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WSTĘP 

 

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym 

użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 

Producentem rębaków 120S, 120SD, 160SD, 250SDT jest spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością TEKNAMOTOR, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 2A. 

Celem niniejszego opracowania jest przekazanie użytkownikom kompletu 
informacji dotyczących rębaków  typu  „SKORPION” model   120 S i SD, 

160 SD i 250 SDT takich jak: budowa, zasady BHP, ich eksploatacja 
i obsługa. 

(Oznaczenie „S” mają rębaki tarczowe z silnikami benzynowymi, „SD” –

 z silnikami diesla bez turbiny i oznaczenie „SDT” – z silnikami z turbiną). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dla zwrócenia szczególnej uwagi, zarówno w instrukcji obsługi 

jak i na tablicach ostrzegawczych zamocowanych w rębakach, 
ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy oznaczono 

znakiem: 

 

Za właściwe posługiwanie się urządzeniem odpowiedzialny jest jego 

operator.  

Niewłaściwe użycie maszyny, lekceważenie ostrzeżeń może 

spowodować ciężkie uszkodzenie ciała u osoby obsługującej lub 

zagrozić osobom znajdującym się w bliskiej odległości od maszyny. 

Pracownicy obsługujący rębaki muszą zapoznać się z instrukcją 

obsługi i odbyć stosowne szkolenie, celem poznania zasad bezpiecznej 

i prawidłowej ich obsługi. 

Osobą odpowiedzialną za przeszkolenie operatora zapewniające 

bezpieczną obsługę urządzenia jest jego właściciel lub pracodawca; 

odpowiedzialni są oni również za obowiązkowe wykonanie zgodnie 

z podanym w dalszej części harmonogramem: przeglądów, zabiegów 

konserwacyjnych i ewentualnych napraw. Pierwsze szkolenia 

przeprowadza pracownik serwisu producenta lub jego przedstawiciela. 
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Zalecane jest konsultowanie się użytkowników, w razie wszelkich 

wątpliwości, z producentem rębaków lub z jego dealerami! 

Każda maszyna dostarczana jest z instrukcją obsługi, kartą kontrolną dla 

klienta, katalogiem części zamiennych oraz z wszelkimi dostępnymi 

instrukcjami dla części i podzespołów.  

Dodatkowe kopie tych instrukcji otrzymać można u producenta rębaków 

lub u jego przedstawicieli. 

 

UWAGA! Producent rębaków typu „SKORPION” zastrzega sobie prawo 

dokonywania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadomienia. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen dla części i kompletnych 

maszyn, w miarę potrzeby i bez uprzednich zawiadomień. 

 

 

 

 

Jako producent rozdrabniaczy do gałęzi typu SKORPION, które jako 

profesjonalne urządzenia są klasyfikowane w grupie: 

 

SWW 0827-99 – „Maszyny, urządzenia i narzędzia specjalizowane dla 

gospodarki leśnej i sadowniczej pozostałe, osobno nie wymienione” 

Przy naprawach używać należy oryginalnych części zamiennych, 

zalecanych lub zaaprobowanych przez producenta maszyny. 

Stosowanie samowolnych zmian, przeróbek lub dokonywanie 

niewłaściwych napraw doprowadzić może zarówno do trwałego 

zniszczenia urządzenia, jak i do spowodowania wypadku i uszkodzenia 

ciała. 

Właściwa konserwacja i obsługa umożliwia wieloletnie i bezawaryjne 

działanie rębaka 

 Właściwa konserwacja i obsługa umożliwia wieloletnie i 

bezawaryjne działanie Rębaka 

 Właściwa konserwacja i obsługa umożliwia wieloletnie i 

bezawaryjne działanie Rębaka 



 
 

           

6 
 

SKORPION 120S, 120SD, 160SD, 250SDT 

 

PKWiU 29.32.65-30.90 – „Urządzenia stosowane w leśnictwie, 

pozostałe, osobno nie wymienione” 

Oświadczamy, iż są wyrobami nie zagrażającymi życiu lub zdrowiu 

i spełniają obowiązujące normy oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 

Rębaki pod względem bezpieczeństwa spełniają wymagania normy 

PN-EN 13525 z lipca 2007 r., jest to Norma Europejska 

EN 13525:2005+A1:2007 mająca status Polskiej Normy. 

W zakresie spełniania zasadniczych i innych wymagań rębaki 

spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn 

i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170), które wprowadza 

dyrektywy 98/37/WE z późniejszą zmianą 98/79/WE. 

 

W zakresie emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz 

pomieszczeń spełniają dyrektywy 2000/14/WE ze zmianą 2005/88/WE 

wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. 

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 

263, poz. 2202, zmiana: Dz. U. z 2006 r. Nr 32, poz.223). 

 

W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy spełniają postanowienia dyrektyw 89/655/EWG 

znowelizowanych dyrektywą 95/63/WE, która ma zastosowanie do nowych 

maszyn i jest adresowana do projektantów i wytwórców maszyn. 

Powyższe dyrektywy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z 30 października 2002 r. (Dz. U. z 18 listopada 2002 r.). 

 

W zakresie wyposażenia elektrycznego maszyna spełnia wymagania 

dyrektywy 73/23/EEC zwanej dyrektywą niskonapięciową wprowadzonej 

do prawa polskiego rozp. Ministra Gospodarki z 15 grudnia 2005 r. 

w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 259, poz. 2172) zastąpionej 16 stycznia 2007 r. dyrektywą 
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2006/95/WE (nie zawiera zmian o charakterze merytorycznym do 

poprzedniej). Wprowadzona została 16 stycznia 2007r. 

 

Maszyna podlega również pod wymogi dyrektywy odnoszącej się 

do kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG z 3 maja 1989 r. 

Wyposażenie elektryczne rębaka może powodować zakłócenia 

elektromagnetyczne, ale ich natężenie spełnia wymogi powyższej 

dyrektywy. Również odporność na zakłócenia elektromagnetyczne jest 

zgodna z dyrektywą. 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 

listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 53 z 2000 r.) towary klasyfikowane 

w tej grupie nie podlegają obowiązkowi certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. 

Producent dołożył starań na etapie projektowania i wykonania 

maszyny, aby na ile to możliwe spełnić wszelkie wymagania w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Użytkownik musi mieć jednak 

świadomość, że biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy technicznej 

osiągnięcie pełnego bezpieczeństwa nie jest możliwe (np. nie da się 

całkowicie wyeliminować nadmiernego hałasu  i dlatego zaleca się 

stosować indywidualne środki ochrony słuchu). Producent zapewnia, że 

eksploatacja oraz obsługa techniczna maszyny będą przebiegać bez 

stwarzania zagrożenia dla ludzi ale tylko przy przestrzeganiu zaleceń 

zawartych w niniejszej instrukcji i użytkowaniu maszyny zgodnie 

z przeznaczeniem. 

W instrukcji uwaga użytkownika kierowana jest także na ryzyko 

wynikające z dających się przewidzieć sytuacji związanych 

z niedozwolonym sposobem użycia maszyny, które mogą mieć miejsce 

w praktyce. 

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby wyeliminować 

lub zminimalizować zagrożenia dla własnego zdrowia lub życia, a tam 

gdzie się nie da – bezwzględnie stosować wskazane w instrukcji środki 

ochrony osobistej. 

Jako maszyny z produkcji seryjnej rębaki poddawane są próbom 

osprzętu i gotowych maszyn przed oddaniem maszyny do użytku. 

Producent tak prowadzi proces produkcji aby zapewniał on zgodność 

wytworzonych maszyn z ich dokumentacją techniczną. 
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INSTRUKCJA BHP 

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

 

Wszystkie modele rębaków typu „SKORPION” zostały zaprojektowane 

i wykonane tak, aby podczas ich pracy wyeliminować możliwość powstania 

jakiegokolwiek wypadku. 

 

Rębaki oprócz osłon części wirujących posiadają inne, dodatkowe 

zabezpieczenia – blokady, przy czym wskazane jest podwójne ich 

zastosowanie dla całkowitego wyeliminowania możliwości powstania 

wypadku. 

Przed przystąpieniem do uruchomienia maszyny należy dokonać jej 

przeglądu. 

 

 

 

Prawdopodobieństwo powstania wypadku może zaistnieć, jeśli do 

obsługi rębaka przystąpi osoba postronna, nie zaznajomiona z budową 

i obsługą maszyny, osoba nietrzeźwa lub dziecko !!! 

 

Sprawdzić należy, czy w pobliżu części ruchomych i wirujących nie 

zostały pozostawione przypadkowo narzędzia mogące po włączeniu 

obrotów uszkodzić maszynę oraz sprawdzić czy osłony elementów 

wirujących są na swoich miejscach i czy są odpowiednio zamocowane. 

Podczas prac przy otwartej pokrywie tarczy tnącej zachować 

szczególną ostrożność. Ostre noże mogą być przyczyną uszkodzenia 

ciała i spowodować kalectwo! Zawsze podczas prac ustawczych 

zabezpieczać tarczę przed przypadkowym obrotem. 

Wymagane jest usytuowanie maszyny w pozycji zbliżonej do poziomej 

i zabezpieczenie przed przesuwaniem podczas pracy. Maszyny 

posiadają stopy zmniejszające nacisk jednostkowy na podłoże. 

Zwrócić należy uwagę aby maszyna była stabilna podczas podawania 

drewna o największym rozmiarze. Szczególnie dotyczy to maszyn 

elektrycznych, które w razie potrzeby należy zakotwić do podłoża. 
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Między nożem ruchomym a tarczą nie można stosować żadnych 

podkładek dystansowych. JEST TO NIEDOPUSZCZALNE !!! 

 

Noże przykręcone do tarczy muszą mieć naostrzone szlifowaniem 

płaszczyzny natarcia, przyłożenia oraz krawędź tnącą. 

Ostrza noży tnących w trakcie pracy ulegają zużyciu i muszą być na 

nowo ostrzone. Minimalny wymiar szerokości noży, które kwalifikują 
się jeszcze do zamontowania w tarczy tnącej nie może być mniejszy 
niż  

a) 92 mm -w modelu 250 

b) 84 mm w modelach 120 i 160 
 

Rys. Przekrój noża do modelu 250 z wymiarami do granic dopuszczalnego zużycia. 

Rys.  Przekrój noża do modeli 120 i 160 z wymiarami do granic dopuszczalnego 

zużycia. 
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UWAGA! Do śrub mocujących noże zastosowano specjalne nakrętki M12 

(mają one zagniecenie przeciw samoczynnemu odkręcaniu). Nakrętki są 

jednokrotnego użycia  i po demontażu powinny zostać zastąpione nowymi. 

Śruby muszą być wkładane swoim stożkiem w gniazdo stożkowe w nożu! 

 

 

 

 

 

 

Zabrania się samowolnego modyfikowania urządzenia sterującego 

podawaniem. 

Położenie maszyny w trakcie użytkowania musi być takie na jakie została 

zaprojektowana, ani wyższym ani niższym, tak aby nie zmienić 

funkcjonalności urządzenia sterującego podawaniem. 

Maszyna ze względu na wydzielanie w trakcie pracy spalin nie może być 

użytkowana wewnątrz pomieszczeń. 

Zachować ostrożność podczas napełniania zbiornika paliwa – 

niebezpieczeństwo pożaru, skażenia otoczenia itp. 

 

Noże tnące przykręcone muszą być prawidłowymi i właściwie 

usytuowanymi elementami złącznymi (wkrętami z łbami stożkowymi 

z gniazdami sześciokątnymi – DIN 7991 – M12x65-10.9) 

Stosowanie innych niż przewidziano elementów złącznych jest 

niedopuszczalne! Nakrętki wkrętów mocujących noże dokręcać należy 

z odpowiednimi momentami, przy pomocy kluczy 

dynamometrycznych:  

- dla śrub M12 (o właściwościach 10.9) – momentem 12,0 kGm (120 

Nm) 

Z uwagi na wysoki poziom hałasu podczas pracy na stanowisku 

obsługi rębaka należy stosować ochronniki słuchu (LAmax=112 dB(A). 

Osłony i ochrony maszyny muszą w czasie pracy pozostawać na swoim 

miejscu. 
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Przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczącego akumulatorów zgodnie 

z instrukcją obsługi producenta akumulatorów a w szczególności mieć 

na uwadze, że: 

 Elektrolit jest roztworem kwasu siarkowego, który jest substancją 

żrącą. Zakładać rękawice i okulary ochronne. Akumulatora nie wolno 
przechylać, aby elektrolit nie wyciekł z otworów odpowietrzających. 

 W wypadku kontaktu ze skórą bądź oczyma przemyć te miejsca 
dużą ilością czystej wody. 

 Nie zbliżać się z otwartym ogniem, nie dopuszczać do iskrzenia 
w trakcie ładowania akumulatora i bezpośrednio po jego 

zakończeniu, gdyż może to spowodować wybuch gazów 
nagromadzonych w akumulatorze.  

 Nie należy dopuszczać do zwarć zewnętrznych akumulatora. 
 Akumulator należy utrzymywać w czystości. 

 Przechowywać akumulator z dala od dzieci. 

 Podczas wymontowania uważać aby nie spowodować zwarcia 
metalowym narzędziem do masy, w szczególności niebezpieczne jest 

gdy dojdzie do zamknięcia obwodu poprzez trzymane w gołej dłoni 
narzędzie metalowe i np. obrączkę na palcu, zegarek lub metalową 

bransoletę na nadgarstku. Prąd zwarciowy akumulatora może 
spowodować wówczas silne oparzenia. Zawsze bezpieczniej jest gdy 

jako pierwszą odłącza się „masę”. 
 W przypadku doładowywania prostownikiem zatrzymywać 

ładowanie, gdy temperatura elektrolitu przekroczy 40 °C. Nie należy 
przedłużać czasu ładowania akumulatora po osiągnięciu przez niego 

oznak pełnego naładowania. 
 Troszcząc się o środowisko naturalne do czego jesteśmy zobowiązani 

ustawą z dnia 11.05.2001 roku należy zużyty akumulator zwrócić 

w punkcie zakupu nowego akumulatora lub w punkcie zbiórki 

zużytych akumulatorów. 

 

 

 

 

 

 

Przestrzega się użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi ze 

strony układu hydraulicznego rębaka w przypadku jego awarii: 

- Na przewodach hydraulicznych będących w pobliżu operatora 

zastosowano osłony przewodów ciśnieniowych, których zadaniem jest 

chronić operatora przed wytryskiem cieczy hydraulicznej pod wysokim 

ciśnieniem. Osłony przewodów są zaciśnięte opaską zaciskową tylko 

od strony operatora, druga strona jest swobodna aby umożliwić 

spłyniecie cieczy w dół i nie spowodować wzrostu ciśnienia w osłonie. 

- W przypadku wymiany przewodów na nowe należy zastosować 

również osłony na przewodach w taki sam sposób jak są 

zamontowane przez producenta. 

- Unikać bezpośredniego kontaktu skóry z płynem hydraulicznym lub 

wdychania szkodliwych oparów tego płynu w przypadku wycieku lub 

pęknięcia przewodów lub elementów układu hydraulicznego. 
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2. BEZPIECZNE I EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE MASZYNY 

2.1.  ZASADY ORGANIZACJI STANOWISKA  

 

 

 

 

 

Przestrzega się użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi 

z wysokiej temperatury niektórych elementów rębaka lub wzrostu 

temperatury elementów instalacji elektrycznej w przypadku zwarć: 

- Nie należy dopuścić do kontaktu ciała z nieosłoniętymi częściami 

układu wydechowego silnika. 

- Nie dopuszczać do kontaktu z nieosłoniętymi elementami 

elektrycznymi rębaka. 

- Zwracać uwagę na zagrożenie ogniem w przypadku znalezienia się 

elementów palnych w strefie oddziaływania termicznego np. układu 

wydechowego silnika. 

Aby zapobiegać zagrożeniom biologicznym mikrobiologicznym 

(wirusowych lub bakteryjnych) z tytułu zrębkowania materiałów 

nadgniłych, zagrzybionych, spleśniałych itp., należy prawidłowo 

ustawić kierunek wylotu zrębków, tak aby operator znajdował się poza 

zasięgiem ewentualnych pyłów wzbijających się w powietrze podczas 

procesu zrębkowania. 

Nigdy nie dopuszczać do takich przechyłów maszyny, bądź  

do kontaktów z takimi elementami maszyny, w których mogłoby dojść 

do zagrożenia zgnieceniem. 

Osoba obsługująca maszynę nie powinna nosić krawata, zbyt luźnej 

odzieży i rękawic przeznaczonych do innych prac (np.: skórzanych – 

spawalniczych) a mieć założone: kask, okulary ochronne i ochronniki 

słuchu ze względu na przekroczony poziom hałasu (pow. 85 DB). 

Silnik po włączeniu powinien pracować chwilę na wolnych obrotach, 

a w przypadku nierównomiernej pracy lub stwierdzeniu metalicznych 

uderzeń winien być szybko wyłączony. Po przeprowadzeniu ponownego 

przeglądu, stwierdzeniu przyczyn nieprawidłowości i ich usunięciu 

silnik może być powtórnie uruchomiony. 
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Przygotowując materiał do cięcia zwrócić należy uwagę czy nie ma 

w nim obcych materiałów twardszych niż drewno, takich jak: 

kamienie, druty, liny, gwoździe, nity, łańcuchy itp. mogące uszkodzić 

noże, mechanizm tnący lub całą maszynę. 

Operator podając gałęzie i konary do cięcia powinien się ustawiać 

zawsze z prawej ich strony (rys. poniżej), ponieważ kierunek obrotów 

tarczy nożowej powoduje zawsze „odbijanie” ciętego materiału w lewo. 

Kierunek 

odbijania 

Konary i gałęzie podawać należy w sposób umożliwiający stopniowe 

rozchylanie się osi rolek – walców wciągających. Krótkie kawałki 

układać należy na dłuższych, tak aby ręce operatora nie musiały 

zbliżać się do gardzieli rębaka. 

!!! NIGDY NIE NALEŻY WKŁADAĆ RĄK W GŁĄB GARDZIELI !!! 

!!! GROZI TO KALECTWEM LUB ŚMIERCIĄ !!! 
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Operator zaczepiony przypadkowo o gałęzie i ciągnięty w kierunku 

gardzieli powinien natychmiast zmienić na wycofywanie kierunek 

obrotów rolek przy pomocy dźwigni sterowania usytuowanej na 

obwodzie kosza wsadowego! 

Niedopuszczalne jest dokonywanie przeglądów i napraw przed 

całkowitym zatrzymaniem się tarczy tnącej, wyjęciem kluczyka ze 

stacyjki, rozłączeniem przewodów cewki zapłonowej lub odłączeniem 

akumulatora poprzez zdjęcie klemy z zacisku np.: (+). 

 

NIGDY NIE WOLNO URUCHAMIAĆ SILNIKA, GDY 

ODBEZPIECZONA JEST LUB OTWARTA DZIELONA POKRYWA 

KORPUSU !!! JEST TO NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE I GROZI 

KALECTWEM LUB ŚMIERCIĄ !!! 

 
OSTRZEŻENIE !!!  

W przypadku pracy wewnątrz gardzieli np.: przy regulacji noża 

podporowego, konieczne jest dokonanie następujących 

zabezpieczeń: 

1. Dla zabezpieczenia się przed przypadkowym włączeniem silnika 

wyjąć kluczyk ze stacyjki lub odłączyć akumulator zdejmując klemę 
z zacisku. 

2. Używając belek ze zdrowego drewna o wymiarach 5x20 cm lub 
10x20 cm, należy unieść górną rolkę podającą. Umieszczając belkę 
z lewej strony wlotu, uzyskujemy możliwość obejrzenia strefy 

tnącej. 
3. Znajdującą się w górnym położeniu obudowę rolki górnej, 

dodatkowo zabezpieczyć u góry sworzniem stalowym (na wypadek 
wysunięcia się belki drewnianej). 

 

 
Użyj belki 5x20 cm lub 10x20 cm  

do blokowania górnej rolki 
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2.2. WYRZUTOWA RURA  OBROTOWA 
 

Rura wyrzutowa może być obracana w celu skierowania jej 

w odpowiednim kierunku. 

NA CZAS TRANSPORTU POWINNA BYĆ BLOKOWANA ŚRUBĄ 

ZABEZPIECZAJĄCĄ ABY UNIEMOŻLIWIĆ JEJ PRZYPADKOWY 

OBRÓT. 

Pozycja robocza rury wyrzutowej: 

 

 

 

Maszyna posiada blokadę tarczy tnącej. Tarczę zabezpieczyć należy 

przed przypadkowym obrotem poprzez włożenie sworznia w otwór 

znajdujący się w dolnej części korpusu spawanego mechanizmu 

tnącego (usytutowany poniżej zawiasu z częścią górną). 

W okolicy wylotu z rury wyrzutowej nie mogą znajdować się żadne 

osoby. W strudze wyrzucanego z dużą siłą urobku mogą znaleźć się 

twarde i ostro zakończone jego fragmenty. 

Części wirujące muszą być stale osłonięte !!! Zabrania się pracy 

z nieosłoniętymi a obracającymi się elementami !!! 

NIEBEZPIECZEŃSTWEM PRZY OBSŁUDZE RĘBAKA MOŻE BYĆ             

RUTYNA ! 

 

W przypadku jakichś wątpliwości lub niezrozumienia 

jakichkolwiek zapisów w instrukcji obsługi prosimy 

o zwrócenie się do sprzedającego, jego dealera lub producenta. 

RURA NIE MOŻE BYĆ SKIEROWANA NA OSOBY PRZEBYWAJĄCE 

W POBLIŻU RĘBAKA!!! 
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WYKAZ PIKTOGRAMÓW 

 

Zwróć szczególną uwagę na naklejki i etykiety umieszczone na obudowie 

rębaków. Wszystkie niebezpieczne miejsca rębaka oznakowane są 

symbolami ostrzegawczymi. Pod żadnym pozorem nie należy usuwać 

naklejek ostrzegawczych, należy utrzymywać je w należytej czystości aby 

były czytelne. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, 

jak również informują o prawidłowym użytkowaniu maszyny. Niewłaściwe 

użycie maszyny, lekceważenie ostrzeżeń może spowodować ciężkie 

uszkodzenie ciała u osoby obsługującej lub zagrozić osobom znajdującym 

się w bliskiej odległości od maszyny. Znaki muszą być zawsze utrzymane 

w czystości; w przypadku ich uszkodzenia wymień je – są do nabycia 

u producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!  UWAGA  !!! 

Ogólne niebezpieczeństwo! 

Prawdopodobieństwo powstania wypadku 

może zaistnieć, jeśli do obsługi rębaka 
przystąpi osoba postronna, nie zaznajomiona 

z budową i obsługą maszyny, osoba 
nietrzeźwa lub dziecko. Podczas pracy rębaka 

nie wkładaj rąk lub stóp go gardzieli a także 

w rurę wyrzutową. Usytuowanie rury 
wyrzutowej: nie może być skierowana na 

osoby przebywające w pobliżu rębaka. 
W okolicy wylotu z rury wyrzutowej nie mogą 

znajdować się żadne osoby. W strudze 
wyrzucanego z dużą siłą urobku mogą znaleźć 

się jego fragmenty, które są twarde i ostre. 
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Nigdy nie wolno uruchamiać silnika, gdy odbezpieczona jest lub otwarta 

pokrywa tarczy tnącej. Jest to niezwykle niebezpieczne i grozi kalectwem 

lub śmiercią. Sprawdzić należy, czy w pobliżu części ruchomych 

i wirujących nie zostały pozostawione przypadkowo narzędzia mogące po 

włączeniu obrotów uszkodzić maszynę oraz sprawdzić czy są na swoich 

miejscach i odpowiednio zamocowane osłony elementów wirujących. 

 

 

 

 

Części wirujące muszą być stale osłonięte. Zabrania się pracy 

z nieosłoniętymi a obracającymi się elementami. 
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Osoba obsługująca maszynę nie powinna nosić krawata, zbyt luźnej 

odzieży i rękawic przeznaczonych do innych prac (np.: skórzanych – 

spawalniczych) a mieć założone: kask i okulary ochronne i ochronniki 

słuchu (LAmax=112 dBA). 

 

 

 

Rura wyrzutowa nie może być skierowana na osoby lub zwierzęta 

przebywające w pobliżu rębaka. 

 

Operator zaczepiony przypadkowo o gałęzie i ciągnięty w kierunku 

gardzieli bezwzględnie musi zmienić kierunek obrotów rolek podających 

na cofanie przy pomocy dźwigni sterującej usytuowanej na zewnętrznych 

krawędziach kosza podawczego. Operator pochwycony przez drewno 

podawane do maszyny ma możliwość zatrzymania wciągania rolek 

za pomocą innych niż dłonie części ciała (np.: ramienia, łokcia, nogi, 

tułowia, biodra). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pozycja dźwigni STOP 

 

Pozycja    dźwigni  –  

REWERS -wycofywanie wsadu 

 

Pozycja neutralna 0 –  

brak wciągania, rolki wciągające nie pracują 

 

Maksymalnie odciągnięta pozycja dźwigni  

PRACA  – wciąganie i zrębkowanie wsadu 
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UWAGA

Ostrzeżenie, aby wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki zapłonu, 

jeśli operator odchodzi od maszyny. Nigdy nie zostawiaj włączonej 

maszyny. 

Zabrania się pozostawiania rębaka z pracującym silnikiem 

napędowym bez nadzoru. 
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Pracownicy obsługujący rębaki muszą znać instrukcję obsługi, odbyć 

stosowne szkolenie celem poznania zasad bezpiecznej i prawidłowej ich 

obsługi.  

 W przypadku modeli z silnikiem spalinowym (z oznaczeniem literowym 

„S” w nazwie), celem prawidłowej obsługi i eksploatacji samego silnika 

muszą znać także odrębną instrukcję obsługi silnika spalinowego. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z producentem, 

firmą TEKNAMOTOR z Ostrowca Św. (tel. 41/2636823 lub 41/2636913,  

nr fax 2636923). 

 

 

 

 

 

 

 

Uważaj na gorące części silnika. Niektóre jego części, a w szczególności 

tłumik, w trakcie pracy ulegają bardzo silnemu nagrzaniu. 

 

UWAGA! 

Należy zwrócić szczególną uwagę na podajnik hydrauliczny. 

!!! NIGDY NIE NALEŻY WKŁADAĆ RĄK W GŁĄB GARDZIELI !!! 

!!! GROZI TO KALECTWEM LUB ŚMIERCIĄ !!! 
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

1. IDENTYFIKACJA MASZYNY NA PODSTAWIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda maszyna, w celu jej identyfikacji, oznaczona jest tabliczką 

homologacyjną, która znajduje się na przedniej części ramy. 
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Tabliczka homologacyjna dostarcza następujących informacji: 

1. Dane producenta .............................................................. 

2. Model (typ) rębaka ............................................................ 

3. Numer fabryczny .............................................................. 

4. Rok produkcji………………………………………………………………………………... 

5. Dane homologacyjne (nr świadectwa homologacji, nr 

identyfikacyjny, nr świadectwa homologacji w zakresie hamowania, 

dopuszczalna masa całkowita i dopuszczalne obciążenie osi).  

 

Typ

Type

Wersja

Version

Nr fabr.

Serial No.

Waga

Weight

Rok

Year

Silnik

Engine

Typ

Type

Nr fabr.

Serial No.

MADE IN POLAND

SKORPION

 

Dodatkowo umieszczona jest tabliczka informacyjna producenta maszyny 

z danymi jak powyżej. 
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2. OPIS DZIAŁANIA MECHANIZMÓW RĘBAKÓW 

 

Rębaki Skorpion 120, 160, 250 są urządzeniami mechanicznymi służącymi 

do rozdrabniania cięciem gałęzi i pni drzew o średnicach maksymalnych 

odpowiednio: 12, 16 i 25 cm. 

Operację rozdrabniania nazwano umownie „zrębkowaniem”. 

Materiał przeznaczony do cięcia podawany jest ręcznie do kosza 

wsadowego, w głębi którego są dwie rolki wciągające z zębami lub 

listwami. Rolki mają za zadanie wciągać materiał w gardziel rębaka 

i przesuwać go do przestrzeni tnącej. Rolka dolna umieszczona jest na 

stałym poziomie, natomiast rolka górna jest w ruchomej szufladzie 

i przemieszcza się w górę w prowadnicach w zależności od przekroju 

ciętego wsadu. Aby zapewnić trzymanie zrębkowanego elementu rolka 

górna jest dociskana do rolki dolnej nie tylko ciężarem własnym i szuflady 

ale i dodatkowo dwoma sprężynami. Siła naciągu sprężyn jest regulowana 

przy pomocy gwintowanych cięgieł. 

Rolki napędzane są indywidualnie silnikami hydraulicznymi o prędkościach 

obrotowych ~ 46 obr/min każda. 

Na koszu wsadowym zamontowany został rozdzielacz hydrauliczny 

z dźwignią sterowania ruchem i zatrzymywaniem rolek. Zapewnia 

to operatorowi uruchamianie i zatrzymanie podawania, a także możliwość 

wycofania na zewnątrz ciętego materiału w przypadku jego zaklinowania 

w przestrzeni układu podającego. 

Zrębkowanie odbywa się w przestrzeni usytuowanej za rolkami 

podającymi, między tzw. stałym nożem podporowym a nożami tnącymi 

przykręconymi do tarczy tnącej. Właściwy luz między nożem stałym 

a tnącymi powinien być wyregulowany i wynosić 0,2÷0,4 mm. 

Noże ruchome o odpowiednich kształtach i wymiarach, przykręcone są 

parami po dwie sztuki, śrubami z łbami stożkowymi i z gniazdami 

sześciokątnymi do tarczy nożowej. 

Tarcze w poszczególnych typach maszyn mają wymiary:  

 Model 120, 160: średn. 550 mm, grubość 30 mm, 

 Model 250:  średn. 800 mm, grubość 40 mm. 
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Tarcza tnąca osadzona została na wale ze stożkiem w jego środkowej 

części, co umożliwia ewentualne kasowanie powstałych luzów, przez 

dokręcenie śrub mocujących, ale wymaga ponownego wyważenia. 

Tarcza wraz z łożyskowanym na obu końcach wałem, napędzana jest 

kołami z zestawem pasków klinowych do prędkości około 1500 obr/min 

(120, 160) lub 1150 obr/min (250), wyważona jest statycznie 

i dynamicznie, co pozwala na równomierną pracę urządzenia 

z ograniczonymi do minimum drganiami. 

Tarcza nożowa wiruje w specjalnej konstrukcji korpusie podzielonym na 

dwie części w płaszczyźnie poziomej. Podział taki umożliwia szybki i łatwy 

dostęp do noży ruchomych i do ewentualnej ich wymiany. 

Wyrzut zrębka zapewniają łopaty przyspawane do tarczy tnącej, które 

powodują w pierwszej fazie wyrzucanie przez odbicie zrębka a potem 

transport pneumatyczny do góry. Zrębek jest wyrzucany przez kanał 

w górze pokrywy. Kanał ten jest zakończony okrągłym kołnierzem na 

którym jest zamocowana obrotowa rura wylotowa o przekroju 

prostokątnym. 

Rurę wyrzutową po odbezpieczeniu ze śruby i poluzowaniu pierścienia 

zaciskowego kołnierza, można obracać dookoła w dowolnym kierunku przy 

pomocy korbki lub w wersji podstawowej ręcznie pchając koniec rury. 

Ponieważ wylot rury jest dość wysoko, do przekręcania rury można 

skorzystać z pomocy odpowiednio długiego elementu drewnianego, który 

zazwyczaj można wyszukać wśród materiałów przeznaczonych do 

zrębkowania. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie przedstawia system obrotu rury wyrzutowej w wersji z korbą do obracania. 
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Na końcu rury wylotowej znajduje się tzw. deflektor, tj. element 

regulujący rozrzut zrębka i nadaje strudze zrębka wymagany kierunek. 

Dla celów regulacji w wersji podstawowej należy odkręcić jego zacisk, 

odpowiednio ustawić pochylenie deflektora i mocno zacisnąć zacisk. 

 

 

Deflektor w wersji z ręcznym ustawianiem 

kąta pochylenia. 

 

 

 

Produkowana jest również wersja specjalna sterowania deflektorem: 

 

 

 

Wersja deflektora ze sterowaniem położenia  

przy pomocy linki stalowej. 

 

 

 

Sterowanie w tej wersji polega na przestawieniu dźwigni jak poniżej 

w odpowiednie położenie. 

 

 

 

Dźwignia sterowania deflektorem w wersji 

specjalnej. 
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Sterowanie w tym przypadku odbywa się skokowo- dopuszczalne pozycje 

co poszczególny otwór w tarczy sterowania. 

Na wykonanie tarczy nożowej, ramy korpusu, rury wylotowej 

tj. na podzespoły spawane rębarek zastosowana została stal 

konstrukcyjna niestopowa w gat. S235JR według PN-88/H-84020. Noże 

tnące wykonane zostały ze stali narzędziowej stopowej w gatunku NC11 

LV według PN-86/H-85023, hartowane i odpuszczane do twardości HRc 

min. 55 0. 

Osłony części wirujących wykonano z blach również w gatunku S235JR 

według PN-88/H-84020. Prace spawalnicze przy podzespołach spawanych 

rębarek, wykonane są przez spawaczy z uprawnieniami (min. BR 2.1 

według PN-87/M-69900/01). 

Uwaga! Poziom tzw. zwyczajnej dokładności warsztatowej wykonywanych 

w firmie wyrobów waha się w granicach: 

- klasy f ÷ m według PN-91/M-02168/01; 

- klasy H ÷ K według PN-91/M02168/02. 
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3. MODELE RĘBAKÓW I ICH PODSTAWOWE DANE 

 

Do chwili obecnej wyprodukowane zostały w Firmie Teknamotor 

następujące modele rębaków spalinowych i mobilnych: 

Modele 120 S i 120 SD* - rozdrabniają gałęzie do 120 mm 

Dane techniczne: 

 

 

Gabaryty (dł. x szer. x wys.) [mm] 3660 x 1800 x 2230 

Waga [kg] 860 / 880* 

Średnica rozdrabnianych gałęzi [mm] 120 

Sposób podawania Rolki napędzane hydraulicznie 

Ilość noży 2 tnące i 2 podporowe 

Szybkość podawania [mb/min] do 33 

Wydajność zrębkowania [m³/h] do 12 

Długość zrębka [mm] około 11 

Średnica tarczy [mm] 550 

Wymiary gardzieli [mm] 165 x 285 
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DANE TECHNICZNE SILNIKA  RĘBAKA 120S i 120SD* 

Model silnika KOHLER CH27S  / 
LOMBARDINI 9 LD 626-2* 

Typ silnika 4-suwowy 

Pojemność skokowa [cm3] 725 / 1248* 

Moc silnika [KM] 27 / 28,5* 

Rodzaj chłodzenia powietrze 

Rodzaj paliwa etylina 94, 95 Pb / ON* 

Pojemność zbiornika paliwa [l] 40 

Max. zużycie paliwa [l/h] 7,5 / 5,5* 

Rozruch elektryczny 

Licznik motogodzin , koło 

zapasowe 

 

Możliwość rejestracji przyczepki  

 

Model 160 SD - rozdrabnia gałęzie do 160 mm 

 

Model 
 

 

160 SD 

Gabaryty (dł. x szer. x wys) [mm] 3201x1807x2223 

Waga [kg] 980 

Średnica rozdrabnianych gałęzi [mm] 160 

Ilość noży 2 tnące + 2 podporowe 

Szybkość podawania [m/min] do 33 

Wydajność [m3/h] do 16 

Długość zrębka [mm] Około 9 lub 11 

Sposób podawania rolki napędzane hydraulicznie 

Średnica tarczy tnącej [mm] 550 

Wymiary wlotu (SZ x W) [mm] 285 x 165 

 

Dane techniczne silnika 
 

Model silnika LOMBARDINI LDW 1603 

Typ silnika 4-suwowy, Turbodiesel 

Pojemność skokowa  [cm³] 1649 

Moc silnika [KM] 38,5 

Rodzaj chłodzenia chłodzony cieczą 

Typ paliwa ON – Diesel 

Pojemność zbiornika paliwa [L] 40 

Max. zużycie paliwa [L/h] 6,0 

Rozruch Elektryczny 
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Model 250 SDT  - rozdrabnia gałęzie do 250 mm 

 

 

Dane techniczne : 

Gabaryty (dł. x szer. x wys.) [mm] 4620 x 2000 x 2525 

Waga [kg] 1560-1680 

Średnica gałęzi [mm] 250 

Sposób podawania Rolki napędzane  hydraulicznie 

Ilość noży 2 podporowe i 4 tnące 

Wydajność zrębkowania [m³/h] do 22 

Szybkość podawania [mb/min] do 42 

Długość zrębka [mm] Około 9 lub 14 

Średnica tarczy [mm] 800 

Wymiary gardzieli [mm] 255 x 420 
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DANE TECHNICZNE SILNIKA 

 
Model silnika LOMBARDINI 2204 /T 

Lub YANMAR 4TNV98 

Typ silnika 4-suwowy, 

Pojemność skokowa [cm3] 2199/3319 Yanmar 

Moc silnika [KM] 64 / 82* 

Rodzaj chłodzenia cieczą 

Rodzaj paliwa ON 

Pojemność zbiornika paliwa [l] 60 

Max. zużycie paliwa [l/h] 10 / 13 Yanmar* 

Rozruch elektryczny 

Licznik motogodzin , koło zapasowe  

Możliwość rejestracji przyczepki  

 

 

Model 250 SDT/G  - z podajnikiem gąsienicowym, rozdrabnia gałęzie 

do 250 mm 
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Gabaryty (dł. x szer. x wys.) [mm] 4500 (5160) x 2150 x 2560 

Waga [kg] 2050 

Średnica gałęzi [mm] 250 

Sposób podawania Rolki napędzane  hydraulicznie 

Ilość noży Do 4 tnących i 2 podporowe 

Wydajność zrębkowania [m³/h] do 22 

Szybkość podawania [mb/min] do 42 

Długość zrębka [mm] około 9 lub 14 

Średnica tarczy [mm] 800 

Wymiary gardzieli [mm] 255 x 420 
 

 

DANE TECHNICZNE SILNIKA 
 

Model silnika YANMAR 4TNV98 
lub PERKINS 800 D 

Typ silnika 4-suwowy 

Pojemność skokowa [cm3] 3319 Yanmar / 3330 Perkins 

Moc silnika [KM] 82 

Rodzaj chłodzenia cieczą 

Rodzaj paliwa ON 

Pojemność zbiornika paliwa [l] 60 

Max. zużycie paliwa [l/h] 13 

Rozruch elektryczny 

Licznik motogodzin , koło zapasowe  

Możliwość rejestracji przyczepki  

 

Wszystkie podzespoły (rębaków z silnikami własnymi) osadzone zostały na 

ramie spawanej z profili stalowych o przekrojach prostokątnych 

(50x100mm lub 40x80mm) usztywnionych dodatkowo profilami (50 x 50 

mm); grubość ścianek 4 ÷ 5 mm. 

Wszystkie modele opisane w niniejszej instrukcji posiadają 
europejską homologację umożliwiającą ich zarejestrowanie 

i poruszanie się po drogach publicznych. 
 

W przedniej części zamontowane zostało skrętne koło podporowe ze 

śrubową regulacją wysokości poziomego położenia rębaka. Koło to 

podczas transportu należy podnieść w górne skrajne położenie. 

Modele 120 S, 120 SD, 160 SD i 250 SDT posiadają stację hydrauliczną 

w skład której wchodzą: zbiornik oleju z filtrami i wskaźnikiem zatkania 

filtru zlewowego, pompa hydrauliczna, silniki hydrauliczne, rozdzielacz 

przepływu z regulacją ciśnienia (w niektórych modelach), komplet 

przewodów giętkich z końcówkami gwintowanymi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL 120 S, 120 SD, 160 SD 

INSTALACJA 

ELEKTRYCZNA 

BŁOTNIKI 

OŚ JEZDNA Z 

OGUMIENIEM 

RAMA 

KOŁO 

PODPOROWE 

ZACZEP 

KOŁO ZAPASOWE 

JEDNOSTKA 

NAPĘDOWA 

OBROTNICA 

RURA 

WYRZUTOWA 

DEFLEKTOR 

UKŁAD 

HYDRAULICZNY 

GARDZIEL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL 250SDT 

DEFLEKTOR 
RURA 

WYRZUTOWA 

OBROTNICA 

JEDNOSTKA 
NAPĘDOWA 

ZACZEP 

KOŁO 

PODPOROWE 

AKUMULATOR 

RAMA 
OŚ JEZDNA Z 

OGUMIENIEM BŁOTNIK 

UKŁAD 

HYDRAULICZNY 

INSTALACJA 

ELEKTRYCZNA 

GARDZIEL 

OSŁONA 

TARCZY TNĄCEJ 
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4. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW BUDOWY RĘBAKA 

 

 
L.p. 

 

 
Nazwa 

 
Opis 

1 Rama Konstrukcja spawana z profili o przekrojach prostokątnych  

(50x100mm) (40x80mm) i kwadratowych  (40x40 mm, 50x50 

mm, 100x100mm) i o grubościach ścianek 3 ÷ 5 mm. 

Posiada szereg spawanych elementów do mocowania: zbiornika 

paliwa, płozy do ustawienia i regulacji silnika, akumulatora, 

zbiornika oleju, instalacji elektrycznej i do mocowania osłon 

części wirujących. 

2 Zaczep Przykręcany w przedniej części do tzw. dyszla ramy (podzespół 

z kooperacji). 

3 Podpora 

z kółkiem 

Podzespół z zakupu jako tzw. trzeci punkt podparcia urządzenia; 

położenie wysokości koła może być regulowane mechanizmem 

śrubowo – korbowym; na czas transportu koło znajdować się 

musi w górnym skrajnym położeniu. 

4 Błotniki Części z tworzywa przykręcane do wsporników stalowych. 

5 Oś jezdna 

z ogumieniem 

Koła przykręcane śrubami M12x1,5; 

Opony – informacje na str. 33 ; 

Podzespół z zakupu jako oś z wahaczem skrętnym 

samosprężynującym i amortyzującym. 

6 Jednostka 

napędowa 

KOHLER CH 27 S (model 120 S), LOMBARDINI 9LD 625-

626(model 120SD), LOMBARDINI LDW 1603 (model 160 SD), 

LOMBARDINI 2204/T (model 250 SDT), YANMAR 4TNV98 lub 

PERKINS 800 D (model 250 SDT), 

7 Pokrywa tarczy 

tnącej 

Konstrukcja spawana korpusu z blach i kątowników; odchylana 

na zawiasach umożliwiająca łatwy dostęp do kontroli i wymiany 

noży. 

Uwaga! Włączanie obrotów przy otwartej pokrywie tarczy 

tnącej jest niedopuszczalne i grozi kalectwem a nawet śmiercią. 

8 Mechanizm 

tnący 

Tarcza tnąca osadzona na łożyskowanym wale. Ma ona wymiary 

uzależnione od modelu urządzenia) średnica – 550 mm - 30 mm 

grubości) lub 800 mm, grubość – 40 mm z przykręconymi 

dwoma  nożami tnącymi (120S, 120SD, 160SD), lub 

z przykręconymi dwoma parami noży tnących (model 250SDT); 

 obroty tarczy odpowiednio ~ 1500 i 1150 obr/min. 

9 Kosz wsadowy Konstrukcja spawana z blach, usztywniona rurami;  na zewnątrz 

ma zamontowaną dźwignię sterowania i rozdzielacz hydrauliczny 

układu podawania. 

10 Układ 

podawania 

Mechanizm składający się z dwóch napędzanych silnikami 

hydraulicznymi walców-rolek o średnicy: górny-230 mm, dolny-

210 mm; (120SD i 160SD średnica 160 mm) w wersji  oś rolki 

dolnej – stała, a górnej – ruchoma ku górze (w zależności od 

średnicy materiału zrębkowanego); napinanie naciągu sprężyn 

naciągowych dla rolki górnej regulowane śrubami; prowadnice 

ślizgowe rolki górnej wykonano z tworzywa – tarnamidu. W wersji 

bębnowej zastosowano ruchomy osiowo wahacz. 
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11 Rura 

wyrzutowa 

Usytuowana w górnej części korpusu mechanizmu tnącego. 

Konstrukcja spawana z blach o zmiennym na długości przekroju 

prostokątnym; po usunięciu zabezpieczenia transportowego 

i poluzowaniu obejmy zaciskowej umożliwia obrót wylotu rury 

o 360 o. 

12 Deflektor Podzespół spawany z blach usytuowany w końcowym fragmencie 

rury wyrzutowej, umożliwiający regulację wyrzucanego zrębka 

i nadanie jego strudze żądanego kierunku i odległości wyrzutu. 

13 Obejma Podzespół dwuczęściowy, skręcany śrubą, służący do  

zaciskowego połączenia kołnierzowego rury wyrzutowej 

z korpusem; umożliwia po odbezpieczeniu obrót rury wyrzutowej 

o dowolny kąt w poziomie. 

14 Obejma 

ze ślimakiem 

obrotowym 

Zamiennie może występować obejma wyposażona w ślimak 

i korbkę, której pokręcanie powoduje obrót rury wyrzutowej. 

Zasada odbezpieczania i poluzowania obejmy taka sama jak 

w obejmie zwykłej. 

15 Układ 

hydrauliczny 

Stacja hydrauliczna składająca się z: zbiornika oleju (ok. 30 

dcm3) z filtrami i pompą otrzymującą napęd od silnika z jednego 

z kół z paskiem klinowym; silników hydraulicznych, 

zamontowanych na końcach rolek-walców podających; 

rozdzielaczy przepływu z regulacją ciśnienia i zmianą kierunku 

obrotów silników; kompletu przewodów giętkich, manometru 

zatkania filtra, itp. 

16 Instalacja 

elektryczna 

Instalacja oświetleniowa rębaka wraz z kompletem świateł oraz 

odblasków, których rodzaj i rozmieszczenie jest zgodne 

z przepisami i wymogami w ruchu drogowym. 

17 Osłona 

przekładni 

pasowej 

Konstrukcja spawana z blach w gat. S235JR  na części wirujące 

urządzenia. 

18 Komplet tablic 

ostrzegawczych 

+ tabliczka 

firmowa 

Tablice ostrzegawcze na urządzeniu oraz tabliczka firmowa 

z nazwą, typem, nr fabrycznym i datą produkcji. 
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5. CZĘŚCI SYSTEMU TNĄCEGO RĘBAKA 

Rębaki tarczowe 

 

Elementy zespołu tnącego i wyrzutowego – widok I. 

 

Elementy zespołu tnącego i wyrzutowego – widok II. 
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L.p. 

 
Nazwa 

 
Krótki opis 

 
1 Sworzeń 

blokady 

serwisowej 

tarczy tnącej 

Sworzeń o średnicy 20 mm, który służy do zabezpieczenia przed 

obrotem tarczy tnącej podczas prac przy wymianie noży 

tnących. 

2 Pokrywa tarczy 

tnącej 

Górna część korpusu spawanego układu tnącego, umożliwiająca 

po odbezpieczeniu i odchyleniu na zawiasie, dostęp do przeglądu 

i ewentualnej wymiany noży. 

3 Rura 

wyrzutowa 

Konstrukcja spawana o zmiennym na długości przekroju 

prostokątnym; po odbezpieczeniu możliwy jest jej obrót o 360 0. 

4 Deflektor Element spawany usytuowany na końcu rury wyrzutowej 

umożliwiający regulację strumienia wyrzucanego zrębka. 

5 Zacisk 

deflektora 

Śruba ze specjalną nakrętką do szybkiego ustawiania deflektora 

w żądanej pozycji. 

5a Deflektor 

regulowany 

linką 

Zamiennie może występować deflektor pozbawiony zacisku. 

W żądanej pozycji utrzymują go sprężyny ściągane od dołu przy 

pomocy linki, na której końcu dolnym jest dźwignia skokowej 

regulacji położenia deflektora. 

6 Łożyska wału 

głównego 

Oprawy łożyskowe typu: UCF 212 dla modelu „250” 

                                  UCF 209 dla modelu „120”, „160” 

7 Obejma 

kołnierzy 

obrotu rury 

wyrzutowej 

Pierścień zaciskowy kołnierza korpusu z kołnierzem rury 

wyrzutowej. 

7a Obejma ze 

ślimakiem 

i korbką do 

obrotu 

Zamiennie może występować pierścień zaciskowy ze ślimakiem 

i korbką ułatwiającą obracanie rury wyrzutowej. 

8 Tarcza 

dociskowa 

Stalowy element o kształcie kwadratu z okrągłym otworem; 

opierając się o zatoczkę na wale, umożliwia dociąganie na 

stożku tarczy nożowej. 

9 Wał układu 

tnącego 

Stalowy wał o wymiarach: 

Model 120 i 160 - największa średnica 75 mm i długości 380 

mm. 

Model 250 - największa średnica 111 mm i długości 507 mm. 

10 Korpus rębaka Konstrukcja spawana stanowiąca bazę do mocowania układu 

podającego, tnącego i wyrzutowego rębaka. 

11 Nóż podporowy Stalowy element z krawędzią współpracującą z nożem 

ruchomym; właściwy luz między nożami umożliwia właściwe 

cięcie. 

12 Noże tnące 

(ruchome) 

Odpowiednio ukształtowane elementy tnące ze stali NC11LV, 

hartowane i odpuszczane po hartowaniu do HRC min. 550 

13 Tarcza tnąca Tarcza stalowa o średnicy (w zależności od modelu urządzenia)  

– 520 mm i grubości 25 mm, 550 mm i 30 mm grubości lub 800 

mm i grubości 40 mm z dwoma odpowiednio ukształtowanymi 

wycięciami do przykręcania noży; wraz z elementami 

spawanymi wyważona statycznie i dynamicznie. 

14 Łopaty 

dmuchawy 

Dwa kątowniki wspawane w tarczy po przeciwnej stronie 

usytuowania noży; powodują wyrzucanie zrębka z korpusu do 

rury wylotowej. W wersji bębnowej wentylatory boczne z 6 

kątowników. 
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Widok obejmy zaciskowej w wersji zwykłej oraz z mechanizmem ślimakowym do obrotu 

rury wyrzutowej. 

 

 

Widok układu przekazywania napędu z silnika na wał tarczy tnącej i pompę układu 

hydrauliki siłowej. 
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Widok układu przeniesienia napędu wraz z osłoną układu tnącego 

 

17 Paski klinowe Paski klinowe: 

a) 120 S - napędu rębaka HB 17x1250 PN 9907283 

i pompy hydraulicznej HB 945 PN 9907212; 

b) 120SD- napędu rębaka HB 17x1180 PN 9907283 

i pompy hydraulicznej HB 890 PN 9907212; 

c)  160SD- napędu rębaka HB 17x1180 PN 9907283 

i pompy hydraulicznej HB 890 PN 9907212 

d) 250 SDT – napęd HB 17x1700 i pompa HB 

17x1100 PN 9903113; 

18 Pompa hydrauliczna Pompa układu hydraulicznego rębaka. 

19 System napinania pompy Do napinania paska pompy hydraulicznej służy 

specjalne gwintowane cięgło 

20 Osłona 

przekładni 

pasowej 

Konstrukcja spawana z blach w gat. S235JR  na 

części wirujące urządzenia. 

Zakazuje się pracy maszyny bez tej osłony! 
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W silnikach spalinowych stosowanych w rębakach serii Skorpion 250 SDT 

w układzie przekazywania napędu zastosowano sprzęgło nierozłączne 

palcowe z zawulkanizowanymi tulejami metalowymi. Zapobiega ono 

przenoszeniu siły promieniowej na wał korbowy silnika. 

 

 Widok  tarczy z elementem elastycznym  tłumiącym drgania 250 SDT 

 

Uwaga! Guma wewnątrz tarczy sprzęgła w trakcie pracy może ulec 

stopniowemu zużyciu. W takim przypadku należy tarczę wymienić na 

nową. 
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6. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

 

Przedmiotami wyposażenia dodatkowego mogą być: 
 

 dodatkowe zabezpieczenia świateł 
 podwyższona rura wyrzutowa 

 noże zapasowe  
 układ antystresowy wstrzymujący podawanie w razie zbyt dużego 

obciążenia silnika napędowego. 

 

Uwaga! Powierzchnie zewnętrzne rębaków mogą być zabezpieczane 

antykorozyjnie zestawami farb o dowolnych, żądanych przez klienta 

barwach wg katalogu RAL. 

 

Ceny elementów wyposażenia dodatkowego uzgadniać należy 

z producentem lub jego przedstawicielem. 
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7.      OBSŁUGA HAMULCÓW NAJAZDOWYCH 

 

Powyższa instrukcja dotyczy obsługi hamulców najazdowych 

stosowanych w rębakach do gałęzi produkowanych przez firmę 

TEKNAMOTOR Sp. z o.o., w skład których wchodzi: 

- oś amortyzująca hamowana typ VGB10 – b=1150, 98x4 

- hamulec najazdowy KF-13 / 750-1300 kg z dźwignią typu HF 

- hamulce 200x50 Spr. Backmat 

Hamulce najazdowe firmy Knott składają się: z urządzeń 

najazdowych i hamowanej osi. Układy hamulcowe firmy Knott 

dopuszczone są we wszystkich krajach należących do CEN 

(Europejski Komitet Normalizacyjny). 

Mechanizm umożliwiający jazdę do tyłu „Backmat” firmy Knott pozwala na 

bezproblemowe przejście z jazdy do przodu na jazdę do tyłu. Po przejściu 

z jazdy do tyłu na jazdę do przodu układ hamulcowy jest gotowy do 

natychmiastowego hamowania. 

Oś główna amortyzująca firmy Knott charakteryzuje się komfortowym 

resorowaniem i równie dobrym amortyzowaniem własnym. Wypełnione 

wulkanizowaną gumą elementy amortyzujące wciśnięte są w rurę osi, 

z jednoczesnym wstępnym naprężeniem. W momencie sprężynowania 

guma nie zostaje ściśnięta, tylko rozciągnięta odpowiednio do swoich 

właściwości. Kombinacja ta zapewnia wyjątkowo długą żywotność, bez 

konieczności konserwacji. 

 

Uwaga! Nigdy nie podnosić pojazdu przez podstawianie podnośnika pod oś 

jezdną! 
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              7.1.        URZĄDZENIA NAJAZDOWE 

 

 Urządzenia najazdowe firmy Knott to urządzenia mechaniczne 

z amortyzatorem hydraulicznym. 

 Urządzenie typu „KF-13” do 750-1300 kg przeznaczone jest do 

dyszli holowniczych w formie V/wideł holowniczych (rys. 1). 

 Typ KF-13 posiada system hamulca ręcznego składający się 

z dźwigni hamulca ręcznego z zębatką i sprężyną, oznaczona „HF”  

                                          Rys. 1 
 

 W „HF” przy zaciąganiu dźwigni hamulca ręcznego należy wstępnie 

naprężyć sprężynę, do czego potrzebna jest siła do 30 kg. 

 Ważne jest, aby sprężyna spełniała ten warunek, że przy 

zaciągniętym hamulcu ręcznym zapewnia automatyczne hamowanie 

kół w momencie jazdy do tyłu, zapobiegając sytuacji, kiedy to 

automat pozwalający na jazdę do tyłu uruchomiłby szczęki podczas 

cofania się przyczepy. Poprzez ponowne naprężenie drążków i linek 

hamulcowych wstępnie naprężone sprężyny zapobiegają zwolnieniu 

szczęk hamulcowych. 
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Rys. 4 

 

7.2. MONTAŻ UKŁAU HAMULCOWEGO 

 

Montaż kompletnego układu hamulcowego wykonany jest w sposób 

przedstawiony na rysunkach 3, 4, 5, 6, 7. 

Ważne jest przy tym całkowite wyciągnięcie przedniej części dyszla 

z zaczepem kulowym z urządzenia najazdowego i ustawienie dźwigni 

hamulca ręcznego w pozycji zerowej. Ramię przekładni hamulcowej należy 

przykręcić do widełek na około 15 mm i zabezpieczyć nakrętką „F”. Jak 

widać na rysunkach 3, 4, 5, 6, 7, wszystkie pozostałe nakrętki należy 

lekko przykręcić, przy czym zwracać szczególną na to, aby nakrętka „G” 

znajdowała się w odległości około 10 mm od sprężyny „A”. 

Nie zapomnieć o podkładce kulistej „H”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

           

46 
 

SKORPION 120S, 120SD, 160SD, 250SDT 

 
7.3. REGULACJA UKŁADU HAMULCOWEGO 

 

1. W nowej przyczepie należy zamontować koła. 

2. Starsze przyczepy podnieść i poluzować nakrętki „C”, „D”, 
a w hamulcach najazdowych ze sprężyną „A” także nakrętki „G”. 

Od tej chwili regulacja układu hamulcowego w nowych przyczepach 

i poprawienie tego układu w przyczepach używanych przebiega w taki 

sam sposób. 

a) Wszystkie koła obrócić kolejno tak, jak do jazdy do przodu 

i jednocześnie ustawić nakrętki „B” przykręcając w prawo do momentu, 
kiedy szczęki hamulcowe zaczną trzeć o bęben i koło można obracać 

jedynie z trudem. Następnie poluzować nakrętkę regulującą o mniej 
więcej pół obrotu, tak aby koła obracały się z łatwością, a szczęki 

hamulcowe nie tarły o bęben. 
b) Po regulacji hamulców ponownie równocześnie i równomiernie 

przykręcić i wzajemnie zakontrować nakrętki „C” i „D”, przy czym 
nakrętki „M” linek hamulcowych powinny być wkręcone na 8-10 mm. 

c) W wersji z dźwignią hamulcową wyposażoną w sprężynę „H” i „F” 

przykręcić nakrętki „G” do sprężyny „A” bez wstępnego naprężenia 
i skontrować. 

d) Po wykonaniu opisanych wyżej regulacji hamulców poleca się 3-4 
krotne zaciągnięcie dźwigni hamulca. 

e) Następnie zlikwidować ewentualnie powstałe luzy regulując nakrętki „C” 
i „D”. 

f) Przy prawidłowej regulacji hamulców zaciągnięcie dźwigni hamulca 
ręcznego na drugi ząbek powinno uruchomić układ hamulcowy. 

g) Zbyt mocne naprężenie hamulca powoduje konieczność użycia większej 
siły w czasie cofania. 

h) Po regulacji należy wykonać jazdę próbną z 2-3 krotnym hamowaniem. 
Następnie zlikwidować ewentualnie występujące luzy w sposób 

przedstawiony w punkcie e. 
 

 

Uwaga! Ważne jest zachowanie kolejności poszczególnych czynności 

przedstawionych w punktach „a” do „h”. Regulacja hamulców zawsze 

powinna być na pierwszym miejscu. 
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7.4. KONSERWACJA  ELEMENTÓW PODWOZIA 

 

1. Urządzenie najazdowe: 

a) Nasmarować po każdych 5000 km albo przynajmniej raz w roku. 

b) Sprawdzić zdolność hamowania. Zaciągnąć do końca dźwignię hamulca 

ręcznego. Przednią część dyszla z zaczepem kulowym wsunąć do 

urządzenia najazdowego. Wsunięcie wymaga siły. Dzięki poduszce 

gazowej amortyzatora hydraulicznego powyższa część powinna 

samoczynnie powrócić do pozycji zero. 

c) Ruchome części zaczepu kulowego należy nieco nasmarować. 

 

2. Hamulce: 

a) Po pierwszych 100 km albo po 100 km od zmiany koła sprawdzić 

i ewentualnie dokręcić koło. 

b) Okresowo kontrolować zużycie okładzin hamulcowych. Stopień zużycia 

jest uzależniony od sposobu eksploatacji, podanie ilości kilometrów nie 

jest zatem możliwe. 

 

7.5. PARKOWANIE 

 

1. Przede wszystkim w przypadku parkowania pod górę zaciągnąć do 
końca hamulec ręczny, aż do całkowitego naciągnięcia sprężyny. 

2. Zabezpieczyć dodatkowo klinami. 
3. W razie pozostawienia przyczepy na dłuższy czas, np. na zimę, 

podnieść przyczepę w taki sposób, aby koła nie były obciążone. 
Zapewnia to oszczędność kół, łożysk i sprężyn. 

 

7.6. ZACZEPIANIE / ODCZEPIANIE 

 

Zaczepianie: 

1. Otworzyć zaczep kulowy podnosząc dźwignię zaczepu „1” w górę 

z jednoczesnym odchyleniem do przodu i unieruchomić go w tej 
pozycji. 

2. Zaczep nałożyć na kulę haka holowniczego „2” lekko dociskając. 
Zamknięcie i zabezpieczenie odbywa się automatycznie. 

3. Do samochodu zamocować linkę awaryjną „3” i podłączyć wtyczkę 
instalacji elektrycznej. 

4. Sprawdzić mocowanie zaczepu podnosząc go w górę. 
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Odczepianie: 

5. Odczepianie przebiega jak w punktach 1-3, ale w odwrotnej kolejności. 

 

Z uwagi na doskonałe właściwości sprężynujące i amortyzujące w osiach 

głównych amortyzujących firmy Knott nie ma potrzeby stosowania 

amortyzatorów. 

W przypadku zamontowania amortyzatorów proszę stosować poniższą 

wersję wyrób Sudburg nr 17.21.050 

 

Oś VGB10 posiada piasty wyposażone w dwurzędowe łożyska 

kulkowe; proszę przestrzegać poniższych wskazówek: 

1. Łożyska te nie wymagają konserwacji, są na stałe nasmarowane 

i posiadają długi okres żywotności. 

2. Nie ma potrzeby ich regulowania. 

3. W dwurzędowych łożyskach kulkowych stosowana jest tylko jedna 

nakrętka zabezpieczająca, zapewniająca ustawienie łożyska 

w prawidłowej pozycji. W przypadku poluzowania nakrętki 

zabezpieczającej należy nieco naoliwić gwint osi piasty. 

4. Nakrętkę zabezpieczającą można przykręcić i odkręcić tylko jeden raz. 

Następnie należy użyć nowej nakrętki. 

 

Uwaga! Nakrętkę zabezpieczającą należy dociągnąć przy pomocy klucz 

dynamometrycznego 280 Nm (28 kG). 

5. Z uwagi na długi okres żywotności i brak konieczności konserwacji 

dwurzędowych łożysk kulkowych, w normalnym warunkach nie 
występują żadne uszkodzenia łożysk. 

6. Gdyby jednak wymiana łożyska okazała się konieczna, należy wymienić 

cały piastobęben łącznie z pierścieniem zabezpieczającym i nakrętką 
mocującą. 

7. Ze względu na cechy konstrukcyjne łożyska piastobębny, jak i koła 
mogą posiadać minimalny ograniczony luz osiowy i poprzeczny, który 

w tym przypadku nie ma znaczenia. 
 

 Zastosowanie w ostatnich latach dwurzędowych łożysk kulkowych 

w osiach oznacza duży postęp. Są to łożyska idealne dla osi 

amortyzowanych niezależnie. Wszyscy znani producenci przemysłu 

samochodowego wyposażają samochody osobowe w takie właśnie łożyska. 

Proszę pamiętać, że dozwolona prędkość pojazdu z przyczepą wynosi 70 

km/h. 
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8. MOŻLIWE USTERKI PODWOZIA, PRZYCZYNY ORAZ SPOSOBY ICH USUNIĘCIA 

 

 

USTERKA 

 

 

PRZYCZYNA 

 

SPOSÓB USUNIĘCIA 

1.  

 

Działanie hamulca zbyt 

słabe 

Za duże luzy w układzie 

hamulcowym 

Ustawić układ 

hamulcowy wg IV, 2a-2h 

1.1. Okładziny hamulcowe nie 

dotarte 

Lekko zaciągnąć hamulec 

postojowy i przejechać 

2-3 km 

1.2. Okładziny hamulcowe 

zaolejone lub uszkodzone 

Wymienić szczęki 

hamulcowe, oczyścić 

powierzchnie cierne 

bębna hamulcowego. 

1.3. Urządzenie najazdowe działa 

z dużym oporem 

Przesmarować 

urządzenie najazdowe 

1.4. Pręt hamulcowy blokuje się 

lub jest wygięty 

Wyprostować i dobrze 

osadzić pręt hamulcowy 

1.5. Za duże luzy w układzie 

hamulcowym 

Patrz pkt. 1 

2.  

Hamowanie zbyt 

gwałtowne 

Za duże luzy w układzie 

hamulcowym 

Patrz pkt. 1 

2.1. Uszkodzony amortyzator 

w urządzeniu najazdowym 

Wymienić amortyzator 

2.2. Szczęki ocierają się o 

obudowę urządzenia 

umożliwiającego jazdę 

wstecz 

Patrz pkt. 1 

3.  

Przyczepa hamuje 

jednostronnie 

Działają tylko hamulce z 

jednej strony 

Patrz pkt. 1 

3.1.  Ewentualnie przyczyna 

jak w pkt. 

1.1/1.2/1.3/2.2 

4.  

Przyczepa hamuje już 

po zdjęciu nogi z gazu 

 

Uszkodzony amortyzator 

w urządzeniu najazdowym 

Wymienić amortyzator 

5.  

Cofanie przyczepą 

utrudnione lub w ogóle 

niemożliwe 

Układ hamulcowy zbyt 

mocno naciągnięty 

Patrz pkt. 1 

5.1. Zbyt mocno naprężone linki 

hamulcowe 

Patrz pkt. 

5.2. Patrz pkt. 2.2 

 

Patrz pkt. 2.2 

6.  

Działanie hamulca 

postojowego zbyt 

słabe 

 

 

 

Błędne ustawienie układu 

hamulcowego 

Patrz pkt. 1 

6.1. 

 

 

 Zaciągnąć hamulec 

postojowy z pełną siła 

6.2. 

 

 

Patrz pkt. 

1.3/1.4/1.5/2.2/5/5.1 

j.w. 

7. Bębny hamulcowe 

grzeją się 

Źle wyregulowany układ 

hamulcowy 

Patrz pkt. 1 
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7.1. Patrz pkt. 

1.3/1.4/1.5/2.2/5/5.1 

j.w. 

7.2. Hamulce zabrudzone Oczyścić 

7.3. Dźwignia urządzenia 

najazdowego klinuje się 

Odkręcić dźwignię, 

oczyścić i nasmarować 

7.4. Sprężyna urządzenia 

najazdowego jest w pozycji 

zerowej. Za daleko 

wkręcona nakrętka „G” 

Patrz pkt. 1 

7.5. Hamulec postojowy nie 

zwolniony do końca 

Zwolnić hamulec 

postojowy 

8. Zaczep nie zaskakuje 

po włożeniu na kulę 

Części wewnętrzne 

zabrudzone 

Oczyścić i dobrze 

nasmarować 

8.1. Kula przy samochodzie za 

duża 

Zmierzyć kulę: średnica 

kuli przy samochodzie 

nie może przekraczać 50 

mm, a wg normy DIN 

74058 musi mieć 

przynajmniej 49,5 mm. 

Jeżeli średnica kuli jest 

mniejsza niż 49 mm, 

kula musi być 

wymieniona. Kula nie 

może być „nieokrągła” 

Uwagi: 

Do 2.1 – sprawdzić amortyzator jak w pkt. V 1b 

Podczas wymiany szczęk hamulcowych wymienić zawsze wszystkie szczęki na jednej osi. 

Podczas prac przy hamulcach zwracać uwagę, aby sprężyny i szczęki hamulcowe były 

prawidłowo zamontowane i uważać na kierunek obrotu bębna do przodu lub do tyłu. 

Podczas ustawiania hamulców kręcić kołami tylko do przodu. 

Generalnie po zakończeniu wszystkich prac przy hamulcach należy na nowo ustawić 

układ hamulcowy. 

Jeżeli koła lub bębny hamulcowe nagrzewają się, proszę w miarę możliwości ostrożnie 

jechać dalej, aż ostygną. 

Prace przy układzie hamulcowym mogą być wykonywane jedynie przez fachowe stacje 

obsługi. 
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Oś amortyzująca hamowana typ VGB10– b=1150 do 120SD; VGB13– b=1150 do 160SD 

i VGB18– b=1300 do 250SDT. 

 

Oś amortyzująca hamowana typ GB25-S ; b=1300 do 250 SDT/G 
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Urządzenia najazdowe z zaczepem KF13 do 120 i 160 SD 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie najazdowe KRV20-A do 250 SDT i KRV30-B do 250 SDT/G 
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Koło podporowe TK 48-205/30 (opcja) do 120 – 160 SD 

 

 

Koło podporowe ATK 60-205/50 do 120; 160 SD; 280SD; 250 SDT i SDT/G 

 

 

 

 

 

Oczko DIN M12/M12 KF7 5-KF20. 
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UWAGA!!! 

Dotyczy holowania 

Zgodnie z postanowieniami homologacji i przepisami ruchu drogowego 

dla pojazdów samochodowych z przyczepką ustala się prędkość max. dla 

pojazdów holujących rębak:  

- w terenie zabudowanym – 50 km/h 

- poza terenem zabudowanym – 70 km/h  

UWAGA! Przepisy  kodeksu drogowego dopuszczają na rębakach typy 

120S, 120 SD, 160 SD i 250SDT instalowanie wyłącznie dwurzędowych 

tablic rejestracyjnych o kodzie rodzaju 12. 

Urządzenie najazdowe z zaczepem KF13 EM150R, w które 

zaopatrzone są rębaki 120S , 120SD, i 160SD posiada homologację typu 

i można go stosować, w czasie transportu rębaka po drogach publicznych, 

do zaczepów kulistych w pojazdach samochodowych (osobowych 

i dostawczych). Nie należy nigdy przekraczać dopuszczalnej masy 

zestawu: pojazd holujący z  maszyną holowaną. W przypadku, gdy rębak 

ma być ciągniony za samochodem ciężarowym  istnieje możliwość 

doposażenia rębaka w oczko DIN M12/M12 KF7 5-KF20. 

Rębaki 120, 160, i 250 można transportować ciągnikami należącymi 

do klasy 09 ponieważ posiadają wspawany w przedniej części ramy 

oryginalny zaczep oraz zamontowany zestaw kołowy z zawieszeniem 

i kompletne wyposażenie do transportu drogowego. Dodatkowo, 

w przypadku holowania przez ciągnik rolniczy, należy w tylnej części 

rębaka zamontować trójkąt ostrzegawczy. Max. prędkość holowania przez 

ciągnik rolniczy wynosi 30 km/h. 

Rębaki 120 S i 120 SD wyposażone są w opony i koła (2 jezdne 

i 1 zapasowe) TERSUS D-178, 175 R13 86 T Stomil Dębica lub 

KORMORAN INPULSER 175/80 R13 86T Stomil Olsztyn. Ciśnienie 

powietrza w tych oponach powinno wynosić ~1,9-2,0 bar.  

Rębaki 160 SD w opony o rozmiarze 175 R14C 99/98 P (opony 

o zwiększonej nośności – jak samochody dostawcze)  również 2 koła 

na osi i jedno zapasowe napompowane powietrzem pod ciśnieniem 

około 2,6 bar. 

Rębaki 250SDT wyposażone są w opony i koła (2 jezdne i 1 zapasowe) 

QUARTET 2 D-177 195R14C 106/104P Stomil Dębica Ciśnienie powietrza 

w tych oponach powinno wynosić ~3,5 bar.  



 
 

           

55 
 

SKORPION 120S, 120SD, 160SD, 250SDT 

 

9.  SERWIS URZĄDZENIA NAJAZDOWEGO KF-13 

 

Poz. Ilość Nazwa artykułu Indeks 
1 1 Obudowa kompletna XXXXX 

2 2 Łożysko prowadzące 69000194 

3 2 Smarowniczka KK0007XX 

4 1 Suwadło kpl. 98103194 

5 1 Odbojnik gumowy 69001494 

6 1 Amortyzator 87000793 

7 1 Zaczep kulowy KK14-B KK0110AF 

8 1 Wspornik linki zabezpieczającej 34006894 

9 2 Śruba M12x70 D931.017 

10 1 Podkładka wyrównująca 43004294 

11 3 Nakrętka samokontrująca D980.004 

12 1 Osłona śruby 45832.10 

13 1 Guma zabezpieczająca 69004692 

14 2 Opaska zaciskowa KK0046EL 

15 1 Wspornik amortyzatora 21003494 

16 1 Śruba M12x25 D933.033 

17 1 Podkładka amortyzująca A12 D127.004 

18 2 Nakrętka M10 D934.003 

19 1 Podkładka A10 D127.007 

20 1 Dźwignia hamulca ręcznego kpl. KK0383AF 

21 1 Linka zabezpieczająca 56000194 

22 1 Sprężyna hamulca ręcznego 98702594 

23 1 Krzywka kpl. 98722493 

24 1 Bolec z gwintem 41004494 

25 1 Podkładka A19 KK0381AR 

26 1 Podkładka A13 D125.013 

27 1 Śruba motylkowa M10 48031494 
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10.  SERWIS PIASTOBĘBNA 200X50 SPR. B 

 

Poz. Ilość Nazwa artykułu Indeks 
1 4 Śruba kulista M12 46465.02 

2 4 Śruba stożkowa M12 43696-1 

6 1 Osłona piasty ø 64,2 KK0210AF 

9 1 Bęben 98x4 26981A01 

13 1 Nakrętka łożyskowa 44738 

14 1 Łożysko XXXXX 

15 2 Pierścienie Segera J64x2 D472.005 

17 1 Szczęka z nakładką 34905.05 

18 1 Szczęka kompletna 33802.05 

19 1 Sprężyna długa 42126 

20 1 Sprężyna krótka 42903 

21 1 Sprężyna dociskowa 42861.02 

23 1 Rozpierak KKRH200 

24 2 Kamień regulacyjny 45200 

29 1 Kostka regulacyjna KKKRTK200 

30 1 Śruba regulacyjna 45229 

32 2 Zaślepka 44569.03 

33 1 Osłona linki 36341 

34 1 Oczko 45207 

35 1 Obejma osłony linki 44877 

36 1 Linka ham. 730/940 – 1530/1740 33921-1.06-1.17 

41 1 Tarcza kotwiczna KKTKH20050 
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11. INSTALACJA ELEKTYCZNA I OŚWIETLENIE PODWOZIA 

Rębaki wyposażone są w standardową 12 V instalację elektryczną jaką 

posiadają przyczepki samochodowe oraz posiadają wszystkie niezbędne 

światła jakie są wymagane do poruszania się po drogach publicznych. 

Zmiana instalacji na napięcie 24 V polega na wymianie wszystkich 

żarówek z 12V na 24V. 
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Wykaz elementów oświetlenia rębaków 1 – 120 i 160 SD i 2 – 250 SDT 
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12. ROZRUCH 

Podany poniżej zakres czynności konieczny jest przy dokonywaniu 

rozruchu rębaka, a od ilości przyswojonych informacji zależy zarówno 

wiedza o prawidłowej obsłudze urządzenia, jak i bezpieczeństwo 

obsługujących. 

1. Dokonać należy przeglądu jednostki napędowej sprawdzając: 
a) poziom oleju w silniku, 

b) poziom płynu chłodzącego w chłodnicy, 

c) poziom paliwa w zbiorniku, 
d) stan styków akumulatora, 

e) stan filtru powietrza (UWAGA! Przy dużym zapyleniu należy go czyścić 
nawet dwa razy dziennie). 

 

2. Po otwarciu pokrywy tarczy tnącej należy sprawdzić: 
a) stan i jakość naostrzenia krawędzi noży tnących, 

b) momenty dokręcenia nakrętek na wkrętach mocujących noże do tarczy 
tnącej (kluczem dynamometrycznym – zgodnie z instrukcją), 

c) czy po ręcznym obrocie tarczy o 360o nie stwierdzamy metalicznych 
uderzeń, 

d) stan spoin łączących łopatki z tarczą tnącą – (gdy są pęknięcia spoin, 

rębaka nie wolno uruchamiać). 
 

 

 

 

Widok śrub mocowania pokrywy 

zespołu tnącego. 

 

 

 

 

 

Uwaga! Po zamknięciu pokrywy tarczy tnącej upewnić się, że śruby jej 

mocowania są prawidłowo dokręcone. 
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3. Sprawdzić stan napięcia pasków klinowych i właściwie je wyregulować. 
4. Wszystkie osłony części ruchomych należy przykręcić. 

5. Ewentualne braki smaru w łożyskach uzupełnić. 
6. Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku układu hydraulicznego (ma 

wynosić min. ¾ jego pojemności). 
7. Sprawdzić złącza układu hydraulicznego, a dostrzeżone przecieki 

natychmiast likwidować. 
8. Ustawić rębak w pozycji poziomej, zaciągnąć hamulec ręczny a koła 

zaklinować (co zmniejszy możliwość przesuwania się rębaka w skutek 
drgań powstających przy pracy). 

 
 

 

 

 

 

Koło podporowe z regulacją 

wysokości położenia – umożliwia 

wypoziomowanie maszyny przed 

przystąpieniem do pracy. 

 

 

 

 

9. Rurę wyrzutową po odbezpieczeniu ustawić należy w bezpiecznym 
kierunku i zablokować w tym położeniu. Kąt deflektora dostosować do 

żądanej odległości wyrzutu zrębka. 
 

 

 

 

Regulacja deflektora 
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10. Dokonać przeglądu w celu aby upewnić się, że nie zostały 
pozostawione przypadkowo w okolicach części ruchomych narzędzia lub 

przedmioty mogące uszkodzić urządzenie lub spowodować wypadek. 

 

Uwaga! Dla sprawdzenia czy w przestrzeni tnącej nie znajdują się 

niepożądane przedmioty, rozchylić należy rolki specjalną belką 

(patrz str. 85, pkt. 1-3).  

W tym położeniu po dodatkowym zabezpieczeniu rolki sworzniem, 

wyjęciu kluczyka ze stacyjki można skontrolować luz między 

nożem stałym a nożami ruchomymi - powinien wynosić 0,2÷0,4 

mm.  

Przed uruchomieniem silnika usunąć zabezpieczenia i przykręcić 

wszystkie pokrywy i osłony. 

 

11. W obniżonych temperaturach otoczenia włączony silnik powinien 

pracować ~ 15 minut na wolnych obrotach i włączonym ruchu rolek dla 
rozgrzania układu hydraulicznego. 

12.  Jeśli w urządzeniu zamontowane zostałoby sprzęgło, to włączyć je 
należy na niskich obrotach silnika (tj. poniżej 600 obr/min), a regulacji 

sprzęgła dokonywać szczególnie w pierwszych dniach jego pracy. 
13.  Wsłuchać się w pracę maszyny czy nie ma podejrzanych odgłosów 

uderzeń z jej wnętrza (np.: dźwięku uderzenia stali o stal) i praca jest 
równomierna. Gdy praca jest prawidłowa można zwiększyć obroty 

silnika do prędkości roboczej tj. ~ 3000 obr/min., wyjątkiem jest silnik 
YANMAR, którego obroty znamionowe to 2400 obr/min.  

 

14. Pracuj zawsze w kasku i okularach ochronnych. Stosuj ochrony 

słuchu. 

 

15.  Nie należy wkładać rąk w głąb gardzieli !!! Drobne 

gałęzie podawać można do cięcia układając je na gałęziach 
dłuższych. 
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1. Każda osoba przystępująca do obsługi maszyny musi się dokładnie 

zapoznać z instrukcją  jej obsługi, budową i zasadami bezpieczeństwa 

!!! (Dodatkowe egzemplarze instrukcji obsługi otrzymać można 

u producenta lub jego przedstawicieli). 

2. Po pierwszej godzinie pracy rębaka zatrzymaj urządzenie i sprawdź czy 

wszystkie śruby i nakrętki są właściwie dokręcone! 

3. Przed przystąpieniem do przeglądu lub konserwacji wyłącz silnik, 

wyjmij kluczyk ze stacyjki i zdejmij przewód z zacisku akumulatora 

(np.: „+”), a tarczę tnącą po całkowitym zatrzymaniu zablokuj 

sworzniem! 

 

 

 

Sworzeń blokowania tarczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEZBĘDNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZYSTĄPIENIA 

DO PRACY Z RĘBAKIEM: 
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13.  ZRĘBKOWANIE (CIĘCIE) 

 

Problemy, które mogą wystąpić podczas wykonywania operacji 

zrębkowania (rozdrabniania cięciem), ujęte zostały w poniższej tabeli. 

 
Problem 

 

Możliwa 

przyczyna 
Rozwiązanie 

Złe zrębkowanie 
lub złe podawanie 

 

1. Tępe noże. 1. Należy odkręcić noże do ostrzenia, 

a w przypadku gdy osiągną wymiary 

mniejsze od dopuszczalnych (46 mm od 

krawędzi ostrza do osi otworów) 

wymienić na nowe. 

2. Zużyty nóż 

podporowy. 

2. Po odkręceniu szlifować krawędź 

tnącą; ustawić właściwy prześwit między 

nożem podporowym a ruchomym (0,2 -

0,4 mm). 

3.Niewłaściwa praca 

rolek podających. 

3. Patrz uwagi dotyczące problemów 

układu hydraulicznego. 

4. Zły kąt zaostrzenia 

noży ruchomych. 

4. Prawidłowo naostrzony nóż powinien 

mieć kąt 31o (kąt zawarty między 

płaszczyzną natarcia i płaszczyzną 

przyłożenia). 

5. Zużyte zęby rolek 

podających. 

5. Wymagana wymiana. 

6. Suchy, zmurszały 

lub zbyt drobny 

materiał. 

6. Wskazane podawanie do cięcia 

materiału przemieszanego. 

7. Wytarta podstawa 

gardzieli. 

7. Wymagany remont przez napawanie. 

Noże ruchome 

uderzają o nóż 

podporowy 

 

1. Złe ustawienie 

noża podporowego. 

1. Wymagana regulacja z zachowaniem 

prześwitu 0,2÷0,4 mm. 

2. Poluzowanie śruby 

osi tarczy nożowej. 

2. Konieczne dokręcenie śrub 

mocujących tarczę na osi. 

3. Luzy w łożyskach 

tarczy nożowej. 

3. Konieczne dokręcenie śrub 

mocujących tarczę na osi. 

Rura wylotowa 

zapycha się 

zrębkami 

 

1. „Zaduszanie” 

obrotów silnika zbyt 

intensywnym 

podawaniem 

1. Wymagane wstrzymanie podawania 

ciętego materiału aż do momentu 

uzyskania przez silnik właściwych 

obrotów. 

2. Zmniejszenie 

przekroju rury 

wylotowej (np.: 

przez uderzenie). 

2. Wymagana naprawa przez usunięcie 

„załamania” przekroju. 

3. Zrębkowanie zbyt 

drobnego lub 

zmurszałego 

materiału. 

3. Konieczne podawanie materiału 

w stanie wymieszanym. 

4. Wytarcie łopat 

dmuchawy. 

4. Konieczne usunięcie pozostałości 

starych łopat i wspawanie nowych – 

konieczne jest ponowne wyważenie 

tarczy. 
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5. Cięcie przy zbyt 

niskich obrotach 

silnika. 

5. Silnik powinien pracować na takich 

obrotach aby tarcza nożowa obracała się 

z prędkością ~ 1500 obr/min. 

Przegrzewanie się 

łożysk 

1. Niewłaściwe 

smarowanie. 

1. Łożyska smarować raz w tygodniu 

właściwym smarem. 

2. Zbyt wysokie 

obroty tarczy 

nożowej. 

2. Właściwe obroty nie powinny 

przekraczać 1500 obr/min. 

3. Poluzowanie 

obudowy łożyska. 

3. Dokręcić śruby obudów 

z przewidzianym momentem. 

4. Zużyte łożyska. 4. Konieczna wymiana. 

 

Dodatkowe uwagi i informacje umożliwiające wyeliminowanie problemów 

dotyczących układu tnącego: 

 

1. Żywotność noży tnących jest uzależniona od stopnia zanieczyszczenia 

(np. piaskiem) materiału przeznaczonego do cięcia; czas między 

kolejnymi ostrzeniami noży przy cięciu czystego drewna może wynosić 

nawet kilka tygodni. 

2. Ostrzenie wykonać na szlifierce do płaszczyzn wyposażonej w stół 

magnetyczny z zastosowaniem specjalnego oprzyrządowania w postaci 

uchwytu do nadania kąta. Ważne jest aby podczas ostrzenia nie 

dopuścić do przegrzania i zarazem odpuszczenia twardości ostrza. 

3. Ostrzenie mechaniczne polega na lekkim zabieleniu płaszczyzn 

(przyłożenia i natarcia) tak, aby kąt ostrza wynosił około 35o. 

Ostrze może mieć także załamanie krawędzi na kąt 40o i posiadać 

kształt dłuta, zalecane to jest do twardszych gatunków drewna w celu 

przedłużenia żywotności ostrza miedzy kolejnymi ostrzeniami. 

 
PIERWSZE 

OSTRZENIE 

OSTATECZNE 

OSTRZENIE 
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Dotyczy modeli tarczowych.  

4. Wymiary nowego noża to: 

W rębaku SKORPION 250  

- grubość 14 mm, 

- szerokość 114 mm. 

 

W rębaku SKORPION 120 i 160 

- grubość 12 mm, 

- szerokość 94 mm. 

-  

Uwaga! W rębaku SKORPION 250 noże o szerokości 92 mm (tj. 46 

mm/stronę) wymienić należy na nowe; w rębaku SKORPION 120 noże 

o szerokości 84 mm (tj. 42 mm/stronę) wymienić należy na nowe, (dot. 

też modelu 160). 

Wymianę noży należy przeprowadzać tylko stosując zestaw noży 

o jednakowych wymiarach, zapewni to zachowanie wyważenia 

tarczy tnącej. 

Noże stanowią element wyposażenia dodatkowego. 

 

Zwraca się uwagę, że: 

Zrębek cięty tępymi nożami ma przeważnie poszarpane krawędzie po 

cięciu. Należy zapewnić dobry stan noży ponieważ noże stępione powodują 

zbędne przeciążenie napędu, zwiększenie zużycia paliwa, szybsze zużycie 

rębaka oraz niezadawalającą wydajność !!! 
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14.  OBSŁUGA I KONSERWACJA 

 
 Rębaki są urządzeniami o prostej konstrukcji i budowie, 

a przestrzeganie podanych poniżej zasad obsługi codziennej, 
cotygodniowej oraz comiesięcznej pozwoli na jej długą i bezawaryjną 

pracę. 

  

Ważne jest kontrolowanie i oczyszczanie z kawałków drewna systemu 

rolek podających. Drewno może zablokować rolkę i doprowadzać 

do przeciążenia silników hydraulicznych. W przypadku zablokowania 

najlepiej jest wyjąć szufladę i usunąć blokujące rolkę kawałki drewna. 

 

Przed przystąpieniem do obsługi pamiętać trzeba o tym, że: 

- zawsze przestrzegać należy zasad bezpieczeństwa opisanych w tej 

instrukcji, 

- nie dokonywać przeglądów i napraw przed wyłączeniem silnika, 

całkowitym zatrzymaniu się tarczy nożowej, wyjęciem kluczyka ze 

stacyjki i rozłączeniem przewodu z akumulatora (np.: ze styku +) oraz 

zablokowaniem tarczy nożowej sworzniem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           

67 
 

SKORPION 120S, 120SD, 160SD, 250SDT 

 

15. ZAKRESY OBSŁUGI OKRESOWEJ RĘBAKA 

15.1. OBSŁUGA CODZIENNA 

15.1.1. SPRAWDZENIE JAKOŚCI NOŻY 

 

 Dbanie o to aby pracować zawsze nożami o dobrym ostrzu 

i prawidłowo ustawionymi jest jednym z podstawowych wymagań obsługi 

urządzenia, bo tępe noże są przyczyną nadmiernego obciążania silnika, 

zwiększonego zużycia paliwa i zużywania się całego urządzenia oraz wad 

urobku – zrębek z poszarpanymi i postrzępionymi krawędziami. 

Zauważalny staje się znaczny spadek wydajności urządzenia.  

Operacja odkręcenia noży, ich wymiany, przykręcenia naostrzonych noży 

kluczem dynamometrycznym nie powinna przekraczać czasu ok. 0,5 

godziny. Zaleca się posiadanie co najmniej dwóch zestawów noży, 

z których jeden zestaw jest w maszynie a drugi poddaje się 

profesjonalnemu ostrzeniu. Pozwala to uniknąć dłuższych przerw w pracy. 

Nie bez znaczenia dla ciągłości pracy jest także posiadanie zapasowych 

śrub i nakrętek mocujących noże. 

Uwaga! Śruby zakładać w taki sposób aby ich nakrętki znajdowały się 

w tarczy  nożowej po przeciwnej stronie niż ostrza tnące noży. 

Stosowanie do mocowania noży tnących innych niż przewidziano 

elementów złącznych (np.: śrub z innymi łbami niż stożkowe), może być 

przyczyną poważnej awarii i uszkodzenia maszyny. 

Nakrętki M12 z zabezpieczeniem przed odkręceniem są jednokrotnego 

użycia i po demontażu powinny zostać zastąpione nowymi tego samego 

typu. 

 

15.1.2. SPRAWDZANIE I REGULACJA NAPIĘCIA PASKÓW KLINOWYCH 

 

 Podstawą prawidłowego przekazywania momentu obrotowego 

w przekładniach cięgnowych jest właściwe napięcie pasków klinowych 

na współpracujących kołach. 

 

Zbyt mocne napięcie pasków powodować może uszkodzenie wałów, łożysk 

na wale tarczy tnącej, a nawet wału korbowego silnika spalinowego, także  
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może dochodzić do zużywania się ułożyskowania obudowy na silniku 

spalinowym. Zbyt luźne napięcie pasków powoduje natomiast ich ślizganie 

się na kołach i szybkie zużycie pasków klinowych. 

Prawidłowe napięcie sprawdza się przez naciskanie paska od jego 

położenia normalnego w środkowej części między osiami kół pasowych. 

Wymagania montażowe dla pasków klinowych montowanych w rębakach: 

 

 

 

 

 
 

Uwaga!  W tabeli podano siły przycisku dla paska nowego. Dla pasków 

używanych należy użyć około 75% siły przycisku paska nowego. Za pasek 

używany uważa się pasek, który pracował więcej niż 5 minut. 

 

Maksymalne ugięcie powinno wynosić:  

 

Model rębaka 

 

Paski silnika lub multiplikatora Pasek  pompy hydraulicznej 

Strzałka 

ugięcia 

[mm] 

Siła przycisku 

1 paska nowego 

  [N] /[kG] 

Strzałka 

ugięcia 

[mm] 

Siła przycisku 

1 paska nowego 

 [N] [kG] 

 
120 

 

4 32/3,2 4 22/2,2 

 

160 
 

4 35/3,5 4 22/2,2 

 
250 

 
8,5 42/4,2 6 41/4,1 

 

 

a 

0,5a 

F f 
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Uwaga! Paski zużyte lub popękane wymienić należy na nowe 

z zachowaniem zasady, aby pochodziły z jednego tzw. "rękawa” o ile mają 

pracować na kole wielopaskowym. Jednakowe oznaczenie na paskach 

gwarantuje niemal identyczne właściwości poszczególnych pasków 

pracujących równolegle. 

 

Podczas sprawdzania napięcia pasków korzystając z tego, że mamy zdjęte 

osłony jest możliwość sprawdzenia kluczem dynamometrycznym, 

momentów dokręcenia śrub; powinny one wynosić: 

- śruby tulei rozprężno zaciskowych mocujących koło pasowe 

przekładni oraz  koło pasowe wału tarczy tnącej ~ 3 kGm (~ 30 

Nm), 

- śruby mocujące koło pasowe pompy ~ 1,5 kGm (~ 15 Nm), 

- śruby mocujące koło pasowe silnika oraz pasowe tarczy ~ 3 kGm 

(~ 30 Nm), 

- śruby mocujące koło pasowe pompy ~ 1,5 kGm (~ 15 Nm). 

 

Uwaga! Po sprawdzeniu stanu noży tnących i napięcia pasków założyć 

należy osłony i odpowiednio je zamocować !!! 

   

15.1.3. SPRAWDZANIE ZGODNIE Z ICH INSTRUKCJAMI OBSŁUGI 

 

1. Poziom oleju silnikowego. 

2. Poziom płynu chłodzącego w chłodnicy. 

3. Sprzęgła (jeśli jest). 

4. Poziom oleju hydraulicznego w instalacji hydraulicznej. 

 

SPRAWDZENIU I OCZYSZCZENIU MUSZĄ BYĆ PODDANE: 

a) Filtr powietrza silnika spalinowego (zgodnie z instrukcją silnika). 

b) Chłodnica (powinna być oczyszczana sprężonym powietrzem lub 

strumieniem wody, skierowanymi od strony tylnej chłodnicy). 
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15.2. OBSŁUGA COTYGODNIOWA 

 

1. Wykonać zakres obsługi codziennej. 

2. Smarowanie łożysk tarczy tnącej. Ponieważ łożyska te są jednymi 

z bardziej odpowiedzialnych części rębaka (tarcza wiruje w zależności 

od modelu z prędkością do 1500 obr/min), smarować je należy tak 

długo, aż w miejsce zużytego smaru wtłoczony zostanie smar świeży. 

Stosować smar z  zawartością litu. 

3. Sprawdzenie i smarowanie łożysk rolek podających. 

 

Uwaga! Zastosowane oprawy łożyskowe nie powinny być 
przepełnione smarem! Zaleca się smarowanie cotygodniowe łożysk 

porcją smaru około 4 cm3. Stosować smar ŁT-4. 
 

4. Sprawdzić należy zamocowania silników hydraulicznych. 

Każdy z silników hydraulicznych mocowany jest dwiema śrubami. 

Poluzowane śruby należy dokręcić. 

5. Sprawdzenie zużycia noża podporowego i prześwitu roboczego między 

nożami. 

Nóż oporowy jest miejscem oporu drewna podczas rozdrabniania cięciem - 

zrębkowaniem i może się zużywać. Zużyta krawędź noża oporowego, 

pogarsza zarówno jakość podawania materiału do cięcia, jak i samo cięcie. 

Krawędź roboczą noża podporowego można regenerować przez napawanie 

drutem lub elektrodą twardszą od materiału rodzimego i szlifować 

po napawaniu. Bardzo zużyty nóż podporowy wymienić należy na nowy, 

zachowując prześwit roboczy między nożami 0,2 ÷ 0,4 mm. 

Regulacja polega na prawidłowym ustawieniu prostopadłości i szczeliny 

(prześwitu) między nożami tnącymi a podporowym. Szczelina wymaga 

regulacji jeżeli jej wielkość nie mieści się w zakresie 0,2-0,4 mm, przy 

czym krawędzie noży powinny być ostre.  

Dla prawidłowego ustawienia prześwitu należy: 

a) Podnieść szufladę z górną rolką podającą przez wsunięcie między 

bębny belki drewnianej o wymiarach przekroju 10 x 20 cm lub 20 x 20 

cm. 

b) Po uniesieniu szuflady należy ją zablokować w górnym położeniu 

sworzniem metalowym tak aby nie nastąpiło niekontrolowane jej 

opadnięcie. 
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Uwaga! Czynność podniesienia i zablokowania jest ułatwiona jeśli 

posiadamy odpowiednią wciągarkę, żuraw lub suwnicę. 

 

c) Przy pomocy szczelinomierza sprawdzić i wyregulować prześwit 

w dolnej i górnej części noża (0,2 ÷ 0,4 mm). Operację powtórzyć dla 

noży we wszystkich gniazdach, po obróceniu tarczy o odpowiedni kąt, 

tarczę należy obracać w kierunku przeciwnym do kierunku cięcia aby 

sprawdzić, czy noże tnące nie zahaczają o nóż podporowy.  

 

Uwaga! Regulacji noża podporowego i ustawienia prześwitu między 

nożem podporowym a tnącymi winny dokonać dwie osoby, przy czym 

jedna dokonuje pomiarów a druga obraca tarczę i reguluje prześwit. 

 

 

Widok systemu regulacji noża podporowego: 1-nóż podporowy; 2-śruby mocowania noża 

podporowego; 3-nakrętki na prętach regulacji; 4-gwintowane pręty do regulacji noża 

podporowego. 

d) Dla umożliwienia przesunięcia noża podporowego, należy poluzować  

nieco dwie śruby mocujące nóż a następnie śrubami regulacyjnymi, 

przesuwać nóż podporowy w żądanym kierunku. Po ustawieniu 

właściwej wartości luzu, dokręcić należy nakrętki kontrujące śrub 

regulujących i śrub mocujących nóż z konstrukcją. 

 

Uwaga! Dla prawidłowego ustawienia noża podporowego konieczne jest 

aby miał on ostre krawędzie, a pomiarów szczeliny dokonuje się w jego 

górnej i dolnej części. Po regulacji i dokręceniu śrub mocujących nóż 

należy ponownie sprawdzić wartość szczeliny powietrznej aby mieć 

pewność, że w trakcie dokręcania nie nastąpiło jakiekolwiek przesunięcie 
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noża. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustawieniu noża, czynność 

regulacji należy powtórzyć. 

 

6. Sprawdzanie poziomu elektrolitu w akumulatorze. 

7. Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i dokręcenie śrub kół. 

8. Konserwacja sprzęgła (jeśli jest) zgodnie z jego konstrukcją. 

9. Sprawdzanie prądnicy zintegrowanej lub napięcia paska alternatora 

i napięcia paska wentylatora (jeśli jest dodatkowe chłodzenie 

powietrzem). 

10. Sprawdzenie naprężenia wstępnego sprężyn zespołu górnej rolki 

podającej (naprężenie to nie powinno być zbyt mocne). 

11. Dokręcenie nakrętek na śrubach i śrub w całej maszynie (z uwagi 

na możliwość ich poluzowania podczas pracy). 

 

 

 

 

Zawiasy odchylania pokrywy zespołu 

tnącego rębaka. 

 

 

 

 

 

 

 

Sworzeń blokujący tarczę w wersji 

tarczowej służący do jej blokowania 

w celu ułatwienia dokręcania noży. 
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Co około 200 godzin pracy rębaka na silniku spalinowym 250 SDT 

sprawdzić luz łożyska w pokrywie obudowy sprzęgła. W tym celu 

niezbędne jest poluzowanie naciągu pasków klinowych na kole pasowym 

silnika i próba ręcznego poruszania wałkiem wychodzącym z silnika 

w kierunku promieniowym. Jeżeli łożysko wykazuje wyczuwalny luz 

(maksymalnie dla łożysk walcowych z otworem cylindrycznym około 0,2 

mm), do wymiany kwalifikują się zarówno łożyska wałka jak i wkładki 

sprzęgła palcowego. 

15.3. OBSŁUGA COMIESIĘCZNA 

 

1. Wykonać czynności obsługi cotygodniowej. Sprawdzenie ciśnienia 

w układzie hydraulicznym mechanizmu napędu rolek podających. 

Prawidłowe ciśnienie powinno się wahać w granicach 16,0 ÷ 17,2 MPa 

(161 ÷ 173 kG/cm2). Zbyt małe ciśnienie może powodować zatrzymanie 

się rolek wprowadzających a zbyt duże może uszkodzić pompę lub silniki 

hydrauliczne. 

 

2. Sprawdzenia stopnia zużycia wymagają: 

a) obudowa – pokrywa tarczy tnącej; wytarcia i ubytki na 

powierzchniach roboczych powodują zmniejszenie siły wyrzucania 

zrębka; ubytki takie należy naprawić napawaniem i następnym 

szlifowaniem. 

b) rura wyrzutowa oraz tzw. deflektor – duży stopień zużycia 

spowodowanego tarciem zrębka, może doprowadzić do 

konieczności wymiany tych elementów na nowe. 

c) tworzywowe ślizgi suwliwej szuflady górnej rolki 

 

3. Wymienić należy filtr oleju w układzie hydraulicznym, zgodnie 

z zaleceniem podanym przez jego producenta. 
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15.4. TABELA MOMENTÓW DOKRĘCANIA ŚRUB 

 

L.p. Opis 
Rozmiar 

śruby 

Moment dokręcania 
[kGm] [Nm] 

1. Śruby łożyska tarczy tnącej M 16 x 45 21,0 210,0 

2. Śruby łożyska wału tarczy tnącej M 16 x 45 22,5 225,0 

3. Śruby pierścienia tarczy tnącej M 16 x 150 21,0 210,0 

4. Śruby noża podporowego M 12 x 25 8,5 85,0 

5. Śruby silników hydraulicznych M 12 x 140 8,5 85,0 

6. Wkręty noży tnących M 12 x 65 8,5 85,0 

7. Śruby mocujące silnik M 12 x 45 14,0 140,0 

8. Nakrętki mocujące kół M 18 x 1,5 18,0 180,0 

 

UWAGA! Własności śrub min. 8.8 momenty mierzone kluczem dynamometrycznym przy 

czystym i suchym gwincie, przy współczynniku tarcia µ ≈ 0,14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           

75 
 

SKORPION 120S, 120SD, 160SD, 250SDT 

 

16.  UKŁAD HYDRAULICZNY 

 
Rębak wyposażony jest w wydajny i prosty układ hydrauliczny. Wszystkie 

elementy układu są przystosowane do ciśnienia roboczego ~ 160 kG/cm2. 
 

 Maszyna nie może pracować przy zbyt niskim poziomie oleju 
hydraulicznego. Powoduje to kawitację pompy i przegrzewanie oleju. 

 Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym nie może przekroczyć 
~ 173 kG/cm2 większe ciśnienie może spowodować uszkodzenie 

układu. 
 Olej hydrauliczny musi być czysty. Zabrudzony powoduje szybkie 

zużycie układu. 
 Filtr zlewowy oleju hydraulicznego należy wymieniać co 500 godzin 

pracy (lub co 6 miesięcy), zabrudzenie filtru śledzimy na 

zabudowanym manometrze. Wejście wskazówki w pole czerwone 
oznacza zatkanie wkładu filtru. 

 

 

 

 

Filtr zlewowy z manometrem kontrolnym 

na zbiorniku olejowym. 

 

 

 

 
 Olej hydrauliczny należy wymieniać raz w roku, lub częściej, gdy 

warunki pracy są niezwykle ciężkie. Moment wymiany oleju jest 

doskonałą okazją do wymycia zbiornika. 

 Podczas mycia zbiornika oleju hydraulicznego należy wyjąć filtr 

siatkowy, który jest umieszczony w zbiorniku na króćcu ssawnym 

w pewnej wysokości od dna zbiornika. Filtr dokładnie wymyć lub 

wymienić na nowy. 

 

 Czystość układu hydraulicznego i właściwe ciśnienie gwarantują 

dobrą pracę. 

 Jeżeli występują jakieś kłopoty, to przyczyny należy szukać 

w zaworze, rozdzielaczu lub napięciu pasków pompy. 
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 Poziom oleju kontrolujemy po odkręceniu filtru odpowietrzającego. 

Odpowietrznik odkręcamy i dokręcamy dłonią. Zalewamy olej na taki 

poziom aby sitko w otworze wlewowym zalane było na wysokości 

około 1-2 cm. Po zalaniu oleju należy uruchomić silnik 

i przetestować działanie rolek podających. Wtedy również następuje 

odpowietrzenie układu hydrauliki. Po tych czynnościach należy 

ponownie sprawdzić poziom oleju a gdy okaże się, że poziom jest 

zbyt niski należy uzupełnić do poziomu właściwego. 

 

 

 

 

Filtr odpowietrzający pełniący jednocześnie 

funkcję korka wlewu 
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16.1. PROBLEMY Z UKŁADEM HYDRAULICZNYM 

 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 
Rolki podające 

obracają się, lecz 

nie podają 

właściwie 

1. Niewłaściwe napięcie sprężyny 

docisku górnej rolki 

2. Zużyte zęby rolek 

3. Niskie ciśnienie na zaworze 

4. Zużyta pompa 

5. Zbyt niska temperatura zewnętrzna 

– olej bardzo zagęszczony.. 

1. Wyregulować 

 

2. Wymienić 

3. Wyregulować 

4. Wymienić 

5. Rozgrzać układ na wolnych 

obrotach silnika 

Rolki podające 

zwalniają podczas 

podawania 

1. Zawór zużyty lub brudny 

2. Zużyta pompa 

3. Zużyty silnik 

4. Paski pompy ślizgają się 

1. Wyczyścić lub wymienić 

2. Wymienić 

3. Wymienić 

4. Napiąć lub wymienić 

Rolki obracają się 

wolno lub wcale 

1. Zawór pozostaje otwarty 

2. Zużyta pompa 

3. Paski pompy ślizgają się 

4. Zużyte silniki hydrauliczne 

5. Uszkodzone węże układu 

hydraulicznego 

6. Uszkodzony zawór 

7. Niski poziom oleju hydraulicznego 

8. Zatkany filtr siatkowy 

9. Zużyte łożyska 

 

10. Sterownik (rama) niewłaściwie 

uruchamia zawór 

11. Rolki podające zablokowane 

ścinkami drewna 

1. Wyczyścić lub wymienić 

2. Wymienić 

3. Napiąć lub wymienić 

4. Wymienić 

5. Wymienić 

 

6. Wymienić 

7. Uzupełnić do min. ¾ zbiornika 

8. Wymienić 

9. Wymienić oprawy łożyskowe 

z łożyskami. 

10. Naprawić 

 

11. Wyciągnąć szufladę, usunąć 

kawałki drewna będące 

przyczyną niesprawności. 

Gorący olej 

hydrauliczny  

(układ pracuje 

powoli) 

1. Niski poziom oleju hydraulicznego 

2. Zużyta pompa 

3. Zawór nie domyka się 

4. Uszkodzone węże 

5. Zatkany filtr siatkowy 

6. Zużyte silniki hydrauliczne 

1. Uzupełnić do min. ¾ zbiornika 

2. Wymienić 

3. Wyczyścić lub wymienić 

4. Wymienić 

5. Wymienić 

6. Wymienić 

 

1) Sprawdzenie ciśnienia zadziałania zaworu upustowego: 

a) Zatrzymać silnik i odczekać, aż tarcza przestanie się obracać. 
b) Odłączyć wąż na wyjściu rozdzielacza a wyjście zaślepić. 

c) Na przewodzie z pompy założyć manometr z trójnikiem. 
d) Uruchomić silnik i stopniowo zwiększać obroty do maksimum. 

e) Przesunąć dźwignię sterowania do położenia roboczego (napęd 
w przód). 

f) Manometr powinien wskazywać max. ~ 173 kG/cm2. 
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2. Regulacja zaworu: 
a) Pozostaw manometr i zaślepiony rozdzielacz jak w p. 1. 

b) Ustaw sterownik rozdzielacza w pozycji pracy w przód. 
c) Odkręć śrubę zaworu na rozdzielaczu (13). 

d) Za pomocą wkrętaka przekręć śrubę regulacyjną zaworu (6) w prawo, 
celem zwiększenia ciśnienia. 

2) Czyszczenie zaworu: 
a) Zatrzymać napęd i odczekać, aż tarcza przestanie się obracać. 

b) Odkręcić śrubę zaworu (13). 
c) Dokręcić śrubę regulacyjną zaworu (6) do oporu w prawo, licząc obroty 

przy wkręcaniu. Zapisać ich liczbę, która pozwoli nam z powrotem 
ustawić właściwe ciśnienie w przypadku nie dysponowania 

manometrem. 
d) Odkręcić całkowicie śrubę regulacyjną zaworu (6) i wyjąć sprężynkę (7) 

oraz grzybek (5). 

e) Wyczyścić sprężynkę, grzybek, śrubę i gniazdo zaworu olejem 
napędowym. 

f) Przedmuchać wymyte części powietrzem i sprawdzić, czy nie ma 
uszkodzeń. 

g) Złożyć i skręcić zawór do stanu wyjściowego. 
h) Gdy dysponujemy manometrem przeprowadzić regulację jak w pkt. 2. 

i) W przypadku braku manometru, dokręcić śrubę regulacyjną (6) 
w prawo do oporu i wykręcić tyle obrotów, ile zmierzono w punkcie 3c 

(do stanu pierwotnego). 

 

4) Sprawdzenie uszkodzenia pompy: 

Po sprawdzeniu i ewentualnej regulacji zaworu (jak w p. 1,2,3) można 

sprawdzić pompę. Aby to uczynić, należy: 

a) Wyłączyć silnik i poczekać, aż tarcza przestanie się obracać. 

b) Odłączyć wąż na wejściu do rozdzielacza. 

c) Wstawić trójnik z manometrem. 

d) Uruchomić silnik i ustawić dźwignię sterownika rolek w pozycji 

podawania. 

e) Manometr powinien wskazywać ciśnienie ~ 160 MPa. 
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16.2. SCHEMAT UKŁADU HYDRAULICZNEGO RĘBAKA 

 

 

 

 

1. ZBIORNIK OLEJU 

2. POMPA  

3. SILNIK HYDRAULICZNY 

4. ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY 

MD1MZ /160/DIPT 

5. ELEKTROZAWÓR – OPCJA             

-WERSJA Z SYSTEMEM ANTY – 

STRES 

6. TRÓJNIK 
 

7. FILTR SSĄCY WS2-40S 
 
8. FILTR ZLEWOWY FD1-10-40-
10/AW 

 
9. ODPOWIETZRNIK WW4-32S/OP-
0,3 
 
10. PRZEWÓD HYDRAULICZNY 
 
11. PRZEWÓD HYDRAULICZNY 

 
12. PRZEWÓD HYDRAULICZNY 
 
13. PRZEWÓD HYDRAULICZNY 

 
14. REGULATOR PRZEPŁYWU    

    TRÓJDROŻNY (OPCJA ) 
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16.3. OLEJE HYDRAULICZNE 

 

Instalacja hydrauliczna rębaka jest przez producenta zalana olejem 

hydraulicznym HIPOL GL-4 80W/90. Można stosować również 

następujące oleje: 

 

NAZWA LATO ZIMA 

Shell 

BP Oil Corp 

Mobil 

Tellus 68 

Energol HLP-C68 

DTE26 
Hydrol 68 

Tellus 46 

Energol HLP-C46 

DTE25 
Hydrol 46 

 
 

16.4. ZALECENIA BHP PRZY OBSŁUDZE UKŁADU HYDRAULIKI 

 

 

 

- Przewody hydrauliczne giętkie należy okresowo kontrolować 

i w razie uszkodzeń lub przeterminowania okresu użycia (starości) 
wymieniać je na nowe. Wymieniane przewody hydrauliczne powinny 

spełniać techniczne wymagania producenta. Zużyte przewody 

hydrauliczne należy przekazać do firm utylizacyjnych. Zabrania się 
ich wyrzucania do śmieci. 

- Przed wykonaniem prac obsługowych przy układzie 
hydraulicznym wyłącz silnik i wyjmij kluczyki ze stacyjki. 

- Czas używania przewodów hydraulicznych giętkich nie powinien 
przekraczać 5 lat (wliczając okres składowania); przewody ulegają 

naturalnemu procesowi starzenia się, dlatego ograniczony jest ich 
okres używania i przechowywania. 

- Zużyte oleje zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i należy 
je przekazać do przedsiębiorstw skupujących surowce wtórne lub 

oddać do powtórnego przetworzenia i wykorzystania. 
- Nie wolno oleju spuszczać na ziemię, do kanalizacji, do rzek ani do 

jezior. Do tymczasowego składowania zużytych olejów stosuj 
wyłącznie pojemniki szczelne. Nie stosuj do tego celu pojemników 

po artykułach spożywczych, po napojach ani innych łatwych do 

pomylenia z nimi pojemników. 
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17. PRZECHOWYWANIE  I MAGAZYNOWANIE RĘBAKÓW 

 

Krótkotrwałe przerwy w użytkowaniu rębaków nie wymagają 

wykonywania przy nich dodatkowych czynności obsługowych. Wystarczy 

codziennie (po pracy) maszynę dokładnie oczyścić i w miarę potrzeby 

skontrolować elementy. Natomiast, gdy maszyna ma być na dłuższy okres 

wyłączona z użytkowania (np. na okres zimy), wówczas przy rębaku 

należy wykonać następujące czynności: 

 Wszystkie elementy dokładnie oczyść. 

 Przeprowadź przegląd stanu technicznego maszyny; spisz części, 

które trzeba wymienić i zamów je u producenta (lub u jego dealera) 

z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie, aby mogły być 

zamontowane przed rozpoczęciem następnego sezonu. 

 Jeśli to możliwe – wykonaj naprawę. 

 Wykonaj zakres obsługi comiesięcznej. 

 Uzupełnij braki w powłoce lakierniczej – aby uniknąć korozji. 

 Spuść olej z przewodów hydraulicznych oraz przekładni jeżeli 

występuje  i napełnij ją świeżym olejem w ilości podanej w tabeli 

smarowania. Maszynę nasmaruj. 

 Odstaw rębak w miejsce zadaszone (o twardej płaskiej powierzchni). 

Miejsce przechowywania musi wykluczać możliwość ewentualnego 

okaleczenia ludzi bądź zwierząt. 

 Maszynę przestaw w położenie transportowe. 

 Paski klinowe poluzuj i sprawdź ich stan techniczny. Uszkodzone lub 

wyciągnięte wymień. 

 Zabezpiecz silnik zgodnie z wymaganiami zawartymi w dołączonej 

instrukcji obsługi silnika. 

Przygotowanie rębaka do użytkowania po dłuższym okresie 

przechowywania. 

Upewnij się, że wymieniono wszystkie zużyte części jeśli nie to dokonaj ich 

wymiany. Wykonaj zakres obsługi comiesięcznej. 

 Sprawdź wszystkie połączenia hydrauliczne oraz czy są na maszynie 

zabezpieczenia i sworznie bezpieczeństwa. 

Kasacja rębaka 

Jeżeli stan techniczny rębaka jest bardzo zły i nie nadaje się on do dalszej 

pracy, a jego naprawa jest niemożliwa, urządzenie należy złomować 

w najbliższym punkcie skupu złomu. Niesprawny rębak pozostawiony na 

wolnym powietrzu stanowi poważne zagrożenie ekologiczne. Zużyte oleje 



 
 

           

82 
 

SKORPION 120S, 120SD, 160SD, 250SDT 

 

hydrauliczne i smary powinny być zlewane do specjalnie przeznaczonych 

do tego celu pojemników, a następnie dostarczone do najbliższego 

zakładu utylizacji zużytych olei.  

O złomowaniu koniecznie powiadom producenta rębaków. 

18. STACYJKA 

 

 W rębaku Skorpion 120 S nie stosuje się osobnej stacyjki – 

sterowanie pracą rębaka odbywa się za pomocą stacyjki silnika 

KOHLER, jej schemat znajduje  się z osobnej instrukcji jego 

obsługi. 

 

STACYJNA I PANEL STERUJĄCY MP24, STOSOWANY 

W RĘBAKACH 12O SD, 160 SD ORAZ 250 SDT                   

 

 

 

WYŚWIETLACZ 
OPCJE 

WYŚWIETLACZA 

PRACA SILNIKA 

PRACA AUTOMATYCZNA 

[AUTO]                        

(NIE DOTYCZY) 

WSKAŹNIK PRACY 

W TRYBIE AUTO            

(NIE DOTYCZY) 

[-] PRZYCISK 

( NIE DOTYCZY) 

[-] PRZYCISK 

( NIE DOTYCZY) 

STACYJKA  

(OFF – ON –START) 

WPROWADZENIE 

DANYCH [ENTER] 

(NIE DOTYCZY) 

PRZYCISK 

FUNKCYJNY 

ŚWIECE ŻAROWE 

WSKAŹNIKI 
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Obsługa manualna panelu sterującego MP24: 

Panel sterujący MP24 pozwala na manualne uruchamianie oraz kontrolę 

silników Lombardini stosowanych w rębakach do gałęzi produkcji 

„TEKNAMOTOR” Sp. z o.o. 

W celu uruchomienia silnika, należy wykonać następujące czynności: 

- przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję [ON] – na panelu zapalą się 

wszystkie kontrolki oraz wyświetlacz (1); 
- jeśli wyświetlacz pokaże wiadomość [uuuu], panel odlicza czas na 

podgrzanie świec żarowych (będzie to miało miejsce tylko 
w przypadku silników: Lombardini LDW 1603, Lombardini 

LDW 2204/T oraz PERKINS 800D zaś w przypadku silników 

Lombardini 9LD 625-2 I 9LD 626-2 czynność ta będzie 
pominięta), przed wykonaniem następnej czynności należy 

odczekać, aż wiadomość o podgrzewaniu świec zgaśnie; 
- następnie wyświetlacz (1) wskaże migającą wiadomość [StA-] 

i wtedy należy przekręcić kluczyk na pozycję START; wtedy 
powinna pojawić się wiadomość [....], oznajmiająca uruchomienie 

silnika; 
- aby wyłączyć silnik, należy przekręcić kluczyk na pozycję OFF; 

 

Uwagi! Panel MP24 wyświetla migającą wiadomość [StA-] przez 20 

sekund i w tym czasie należy przekręcić kluczy na pozycję START. Po tym 

czasie, jeśli kluczyk nie został przekręcony, następuje odcięcie dopływu 

paliwa poprzez elektrozawór i pojawia się wiadomość [FAIL]. Aby 

spróbować ponownie uruchomić silnik, należy obrócić kluczyk w stacyjce 

na pozycję OFF, alarm nieudanego startu zostanie wyczyszczony 

i wyświetlacz zgaśnie po 5 sek., a następnie należy powyżej opisane 

czynności powtórzyć. 

Funkcje wyświetlacza: 

Panel MP24 posiada czteroznakowy wyświetlacz (1), który pokazuje 

ustawienia, parametry oraz informacje o ewentualnym błędzie lub awarii. 

Poprzez naciśnięcie przycisku (2) opcje wyświetlacza, mamy możliwość 

sprawdzić następujące parametry: 

- [UXXX] – napięcie; 
- [AXXX] – amperaż; 

- [XXXX] – obroty silnika; 
- [bXX.X] – ładowanie akumulatora; 

- [h] [XXXX] – licznik motogodzin; 
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Każde z powyższych menu, jest przedstawione poprzez symbol znajdujący 

się pod przyciskiem (2) opcje wyświetlacza. Jeśli panel MP24 pozostaje 

w pozycji OFF dłużej niż 5 sek., wyświetlacz gaśnie, a jedynie migająca 

kropka w prawym dolnym rogu wyświetlacza wskazuje na prawidłową 

pracę panelu. Wciśnięcie któregokolwiek z przycisków, powoduje powrót 

wyświetlacza do pracy w normalnym trybie. 

Informacje alarmowe: 

Alarmy są oznaczane przez symbole ‘EXX’, gdzie ‘E’ oznacza błąd lub 

alarm, zaś pola ‘XX’ to kolejne pola na wyświetlaczu i one oznaczają typ 

alarmu. Panel MP24 może wyświetlać następujące informacje alarmowe: 

- [OIL] – zbyt niskie ciśnienie oleju 

- [0C] – zbyt wysoka temperatura silnika; 

- [O.SPd.] – wzrost obrotów silnika o 5% powyżej określonego 

maksimum (funkcja nieaktywowana); 

- [U.SPd] - spadek obrotów silnika o 5% poniżej określonego 

minimum (funkcja nieaktywowana); 

- [ALAr] – alarm w wyniku awarii, panel MP24 natychmiastowo 

powoduje zatrzymanie silnika (funkcja nieaktywowana); 

- [FUEL] – sygnalizuje zbyt niski stan paliwa – silnik zostanie 

automatycznie zatrzymany po 5 min. od momentu 

zasygnalizowania; 

- [FAIL] – nieprawidłowo przeprowadzona procedura uruchamiania 

silnika; 

- [….] – brak ładowania akumulatora; 

- [Err] – ogólny błąd pamięci panelu sterującego; 
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19.  URZĄDZENIE ANTYSTRESOWE TEKNAMOTOR WTK-ELEKTRONIK 
 

Rębaki standardowo wyposażone są w tzw. urządzenie antystresowe. Ma 

ono za zadanie chronić napęd (ciągnik, silnik spalinowy lub elektryczny) 

rębaka przed nadmiernym obciążeniem i tym samym poprawić komfort 

jego obsługi. Działa w ten sposób, że mierzy prędkość obrotową wału 

bębna tnącego a w przypadku takiego obciążenia maszyny, które 

spowoduje spadek prędkości obrotowej wstrzymuje rolki podające do 

czasu odzyskania przez silnik obrotów znamionowych.  

 

STEROWANIE NO-STRESS TEKNAMOTOR 

 

 

 

 

 

TEST FUNKCJI 

MAKSYMALNA 

LICZBA OBROTÓW 

MINIMALNA 

LICZBA OBROTÓW 

ŚWIECĄCA DIODA – 

ELEKTROZAWÓR  

WŁĄCZONY, MASZYNA  

GOTOWA DO PRACY 

 

LICZBA MOTOGOZIN 

PRZYCISK 

KASOWANIA 

DZIENNEJ LICZBY  

MOTOGODZIN 

PRZYCISK „+” 

WŁĄCZENIE SYSTEMU 

NO-STRESS, ZMIANA 

USTAWIEŃ LUB TEST 

ELEKTROZAWORU 

(WCIĄGANIE) 

PRZYCISK „–„  

ZMIANA USTAWIEŃ 

LUB TEST 

ELEKTROZAWORU 

(WYCOFYWANIE) 

WTYCZKA 

PRZYŁĄCZENIOWA 
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1. Uruchomieniem maszyn z napędem z silnika spalinowego 

- załączyć zasilanie do sterowania rębaka 

- załączyć zasilanie do sterowania rębaka 

- uruchomić silnik spalinowy rębaka  

- wybrać odpowiedni program cięcia „cienkie drewno” lub „grube drewno” 

- ustawić żądaną liczbę obrotów na bębnie/ tarczy obr/min 

- przy uruchomieniu nacisnąć przycisk „+” tak długo, aż zaświeci się  
czerwona dioda. 

- święcąca się na czerwona dioda sygnalizuje gotowość maszyny 
do pracy. 

 

 

PROGRAMY CIĘCIA 
 

 
GRUBE – symbol  duży prostokąt 

 
 
 
 
 
 

Ustawienie fabryczne: 
- wartość maksymalna: 

- wartość minimalna: 
(możliwość zmiany ustawień przez 

operatora w zależności od 
twardości i grubości drewna) 

 
CIENKIE – symbol mały prostokąt 

 
 
 
 
 
 

Ustawienie fabryczne: 
- wartość maksymalna: 
- wartość minimalna: 

(możliwość zmiany ustawień przez 
operatora w zależności od 

twardości i grubości drewna) 
 

Przełączenie między grubością drewna 
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Wyboru odpowiedniego programu cięcia można dokonać po włączeniu urządzenia No-

stress lub podczas pracy.  

- Grubość drewna „grube drewno” zostaje ustawione przez 5s jednoczesne naciśnięcie 

przycisków „Max” i „plus”. Wówczas miga symbol grubego drewna (duży prostokąt) 

- Grubość drewna „cienkie drewno” zostaje ustawione przez jednoczesne naciśnięcie 

przycisków „Min” i „minus”. Wówczas miga symbol cienkiego drewna (mały prostokąt) 

Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się przez trzy sekundy odpowiedni 

symbol wybranego programu pracy.  

Podczas normalnej pracy na wyświetlaczu będzie pojawiał się na przemian symbol 

wybranego programu pracy i aktualna liczba obrotów. 

Po ustawieniu żądanej liczby obrotów nacisnąć przycisk „+” tak długo, aż zaświeci się 

czerwona dioda.  

Gotowość maszyny do pracy sygnalizuje świecąca się na czerwono dioda. 
 

USTAWIENIE PROGRAMÓW CIĘCIA 
 

Ustawienie 
procentowej wartości 

włączania wciągania 
(wartość maksymalna) 
 

- Nacisnąć przycisk „Max”. Na wyświetlaczu zostaje 
pokazana procentowa wartość włączenia. 

- Za pomocą przycisków „plus” i „minus” może 
zostać zmieniona wartość procentowa.  
- Nowa wartość jest zapisana przez 5 sekundowe 

naciśnięcie przycisku „Max”. Wówczas miga 
wyświetlacz. Pojawia się znów stały wyświetlacz, 

wówczas wartość jest zapisana. 
- Po puszczeniu przycisku „Max” zostaje pokazana 
znów aktualna liczba obrotów rębaka. 

- Wartość maksymalna nie może być nigdy mniejsza 
niż wartość minimalna. Między obydwoma 

wartościami jest zachowana histereza 3%. 
- Jeżeli w ciągu 10s nie zostanie przyciśnięty żaden 
przycisk, wówczas urządzenie pokazuje znów liczbę 

obrotów.  
- Również przy wyłączonym zasilaniu nowe wartości 

pozostają zachowane. 
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Ustawienie 

procentowej wartości 
wyłączania wciągania 

(wartość minimalna) 
 

- Nacisnąć przycisk „Min”. Na wyświetlaczu zostaje 

pokazana procentowa wartość wyłączenia 
- Za pomocą przycisków „plus” i „minus” może 

zostać zmieniona wartość procentowa. Aby 
przyspieszyć ustawienie można przytrzymać przycisk 
dłużej.  

- Nowa wartość zostaje zapisana przez 5 sekundowe 
naciśnięcie przycisku „Min”. Wówczas miga 

wyświetlacz. Pojawia się znów stały wyświetlacz, 
wówczas wartość jest zapisana. 
- Po puszczeniu przycisku „Min” zostaje pokazana 

znów aktualna liczba obrotów rębaka. 
- Wartość minimalna nie może być nigdy większa niż 

wartość maksymalna. Między obydwoma 
wartościami jest zachowana histereza 3%. 
- Jeżeli w ciągu 10s nie zostanie przyciśnięty żaden 

przycisk, wówczas urządzenie pokazuje znów liczbę 
obrotów.  
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TEST FUNKCJI 

 
- t1: 0.3 Czas pauzy 

(możliwość zmiany 
ustawień przez operatora w 

zależności od twardości i 
grubości drewna) 
 

Za pomocą przycisku „plus” i „minus” może zostać 

ustawiony ten czas od 0,1 do 2,5 s. Przez 5 
sekundowe długie naciśnięcie przycisku „F” nowa 

wartość zostaje zapisana. Wówczas miga 
wyświetlacz. 
Ustawienie fabryczne: 0.3 

- t2: 0.7 Czas rewersu 
(możliwość zmiany 

ustawień przez operatora w 
zależności od twardości i 

grubości drewna) 
 

Za pomocą przycisku „plus” i „minus” może zostać 
ustawiony ten czas od 0,1 do 2,5 s. Przez 5 

sekundowe naciśnięcie przycisku „F” zostaje 
zapisana nowa wartość. Wówczas miga wyświetlacz. 

Ustawienie fabryczne: 0.7 

- HY: 00 Test wyjść 
wydajności zaworów 
hydraulicznych: 

Przycisk „plus” włącza wciąganie. Na wyświetlaczu 
pojawia się „HY:10”. Gdy zostaje przycisk 
puszczony ponownie, wyłącza się znów wyjście. 

Przycisk „minus” włącza zawór rewersu „HY:01” 

- dr: 0 Test sensora: Jeżeli znajduje się metal przed sensorem, pojawia 

się na wyświetlaczu „dr: 1”. Jeżeli przed sensorem 
nie ma metalu, pojawia się „dr: 0”. 

-  IP: 6  Ustawienie liczby 
impulsów na obrót  

(Zabrania się zmiany 
tego parametru!) 

Za pomocą przycisków „plus” i „minus” można 
zmienić parametr. Przez 5 sekundowe naciśnięcie 

przycisku „F” zostaje zapisana nowa wartość. 
Wówczas miga wyświetlacz. 
Ustawienie fabryczne: 6 

- t3: 1.0 Czas pomiaru 
(czas reakcji)  

(Zabrania się zmiany 
tego parametru!) 

Za pomocą przycisku „plus” i „minus” może zostać 
ustawiony czas od 0,2 do 2,0 s. . Przez 5 

sekundowe naciśnięcie przycisku „F” zostaje 
zapisana nowa wartość. Wówczas miga 

wyświetlacz. 
Ustawienie fabryczne: 1.0 

- U12.8 Wskazanie napięcia zasilania w woltach od 12,2 do 
14,4 

Wskazanie liczby motogodzin 
- Nacisnąć przycisk „h”. Motogodziny są ukazywane stosownie do świadczonych 
czasów pracy w trzech różnych formatach: 

 Godziny . Minuty             00.00 … 99.59 
 Godziny . Minuty/10        100.0 … 999,5 
 Pełne godziny                   1000 … 9999 

- Motogodziny są liczone przy włączonym wciąganiu.  
- Każde naciśnięcie  przycisku „h” zapisuje wartość motogodzin. Oprócz tego czas 
pracy zostaje automatycznie zapisany po 3 min. 

- Przez 5 sekundowe naciśnięcie przycisku „cl” czas pracy może zostać skasowany. 
Wówczas migają motogodziny aż pojawi się 00:00.  
- Drugie naciśnięcie przycisku „h” pokazuje całkowita liczbę motogodzin. Ten licznik 

motogodzin nie może być skasowany. 
- Po 10s zostaje przełączone wskazanie liczby motogodzin znów na wskazywanie 
liczby obrotów. 
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20.  ODŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY MASY 

 

Dla celów bezpieczeństwa zainstalowano odłącznik elektryczny masy 

zabezpieczony kluczykiem.  

1. Rębak 120 S 

 

 

2. Rębak 120 SD 
 

 



 
 

           

91 
 

SKORPION 120S, 120SD, 160SD, 250SDT 

 

3. Rębak 250 SDT 
 

 
 

 

21.  GWARANCJA 

 

Producent urządzenia udziela użytkownikowi gwarancji na prawidłową 

pracę wyrobu w ciągu 12 miesięcy od daty jego sprzedaży. W przypadku 

uznania reklamacji, okres gwarancji przedłuża się o czas wyłączenia 

wyrobu z eksploatacji, tzn. o czas upływający od dnia zgłoszenia 

reklamacji do dnia zawiadomienia użytkownika o jego pełnej sprawności 

technicznej. Okres ten jest potwierdzony w karcie gwarancyjnej. 

 

Urządzenia podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym 

zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w karcie gwarancyjnej.  

 

 

  

Na podstawie udzielanej gwarancji Producent jest zobowiązany 

do naprawy urządzenia, po stwierdzeniu wady lub usterki powstałej z winy 

Wytwórcy, w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia naprawy. W przypadku 

konieczności sprowadzenia części, których Wytwórca nie posiada na 

magazynie okres może wydłużyć się do 1 miesiąca. 

Rys. 1. 

BRAK ZGŁOSZENIA PRZEGLĄDU DO TEKNAMOTOR  Sp. z o.o.  

SPOWODUJE UTRATĘ  GWARANCJI ! 
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W przypadku stwierdzenia uszkodzenia z winy Użytkownika traci on 

uprawnienia gwarancyjne. W takim przypadku dokonana naprawa podlega 

pełnej płatności. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia z winy Użytkownika traci on 

uprawnienia gwarancyjne. W takim przypadku dokonana naprawa podlega 

pełnej płatności wraz z kosztami dojazdu. 

Producent jest wolny od odpowiedzialności wynikającej z tytułu gwarancji, 

jeżeli uszkodzenie powstało na skutek: 

- wypadków losowych, 

- nie stosowania się do instrukcji obsługi urządzenia, 

- niewłaściwego obchodzenia się podczas transportu, przechowania 

i niewłaściwej eksploatacji oraz konserwacji, 

- użycia niewłaściwego paliwa, co doprowadziło do uszkodzenia układu 

paliwowego, 

- użycie niewłaściwego oleju, 

- jeżeli urządzenie zostało użyte do innych celów niż to przewidziano 

konstrukcyjnie, 

- normalnego zużycia, 

- dokonano wymiany części na inne niż występują w urządzeniu, 

- dokonano naprawy bez zgody i wiedzy Producenta przez osoby lub 

warsztat do tego nieupoważnione, 

- dokonano jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, 

- zagubiono kartę gwarancyjną. 

 

CZĘŚCI NIE PODLEGAJĄCE GWARANCJI 

 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu gwarancji za 

następujące części: 

- filtry powietrza i oleju, 

- końcówki wtryskiwacza, 

- świece zapłonowe,  

- części wykonane z gumy(paski klinowe, węże tłoczne i ssawne), 

- części z tworzyw sztucznych, 

- części i podzespoły uszkodzone mechanicznie, 

- układ paliwowy, jeżeli w paliwie będzie woda, a układ ulegnie korozji 

lub zostanie uszkodzony w inny sposób z winy paliwa. 
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WYKAZ SCHEMATÓW RYSUNKOWYCH I TABEL 
 

Optymalne wartości momentów Md dokręcania śrub oraz nakrętek [Nm] 

Klasa wytrzymałości śrub 

Średnica 

d 
Skok P 3.6 4.6  

4.8 

5.6 
5.8 6.6 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9 

M 1 0,25 0,02 0,025 0,028 0,03 0,035 0,04         

M 1,2 0,25 0,03 0,041 0,047 0,05 0,06 0,07         

M 1,4 0,30 0,05 0,06 0,08 0,09 0,095 0,10         

M 1,6 0,35 0,07 0,90 0,10 0,13 1,40 1,70         

M 1,7 0,35 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,19         

M 2 0,40 0,14 0,19 0,21 0,24 0,27 0,31         

M 2,3 0,40 0,19 0,26 0,29 0,32 0,36 0,44         

M 2,5 0,45 0,26 0,35 0,40 0,44 0,50 0,60         

M 2,6 0,45 0,28 0,37 0,42 0,48 0,53 0,63         

M 3 0,50 0,42 0,56 0,64 0,73 0,80 0,97         

M 3,5 0,60 0,69 0,93 1,10 1,20 1,32 1,60         

M 4 0,70 1,05 1,40 1,60 1,80 2,00 2,40 2,70 3,20 4,51 5,20 

M 5 0,80 1,96 2,62 3,00 3,40 3,75 4,46 5,05 5,98 8,44 9,80 

M 6 1 3,50 4,60 5,20 5,90 6,60 7,90 8,90 10,6 14,7 17,3 

M 8 
1,25 7,90 10,6 12,1 13,7 15,2 18,2 20,4 26,9 34,0 39,7 

1 7,00 9,3 10,6 12,0 13,2 15,9 18,0 21,3 29,9 35,0 

M 10 
1,5 15,2 20,2 23,2 26,1 29,0 34,8 39,2 46,3 65,2 76,0 

1 11,8 15,7 17,9 20,1 22,4 26,9 30,2 35,8 50,4 58,9 

M 12 
1,75 25,9 34,6 39,3 44,2 49,0 58,9 66,7 79,0 110,9 129,5 

1,25 21,4 28,5 32,4 36,3 40,7 48,6 55,0 65,1 91,2 107,0 

M 14 
2 40,7 54,0 61,8 69,7 77,5 92,2 104,5 123,6 173,7 203,0 

1,5 33,4 44,7 50,8 57,4 63,0 76,5 85,8 104,0 143,2 166,8 

M 16 
2 55,4 74,0 84,9 95,7 105,0 127,0 142,3 169,7 237,4 276,6 

1,5 45,6 61,0 69,9 78,5 87,3 104,5 117,7 139,3 196,2 228,1 

M 18 2 84,7 112,9 130,5 145,2 161,4 193,8 217,8 258,0 363,0 421,8 

1,5 59,4 79,0 90,3 101,5 112,8 135,4 152,1 180,5 254,1 296,3 

M 20 2,5 108,9 145,2 166,8 186,4 208,0 249,8 280,6 331,6 468,9 546,4 

1,5 75,3 100,1 114,3 128,5 143,2 171,7 192,8 228,6 321,8 374,7 

M 22 2,5 136,4 181,5 208,0 233,5 259,0 307,0 350,2 415,0 583,6 681,8 

1,5 92,7 123,6 141,3 158,9 176,0 211,9 238,4 282,5 397,3 463,0 

M 24 3 188,4 252,1 287,4 323,7 359,0 431,6 485,6 575,9 809,3 941,8 

2 140,3 188,4 215,8 241,3 268,8 321,8 363,0 429,7 603,3 706,3 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RĘBAKA 120 SD 

1. CPR – CZUJNIK REZERWY PALIWA 

2. CCO – CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU 

3. EP – ELEKTORZAWÓR 

4. ROZRUSZNIK 

5. AKUMULATOR 

6. ALTERNATOR 

7. ODŁĄCZNIK  ELEKTRYCZNY  (HEBEL) 

NIEOZNACZONE PRZEWODY  -  DO  1mm2 



 

 
 

MP 24
niebiesko-czarny

żółty

żółto-czarny

zielony

pomarańczowy

czerwono-biały (czerwony)

szaro-czarny

elektrozawór

start

PK3 PK2 PK1

20A 60A

PUNKT MASY

(przy rozruszniku)

6

7

1
 m

m
2

Świeca żarowa

ELEKTROZAWÓR

PALIWA

czerwony

żółty

niebieski

biały

2,5 mm2

1 mm2

czarny

czarny

czarny

2,5 mm2

S- START

BATT -  +BATERII

S + BATT

BATT.

8

5

WL

+ B
4

ALTERNATOR

(L- ładowanie)

(W- obroty)

(+B- do BATT.)

1

2 3

CCO CWP

6 mm2

czerwony

czerwony(niebieski)

czarny

1. CRP- Czujnik Rezerwy Paliwa

2. CCO- Czujnik Ciśnienia Oleju

3. CWP- Czujnik Wrzenia Płynu

Chłodzącego

4. Alternator

5. Rozrusznik

6. Świeca żarowa

7. Elektrozawór

8. Akumulator

9. Odłącznik elektryczny (HEBEL)

Nieoznaczone przewody- do 1mm2

Schemat instalacji elektrycznej rębaków

" 160 SD , 250 SDT z silnikiem Lombardini i 280 SDB "
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LCP

OFF ON

STACYJKA

START STOP

2 2'

B07

A53

E02

A52

E23

E12

E15

B08A

B63

PULPIT

CRP

BL/B

BL/R

Y

Y/B

G/B

G/R

G

GR

B

R
  

1
,5

m
m

2
        PUNKT MASY

ELEKTROZAWORU STRESU

1

BR 1,5mm2

B 1,5mm2

O

ELZ

6

5

4

3

ZŁĄCZE

ANTYSTRESU

R 1,5mm2

BL 1,5mm2

3

4

1. LICZNIK CZASU PRACY

2. KOSTKA ZASILANIA STRESU

3. CZUJNIK REZERWY PALIWA

4. Podłączenie do złącz silnika / szare + czarne 12

polowe typu DEUTCH.

CS- CENTRALKA STRESU

2' - ZASILANIE STRESU

ELZ- ELEKTROZAWÓR STRESU

5 - złacze pomiaru obrotów w instalacji silnika

Oznaczenie przewodów:

B - czarny;

Y - żółty;

BL/B - niebieski/czarny;

BL/R - niebieski/czerwony;

Y/B - żółty czarny;

G/B - szaro czarny;

G/R - szaro czerwony;

G - szary;

GR - zielony;

R - czerwony;

BR - brązowy.

Schemat elektryczny rębaka mobilnego

"SKORPION 250SDT z silnikiem YANMAR"

z dn.: 12.2013r.
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* PRZEWODY od 1mm2 nie podano przekroju
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C2
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18

12

M33X2

P

C18

TEKNAMOTOR

NAZWA WYTWORNI

NAZWA RYS.

SCHEMAT HYDRAULIKI  120,160, 280 Rêbak  120, 160 i 280

NAZWA WYROBU

5. ELEKTROZAWOR TROJDROZNY STEROWANY Z

URZADZENIA AUTOMATYKI - ANTYSTRES

    Płyta przyłączeniowa 3UL 06/4  G-3

    Suwak 3URED-6-B1-12/2-M1- W220R Z4

20

2

DO URZADZENIA

STEROWANIA

12 V LUB 24V

9

5

Poj. robocza      4 [cm3/obr]

Moc max.         2.4 [kW]

Cisnienie         20 [MPA]

Obroty (min/nom/max) 600/1500/4000

1/2"

1/2"

1/2"

3

1/2"

13

4

C BA

TP

REGULATOR CISNIENIA

W ROZDZIELACZU 
USTAWIENIA 16 MPa

Chłonnść  100 [cm3/obr]

Max. przepływ oleju 60 [l/min]

Max. obroty 600 [1/min]

Max. moment obrotowy 240 [Nm]

15

16

17

11. Przewód hydrauliczny 16MPa, Dn=16, M27x2, L=.......

12. Przewód hydrauliczny 16MPa, Dn=10, M18x1.5, L=......

13. Przewód hydrauliczny 16MPa, Dn=10, M18x1.5, L=.......

14. Przewód hydrauliczny 16MPa, Dn=10, M18x1.5, L=.......

15. Przewód hydrauliczny 16MPa, Dn=10, M18x1.5, L=.......

16. Przewód hydrauliczny 16MPa, Dn=10, M18x1.5, L=.......

17. Przewód hydrauliczny 16MPa, Dn=10, M18x1.5, L=.......

18. Przewód hydrauliczny 16MPa, Dn=10, M18x1.5, L=.......

19. Przewód hydrauliczny 16MPa, Dn=8,  M16x1.5, L=.......

20. Przewód hydrauliczny 16MPa, Dn=8,  M16x1.5, L=.......

14

19

9. Trójnik M18x1.5

10. Trójnik M16x1.5

10
3. SILNIK OMR 100  2 SZT.

2. POMPA PZ3 4/20

1. ZBIORNIK OLEJU

4. ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY

Przepływ 45l/min

Ciśnienie na zaworze przelew. 16MPa

11

6. FILTR SSACY WS2-40S

7. FILTR ZLEWOWY FD1-10-40-10/AW

8. ODPOWIETRZNIK WW4-32S/OP-0.3

.12.2013r.

 



 

 
 

OMR160

Rolka dolna

OMR160

Rolka górna

A

B
P G

T

Zbiornik oleju

pompa (12cm3/obr)

Regulator przepływu

Rozdzielacz suwakowy

sterowany elektrycznie

Zawór ograniczający ciśnienie

(zawór maksymalny)

Korpus ma wyjście na manometr

A B

P T

Czujniki

Wyjśćie na przyłącze
manometru

7
8

9

n

n

1. ZBIORNIK OLEJU

2. POMPA PZ3 12,5/16
Poj. robocza     12,5 [cm3/obr]

Moc max.         5,6 [kW]

Cisnienie         16 [MPA]

Obroty (min/nom/max) 600/1500/4000

3. SILNIKI:

   OMR 160  - 2 szt.
Chłonnść  160 [cm3/obr]

Max. przepływ oleju 60 [l/min]

Max. obroty 375 [1/min]

Max. moment obrotowy 240 [Nm]

4. Korpus SUN 711-FSU + Zawór SUN 711-RDDA-LAN
Ciśnienie na zaworze przelew. 16MPa

5. Korpus SUN 711-GBQ-M + Zawór SUN 711-FDBA-KAN

6. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie

    typ DOFLUID DFA-02-3C60-DC12V-35-11F

    lub AGROHYTOS RPE3-063C11/01200E1K1#

7. FILTR SSACY WS2-40S

8. FILTR ZLEWOWY FD1-10-40-10/AW

9. ODPOWIETRZNIK WW4-32S/OP-0.33

3

4

5

6

12

TEKNAMOTOR

NAZWA WYTWORNI

NAZWA RYS.

Rêbak  250

NAZWA WYROBU
.07.2014r.

SCHEMAT HYDRAULIKI 250 SDT

 



 

 
 

OMR160

Rolka dolna

OMR315

Rolka górna
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Zbiornik oleju

pompa (12cm3/obr)

Regulator przepływu

Rozdzielacz suwakowy

sterowany elektrycznie

Zawór ograniczający ciśnienie

(zawór maksymalny)

Korpus ma wyjście na manometr

A B

P T

Czujniki

Wyjśćie na przyłącze
manometru
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1. ZBIORNIK OLEJU

2. POMPA PZ3 12,5/16
Poj. robocza     12,5 [cm3/obr]

Moc max.         5,6 [kW]

Cisnienie         16 [MPA]

Obroty (min/nom/max) 600/1500/4000

3. SILNIKI:

OMR 315  - 1 szt.     
Chłonnść  315 [cm3/obr]

Max. przepływ oleju 60 [l/min]

Max. obroty 190 [1/min]

Max. moment obrotowy 300 [Nm]

OMR 160  - 1 szt.
Chłonnść  160 [cm3/obr]

Max. przepływ oleju 60 [l/min]

Max. obroty 375 [1/min]

Max. moment obrotowy 240 [Nm]

4. Korpus SUN 711-FSU + Zawór SUN 711-RDDA-LAN
Ciśnienie na zaworze przelew. 16MPa

5. Korpus SUN 711-GBQ-M + Zawór SUN 711-FDBA-KAN

6. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie

    typ DOFLUID DFA-02-3C60-DC12V-35-11F

    lub AGROHYTOS RPE3-063C11/01200E1K1#

7. FILTR SSACY WS2-40S

8. FILTR ZLEWOWY FD1-10-40-10/AW

9. ODPOWIETRZNIK WW4-32S/OP-0.3

3

3

4

5

6

12

TEKNAMOTOR

NAZWA WYTWORNI

.07.2014r.

NAZWA RYS.

Rêbak  250

NAZWA WYROBU

SCHEMAT HYDRAULIKI 250 SDT/G
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