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W związku  z  pracami  badawczo  –  rozwojowymi  producent  zastrzega  sobie  prawo do  zmian  konstrukcyjnych

i  dokumentacyjnych  maszyny.  Może  to  oznaczać,  że  niektóre  elementy  przedstawione  na  zdjęciach  czy  rysunkach

niniejszej instrukcji mogą się różnić od dostarczonej maszyny.
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1. Wstęp

Wydrążarka  jest  maszyną  rolniczą  przystosowaną  do  wydrążania  nasion

ogórka polnego.

Maszyna  ta  stosowana  jest  głównie  w  małych  i  średnich  gospodarstwach

rolnych specjalizujących się w uprawie ogórków polnych.

Ogórki nie powinny być zanieczyszczone ziemią, słomą, kamieniami, itp.

Wydrążarka współpracuje z ciągnikami klasy 0,6 (6kN), np. URSUS C330,

MF235, oraz klasy 0,9 (9kN), np. URSUS C360, URSUS 4512, MF255.

Pełna charakterystyka techniczna wydrążarki podana jest w tabeli nr 1.
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Tabela nr 1

Charakterystyka techniczna wydrążarki
L.p. Zestaw parametrów jedn. m. wydrążarka

1. Długość całkowita cm 395

2. Szerokość całkowita cm 120

3. Wysokość całkowita cm 185

4. Długość gniotownika cm 80

5. cm 200

6. cm 100

7. mm 11,0

8. mm 2,5

9. Masa wydrążarki kg 420

10. Wydajność około 0,5 ha na 8 – 10 h

11. Obroty bębna wstępnego wydrążania

obr./min.
12.

13. Prędkość ślimaka

14. Prędkość robocza km/h około 2

15. Sposób agregowania ciągniona

16. Obsługa

17. Źródło energii ciągnik

Długość bębna wstępnego 
wydrążania

Długość bębna dokładnego 
wydrążania

Oczka sita bębna wstępnego 
wydrążania

Oczka sita bębna dokładnego 
wydrążania

o 24,5% mniej niż obroty 
wałka przekaźnika przy 

ciągniku

Obroty bębna dokładnego 
wydrążania

obroty wałka przekaźnika 
przy ciągniku

o 33% mniej niż wałek 
przekaźnika przy ciągniku

kierowca ciągnika + 1 
osoba

Podane wymiary mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do zmian 
konstrukcyjnych.



2. Budowa i działanie

Budowa wydrążarki z opisem elementów składowych, przedstawiona jest na

załączonych rysunkach – fotografiach.

Konstrukcję  nośną (1)  wydrążarki  stanowi  rama,  która  wykonana  jest

głównie  z  rur  i  profili  zamkniętych  stalowych,  łączonych  spawaniem.  Na

konstrukcji umieszczone są wszystkie elementy wydrążarki.

Zasypywanie ogórków odbywa się przez wsyp (9) zamontowany z przodu, na

ramie  maszyny.  Pod  wsypem  znajdują  się  gniotowniki (13).  Gniotowniki

odpowiadają  za  rozgniecenie  wrzucanego  ogórka,  które  po  rozgnieceniu

przesuwane są żmijką do bębna wstępnego wydrążania (4). Nad bębnem znajduje

się zdejmowana osłona (2).

Do ramy podwieszona jest półkolista wanna (3), w środku której znajduje się

bęben wstępnego wydrążania. W czasie pracy żmijka przesuwa z gniotownika do

bębna  rozgniecione  ogórki.  Z  bębna  wstępnego  oczyszczania  odpady  z  ogórka

wypadają  na  zewnątrz  poprzez  pozostawiony  otwór.   Pochylenie  bębna  ułatwia

przemieszczanie  się  (przesuwanie)  odpadów  w  kierunku  wylotu  za  maszynę

i zostają na polu. Nasiona ogórka, które zostały oddzielone w pierwszym bębnie

znajdują się w wannie, następnie  wlotem  (18) wpadają do drugiego bębna, tzw.

bębna dokładnego czyszczenia (5). W bębnie tym zamontowany jest przegarniacz,

który oddziela resztki zanieczyszczeń od nasion ogórka. Zanieczyszczenia spadają

pod  maszynę  i  zostają  na  polu.  Przy  bębnie  znajduje  się  dźwignia (20),  którą

otwieramy i zamykamy  otwór w bębnie (21). Oczyszczone nasiona wylatują do

pojemnika  podstawionego  pod  otwór  w bębnie.  Pojemnik  postawiony  jest  przy

bębnie na  półce  (8).  Przed półką znajduje się wysuwana  boczna półka (19) na

beczkę. Półkę tą można wsunąć pod bęben lub wysunąć w razie potrzeby. 

W wannie podwieszony bęben wstępnego wydrążania jest ułożyskowany na

dwóch łożyskach, o numerach UCP – 207 i UCP – 206. Zapewniają one cichą,
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płynną i o małych oporach pracę bębna. Łożyska kulkowe są typu zamkniętego

(wymagają smarowania).

Moment obrotowy na bęben przekazywany jest  wałkiem (10) z przekaźnika

z ciągnika klasy 0,6 (6kN) lub klasy 0,9 (9kN), na układ  zespołu napędów (14).

Zespół  napędów  osłonięty  jest  osłoną  (7).  Paski  klinowe  wprawiają  w  ruch

poszczególne  napędzane  elementy  maszyny.  Dwa  łożyska  znajdujące  się  przy

wałku napędowym bębna dokładnego wydrążania wymagają smarowania.

Elementy ruchome zabezpieczone są osłonami ochronnymi (6).

Konstrukcja wydrążarki spoczywa na dwóch kołach jezdnych (17). Koła są

ogumione o ciśnieniu powietrza 2 bara. Rozwiązanie to pozwala na bardzo łatwe

przemieszczanie  wydrążarki  (pustej)  w  dowolne  miejsce,  po  nieznacznym

uniesieniu maszyny od strony  ciągła (11). Ciągło służy do podczepienia maszyny

do ciągnika. 

Wydrążarka posiada tabliczkę znamionową, określającą przynajmniej nazwę

producenta i wyrobu, masę, nr fabryczny i rok produkcji.

3. Transport

Wydrążarka  należy  przewozić  bez  opakowania,  bezpośrednio  transportem

samochodowym  bądź  kolejowym.  Należy  starannie  zabezpieczyć  ją  przed

przemieszczaniem i przechyłami.

Podnoszenie i opuszczanie wykonywać przy użyciu samochodowych platform

samozaładowczych lub wózków widłowych, chwytając za spód konstrukcji nośnej. 

W przypadku użycia dźwigu, należy zastosować linę parcianą odpowiednio

przełożoną  przez  konstrukcję  nośną  wydrążarki,  tak  aby  nie  uszkodzić  żadnych

elementów.
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4. Eksploatacja i konserwacja

Wydrążarka  winna  być  zawsze  czysta,  zadbana  i  zakonserwowana.  Przed

uruchamianiem pracy należy starannie sprawdzić mocowanie złączy oraz działanie

wszystkich elementów ruchowych, stan zabezpieczeń ochronnych (osłony), stan kół

jezdnych,  ciśnienie  w  ogumieniu.  Dokonać  smarowania  łożysk  w  punktach

smarnych.  Łożyska  należy  smarować  przynajmniej  co  8  godz.  pracy.  Dokonać

wstępnego  rozruchu.  Przed  przystąpieniem  do  pracy  należy  oczyścić  bębny

wydrążarki z jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Jeżeli  nie  wystąpią  żadne  nieprawidłowości,  można  uruchomić  pracę

wydrążarki.

W czasie  pracy  wydrążarki  nie  trzeba  okresowo usuwać  zanieczyszczenia

z bębna, ponieważ czyszczenie następuje samoczynnie.

Po  zakończonej  pracy  i  przewidywanym  dłuższym  postoju,  należy  cała

wydrążarkę  starannie  oczyścić,  sprawdzić  wszystkie  elementy  i  dokonać

ewentualnej naprawy, uzupełnić smar w punktach smarnych, zabezpieczyć przed

korozją wszystkie  złącza gwintowe,  ubytki  farby uzupełnić  lub pomalować całą

maszynę.  Zaleca  się  przechowywanie  wydrążarki  pod  zadaszeniem.  Maszyna

nieużytkowana  powinna  stać  prosto,  dlatego  należy  oprzeć  ciągło  na  takiej

wysokości, aby konstrukcja maszyny znajdowała się w linii prostej w stosunku do

podłoża.

Wydrążarki konserwowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją będą służyły

wiele  lat.  Wszelkie  naprawy  winna  wykonywać  firma  posiadająca  stosowne

uprawnienia kwalifikacyjne.

Na wydrążarkę udziela się gwarancji. Warunki gwarancji i karta gwarancyjna

są załączone do instrukcji.
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5. Warunki bezpieczeństwa

Wydrążarka  jest  wyrobem bezpiecznym jeżeli  przestrzega  się  postanowień

niniejszej  instrukcji  oraz  elementarnych  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,

a szczególnie:

1. Przed  przystąpieniem  do  eksploatacji  użytkownik  winien  starannie

zapoznać się z niniejszą instrukcją.

2. Wykonywanie  jakichkolwiek  czynności  manipulacyjnych  (naprawy,

remonty,  konserwacja),  wykonywać  z  dużą  ostrożnością  i  zawsze  przy

unieruchomionym silniku ciągnika.

3. Praca  wydrążarki  bez  należycie  zainstalowanych  osłon  ochronnych  jest

niedopuszczalna.

4. Agregowanie  (połączenie  ciągnika  z  wydrążarką)  musi  być  wykonane

starannie,  pewnie  i  gwarantować  bezpieczeństwo  szczególnie  przy

poruszaniu  się  na  drogach  publicznych.  Przewożenie  pojemników  na

wydrążarce jest niedopuszczalne.

5. Przy poruszaniu się po drodze publicznej należy powiesić na tylnej ścianie

wydrążarki trójkąt odblaskowy.

6. Przy  wykonywaniu  prac  spawalniczych elektryczne  połączenie  ciągnika

z wydrążarką jest niedopuszczalne.

7. W czasie przerw w pracy, ciągnik należy wyłączyć, kluczyki ze stacyjki

wyjąć  i  zaciągnąć  hamulec  postojowy.  Przebywanie  osób  między

ciągnikiem  a  wydrążarką,  gdy  ciągnik  nie  jest  unieruchomiony,  jest

niedopuszczalne.

8. Przy zdejmowaniu kół jezdnych, wydrążarkę należy zabezpieczyć przed

przechyłami i przemieszczaniem.

9. W przypadku stosowania oświetlenia przenośnego,  należy używać lamp

o napięciu nie większym niż 24V.
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Wydrążarka  spełnia  wymagania  zasadnicze  w  zakresie  bezpieczeństwa,

zgodnie z Rozporządzeniem M.G. Pracy i P. S. z 10.04.2003r. (Dz. U. Nr 91/2003

poz. 858) oraz dyrektyw 98/37/WE i 98/79/WE.

Wydrążarka posiada deklaracje zgodności i oznaczona jest znakiem CE.

6. Schemat

Poniżej  znajdują  się  schematy  z  wyszczególnieniem  części  składowych

wydrążarki.

1. Konstrukcja nośna

2. Osłona bębna

3. Wanna

4. Bęben wstępnego wydrążania

5. Bęben dokładnego wydrążania

6. Osłona boczna

7. Osłona zespołu napędów 

8. Półka pod nasiona

9. Wsyp

10. Zaczep (wał) do ciągnika

11. Ciągło

12. Koła jezdne

13. Gniotowniki

14. Zespół napędów

15. Wałek napędowy bębna dokładnego

wydrążania

16. Oś bębna wstępnego wydrążania

17. Oś bębna dokładnego wydrążania

18. Wlot

19. Półka na beczkę

20. Dźwignia

21. Otwór
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7. Karta gwarancyjna i warunki gwarancji 

Warunki gwarancji

 1. Gwarancja stanowi zobowiązanie producenta do nieodpłatnego usunięcia wad

fizycznych w okresie jej  trwania,  wynikających z wad wykonawczych lub

materiałowych.

 2. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

Zgłoszenie może nastąpić faksem lub pisemnie.

 3. Reklamacje należy składać u sprzedawcy.

 4. Koszty reklamacji nieuzasadnionej pokrywa reklamujący.

 5. Z  gwarancji  wyłączone  są  przypadki  losowych  uszkodzeń  (powódź,

pożar itp.).

 6. Wybór  sposobu  usunięcia  wady  należy  do  producenta  (naprawa,  wymiana

określonych części, wymiana całego wyrobu).

 7. Gwarancję przedłuża się o czas usuwania wady.

 8. Warunkiem  uznania  reklamacji  jest  ścisłe  stosowanie  się  do  postanowień

Instrukcji obsługi.

 9. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe:

 a) w czasie własnego transportu,

 b) w wyniku wadliwej eksploatacji.

 10. Reklamacja bez Karty Gwarancyjnej z pieczęcią, datą i podpisem sprzedawcy

uznana nie będzie.

 11. Załatwienie reklamacji winno być potwierdzone protokołem.

 12. Gwarancja obejmuje terytorium Polski.

 13. Niniejsza gwarancja, nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień

kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
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KARTA GWARANCYJNA NR …....................

1. Nazwa wyrobu: Wydrążarka do nasion ogórka polnego 

Symbol: ….........................................

Nr fabr.:    …...................................

Nr faktury …................................ i data wystawienia.........................................

2. Gwarancji udziela się, licząc od daty zakupu na: ….............................m-cy

3. Reklamację należy składać na adres:

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

.............................................................................................................................

…................................................... …..................................................
       Data, pieczęć i podpis producenta   Data, pieczęć i podpis sprzedawcy
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8. Deklaracja zgodności

 1.Producent….........................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 2.Nazwa wyrobu i przeznaczenie

Wydrążarka do  nasion ogórka polnego

Symbol ................................................................................................................

Nr fabryczny …..................................... Rok produkcji ….................................

 3.Dokumentacja odniesienia

 a)  – Rozp. Min. G. Pr. I P. S. Z 10.04.2003r. (Dz. U. Nr 91/2003 poz. 858)

   Dyrektywa maszynowa 98/37/WE i 98/79/WE

– Ustawa z 12.12.2003r. (Dz. U. Nr 229/2003 poz. 2275)

   Dyrektywa ogólna o bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE

 b) Dokumentacja techniczna

 4.Oświadczam na wyłączną odpowiedzialność, że wydrążarka:

 a) Jest  zgodna  z  wymaganiami  w  zakresie  bezpieczeństwa,  zawartych

w przepisach p-t 3.1

 b) Wykonana  jest  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  wymienioną

w p-cie 3.2

Wyrób oznaczony jest znakiem  od …........................................... roku.

Miejscowość ….................................. data …...............................

…..............................................................
Imienna pieczęć i podpis szefa firmy     
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Notatki
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Notatki
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Notatki
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Oferujemy:

 Kotły wodno – stalowe  centralnego ogrzewania

 z podajnikiem ślimakowym opalane Eko-groszkiem i miałem

 z podajnikiem szufladowym opalane miałem i Eko-groszkiem

opalane miałem ze sterowanym procesem palenia

opalane węglem, mieszankami węgla i miału oraz węglem brunatnym

 Akcesoria do kotłów

podajnik na Eko-groszek

podajnik na miał

 ślimaki do podajników

 zbiorniki na opał

 Maszyny rolnicze

płuczka do warzyw i ziemniaków

 sadzarki do ziemniaków podkiełkowanych

 sadzarki do miskanta energetycznego

wydrążarka do nasion ogórka polnego

 Akcesoria rolnicze

workownice do kombajnów

Nasze wyroby posiadają:

 Certyfikaty ekologiczne

 Certyfikaty zgodności wg kryterium efektywności energetycznej

Zapewniamy:

 Krótkie terminy dostaw

 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 Doradztwo techniczne

 Wysoką jakość 

 Atrakcyjne ceny
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