
Nr. fabryczny: 

SaMASZ Sp. z o.o. 

Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 15 
 

Rok założenia – 1984 
 

NIP PL-966-159-29-76 
tel. (+48) (85) 664 70 31 
fax (+48) (85) 664 70 41 

e-mail: samasz@samasz.pl 
www.samasz.pl 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

KOSIARKI BIJAKOWE  
TYLNO - CZOŁOWE I TYLNE 

 

Klasa średnia Klasa ciężka 

Grino 160 – 1,60 m Mamut 250 – 2,50 m 

Grino 180 – 1,80 m Mamut 280 – 2,80 m 
 

Grino 200 – 2,00 m Mamut 300 – 3,00 m 

Grino 220 – 2,20 m Rio 250 – 2,50 m 

 Rio 280 – 2,80 m 

  

  

  

  

  
 

IN341PL009 
2016.02.22 
Wydanie 9 

 

Instrukcja oryginalna 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZABRANIA SI Ę 

WŁĄCZANIA NAPĘDU KOSIARKI 
PRZED JEJ USTAWIENIEM 

W POZYCJI ROBOCZEJ 
 
 
 
 
 
 

 UWAGA:  

 Zachować instrukcję do przyszłego użytku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZABRANIA SI Ę 

PRACY KOSIARKĄ PRZY 
OBECNOŚCI OSÓB 

POSTRONNYCH W ODLEGŁOŚCI 
MNIEJSZEJNIŻ 50 M 

 
 
 
 
 
 



 
 Instrukcja obsługi Kosiarki bijakowe tylno-czołowe, tylne 

Grino, Mamut, Rio 
  

- 1 - 

 
SPIS TREŚCI                                                                                                                             Strona 

 
1. IDENTYFIKACJA MASZYNY ................................................................................................... 2 
2. WPROWADZENIE....................................................................................................................... 2 

3. PRZEZNACZENIE KOSIARKI ................................................................................................. 3 
3.1. Dane techniczne ........................................................................................................................ 3 

3.2. Budowa i działanie ................................................................................................................... 4 

3.3. Wyposażenie i części zamienne ............................................................................................... 5 

4. UWAGI I OSTRZE ŻENIA DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA ......................................... 6 

4.1. Zasady podstawowe .................................................................................................................. 6 

4.2. Transport ................................................................................................................................... 8 

4.2.1. Przemieszczanie kosiarek na inny pojazd w celach transportowych................................................ 9 
4.3. Elementy robocze ................................................................................................................... 10 

4.4. Wał przegubowo-teleskopowy ............................................................................................... 10 
4.5. Ryzyko resztkowe .................................................................................................................. 10 

4.6. Zakazy .................................................................................................................................... 11 

4.7. Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie ....................................................................................... 12 
5. UŻYTKOWANIE KOSIARKI .................................................................................................. 14 

5.1. Łączenie kosiarki z ciągnikiem .............................................................................................. 14 

5.2. Przygotowanie kosiarek do podłączenia z przodu ciągnika ................................................... 14 
5.3. Przygotowanie kosiarki do transportu .................................................................................... 15 
5.4. Montaż wału przegubowo-teleskopowego (WPT) ................................................................. 15 

5.5. Przestawienie kosiarki z pozycji centralnej w pozycję boczną .............................................. 16 

5.6. Przygotowanie kosiarki do pracy ........................................................................................... 17 
5.7. Praca ....................................................................................................................................... 17 

5.7.1. Podstawowe informacje dotyczące koszenia .................................................................................. 17 

5.8. Usuwanie zapchań .................................................................................................................. 17 
5.9. Odłączanie maszyny od ciągnika ........................................................................................... 17 

6. MONTA Ż I USTAWIENIA ....................................................................................................... 18 
6.1. Ustawianie wysokości koszenia ............................................................................................. 18 

6.2. Klapa rewizyjna - serwisowa .................................................................................................. 18 
6.3. Obsługa eksploatacyjna .......................................................................................................... 19 

6.3.1. Kontrola stanu napięcia pasów klinowych przekładni pasowej ..................................................... 19 

6.3.2. Kontrola stanu noży bijakowych .................................................................................................... 19 
6.3.3. Obsługa codzienna ......................................................................................................................... 20 

6.3.4. Obsługa posezonowa i przechowywanie ........................................................................................ 20 
6.3.5. Ponowne uruchomienie maszyny po okresie przechowywania ..................................................... 20 

7. SMAROWANIE .......................................................................................................................... 21 

8. USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA ............................................................................... 22 
9. NAPRAWA I KASACJA KOSIARKI ...................................................................................... 22 

9.1. Naprawa .................................................................................................................................. 23 

9.2. Demontaż i kasacja ................................................................................................................. 23 
10. KARTA GWARANCYJNA ..................................................................................................... 23 
11. WARUNKI GWARANCJI ...................................................................................................... 24 

11.1. Zasady postępowania gwarancyjnego .................................................................................. 24 

11.2. Ewidencja napraw gwarancyjnych ....................................................................................... 25 
 
 
 



 
 Instrukcja obsługi Kosiarki bijakowe tylno-czołowe, tylne 

Grino, Mamut, Rio 
  

- 2 - 

 

1. IDENTYFIKACJA MASZYNY 
 

Tabliczka znamionowa kosiarki przymocowana jest na stałe do kosiarki w miejscu 
wskazanym na Rys. 1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 1. Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej 
 
 

Tabliczka znamionowa zawiera: 
- pełną nazwę producenta, 
- numer kosiarki, 
- symbol kosiarki, 
- datę produkcji, 
- numer wersji,  
 

- masę, 
- znak kontroli jakości, 
- oznakowanie CE, oznacza, że kosiarka jest zgodna z 
Dyrektywą 2006/42/WE i normami zharmonizowanymi, 
- kod kreskowy. 

 

UWAGA:   
W przypadku, gdy instrukcja jest niezrozumiała wyjaśnień dotyczących 
maszyny można uzyskać u producenta lub sprzedawcy maszyny. 

 
 

2. WPROWADZENIE 
 

� Instrukcja obsługi jest nieodzowną częścią każdej maszyny i ma na celu zapoznanie 
użytkownika z zasadami prawidłowej obsługi i eksploatacji maszyny, jak też z zagrożeniami 
wynikającymi z jej użytkowania. 

� Niniejszą instrukcję obsługi należy uważać za podstawowe wyposażenie kosiarki. Przekazując 
kosiarkę innemu użytkownikowi należy przekazać ją sprawną technicznie, wraz z instrukcją 
obsługi i podstawowym wyposażeniem przypisanym do niej. 

� Przed rozpoczęciem eksploatacji kosiarki użytkownik powinien bezwzględnie zapoznać się 
z treścią niniejszej instrukcji oraz zasadami bezpieczeństwa pracy. 

� Kosiarka jest wykonana zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa. 
� Przestrzeganie zawartych w instrukcji zaleceń gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania. 
� W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z uruchomieniem 

i eksploatacją kosiarki należy skontaktować się z producentem. 
 
 

 

OSTRZEŻENIE OGÓLNE 
W czasie użytkowania kosiarki należy przestrzegać ostrzeżeń i zasad 

bezpieczeństwa oznaczonych tym znakiem w instrukcji obsługi. 

 

UWAGA: 
Zabrania się użytkowania kosiarki bez uprzedniego zapoznania się 
z instrukcją obsługi oraz przez osoby nie posiadające uprawnień do 
prowadzenia ciągników rolniczych, a w szczególności przez dzieci. 
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3. PRZEZNACZENIE KOSIARKI 
Kosiarka bijakowa tylna i tylno-czołowa zawieszana, przeznaczona jest do wykaszania 

poboczy dróg, placów, skwerów, itp., rozdrabniania niezbyt grubych gałęzi, niedużych zarośli, 
chwastów itp. o umiarkowanym zagęszczeniu oraz w rolnictwie do mulczowania rżyska kukurydzy, 
tytoniu oraz niewysokich traw w dobrych warunkach na terenach nizinnych i lekko pagórkowatych. 

Kosiarki bijakowe klasy średniej Grino 160/180/200/220 oraz klasy ciężkiej 
Mamut 250/280/300 i Rio 250/280 przeznaczone są do mulczowania roślin użyźniających glebę 
(łubin, facelia, gorczyca, rzepak, peluszka, żyto) przed orką, jak też pozostałości po roślinach 
pozostawiających łodygi ciężkie do przyorania, takich jak kukurydza. 
 

UWAGA: 
Zabrania się używania kosiarki do innych celów niż podano w instrukcji. 
Użytkowanie jej do innych celów będzie zrozumiane jako użytkowanie 
niezgodne z przeznaczeniem i może wykluczyć producenta 
z odpowiedzialności za wynikłe z tego szkody. Kosiarka powinna być 
użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby obeznane z jej 
szczegółowymi charakterystykami i zaznajomione z zasadami postępowania 
w zakresie bezpieczeństwa. Samowolne zmiany wprowadzone do kosiarki 
mogą zwolnić producenta od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub 
szkody. 

 
3.1. Dane techniczne 

 
Tab. 1. Dane techniczne Grino 

Typ kosiarki: Grino 160 Grino 180 Grino 200 Grino 220 

Szerokość koszenia [m] 1,60 1,80 2,00 2,20 
Liczba noży (bijaków) [szt.] 20 24 30 36 
Obroty WOM ciągnika [obr/min] 540 / 1000 
Moc współpracującego ciągnika [KM] od 50 od 60 od 70 od 80 
Długość transportowa [mm] 1150 
Szerokość transportowa [mm] 1850 2050 2250 2450 
Wysokość [mm] 1000 1040 1040 1040 
Masa [kg] 550 610 640 665 
Kategoria TUZ ciągnika I/II 
Poziom hałasu emitowany 
przez maszynę                     LpA 

73,5 ± 3,0 dB 

LAmax 85,0 ± 3,0 dB 

LCpeak 87,0 ± 3,0 dB 
LpA – poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy. Uśredniony w czasie poziom 

ciśnienia akustycznego emisji skorygowanej charakterystyką częstotliwościową A. 
LAmax – maksymalna wartość pomiaru skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A poziomu mocy akustycznej. 
LCpeak – szczytowy poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową C. 
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Tab. 2. Dane techniczne Mamut, Rio 

Typ kosiarki: Mamut 250 Mamut 280 Mamut 300 Rio 250 Rio 280 

Szerokość koszenia [m] 2,50 2,80 3,00 2,50 2,80 
Liczba noży (bijaków) [szt.] 30 36 36 30 36 
Obroty WOM ciągnika 
[obr/min] 

1000 

Moc współpracującego 
ciągnika [KM] 

100 120 130 100 120 

Długość transportowa [mm] 1235 1210 
Szerokość transportowa [mm] 2800 3000 3200 2800 3000 
Wysokość [mm] 1055 1035 
Masa [kg] 975 1040 1060 980 1050 
Kategoria TUZ ciągnika II 

 

3.2. Budowa i działanie 
 

Kosiarka bijakowa składa się z ramy zawieszenia (1), która służy do podłączania kosiarki do 
trzypunktowego układu zawieszenia, zarówno z przodu jak i z tyłu ciągnika. Napęd na wał bijakowy 
(11) przekazywany jest poprzez WPT (2) na przekładnię kątową (6), która osadzona jest na korpusie 
nośnym kosiarki (7). Następnie napęd przenoszony jest przekładnią pasową na wał bijakowy (11), 
na którym zamocowane są noże bijakowe (12) (Rys. 4). Sposób mocowania noży bijakowych 
(tnących), spełnia zadanie zabezpieczenia elementów roboczych przed przeciążeniem 
i uszkodzeniem. W czasie pracy, gdy wartość siły oporu stawianego przez przeszkodę, przekroczy 
wartość odśrodkowej siły noża, następuje odchylenie go i ominięcie przeszkody. Wysokość 
koszenia reguluje się poprzez zmianę ustawienia wału kopiującego (10) (Rys. 3). Ustawienie 
wychylenia bocznego maszyny, regulowane jest przez układ hydrauliczny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Widok ogólny kosiarki bijakowej 
 

1 – Rama zawieszenia; 5 – Przekładnia pasowa; 
2 – Wał WPT; 6 – Przekładnia kątowa; 
3 – Płoza; 7 – Korpus nośny; 
4 – Zaczep górny; 8 – Osłona; 
 9 – Prowadnica; 

 

1 2 
3 

4 5 6 

7 

8 9 



 
 Instrukcja obsługi Kosiarki bijakowe tylno-czołowe, tylne 

Grino, Mamut, Rio 
  

- 5 - 

11 

12 

 

 
 

 
 

 
 

Rys. 3. Wał kopiujący Rys. 4. Wał bijakowy 
 
 
 

3.3. Wyposażenie i części zamienne 
 
 

Kosiarki sprzedawane są z następującym wyposażeniem standardowym: 
� karta gwarancyjna, 
� instrukcja obsługi wraz z katalogiem części zamiennych, 
� noże bijakowe 2 szt., 
� wał przegubowo-teleskopowy, 
� farba w sprayu (150 ml). 
 

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): 
� dodatkowy komplet noży bijakowych, 
� dodatkowy komplet łożysk wału kopiującego i roboczego, 
� dodatkowy komplet uszczelniaczy do łożysk wału kopiującego i roboczego, 
� łańcuchy ochronne.  

 

Tab. 3. Zalecany wał przegubowo-teleskopowy. Producent Bondioli & Pavesi 
 

Kosiarka 
Moc Długość Moment 

Symbol 
Końcówki wału 

Uwagi KM mm Nm Ciągnik Kosiarka 
    

1 3/8 z=6 
 

Grino 160 35 860-1200 460 7G4N086CE007007HA 1 3/8” z=6 os. pełna 
1000 obr/min - 

OPCJA 
Grino 180 

64 860-1185 830 7G7N086CE007007TA 
1 3/8” z=6 
os. kielich  

1 3/8” z=6 os. pełna 
1000 obr/min - 

OPCJA 
Grino 200 
Grino 220  
Mamut 250 
Mamut 280 
Mamut 300 
Rio 250/280 

83 
1010-
1408 

1080 7G8N101CE007007A 
1 3/8” z=6 
os. kielich 

1 3/8” z=6 os. pełna - 

 

UWAGA: 
Bezwzględnie przestrzegać częstotliwości smarowania wału przegubowo-
teleskopowego według jego odrębnej instrukcji. Punkty smarowania 
smarować co 50 godzin. Wał przegubowo-teleskopowy smarować również 
przed i po okresie dłuższego postoju. 

 

Dopuszczalne jest stosowanie wałów o porównywalnych parametrach technicznych 
pochodzących od innych producentów po uzgodnieniu z SaMASZ. 
 

3.3.1. Noże bijakowe stosowane w kosiarkach Grino, Mamut, Rio 

Aby kosiarka działała prawidłowo bijaki należy wymienić, gdy ulegną nadmiernemu 
uszkodzeniu. Odpowiedni symbol noża bijakowego znajdziecie Państwo w katalogu części kosiarki. 

Tabela 4 przedstawia noże, które można zamontować w kosiarkach firmy SaMASZ.  

 

10  – Wał kopiujący, 
11 – Wał bijakowy, 
12 – Nóż bijakowy. 

10 
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Tab. 4. Rodzaj noży bijakowych 

Rodzaj noży bijakowych Grino Mamut Rio 
NÓŻ TYPU I 
Zastosowanie: 
trawa, krzewy, 

łodygi, 
pozostałości po 

przycinaniu, 
ścierniska 

 
 

 

‒ ‒ - 

NÓŻ TYPU II 
Zastosowanie: 
trawa, pędy, 
kłosy, łodygi, 

krzewy, 
pozostałości po 
ścinaniu, słoma 

 

 
 

Opcja ‒ ‒ 

NÓŻ TYPU III 
Zastosowanie: 
trawa, pędy, 
kłosy, łodygi, 

krzewy, 
pozostałości po 
ścinaniu, słoma  

Opcja 

NÓŻ TYPU IV 
Zastosowanie: 
trawa, pędy, 
kłosy, łodygi, 

krzewy, 
pozostałości po 
ścinaniu, słoma  

 

Opcja 

NÓŻ TYPU V 
Zastosowanie: 

trawa, 
ścierniska, 

gałęzie, krzaki, 
krzewy  

Standard ‒ ‒ 

NÓŻ TYPU VI 
Zastosowanie: 
trawa, krzewy, 

łodygi, 
pozostałości po 

przycinaniu, 
ścierniska 

 

‒ Standard Standard 

 
4. UWAGI I OSTRZE ŻENIA DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

4.1. Zasady podstawowe 
 

� Wszelkie manipulacje dźwignią włączającą podnośnik hydrauliczny należy wykonywać 
wyłącznie z siedzenia operatora; operowanie dźwignią po zejściu z ciągnika jest zabronione. 
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� W ciągnikach wyposażonych w EHR sterowanie podnośnikiem hydraulicznym odbywa się 
przyciskiem umieszczonym na zewnątrz kabiny ciągnika. Podczas wykonywania tej czynności 
należy zachować szczególną ostrożność. 

� Praca z uszkodzonymi osłonami jest niedopuszczalna. 
� Koszenie można rozpocząć dopiero po osiągnięciu przez WOM nominalnych obrotów ( patrz  

Tab. 1, Tab. 2). 
� Nie wolno przekraczać nominalnej prędkości na WOM o więcej niż 5% – patrz Tab. 1, Tab. 2 

– Obroty WOM ciągnika. 
� Osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od kosiarki, wynoszącej co 

najmniej 50 m. Największą ostrożność należy zachować na terenie zakamienionym oraz przy 
rozdrabnianiu gałęzi, oraz podczas pracy w pobliżu dróg i jezdni (niebezpieczeństwo 
wyrzucenia twardych przedmiotów). 

� Wykonywanie jakichkolwiek prac obsługowo – naprawczych lub regulacji dopuszczalne jest 
tylko po zatrzymaniu silnika oraz odczekaniu aż wał bijakowy przestanie się obracać. 

� Należy sprawdzać okresowo stan mocowania noży bijakowych (luzy w połączeniu śrubowym 
i wytarcie otworów w uszach montażowych). W razie uszkodzenia lub braku śrub mocujących 
i noży należy wymienić je na nowe. 

� W czasie przejazdów po drogach publicznych należy stosować się do przepisów Kodeksu 
Drogowego.  

 

UWAGA: 
Wszystkie czynności związane z obsługą i naprawą kosiarki należy wykonać 
przy wyłączonym silniku ciągnika, zespół tnący musi być opuszczony na 
podłoże, a części obracające się pozostawać w spoczynku. 

 
 

� Przy każdej naprawie kosiarki uniesionej na TUZ konieczne jest zabezpieczenie jej przed 
opadnięciem za pomocą podpory lub łańcucha. 

� Należy okresowo kontrolować stan połączeń śrubowych i innych elementów złącznych. Praca 
z uszkodzonymi elementami złącznymi jest niedopuszczalna. 

� W czasie użytkowania kosiarki należy stosować się do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12-01-1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie  
Dz. U. nr 12/98 poz. 51. 

� Pracując z kosiarką ciągnik powinien być wyposażony w kabinę dla kierowcy. 
� Nigdy nie uruchamiaj kosiarki w pozycji podniesionej do góry. 
� Nigdy nie uruchamiaj kosiarki, gdy ludzie bądź zwierzęta są blisko maszyny. 
� Nigdy nie podnoś osłon zanim zespoły wirujące kosiarki nie przestaną się obracać. Silnik 

ciągnika musi zostać zatrzymany. 
� Uwaga! Elementy robocze takie jak wał bijakowy i noże bijakowe obracają się jeszcze przez 

kilkanaście sekund po wyłączeniu źródła mocy! 
� Przestrzegaj wskazań znaków ostrzegawczych przedstawiających zagrożenia i napisów 

ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. 
� Zanim uruchomisz ciągnik upewnij się, że wszystkie napędy są wyłączone, a dźwignie 

sterowania hydrauliką w położeniu neutralnym. 
� Nie pozostawiaj pracującego ciągnika bez dozoru. Przed opuszczeniem ciągnika wyłącz napęd 

i  wyjmij kluczyk ze stacyjki ciągnika. 
� Zabrania się pracować kosiarką podczas jazdy do tyłu. 
� W żadnym wypadku nie wchodź na kosiarkę. 
� Zabrania się unoszenia kosiarki na podnośniku ciągnika przy włączonym napędzie 

i obracającym się zespołem tnącym. 
� Dopuszczalne pochylenie zbocza przy pracy i jeździe transportowej wynosi 12°. 
� Nie wchodź pomiędzy ciągnik a maszynę, zanim agregat nie zostanie zabezpieczony przed 

przemieszczaniem się poprzez zaciągnięcie hamulca postojowego w ciągniku. 
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� Wszelkie kontrole stanu technicznego kosiarki lub regulacje mogą być wykonywane, gdy 
kosiarka jest opuszczona na podłoże lub zabezpieczona przed opadaniem za pomocą podpór lub 
łańcucha. 

� Jeżeli zachodzi konieczność wykonania napraw, czy regulacji pod uniesioną kosiarką musi być 
ona zabezpieczona przed opadnięciem podporą. 

� Gdy części wymagają wymiany używaj tylko oryginalnych części zamiennych zgodnie 
z katalogiem części. 

� Szczególną uwagę zwracaj na osłony WPT i WOM. Nigdy nie pracuj z uszkodzonymi 
osłonami. 

� Węże hydrauliczne należy okresowo kontrolować, a w razie uszkodzeń lub przeterminowania 
okresu użycia (starości) wymienić na nowe. Czas używania węży hydraulicznych nie powinien 
przekraczać 5 lat. 

� Do naprawy uszkodzonych węży hydraulicznych nigdy nie używaj taśmy. 
� Podczas podłączania węży hydraulicznych do gniazd hydrauliki ciągnika należy upewnić się, 
że  zarówno hydraulika ciągnika jak i kosiarki jest bez ciśnienia. 

� Przy obsłudze układu hydraulicznego zakładaj okulary zabezpieczające i rękawice ochronne. 
Wyciekający pod ciśnieniem olej hydrauliczny z układu (16 MPa) może przeniknąć przez skórę 
i spowodować infekcję. Jeśli doznałeś tego rodzaju obrażenia zwróć się natychmiast do lekarza. 

� Kosiarka powinna być przechowywana w miejscach zadaszonych oraz w sposób zapobiegający 
okaleczeniu ludzi i zwierząt. 

� Niedopuszczalne jest pozostawianie sprzętu rolniczego na stokach lub innych pochyłościach 
terenu bez zabezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się. 

� Podczas użytkowania kosiarki należy okresowo, przed rozpoczęciem użytkowania kontrolować 
uszkodzenia struktur ochronnych i w razie konieczności wymienić nawet nieuszkodzone części. 

� Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy ustawić maszynę na stabilnym 
podłożu i zabezpieczyć przed niezamierzonym przemieszczeniem. 

� Podczas czyszczenie maszyny, w celu ochrony zdrowia, należy stosować środki ochrony 
indywidualnej. 

� W czasie pracy sprzętu rolniczego niedopuszczalne jest odchylanie, zdejmowanie i zakładanie 
osłon lub innych zabezpieczeń. 

� Kosiarkę należy utrzymywać w czystości, aby uniknąć zagrożenia pożarem. 
 

 

4.2. Transport 
 

� Przednia oś ciągnika agregującego powinna być dostatecznie obciążona dla zachowania 
równowagi. W razie potrzeby stosować obciążniki kół przednich. 

� Wszelkie zmiany położenia kosiarki mogą być wykonywane po upewnieniu się, że w pobliżu 
nie ma osób postronnych (uwaga na dzieci). 

� Przy przejazdach transportowych należy zawsze przestawić kosiarkę w położenie transportowe. 
Patrz punkt 5.3. 

� Zanim kosiarkę zawieszaną na ciągniku ustawi się w położenie transportowe, należy zwrócić 
uwagę na to, aby WOM był wyłączony a wszystkie elementy wirujące zatrzymane. 

� Prędkość jazdy powinna być zawsze dostosowana do warunków drogowych. 
� Prędkość jazdy należy dostosować do przepisów Kodeksu Drogowego. 
� Zabrania się jazdy po drogach publicznych, jeżeli szerokość transportowa kosiarki przekracza 

3 m (dotyczy: Mamut 300). 
� Zabrania się jazdy na kosiarce oraz przewożenia na niej jakichkolwiek rzeczy. 
� Podczas pokonywania zakrętów należy zachować szczególną ostrożność i wziąć pod uwagę 

masę oraz wymiary maszyny. 
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4.2.1. Przemieszczanie kosiarek na inny pojazd w celach transportowych 
 

Za bezpieczeństwo transportu kosiarek odpowiada przewoźnik i kierowca. Wszelki osprzęt 
i części muszą być zabezpieczone w czasie transportu. 

Aby transport kosiarki na inny pojazd był bezpieczny należy stosować się do podanych 
poniżej zasad: 
� należy chwytać urządzeniami podnoszącymi wyłącznie za miejsca wskazane na maszynie 

i oznaczone widokiem haka (Rys. 5).  
� do podnoszenia należy stosować urządzenia podnoszące o udźwigu większym niż masa kosiarki 

podana na tabliczce znamionowej. Dotyczy to również użytych do chwytania lin i łańcuchów, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Uchwyty transportowe (dotyczy: a) Mamut, b) Grino, c) Rio) 
  
= 

� w czasie przemieszczania kosiarki na inny środek transportu, w strefie wykonywania manewru 
zabronione jest przebywanie osób postronnych, 

� pasy transportowe, zawiesia, liny nie mogą być uszkodzone. W razie widocznego uszkodzenia 
tych elementów należy wymienić je na nowe, 

� podczas mocowania zawiesi, łańcuchów, uchwytów itp. należy zawsze pamiętać o środku 
ciężkości maszyny(Rys. 6),  

� do chwytania maszyn należy dobrać liny o odpowiedniej długości, tak aby kąt pomiędzy nimi 
nie przekraczał 120°, a kąt odchylenia cięgna od pionu nie był większy niż 60°, 

� na skrzyni ładunkowej pojazdu kosiarkę należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jej 
przemieszczanie. 

 

Uchwyty transportowe 

Uchwyty 
transportowe 

Uchwyty 
transportowe 

b) a) 

Uchwyty 
transportowe 

Uchwyty 
transportowe 

c) 
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A 

C 
B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Położenie środka ciężkości 
 

Tab. 5. Położenie środka ciężkości 
 

Typ maszyn 
Wymiar [mm] 

A B C 
Grino 160 500 565 130 
Grino 180 490 560 150 
Grino 200 500 560 80 
Grino 220 500 565 80 

Mamut 250 600 630 50 
Mamut 280 600 635 40 
Mamut 300 600 635 15 

Rio 250 570 635 60 
Rio 280 570 640 35 

 

UWAGA: 
Za zabezpieczenie pola manewru i wykonywaną czynność odpowiada osoba 
przemieszczająca kosiarkę. 
 

 

4.3. Elementy robocze 
 

� Przed rozpoczęciem użytkowania kosiarki sprawdź stan noży bijakowych. 
� Zużyte lub uszkodzone noże bijakowe należy natychmiast wymienić na nowe parami o tej 

samej wadze. 
 

4.4. Wał przegubowo-teleskopowy 
 

� Stosuj wyłącznie wały przegubowo-teleskopowe zalecane przez producenta kosiarek. 
� Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać wskazówki w znajdującej się na wale instrukcji 

producenta wału. 
� W celu bezpiecznej pracy należy stosować wyłącznie sprawne, nieuszkodzone wały 

przegubowo- teleskopowe. Uszkodzony WPT należy naprawić lub wymienić na nowy. 
� Czynnością poprzedzającą rozpoczęcie pracy powinno być upewnienie się czy obroty WOM 

posiadają prawidłowy kierunek. 
� Aby uniknąć uszkodzeń WPT należy unikać skrajnych położeń kosiarki oraz dużych kątów 

pracy. 
 

4.5. Ryzyko resztkowe 
 

Mimo, że producent kosiarek SaMASZ Sp. z o.o. bierze odpowiedzialność za wzornictwo 
i konstrukcję kosiarek, w celu eliminacji niebezpieczeństwa, pewne elementy ryzyka podczas 
użytkowania kosiarek są nie do uniknięcia. 
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Największe niebezpieczeństwo następuje przy wykonywaniu następujących czynności: 
� obsługi kosiarki przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi, 
� obsługi kosiarki przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
� niezachowania ostrożności podczas transportu i przemieszczania kosiarki podczas pracy, 
� przewożenia osób na maszynie, 
� przebywania osób i zwierząt w zasięgu działania kosiarki, 
� wykonywania czynności związanych z obsługą i regulacją przy włączonym silniku. 

 
1) Niebezpieczeństwo zaczepienia, pochwycenia 

Niebezpieczeństwo to występuje podczas zmiany położenia kosiarki, w czasie pracy przy 
obracających się elementach roboczych, pracy bez osłon. 

Podczas pracy, konserwacji i regulacji używaj zawsze rękawic ochronnych, obuwia zakrytego 
i odzieży ochronnej pozbawionej luźnych części, pasków itp. Stosuj się zawsze do ostrzeżeń 
umieszczonych na kosiarce. 
 

2) Niebezpieczeństwo zranienia 
Występuje w czasie wymiany elementów roboczych z ostrymi krawędziami. Przy wszelkich 

naprawach i konserwacji używaj zawsze rękawic ochronnych. 
 
 

3) Niebezpieczeństwo wycieku cieczy pod ciśnieniem z układu hydraulicznego 
Podczas podłączania węży hydraulicznych do gniazd hydrauliki ciągnika oraz podczas ich 

odłączania, należy upewnić się, że zarówno hydraulika ciągnika jak i kosiarki jest bez ciśnienia. 
Przy obsłudze układu hydraulicznego zakładaj okulary zabezpieczające i rękawice ochronne. 

Regularnie kontroluj węże układu hydraulicznego. 
 

UWAGA: 
Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania się obsługującego 
kosiarkę. 

 

4.6. Zakazy 
 

Należy pamiętać o następujących zakazach podczas użytkowania kosiarek: 
� nie dokonuj usuwania zapchań, regulacji lub napraw kosiarki gdy jest ona w ruchu, 
� nigdy nie zmieniaj kolejności czynności obsługowych opisanych w instrukcji obsługi, 
� nigdy nie pracuj, gdy kosiarka nie jest sprawna technicznie lub ma uszkodzone fartuchy 

ochronne, 
� nigdy nie zbliżaj rąk lub nóg do ruchomych części kosiarki, 
� podczas napraw lub konserwacji kosiarki korzystaj zawsze z opisów zawartych w instrukcji 

obsługi, czynności te wykonuj przy wyłączonym napędzie od ciągnika, 
� przed rozpoczęciem czynności skoncentruj się dokładnie na tym, co masz do wykonania, 
� nigdy nie obsługuj kosiarki będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub lekarstw o silnym 

działaniu, 
� twoje ubranie nie powinno być zbyt luźne, ani zbyt obcisłe. Zbyt luźne elementy ubrania mogą 

być wciągnięte przez ruchome elementy maszyny, 
� kosiarka nie może być obsługiwana przez dzieci i osoby niepełnosprawne. 
 

Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego kosiarkę traktuje się jako maszynę, którą do 
momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według stanu techniki obowiązującej 
do dnia jej wyprodukowania. 
 

UWAGA: 
Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania się do 
wyszczególnionych wskazówek i zakazów. 
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 W przypadku, gdy uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego 
wynikającego z narażenia na hałas nie jest możliwe za pomocą środków ochrony 
zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawca (rolnik): 
1) udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu, jeżeli wielkości 

charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości 80 dB. 
2) udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzoruje prawidłowość 

ich stosowania, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy 
osiągają lub przekraczają 85 dB. 

 

4.7. Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie 
 
 

UWAGA: 
a) wszystkie znaki (nalepki) ostrzegawcze powinny być czyste 

i czytelne, 
b) w przypadku zagubienia lub zniszczenia znaków (nalepek) należy 

wymienić je na nowe, 
c) znaki (nalepki) można nabyć u producenta. 

   

N-1 
Zachowaj szczególną ostrożność 

przy obracającym się wale 
przegubowo-teleskopowym 

N-106 
Uwaga: noże bijakowe! Nie 

zbliżaj się do pracującej kosiarki 

N-3 
Przed rozpoczęciem użytkowania 
zapoznaj się z instrukcją obsługi 

   

N-4 
Wyłącz zasilanie przed 

rozpoczęciem czynności 
obsługowych, czy napraw 

N-5 
Uwaga: przekładnia pasowa, 

zachowaj szczególną ostrożność 

N-6 
Uwaga: elementy wciągające 

   

N-7 
Zabrania się pracy kosiarką w 
obecności osób postronnych w 
odległości mniejszych niż 50 m 

N-9 
Uwaga: wirnik 

N-40 
Miejsce do chwytania przy 
przemieszczaniu kosiarki 

   

N-52 
Nakaz stosowania ochrony rąk 

N-28 N-29 
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N-11 N-55 N-167 

Miejsce smarowania  Zakaz jazdy na maszynie 

   

   

N-117 
Unikać oddziaływania cieczy 
wypływającej pod ciśnieniem 

N-105 
Nie sięgać  w obszar zgniatania, 
jeśli elementy mogą się poruszać 

N-168 
Nie dotykać elementów maszyny 
zanim wszystkie jej zespoły się 

nie zatrzymają 
   

N-210 
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 

stopy, zachować bezpieczną 
odległość 

 

N-49 
Nie zajmować miejsca w pobliżu 

cięgieł podnośnika podczas 
sterowania podnośnikiem 

N-211 
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 
tułowia, zachować bezpieczną 

odległość 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Umieszczenie nalepek ostrzegawczych 
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5. UŻYTKOWANIE KOSIARKI 

5.1. Łączenie kosiarki z ciągnikiem 
 

Kosiarkę należy łączyć z ciągnikiem za pomocą 3-punktowego układu zawieszenia tak jak 
pokazano to na Rys. 8. Regulować należy w ten sposób, aby płoza ślizgowa była w pozycji 
równoległej do podłoża. Po zawieszeniu kosiarki należy na równym podłożu wyregulować 
ustawienie za pomocą górnego łącznika (1) oraz wieszaków (3) cięgien dolnych ciągnika (Rys. 8). 
 

Wieszaki (3) cięgien dolnych ciągnika umieścić na sworzniach (2) (Rys. 8) ramy zawieszania 
kosiarki. Analogiczne czynności należy wykonać przy podłączeniu kosiarki z przodu ciągnika. 
 

Po podłączeniu kosiarki do ciągnika należy sprawdzić równowagę podłużną i sterowność agregatu 
ciągnik-kosiarka. Aby wykonać tę czynność, należy zważyć sam ciągnik, po czym wjechać na wagę 
jedynie przednią osią ciągnika(kosiarka musi znajdować się w położeniu transportowym – 
podniesiona do góry). Jeżeli nacisk na przednią oś ciągnika stanowi przynajmniej 20% nacisku 
całego zestawu to należy uznać, że warunek sterowności jest zachowany. Jeżeli nie, należy 
dostatecznie obciążyć przednią oś ciągnika. Analogiczne czynności należy wykonać przy 
podłączeniu kosiarki z przodu ciągnika. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 8. Kosiarka podłączona do ciągnika 

 
 

5.2. Przygotowanie kosiarek do podłączenia z przodu ciągnika 
 

Przygotowanie kosiarki do pracy z przodu ciągnika, wiąże się z wykonaniem następujących 
czynności montażowych: 
 

a) w kosiarkach Grino i Mamut należy zdemontować sworznie (5), a następnie odwrócić w 
przeciwnym kierunku zaczep górny (6) (Rys. 9) i powtórnie zamontować usunięte uprzednio 
sworznie. Po wykonaniu powyższych czynności montażowych, należy zamienić miejscami, 
plastikowe osłony oraz wałek WOM na przekładni głównej. 
W przypadku kosiarek Grino podłączonych z tyłu ciągnika wykonują one pracę przy 
540 obr/min należy więc podczas pracy kosiarki zaczepionej na przedni TUZ dostosować 
maszynę do prędkości WOM 1000 obr/min. Dokonuje się tego montując u góry koło pasowe 
SPB 180-4, u dołu koło SPB 212-4 i zmieniając pasy klinowe na XPB 1450 (patrz katalog 
części). W przypadku niewłaściwego kierunku obrotów WOM należy obrócić przekładnię 
o 180°, zmienić miejsce przykręcenia odpowietrznika tak aby znajdował się w górnej części 
przekładni.  

 
 
 
 
 
 

3 

1 

2 
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Rys. 9. Zaczep kosiarki Grino, Mamut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 10. Zaczep w pozycji tylnej Rys. 11. Zaczep w pozycji czołowej 
 
 

5.3. Przygotowanie kosiarki do transportu 
 

Przygotowanie kosiarki bijakowej tylno-czołowej zawieszanej na ciągniku do transportu - 
przejazdu po drodze - wymaga wykonania następujących czynności: 
� podnieść kosiarkę do góry przy pomocy tylnego lub przedniego TUZ, 
� ustawienie boczne wyregulować do pozycji minimalnej – sposób zmiany bocznego ustawienia 

kosiarki został opisany w punkcie 5.5, 
� bezpieczeństwo ruchu drogowego i obowiązujące przepisy wymagają, aby podczas jazdy po 

drogach publicznych kosiarka była wyposażona w przenośny odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, 
montowany na tył kosiarki, 

� podczas manewrowania, zwrócić szczególną uwagę na przestrzeń wokół zestawu ciągnik-
kosiarka. 

 
UWAGA:  
Przestawianie kosiarki z pozycji roboczej w transportową i odwrotnie może 
odbywać się tylko na płaskim, stabilnym podłożu. Przed rozpoczęciem 
czynności należy upewnić się, że w pobliżu kosiarki nie znajdują się osoby 
postronne narażone na przygniecenie. 

 

 
5.4. Montaż wału przegubowo-teleskopowego (WPT) 

 

Wał należy zakładać sprzęgłem jednokierunkowym od strony kosiarki. 
Osłonę należy zabezpieczyć przed obracaniem się zapinając łańcuszki ustalające na stały 

punkt korpusu ciągnika i ucho osłony wałka wielowypustowego przekładni kosiarki. 
 

 
 
 

5 6 

2 

2 

3 

4 
4 

3 

2 
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UWAGA: 
W razie potrzeby skrócić wał według instrukcji obsługi podanej przez 
producenta (Rys. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 12. Instrukcja skracania wału przegubowego 
 
 
 

UWAGA: 
Używaj maszyn tylko z wałami przegubowo-teleskopowymi przeznaczonymi 
do napędzania tych maszyn. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić 
czy wszystkie osłony (w ciągniku, maszynie i wale) są na swoich miejscach 
i czy są sprawne. Zniszczone lub zagubione elementy muszą być wymienione 
na oryginalne. Należy sprawdzić czy wał przegubowo-teleskopowy jest 
prawidłowo zamontowany. Nie wolno zbliżać się do wirujących części, gdyż 
grozi to śmiercią lub kalectwem. W czasie czynności obsługowych wału 
i maszyny silnik ciągnika i napęd WOM muszą być wyłączone. Przed 
przystąpieniem do pracy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi wału 
i maszyny. 

 

UWAGA: 
Wały przegubowo-teleskopowe należy montować stroną ze sprzęgłem do 
kosiarki. 

 
 

5.5. Przestawienie kosiarki z pozycji centralnej w pozycję boczną 
 

W przypadku kosiarek z hydrauliką zmiana poprzecznego ustawienia kosiarki realizowana jest 
przy pomocy układu hydraulicznego. W celu zmiany poprzecznego ustawienia kosiarki należy 
przesunąć dźwignię odpowiedniego zaworu hydraulicznego w ciągniku i zwolnić ją w momencie 
uzyskania żądanego przesunięcia kosiarki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13. Ustawienie w pozycji centralnej  
(zalecane położenie w transporcie) 

Rys. 14. Ustawienie w pozycji bocznej 
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Regulacji poprzecznego ustawienia kosiarki należy dokonywać wyłącznie po podniesieniu jej 

na TUZie i po uprzednim zatrzymaniu WOMu oraz wyhamowaniu bijakowego wału roboczego 
kosiarki. Ustawienie kosiarki w pozycji bocznej przedstawiono na Rys. 14. Podczas transportu 
należy ustawić kosiarkę w pozycji centralnej wskazanej na Rys. 13. 
 
 

5.6. Przygotowanie kosiarki do pracy 
 

Przed przystąpieniem do pracy, należy postępować zgodnie z powyższymi podrozdziałami. 
Po wykonaniu opisanych w nich czynności należy uważać, że kosiarka jest przygotowana do pracy.  

Następnie należy: 
� opuścić swobodnie zespół tnący do zetknięcia się wału kopiującego z podłożem, 
� powoli włączyć napęd WOM (Tab. 1, Tab. 2 - Obroty WOM) doprowadzając wał bijakowy do 

nominalnej prędkości obrotowej, 
� włączyć bieg ciągnika i rozpocząć pracę. 

 

5.7. Praca 
 

5.7.1. Podstawowe informacje dotyczące koszenia 
 

� W praktyce komunalnej żeby kosiarka pracowała bezawaryjnie, zaleca się aby przed koszącą 
kosiarką szedł pilot, który oznaczy wszelkie przeszkody. 

� Przy przejeździe przez drogę poprzeczną, przejście dla pieszych lub inną stałą przeszkodą, 
należy bezwzględnie unieść kosiarkę. 

� W praktyce użytkownik musi kierować się tzw. „zdrowym rozsądkiem”. W związku z tym 
w trakcie intensywnej eksploatacji należy liczyć się z wydatkami na niezbędne przeglądy 
serwisowe.- patrz Warunki gwarancji pkt. 11. 

� Po najechaniu kosiarką na pojedyncze krzaki o przekroju do ok. 2 cm, należy na chwilę 
zatrzymać ciągnik, aż kosiarka rozdrobni krzak przy gruncie, następnie powoli z przerwami 
jechać do przodu tak aby nie nastąpiło zablokowanie przyrządu tnącego. 

 
UWAGA: 
Do gęstych i wysokich zarośli, pni itp. służą frezarki typu ciężkiego. 

 
 

5.8. Usuwanie zapchań 
W trakcie pracy kosiarką należy zwrócić uwagę na zmienne warunki panujące na polu, mające 

wpływ na zapchanie kosiarki, takie jak: nierówności terenu, wysokość i gęstość trawy, ciała obce 
będące w trawie. Aby uniknąć zapchań należy dostosować prędkość koszenia do wymienionych 
warunków. W celu usunięcia przyczyny zapchania maszyny należy opuścić zespół tnący na 
podporę, zabezpieczyć przed utratą stabilności oraz bezwzględnie wyłączyć napęd oraz silnik, wyjąć 
kluczyk ze stacyjki i zachować szczególną ostrożność. Podczas eliminacji zapchań kosiarki należy 
zastosować również środki bezpieczeństwa operatora w postaci stosowania rękawic ochronnych 
oraz odzieży ściśle przylegającej do ciała. 

 
5.9. Odłączanie maszyny od ciągnika 

UWAGA: 
W trakcie rozłączania upewnić się, że nikt nie przebywa pomiędzy kosiarką 
a ciągnikiem. 
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Aby rozłączyć kosiarkę od ciągnika należy: 
� wyłączyć napęd, 
� opuścić i ustawić kosiarkę na równym, utwardzonym podłożu, następnie sprawdzić czy 

kosiarka jest odpowiednio zabezpieczona przed utratą stabilności, 
� wyłączyć silnik ciągnika oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki, 
� zdemontować wał przegubowo-teleskopowy, 
� odczepić górny łącznik i cięgła dolne ciągnika od układu zawieszenia kosiarki. 

 
6. MONTA Ż I USTAWIENIA 

 

6.1. Ustawianie wysokości koszenia 
 

Aby ustawić żądaną wysokość koszenia, należy wykonać następujące czynności: fabrycznie 
ustawiona wysokość koszenia wynosi około 3 cm (Rys. 15 – poz. I). Zmianę wysokości koszenia na 
odpowiednio 5; 7,5 i 8 cm. (Rys. 16 – poz. II; Rys. 17 – poz. III; Rys. 18 – poz. IV) można uzyskać 
przez wykręcenie śrub mocujących wał kopiujący. Czynności regulacyjne należy wykonać wg. Rys. 
15, Rys. 16, Rys. 17 i Rys. 18. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Rys. 15. Ustawienie I,  
wysokość koszenia: ~3 cm 

Rys. 16. Ustawienie II, 
wysokość koszenia: ~5 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 17. Ustawienie III,  

wysokość koszenia: ~7,5 cm 
Rys. 18. Ustawienie IV,  

wysokość koszenia: ~8 cm 
 

6.2. Klapa rewizyjna - serwisowa 
Klapa rewizyjna w kosiarki bijakowych serii Rio służy do wymiany noży bijakowych na 

wale bijakowym. Aby uzyskać dostęp należy odkręcić śrubę A (Rys. 19) z obu stron kosiarki oraz 
przestawić klapę zamontowaną na zawiasach w odpowiedni otwór, tak aby był swobodny dostęp.  
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Rys. 19. Klapa rewizyjna kosiarki Rio 
 

UWAGA! 
Zabrania się pracy kosiarką z otwartą klapą rewizyjną!  
 

 
6.3. Obsługa eksploatacyjna 
6.3.1. Kontrola stanu napięcia pasów klinowych przekładni pasowej 

 

Do regulacji napięcia pasków służy napinacz, do którego zamocowana jest sprężyna 
naciągowa ze śrubą (Rys. 20). Regulację napięcia pasków wykonuje się poprzez nakręcanie nakrętki 
na śrubę. Prawidłowość napięcia pasków można stwierdzić, gdy naciskając palcem paski z siłą 
około 10 kg, uzyska się ugięcie około 0,5 cm (Rys. 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Rys. 20. Widok przekładni pasowej Rys. 21. Wartość ugięcia pasków 
 

6.3.2. Kontrola stanu noży bijakowych 
 

Wszystkie noże muszą być tego samego typu i mieć jednakową masę. W razie potrzeby nóż 
należy wymieniać na nowy. Ze względu na wyważenie wału, wymianie zawsze powinna podlegać 
para noży, tj. dwa noże leżące po przeciwległych stronach wału w najbliższych sobie płaszczyznach 
(Rys. 22). W noże należy zaopatrzyć się u producenta kosiarki – „SaMASZ”. 

Sprężyna dociskowa 
Śruba 

Nakrętka Pasek klinowy 

Napinacz 

Kątownik 

Maksymalne 
ugięcie paska 

A 
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Rys. 22. Sposób montażu noży 
 

Zużyte śruby mocujące noże bijakowe, należy bezwzględnie wymienić na nowe. 
Niedopuszczalne jest stosowanie śrub o niższej klasie wytrzymałości niż 10.9. 

 
UWAGA: 
Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzać stan noży 
bijakowych oraz ich mocowania. Uszkodzone lub zużyte elementy stwarzają 
niebezpieczeństwo wyrzutu i zagrożenia dla zdrowia lub życia. 

 

 
6.3.3. Obsługa codzienna 

 

Codziennie po zakończeniu pracy należy: 
 

� umyć kosiarkę z resztek roślin i brudu, 
� dokonać przeglądu widocznych zewnętrznych części i zespołów oraz ich połączeń, 
� wszystkie poluzowane połączenia śrubowe dokręcić, a części zużyte lub uszkodzone wymienić, 
� nasmarować rury teleskopowe wału przegubowego smarem STP, 
� w razie potrzeby wykonać niezbędne smarowania innych zespołów zgodnie z instrukcją 
 smarowania (pkt.7), 
� smarować smarem ŁT 43 ułożyskowanie wału bijakowego z obu stron, 
� kontrolować luzy promieniowe na łożyskach wałów bijakowego i kopiującego. W przypadku 
 ich stwierdzenia, wymienić łożyska na nowe. 
 

6.3.4. Obsługa posezonowa i przechowywanie 
 

Po zakończeniu sezonu agrotechnicznego kosiarkę należy dokładnie oczyścić i umyć, a po 
wysuszeniu, zabezpieczyć przed korozją powierzchnie robocze i czopy układu zawieszenia 
pokrywając je cienką warstwą smaru stałego. 
 

Ponadto należy: 
� zamalować miejsca z uszkodzonym pokryciem malarskim, 
� sprawdzić poziom oleju w skrzyni przekładniowej. 
 
 Odłączoną maszynę należy przechowywać w położeniu spoczynkowym, tak aby była stabilnie 
oparta na płozach ślizgowych i wale kopiującym. Zaleca się przechowywanie maszyny na 
utwardzonym podłożu, najlepiej w miejscu zadaszonym i niedostępnym dla osób postronnych 
(szczególnie dla dzieci). Maszynę należy przechowywać w suchym miejscu, a w przypadku gdy jest 
narażona na wpływ opadów atmosferycznych pamiętać o okresowym smarowaniu. 
 

6.3.5. Ponowne uruchomienie maszyny po okresie przechowywania 
Po okresie przechowywania należy dokonać niezbędnych czynności: 

� Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone z właściwym momentem. 
� Upewnić się, czy wszystkie osłony są na odpowiednim miejscu. 
� Przesmarować całą maszynę. 
� Sprawdzić stan noży bijakowych, w razie konieczności wymienić na nowe. 

Kierunek pracy Kierunek  
obrotu 
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7. SMAROWANIE 

� Przekładnia kątowa 
 

Codziennie przed pracą należy sprawdzić poziom oleju i w miarę potrzeb uzupełnić go po 
wykręceniu korka (1) w górnej części przekładni (Rys. 23). Poziom oleju sprawdzamy wykręcając 
korek kontrolny (2) z boku przekładni. Jeśli oleju jest zbyt mało, należy uzupełnić olej do momentu 
pojawienia się go w otworze kontrolnym (2). Ilość oleju w przekładni: ok. 1 litr (Tab. 6). Poziom 
oleju sprawdzamy po ustawieniu maszyny poziomo na podłożu. 
 
 
 

 
 
 
 

Tab. 6. Ilość zalewanego oleju w przekładni kątowej 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 23. Punkty kontroli i wymiany oleju przekładni kątowej 
 

� Wał bijakowy oraz wał kopiuj ący 
 

Smarowania smarem ŁT – 43 łożysk wału bijakowego (z obu stron) należy dokonywać 
w punktach pokazanych na Rys. 24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 24. Punkt smarowania łożyska wału bijakowego Grino, Mamut,  
Rio 

 
Wał kopiujący również należy smarować (ŁT – 43) z obu stron w punktach przedstawionym 

na (Rys. 25). 

Typ kosiarki Ilość 
oleju [l] Rodzaj oleju Częstotliwość 

wymiany 

Wszystkie typy 1 680 ÷ 1000 
1 raz na 3 sezony 
(przy intensywnej 

eksploatacji) 

 

1 2 

Punkty 
smarowania 
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Rys. 25. Punkt smarowania łożyska wału kopiującego (Grino, Mamut, Rio) 
 
 

8. USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA 
 
 

Rodzaj usterki Przyczyna Zalecenia 

Kosiarka nie kosi 

Poślizg pasków klinowych 

Wyregulować napięcie pasków za pomocą 
sprężyny wg instrukcji 

Zużyte paski klinowe - wymienić paski na 
nowe ewentualnie posmarować pastą do 

pasów 

Za niskie obroty WOM pomimo 
wysokich obrotów silnika 

Sprawdzić sprawność WOM w Stacji Obsługi 

Zablokowany wał roboczy Usunąć obce elementy z wału roboczego 

Zaczep przesuwny 
nie przesuwa się 

(opcja) 

Nie wyregulowana lub uszkodzona 
hydraulika 

Wyregulować pokrętłem zawór dławiący 

Sprawdzić stan przewodów hydraulicznych, w 
razie uszkodzenia wymienić na nowe 

Nadmierne wibracje 
podczas pracy 

Zgięty wał przegubowo - 
teleskopowy 

Sprawdzić stan wału przegubowo-
teleskopowego i w razie konieczności 

wymienić 

Uszkodzony nóż bijakowy lub brak 
noża 

Sprawdzić stan i w razie konieczności 
wymienić 

Cieknący siłownik 
Zabrudzony olej w układzie 

hydraulicznym ciągnika 

Wymienić olej w układzie hydraulicznym 
ciągnika (zalecana klasa czystości oleju wg 

NAS 1638 to minimum 9-10). Kupić komplet 
naprawczy siłownika i wymienić uszkodzone 

uszczelniacze 
 
9. NAPRAWA I KASACJA KOSIARKI 

 

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do czynności demontażu należy maszynę odłączyć od 
ciągnika. 
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9.1. Naprawa 
 

Przed przystąpieniem do czynności związanych z naprawą, ewentualnie stwierdzeniem 
przydatności do dalszej eksploatacji, należy maszynę dokładnie oczyścić, z pozostałości po 
koszeniu, brudu i błota. 

Po sprawdzeniu połączeń skręcanych, stwierdzeniu prawidłowości luzów na sworzniach 
i przekładniach zębatych, oceniamy przydatność maszyny do dalszego użytkowania. 

Zużyte śruby, kołki, sworznie należy wymienić na nowe. 
 
Po naprawie maszyny należy wykonać następujące czynności: 

� należy upewnić się czy wszystkie elementy są zamontowane w prawidłowy sposób, 
� ponownie założyć zdemontowane osłony, 
� sprawdzić czy śruby i nakrętki są dokręcone, 
� po założeniu wszystkich osłon należy wykonać rozruch próbny, aby sprawdzić prawidłowość 

działania naprawianej maszyny. 
 

 

9.2.  Demontaż i kasacja 
 

UWAGA: 
Podczas demontażu maszyny należy zachować szczególną ostrożność ze 
względu na dodatkowe zagrożenia typu zgniecenie, przycięcie, skaleczenie, 
stłuczenie. Należy stosować odpowiednie narzędzia oraz środki ochrony 
osobistej: rękawice, odzież i obuwie ochronne, okulary itp. Należy zwrócić 
uwagę na zagrożenie utraty stateczności maszyny w tym celu wymagane jest 
zabezpieczenie maszyny podporami.  

 
W przypadku zużycia kosiarki w stopniu nie pozwalającym na jej dalszą eksploatację, należy 

poddać ją kasacji. W tym celu należy ze skrzyni przekładni kątowej spuścić olej i dostarczyć go do 
firmy utylizującej oleje i smary przepracowane. Dokładnie wyczyścić pozostałość czyściwem, zdjąć 
elementy wykonane z tworzywa sztucznego. Należy je przekazać do przetworzenia lub utylizacji 
przedsiębiorstwom specjalistycznym. Pozostałe części metalowe należy przekazać do punktu skupu 
metali. 

 
10. KARTA GWARANCYJNA 

 
 

KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-CZOŁOWA, TYLNA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt sprawdzony, odpowiada Warunkom Odbioru Technicznego i jest dopuszczony do 
eksploatacji. 

Numer fabryczny 
Data produkcji 

Pieczęć gwaranta 
Podpis kontrolera 

Data sprzedaży 
 

Pieczęć sprzedawcy 
Podpis sprzedającego 
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UWAGA: 
Karta gwarancyjna bez wymaganych zapisów, z poprawionymi zapisami lub 
wypełniona nieczytelnie - jest nieważna. 

 
 

11. WARUNKI GWARANCJI 

11.1. Zasady postępowania gwarancyjnego 
 

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie kosiarki na którą jest wydana niniejsza 
gwarancja. Dotyczy to tylko pracy w dobrych warunkach tzn. takich, w których nie występują 
następujące przeszkody: 

a) kamienie, 
b) studzienki kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe i inne przeszkody komunalne, 
c) krawężniki poprzeczne do kierunku pracy, 
d) rowy i rowki poprzeczne, 
e) słupki betonowe itp. 

Ponieważ w praktyce takie warunki występują rzadko należy stosować się do niniejszej 
instrukcji obsługi pkt 5.8. Praca. 

 
 

UWAGA: 
W przypadku wystąpienia wyżej opisanych utrudnień, należy obsługującego 
zapoznać z pkt. 5.8.1 Podstawowe informacje dotyczące koszenia. 

 
 

2. Wady lub uszkodzenia kosiarki ujawnione w okresie 12 miesięcznej (od daty zakupu) gwarancji 
będą usuwane bezpłatnie na miejscu u nabywcy. 

 

3. Ujawnione wady lub uszkodzenia należy zgłosić osobiście, listownie lub telefonicznie. 
Naprawy dokonywane będą w ciągu 14 dni. Naprawy gwarancyjne wykonuje producent lub 
upoważnione punkty serwisowe sprzedawcy. 

 

4. Reklamacje dotyczące wymiany wyrobu lub zwrotu gotówki przyjmuje, rozpatruje i w terminie 
14 dni załatwia sprzedawca. 

 

5. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane naprawy spowodowane: 
a) użytkowaniem kosiarki niezgodnym z instrukcją obsługi lub z jej przeznaczeniem; 
b) zdarzeniami losowymi lub innymi (patrz pkt. 1), za które nie ponosi odpowiedzialności 

gwarant; 
c) naturalnym zużyciem części takich jak płozy ślizgowe, wał kopiujący, noże tnące, paski 

klinowe, śruby mocujące noże, łożyska toczne wału bijakowego i wału kopiującego, 
tuleji ślizgowych, sprzęgła kłowego. Naprawy te mogą być wykonane wyłącznie na koszt 
użytkownika - nabywcy kosiarki. 

 

6. Nabywca ponosi koszt oceny technicznej, gdy producent ustali, że wyrób reklamowany nie 
posiada wad lub uszkodzeń a ekspertyza to potwierdziła. 

 

7. Gwarant ma prawo anulować gwarancję na wyrób w przypadku stwierdzenia: 
a) ingerencji do wnętrza kosiarki, wprowadzania zmian w jej konstrukcji  lub 

niezamierzonego spowodowania uszkodzeń, 
b) wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym, najeżdżaniu 

na przeszkody, studzienki itp., lub innym, za które nie ponosi odpowiedzialności 
gwarant, 

c) braku wymaganych zapisów lub samodzielnego dokonania ich w karcie gwarancyjnej, 
d) użytkowania kosiarki niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcj ą obsługi. 

 

8. Wykonawca może rozwiązać Umowę serwisową ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 
gdy Użytkownik nie dokonuje płatności z tytułu tej umowy w terminie, a opóźnienie w płatności 
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jest dłuższe niż 30 dni od daty wymagalności. Rozwiązanie Umowy Serwisowej przez 
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika powoduje jednoczesne wygaśnięcie 
gwarancji udzielonej na maszynę. 

 

9. Wykonawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności odszkodowawczej za straty 
powstałe na skutek wystąpienia usterek maszyny lub awarii w pracy tej maszyny. 

 

UWAGA: 
Przy zakupie należy żądać od sprzedawcy dokładnego wypełnienia karty 
gwarancyjnej z podaniem daty i miejsca zakupu oraz poświadczenia tych 
danych pieczątką punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy. Brak tych 
informacji narazi nabywcę na nie uznanie ewentualnych reklamacji. 
 
UWAGA: 
W okresie pogwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane odpłatnie przez 
uprawnione zakłady naprawcze wskazane w punkcie sprzedaży. Wskazanie 
tych zakładów jest obowiązkiem sprzedawcy. 

 
 

UWAGA: 
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. 

 
 

UWAGA: 
Firma SaMASZ stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów 
i modeli. Dlatego zawsze możliwa jest zmiana formy, wyposażenia i techniki 
dostarczanych wyrobów. Z danych, rysunków i opisów zawartych 
w niniejszej instrukcji obsługi oraz katalogu części zamiennych nie mogą 
wynikać żadne roszczenia. 

 

11.2. Ewidencja napraw gwarancyjnych 
 

Zakres napraw i wymienione części: 
 

 
 
 
 

Data, pieczątka i podpis wykonawcy naprawy. 
 

 
 
 
 

Data, pieczątka i podpis wykonawcy naprawy. 
 

 
 
 
 

Data, pieczątka i podpis wykonawcy naprawy. 

 


