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1. IDENTYFIKACJA MASZYN 
 

Tabliczka znamionowa kosiarki przymocowana jest na stałe do belki 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, 
- napis MADE IN POLAND, 
- kod kreskowy. 

 

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

 

 
 

2. WPROWADZENIE 
 

� 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. 
� Instrukcja obsługi jest integralnym wyposażeniem kosiarki. 

 
 

 

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 ze zbiornikiem równocześnie ścina, zbiera oraz transportuje skoszony 
materiał do zbiornika. Kosz opróżniany jest przy pomocy hydraulicznego systemu otwierania 
i zamykania zbiornika (EMU 160, EMU 160 S, IBIS 150), a w przypadku maszyny EMU 160 UP 
za pomocą hydraulicznie podnoszonego (na wysokość 2m) i obracanego kosza. 
 

Kosiarka bijakowa samozbierająca ze zbiornikiem EMU wykorzystywana jest do utrzymania 
i pielęgnacji terenów zielonych wykaszania poboczy dróg, placów, skwerów, niedużych zarośli na 
terenach niezagospodarowanych, chwastów o umiarkowanym zagęszczeniu oraz w rolnictwie. 
W zależności od typu bijaków kosiarka rozdrabnia gałęzie (o średnicy do ok. 2 cm). 

Kosiarka bijakowa samozbierająca ze zbiornikiem IBIS przeznaczona jest do prac 
związanych z utrzymaniem, pielęgnacją zieleni miejskiej m.in. do wykaszania parków, skwerów, 
boisk, trawników rekreacyjnych, pól golfowych itp. Dzięki zastosowaniu specjalnych noży Typu 
XII kosiarka IBIS może być używana do wertykulacji nawierzchni, co ma na celu usunięcie starej, 
zbyt gęstej darni i regenerację trawy.  
 

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 
 

Dane techniczne kosiarek bijakowych ze zbiornikiem  przedstawiono w Tab. 1. 
 
 

Tab. 1. Dane techniczne 
 

Typ kosiarki: EMU 160 EMU 160 S EMU 160 UP IBIS 150 

Szerokość koszenia[m] 1,6 1,5 

Wydajność robocza [ha/h] do 1,0 

Liczba noży (bijaków) [szt.] 14 50 

Obroty WOM ciągnika [obr./min] 540 

Moc współpracującego ciągnika [KM] 60 35 

Długość [mm] 1900 1630 

Szerokość [mm] 1890 1840 

Wysokość [mm] 1500 1250 1650 1000 

Masa [kg] 735 710 905 435 

Kategoria podnośnika ciągnika II I 

Maksymalna pojemność kosza [m3] 1,5 1,2 1,4 1,0 

Wysokość wysypu trawy [m] - - 2 - 
 
 
 
 
 
 
\ 
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3.2. Budowa i działanie 
 

Budowa i działanie kosiarki bijakowej ze zbiornikiem samozbierającym przedstawiono  
na Rys. 2 i Rys. 3. 

Kosiarka bijakowa ze zbiornikiem (1) składa się z korpusu nośnego (9), który służy do 
podłączania kosiarki do trzypunktowego układu zawieszenia (7) z tyłu ciągnika (Rys. 10). 
Do opróżniania zbiornika ze skoszonej trawy służą siłowniki (3) uruchamiane przez układ 
hydrauliczny ciągnika. Napęd na wał bijakowy (12) przekazywany jest poprzez WPT na 
przekładnię kątową (8), która osadzona jest na korpusie nośnym kosiarki (9). Następnie napęd 
przenoszony jest przekładnią pasową na wał bijakowy (12), na którym zamocowane są noże 
bijakowe (13) (Rys. 6). 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 (11) (Rys. 5) (p. 6.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rys. 2. Widok ogólny kosiarki bijakowej 

EMU 160, EMU 160 S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Widok ogólny kosiarki bijakowej 
EMU 160 UP 

 
 

Oznaczenia: 
1 – zbiornik 
2 – klapa zbiornika 
3 – siłownik 
4 – przekładnia pasowa 
5 – ślizgi 
6 – osłona przednia 
7 – zaczep TUZ 
8 – podłączenie WOM 
9 – korpus nośny 
10 – ramię ruchome 
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Rys. 4. Widok ogólny kosiarki bijakowej 
                         IBIS 150 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Rys. 5. Wał kopiujący Rys. 6. Wał bijakowy 
 

 
 

3.2.1. Wyposażenie dodatkowe 
 

� Koła podporowe przednie (dotyczy: EMU 160, EMU 160 S, EMU 160 UP, IBIS 150) 
 

Koła podporowe przednie są samo skrętne i służą do kopiowania terenu, podobnie jak rolka 
kopiująca. Umożliwiają regulację wysokości w zakresie 6 cm za pomocą tulejek dystansowych. 
W opcji do jednej maszyny dołączona jest jedna para kół podporowych przednich (2 szt.).  

W kosiarce IBIS 150 koła podporowe posiadają blokadę zapobiegającą obracaniu się o 360°, 
co w niektórych przypadkach mogło powodować blokowanie się kół. 
 
� Koła podporowe tylne (dotyczy: EMU 160 UP) 
 

Jeżeli kosiarka EMU 160 UP agregowana jest z ciągnikiem o masie poniżej 3 ton to maszyna 
powinna być doposażona w koła podporowe tylne.  
 

 
 

15 

9 

8 

3 
16 

14 

4 
5 

7 

1 

17 

17 

Oznaczenia: 
11 – wał kopiujący 
12 – wał bijakowy 
13 – nóż bijakowy 
14-  wylot - opcja 
15 – dysza 
16 – osłona kosza 
17 – koło podporowe 
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Na czas koszenia koła podporowe tylne należy podnieść maksymalnie do góry. Podczas 
transportu lub na uwrociach koła opuszcza się, wówczas maszyna podnoszona jest na wysokość  
20cm, powoduje to odciążenie ciągnika oraz wzrost stabilności.  
 

Koła podporowe tylne umożliwiają zwiększenie wysokości, na której opróżniany jest zbiornik 
ze skoszoną trawą do 2,2 m. Jeżeli kosiarka wyposażona jest w tylne koła podporowe ciągnik 
można łączyć z maszyną za pomocą dolnych ramion TUZ (lub dyszla - opcja) - na czas koszenia 
kosiarka wspiera się wtedy na wale kopiującym, a podczas transportu na kołach podporowych 
tylnych.  
 

Koła podporowe tylne są samo skrętne oraz posiadają możliwość zablokowania przy jeździe 
na wprost (zalecane, gdy kosiarka zaczepiana jest do ciągnika poprzez dyszel).  
 
� Dyszel (dotyczy: EMU 160 UP) 
 

Dyszel montowany jest wyłącznie w przypadku gdy kosiarka EMU 160 UP jest wyposażona 
w tylne koła podporowe. Służy do usprawnienia obsługi i ułatwia manewrowanie kosiarką.  
 

Obsługa i kierowanie kosiarką wyposażoną w dyszel i koła podporowe przypomina 
kierowanie przyczepą jednoosiową.  
 
 

Do jazdy tylne koła podporowe należy zablokować. Dyszel posiada hydrauliczną regulację 
wysokości dlatego podczas transportu maszyna może być podnoszona do góry. W przypadku 
zamontowania dyszla maszynę wyposaża się w dłuższy wał WPT.  

 
� Wylot (dotyczy: IBIS 150) 
 

Wylot montowany jest w na górze zbiornika (kosza zbierającego) w opcji dodatkowej. Jego 
zadaniem jest kierowanie strumienia wylatującego powietrza za tył zbiornika (niweluje zakurzenie). 
 

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, 
� koła podporowe przednie (2 szt.), 
� koła podporowe tylne (kpl), 
� dyszel, 
� wylot. 
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Tab. 2. Zalecany wał przegubowo-teleskopowy. Producent Bondioli & Pavesi 
 

Kosiarka 
Moc Długość Moment 

Symbol 
Końcówki wału 

Uwagi 
KM mm Nm Ciągnik Kosiarka 

EMU 160 
EMU 160 S 

EMU 160 Up 
35 610-540 460 7G4N041CE007096MA 1 3/8” z=6 

1 3/8” z=6 
sprz. jedn. prawe 

 

EMU 160 UP 
+ dyszel 

35 910-1275 460 7G4N091CE007096MA 1 3/8” z=6 
1 3/8” z=6 

sprz. jedn. prawe 

Dotyczy 
EMU 160 UP z 

dyszlem 

IBIS 150 35 860-1200 460 7G4N086CE007007HA 1 3/8” z=6 
1 3/8” z=6 
os. pełna 

 
IBIS 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Instrukcja smarowania wału przegubowo- teleskopowego 
 

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 
Aby kosiarka działała prawidłowo noże bijakowe należy wymienić, gdy ulegną nadmiernemu 

uszkodzeniu. Odpowiedni symbol noża bijakowego znajduje się w katalogu części kosiarki. 
Tabela poniżej przedstawia noże, które można zamontować w kosiarkach EMU oraz IBIS 150. 
 

Rodzaj noży bijakowych EMU IBIS 150 
 

NÓŻ TYPU I 
 

Zastosowanie: 
trawa, krzewy, 

łodygi, 
pozostałości po 

przycinaniu, 
ścierniska 

 
 

Standard ‒ 

 
 
  

Końcówka wału bez sprzęgła – 
Podłączać od strony ciągnika 

Końcówka wału ze sprzęgłem – 
Podłączać od strony maszyny 

50 h 

50 h 

50 h 

50 h 
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Rodzaj noży bijakowych EMU IBIS 150 
 

NÓŻ TYPU VII 
 

Zastosowanie: 
trawa, łodygi 

roślin 
 

 

‒ Standard 

NÓŻ TYPU IX 
 

Zastosowanie: 
trawa, łodygi 
roślin, drobne 
krzaki, gałęzie  

‒ Opcja 

NÓŻ TYPU XI 
 

Zastosowanie: 
trawa, łodygi 

roślin 

PRAWY 

 

LEWY 

 

‒ Opcja 

NÓŻ TYPU XII 
 

Zastosowanie: 
Wertykulacja 

trawników 

 

‒ Opcja 

 

4. UWAGI I OSTRZE ŻENIA DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
4.1. Zasady podstawowe 

 

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

� Wszelkie manipulacje dźwignią włączającą podnośnik hydrauliczny należy wykonywać 
wyłącznie z siedzenia operatora; operowanie dźwignią po zejściu z ciągnika jest zabronione. 

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

techniczne – 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 
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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 w zakresie instalacji świetlno-sygnalizacyjnej i wyposażyć kosiarkę w wymagane 
urządzenia. Na czas transportu należy na kosiarce zamontować przenośne urządzenie świetlno-
ostrzegawcze i trójkątną tablicę wyróżniającą. 

 

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. 
� 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 8°. 
� Nie wchodź pomiędzy ciągnik a maszynę, zanim agregat nie zostanie zabezpieczony przed 

przemieszczaniem się poprzez zaciągnięcie hamulca postojowego w ciągniku. 
� 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. 

� Podczas otwierania i zamykania kosza należy zachować szczególną ostrożność. 
� Zabrania się wchodzenia do zbiornika po otwarciu klapy kosza bez dodatkowego jej 

zabezpieczenia. 
� Gdy części wymagają wymiany używaj tylko oryginalnych części zamiennych zgodnie 

z katalogiem części. 
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� Szczególną uwagę zwracaj na osłony WPM 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 podłączaniu i odłączaniu maszyny do lub od ciągnika należy zachować szczególną 

ostrożność. Między ciągnikiem, a maszyną w strefie ich łączenia istnieje niebezpieczeństwo 
przygniecenia lub przycięcia. 

� 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. 

� Zabronione jest opuszczanie ciągnika przez operatora w trakcie jazdy. 
� Przed rozpoczęciem pracy maszyną należy upewnić się, że wszystkie osłony zabezpieczające nie 

są uszkodzone i znajdują się na odpowiednim miejscu. 
� Podczas każdej przerwy w pracy sprzętu napęd powinien być wyłączony. 
� W przypadku poważnej awarii zatrzymaj napęd maszyny, wyłącz silnik ciągnika i wyjmij 

kluczyk ze stacyjki. Następnie skontaktuj się z serwisem, a w razie wypadku (w tym wypadku 
drogowego) postępuj zgodnie z zasadami pierwszej pomocy i skontaktuj się z odpowiednimi 
służbami. 

 
 

4.2. Transport 
� Wszelkie zmiany położenia kosiarki mogą być wykonywane po upewnieniu się, że w pobliżu nie 

ma osób postronnych (uwaga na dzieci). 
� Na czas transportu zamontuj na kosiarce przenośne urządzenia świetlno-ostrzegawcze i trójkątną 

tablicę wyróżniającą pojazd wolnobieżny. 
� 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. 
� Dopuszczalna prędkość 25 km/h nie może być przekroczona. 
 

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. 8). Kosiarkę należy przemieszczać przy wykorzystaniu pasów 
transportowych, przeplatając je przez wycięcia w ramie zawieszenia, 

� 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, 

� 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,  
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� 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°, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 8. Uchwyty transportowe w kosiarce: a) EMU 160, EMU 160 S,  b) EMU 160 UP, c) IBIS 150 

 
� w czasie przemieszczania kosiarki na inny środek transportu, w strefie wykonywania manewru 

zabronione jest przebywanie osób postronnych, 
� na skrzyni ładunkowej pojazdu kosiarkę należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jej 

przemieszczanie. 
 

 

 
Rys. 9. Położenie środka ciężkości 

 

Tab. 3. Położenie środków ciężkości 

Wymiar [mm] 
Model 

EMU 160 EMU 160 S EMU 160 UP IBIS 150 
A 940 930 960 835 
B 550 505 615 520 
C 800 770 905 750 

 
 
 
 

a) b) 

Uchwyty transportowe 

Uchwyty transportowe 

c) 
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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 
 

� Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać wskazówki w znajdującej się na wale instrukcji 
producenta wału. 

� Stosuj wyłącznie wały przegubowo-teleskopowe zalecane przez producenta kosiarek. 
� W celu bezpiecznej pracy należy stosować wyłącznie sprawne, nieuszkodzone wały 

przegubowo- teleskopowe. Uszkodzony WPT należy naprawić lub wymienić na nowy. 
 

4.5. Ryzyko resztkowe 
 

Mimo, że producent kosiarek SaMASZ sp. z o.o. bierze odpowiedzialność za wzornictwo 
i konstrukcję kosiarek, w celu eliminacji niebezpieczeństwa, należy pamiętać, że pewne elementy 
ryzyka podczas użytkowania kosiarek są nie do uniknięcia. 
 

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. 
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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 osłony, 
� nigdy nie zbliżaj rąk lub nóg do ruchomych części kosiarki, 
� nie wchodź do zbiornika po otwarciu klapy kosza bez dodatkowego jej zabezpieczenia, 
� nie używaj maszyny z otwartym zbiornikiem, mogłoby to spowodować odrzut ciał obcych, 
� 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. 

 

4.6.1. Ocena ryzyka szczątkowego 
 

Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak: 
� uważne czytanie instrukcji obsługi, 
� zakaz przebywania osób na maszynie w czasie pracy i w czasie przejazdów, 
� zakaz przebywania w zasięgu działania kosiarki, 
� regulacji, konserwacji i smarowania urządzenia w przypadku wyłączonego silnika, 
� wykonywania napraw maszyny tylko przez osoby do tego wyszkolone, 
� obsługiwania maszyny przez osoby, które zapoznały się z instrukcja obsługi, 
� w przypadku zabezpieczenia urządzenia przed dostępem dzieci i osób postronnych 

zagrożenie resztkowe przy używaniu kosiarki może być ograniczone do minimum. 
 

 

 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. 
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N-1 
Zachowaj szczególną ostrożność 

przy obracającym się wale 
przegubowo-teleskopowym 

N-2 
Uwaga: elementy wciągające 

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

   

N-9 
Uwaga: wirnik 

N-11 
 

N-29 

 
 
 
 
 

 
 
 

N-40 
Uchwyty transportowe do 
przemieszczania kosiarki 

 
 
 
 

 
N-49 

Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgien podnośnika podczas 
sterowania podnośnikiem 

 
 
 
 
 
 
 

 

N-52 
Nakaz stosowania ochrony rąk 

   

N-55 

 
N-105 

Uwaga: elementy tnące 
N-110 

Niebezpieczeństwo 
przygniecenia ciała w strefie 

pracy kosza kosiarki 
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N-118 
Uwaga: napełniony zbiornik 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N-119 
Zamknięcie klapy zbiornika 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

N-201 
Dopuszczalna prędkość 

transportowa 

 
 
 
 
 
 
 
 

N-167 
Zakaz jazdy na maszynie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

nie zatrzymają 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. UŻYTKOWANIE KOSIARKI 
5.1. Łączenie kosiarki z ciągnikiem 

 

Kosiarka IBIS 150 współpracuje z ciągnikami wyposażonymi w podnośnik kategorii I. 
Kosiarki EMU 160, EMU 160 S, EMU 160 UP współpracują z ciągnikami wyposażonymi 
w podnośnik kategorii II.  

Kosiarkę należy łączyć z ciągnikiem za pomocą 3-punktowego układu zawieszenia tak jak 
pokazano to na (Rys. 10) chyba, że maszyna EMU 160 UP wyposażona jest w dyszel (opcja). 
Kosiarkę należy wyregulować w ten sposób, aby płoza ślizgowa była w pozycji równoległej do 
podłoża. Po zawieszeniu kosiarki należy na równym podłożu wyregulować ustawienie maszyny za 
pomocą górnego łącznika (S) oraz wieszaków (W) cięgien dolnych ciągnika (Rys. 10). 

Wieszaki (W) cięgien dolnych ciągnika umieścić na sworzniach (A) (Rys. 10) ramy 
zawieszania kosiarki. Zwrócić uwagę na prawidłowe przyłączenie węży hydraulicznych. 
W przypadku wyposażenia maszyny EMU 160 UP w dyszel oraz koła podporowe tylne ciągnik 
musi być wyposażony w 3 pary przyłączy hydraulicznych. W skład dyszla wchodzą 4 przewody 
hydrauliczne oraz 4 króćce przyłączeniowe, służące do przedłużenia przewodów hydraulicznych, 
opróżniania kosza oraz regulacji tylnych kół podporowych.  
 

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.  



 
Instrukcja obsługi 

Kosiarka bijakowa ze zbiornikiem 
EMU 160; EMU 160 S; EMU 160 UP; 

 IBIS 150 
  

- 16 - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 10. Kosiarka podłączona do ciągnika 

5.2. Przygotowanie kosiarki do transportu 
 

Przygotowanie kosiarki bijakowej ze zbiornikiem zawieszanej na ciągniku do transportu - 
przejazdu po drodze - wymaga wykonania następujących czynności: 
� podnieść kosiarkę do góry przy pomocy tylnego TUZ; 
� 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. 
 

5.3. Przygotowanie kosiarki do transportu po drogach publicznych 
 

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i obowiązujące przepisy kosiarka jest 
wyposażona w: światło pozycyjne, światło stop i kierunki jazdy. 

 
 

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. 
 

UWAGA: 
W razie potrzeby skrócić wał według instrukcji obsługi podanej przez 
producenta (Rys. 11). 

 

S 
 

W 

 

A 
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Rys. 11. 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 i kluczyk wyjęty ze stacyjki. 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. 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 (patrz Tab. 1 - obroty WOM) doprowadzając wał bijakowy do 

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

Wykorzystując kosiarkę IBIS do wertykulacji trawników należy wykonać następujące 
czynności: 

� unieść kosz kosiarki oraz zabezpieczyć go przed opadnięciem, 
� odkręcić klapę (6) (Rys. 13), 
� wymienić noże na typ XII, 
� odkręcić przeciw nóź, przełożyć śruby (A) w otwory (B) znajdujące się niżej od dotychczas 

przykręconych i zamontować przeciw nóż ponownie (Rys. 12). 
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Rys. 12. Regulacja pozycji przeciw noża w kosiarce IBIS 
 

UWAGA! 
W przypadku nie podwyższenia pozycji przeciw noża nastąpi kolizja 
z nożami wertykulującymi! 

 

5.6. Praca 
5.6.1. Podstawowe informacje dotyczące koszenia 

 

� W celu bezawaryjnej pracy 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. WARUNKI GWARANCJI 11. 

� Po najechaniu kosiarką na pojedyncze krzaki o przekroju gałęzi 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. 

� W celu zapewnienia prawidłowej pracy kosiarki należy opróżnić jej kosz. Pełny zbiornik 
skoszonego materiału pokazuje wskaźnik napełnienia ustawiony w pozycji STOP na  
nalepce N-118. 

� W celu opróżnienia kosza ze skoszonej trawy należy posłużyć się odpowiednią dźwignią 
rozdzielacza hydraulicznego, umieszczonego w ciągniku zgodnie z podłączeniem przewodów 
hydraulicznych maszyny do przyłączy ciągnika. 

� Kosiarka EMU 160 UP wyposażona jest w regulowany dławik hydrauliczny, umieszczony 
w korpusie nośnym, dzięki czemu prędkość podnoszenia i obracania kosza można regulować 
zależnie od potrzeb operatora lub parametrów ciągnika współpracującego z maszyną. 

� Regulacja kół podporowych przednich (jeśli występują) polega na odpowiednim przełożeniu 
podkładek dystansowych o grubościach 1 oraz 2 cm, tak aby kosiarka opierała się z tyłu na wale 
kopiującym, a z przodu na kołach podporowych, a płozy ślizgowe były ustawione równolegle do 
podłoża.  

� Regulacja tylnych kół podporowych (jeśli występują) odbywa się przy pomocy hydrauliki, 
obsługiwanej z ciągnika, po uprzednim podłączeniu przewodów hydraulicznych do przyłączy 
ciągnika.  

� Regulacja dyszla (jeśli występuje) odbywa się przy pomocy hydrauliki, obsługiwanej z ciągnika, 
po uprzednim podłączeniu przewodów hydraulicznych do przyłączy ciągnika. Jeśli maszyna 
wyposażona jest w koła podporowe przednie, zaleca się ustawienie dźwigni rozdzielacza 
obsługującego siłownik dyszla w pozycji pływającej. 

 
 

A 

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

5.6.2. Obsługa kosiarki 
Kosiarka jest wyposażona w klapę i okno rewizyjne (Rys. 13). Klapa (6) służy do otwarcia 

lub zamknięcia kanału, przez który przepływa skoszony materiał. Przy otwarciu klapy skoszony 
materiał jest transportowany do zbiornika, zaś przy zamknięciu mulczowany i pozostawiony na 
powierzchni gruntu. 

W kosiarkach EMU w celu zamknięcia klapy (mulczowanie) należy odbezpieczyć rygiel (1) 
i przy pomocy dźwigni (2) obrócić klapę i zabezpieczyć rygiel (3). Okno rewizyjne (7) umożliwia 
dostęp do wału bijakowego bez podnoszenia kosiarki, co ułatwia wymianę noży lub sprawdzenie 
stanu połączeń noży z wałem bijakowym. W celu otwarcia klapy rewizyjnej należy odbezpieczyć 
rygiel (4) z obu stron kosiarki i podnieść okno przy pomocy uchwytu (5) (Rys. 13). 

W kosiarce IBIS 150 klapa rewizyjna zamontowana jest za pomocą śrub (8). Odkręcając je 
i zdejmując klapę (6) otrzymujemy pełen dostęp do wału bijakowego bez konieczności podnoszenia 
kosiarki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13. Widok klapy i okna rewizyjnego zbiornika kosiarki  
a) EMU 160, b) IBIS 150 

 

a) 

b) 

7 

6 
8 

Oznaczenia: 
1, 3, 4 – rygiel 
2 – dźwignia 
5 – uchwyt 
6 – klapa rewizyjna 
7 – okno rewizyjne 
8 – śruby 
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W celu bezpiecznego obsługiwania wału bijakowego poprzez okno rewizyjne lub innych prac 
konserwacyjnych wymagających otwarcia lub podniesienia kosza należy na tłoczysko siłownika  
(w przypadku EMU 160 UP na dwa siłowniki) założyć podporę zabezpieczającą (1) W tym celu 
należy odkręcić nakrętki motylkowe (2) mocujące podporę, zdjąć podporę i wyjąć zawleczki (3). 
Następnie założyć podporę na maksymalnie wysunięty siłownik i zabezpieczyć ją przed 
wypadnięciem za pomocą zawleczek (3). Nakrętki motylkowe (2) nakręcić na śruby mocujące 
podporę zabezpieczającą (Rys. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 14. Widok podpory zabezpieczającej: a) EMU 160, EMU 160 S, b) EMU 160 UP, c) IBIS 150 
1 – podpora zabezpieczająca, 2 – nakrętka mocująca, 3 – zawleczka 

 

5.7. Odłączanie maszyny od ciągnika 
 
UWAGA: 
W trakcie rozłączania upewnić się, że nikt nie przebywa pomiędzy maszyną 
a ciągnikiem. 
 

Aby odłączyć maszynę od ciągnika należy: 
� Ustawić maszynę na równym, stabilnym podłożu, 
� Wyłączyć zapłon ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki, 
� Zabezpieczyć maszynę przed przemieszczeniem się poprzez umieszczenie klinów 

zabezpieczających pod kołami, 
� Odłączyć hydraulikę i elektrykę maszyny od ciągnika, 
� Zdemontować wał przegubowo-teleskopowy, 
� Oczepić maszynę od ciągnika. 
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6. MONTA Ż I USTAWIENIA 
6.1. Ustawianie wysokości koszenia 

 

Regulacja wysokości koszenia w zakresie 3÷8cm (EMU), 1,5÷6,5cm (IBIS 150) za pomocą 
wału kopiującego odbywa się bezstopniowo (Rys. 16). 

W celu regulacji wysokości koszenia należy poluzować śrubę (3) (klucz 21) i kręcąc 
nakrętkami (1) (klucz 19) podnieść lub opuścić wał kopiujący. Wał należy ustawić z dwóch stron na 
tej samej wysokości korzystając z podziałki (2) (Rys. 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 15. Ustawienie maksymalne, wysokość koszenia 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 16. Ustawienie wysokości koszenia: a) minimalnej, b) maksymalnej 
 

Jeśli maszyna jest wyposażona w koła podporowe przednie, to regulacja wysokości koszenia 
polega na odpowiednim przełożeniu podkładek dystansowych o grubościach 1 i 2 cm, tak aby 
kosiarka opierała się z tyłu na wale kopiującym, a z przodu na kołach podporowych, a płozy 
ślizgowe były ustawione równolegle do podłoża.  

 

6.2. Obsługa eksploatacyjna 
6.2.1. Kontrola stanu napięcia pasów klinowych przekładni pasowej 

 

Należy okresowo sprawdzać stan napięcia pasków klinowych przekładni pasowej. 
Do regulacji napięcia pasków służy napinacz, do którego zamocowana jest sprężyna naciągowa ze 
śrubą (Rys. 17). 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. 18). 

 

a) 
 

b) 

Oznaczenia: 
1 - nakrętka  
2 - podziałka 
3 - śruba 

1 

2 3 
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Sprężyna dociskowa 

Nakrętka

Śruba
 Pasek klinowy

 Napinacz

 

Kątownik

 

Maksymalne 
ugięcie paska 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 17. Widok przekładni pasowej Rys. 18. Wartość ugięcia pasków 
 
 

6.2.2. Kontrola stanu noży bijakowych 
 

Wszystkie noże muszą być tego samego typu i mieć jednakową masę. W razie potrzeby nóż 
należy wymienić 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. 19). W noże należy zaopatrzyć się u producenta kosiarki – „SaMASZ”. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 19. Sposób montażu noży 
 
 

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

6.2.3. 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 – patrz Rys. 20, 
� kontrolować luzy promieniowe na łożyskach wałów bijakowego i kopiującego. W przypadku 

ich stwierdzenia, wymienić łożyska na nowe. 
 

6.2.4. 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 (Rys. 20). 

Kierunek pracy Kierunek  
obrotu 
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Punkt 
smarowania 

  Zaleca się przechowywanie agregatu na utwardzonym podłożu, najlepiej w miejscach 
zadaszonych i niedostępnych dla osób postronnych. Maszynę należy przechowywać w suchym 
miejscu, w przypadku gdy jest narażona na wpływ opadów atmosferycznych pamiętać 
o okresowym smarowaniu. 
 

6.2.5. Ponowne uruchamianie maszyny po naprawach i dłuższym przechowywaniu 
� Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone z właściwym momentem. 
� Upewnić się, czy wszystkie osłony są na odpowiednim miejscu. 
� Po okresie przechowywania przesmarować całą maszynę. 
 

7. SMAROWANIE 
 

7.1. Przekładnia kątowa 
 

Codziennie przed pracą należy sprawdzić poziom oleju i w miarę potrzeb uzupełnić go po 
wykręceniu korka (A) w górnej części przekładni (aby wlać olej należy zdjąć zaślepkę (C)  
(Rys. 20). Poziom oleju sprawdzamy wykręcając korek kontrolny (B) z boku przekładni. Jeśli oleju 
jest zbyt mało, należy uzupełnić olej do momentu pojawienia się go w otworze kontrolnym (B). 
Ilość oleju w przekładni: ok. 1 litr (Tab. 4). Poziom oleju sprawdzamy po ustawieniu maszyny 
poziomo na podłożu. 
 
Tab. 4. Ilość zalewanego oleju w przekładni 
                                                                                                                                                 

Typ kosiarki  Ilość oleju [l] Rodzaj oleju Częstotliwość wymiany 

Wszystkie 
typy 

1 
(wg ISO 3448 olej o klasie lepkości; 

VG-680 – 1000) 
1 raz na 3 sezony 

(przy intensywnej eksploatacji) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 20. Punkty kontroli i wymiany oleju przekładni kątowej 

 

7.2. Obudowa łożyska wału bijakowego i kopiującego 
 

Cotygodniowo należy dokonywać smarowania smarem ŁT – 43 łożysk wału bijakowego. 
Punkty smarowania wskazane zostały na Rys. 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 21. Punkt smarowania łożysk wału bijakowego i kopiującego 

A 
 

B 
 

C 
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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 

Kosz nie podnosi się 
Awaria siłownika. 

Pęknięte przewody hydrauliczne 
Wymienić na nowe 

 
 

9. NAPRAWA I KASACJA KOSIARKI 
 
 

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do czynności naprawy należy maszynę odłączyć od 
ciągnika. 

 

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. 

 

9.2. Demontaż i kasacja 
 

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. 

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.  

 
 

 



 
Instrukcja obsługi 

Kosiarka bijakowa ze zbiornikiem 
EMU 160; EMU 160 S; EMU 160 UP; 

 IBIS 150 
  

- 25 - 

10. KARTA GWARANCYJNA 
 
 

KOSIARKA BIJAKOWA ZE ZBIORNIKIEM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt sprawdzony, odpowiada Warunkom Odbioru Technicznego i jest dopuszczony do 
eksploatacji. 
 

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 poprzeczne 
e) słupki betonowe itp. 

Ponieważ w praktyce takie warunki występują rzadko należy stosować się do niniejszej 
instrukcji obsługi pkt 5.6. Praca. 

 

UWAGA: 
W przypadku wystąpienia wyżej opisanych utrudnień, należy obsługującego 
zapoznać z pkt. 5.6.1 - 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; 

Numer fabryczny 
Data produkcji 

Pieczęć gwaranta 
Podpis kontrolera 

Data sprzedaży 
 

Pieczęć sprzedawcy 
Podpis sprzedającego 
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b) zdarzeniami losowymi lub innymi, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant; 
c) naturalnym zużyciem części takich jak: płozy ślizgowe, wał kopiujący, przekładnie 

i części wewnątrz przekładni, noże tnące, noże bijakowe, paski klinowe, śruby 
mocujące noże, łożyska toczne wału bijakowego i wału kopiującego, tulei ślizgowych, 
itp. 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 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. 
Firma SaMASZ nie odpowiada za błędy w druku. 
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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. 

 


