 80 24 

 tel. serwis         +48 (059) 841 80 27 


