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 Symbol 
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1,6 m U 503 0821-412-150-304 

1,8m U 503/1 0821-412-150-317 

2,0m U503/2 0821-412-150-320 

1,4m U503/3 0821-412-150-332 

1,25m U503/4 0821-412-150-345 

Instrukcja obsługi oraz katalog części. 
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Opracowanie: Zakładowe biuro konstrukcyjne. 
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Deklaracja zgodności 

zgodnie z dyrektywą 2006/42 EC 

Deklaracja zgodności wydana przez  

Nazwa firmy:  LISICKI  SP. Z O. O. 

Siedziba działalności: 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Wałowska 2, Polska.                  

jako producent 

Nazwa: Glebogryzarka polowa zawieszana.                                                                                     

        Typ:  U 503                                                                             

   Numer prod.  

Rok produkcji: 2022 

 Opis i funkcja  produktu:    

     Glebogryzarka maszyna ogrodnicza służąca do spulchniania i wyrównania (po uprzednim przekopaniu) 

dużych powierzchni gleby, zwłaszcza trudnej w uprawie gleby zbitej i gliniastej. Powszechne stał się 

zastosowanie  glebogryzarki w nowo urządzanym ogrodzie bądź przed założeniem dużego trawnika. Za pomocą 

glebogryzarek również można m.in. mieszać torf i nawozy z ziemią, a nawet przycinać brzegi trawnika. 

Glebogryzarki  są przeznaczone  do współpracy  z ciągnikami  o mocy 15- 48kW np.  URSUS  C 330,C360, 

3512, MF-235,Zetor Proxima, Farmatrac 535i inne.   

Producent deklaruje, że: 

A. Produkty są bezpieczne, gdy  używane są  zgodnie  z przeznaczeniem.  Producent podjął 

wszystkie  kroki  z dostępną mu wiedzą w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi maszyny i 

zasadami wymaganymi przez obowiązujące dyrektywy 2006/42 EC Parlamentu  

Europejskiego i Rady Europy oraz  wymagania  przepisów technicznych, które dotyczą  

produktu, o których  mowa w ust. C. 

B.  Do  opracowania  specyfikacji  technicznych  i dokumentacji  projektowej  jest zaangażowany  

TSUP, SKTC/106,90041 Rovinka, Słowacja. 

C. Przy ocenie  zgodności były zastosowane  następujące normy i przepisy techniczne: techniczne 

PN-EN ISO 12100-1:2005+Ap1:2006, PN-EN ISO12100-2:2005, PN-EN 1553:2002,                        

PN-EN 708:2000+A1:2003, PN-EN 294:1994  

             Oraz norma niezharmonizowana PN-EN ISO 4254-1:2006 

 
Niniejsza deklaracja zgodności  traci swoją ważność, jeśli maszyna została zmieniona lub przebudowana bez zgody 
producenta. 

 
 
Rawa Mazowiecka. 01.03.2022                                                                                             Janusz Lisicki 

…………………………………..                                                                                   ……………………   

Miejsce i data  wydania deklaracji                                       Nazwisko i podpis  odpowiedzialnej osoby producenta 
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1. Karta gwarancyjna.  

LISICKI  SP. Z O. O. 

ul. Wałowska 2 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

 

 

 

 

 

I. Glebogryzarka polowa zawieszana. 

TYP:  U 503 

Nr. Fabryczny:  

Data produkcji: 2022 

II. Gwarant udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu. 

III. Uzupełnia sprzedawca 

                              ….......................................................................................................... 

                         Data sprzedaży.       Podpis i pieczęć sprzedawcy. 

IV. Właściciel sprzętu LISICKI  SP. Z O. O. ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka 

V. Gwarancja została przedłużona na okres ….....dni. ….....................................  

                                                                                       Pieczątka zakładu serwisowego 

VI. Gwarancja została przedłużona na okres ….....dni. ….....................................  

                                                                                      Pieczątka zakładu serwisowego 

VII. została przedłużona na okres ….....dni …............................. 

                                                                                       Pieczątka zakładu serwisowego 

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA  

 

Nr …........................... 
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

Uwaga !                                                                                                                                                            

  Od sprzedawcy należy żądać dokładnego (czytelnego) wypełnienia karty gwarancyjnej.      

Brak np. daty sprzedaży lub pieczątki punktu sprzedaży narazi użytkownika na nie uznanie ewentualnych 

reklamacji. Karta gwarancyjna z zapisami poprawionymi lub wypełniona nieczytelnie – jest nieważna.  

Postępowanie gwarancyjne.  

4. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie wyrobu, na który jest wydana niniejsza gwarancja, 

w okresie 12 m-cy od daty sprzedaży wyrobu.  

4. Wady lub uszkodzenia wyrobu ujawniane w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 

dni na miejscu u nabywcy. 

4. Naprawy gwarancyjne wykonuje producent lub upoważniane punkty serwisowe.  

4. W okresie gwarancji nabywcy przysługuje również prawo do wymiany wyrobu na nowy wolny od wad 

lub zwrotu gotówki, jeżeli:                                                                                                            

a. W okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania 6 napraw gwarancyjnych, a wyrób dalej 

wykazuje wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.  

5. Reklamacje dotyczące wymiany wyrobu lub zwrotu gotówki, przyjmuje, oraz  rozpatruje  w terminie 14 

dni  producent. 

6. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane i nie są wliczane do ilości napraw ustalonych w p. 4a 

następujące usuwane na koszt nabywcy uszkodzenia:                                                            

a. Spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem 

wyrobu,                                                                                                                              

b. Spowodowanie zdarzeniami losowymi lub innymi za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant. 

7. Nabywca ponosi koszt oceny technicznej ekspertyz, gdy producent ustali, że wyrób reklamowany nie 

posiada wad lub uszkodzeń. 

8. Gwarant ma prawo anulować kartę gwarancyjną na wyrób w przypadku stwierdzenia:                            

a. Ingerencji do wnętrza wyrobu, wprowadzenia zmian w wyrobie lub spowodowania zamierzonych 

uszkodzeń.                                                                                                                                                           

b. Wystąpienie rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym lub innym, za które nie 

ponosi do odpowiedzialności gwarant.                                                                                                     

c. Braku wymaganych zapisów lub zmian w karcie gwarancyjnej.                                                                

d.  Zainstalowania, użytkowania wyrobu niezgodne z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.                                                                                                                                                  

e. Zmian konstrukcyjnych poprawiających wyrób, które nie zawsze może być umieszczone na 

bieżąco do instrukcji obsługi. 

9. Producent nie uznaje gwarancji na części szybko zużywające się np. noże. 
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WSTĘP 

 

 DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI JEST OBOWIĄZKIEM 

UŻYTKOWANIKA MASZYNY. 

Niniejsza instrukcja obsługi (instrukcja obsługi, katalog części i karta gwarancyjna) dołączona jest 

do każdej maszyny celem zapoznania użytkownika z budową, obsługą i regulacją Glebogryzarki 

zawieszanej ma również na celu ostrzeżenie o istniejących bądź mogących wystąpić zagrożeniach. 

Instrukcja zawiera również informacje dotyczące przygotowania do transportu po drogach 

publicznych. 

Dokładne przestrzeganie zaleceń zawartych w treści instrukcji zapewni długotrwałą i bezawaryjną 

pracę oraz wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji maszyny. 

Poszczególne rozdziały instrukcji omawiają szczegółowo odpowiednie zagadnienia. Jeżeli w 

instrukcji znajdują się informacje niezrozumiałe dla użytkownika może on uzyskać wyczerpujące 

wyjaśnienia pisząc na adres producenta (adres znajduję się na okładce). Należy wówczas podać: 

dokładny adres nabywcy maszyny, symbol, numer fabryczny, rok produkcji maszyny, rok i numer 

wydania instrukcji obsługi. 

 

Identyfikacja Glebogryzarki 

Nazwa i adres producenta, symbol, rok produkcji i numer fabryczny maszyny znajdują się na 

tabliczce znamionowej  przyklejonej do ramy. 

 

 

Wyposażenie glebogryzarki polowej zawieszanej. 

a. Instrukcja obsługi maszyny. 

b. Katalog części. 

c. Karta gwarancyjna. 

d. Deklaracja zgodności producenta. 

Dodatkowe wyposażenie  glebogryzarki polowej zawieszanej stanowią: 

➢ wał przegubowo-teleskopowy. 

➢   Urządzenia  świetlno- ostrzegawcze, 

➢  Tablica trójkątna wyróżniająca  pojazdy wolno poruszające się. 

dostępne są u  producenta maszyny  LISICKI  SP. Z O. O. 
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2. Przeznaczenie glebogryzarki polowej zawieszanej.     

Glebogryzarka  zawieszana jest maszyną rolniczą służącą do uprawy roli oraz do 

przemieszczania,  spulchniania  gleby o różnej  konsystencji (oprócz gleb zakamienionych). 

Glebogryzarki  łączą pracę pługa, kultywatora i brony, co świadczy  o ich uniwersalnym 

zastosowaniu, służyć mogą do  mieszania  herbicydów  i nawozów  mineralnych  z glebą. 

Glebogryzarki  są przeznaczone  do współpracy  z ciągnikami  o mocy 15- 48kW np.  URSUS  C 

330,C360, C385, MF-235,Zetor Proxima, Farmatrac 535 i inne.  

Zapamiętaj!  Użycie glebogryzarki zawieszanej producenta „LISICKI  SP. Z O. O.” do innych celów  

niż uprawa gleby – jest zabronione, powoduję utratę gwarancji! 

 

3. Bezpieczeństwo użytkowania glebogryzarki polowej zawieszanej. 

Użytkowanie  glebogryzarki wymaga szczegółowego zapoznania się  z poniższymi informacjami i 

bezwzględnego  przestrzegania  przedstawionych  zasad bezpieczeństwa. Niezastosowanie  się do 

poniższych zasad  może doprowadzić do  śmierci,   kalectwa lub skażenia środowiska  naturalnego  

lub uszkodzenia  maszyny. Za wszelkie szkody  wynikłe z nieprawidłowego użytkowania winę  

ponosi użytkownik. 

Ostrzeżenie! Przestrzeganie bezpiecznego użytkowania w niniejszej instrukcji 

obsługi pozwoli uniknąć nieszczęśliwych wypadków, a także zniszczenia lub 

przedwczesnego zużycia glebogryzarki. 

3.1 Ogólne  informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy maszyny producenta LISICKI  SP. Z O. O. 

o Glebogryzarkę   zawieszaną mogą obsługiwać tylko osoby pełnoletnie powyżej 18 lat, 

przeszkolone w zakresie  bezpiecznej  obsługi  sprzętu rolniczego, posiadających  uprawnienia  

do kierowania  ciągnikami rolniczymi oraz zapoznania się  niniejszą instrukcją  obsługi. 

o Zabrania się obsługi maszyny przez osoby niepełnoletnie. 

o Niedopuszczalna jest obsługa glebogryzarki  przez osoby  będące pod wpływem alkoholu  lub 

innych środków odurzających. 

o Zabrania się  osobom postronnym  przebywania w pobliżu maszyny osób niepełnoletnich a 

zwłaszcza dzieci. 

o Przy pracy  należy zastosować   środki ochrony osobistej np. ubranie ochronne w postaci 

rękawic ochronnych, obuwie oraz  ochronniki  słuchu. 

o Przed rozpoczęciem  jazdy  należy sprawdzić  działanie hamulców  w ciągniku. Oraz upewnić 

się, że w pobliżu nie znajdują się osoby postronne. 

o Zabrania się  opuszczania  siedziska ciągnika podczas jazdy. 

o Zachować szczególną ostrożność przy łączeniu  glebogryzarki zawieszanej  z ciągnikiem 

Połączenie  z ciągnikem TUZ musi  być pewne i niezawodne. 
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o Zabrania się  wykonywanie prac polowych  uszkodzoną glebogryzarką. 

o Glebogryzarkę należy  zawieszać  na ciągniku  klasy  co najmniej 0,6 lub 0,9. praca  z 

ciągnikiem  niższej  klasy może doprowadzić do  do utraty sterowności ciągnika. W razie 

potrzeby należy  dociążyć przednią oś ciągnika  obciążnikami,  tak aby  nacisk  na przednią  oś 

wyniósł min. 20% masy samego ciągnika. 

o Przed  wykonaniem  jakichkolwiek  czynności przy glebogryzarce  należy  najpierw  wyłączyć  

napęd wału odbioru mocy  i silnik  ciągnika, wyjąć  kluczyk  ze stacyjki, zaciągnąć  hamulec  w 

ciągniku oraz bezwzględnie  odczekać, aż bębny z nożami przestaną się obracać. 

o Zakazuje się  wykonywania  napraw pod uniesioną  i niezabezpieczoną  przed samoczynnym  

opadnięciem  maszyną lub jej częścią. 

o  Należy zachować  szczególną ostrożność  przy podnoszeniu  lub opuszczaniu maszyny  na 

podnośniku  hydraulicznym-czynność tą należy wykonać bez szarpnięć  i uderzeń  oraz z dala  

od osób postronnych. 

o Należy  zastosować  jedynie  zalecany przez producenta  glebogryzarki wał przegubowo-

teleskopowy. Wał ten musi posiadać  znak CE, być sprawny technicznie, oraz jego osłony 

powinny być w dobrym stanie. 

o  Zabrania się  pracować  z wałem  nie posiadającym  znaku CE, bez osłon lub  z osłonami  

uszkodzonymi. 

o Zabrania się  stawania , kładzenia  lub wieszania  przedmiotów  na wale przymocowanym do 

ciągnika maszyny. 

o Zakaz pracy  z wałem  bez osłon WOM(wał odbioru mocy) WPM(wał przyjęcia mocy ) lub  z 

osłonami innymi niż kubełkowe (osłaniającymi WOM i WPM) ze wszystkich stron. 

o Zabrania się  wykonywania  pracy  wałem  przegubowo-teleskopowym  z uszkodzoną  osłoną 

lub bez osłon. Osłonę  WPT należy  zabezpieczyć przed obracaniem  za pomocą łańcucha 

łączącego  osłonę wału  z osłonką wałka przekaźnika  mocy maszyny  i jednostki  napędowej. 

o Niedopuszczalna jest obsługa glebogryzarką  ze zdemontowaną osłoną. 

o Zabrania się wykonywania  pracy glebogryzarką  na pochyleniach większych niż 12˚ oraz 

wjeżdżania  na nierówności lub skarpy jest stanowczo zabroniona. 

o Zabrania się przebywania  jakichkolwiek  osób  w przestrzeni  między ciągnikiem  a maszyną, 

podczas cofania ciągnikiem. 

o Należy  nie przekraczać maksymalnej prędkości roboczej  glebogryzarki zalecanej przez 

producenta. Prędkość powinna być dostosowana do odpowiednich warunków terenowych. 

o Przy stosowaniu  glebogryzarki  do mieszania nawozów z glebą  należy zastosować  

szczególne środki ostrożności  podczas pracy i czyszczenia. Należy  wykonywać ten zabieg z 

daleka od źródła wody pitnej, oraz należy  przestrzegać przepisów ochrony środowiska. 
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o Po zakończonej pracy  należy odłączyć  wał przegubowo-teleskopowy od ciągnika rolniczego  i 

maszyny. 

o Należy oczyścić glebogryzarkę z ziemi i resztek roślinnych przy wyłączonym silniku  ciągnika  i 

glebogryzarce ustawionej na podłożu (by móc oczyścić elementy należy unieść osłonę ) 

o Zakaz  używania maszyny  do innych celów, niż podane  w niniejszej instrukcji. 

3.2 Transport glebogryzarki polową zawieszanej oraz przejazd po drogach publicznych. 

o  W czasie transportu po drogach publicznych  należy zachować szczególną ostrożność. 

Przestrzegać  przepisów  ruchu drogowego  i nie przekraczać  dopuszczalnej prędkości  

transportowej  wynoszącej 20km/h. 

o Glebogryzarkę transportowaną po drogach publicznych  należy  wyposażyć  w przenośne  

tablice świetlno-ostrzegawcze  oraz trójkątną tablicę, zamontowane  w specjalnych  

uchwytach znajdujących się na ramie. Tablice  powinny być czyste, a urządzenia  świetlne  

połączone  z instalacją ciągnika i sprawne. 

o Przed każdym  użyciem maszyny powinniśmy zwrócić uwagę  na prawidłowe  zaczepienie  do 

ciągnika , stan techniczny maszyny  kompletność osłon i czytelność znaków ostrzegawczych. 

 

o Glebogryzarki  zawieszane  od producenta „ LISICKI  SP. Z O. O.” do sprzedawcy lub  

klienta  mogą być transportowane  samochodami ciężarowymi. Maszyny  transportowane  są 

bez demontażu. Na przyczepy  samochodów  glebogryzarki  są załadowane  urządzeniami  

dźwigowymi  po założeniu  lin  lub łańcuchów  w miejscach  oznaczonych piktogramami. 

  Uwaga . przy podnoszeniu  maszyny  należy  liny  lub łańcuchy  zaczepić  w miejscach  

oznaczonych  przez producenta” LISICKI  SP. Z O. O.”  piktogramami. Po załadowaniu  na 

przyczepę  glebogryzarka  powinna  być bezwzględnie unieruchomiona przed jakimkolwiek  

przesuwaniem się  lub przewróceniem.  

3.3 Znaki  bezpieczeństwa i napisy.                         

W celu zwrócenia uwagi czytelnika i zaakceptowania pewnych ważnych aspektów wymagających 

omówienia w niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole: 

Niebezpieczeństwo  

Niezastosowanie  się do powyższych zasad może stwarzać zagrożenie dla operatora i osób 

postronnych, jak również  może być przyczyną uszkodzenia  glebogryzarki. Za szkody  wynikłe  z 

nieprzestrzegania  powyższych  zasad odpowiedzialność ponosi  użytkownik glebogryzarki. 
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Należy ściśle przestrzegać poniższych zaleceń! 

Tablica nr1.Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie. 

Lp. Napis Znaczenie Miejsce naklejenia  

1 LISICKI  SP. Z O. O. 

Janusz Lisicki 

Nazwa producenta  Na pokrywie maszyny. 

2 

 

Przeczytaj uważnie  

instrukcję obsługi. 

 Na pokrywie maszyny. 

3 

 

Przed  rozpoczęciem  

czynności  obsługowych 

należy wyłączyć silnik  i 

wyjąć kluczyk ze stacyjki. 

Na pokrywie maszyny. 

4 

 

Zachować bezpieczną 

odległość od maszyny. 

Na pokrywie maszyny. 

5 

 

Zabrania się dotykania  

elementów  maszyny 

zanim  wszystkie zespoły  

nie zatrzymają się. 

Na pokrywie maszyny. 

6 

 

Zabrania się  zajmowania 

miejsca pomiędzy  

maszyną a  ciągnikiem 

rolniczym podczas 

sterowania  podnośnikiem. 

Na pokrywie maszyny. 

7 

 

 Należy bezwzględnie  

zachować bezpieczną  

odległość, podczas pracy 

bębnów. 

Na pokrywie maszyny. 

8 

 

Określenie prędkości  

obrotowej  wału odbioru 

mocy  i kierunku obrotów 

Na osłonie WPM. 

9 

 

Ograniczenie prędkości 

transportowej do 20 km/h. 

Na pokrywie maszyny. 
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10 

 

Punkt mocowania 

urządzeń  dźwigowych. 

Na pokrywie maszyny 

         Uwaga ! 

Użytkownik Glebogryzarki polowej zawieszanej powinien  zawsze dbać o czytelność 

symboli  i napisów ostrzegawczych  zamieszczonych na  maszynie. W  przypadku  

jakichkolwiek uszkodzeń  lub zniszczenia  należy je odnowić  lub wymienić na nowe, 

dostępne są u producenta maszyny. 
 

3.4Opis ryzyka resztkowego. 
Glebogryzarka zawieszana została zaprojektowana  zgodnie  z obecnymi  obowiązującymi 

standardami i normami. Jednak  istnieje szansa wystąpienia   ryzyka szczątkowego (resztkowego). 

Ryzyko szczątkowe  polega na  złym lub nienależytym obsługiwaniu maszyny. 

Praktycznie nie można go zmniejszyć do wartości zerowej i zawsze istnieje choćby marginalny 

poziom ryzyka szczątkowego.  Niebezpieczeństwo  występuje  podczas, następujących zabronionych 

czynności: 

▪ Obsługi glebogryzarki zawieszanej przez osoby niepełnoletnie, oraz poprzez nie zapoznanie  

się z niniejszą instrukcją obsługi bądź kierowanie ciągnikiem rolniczym bez odpowiednich 

uprawnień.  

▪ Obsługi  glebogryzarką zawieszaną pod wpływem  alkoholu  lub innych środków 

odurzających. 

▪ Zabrania się  używania wału przegubowo-teleskopowego bez osłony lub z osłoną uszkodzoną. 

▪ Niezachowania należytej ostrożności podczas transportu i manewrowania ciągnikiem 

rolniczym oraz transportu  maszyny bez wyposażenia w obowiązkowe tablice. 

▪ Wchodzenia na maszynę podczas pracy glebogryzarką zawieszaną lub jej  postoju. 

▪ Dokonywania napraw, regulacji i konserwacji podczas pracy glebogryzarką zawieszaną przy 

włączonym silniku ciągnika rolniczego. 

▪  Przebywania osób postronnych lub zwierząt w zasięgu pracy glebogryzarką zawieszaną. 

Powyższe ryzyko  szczątkowe można ograniczyć do minimum jeśli spełnimy poniższe kryteria: 

▪ Z uwagą i ze zrozumieniem zapoznamy się z niniejszą instrukcją obsługi glebogryzarki 

zawieszanej. 

▪ Zabrania się przebywania  między ciągnikiem  a maszyną podczas pracy silnika ciągnika. 

▪ Zabrania się dokonywania napraw, regulacji, konserwacji i smarowania podczas pracy 

maszyny i przy włączonym silniku. 
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▪ Osoby przeszkolone przez producenta mogą dokonać napraw w okresie gwarancji. 

▪ Maszyna powinna być obsługiwana  przez osoby posiadające uprawnienia  do kierowania  

ciągnikami rolniczymi i zapoznane z niniejszą  instrukcją obsługi. 

▪ Należy zabezpieczyć glebogryzarkę przed dostępem dzieci i osób postronnych (również 

zwierząt).  

 

4 Budowa i działanie glebogryzarki polowej zawieszanej  

Glebogryzarka  zawieszana jest maszyną rolniczą  służącą do uprawy  roli.  

 Zespół  roboczy  to  łukowe lub hakowe  noże  osadzone  na  obrotowych   wałach  

montowanych  do kątowej  przekładni  zębatej.  Noże  mogą  obracać  współbieżnie  lub  

przeciwbieżnie. W glebogryzarce  możemy wyróżnić  następujące  zasadnicze elementy: 

-rama  z zamocowaną kątową przekładnią  zębatą, 

-wał z zębami 

- osłona glebogryzarki 

-koła podporowe 

Konstrukcja ramy  jest przystosowana jest do agregowania  maszyny z ciągnikami  rolniczymi 06 

do 09 wyposażonymi  w trzypunktowy  układ zawieszenia  kategorii2. Jest to konstrukcja 

spawana  z płaskowników  i kształtowników zamkniętych  stalowych. Do ramy  zamocowane  są  

w sposób  regulowany  dwa koła  podporowe . Regulacja  tych koła  umożliwia  zmianę 

głębokości  pracy  glebogryzarki. Do ramy  przykręcona  jest kontowa przekładnia zębata, 

umożliwia to podkręcenie śrub zmianę jej położenia  co  umożliwia zmianę kierunku pracy  

przekładni kątowej. Korpus  przekładni kątowej jest odlewem  żeliwnym ułożyskowane są  

stożkowe koła zębate. Przekładnia  jest ułożyskowana  w celu smarowania łożysk  i pracujących  

kół zębatych. Przekładnia zalana jest olejem  przekładniowym. Rysunek nr 5. Osłona wału  z 

nożami jest przymocowana  do ramy glebogryzarki  w trzech punktach. Dzięki czemu  reguluje  

położenie  osłony  względem  pracujących noży. osłona  ma zabezpieczyć przed 

niekontrolowanym  rozbryzgiem  gleby na znaczne odległości. Zabezpiecza w ten sposób  

operatora  ciągnika  i osoby postronne. Ruch obrotowy  z wału  przekaźnika  mocy ciągnika  do 

przekładni kątowej  przekazywany jest przez wał przegubowo-teleskopowy. Do korpusu  

przekładni  przykręcony  jest krój nożowy. Ma on na celu  zabezpieczenie  i usunięcie  

nieobrobionego  pasa ziemi. Noże do wału  przykręcone są  za pomocą śrub.  Wał  do przekładni 

kątowej  przykręcony jest  również za pomocą śruby i wpustu.  Producent dostarcza  

glebogryzarkę zawieszaną  w układzie sześcionożowym. Rozróżniamy wał roboczy lewy i prawy. 
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Rysunek nr 1.  Glebogryzarka polowa zawieszana  widok z przodu. 

 

Rysunek nr 2. Glebogryzarka polowa zawieszana widok  z  boku. 

 

 

Rysunek nr 3. Glebogryzarka polowa zawieszana  widok z góry. 
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Rysunek nr 4. Wał roboczy lewy i prawy wraz z ramą. 

 

 

Rysunek nr 5. Przekładania kątowa glebogryzarki polowej zawieszanej. 
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5. Charakterystyka techniczna glebogryzarki polowej zawieszanej „LISICKI  SP. Z O. 

O.”. 

Tablica nr 2. Charakterystyka techniczna glebogryzarki polowej zawieszanej. 

 

 

 

PARAMETRY JEDN. 

MIARY 
TYP GLEBOGRYZARKI POLOWEJ  ZAWIESZANEJ „LISICKI  SP. 

Z O. O.  ”. 

Symbol  U503 U503/1 U503/2 U503/3  U503/4 

Szerokość robocza mm 1600 1800 2100 1400 1250 

Typ Glebogryzarki  Zawieszany   

Wymiary  

gabarytowe 

   

Szerokość Mm 2000 2200 2500   

Wysokość Mm 930 930 930   

Długość Mm 1400 1400 1400   

Głębokość robocza Mm Do 150 

Wydajność 

robocza 

Ha/h 0,24-0,7 0,25-0,75 0,27-0,8 0,24-0,65 0,24-0,55 

Masa  Kg 300 330 350 280 260 

Liczba tarcz  

nożowych 

Szt. 8 10 10 8 6 

Liczba noży na 

bębnie 

Szt. 24 27 30 21 18 

Prędkość robocza Km/h Do 5 

Prędkość 

transportowa 

Km/h Do 25 

Obsługa Osoba 1 

Prędkość obrotowa 

WOM 

Obr/min. Max540 

Wał przegubowo-

teleskopowy 

 Oznakowany znakiem CE 

Minimalna długość 

wału 

Mm 560 

Klasa ciągnika  

współpracującego 

kN Min.0,6 Min.0,9 Min.0,6 
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  5.1 Obsługa techniczna.  

Naprawa uszkodzeń  glebogryzarki zawieszanej, sprawdzenie  bębnów  roboczych  na wale,  wymiana 

noży, smarowanie  i czyszczenie  glebogryzarki  może być dokonywane tylko przy wyłączonym  

silniku ciągnika i opuszczonej  na podłoże glebogryzarce. Do obsługi  używać należy sprawnych 

narzędzi i przyrządów oraz oryginalnych części. Do zabezpieczenia wszystkich sworzni  wchodzących 

w skład glebogryzarki zawieszanej należy zastosować typowe zabezpieczenia i przetyczki. Zabrania 

się  używania zastępczych np. śruby, pręty, druty, gwoździe itp., które mogą doprowadzić do 

uszkodzenia zarówno  maszyny jak i ciągnika rolniczego. 

6. Bezpieczne użytkowanie glebogryzarki polowej zawieszanej. 

6.1 Przygotowanie glebogryzarki do pracy. 

Ciągnik rolniczy powinien być sprawny technicznie  i nie powinien  wymagać  specjalnego  

przygotowania do współpracy  z glebogryzarką zawieszaną. Przed  przystąpieniem  do połączenia  

maszyny  na trzypunktowym  układzie  zawieszania  ciągnika należy zapoznać się  z instrukcją  

użytkowania  i obsługi ciągnika.        

 Zapamiętaj!   Zabrania się  zakładać wał przegubowo-teleskopowy przed sprawdzeniem 

stanu technicznego glebogryzarki. 

Przed przystąpieniem  do pracy  należy  zbadać stan techniczny glebogryzarki. W tym celu należy; 

▪  Zamienić  miejscami  krój nożowy i osłonę przystawki. 

▪ Należy sprawdzić czy  zamontowane  są osłony boczne: brak- to należy je zamontować. 

▪ Należy zawiesić glebogryzarkę  na ciągniku, nie zakładając jednak  wału przegubowo-

teleskopowego 

▪ Należy wstępnie wypoziomować  maszynę  korbą  prawego wieszaka ciągnika w kierunku 

poprzecznym  do kierunku pracy  oraz łącznikiem górnego ciągnika  w kierunku podłóżnym  

do kierunku  pracy glebogryzarki. 

▪ Sprawdzić połączenia śrubowe w maszynie, gdy  wystąpią luzy  należy je dokręcić.  

▪  Nasmarować  glebogryzarkę  wg  rysunku nr 6 i tabeli nr  3. 

▪ Odkręcając  śrubę kontrolną należy, sprawdzić czy skrzynia  przekładniowa jest napełniona  

olejem przekładniowym Hipol 15F, olej powinien  wypłynąć z otworu. Jeżeli olej  nie 

wypływa  należy uzupełnić go do wymaganego poziomu przez producenta. Podczas 

sprawdzania  maszyna powinna stać na płaszczyźnie poziomo. Poziom oleju  należy 

sprawdzać  zawsze przed każdym  wyjazdem  w pole  i w razie  potrzeby  olej niezwłocznie 

wymienić.  

▪ Należy sprawdzić, czy osłona może się swobodnie podnosić i opuszczać. 

▪ Należy sprawdzić, czy koła podporowe dają się swobodnie poodnosić i opuszczać w 

prowadnicach słupic. 

▪ Należy usunąć podporę i opuścić powoli maszynę jeśli wszystkie z powyższych warunków 

zostały należycie wykonane. 
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▪ Należy połączyć glebogryzarkę  z ciągnikiem  za pomocą wału przegubowo-teleskopowego. 

▪ Należy ponownie uruchomić  silnik ciągnika i podnieść glebogryzarkę do położenia 

transportowego, i sprawdzić  prawidłowość działania agregatu przy włączonym  WOM 

ciągnika, zachowując  wszystkie środki ostrożności. 

▪ Na końcu należy sprawdzić podnoszenie i opuszczanie glebogryzarki.  

6.2 Nawroty glebogryzarką polową zawieszaną. 

Zabrania się  cofania  i dokonywania nawrotów  ciągnika  przy roboczym  położeniu glebogryzarki. 

Uwaga!                                                                                                                          

Niedopuszczalne jest dokonywanie  nawrotów z nożami zagłębionymi w glebie! 

 

6.3 Ustawienie obrotów bębna. 

Glebogryzarka  zawieszana  może pracować  na dwa  sposoby: 1) gdy  kierunek  obrotów bębna 

roboczego jest zgodny  z kierunkiem  jazdy z glebogryzarką (praca współbieżna) oraz 2) gdy kierunek  

obrotów  bębna  roboczego  jest przeciwny  do kierunku jazdy (praca przeciwbieżna.) Producent 

montuje glebogryzarkę  do pracy współbieżnej. Zmianę obrotów  bębna roboczego  względem 

kierunku jazdy  maszyną  uzyskuje się  przez zmianę położenia przystawki względem bębna. 

Wykonanie  tych czynności nie wymaga odczepienia  maszyny od ciągnika rolniczego. Ustawienie 

glebogryzarki zawieszanej  do pracy przeciwbieżnej, co  prowadzi do przestawienia ramy  

glebogryzarki o kąt 180 ˚ wymaga  przeprowadzania  kolejnych czynności: 

▪ Odkręcić  4 nakrętki  łączące przystawkę napędową  z ramą, 

▪ Unieść  na TUZ ciągnika ramę glebogryzarki  wraz z osłoną, 

▪ Przerzucić przystawkę na drugą stronę glebogryzarki o kąt 180˚, 

▪ Podjechać ciągnikiem rolniczym wraz z ramą z drugiej strony (doprowadzi to do 

przestawienia  ramy glebogryzarki o kąt 180˚, 

▪ Następnie  opuścić na TUZ  ciągnika  ramę glebogryzarki wraz z osłoną, 

▪ Na koniec należy zamontować  przystawkę do ramy  za pomocą  odkręconych wcześniej 

nakrętek.  

Poniżej  został zamieszczony schemat przemontowania glebogryzarki zawieszanej – zmiana obrotów 

bębna roboczego. 
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Rys. nr. 6, 7. Zmiana obrotów bębna roboczego. 

     

1-przystawka napędowa,2-bęben roboczy                  

A -współbieżne obroty bębna, B- przeciwbieżne obroty bębna,  a – obroty bębna roboczego. 

Podczas zmiany  kierunków obrotów bębna  roboczego należy zamienić  miejscami  osłonę przystawki  

i krój nożowy-  osłonę należy umieścić  na miejscu kroju nożowego, a krój zamontować w miejsce 

osłony. 

                              

 

6.4 Punkty smarowania glebogryzarki polowej zawieszanej. 
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Przed przeprowadzeniem smarowania miejsca smarowania należy dokładnie oczyścić. W maszynie 

zastosowano łożyska kryte, które nie wymagają smarowania.     

 Poniższy rysunek przedstawia punkty smarowania  glebogryzarki. 

 

 

Rys. nr 6. Punkty smarownicze glebogryzarki polowej zawieszanej. 

Opis rysunku nr 6. przedstawiono w tabeli nr 3. 

Tablica nr3. Punkty smarowania glebogryzarki zawieszanej. 

Miejsce na 

rysunku 

Miejsce 

smarowania 

 Liczba punktów 

smarowania 

Rodzaj smaru System  

smarowania 

Częstotliwość 

smarowania 

- 2 Głowica 

przystawki 

1 Smar ŁT/42 Powierzchniowo Min. Co 10 

godzin 

- 1 

- 3 

Oś koła 

podporowego 

2 Smar STP Powierzchniowo Min co 10 godzin 

- 5 Przystawka 

napędowa 

1 Olej 

przekładniowy 

Hipol 15(1,5l.) 

Napełnianie Po 20 godzi. 

Pracy 

Po dalszych 40 

godzi. pracy 

Po każdych 200 

godzin. pracy 

- 4 Zawór 

odpowietrzający 

  

- 7 Otwór spustowy 

oleju. 

 

- 6  Sprawdzenie poziomu oleju w przystawce napędowej 
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6.5 Praca  glebogryzarką polową zawieszaną. 

Podczas pierwszej pracy  w polu glebogryzarką zawieszaną powinniśmy: 

a. Ustawić koła podporowe na odpowiednio wymaganą głębokość roboczą 

b. Dokładnie wypoziomować glebogryzarkę, która została dokładnie wypoziomowana 

wstępnie. 

Przy prawidłowo wypoziomowanej  glebogryzarce w położeniu roboczym  płaszczyzna ramy  

glebogryzarki zawieszanej powinna być równoległa  do terenu. Należy zauważyć  silne osadzenie 

bębnów roboczych na wale. Uzyskuje się to za pomocą  dokręcenia prętów ściągających. Pręt  

ściągający  i nakrętka  zabezpieczająca  prawego  bębna  mają gwint  lewoskrętny, a lewego bębna  

mają gwint prawoskrętny. Rys. nr 7 . 

 

Rys. nr 7. Dokręcanie  prawego bębna roboczego. 

 Podczas pracy glebogryzarką zawieszaną powinniśmy unikać  gwałtownych szarpnięć. Zabrania się 

cofania ciągnikiem rolniczym (w położeniu roboczym) z glebogryzarką zawieszaną. Prędkość jazdy 

ciągnika  należy dostosować  do warunków polowych takich jak ukształtowania terenu, rodzaj gleby 

oraz resztek  pożniwnych   nie powinna przekraczać 5 km/h. 

6.6 Regulacja głębokości pracy glebogryzarką zawieszaną. 

Głębokość  pracy glebogryzarki zawieszanej  jest regulowana; stopniowo  co 2,5cm  - maksymalnie do 

12cm.  Zmiany  głębokości pracy dokonuje się za pomocą  przestawienia  obu kół podporowych ( na 

właściwą wysokość i blokując odpowiednią przetyczką). 

6.7 Regulacja położenia osłony. 

Położenie osłony  ruchomej  powinniśmy regulować  podczas pracy, zależnie od warunków  

agrotechnicznych (należy przestrzegać poniższych następujących zaleceń)  

▪ Na glebach lekkich osłona powinna być  uniesiona ok. 2 - 3cm nad powierzchnią. 

▪ Na glebach ciężkich  mokrych powinna być uniesiona  ok. 2 -3cm nad powierzchnią 

doprowadzić to  może  do zlepienia ziemi. 

▪ Na glebach ciężkich suchych  dolna krawędź osłony powinna dotykać powierzchni. 

▪ Na glebach  lekkich  z drobnymi  kamieniami  osłona powinna być opuszczona – ryzyko 

uderzenia.  
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W przypadku, gdy wymagane jest wyrównanie  obronionej powierzchni pola, osłonę należy 

zupełnie opuścić. 

 

 

6.8 Zapchania bębnów roboczych podczas pracy. 

Aby wyeliminować  zapychania  się bębnów roboczych należy przed przystąpieniem do pracy 

oczyścić pole  z nadmiernie długich, luźnych resztek  roślinnych np.  pożniwnych.  

 Jeśli  już dojdzie do zapchania bębnów roboczych  należy jak najszybciej  wyłączyć napęd 

WOM  i unieść  glebogryzarkę na TUZ, wyłączyć silnik ciągnika, zabezpieczyć ciągnik przed  

przemieszczaniem (zaciągnąć  hamulec ręczny)  i wyjąć kluczyki ze stacyjki. Następnie należy  

ręcznie  usunąć wszystkie resztki roślinne, oraz  gleby z organów roboczych z użyciem narzędzia np. 

pręta zabrania się ręką! 

Zapamiętaj!  Zabrania się  usuwania zapchań dłońmi. Należy przy tej czynności zawsze  używać 

rękawic ochronnych.  Pamiętając o wyłączeniu  napędu WOM. 

6.9 Wymiana noży  podczas pracy glebogryzarką polową zawieszaną. 

Zapamiętaj! Podczas pracy glebogryzarką zawieszaną wymiana  noży powinna odbywać się wg 

kolejnych następujących zaleceń: 

▪ Należy wyłączyć napęd przegubowo-teleskopowy 

▪ Zatrzymać silnik ciągnika rolniczego i opuścić glebogryzarkę zawieszaną na podłoże. 

▪ Bęben roboczy ustawić tak, aby  łatwo był dostępny. 

▪ Należy dokonać wymiany noża. 

▪ Zabrania się wymiany noża w pozycji transportowej. 

Podczas mocowania śrub, powinniśmy przestrzegać zasady: łby  śrub powinny znajdować się  od 

strony noża.  

Zapamiętaj!  Zachowaj szczególną ostrożność podczas wymiany noży. Czynności te należy 

wykonywać tylko  przy  wyłączonym  napędzie i maszynie  stabilnie spoczywającej na podłożu. 

Używać rękawic ochronnych. 

7. Konserwacja i utrzymanie  glebogryzarki polowej zawieszanej. 

 Po zakończeniu pracy glebogryzarką zawieszaną, należy maszynę dokładnie  oczyścić zarówno z 

resztek ziemi jak i resztek roślinnych. Następnie należy dokonać przeglądu  połączeń części i 

zespołów. Części zużyte lub uszkodzone  należy wymienić na nowe. Pęknięte noże zawsze   wymienić 

na nowe. Jeśli powstały luzy w połączeniach śrubowych to należy je wyeliminować poprzez ich 

dokręcenie. 

Po zakończonym sezonie pracy  glebogryzarkę zawieszaną należy dokładnie oczyścić, następnie 

zabezpieczyć  je  przed rdzewieniem, powlekając za pomocą  pędzla  smarem, zabezpieczyć miejsca 
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uszkodzone np. odpryski lakieru farbą. Kolejno należy wymienić na nowe  zużyte sworznie, 

przetyczki, lub inne elementy robocze. Ponadto należy  przeprowadzić  smarowanie maszyny wg 

podrozdziału nr 6.3. Wał przegubowo—teleskopowy należy  wymontować  z glebogryzarki i 

przechowywać w suchym zamkniętym pomieszczeniu. W sezonie eksploatacyjnym glebogryzarkę  

zawieszaną producenta należy przechowywać  w miejscach  niezadaszonych, ustronnych, 

niedostępnych dla dzieci  i zwierząt. Po zakończonym sezonie eksploatacyjnym maszynę, należy 

przechowywać  pod dachem, na utwardzonym i równym podłożu. Jeśli maszyna ciągle  pozostaje  na 

zewnątrz  budynku, smarowanie należy powtarzać co  pewien czas,  gdyż deszcz zmywa smar, a także 

może dojść do  uszkodzenia lakieru, należy tu pokryć farbą wszelkie odpryski. 

8. Demontaż i kasacja. 

Po zakończonym  okresie eksploatacyjnym  maszyny lub w przypadku całkowitego zniszczenia, lub 

zużycia elementów maszyny, należy je zdemontować przy użyciu odpowiednich narzędzi. 

Zdemontowane części należy posegregować a następnie: części stalowe można posegregować w 

jednym miejscu i oddać je do najbliższego punktu złomu.  Części  z tworzyw  sztucznych oraz części 

gumowe należy, zgromadzić by powtórnie móc je przetworzyć, zabrania się je palić. Szkodliwe jest to 

dla środowiska i bliskiego otoczenia. Oleje, należy spuścić do odpowiedniego szczelnego naczynia 

oraz przekazać do instytucji  prowadzącej skup zużytych olejów np. CPN. 

9. Katalog części wymiennych. 

Katalog części wymiennych  zawiera rysunki  i tablice  zespołów montażowych  glebogryzarki, 

oznaczonych odpowiednimi numerami. Katalogiem powinniśmy się posługiwać w następujący 

sposób: a) ustalić przynależność  remontowanej  części  do odpowiedniego  zespołu montażowego wg 

tablic,                                                                                                                                                                           

b) znaleźć potrzebną  część  na tablicy  montażowej kierując  się numerem  odsyłacza z rysunku 

zespołu.                                                                                                                                                                            

Części wymienne  można zakupić u producenta glebogryzarki zawieszanej. Natomiast elementy 

znormalizowane można zakupić w ogólnodostępnej sprzedaży należy wówczas podać:                                                                                                     

a) dokładny adres zamawiającego, dokładny adres wysyłkowy                                                                                                                                   

b)symbol,                                                                                                                                                                               

c)rok produkcji,                                                                                                                                                                  

d)numer wydania  instrukcji obsługi,                                                                                                                             

e)dokładną nazwę części  zamiennej lub normę,                                                                                                                    

f)symbol KTM, numer części  zamiennej lub normę,                                                                                                           

g)liczbę sztuk części wymiennych,                                                                                                                                                                   

h)warunki płatności  

10. Warunki gwarancji. 

Warunki gwarancji i sposób załatwiania reklamacji zamieszczone są w karcie gwarancyjnej 

glebogryzarki zawieszanej. Producent odpowiada  za uzupełnienie karty gwarancyjnej. Podczas 

sprzedaży  dokładnie ją wypełnia sprzedawca-dealer. 
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Rys. nr 8. Rama glebogryzarki zawieszanej z osłoną. 

 

 

Tablica nr 4. Rama glebogryzarki zawieszanej  z osłoną. 

Nr 

pozycji 

rysunku 

Nazwa kompletu lub części  Ilość sztuk  w glebogryzarce zawieszanej producenta  

  U503 U503/1 U503/2 U503/3 U503/4 

1 Rama nośna 1 1 1 1 1 

2 Osłona kompletna spawana 

GL.03 

1 0 0 1 0 

 Osłona kompletna spawana 

GL. 03/A 

0 1 1 0 0 

 Osłona kompletna spawana 

GL.03/B 

0 0 0 0 1 

3 Regulator osłony 1 1 1 1 1 
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4 Zawias 2 2 2 2 2 

5 Zatyczka  1 1 1 1 1 

6 Nakrętka  M12 

samozabezpieczająca 

1 1 1 1 1 

7 Śruba M12x60 1 1 1 1 1 

8 Zawleczka 2 2 2 2 2 

9 Śruba M10x25 8 8 8 8 8 

10 Podkładka płaska 10,5 8 8 8 8 8 

11 Nakrętka M10 

samozabezpieczająca’. 

8 8 8 8 8 
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Rysunek nr 9 . Przystawka napędowa. 

 

 

Tabela nr 5. Przystawka napędowa GLEBOGRYZARKI POLOWEJ ZAWIESZANEJ 1,8/2,1m. 

Nr pozycji  rysunku Nazwa  kompletu lub części 

1 Pierścień zabezpieczający 

2 Śruba  M10x10 

3 Uszczelka korka 

4 Pokrywa skrzyni przekładni 

5 Uszczelka pokrywy 

6 Tuleja 

7 Podkładka dystansowa 1,0 
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8 Podkładka dystansowa 0,15 

9 Podkładka dystansowa 0,5 

10 Podkładka dystansowa 1,0 

11 Łożysko stożkowe 30212 

12 Koło zębate  stożkowe  o zębach łukowych 

13 Wpust14x12x63 

14 wał 

15 Pierścień uszczelniający69,2x5,7 

16 Pokrywa montażowa 

17 Podkładka dystansowa 1.0 

18 Śruba M12x1,25x30-8,8B 

19 Łożysko stożkowe 30309 

20 Wałek zębaty 

21 Łożysko stożkowe 30309 

22 Podkładka dystansowa  

23 Podkładka dystansowa 1.0 

24 uszczelka 

25 Korek1/2 

26 Pierścień uszczelniający 99,2x5,7 

27 Korpus przekładni 

28 Śruba M10x45-3,8-0 

29 Podkładka sprężysta 10,2 

30 Śruba M10x45-3,8-0 

31 Smarowniczka  M8x1 

32 Głowica przekładni 

33 Pierścień uszczelniający 89,2x5,7 

34 Nakrętka łożyska KM 8A 

35 Podkładka  zębata MB8 

36 Łożysko stożkowe  32208 

37 Pierścień uszczelniający A40x68x10 

38 Zawór odpowietrzający 

39 Wpust pryzmatyczny A18x11x40 
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40 1500/20-014/0 

41 Podkładka odginana H8x20-A 

 

 

 

 

Rysunek nr10. Krój nożowy. 

Tabela nr 6. Krój nożowy i osłona przystawki. 

Nr 

pozycji  

rysunku. 

Nazwa  kompletu lub części Symbol części lub nr 

normy 
Ilość sztuk w 

maszynie 

1 Śruba  M12X30-3,6-8,8 PN-85/M-82105 2 

2 Podkładka sprężysta 12,2 PN-85/M-82008 2 

3 Osłona przystawki GL14.01 1 

4 Podstawa kroju nożowego GL 14 1 

5 Nóż  GL 16 1 

6 Podkładka GL 15 1 
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7 Śruba M8x16-5,8 PN-85/m-82105 3 

 

 

 

Rys. nr 11. Bębny robocze. 

Tabela nr 7. Bębny robocze. 

Lp. na 

rysunku 

Nazwa 

części    

Symbol części 

nr normy 

Symbol glebogryzarki polowej zawieszanej. 

U503 U503/1 U503/2 U503/3 U503/4 

Liczba sztuk 

1 Nóż lewy   24 27 30 21 18 

2 Podkładka 

sprężysta 

16,3 

PN65/MM82008     96 108 120 84 72 

3 Nakrętka 

M16x1,5-8,8 

PN-75/M-82144    96 108 120 84 72 

4 Śruba 

M16x1,5x35-

5,8 

PN-85/M-82105 96 108 120 84 72 

5 Nóż prawy  24 27 30 21 18 

6 Rura nośna  

noży 

GL .03 2 0 0 2 0 

GL. 03/A 0 2 2 0 0 
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kompletna GL. 03/B 0 0 0 0 2 

7 Śruba 

ściągająca  z 

gwintem 

prawym 

GL 10 1 0 0 1 0 

GL 10/A 0 1 1 0 0 

GL 10/B 0 0 0 0 1 

7 Śruba 

ściągająca  z 

gwintem 

lewym 

GL 11 1 0 0 0 0 

GL 11/A 0 1 1 0 0 

GL 11/B 0 0 0 0 1 

8 Podkładka 

sprężysta 

20,5 

PN-65/M82008 2 2 2 2 2 
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Rysunek nr 12. Koło podporowe. 

Tabela nr 8. Koło podporowe. 

Lp. na 

rysunku 

Nazwa części    Symbol części 

nr normy 

Symbol glebogryzarki polowej zawieszanej. 

U503 U503/1 U503/2 U503/3 U503/4 

Liczba sztuk 

1 Wspornik koła 

kompletny 

      

 prawy GL 04 1 1 1 1 1 

 lewy GL 04/A 1 1 1 1 1 

2 Koło jezdne  2 2 2 2 2 

3 Zatyczka GL 08 2 2 2 2 2 

4 Skrobak GL 05 2 2 2 2 2 
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5 Pokrywka  4 4 4 4 4 

6 Podkładka28 PN-78/M-82005 4 4 4 4 4 

7 Śruba  M12X25 PN-85/M-82105 2 2 2 2 2 

8 Zaślepka 

plastikowa50x50 

ZK50x50 2 2 2 2 2 

9 ZawleczkaA4-

Zn6x80 

PN 820001 2 2 2 2 2 

10 Nakrętka 

sześciokątna 

samozabezpieczająca 

PN82175 2 2 2 2 2 

11 Zawleczka A4-

Zn6x40 

PN820001 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

Rysunek nr 13. Schemat zamontowania noży w glebogryzarce zawieszanej. 

A- Bęben  lewy. 

B- Bęben prawy. 

 


