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UWAGA  ! 

NIE WPROWADZAĆ ZMIAN 

W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

Wszystkie informacje, rysunki zawarte w tej instrukcji i katalogu części 

odpowiadają  konstrukcji  dla  sortownika M 614 wg   daty  wydania  (patrz 

okładka).  

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i 

usprawnień, które uważać będzie za celowe. 

 

Identyfikacja sortownika 

Tabliczka znamionowa sortownika M 614 jest umocowana  na koszu górnym z 

prawej strony maszyny. 

Numer fabryczny wybity jest na tabliczce znamionowej z prawej strony 

sortownika. 

Wszelkie prawa do przedruku są zastrzeżone 
Przedruk jedynie za zgodą producenta 

ROLMET Lipsk 

INSTRUKCJA  OBSŁUGI  STANOWI  
PODSTAWOWE  WYPOSAŻENIE  SORTOWNIKA 
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1. WSTĘP 
 

Szanowny  Kliencie, 

Zrobiliśmy   wszystko,   aby   dostarczyć   Tobie   sortownik M 614   

bezpieczny  w  pracy,  wydajny,  trwały  i nowoczesny. 

 

                                              

UWAGA ! 
 

Przed rozpoczęciem czynności obsługowych 
zapoznaj   się   z   treścią  instrukcji  obsługi 

 

 

 

 

 

Bezwzględnie przed przystąpieniem do pierwszych czynności związanych z 

użytkowaniem sortownika należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję 

obsługi i zastosować się do wszelkich zawartych w niej zaleceń. 

Instrukcja obsługi zawiera opis zagrożeń, które mogą wystąpić przy 

nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas pracy i obsługi sortownika. 

Jeżeli podane informacje w instrukcji są niezrozumiałe, prosimy zwrócić się o 

ich wyjaśnienie bezpośrednio do producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

2. ZASADY    BEZPIECZEŃSTWA  PRACY . 
 

2.1  Uwagi wstępne 
 

   Niniejszą instrukcję obsługi należy uważać za istotną część składową 

sortownika; ma na celu zapoznania użytkownika z właściwą jej obsługą i 

eksploatacją. Przestrzeganie zaleceń instrukcji obsługi zapewni wydajną, 

U W A G A  ! 

Symbol  ostrzegawczy  o  zagrożeniu. 
Ten symbol ostrzegawczy wskazuje na podaną w 
instrukcji ważną informację dotyczącą zagrożeń. 
Prosimy uważnie przeczytać podaną informację, 

zastosować się do zaleceń i zachować 

szczególną ostrożność. 
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bezawaryjną i bezpieczną pracę sortownika. W przypadku, jeżeli instrukcja jest 

niezrozumiała należy zwrócić się do producenta. 

 

2.2  Bezpieczeństwo użytkownika 
 

Sortownik mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które zapoznały się  

z treścią niniejszej instrukcji. 

Sortownik powinien być obsługiwany z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności, a w szczególności: 

♦   Wykorzystywać   sortownik   zgodnie  z niniejszą instrukcją obsługi. 

♦   Prace      elektryczne      mogą      wykonywać      wyłącznie      osoby          

z   odpowiednimi    uprawnieniami    zgodnie    z    obowiązującymi przepisami 

( SEP do 1kV ). 

♦   Nie   wolno   uruchamiać   sortownika    nie    zabezpieczonego    przed    

skutkami  porażenia  elektrycznego  oraz  zwarcia.  

♦   Niedopuszczalne  jest  podłączenie  do  sieci  elektrycznej  sortownika 

posiadającego jakiekolwiek przetarcia izolacji zewnętrznej przewodów 

♦   Podczas postoju   sortownika i przerw w pracy  wyjąć wtyczkę zasilania z 

gniazda –  należy  bezwzględnie  przestrzegać  tej  uwagi. 

♦  Zabrania    się    dokonywać    regulacji   napięcia   paska   klinowego                 w  

trakcie  pracy  sortownika  –  grozi  wypadkiem. 

♦  Zabrania się używać sortownika przy zdjętych osłonach  zabezpieczających 

przekładnie napędowe – grozi wypadkiem. 

♦  Nie  wolno   przemieszczać  sortownika   pracującego   lub    będącego   pod 

napięciem  – grozi  wypadkiem,  porażeniem  elektrycznym. 

 

Przed przystąpieniem do obsługi i użytkowania sortownika M-614 zwróć 

szczególną uwagę na informacje zawarte w instrukcji obsługi dotyczące 

bezpieczeństwa pracy. 

Podstawowe zasady: 

   Przed każdym uruchomieniem należy sortownik sprawdzić pod względem 

bezpieczeństwa eksploatacji. 

1.Słowa i znaki ostrzegawcze 

 

   !    OSTRZEŻENIE – wskazuje na możliwość wystąpienia stanu  

                               zagrożenia, które, jeżeli się go nie uniknie, 

                                   może prowadzić do śmierci lub kalectwa  
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!      UWAGA - wskazuje na możliwość wystąpienia stanu 
zagrożenia, które, jeżeli się go nie uniknie, może 
prowadzić do małego lub umiarkowanego 
okaleczenia 

WAŻNE 
- słowo to jest stosowane wtedy, gdy istnieje 
niebezpieczeństwo uszkodzenia maszyny  

 

 

2.Osoby zatrudnione przy obsłudze sortownika powinny być dokładnie  

   zapoznane z niniejszą instrukcją obsługi 

3.Osoby obsługujące sortownik powinny posiadać obcisłą odzież roboczą  

   uniemożliwiającą wciągnięcie przez części robocze. 

4.Kable zasilające powinny być zabezpieczone przed zanurzeniem w wodzie  

   lub błocie oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

5.Przed podłączeniem sortownika do sieci sprawdź czy przełącznik  

   uruchamiający sortownik jest wyłączony. 

6.Przed rozpoczęciem pracy sortownika sprawdź: 

- stan przewodów elektrycznych zasilających silnik elektryczny 

- prawidłowość działania wyłącznika służącego do zatrzymania silnika 

- kompletność i stan osłon zabezpieczających 

- prawidłowość działania poszczególnych mechanizmów sortownika 

 

     !          OSTRZEŻENIE   

 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek 
usterek należy je bezzwłocznie usunąć. 
Naprawę instalacji elektrycznej mogą 
dokonywać jedynie osoby posiadające 
uprawnienia elektryczne. 
 

 

7.Zabrania się: 

- pracy bez zamontowanego kompletu osłon 

- zakładania, odchylania, zdejmowania osłon w czasie pracy sortownika 

- przemieszczania sortownika w czasie pracy 

- dokonywania regulacji, konserwacji, sprawdzania, napraw podczas pracy 

sortownika, wszelkie takie czynności mogą być wykonywane tylko przy 

wyłączonym silniku wtyczce wyjętej z gniazda sieciowego 

8.Zaleca się, aby przed każdym sezonem pracy uprawniony elektryk dokonał  

   przeglądu stanu instalacji elektrycznej. 
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   !          OGÓLNIE: 

  

 Sortownik należy podłączyć do instalacji zasilającej zgodnie z przepisami 

i tylko z zalecanymi urządzeniami elektrycznymi. 

 Uważać na ostrzeżenia przed miejscami zgniatania i ścinania przy 

uruchomianiu maszyny. 

 Przy załączaniu i odłączaniu maszyny do i od sieci elektrycznej należy 

zachować szczególną ostrożność. 

 Sortownik może być uruchomiony tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia 

ochronne są umiejscowione w położeniu ochraniającym. 

 Przed rozpoczęciem pracy skontrolować maszynę czy nie ma luźnych 

części. 

 Obecność innych osób przy pracującej maszynie jest zabroniona. 

 W częściach (obrębie) uruchamianych dodatkową siłą znajdują się 

miejsca zgniatania i ścinania. 

 Zakłócenia funkcyjne elementów sortownika usuwać tylko przy 

wyłączonym silniku elektrycznym i wyciągniętej wtyczce przewodu 

zasilającego z gniazda zasilającego. 

 

 

2.3  Znaki bezpieczeństwa umieszczone na sortowniku 
 

      

Znaki Usytuowanie Opis wyjaśniający 

 

Kosz sitowy górny 
Przeczytaj instrukcje 

obsługi 

 
Osłona wyłącznika 

Ostrożnie przed 

niebezpieczeństwem 

porażenia 

 

Osłona wyłącznika 

awaryjnego 

Nie dotykać elementów 

sortownika zanim 

wszystkie jego zespoły 

nie zatrzymają się. 

 
Osłona napędu bębna 

Wciągnięcie dłoni i ręki- 

przekładnia pasowa 
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Osłona przenośnika 

ukośnego 

Zmiażdżenie nogi- Siła 

przyłożona z boku 

 
Osłona wyłącznika 

Wyciągnąć wtyczkę z 

gniazda przed 

rozpoczęciem czynności 

obsługowo naprawczych 

 
Osłona wyłącznika 

Nie włączaj sortownika 

do sieci w przypadku 

uszkodzenia przyłącza 

 

Osłona napędu 
Nie podnoś osłony 

podczas pracy 

 

Tabliczka znamionowa 

Zużyte wyroby 

elektryczne i 

elektroniczne należy 

oddać do zakładów 

recyklingu 

 

                                                                

UWAGA ! 

 Znaki  i  napisy  bezpieczeństwa  powinny  być  chronione  przed 

uszkodzeniami, zabrudzeniem i zamalowaniem 

 znaki i  napisy  uszkodzone  i  nieczytelne należy zastąpić nowymi,   które 

trzeba zakupić u producenta lub sprzedawcy urządzenia. 

Powyższe  znaki  bezpieczeństwa  są  zgodne  z  normą  PN – ISO 11684  

 

Znaki te należy utrzymać w czystości, a w przypadku zagubienia lub 

zniszczenia należy uzupełnić nowymi zakupionymi u producenta lub 

punkcie sprzedaży maszyny     

 

2.4. Opis ryzyka resztkowego 
 
Mimo że Firma ROLMET bierze odpowiedzialność za wzornictwo i konstrukcję 

w celu eliminacji niebezpieczeństwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy 

sortownika do ziemniaków M-614 są nie do uniknięcia. 

Sortownik M 614 wykonany jest zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i 

wymaganiami bezpieczeństwa aktualnymi w roku jego wyprodukowania. Mimo, 

że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie 
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sortownika, w celu eliminacji zagrożeń podczas jego pracy jak również obsługi 

i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia.  

Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania się obsługującego sortownik 

do ziemniaków M-614. Największe niebezpieczeństwo występuje przy 

wykonywaniu następujących zabronionych czynności: 

 Przebywanie osób postronnych, szczególnie dzieci, podczas pracy 

sortownika. 

 Czyszczenie sortownika podczas pracy. 

 Pracy przy otwartych osłonach. 

 Przy manipulowaniu w obrębie zespołu napędowego i elementów 

ruchomych sortownika podczas pracy. 

 Opieranie się o sortownik podczas pracy 

 Przechylanie sortownika podczas pracy. 

 Sprawdzanie przekładni napędowych podczas pracy. 

 Używania sortownika do innych celów niż opisane     

w instrukcji obsługi,  

 Pracy sortownika przy zdjętych osłonach zabezpieczających zespoły 

napędowe, 

 Dokonywania     samowolnie    jakichkolwiek   przeróbek   sortownika   

jak  i  instalacji   elektrycznej, 

 Wyłączania   wtyczki  z   gniazda   zasilającego   przed   wyłączeniem 

wyłącznika głównego, 

 Regulacji   napięcia   paska   klinowego   w   trakcie  pracy sortownika         

 Przemieszczania  sortownika  pracującego  lub  będącego pod 

napięciem, 

 Włączania sortownika do sieci w przypadku uszkodzenia przyłącza lub 

gniazda, 

 Sprawdzania stanu technicznego i wykonywania obsługi lub napraw 

      przy pracującym sortowniku. 

 

    Przy przedstawieniu ryzyka resztkowego sortownik M-614 traktuje się, jako 

maszynę, którą do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i 

wykonano według obecnego stanu techniki. 

 

2.5.  Ocena ryzyka resztkowego 
 

Przy  przestrzeganiu takich zaleceń jak: 
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♦    Uważne czytanie instrukcji obsługi, 

♦    Zakaz wkładania rąk i nóg w niebezpieczne miejsce, 

♦  Zakaz  dokonywania  samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji 

elektrycznej w sortowniku, 

♦  Wykonywanie   napraw   instalacji   elektrycznej   wyłącznie   przez 

uprawnionego elektryka. 

♦   Sprawdzanie  skuteczności  uziemienia  gniazd przed przystąpieniem do 

eksploatacji sortownika i po przeprowadzonych naprawach elektrycznych, 

♦  Obsługiwania  sortownika  przez osoby, które zapoznały się z treścią instrukcji 

obsługi, 

♦    Zabezpieczenia  sortownika  przed  dostępem  do  niej  dzieci, 

może być wyeliminowane zagrożenie resztkowe dla ludzi  i   środowiska   

przy   użytkowaniu  sortownika.   

 

 

UWAGA !  Rolmet Lipsk bierze odpowiedzialność  za wzornictwo  

i  konstrukcję sortownika M 614.    Zastosowanie   

właściwych   materiałów i   technologii     wytwarzania    

powoduje,    że konstrukcja  w/w sortownika   jest    

bezpieczna. Ryzyko   resztkowe   istnieje  jedynie w 

przypadku niedostosowania się przez użytkownika do 

zaleceń i wskazówek    zamieszczonych       

     w instrukcji obsługi przez producenta  sortowników.   

3. PRZEZNACZENIE 
  Sortownik M-614 przeznaczony jest do rozdzielania masy ziemniaków na trzy 

frakcje wymiarowe tj. nad sadzeniaki, sadzeniaki i pod sadzeniaki, przy 

równoczesnym odsiewaniu zanieczyszczeń i odpadów kłębów drobnych. 

Zastosowany taśmowy stół selekcyjny umożliwia ręczne wybieranie 

uszkodzonych ziemniaków i kamieni, a następnie workowanie oczyszczonych 

ziemniaków. Wydajność sortownika przystosowana jest do potrzeb małych 

gospodarstw rolnych. Sortownik jest urządzeniem przewoźnym, mogącym 

pracować zarówno pod zadaszeniem w miejscach umożliwiających zasilanie go 

napięciem 3x400 V+N.  

Użytkowanie do innych celów będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z 

przeznaczeniem. 
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Używanie do innych celów, niż jest przeznaczony grozi utartą gwarancji.  

Uwaga: W razie jakiejkolwiek przeróbki przez osobę nieuprawnioną może 

spowodować utratę gwarancji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowany taśmowy stół selekcyjny umożliwia ręczne wybieranie 

uszkodzonych ziemniaków i kamieni, a następnie workowanie oczyszczonych 

ziemniaków. Wydajność sortownika przystosowana jest do potrzeb małych 

gospodarstw rolnych. Sortownik jest urządzeniem przewoźnym, mogącym 

pracować zarówno pod zadaszeniem w miejscach umożliwiających zasilanie go 

napięciem 3x400 V+N. Używanie do innych celów, niż jest przeznaczony grozi 

utratą gwarancji.  

Uwaga: W razie jakiejkolwiek przeróbki przez osobę nieuprawnioną, 

może skutkować utratą gwarancji. 

 

3.1.  Dodatkowe wyposażenie 

 listwa przenośnika ukośnego 5 szt 

 sito sortujące 40 x 40 1 szt 

 sito sortujące 45 x 45 1 szt 

 sito sortujące 55 x 55 1 szt 

  

Sortownik   może  być użytkowany  wyłącznie zgodnie  z 
przeznaczeniem.  
Każde użycie sortownika do innych celów, będzie traktowane     
jako     użycie    niezgodne   z   przeznaczeniem. 
Producent     nie     odpowiada     za     szkody     spowodowane  
niewłaściwym,     niezgodnym  z   przeznaczeniem  i   niniejszą 
instrukcją    użytkowaniem    sortownika. 
Sortownik    powinien    być    obsługiwany,    konserwowany  
i    naprawiany      wyłącznie      przez     osoby    przeszkolone  
i    zaznajomione    z    zakresem    postępowania   w   zakresie  
bezpieczeństwa. 
Każda   samowolna   zmiana,   która   zostanie   wprowadzona  
do   sortownika   zwalnia   producenta   od   odpowiedzialności  

za   powstałe   uszkodzenie  mienia  i  poniesione  szkody . 
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4. OPIS  TECHNICZNY  SORTOWNIKA M 614/1 
4.1. Charakterystyka techniczna 
Wydajność  - 2t/h 

Zapotrzebowanie mocy - 0,4 – 0,5 kW 

Zasilanie  - 400V/50Hz 

Typ silnika - Sf 80-4B N-0,75 kW n-1400 obr/min  

Liczba zamontowanych sit - 3 

Liczba sit na wyposażeniu - 3 

Wymiary oczek sit będących na wyposażeniu. - 35x35, 40x40, 45x45, 50x50,    

                                                                     55x55, oraz sito przesiewające o  

                                                                     prześwicie 20 mm 

Kąt nachylenia sit - 70 

Amplituda drgań - 40 mm 

Częstotliwość drgań  - 4,67 Hz (280 cykli/min) 

Poziom hałasu emitowany przez masz. - 73 dB (A) 

Wymiary gabarytowe 
Długość ze stołem selekcyjnym. (bez dyszla) - 4960 mm  

Szerokość  - 1220 mm 

Wysokość z przenośnikiem - 1900 mm 

Wymiary pasów klinowych - HA 1600 mm, HA 1700 mm, HA  

                                                                    1800 mm, HB 4750 mm 

Rozstaw osi kół  - 2620 mm 

Rozstaw kół (poprzeczny) - 1000 mm 

Masa wraz z wyposażeniem - ok. 420 kg  

Obsługa  - 3-6 osób (zależnie od organizacji  

                                                                     miejsca pracy) 

Przenośnik ukośny 

- typ - taśmowo – listwowy z zabierakami 

- szerokość szczeliny między listwami - 20 mm 

- rozstaw między zabierakami - 260 mm 

- szerokość robocza - 300 mm 

- szerokość kosza zasypowego - 700 mm 

- wysokość kosza zasyp. od podłoża - 660-1000 mm 

Stół selekcyjny  

- typ - taśmowy, dwustronicowy 

- szerokość robocza - 760 mm 

- prędkość przesuwu taśmy - 0,17 m/sek. 
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4.2. Budowa i działanie 
Sortownik składa się z następujących zespołów 

 przenośnik ukośny 

 sortownik ziemniaków z zespołem napędowym 

 stół selekcyjny 

 

4.3. Opis budowa i działania 
  Ziemniaki przeznaczone do sortowania zasypywane są ręcznie do kosza 

przenośnika ukośnego. Poprzeczka zamocowana w koszu umożliwia załadunek 

ziemniaków z worków, bez obawy uszkodzenia zabieraków. Przenośnik ukośny 

o konstrukcji taśmowo – listwowej transportuje ziemniaki z kosza na 

powierzchnie sitowe, przy czym jego ażurowa budowa zapewnia oddzielenie się 

dużej części zanieczyszczeń mniejszych od 20 mm, przed rozpoczęciem 

sortowania. Sortownik ziemniaków składający się z ramy, dwóch koszy sitowych 

zawieszonych na drewnianych wahaczach oraz zsypów umożliwia sortowanie 

na trzy frakcje. Nad sadzeniaki, które nie przeszły przez górne sito kierowane 

są na jeden ze strumieni stołu selekcyjnego. Ziemniaki, które zostaną na drugim 

sicie (sadzeniaki) przechodzą dalej przez drugi strumień stołu selekcyjnego. Z 

ostatniego sita tzw. przesiewającego ziemniaki o małych wymiarach zsuwają 

się do rynny zsypowej, dalej do skrzynek podstawionych przy boku sortownika. 

Stół selekcyjny stanowiący integralną część konstrukcji sortownika umożliwia 

selekcję ziemniaków dwóch podstawowych frakcji (sadzeniaków i nad 

sadzeniaków) polegającą na ręcznym usunięciu ziemniaków nadgniłych oraz 

kamieni. Każdy ze strumieni stołu selekcyjnego kończy się workownikiem o 

dwóch przestawialnych wylotach, umożliwiający nieprzerwany cykl workowania 

przesortowanych i selekcjonowanych ziemniaków. Na ramie sortownika, od 

strony przenośnika ukośnego jest silnik elektryczny, który przez przekładnię 

pasowo – klinową napędza wał wykorbiony, nadający po przez targańce ruch 

oscylacyjny koszom sitowym. Z wału wykorbionego napęd prowadzony jest 

przez krótki wał pośredni, zapewniający dalszą redukcję obrotów na koła 

pasowe bębna przenośnika ukośnego i stołu selekcyjnego. Zasadnicze 

elementy sortownika wykonane są ze stali. Drewno wykorzystano do wykonania  

burt koszy sitowych, ram sit i targańców . Elementy przenośnika mające kontakt 

ze strumieniem ziemniaków oraz pręty sit są wyłożone materiałem elastycznym. 

 

 

5.  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA 
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Wszelkie czynności przy silniku i instalacji elektrycznej mogą być wykonywane 

tylko przez uprawnionego elektryka. Przed odkręceniem osłony należy 

bezwzględnie wyjąć wtyczkę z sieci. W sortowniku naciąg paska napędowego 

ustawiony jest fabrycznie i nie wymaga dodatkowej regulacji (naciągu). Osłona 

napędu z instalacją elektryczną stanowi zespół, którego nie należy otwierać bez 

koniecznej potrzeby.  

 
Rys. 3. Schemat elektryczny sortownika M 614 

 

      1  –  silnik elektryczny 

      2  –  wyłącznik  typ: FZ1E07  

      3  –  przewód; 

      4  –  wtyka typ IP54-3P+Z+N 

      5  –  wyłącznik STOP 

 

 

UWAGA ! 

Zastosowany do załączania sortownika wyłącznik samoczynnie odłącza 

napęd w przypadku przegrzania silnika lub zaniku prądu. W celu 

uruchomienia sortownika należy ponownie go włączyć. W przypadku 

awarii lub nieprawidłowej pracy maszyny należy użyć wyłącznika STOP. 

 

Zastosowany do napędu sortownika silnik elektryczny typ: 3 -fazowy należy 

podłączyć do sieci o napięciu: 400 V / 50 Hz . Dopuszczalne wahania napięcia 
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sieci dla prawidłowej pracy silnika wynoszą ±6% napięcia znamionowego 

silnika. Instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie zwarciowe 

bezpiecznikiem topikowym 10 A wykonanym przez użytkownika. System 

ochrony przeciwporażeniowej zastosowanym w sortowniku jest uziemienie. 

Obwód z którego  zasilany będzie sortownik musi mieć wtyk ochrony prawidłowo 

podłączony. 

Przed włączeniem sortownika do pracy należy bezwzględnie dokonać oględzin 

zewnętrznej instalacji elektrycznej zwracając szczególną uwagę na : 

♦   Ułożenie  przewodu  zasilającego  tak,  aby  nie  był  narażony  na 

 uszkodzenia mechaniczne (wyrwanie, wysunięcie) 

♦    Stan izolacji zewnętrznej przewodów 

♦    Stan styków i podłączeń 

Włączanie i wyłączanie wtyczki  przewodem zasilającym sortownik do gniazda 

wtykowego powinno być wykonywane bezprądowo tzn. przy wyłączonym 

wyłączniku. Po dokonaniu tych czynności i ustawieniu sortownika w pozycji do 

pracy należy włączyć sortownik obserwując, czy taśma przesuwa  i  obraca się 

równomiernie, bez zgrzytów i zakleszczeń, a kierunek obrotów jest zgodny z 

ruchem roboczym. 

UWAGA : 

W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji sortownika, przed 

ponownym jej uruchomieniem należy sprawdzić prawidłowość połączeń 

przewodu uziemiającego w gniazdach wtykowych  i wtykach przez 

uprawnionego elektryka. 

 

Wykonanie w / w czynności przez osoby nieuprawnione grozi wypadkiem 

(porażeniem elektrycznym ) jak i utratą gwarancji. 

 

Instalacja elektryczna sortownika posiada stopień ochrony IP44 tzn. jest 

odporna na krótkotrwałe opady, natomiast musi być chroniona przed 

bezpośrednim zalewaniem wody. Jako środek przeciwpożarowej zastosowano 

zerowanie. Wyzwalacze termo – bimetalowe zabezpieczają silnik maszyny 

przed przeciążeniem i pracą niepełnofazową, natomiast elektryczno – 

magnezowe chronią od skutków zwarć. Obydwa powyższe wyzwalacze 

stanowią integralną część zastosowanego w konstrukcji sortownika 

samoczynnego wyłącznika do silników. 
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6 .  URUCHOMIENIE   I   ZATRZYMANIE 
 

Przed uruchomieniem sortownika należy dokonać oględzin zewnętrznych 

celem: 

♦    Oceny kompletności i stanu technicznego 

♦    Sprawdzenia stanu technicznego i kompletności osłon zabezpieczających  

      napęd i części wirujące 

♦    Sprawdzenia instalacji elektrycznej zgodnie z pkt  5 niniejszej  

      instrukcji. 

 Zalecana  temperatura  pracy sortownika od  + 5 do + 40°C 

 Sortownik należy ustawić na równej płaszczyźnie.  

 

Uruchomienie sortownika przebiega w następującej kolejności: 

♦  Sprawdzić   czy   wyłącznik STOP nie jest aktywny(nie wciśnięty), obrócić 

czerwonym elementem wyłącznika w prawo w celu dezaktywacji / 

♦   Włożyć  wtyczkę  do  gniazda  instalacji  elektrycznej  na napięcie 400V 

♦   Uruchomić  sortownik  poprzez  wciśnięcie  przycisku  zielonego 

♦   Napełnić  kosz zasypowy  ziemniakami do składnikami  do selekcji  

     zgodnie  z  przewidywaną  procedurą 

♦  Wyłączenie  z  pracy sortownika następuje przez naciśnięcie przycisku  

    czerwonego na wyłączniku głównym 

♦  Po  opróżnieniu  sortownika  z  masy,  odłączyć  zasilanie  / wyjąć wtyczkę 

    z gniazda i dokładnie go oczyścić z zanieczyszczeń. 

 

UWAGA: 

       Przy pierwszym zainstalowaniu sortownika należy bezwzględnie     

       dokonać  pomiaru  skuteczności  uziemienia  instalacji . 

 

6.1.  Przygotowanie sortownika do pracy 
   Przed przystąpieniem do pracy sortownika należy wykonać następujące 

czynności. 
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Ustawić sortownik w pobliżu składowania ziemniaków, zabezpieczając klinami 

koła sortownika i przy użyciu podnośnika mechanicznego lub hydraulicznego 

unieść sortownik do góry, wstawić podpórki tak, aby tulejki oporowe osi koła 

weszły do końca prowadnic podpórki. Po wykonaniu tych czynności sprawdzić 

wypoziomowanie maszyny . 

 Ewentualną korektę wypoziomowania przeprowadzić przez wsuwanie 

podkładek (np. desek) pod podpórki. W przypadku pracy sortownika na miękkim 

podłożu należy pod podpórki podłożyć deski o grubości około 4  cm, co zwiększy 

stateczność sortownika.     

6.2. Opuścić podpórkę przenośnika ukośnego na podłoże poprzez 

odblokowanie zacisku śrubowego. W przypadku gdyby podłoże było tak 

ukształtowane, że podpórka przenośnika nie sięga terenu należy podłożyć pod 

nią deskę. Praca bez pewnego oparcia przenośnika na podłożu jest 

niedopuszczalna. 

6.3. Przed uruchomieniem należy sprawdzić czy wszystkie pasy klinowe są 

odpowiednio napięte. W tym celu można zmierzyć strzałkę ugięcia pasa w 

połowie odległości między osiami. Prawidłowe wartości strzałki ugięcia dla 

poszczególnych pasów wynoszą: 

 Typ pasa Ugięcie przy nacisku siła 30N-50N 

HA 1600 f = 20-30 mm 

HA 1700 f = 20-30 mm 

HA 1800 f = 20-30 mm 

HB 4750 f = 30-40 mm 

6.4. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami agrotechnicznymi zaleca się 

stosowanie sit o następujących wymiarach oczek: 

- powierzchnia górna - 55x55, (50x50), (45x45) 

- powierzchnia środkowa - 35x35, (40x40) 

- powierzchnia dolna - sito o prześwicie prętów 20 mm 

Zastosowanie sit ujętych w nawiasach powoduje: 

- 50x50 zwiększenie masy ziemniaków jadalnych i eliminację największych 

sadzeniaków 

- 40x40 zmniejszenie ilości drobnych sadzeniaków i eliminacja z tej grupy 

bul o wymiarze ok. 35 mm 

6.5. Upewnić się, że instalacja elektryczna, przeznaczona do zasilania 

sortownika odpowiada następującym warunkom: 

- 3-fazowe zabezpieczenie instalacyjne, topikowe, o działaniu szybkim, o 

prądzie znamionowym nie mniejszym niż 6A 
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- wyposażona jest w 3-biegunowe gniazdo wtyczkowe ze stykami 

okrągłymi, ze stykiem ochronnym, o prądzie znamionowym 16A 

6.6. Przeprowadzić próbny rozruch, mający na celu ustalenie kierunku 

wirowania silnika. W przypadku stwierdzenia, że taśma przenośnika ukośnego 

porusza się w nie właściwym kierunku należy niezwłocznie wyłączyć maszynę. 

Osoba uprawniona musi następnie zmienić kolejność przewodów wewnątrz 

wyłącznika M 611. 

 

   !    Uwaga: Należy unikać układania przewodu zasilającego sortownik na 

trasie przejazdu maszyn i pojazdów. Prowadzi to do jego 

poważnego uszkodzenia. Podczas wyjmowania wtyczki z 

gniazdka elektrycznego, co jest konieczne podczas każdej 

naprawy, regulacji i czyszczenia maszyny nie wolno jej 

pociągać za przewód, lecz za korpus. Nieprzestrzeganie 

tego powoduje szybkie uszkodzenie przewodu i stwarza 

zagrożenie przy pracy. 

 

6.7. Zasady prawidłowego użytkowania i obsługi maszyny: 
Przed każdorazowym użyciem maszyny do pracy, należy dokonać przeglądu. 

W czasie przeglądu należy sprawdzić: 

 wszystkie połączenia śrubowe, (jeżeli są poluzowane -dokręcić), 

zwracając uwagę na mocowanie poszczególnych zespołów, łożysk, 

napinaczy itp. 

 naciąg pasów klinowych 

 zużycie elementów ruchomych, pęknięcia i odkształcenia mogące w 

efekcie doprowadzić do awarii. 

Maszynę należy każdorazowo wypoziomować. W przypadku pracy na miękkim 

podłożu należy pod podstawki podłożyć deski. W czasie pracy sortownika 

należy obserwować stopień zanieczyszczenia powierzchni sit. Jeżeli powyżej 

5% powierzchni jest wyłączona z pracy trzeba zatrzymać maszynę i oczyścić 

oczka sit. Oczyszczać należy również pręty przenośnika ukośnego oraz rolki 

stołu selekcyjnego w celu zapobiegania ich znacznemu zanieczyszczeniu, 

szczególnie lepką glebą prowadzącą do awarii. W celu przemieszczania 

sortownika na nowe miejsce pracy należy go ciągnąć za przeznaczony do tego 

dyszel, umożliwiający również skręcanie koła prowadzącego (pod stołem 

selekcyjnym). Dopuszczalne jest również przeciąganie maszyny w niewielkiej 

odległości za ciągnikiem rolniczym. Nie należy jednak przekraczać prędkości 5 

km/h, a w przypadku poruszania po drogach publicznych zachować odnośne 
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przepisy Kodeksu Drogowego. Jeżeli w trakcie pracy sortownika nastąpi 

zadziałanie wyłącznika samoczynnego, należy wykryć przyczynę przeciążenia 

silnika i usunąć ją w prostym przypadku (np. tarcie taśmy o obudowę) lub 

zwrócić się do mechanika. Jeżeli wyłącznik samoczynny wyłącza silnik, mimo iż 

wszystkie napędy wykazują prawidłowe opory ruchu, (co wskazuje kręcenie 

ręczne kołami pasowymi naprawy musi dokonać uprawniony elektryk. 

 

   !    Uwaga: W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji urządzenia 

przed ponownym uruchomieniem należy sprawdzić 

połączeń przewodu zerującego w gniazdach wtykowych i 

wtyczkach. 

 

6.8. Regulacja 
Pasy klinowe powinny być okresowo sprawdzane i ewentualnie napinane do 

wartości opisanych w p. 6.3.  

- napinanie pasa klinowego HA 1600 odbywa się przez odchylenie płyty 

podstawy silnika. Odchylenie umożliwia śruba blokowana dwiema 

nakrętkami  

- napinanie pasów HA 1700, HA 1800, HB 4750 odbywa się poprzez 

regulację napinaczem ręcznym. 

Po poluzowaniu nakrętki śruby ustalającej ramię napinacza dociskamy je 

ręcznie (przy użyciu drewnianej dźwigni), a następnie ponownie zamocowujemy 

w nowym położeniu. Regulacji okresowej wymaga również napięcie taśmy stołu 

selekcyjnego oraz taśmy przenośnika taśmowo – listwowego. Zasadą jest, że 

napięcie wymienionych taśm powinno być zawsze wystarczające do ich pracy 

bez poślizgu przy normalnym obciążeniu, lecz nie większe. Odbywa się to 

poprzez regulację śrubami naciągowymi i po ustaleniu zabezpieczenia ich 

przeciwnakrętkami. Wydajność sortownika można zmieniać poprzez usuwanie 

lub mocowanie dodatkowych zabieraków, będących na wyposażeniu.   

 

♦   Nie wolno uruchamiać sortownika nie zabezpieczonego przed  skutkami 

porażenia elektrycznego oraz zwarcia – grozi  porażeniem prądem. 

♦   Wszelkie   prace   związane   z   naprawą,   konserwacją   i   obsługą 

techniczną – wykonywać bezwzględnie przy odłączonej instalacji sortownika. 

/wyłączenie wtyki z gniazda/ – nie zastosowanie  się do w/w zaleceń grozi 

porażeniem prądem 

♦   Nie    wolno    wykonywać    jakichkolwiek   robót   przy   instalacji elektrycznej   

pod   napięciem  –  grozi   porażeniem   prądem. 
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♦   Wszelkie  naprawy  instalacji  elektrycznej  może  wykonywać tylko 

uprawniony elektryk ( uprawnienia SEP do 1 kV ). Przed przystąpieniem do 

eksploatacji jak i po przeprowadzonych naprawach elektrycznych należy 

sprawdzić skuteczność  obwodu uziemiania gniazd. 

♦    Podczas ruchu bębna nie zbliżać rąk  –grozi okaleczeniem. 

♦   W  przypadku  dłuższego postoju  sortownika  należy  go zabezpieczyć 

przykryciem  zwijając  odpowiednio  przewód  zasilający. 

♦   Sortownika   nie   wolno  używać   do   innych  celów   niż   jest  ona 

przeznaczona – grozi wypadkiem i utratą gwarancji. 

♦   Usuwanie ewentualnych niedrożności należy dokonać przy pomocy pręta lub 

łopatki po zatrzymaniu sortownika i wyciągnięciu wtyki  

z gniazda, a nie bezpośrednio ręką. 

♦   Zabrania  się  użytkowania  sortownika  przez  dzieci  –  grozi   wypadkiem. 

♦    Nie  wyłączać  wtyki  z  gniazda  przed  wyłączeniem  wyłącznika – grozi 

porażeniem. 

 

 

  7.    PARAMETRY     AKUSTYCZNE   
 

 

Producent ROLMET Lipsk deklaruje, że wartość skorygowanego poziomu 

mocy akustycznej hałasu działającego na środowisko  nie przekracza 

 

                                          LWA = 73 dB (A) 

 

 

8.   TRANSPORT   I   PRZECHOWYWANIE 
 

Sortownik M 614 można transportować na małe odległości na platformie 

dowolnego środka transportu, który należy zabezpieczyć przed przesuwaniem 

się np. przez przybicie gwoździami nogi do podłogi i zamocowanie kół jezdnych 

klinami uniemożliwiającymi wszelkie przesunięcia. Załadunek na środek 

transportu może być dokonany przy pomocy dźwigu lub ręcznie przez zespół  4 

– osobowy. 
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Położenie sortownika w czasie transportu powinno być pionowe. Do 

przemieszczania sortownik wyposażony jest w uchwyty, koła jezdne  i  może  

być  przemieszczana  przez  zespół  2 – osobowy. 

 

Sortownik należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. 

Maszyna do odbiorcy jest dostarczana transportem samochodowym, 

zabezpieczona klinami pod koła jezdne i spięta pasami w stanie zmontowanym. 

Przed włączeniem do sieci elektrycznej należy wezwać elektryka celem 

sprawdzenia zgodności obrotów silnika. 

         

 

9.   INSTRUKCJA   KONSERWACJI 
Użytkowanie sortownika wymaga smarowania. Łożyska wału wykorbionego, 

wału pośredniego przenośnika ukośnego i stołu selekcyjnego posiadają własny 

zapas smaru, wystarczający na eksploatację w ciągu min. 3 lat. Po upływie 

dłuższego okresu wskazane jest łożyska te zużyte wymienić. Po sezonie 

roboczym i po każdej przerwie w pracy należy sortownik dokładnie oczyścić z 

resztek gleby i brudu, miejsca uszkodzeń farby zabezpieczającej przed korozją 

ponownie zamalować oraz uzupełnić uszkodzone koszulki sit. Sortownik należy 

przechowywać pod zadaszeniem z odciążonymi kołami jezdnymi (wspartego na 

podpórkach)  

 

       !       KONSERWACJA 

 

 Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszczące oraz usuwające usterki 

funkcyjne przeprowadzać z zasady przy wyłączonym napędzie i 

zatrzymanym silniku elektrycznym. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda 

zasilającego. 

 Nakrętki i śruby sprawdzać regularnie na ich stałym miejscu i dokręcać 

 Przy wymianie używać odpowiednich narzędzi i rękawic. 

 Oleje i smary starannie usunąć z powierzchni roboczych. 

 Przed pracami elektrycznymi spawalniczymi i pracami przy systemie 

elektrycznym oddzielić ciągły dopływ prądu. 

 Urządzenia ochronne podlegają zużyciu, dlatego należy je regularnie 

regulować, kontrolować i w odpowiednim czasie wymienić. 
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 Części zapasowe muszą odpowiadać przynajmniej ustalonym przez 

producenta technicznym wymaganiom. Te podaje się np. przez oryginalne 

części zamienne. 

 

Konserwacja  sortownika  obejmuje czynności: 

 

♦     Czyszczenie  sortownika  po zakończeniu pracy 

♦    Przeglądy    i    kontrole    wszystkich    ważniejszych    części   oraz  

niezwłoczne usuwanie zauważonych usterek 

♦    Malowanie     powierzchni     farbą     ochronną    w   przypadku   jej  

odpryśnięcia 

♦   Okresowe   smarowanie   smarem    ŁT  –  43   łożysk   i   części 

współpracujących wg tabeli nr 2 : 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od należytej i sumiennej konserwacji zależy sprawna praca oraz żywotność 

sortownika. Po dłuższej przerwie w użytkowaniu należy poddać sortownik 

remontowi zapobiegawczemu. Należy go starannie oczyścić, usunąć 

ewentualne usterki, wymienić zniszczone śruby  

i nakrętki, dokładnie przesmarować i zabezpieczyć . Zniszczone lub zużyte 

tabliczki przylepne należy uzupełnić nabywając je u producenta lub w punktach 

sprzedaży detalicznej. 

L.p. Miejsce smarowania 
Sposób 

smarowania 
Częstotliwość 

1 

 

Ułożyskowanie 

/podparcie/ ramy bębna 

z obu stron 

 

Wciskać smar 

smarowniczką 

Co 100 godzin 

pracy 

2 
Ułożyskowanie bębna 

sortownika 

Nakładać smar 

przy pomocy 

łopatki 

Co 500 godzin 

pracy 

3 Ułożyskowanie kół jezdnych 

Nakładać smar 

przy pomocy 

łopatki 

Co 500 godzin 

pracy 

4 Przekładnia napędowa 

Nakładać smar 

przy pomocy 

łopatki 

Co 100 godzin 

pracy 
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10.   PODSTAWOWE   USTERKI  ORAZ  ICH  USUWANIE 
 

L.p Usterka Przyczyna Usunięcie 

1 

Nie załączenie się 

wyłącznika 

głównego 

Brak napięcia w instalacji 

elektrycznej 

Włącz napięcie lub wezwij 

elektryka 

2 
Poślizg taśmy stołu 

selekcyjnego 

Nie napięty bęben 

napinający 

Naciągnąć bęben stołu 

selekcyjnego za pomocą 

nakrętek napinacza 

3 

Jednostronne 

przesunięcie taśmy 

gumowej stołu 

selekcyjnego 

Nierównomiernie napięty 

bęben napinający 

Za pomocą nakrętek 

napinacza wyrównać 

przesuwanie się taśmy 

4 
Brak ruchu 

podzespołów 

Poślizg pasów klinowych 

na kołach pasowych 

Za pomocą napinaczy 

usunąć poślizg 

 

Uwaga ! 
Konserwacja oraz usuwanie wszelkich niesprawności sortownika 

powinny odbywać się bezwzględnie po odłączeniu elektrycznego 

przewodu zasilającego od sieci elektrycznej.  

 

11.  DEMONTAŻ  I  KASACJA 
 

W czasie demontażu i kasacji maszyny należy przestrzegać niżej podanych 

zasad: 

-części stalowe zgromadzić w jedno miejsce, posegregować i nie przydatne  

  lub nie nadające się do wykorzystania odstawić do punktu skupu złomu. 

-części gumowe i drewniane zgromadzić oddzielnie z przeznaczeniem do  

  spalenia bezpiecznego ekologicznie. 

WAŻNE: Zgromadzone części po kasacji lub demontaż zabezpieczy  

                 przed dziećmi i zwierzętami. 

W przypadku zużycia się części po zakup nowych należy zwrócić się do 

producenta względnie punktu zakupu maszyny. 

 

Wymianę zużytych części sortownika na zlecenie użytkownika może wykonać 

serwis producenta. Zużyte części sortownika nie wolno wyrzucać do śmieci. 

Części metalowe oddać do składnicy złomu, części  
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z tworzywa do specjalnych pojemników na tworzywa sztuczne lub do punktów 

skupujących.                                              

 

Zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa przy wymianie zużytych części 

poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi ręcznych  

i mechanicznych jak i środków ochrony osobistej.( rękawice, ubranie robocze, 

okulary itp.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         UWAGA ! 

                                      Zużytych  wyrobów  elektrycznych 

                                             i elektronicznych   nie należy wyrzucać wraz z   

odpadami komunalnymi. Oddać je należy  do zakładów  

recyklingu. 

                                             Wskazówek na ten temat można uzyskać  w  

ROLMET Lipsk. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
 

 
Producent: 

ROLMET Borodziuk Dadura Sp. J. 
ul. Jermakowicza 12 

16 – 315 Lipsk 
 
 

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną maszyny: 
- Krzysztof Dadura, ul. Jermakowicza 12, 16-315 Lipsk 

 
 
Wyrób: 

SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW M 614/1 
 

 
Numer fabryczny:......................  Rok produkcji:......................... 

 
 

Sortownik do ziemniaków M 614 przeznaczony jest do rozdzielania masy ziemniaków na 
trzy frakcje wymiarowe, tj. nad sadzeniaki, sadzeniaki i pod sadzeniaki przy jednoczesnym 

odsiewaniu zanieczyszczeń i odpadów. 
 
 
Niniejszym oświadczamy, że sortownik opisany powyżej spełnia: 

1. wszystkie odpowiednie przepisy: 
 Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.05.2006r w 

sprawie maszyn wdrożonej do polskiego prawodawstwa Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 21.10.2008r w sprawie maszyn (Dz. U. Nr 199, poz.1228) 

 Dyrektywy 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.02.2014 r.        
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
udostępnienia na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania        
w określonych granicach napięcia; 

2. wymagania następujących norm zharmonizowanych: 
 PN-EN ISO 13857:2020; 
 PN-EN ISO 4254-1:2016; PN-EN 60204-1:2018; 

3. wymagania norm: PN-ISO 3600:1998; PN-EN 11684:1998. 
 
 Ta deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeżeli sortownik zostanie zmieniony lub 
przebudowany bez naszej zgody. 
 
 
Sporządzona w: ...Lipsk...                                                        dnia .............................. 
 
Tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności w imieniu 
producenta: 
 
 
 
 

.............................................................................. 
(imię, nazwisko, podpis)                    
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12. KATALOG CZĘŚCI 
 

DYSTRYBUTOREM CZĘŚCI ZAMIENNYCH JEST: 

 

ROLMET 

Borodziuk Dadura Sp.J. 

ul.  Jermakowicza 12 

16-315 Lipsk 

 

    

! 
Zamawiając części zamienne do sortownika należy podać: 

nazwę części, numer rysunku i ilość zamawianych sztuk. 
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Zanim  wezwiesz  serwis ....... 

 

 
UWAGA !!! 
 
Przypominamy,  iż  w  przypadku  bezpodstawnego  wezwania  
serwisu  klient  pokrywa  koszty  przyjazdu  i  pracy  jednostki  
serwisowej. 
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Sortownik do ziemniaków   Tablica T – 1 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Przenośnik ukośny 

Zespół sortujący 

Stół selekcyjny 

Układ napędowy 

Instalacja  elektryczna 

Podpórka 

6614/01-00-000 

6614/02-00-000 

6614/03-00-000 

6614/04-00-000 

6614/05-00-000 

6614/06-00-000 

1 

1 

1 

1 

1 

3 
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Przenośnik ukośny    Tablica T – 2 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

- 

Ściana lewa 

Ściana prawa 

Kosz zasypowy k p l. 

Przenośnik k p l. 

Wspornik k p l. 

Zsyp k p l. 

Podpora k p l. 

Wał górny k p l. 

Wał dolny k p l. 

Podpórka 

Rozpora k p l 

Osłona 

Rozpora 

Śruba naciągowa 

Sworzeń 

Śruba M8x40-5,8-B 

Śruba M8x20-5,8-B 

Śruba M8x16-5,8-B 

Śruba M8x14-5,8-B 

Śruba M6x18-5,8-B 

Śruba M6x16-5,8-B 

Śruba M6x12-5,8-B  

Nakrętka M10-5-B 

Nakrętka M8-5-B 

Nakrętka M6-5-B 

Podkładka 10,5 

Podkładka 8,4 

Podkładka 6,4 

Podkładka spr. 8,2 

Podkładka spr.6,1 

Zawleczka S-Zn-2,5x16 

Zawleczka A36-FeZn25 

Przenośnik ukośny  (poz. 1 - 33) 

6614/01-01-000 

6614/01-02-000 

6614/01-03-000 

6614/01-04-000 

6614/01-05-000 

6614/01-06-000 

6614/01-07-000 

6614/01-08-000 

6614/01-09-000 

6614/01-11-000 

6614/01-12-000 

6614/01-13-000 

6614/01-14-000 

6614/01-15-000 

6614/01-16-000 

PN-85/M-82101 

PN-85/M-82105 

PN-85/M-82105 

PN-85/M-82105 

PN-85/M-82105 

PN-85/M-82105 

PN-85/M-82105 

PN-86/M-82144 

PN-86/M-82144 

PN-86/M-82144 

PN-78/M-82005 

PN-78/M-82005 

PN-78/M-82005 

PN-77/M-82008 

PN-77/M-82008 

PN76/M-82001 

BN/811902-04 

6614/01-00-000 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

6 

16 

4 

1 

7 

7 

4 

28 

15 

5 

4 

8 

28 

15 

2 

3 

1 
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Przenośnik taśmowo-listwowy kpl.   Tablica T – 3 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

 

12 

13 

- 

Zabierak k p l. 

Zawias I 

Zawias II 

Sworzeń 

Listwa 

Pas 

Nakładka przenośnika 

Śruba pods. M6x25 

Nakrętka M6 

Nit 5x24-B-Al. 

Podkładka 5,3-Al. 

Podkładka5,3 

Wkręt M5x20 

Nakrętka M5 

Zawleczka S-Zn 2x10 

Przenośnik taśmowo listwowy k 

p l.(1-13) 

 

6614/01-04-100 

6614/01-04-001 

6614/01-04-002 

6614/01-04-003 

6614/01-04-005 

6614/01-04-006 

6614/01-04-007 

PN-85/M-82503 

 

PN-88/M-82954 

 

 

PN-88/M-82954 

PN 78/M-82005 

 

6614/01-04-000 

 

13 

2 

2 

2 

65+5 

2 

130 

26 

26 

260 

268 

4 

52 

60 

4 

1 
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Wspornik kpl.      Tablica T – 4 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

- 

 

Wspornik 

Oś rolki k p l. 

Ramię napinacza k p l. 

Rolka 

Rolka podtrzymująca 

Łożysko kul 6204 2RS 

Pierścień osadczy  spr. W47 

Pierścień osadczy  spr.Z20 

Śruba M10x25-5,8-B 

Śruba M6x14-5,8-B 

Nakrętka M10-5-B 

Nakrętka M6-5-B 

Podkładka13 

Podkładka 10,5 

Podkładka spr.10,2 

Podkładka spr. 6,1 

Zawleczka S-Zn-2,5x16 

Wspornik kpl.(poz.1–17) 

6614/01-05-100 

6614/01-05-200 

6614/01-05-300 

6614/01-05-001 

000.10.000.05 

PN-85/M-86100 

PN-81/M-85111 

PN-81/M-85111 

PN-85/M-82105 

PN-85/M-82105 

PN-86/M-82144 

PN-86/M-82144 

PN-78/M-82005 

PN-78/M-82005 

PN-77/M-82008 

PN-77/M-82008 

PN-76/M-82001 

6614/01-05-000 

 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

4 

2 

2 

1 

4 

3 

1 
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Wał górny kpl.     Tablica T – 5 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

Koło pasowe 

Koło napędowe 

Obudowa łożyska 

Wał górny 

Łożysko kulkowe K6204 2RS 

Wpust pryzm. A 8x7x25 

Wpust pryzm. A 6x6x36 

Pierścień osadczy spr.Z 25 

Pierścień osadczy spr.Z 20 

Wał górny kpl. (poz.1-9) 

 

6614/01-08-100 

6614/01-08-200 

6614/01-08-300 

6614/01-08-001 

PN-85/M-86100 

PN-70/M-85005 

PN-70/M85005 

PN-81/M-85111 

PN-81/M-85111 

6614/01-08-000 

 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 
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Wał dolny kpl.      Tablica T – 6 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

- 

Wał dolny 

Koło napędowe 

Obudowa łożyska 

Wpust pryzm.A8x7x25 

Pierścień osadczy spr.Z25 

Łożysko kulkowe K6204 2RS 

Wał dolny kpl.(poz.1-6) 

6614/01-09-001 

6614/01-08-200 

6614/01-08-300 

PN-70/M-85005 

PN-81/M-85111 

PN-85/M-86100 

6614/01-09-000 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 
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Rozpora kpl.     Tablica T – 7 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

- 

Wysięgnik 

Pręt rozpory 

Tulejka 

Rolka podtrzymująca 

Nakrętka M8-B-5 

Podkładka spr.Z 8,2 

Rozporka kpl.( poz. 1-6 ) 

6614/01-12-100 

6614/01-12-001 

6614/01-12-002 

000.10.000.05 

PN-86/M-82144 

PN-77/M-82008 

6614/01-12-000 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 
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Zespół sortujący     Tablica T – 8 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

- 

Rama sortownika 

Kosz sitowy górny 

Kosz sitowy dolny 

Sito odsiewające 

Sito sortujące 

Zsyp podsadzeniaków 

Sprężyna1 

Sprężyna 2 

Listwa usztywniająca 

Nakładka I 

Pochylnia kpl. 

Śruba M8x25-5,8-B 

Wkręt M8x14-5,8-B 

Śruba M6x20-5,8-B 

Nakrętka M8-5-B 

Nakrętka M6-5-B 

Podkładka spr. Z 8,2 

Podkładka spr. Z 6,1 

Podkładka 6,4 

Śruba M6x25-5,8-B 

Zespół sortujący (poz.1-20) 

 

6614/02-01-000 

6614/02-02-000 

6614/02-03-000 

6614/02-04-000 

6614/02-05:10-000 

6614/02-11-000 

6614/02-00-001 

6614/02-00-002 

6614/02-00-003 

6614/02-00-004 

6614/02-12-000 

PN-86/M-82105 

PN-86/M-82205 

PN-86/M-82105 

PN-86/M-82144 

PN-77/M-82144 

PN-77/M-82008 

PN-78/M-82008 

PN-86/M-82005 

PN86/M-82105 

6614/02-00-000 

1 

1 

1 

1 

1+1 

1 

4 

4 

4 

16 

1 

32 

4 

4 

36 

12 

36 

12 

24 

8 

1 
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Kosz sitowy górny                  Tablica T – 9 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

- 

Ramka targańca 

Podest zsypowy 

Belka przednia kpl. 

Burta lewa 

Burta prawa 

Ściana tylna 

Przegroda 

Nakładka 

Śruba M6x35-4,8 

Śruba M6x25-4,8 

Śruba M6x16-5,8-B 

Wkręt do drew.4x14-K-C 

Wkręt do drew.4x30-k-C 

Nakrętka M6-5-B 

Podkładka spr.Z 6,1 

Kosz sitowy górny (poz.1-15) 

6614/02-02-100 

6614/02-02-200 

6614/02-02-300 

6614/02-02-001 

6614/02-02-002 

6614/02-02-003 

6614/02-02-004 

6614/02-02-005 

PN-87/M82406 

PN-87/M82406 

PN-86/M-82105 

PN-85/M-82505 

PN-85/M-82505 

PN-86/M-82144 

PN-77/M-82008 

6614/02-02-000 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

15 

2 

4 

8 

21 

21 

1 
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Kosz sitowy dolny    Tablica T – 10 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

- 

Belka tylna kpl. 

Belka przednia kpl. 

Belka targańca kpl. 

Burta 

Wspornik I prawy 

Wspornik II lewy 

Przegroda II 

Śruba M6x25-4,8 

Śruba M6x14-5,8-B 

Nakrętka M6-5-B 

Podkładka spr. Z6,1 

Kosz sitowy dolny ( poz. 1-11 )  

6614/02-03-100 

6614/02-03-200 

6614/02-03-300 

6614/02-03-001 

6614/02-03-002 

6614/02-03-003 

6614/02-03-004 

PN-87/M-82406 

PN-86/M-82105 

PN-86/M-82144 

PN-77/M-82008 

6614/02-03-000 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

22 

2 

24 

24 

1 
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Stół selekcyjny      Tablica T – 11 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Ściana lewa kpl. 

Ściana prawa kpl. 

Wał napędowy 

Wał napinający 

Koło pasowe dp=330 

Workownik kpl. 

Oś dyszla 

Rama 

Jarzmo kpl. 

Dyszel 

Koło łańcuchowe Z-19 

Rura PCV 50x2,4 

Zaślepka 

Podkładka specjalna 

Rozdzielacz 

Tulejka 

Obudowa łożyska 

Śruba naciągowa 

Łańcuch 

Oś koła 

Tulejka dystansowa 

Tulejka oporowa 

ŚrubaM10x20-5,8-B 

Śruba M8x40-5,8-B 

Śruba M8x25-5,8-B 

ŚrubaM8x20-5,8-B 

ŚrubaM6x14-5,8-B 

Nakręt. koron.Z M16G-B 

Nakrętka M10-5-B 

Nakrętka M8-5-B 

Nakrętka M6-5-B 

Podkł.do sworz.20,5 

6614/03-01-000 

6614/03-02-000 

6614/03-03-000 

6614/03-04-000 

6614/03-05-000 

6614/03-06-000 

6614/03-07-000 

6614/03-00-100 

6614/03-00-200 

6614/03-00-300 

 

 

 

6614/03-00-001 

6614/03-00-002 

6614/03-00-003 

6614/03-00-004 

6614/01-15-000 

 

6614/02-00-006 

6614/02-00-008 

6614/02-00-009 

PN-86/M-82105 

PN-86/M-82101 

PN-86/M-82105 

PN-86/M-82105 

PN-86/M-82105 

PN-86/M-82148 

PN-86/M-82144 

PN-86/M-82144 

PN-86/M-82144 

PN-63/M-82004 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2+2 

48  

96  

2 

1 

1 

2 

2 

1+1 

1 

2 

2 

8 

2 

7 

16 

3 

1 

12 

25 

7 

1 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 * 

52 * 

53 * 

 

- 

Podkładka 8,4 

Podkładka spr.Z 10,2 

Podkładka spr.Z 8,2 

Podkładka spr.Z 6,1 

Zawleczka S-Zn-5x50 

Zawleczka S-Zn-5x36 

Zawleczka S-Zn-4x40 

Wpust pryzm.A6x6x36 

Pierścień osad.spr.Z 20 

Tul.walc.D28H8/36r7x20 

Opona 4.00-4-2PR 

Obręcz 2.50 C-4 

Łożysko K6204 2RS 

Pierścień osad. spr.Z-25 

Łożyska 6204 2RS 

Wpust pryz. A6x6x30 

Zacisk 

Lampa oświetleniowa 

Maszt lampy 

Przewód kablowy OWzo 

3x1,5mm2 + wtyczka 

Stół selekcyjny (poz.1-53) 

 

PN-78/M-82005 

PN-77/M-82008 

PN-77/M-82008 

PN-77/M-82008 

PN-76/M-82001 

PN-76/M-82001 

PN-76/M-82001 

PN-70/M-85005 

PN-81/M-85111 

PN-85/M-87201 

PN-73/C-94300 

BN-72/1902-44 

PN-76/M-82001 

PN-70/M-85005 

PN-81/M-85111 

PN-81/M-85111 

6614/03-06-010 

2 x 36 W 

 

 

 

6614/03-00-000 

12 

8 

25 

6 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

2 

4 

4 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

 

1 
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Układ napędowy     Tablica T – 12 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

- 

Napęd koszy sitowych 

Wał napęd. pośr. 

Napinacz pasa 

Napinacz 

Układ napędowy (poz.1-4) 

6614/04-01-000 

6614/04-02-000 

6614/04-03-000 

6614/04-04-000 

6614/04-00-000 

1 

1 

1 

1 

1 
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56 

 

Napęd koszy sitowych    Tablica T – 13 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Koło pasowe dc=375 

Podstawa silnika 

Napinacz silnika 

Osłona silnika 

Osłona przekładni 

Osłona wału pośrednie 

Oprawa łoży. Targańca 

Obudowa łożyska kpl.  

Wał wykorbiony 

Koło pasowe dc=100 

Koło pasowe dc=112 

Oś podstawy silnika 

Tuleja dwudzielna 

Pierścień zewnętrzny 

Pierścień dystansowy I 

Pierścień dystansowy II 

Nakładka I 

Nakładka II 

Targaniec I 

Targaniec II 

Pokrywa 

Śruba M6x16-5,8-B 

Śruba M6x50-5,8-B 

Śruba M8x25-5,8-B 

Śruba M8x30-5,8-B 

Śruba M8x40-5,8-B 

Śruba M10x35-5,8-B 

Nakrętka M6-5,0-B 

Nakrętka M8-5,0-B 

Nakrętka M10-5,0-B 

Nakrętka M12-5,0-B 

Podkładka spr. 6,1 

6614/04-01-100 

6614/04-01-200 

6614/04-01-300 

6614/04-01-400 

6614/04-01-500 

6614/04-01-600 

6614/04-01-700 

6614/01-08-300 

6614/04-01-001 

6614/04-01-002 

6614/04-01-003 

6614/04-01-004 

6614/04-01-005 

6614/04-01-006 

6614/04-01-007 

6614/04-01-008 

6614/04-01-009 

6614/04-01-010 

6614/04-01-011 

6614/04-01-012 

6614/04-01-013 

PN-85/M-82101 

PN-85/M-82101 

PN-85/M-82101 

PN-85/M-82101 

PN-85/M-82101 

PN-85/M-82101 

PN-86/M-82144 

PN-86/M-82144 

PN-86/M-82144 

PN-86/M-82144 

PN-77/M-82008 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

2 

6 

9 

9 

2 

8 

6 

4 

18 

16 

4 

2 

18 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

- 

Podkładka spr. 8,2 

Podkładka spr. 10,2 

Podkładka 6,4 

Podkładka 8,4 

Podkładka 10,5 

Nakrętka łożyska KM 7 

Podkładka zębata MB 7 

Zawleczka S-Zn5x50 

Pierścień osadczy Z20 

Pierścień osadczy Z45 

Wpust pryzm A6x6x20 

Wpust pryzm A6x6x30 

Wpust pryzm A6x6x36 

Łożysko kul. UCP 204 

Łożysko kul.6209 2RS 

Pas klinowy HA 1600 

Silnik elekt. Sf80-6B  

Uszczelniacz 62x45x7 

Podkładka 21 

Napęd koszy sitowych (poz.1-51) 

PN-77/M-82008 

PN-77/M-82008 

PN-78/M-82005 

PN-78/M-82005 

PN-78/M-82005 

PN-82/M-86478 

PN-82/M-86478 

PN-76/M-82001 

PN-81/M-85111 

PN-81/M-85111 

PN-70/M-85005 

PN-70/M-85005 

PN-70/M-85005 

PN-86/M-86100 

PN-86/M-86100 

PN-86/M-85200 

 

 

PN-59/M-82030 

6614/04-00-000 

16 

4 

8 

20 

8 

3 

3 

4 

2 

6 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

6 

4 
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Wał napędowy pośredni    Tablica T – 14 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

- 

 

Wał pośredni 

Koło pasowe dc=375 

Koło pasowe dc=125 

Koło pasowe dc=100 

Obudowa łożyska kpl. 

Pierścień dystansowy I 

Pierścień dystansowy II 

Śruba M8x25-5,8-B 

Nakrętka M8-5-B 

Podkładka 8,4 

Podkładka spr.8,2 

Pierścień spr.W47 

Pierścień spr. Z20 

Wpust pryzm A6x6x20 

Wpust pryzm A6x6x35 

Pas klinowy HB 4750 

Pas klinowy HA 1800 

Łożysko kul.6204 2RS 

Pas klinowy HA1700 

Śruba M6x25-5,8-B 

Podkładka 6,2 

Podkładka spr. z6,1 

Nakrętka M6-5-B  

Wal napędowy pośredni  

(poz.1-19) 

 

6614/04-02-001 

6614/04-01-100 

6614/04-02-002 

6614/04-01-002 

6614/01-08-300 

6614/04-01-007 

6614/04-01-008 

PN-85/M-82105 

PN-86/M-82144 

PN-78/M-82005 

PN-77/M-82008 

PN-81/M-82111 

PN-81/M-82111 

PN-70/M-85005 

PN-70/M-85005 

PN-86/M-85200 

PN-86/M-85200 

PN-85/M-86100 

PN-86/M-85200 

PN-85/M-82105 

PN-78/M-82005 

PN-77/M-82008 

PN-86/M-82144 

6614/04-09-000 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

6 

6 

6 

6 

1 
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Napinacz pasa      Tablica T – 15 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- 

Ramię napinacza 

Oś napinacza 

Rolka 

Śruba M10x35-5,8-B 

Nakrętka M10-5,0-B 

Podkładka spr. 10,2 

Podkładka 10,5 

Pierścień os.spr. Z20 

Pierścień os.spr. W47 

Łożysko kulk. 6204 2RS 

Napinacz pasa ( poz. 1-10) 

 

6614/04-03-001 

6614/04-03-002 

6614/01-05-001 

PN-85/M-82101 

PN-86/M-82144 

PN-77/M-82008 

PN-78/M-82005 

PN-81/M-82111 

PN-81/M-82111 

PN-85/M-86100 

6614/04-03-000 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

1 
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Napinacz      Tablica T – 16 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

- 

Ramię 

Oś 

Rolka 

Śruba M10x25-5,8-B 

Nakrętka M10-5,0-B 

Podkładka spr. 10,2 

Podkładka 10,5 

Pierścień osad.spr.Z20 

Pierścień osad. spr. W47 

Łożysko kulk. 6204 2RS 

Śruba M10x35-5,8-B 

Napinacz ( poz. 1-11 ) 

6614/04-04-001 

6614/04-04-002 

6614/01-05-001 

PN-85/M-82105 

PN-86/M-82144 

PN-77/M-82008 

PN-78/M-82005 

PN-81/M-85111 

PN-81/M-85111 

PN-85/M-86100 

PN-85/M-82101 

6614/04-04-000 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 
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Instalacja elektryczna    Tablica T – 17 
 
 

Nr 

Poz. 
Nazwa części 

Nr rys. lub 

normy 
Il. szt. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

- 

Obejma 

Przewód długi OWzo 4x1,5mm2-10mb 

Przewód krótki OWzo 4x1,5 mm2 

Wtyczka IP44-3P+Z 

Wyłącznik PGJW-IP65 z zabezp. 

podnapięciowym 

Przewód zerowy N 

Dławica DW-P16 

Dławica DW-P13,5 

Wąż gum. 14x1,5x40 

Wkręt M4x16-4,8-B 

Wkręt M4x12-4,8-B 

Nakrętka M4-5-B 

Podkładka 4,3 

Podkładka spr. 4,1 

Instalacja elektryczna (poz. 1-14) 

6614/05-00-001 

6614/05-00-003 

6614/05-00-002 

PN-85/E-93250 

PN-74/E-06151 

 

PN-71/E-06150 

BN-72-3068-15 

BN-72-3068-15 

PN-67/C-94159 

PN-85/M-82219 

PN-85/M-82219 

PN-86/M-82144 

PN-78/M-82005 

PN-77/M-82008 

6614/05-00-000 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

5 

5 

5 

1 
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14.  KARTA  GWARANCYJNA 
 

ROLMET 

Borodziuk Dadura Sp.J. 

ul.  Jermakowicza 12 

16-315 Lipsk 

 

 

KARTA  GWARANCYJNA 

 

      Nr. fabryczny..........................                     Symbol    M  614 / …     

 

      Data produkcji........................ 

 

Sortownik M 614 został wykonany zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i 

technologiczną zawartą w warunkach technicznych odbioru i wykonania . 

W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wad 

fizycznych ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 

Gwarancja jest udzielana na sprawne działanie sortownika przez okres   

 12 miesięcy  i  obejmuje: 

 

♦   materiały 

♦   wykonawstwo 

♦   montaż części , zespołów i podzespołów 

 

Producent zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku: 

 

♦  uszkodzeń  mechanicznych  sortownika  powstałych  po  przekazaniu  go 

użytkownikowi, 

 ♦ niewłaściwej   eksploatacji,   konserwacji,   przechowywania  sortownika   w 

szczególności niezgodnej z instrukcją obsługi,   

♦  wykonania   napraw   przez   osoby   nieupoważnione   bez   zgody producenta 

na ich przeprowadzenie, 

♦  wprowadzanie  zmian  konstrukcyjnych  bez  uzgodnienia  na  piśmie               

    z producentem. 
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Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę 

sprzedaży potwierdzoną pieczątką firmową jednostki handlowej. Nie może 

zawierać skreśleń i poprawek osób nieupoważnionych. 

 

Duplikat Karty Gwarancyjnej może być wydawany na pisemną prośbę po 

przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.  

 

W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej, 

koszty z tym związane ponosić będzie użytkownik  w pełnym wymiarze. 

 

Reklamacje wnosi się na piśmie. W przypadku nie cierpiącym zwłoki, 

reklamacja może być złożona telefonicznie. Użytkownik zobowiązany  jest 

odnotować czas rozmowy i osobę, która u producenta przyjęła reklamację. 

Telefoniczne zgłoszenie winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.  

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną obowiązują 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

UWAGA! 

 

PIERWSZEGO PODŁĄCZENIA  SORTOWNIKA M 614 DO  INSTALACJI 

ELEKTRYCZNEJ  UŻYTKOWNIKA  WINNA  DOKONAĆ OSOBA 

UPRAWNIONA. PROSIMY   

O  DOKONANIE  POTWIERDZENIA PONIŻEJ. 

 

 

 

                                                                              

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

              (data)                                                  (podpis i pieczęć) 
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Producent zapewnia obsługę gwarancyjną w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

do dnia naprawy.  

 

Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy, licząc od dnia zgłoszenia do 

czasu wykonania usługi, jeżeli wada uniemożliwiła korzystanie  

z sortownika.  

 

Data sprzedaży ....................................................... 

                                            (dzień, miesiąc, rok) 

 

Pieczęć punktu sprzedaży                             Podpis sprzedawcy 

 

WYPEŁNIA   PRODUCENT 
 

Data zgłoszenia reklamacji .................................................. 

 

Sposób załatwienia .......................................................................................... 

 

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

 

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

 

Data załatwienia reklamacji  ............................................... 

 

Gwarancję przedłużono do dnia .......................................... 

 

Podpis i pieczęć 

producenta           ............................................................. 

 

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

 

Sprzęt technicznie sprawny po naprawie odebrałem 

 

 

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

                                                                 (data i podpis użytkownika) 
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Data zgłoszenia reklamacji ………………………………………. 

 

Sposób załatwienia……………………………………………........ 

 

……………………………………………………………………… 

 

Data załatwienia reklamacji ……………………………………… 

 

Gwarancję przedłużono do ………………………………………. 

 

 

 

Podpis i pieczęć  

Producenta    ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Data zgłoszenia reklamacji…………………………………………… 

 

Sposób załatwienia ………………………………………………….. 

 

 Data załatwienia reklamacji…………………………………………… 

 

Gwarancję przedłużono do dnia ……………………………………… 

 

 

Podpis i pieczęć  

Producenta……………………………………………………………….. 

 

 


