
Przed rozpoczêciem pracy upewniæ siê czy WPT oraz os³ona WPM s¹ odpowiednio

przymocowane do maszyny. £eb œrub oraz podk³adki musz¹ znajdowaæ siê wewn¹trz

p³aszczyzny zamocowania.

Wszelkie prace przy os³onie nale¿y wykonywaæ przy wy³¹czonym silniku ci¹gnika i

wyjêtym kluczyku ze stacyjki ci¹gnika. U¿ywaæ maszynê wy³¹cznie z oryginaln¹

przek³adni¹. Je¿eli os³ona wa³u zostanie uszkodzona w wyniku kontaktu z czêœciami

maszyny, nale¿y wymieniæ j¹ na now¹.

Przed rozpoczêciem pracy upewniæ siê czy wystêpuj¹ i sprawnie dzia³aj¹ wszystkie

zabezpieczenia. W przypadku wystêpowania uszkodzonych czêœci lub ich braku

musz¹ byæ one wymienione na oryginalne czêœci zamienne oraz prawid³owo

zamontowane. Nie wolno u¿ywaæ WPT bez zamocowania ogranicznika obrotu do

uchwytu os³ony WPM.    

Os³ona WPM od strony maszyny powinna os³aniaæ przegub wraz ze sprzêg³em na

ca³ym obwodzie, przy zachodzeniu os³ony WPM na os³onê WPT nie mniej ni¿ 50mm.

Nie u¿ywaæ os³ony wa³u jako stopnia pojazdu. Temperatura u¿ytkowania os³ony 

musi zawieraæ siê miêdzy -35°C a 65°C. W przypadku uszkodzenia lub odkszta³cenia

z powodu oddzia³ywania temperatury, niew³aœciwego zastosowania lub w przypadku

uszkodzeñ mechanicznych, zg³osiæ siê do punktu sprzeda¿y lub producenta os³ony.

W przypadku WPT nie po³¹czonego z ci¹gnikiem, konieczne jest stosowanie

elementów podtrzymuj¹cych, innych ni¿ ograniczniki obrotu, które nie bêd¹

powodowa³y uszkodzeñ os³ony WPM. Nie zaleca siê stosowania os³ony w okresie

d³u¿szym ni¿ 5 lat, ze wzglêdu na niekorzystne warunki pracy. Data produkcji

znajdujê siê wewn¹trz os³ony. Zabrania siê obs³ugi os³ony WPM i wa³u przegubowo-

teleskopowego przez osoby bêd¹ce pod wp³ywem alkoholu lub innych œrodków

odurzaj¹cych.

Zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ od maszyny. Wci¹gniêcie ca³ego cia³a. Uk³ad

przeniesienia napêdu narzêdzia. Nie u¿ywaæ os³ony WPM do innych celów ni¿

opisane w IO. Zabrania siê u¿ywania os³ony z innymi WPT ni¿ podano w IO.

Nie przebywaæ w obrêbie pracy WPT. Kontakt z elementami obracaj¹cymi siê grozi

niebezpieczeñstwem utraty ¿ycia.

Zakaz u¿ywania WPT bez os³on lub z uszkodzonymi os³onami.
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OS£ONA WA£U PRZYJÊCIA MOCY

OW/1950-1

Os³ona OW/1950-1 przystosowana jest do wspó³pracy w parze z wa³em
7143056CE007007 produkcji Bondioli&Pavesi lub innymi wa³ami odpowiadaj¹cymi
typem, wielkoœci¹ wy¿ej wymienionemu i umo¿liwiaj¹ce prawid³owe zamocowanie i
od³¹czenie wa³u przyjêcia mocy maszyny wspó³pracuj¹cej.

Os³ona wa³u przyjêcia mocy (WPM) jest przeznaczona do os³ony przegubów wa³ów
przegubowo-teleskopowych (WPT) od strony maszyny napêdzanej.

!
Przeczytaj instrukcjê obs³ugi. Instrukcja obs³ugi stanowi integraln¹ czêœæ os³ony

WPM. Przy u¿yczaniu os³ony nale¿y przekazaæ j¹ zawsze z instrukcj¹ obs³ugi.

U¿yczaj¹c os³ony nale¿y przekazaæ j¹ w stanie nieuszkodzonym. Samowolne zmiany

wprowadzone w os³onie mog¹ zwolniæ producenta os³on od odpowiedzialnoœci za

powsta³e szkody. Os³onê WPM nale¿y u¿ywaæ zgodnie z przeznaczeniem podanym w

IO. Nie wolno u¿ywaæ uszkodzonej os³ony. Przed rozpoczêciem czynnoœci

obs³ugowych nale¿y zapoznaæ siê z treœci¹ IO.

DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE
Nr 1/2010

PRODUCENT:
P.P.H. i U. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

"POLIMER" s.c. J.J.P.Czu³ek
96-500 Sochaczew, ul.Topolowa 17

Osoba upowa¿niona do przygotowania dokumentacji technicznej:
Jan Czu³ek

P.P.H. i U. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
"POLIMER" s.c. J.J.P. Czu³ek

96-500 Sochaczew, ul. Topolowa 17

WYRÓB:
OS£ONA WA£U PRZYJÊCIA MOCY OW-1950/1;

Nr fabryczny:                                            Rok produkcji:

FUNKCJA OS£ONY:
Os³ona zamontowana na maszynie od strony napêdzanej od ci¹gnika zapobiega dotkniêciu obracaj¹cych

siê elementów wa³u podczas pracy wa³u zgodnej z instrukcj¹ obs³ugi oraz gdy jest on pod³¹czony (we
w³aœciwy sposób) do ci¹gnika lub maszyny samobie¿nej i maszyny napêdzanej.

NINIEJSZYM OŒWIADCZAM, ¯E WYRÓB OPISANY POWY¯EJ:
OS£ONA WA£U PRZYJÊCIA MOCY OW-1950/1

SPE£NIA:
-  wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
   w sprawie  maszyn,  okreœlone w za³.  IX i  za³. IV  pkt.  15 i  odpowiada w  obowi¹zuj¹cym zakresie  odnoœnym
   ustaleniom dyrektywy, art. 12(3) (b) i (4) (a) (Rozp. Min. Gospodarki z dnia 21 paŸdziernika 2008r., paragraf 127,
   pkt 4, ppkt 1 za³.5,poz. 15 i za³.6 pkt 2-Dz. Ustaw Nr 199,poz. 1228)i jest zgodny z typem poœwiadczonym

CERTYFIKATEM BADANIA TYPU WE NR 001/2010
WYSTAWIONYM PRZEZ JEDNOSTKÊ NOTYFIKOWAN¥, NR IDENTYFIKACYJNY 1459

Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Al. Hrabska 3, Falenty, 05-090 Raszyn,
Oddzia³ w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa.

- wymagania nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych:
       - PN-EN ISO 12100-2:2005+A2:2009; PN-EN ISO 5674:2009;
       - PN-EN ISO 4254-1:2009; PN-EN 953+A1:2009
- norm:
       - PN-EN 12965+A2:2009; PN ISO 11684:1998;

SPORZ¥DZONO W:

Sochaczewie, Dnia: ............................
                                (dzieñ/miesi¹c/rok)

Osoba upowa¿niona do sporz¹dzenia deklaracji zgodnoœci:

Imiê, nazwisko i stanowisko podpis
..........................................................................................................
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