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Thank you for choosing our Z237 bale wrapping machine 
designed for efficient operation.

This Manual will let you fully use the advantages of our 
wrapping machine and to optimise the bale wrapping 
process.

The Manual contains a detailed table of contents 
followed by descriptions which will allow to easily 
identify the device and to make the best use of it.

The information regarding safety and comfort of 
operation, description of coupling with a tractor, 
technical service activities and storage conditions are 
listed in the following pages of the Manual.

A spare parts catalogue containing the list of the 
wrapping machine major components allowing for 
easy ordering is attached to the Manual in a digital 
form on a CD. A printed version of the catalogue can be 
purchased at authorised service outlets or directly from 
the manufacturer.

Both the Manual and the spare parts catalogue contain 
basic information on the product. The elements fitted 
to the equipment may be slightly different to those 
presented in the Manual.

The manufacturer reserves the right to introduce 
changes without notice.

Legend

Warning:

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.
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This is a warning symbol and it indicates 
that it is required to pay special attention 
to the operator and bystanders' 
safety requirements or safe operation 
requirements.

Information:

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.
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This symbol indicates additional 
information which allows to optimise 
the device operation.

Environmental protection:

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

This symbol indicates the need to pay 
special attention to environmental 
considerations.

Cross-reference:

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

this symbol directs you to a page on 
which detailed information on a given 
subject is presented.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.
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1 Wrapping machine identification, general safety rules
1.1 Wrapping machine identification

The wrapping machine is identified by its nameplate 
securely fastened to the main frame of the machine.
The information presented on the nameplate is shown 
on the diagram below.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

It is forbidden to drive the wrapping 
machine on public roads without 
its nameplate or with an illegible 
nameplate.

When purchasing the machine check the serial number indicated in the Manual and the warranty sheet against the 
serial number stamped on the nameplate.

Owijarkę identyfikować na podstawie 
tabliczki znamionowej trwale przymocowa-
nej do ramy głównej owijarki. 

Dane umieszczone na tabliczce znamionowej 
podaje poniższy rysunek

        

Zabrania się wyjazdu na drogi 
publiczne owijarki bez  tabliczki 
znamionowej lub z nieczytelną 
tabliczką znamiomową.

Przy zakupie sprawdź zgodność numeru fabrycznego umieszczonego na tabliczce znamiono-
wej maszyny z numerem wpisanym w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.

1 Identy�kacja owijarki, ogólne zasady bezpieczeństwa
1.1 Identy�kacja owijarki

3

Owijarkę identyfikować na podstawie 
tabliczki znamionowej trwale przymocowa-
nej do ramy głównej owijarki. 

Dane umieszczone na tabliczce znamionowej 
podaje poniższy rysunek

        

Zabrania się wyjazdu na drogi 
publiczne owijarki bez  tabliczki 
znamionowej lub z nieczytelną 
tabliczką znamiomową.

Przy zakupie sprawdź zgodność numeru fabrycznego umieszczonego na tabliczce znamiono-
wej maszyny z numerem wpisanym w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.

1 Identy�kacja owijarki, ogólne zasady bezpieczeństwa
1.1 Identy�kacja owijarki

3

Nameplate
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Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

The Manual is a part of the Z237 
wrapping machine equipment.

If the machine is sold to another user, it must be supplied 
with the Manual. It is advised that the supplier has a 
confirmation stating that the manual was transferred 
together with the machine, signed by the buyer and 
filed.

Carefully read the operating manual.

If the rules stated in this Manual are complied with, 
it will be possible to prevent hazards and to operate 
the machine efficiently; it will also allow to retain 
the warranty throughout the period granted by the 
manufacturer.
Detailed information on the structure, operating 
principles, technology and other details may be 
obtained from authorised outlets and the wrapping 
machine manufacturer.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

It is forbidden for persons who have not 
read the manual to operate the machine.

The wrapping machine shall be operated according 
to its intended use by coupling it with a tractor with 
nominal power exceeding 30kW and towing power 
class of at least 0.9. The Z237 bale wrapping machine is 
designed to pick up bales from the ground, wrap them 
in film and unload to the ground.

Dry grass and other papilionaceous plants with 
humidity of approx. 60%1 shall be rolled into bales 
using the collecting and wrapping presses. The bale 
wrapping process should be conducted on the field or in 
the storage yard practically immediately after they have 
been rolled (up to 2 hours2). The wrapped bales should 
be stacked in up to two layers on a dry level surface 
making sure the wrapping film is not torn.
The fermentation process must continue for 6 to 8 weeks 
at positive temperatures. Thus provided hay silage is fit 
for use as a wholesome feed for animals.
During operation, the operator is not subject to noise 
which may cause the loss of hearing, as the noise level of 
the machine does not exceed 70 dB (A) and the operator 
works inside the tractor cabin.
During the operation, the operator is not subject to 
harmful vibration as the vibration level transferred 
to the upper limbs does not exceed 2.5 m/s2, and the 
vibration level transferred to the body is lower than 

0.5 m/s2 and the operator is positioned in the tractor 
cabin.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Any unauthorised changes to the 
wrapping machine structure release the 
manufacturer from all responsibility for 
the hazards and damage it may cause.

 

1 Grass and other papilionaceous plants prepared for 
ensilage and wrapping should be mowed in the early 
phase of heading (best done in the afternoon). On 
the next day, after a few hours of drying, the mowed 
material should be gathered using the wrapping presses. 
Maximum bale compression must be maintained.

2 An unwanted decomposition process takes place in 
bales left unwrapped for a longer time.
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1.2 Wrapping machine construction

The Z237 wrapping machine consists of the 
following units:
• Main frame item 1
• Wrapping film feeder item 2
• Movable frame item 3
• Rotary frame item 4
• Loading arm item 5
• Drawbar item 6
• Support foot item 7
• Cutting unit item 8
• Side taper item 9
• Hydraulic control unit item 10
• L-02 counter item 11

The drawbar (6) is attached to the main frame (1) and equipped with an adjustable hitch ring for the connection of the wrapping machine 
to the tractor and its levelling.
A rotary frame (4) is attached to the bottom frame (1). . The loading arm (5) is mounted to the main frame (1) on a swivel. The film feeder 
(2) is attached to the main frame (1). A pictogram presenting the film movement during the wrapping machine's operation is placed on 
the film feeder. 5

Film movement diagram
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1.3 Wrapping machine characteristics

Item Designation Unit

1 Type Z237

2 Coupling with the tractor - Hitched

3 Undercarriage type - Mono-axial

4 Overall dimensions
Length/Width/Height mm 3300/1600/2200

5 Machine weight kg 850

6 Maximum bale weight kg 800

7 Wrapped bale dimensions
Length
Diameter

mm
1200

1000-1200

8 Maximum operating speed kph 10

9 Maximum transport speed kph 15

10 Coupling with a tractor through - Tractor upper (transport) or lower (agricultural) hitch

11 Tractor class - 0.9

12 Minimum tractor power output kW 30

13 Required pressure in the tractor power hydraulic system: MPa 14

14 Recommended tractor pump output l/min 22

15 Tractor hitch load kN 1.5

16 Wheel spacing mm 2200

17 Tyres - 23x8.50-12 10PR
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18 Tyre pressure bar 5.5

19 Drawbar hitch-ring diameter mm 40

20 Wrapping machine drive - Hydraulic, from the tractor power hydraulic system

21 Rotary frame drive - Hydraulic motor

22 Maximum rotation speed of the rotary frame rpm 35

23 Bale loading method - Automatic

24 Bale unloading method - Automatic

25 Film cutting - Automatic, after bale wrapping is finished

26 Film width mm 500; 750

27 Number of rotary frame (table) revolutions using film:
500 mm
750 mm

revs. 24
16

28 Bale wrapping time min ~2

29 Number of operators - 1 (tractor driver)

30 Wrap counter - Electronic, type L-02

31 Electrical system voltage V 12

32 Machine lighting - optional - Following the requirements of the traffic code
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1.4 Wrapping machine dimensions

The drawings show the dimensions of the machine in a working position.

1.4 Wymiary owijarki

Na rysunkach obok przedstawiono wymiary gabarytowe 
owijarki w położeniu roboczym.

Na rysunkach przedstawiono wymiary gabarytowe owijarki w położeniu roboczym.

8
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The meaning of pictograms is 
explained in Section 1.6  
of the Manual. 

1.5 Location of pictograms
Location of pictograms - right

Nameplate
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The meaning of pictograms is explained in Section 1.6 of the Manual. 

Location of pictograms - left

Grip for slow-moving 
vehicle sign
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The warning pictograms placed on the machine inform 
the operator about the hazards and dangers which may 
occur during work. Keep the symbols clean and legible.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Replace illegible symbols with new ones.
New pictograms may be purchased from 
the manufacturer.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze
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Pictogram 1
Refer to the Manual before performing 
this action.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze
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Pictogram 2
Turn off the engine and remove the 
ignition key before servicing or repairs.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze
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Pictogram 3
Do not stand near the pull rods of the 
operating wrapping machine.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze
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Pictogram 4
Do not open or remove the safety guards 
during machine operation.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze

11

Pictogram 5
Do not touch rotating elements during 
the machine operation.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze

11

Pictogram 6
Do not approach the working machine. 
Danger of being crushed by a bale.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze
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Pictogram 7
Keep a safe distance from the raised arm. 
Danger of being crushed.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze

11

Pictogram 8
Keep a safe distance from power lines at 
machine operation.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze
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Pictogram 9
Keep a safe distance from the raised arm. 
Danger of being crushed.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze

11

Pictogram 10
Keep a safe distance from the 
working machine.

Pictogram 11

ALWAYS READ THE MANUAL BEFORE STARTING 
THE MACHINE and strictly observe the 

RECOMMENDATIONS on work safety during 
machine operation.

Warning label.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze
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Pictogram 12
Proper location of the bale counter sensor 
below the magnet.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachować czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych, lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie zajmować miejsca w pobliżu 
cięgieł pracującej owijarki.

 Piktogram nr 4
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

 Piktogram nr 5
Nie dotykać wirujących elementów 
podczas pracy maszyny.

         Piktogram nr 6
Nie zbliżać się do pracującej maszyny. 
Niebezpieczeństwo przygniecenia belą.

 Piktogram nr 7
Zachować bezpieczną odległość od 
uniesionego ramienia. Niebezpie-
czeństwo przygniecenia.

 Piktogram nr 8
Zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych w czasie pracy 
maszyny.

        

Piktogram nr 9
 Zachować bezpieczną odległość od  
 uniesionej łapy. Niebezpieczeństwo  
 przygniecenia.
    

Piktogram nr 10
      Zachować bezpieczną odległość  
      od pracującej maszyny.

Piktogram nr 11

Napis ostrzegawczy.
 
            
      Piktogram nr 12

 Właściwe sytuowanie czujnika 
licznika bel pod magnesem.

Piktogram nr 13
     Schemat owijania folii.

1.6 Symbole ostrzegawcze

11

Pictogram 13
Film wrapping diagram.

WARNING!
SHARP KNIFE

Pictogram 14
Warning pictogram.

1.6 Warning Symbols
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Pictogram 15
CAUTION! IT IS FORBIDDEN FOR BYSTANDERS TO STAY 
NEAR THE OPERATING MACHINE.

Warning pictogram.

      Piktogram nr 14
      Piktogram ostrzegawczy.

      
Piktogram nr 15

     
Piktogram ostrzegawczy.

      Piktogram nr 16
     Miejsca smarowania.

      

Piktogram nr 17
Unikać kontaktu z cieczami pod 
ciśnieniem.

     

Piktogram nr 18
     Nakaz stosowania rękawic       

ochronych przy czynnościach 
obsługowych.

Piktogram nr 19

Tablica ostrzegawcza o wymiarach 40 X 1000.

 
Piktogram nr 20

Znak zgodności z wymaganiami CE.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.
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Pictogram 16
Lubrication point.

      Piktogram nr 14
      Piktogram ostrzegawczy.

      
Piktogram nr 15

     
Piktogram ostrzegawczy.

      Piktogram nr 16
     Miejsca smarowania.

      

Piktogram nr 17
Unikać kontaktu z cieczami pod 
ciśnieniem.

     

Piktogram nr 18
     Nakaz stosowania rękawic       

ochronych przy czynnościach 
obsługowych.

Piktogram nr 19

Tablica ostrzegawcza o wymiarach 40 X 1000.

 
Piktogram nr 20

Znak zgodności z wymaganiami CE.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.
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Pictogram 17
Avoid contact with liquids under 
pressure.

      Piktogram nr 14
      Piktogram ostrzegawczy.

      
Piktogram nr 15

     
Piktogram ostrzegawczy.

      Piktogram nr 16
     Miejsca smarowania.

      

Piktogram nr 17
Unikać kontaktu z cieczami pod 
ciśnieniem.

     

Piktogram nr 18
     Nakaz stosowania rękawic       

ochronych przy czynnościach 
obsługowych.

Piktogram nr 19

Tablica ostrzegawcza o wymiarach 40 X 1000.

 
Piktogram nr 20

Znak zgodności z wymaganiami CE.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.
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Pictogram 18
Use protective gloves during 
maintenance operations.

Pictogram 19
40 x 1000 warning sign.

 

Pictogram 20

CE requirements conformity symbol.

1.7 General safety rules

1.7.1 During operation and repair of the wrapping 
machine the farming health and safety regulations 
contained in the Regulation of the Minister of 
Agriculture and Food Economy of 12 January 1998 must 
be complied with.

1.7.2 Only an adult with a valid farming tractor 
driver's licence and familiarised with the occupational 
health and safety regulations regarding the farming 
equipment and the following manual may operate this 
machine.

1.7.3 The following manual must be read and adhered 
to, paying special attention to directions regarding safe 
operation of the wrapping machine.

1.7.4 The manual indicates the machine parts which 
pose a potential threat. Hazardous areas are marked 
with yellow stickers with warning pictograms. Pay 
special attention to the hazardous areas and strictly 
adhere to the rules.

1.7.5 The operator must familiarise themselves with the 
meaning of the pictograms.

1.7.6 It is forbidden to operate the wrapping machine 
without the safety guards installed on moving 
components.

Piktogram nr 13
 Właściwe sytuowanie czujnika licznika 
bel pod magnesem.

Piktogram nr 14
    Miejsce smarowania.

Piktogram nr 15
Niebezpieczeństwo zgniecenia.

Piktogram nr 16
  Zalecane ciśnienie opon owijarki.

Piktogram nr 17
Unikać kontaktu z cieczami pod 
ciśnieniem.

Piktogram nr 18
   Nakaz stosowania rękawic ochron-

nych przy czynnościach obsługo-
wych.

Piktogram nr 19

Tablica ostrzegawcza o wymiarach 40 X 1000.
 

Piktogram nr 20

Znak zgodności z wymaganiami CE.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.
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Piktogram nr 13
 Właściwe sytuowanie czujnika licznika 
bel pod magnesem.

Piktogram nr 14
    Miejsce smarowania.

Piktogram nr 15
Niebezpieczeństwo zgniecenia.

Piktogram nr 16
  Zalecane ciśnienie opon owijarki.

Piktogram nr 17
Unikać kontaktu z cieczami pod 
ciśnieniem.

Piktogram nr 18
   Nakaz stosowania rękawic ochron-

nych przy czynnościach obsługo-
wych.

Piktogram nr 19

Tablica ostrzegawcza o wymiarach 40 X 1000.
 

Piktogram nr 20

Znak zgodności z wymaganiami CE.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

12
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1.7.7 Always check the condition and completeness of 
the machine and positioning of its safety guards before 
starting the machine.

1.7.8 Before starting the wrapping machine and 
entering public roads, inspect the attachment of the 
machine to the tractor, attachment of the wheels and 
proper connection of the drawbar to the tractor.

1.7.9 All adjustment, repair and maintenance works 
shall be conducted with the tractor engine turned 
off and after making sure that the machine is secured 
against accidental activation.

1.7.10 Before commencing loading and during this 
process, make sure that there are no bystanders, 
especially children, nearby.

1.7.11 During the operation of the wrapping machine, 
allow for free space near the rotating elements. During 
bale wrapping, no people or animals are allowed near 
the rotating elements.

1.7.12 Exercise extreme caution when working on an 
inclined terrain. Note that the bales may roll down 
slopes.

1.7.13 It is forbidden to operate the wrapping machine 
with any of the assemblies lifted.

1.7.14 Do not stand between the wrapping machine 
and the tractor when the tractor engine is running.

1.7.15 Exercise special caution at coupling and 
disconnecting the wrapping machine from the tractor. 
The machine should be coupled with the tractor 
equipped with an agricultural hitch or upper transport 
hitch able to withstand the vertical load larger than the 
vertical load exerted on the wrapping machine drawbar

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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Section 1.3.

1.7.16 During operation, use appropriate protective 
clothing and shoes with anti-slip soles.

1.7.17 While loading the wrapping film, the tractor 
engine must be turned off and protected against 
accidental activation (ignition key removed, parking 
brake on).

1.7.18 It is forbidden to operate damaged hydraulic 
lines. The damaged lines must be immediately replaced 
with new ones. During the replacement of hydraulic 
lines, use impermeable protective clothing.

1.7.19 The machine hydraulic system shall only be 
operated from the tractor cabin.

1.7.20 Follow the traffic code regulations and the 
manufacturer's recommendations when travelling on 
public roads. 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.

12

Section 8.2.

1.7.21 Before entering public roads, perform a visual 
inspection of the transported machine.

1.7.22 It is forbidden to stay on the wrapping machine 
during transport.

1.7.23 While travelling on public roads, it is forbidden 
to transport wrapped swath or silage on the wrapping 
machine.

1.7.24 It is forbidden to operate the wrapping machine 
while under influence of alcohol.

1.7.25 It is forbidden to operate the wrapping machine 
while under influence of drugs or medicines with similar 
effects.

1.7.26 It is forbidden to operate the wrapping machine 
while under influence of medicines which affect the 
ability to drive vehicles or reduce psychophysical fitness 
or cause concentration disorders and delay reaction 
time.

1.7.27 It is forbidden to drive the wrapping machine 
near sources of open flame.

1.7.28 It is required to strictly adhere to the fire 
protection regulations and immediately extinguish any 
fire which may occur during the wrapping machine use 
or at its standstill.
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1.7.29 Do not approach the working wrapping machine 
with open flame and do not smoke near the machine.

1.7.30 Every time before commencing work, check if the 
tractor is equipped with a dry powder extinguisher. If 
not, place a dry powder fire extinguisher on the tractor. 

2 Drive operation
2.1 Drive coupling

The Z 237 bale wrapping machine should be coupled 
with agricultural tractors of rated power not lower than 
30kW and towing power class 0.9, equipped with two 
hydraulic system connections.

The wrapping machine shall be coupled to the lower 
hitch or to the upper hitch allowing for the maximum 
vertical load of 1.5 kN.

Coupling with the lower hitch

1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

Piktogram nr 4
Nie zbliżać się do cięgieł podnośnika 
w trakcie pracy owijarki.

Piktogram nr 5
Zachować bezpieczną odległość od 
pracującej maszyny.

         Piktogram nr 6
       Niebezpieczne miejsce.

 
Piktogram nr 7

Piktogram nr 8

Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.
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Make sure that there are no bystanders, 
especially children, in the coupling area.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Before coupling the equipment, place 
the tractor axis in the machine axis on 
a hard, flat, level ground. Turn off the 
tractor engine, remove the ignition key 
and engage the tractor parking brake. 
Level the wrapping machine by selecting 
the appropriate adjustment opening in 
the hitch.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Couple the hitch-ring with the lower 
hitch and check whether the machine is 
properly connected and secured against 
accidental disconnection.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Make sure that the tractor hydraulic 
system is tight.

Connect the electric power source. Check if the electric 
and signalling systems work properly.

Connect the hydraulic power source. Check if the 
hydraulic systems work properly, especially the lifting 
and blocking mechanisms responsible for controlling 
the working and transport positions.

Load the first bale 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.

12

 5.4 and make sure that the vertical 
load on the tractor front axle is larger than 20% of 
the tractor weight. . The tractor should remain fully 
steerable.

Z237_EN.indd   14 2012-03-01   10:28:04



15

Coupling with the upper transport hitch

The wrapping machine may be coupled with tractors 
equipped with an upper transport hitch able to transfer 
vertical loads in excess of 1.5 kN (150kG).

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

The wrapping machine may be prepared 
for coupling with the upper hitch by one 
person.

Set the support stand (item 4) of the wrapping machine 
in a position which allows the front of the frame to rest 
on the ground as shown in the illustration.
Change the position of the transport hitch in the 
following way:
•	Undo the four nuts and remove the M16 bolts.
•	Rotate the transport hitch by 180°.
•	Place the M16 screws and tightnen the nuts.
•	Unscrew the M12 screws holding the hitch-ring.
•	Rotate the hitch-ring by 180°.
•	Tighten the M12 screws fixing the hitch-ring.

Drawbar set for connection with the lower hitch

Drawbar set for connection with the upper hitch

Agregowanie do górnego zaczepu 
transportowego

Owijarkę można agregować z ciągnikami 
wyposażonymi w górny zaczep transportowy 
umożliwiający przenoszenie nacisku pionowego  
o wartości 4,7kN (470 kG).

Czynności przygotowania owijarki do 
połączenia z górnym zaczepem 
transportowym ciągnika może 
wykonać jedna osoba. 

Stopę podporową (poz. 4) owijarki ustawić      
w położeniu umożliwiającym oparcie przodu 
ramy dolnej o podłoże jak pokazano na rysun-
ku obok.

Zmienić położenie zaczepu transportowego 
postępując w następujący sposób:

• Odkręcić cztery nakrętki i wyjąć śruby M16,

• Zaczep transportowy obrócić o 1800,

• Włożyć śruby M16 i dokręcić ich nakrętki,

• Odkręcić śruby M12 mocujące oko dyszla,

• Oko dyszla obrócić o 1800

• Dokręcić śruby M12 mocujące oko dyszla.

Dyszel przystosowany do górnego zaczepu transportowego

Dyszel przystosowany do zaczepu rolniczego
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1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.

Piktogram nr 1
Ostrzeżenie przed wykonaniem tej 
czynności przeczytać instrukcję obsłu-
gi.

Piktogram nr 2
Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub naprawczych wyłączyć 
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Piktogram nr 3
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa podczas pracy maszy-
ny.

Piktogram nr 4
Nie zbliżać się do cięgieł podnośnika 
w trakcie pracy owijarki.

Piktogram nr 5
Zachować bezpieczną odległość od 
pracującej maszyny.

         Piktogram nr 6
       Niebezpieczne miejsce.

 
Piktogram nr 7

Piktogram nr 8

Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.

11

Make sure that there are no bystanders, 
especially children, in the coupling area.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Before coupling the equipment, place 
the tractor axis in the machine axis on 
a hard, flat, level surface. Turn off the 
tractor engine, remove the ignition key 
and engage the tractor parking brake.

Level the wrapping machine selecting a relevant 
adjustment ring of the hitch. Couple the hitch-ring 
with the upper hitch. Check whether the machine is 
properly connected and secured against accidental 
disconnection.

Connect the hydraulic power source. Check if the 
hydraulic systems work properly, especially the lifting 
and blocking mechanisms responsible for controlling 
the working and transport positions.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
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szczegółowe informacje na dany 
temat.
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Make sure that the hydraulic system is 
sealed.

Connect the electric power source. Check if the electric 
and signalling systems work properly.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
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Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
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Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
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Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Load the first bale (5.4) and make sure 
that the vertical load on the tractor front 
axle is larger than 20% of the tractor 
weight. The tractor should remain fully 
steerable.

2.2 Disconnecting from 
the drive

1.6 Symbole ostrzegaw-
cze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszy-
nie informują operatora o niebezpieczeństwach   
i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie 
pracy maszyny. Zachowć czystość i czytelność 
symboli. 

Zamienić na nowe nieczytelne symbo-
le.
Piktogramy są do nabycia u produ-
centa.
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Piktogram nr 7
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Ostrzeżenie o zagrożeniau wywołanym wirujący-
mi elementami pracującej maszyny.

Piktogram nr 9

Właściwy kierunek obrotów pracującej części.

1.7 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

1.7.1 Przy użytkowaniu i naprawie owijarki 
przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawar-
tych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa        
i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 
roku.

1.7.2 Operatorem owijarki może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnie-
nia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadają-
ca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi 
sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą 
instrukcją obsługi.

1.7.3 Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając 
szczególną uwagę na wskazania dotyczące 
bezpiecznej pracy owijarki.

1.7.4 Instrukcja wskazuje elementy maszyny 
stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca 
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi 
nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 
niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń.

1.7.5 Należy zapoznać się ze znaczeniami wystę-
pujących piktogramów.

Zakaz zbliżania się osób postronnych.
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Make sure that there are no bystanders, 
especially children, in the wrapping 
machine storage area and its vicinity.

Place the wrapping machine for storage on a hard, flat 
and level surface. Turn off the tractor engine, remove 
the ignition key and engage the tractor parking brake.

Disconnect the electric power supply.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Disconnect the hydraulic system.

Lower the main frame support. Disconnect the hitch-
ring from the tractor hitch. Make sure that the machine 
will not move accidentally.
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3 Commissioning

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.
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The commissioning of a newly purchased 
bale wrapping machine should be 
performed under the supervision of 
an experienced operator or a dealer's 
service representative.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.
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nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.
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If there are any doubts regarding 
safety issues, please contact your sales 
representative or the manufacturer.

Before each start up of the wrapping machine, the 
control levers shall be installed in the tractor operator's 
cabin.

Commissioning of the counter

Install the wrap counter in the tractor cabin. Connect 
it to the revolution counter and to the supply using a 
feeder cable.

Proper connection is signalled by a blinking red light 
on the counter display. Press and hold the button 
(activation symbol C).

Each activation of the counter is accompanied by a 
display test and power supply voltage test. The display 
will show the indication 8888 and all decimal points 
and LEDs will light up, additionally a sound signal will 
be activated.

Then the power source voltage will be displayed e.g. 
U12.7, which denotes the voltage of 12.7 V.

Every other condition indicates that the counter is 
damaged.

Then the year of manufacture of the counter will be 
displayed e.g. 2011 and a yellow LED will light up (1). 
Using the F2 button, enter the year of manufacture of 
the wrapping machine (between 2000 and 2099).

Check if the entered data is correct by pressing the F1 
button. It should display the year of manufacture and 
the wrapping machine serial number in an alternate 
way.

If the entered data is correct, confirm using the on/C 
button by pressing and holding it for about 10 seconds. 
The confirmation of the entered data will be signalled 
by a blinking red LED and intermittent sound signal.

It is only possible to enter the year of manufacture and 
serial number once. After the information is confirmed, 
it cannot be corrected. To stop the data entering 
procedure, disconnect the counter from its power 
source. The wrap counter data cannot be erased and no 
changes can be made.
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4 Controls and ongoing adjustments
4.1 Location of the controls

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Before each start up of the wrapping machine, the control unit and levers 
shall be installed in the tractor operator's cabin.

1. 3-sectional hydraulic control unit
2. Throttle-check valve
3. Hydraulic supply lines
4. Hydraulic lines of the wrapping machine

Control lever pictograms

Pictograms listed from left to right:

•	Loading arm movement
•	Raising and lowering of the rotary table;
•	Rotary table movement.

 

4 Elementy sterowania i regulacji bieżącej
4.1 Rozmieszczenie elementów sterowania

Przed każdym uruchomieniem owijarki rozdzielacz hydrauliczny 
wraz z dźwigniami sterowania zamontować w kabinie operato-
ra ciągnika rolniczego.

Piktogramy dźwigni sterowania

Oznaczenia piktogramów poczynając od lewej 
strony:

• Ruch ramienia załadunku,
• Podnoszenie i opuszczanie stołu obrotowego,
• Ruch stołu obrotowego.
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4.2 Location of ongoing adjustment points

Levelling of the wrapping machine during  
coupling with the tractor Item 1
Chain tension item 2
Lubrication points 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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 Section 1.5 Item 3
Intersecting axis gear item 4
Hydraulic control unit item 5
The revolution sensor is marked with  
a pictogram on the machine 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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 Section 1.5 Item 6

Poziomowanie owijarki przy 
łączeniu z ciągnikiem     poz. 1

Napięcie łańcucha        poz. 2

Punkty smarowania wskazują 
piktogramy umieszczone na 
maszynie    rozdział 1.5 poz. 3

Przekładnia kątowa      poz. 4

Rozdzielacz hydrauliczny  poz. 5

Czujnik liczby obrotów wskazuje 
piktogram umieszczony na maszy-
nie    rozdział 1.5     poz. 6

4.2 Rozmieszczenie elementów regulacji bieżącej

19
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Wrapping film feeder 5. Wrapping machine 
operation

5.1 Installing the film

Place the film roll on the feeder pin in the following 
order:
•	Tilt the support with the metal rollers and secure it 

using the hook attached to the wrapping assembly.
•	Using the lever (crank), undo the upper pin pressing 

the film upwards.
•	Set the height of the lower pin in a position relevant 

for the film roll width (500 mm or 750 mm).
•	Place the film roll on the lower conical pin.
•	Clamp the roll by turning the lever (crank) on the 

upper pin so that the roll is securely held in the 
vertical position.

•	Protect the roll from unscrewing by using the nut 
on the crank screw.

•	When installing the roll of film, place its internal, 
sticky side towards the bale axis.

•	Properly set the initial tension of the film.

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
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wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
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Section 
5.4.

•	Pull the film through the rollers as indicated in the 
diagram located on the gear cover.

Pull the end of the film so that it may be easily handled 
in the machine. The wrapping machine is originally 
intended to wrap with 500 mm wide film. To use a 750 
mm film, the chain wheel must be replaced (see the 
diagram below). To do so, it is required to: 

Film movement diagram

With each revolution of the rotating frame, the bale 
and film rotate by a certain angle around the horizontal 
axis, which causes the consecutive layers of film to be 
wrapped tightly around the bale.

•	Unscrew the 4 M12 hub nuts, remove the side guard 
of the rotary frame (from the chain transmission 
side).

•	Loosen the M12 screw on the chain tightening 
mechanism.

•	Remove the chain from the Z17 chain wheel 
installed on the main shaft and remove the split pin 
securing the wheel.

•	Remove the Z17 chain wheel form the shaft (using 
an appropriate tool).

•	Secure the removed Z 17 chain wheel.
•	Replace it with a Z27 chain wheel.
•	Secure the Z27 repeating the above procedure in 

the reverse order.

Podajnik folii

Schemat przebiegu folii 
 

Przy każdym obrocie ramy obrotowej bela       
z folią obraca się o pewien kąt wokół poziomej 
osi powodując nakładanie się kolejnych warstw 
folii szczelnie owijając belę.

5 Praca owijarki
5.1 Zakładanie folii

Folię nawiniętą na rolkę założyć na sworzeń 
podajnika folii w następującej kolejności:

• Odchylić wspornik z wałkami metalowymi         
  i zabezpieczyć hakiem przymocowanym do  
  zespołu owijania,
• Odkręcić dźwignią (korbą) górny sworzeń  
  dociskający folię do góry.
• Wysokość dolnego sworznia ustawić w położe- 
  niu odpowiadającym szerokości rolki folii    
  (500 mm lub 750 mm),
• Założyć rolkę z folią na dolny sworzeń stożko- 
  wy,
• Zacisnąć rolkę pokręcając dźwignią (korbą)  
  górny sworzeń, zapewniając stabilne utrzyma 
  nie rolki w pionie,
• Nakrętką znajdującą się na śrubie korby  
  zabezpieczyć rolkę, przed niepowołanym  
  odkręceniem się,  
• Folię zakładać kierując zewnętrzną kleistą  
  stroną w kierunku osi beli,
• Poprawnie ustawić wstępny naciąg folii              
  .    rozdział 5.4.    
• Folię przeciągnąć przez wałki zgodnie ze  
  schematem umieszczonym na pokrywie  
  przekładni,
• Koniec folii wysunąć tak aby umożliwić  
  swobone uchwycenie i operowanie folią.

Owijarka jest fabrycznie przystosowana do 
owijania folią o szerokości 500 mm. Aby owijać 
folią o szerokości 750 mm trzeba zmienić koło 
łańcuchowe (szkic poniżej). W tym celu należy: 
• Odkręcić 4 nakrętki kołpakowe M12, zdjąć  
  osłonę boczną ramy obrotowej (od strony  
  przekładni łańcuchowej),
• Poluzować śrubę M12 napinacza łańcucha,
• Zdjąć łańcuch z koła łańcuchowego Z17  
  zabudowanego na wałku głównym i wyciągnąć    
  zawleczkę zabezpieczającą to koło,
• Ściągnąć koło łańcuchowe Z17 z wałka  
  (odpowiednim ściągaczem),
• Zabezpieczyć zdjęte koło Z17,
• Założyć w jego miejsce koło łańcuchowe      
  Z27,
• Zabezpieczyć koło Z27 powtarzając powyższą  
  instrukcję w odwrotnej kolejności.
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1. Film roll
2. Aluminium roll
3. Adjusting screw
4. Supporting cone

Film movement diagram

Z-17 chain wheel

Chain wheel Z-27
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5.2 Hydraulic system

The wrapping machine hydraulic system is powered by 
the tractor hydraulic system. To attach the machine to 
the tractor hydraulic system, the attachment cables are 
connected to the hydraulic controls and further to the 
wrapping machine hydraulic motor.
Through the chain transmission, the hydraulic motor 
rotates the drums with the loaded hay silage bales. By 
means of a 3-sectional hydraulic control unit (1), the 
hydraulic engine powers 5 double-action cylinders 
responsible for:
•	Tilting the rotary table and the unloading unit to 

the vertical and horizontal position;
•	Raising and lowering of the loading arm,
•	Rotation of the working table.

The control over the engine and hydraulic cylinders is 
done with control levers embedded in the control unit. 
Mount the control unit in the tractor operator's cabin for 
operation.

The pictograms on the support inform about the 
functions fulfilled by each control lever (3) on the 
3-sectional control unit (1).
The 3-sectional control unit (1) is protected against high 
pressure from the hydraulic system by means of a safety 
valve.

The valve indicated on the illustration as item 2 is 
located in the rotating frame section and operates only 
in the table rotation system rotating clockwise, which 
is opposite to the wrapping direction. Its task is to 
smoothly stop the rotating frame.

1. 3-sectional hydraulic control unit
2. Throttle-check valve
3. Hydraulic supply lines
4. Hydraulic lines of the wrapping machine

Instalacja hydrauliczna owijarki zasilana jest     
z układu hydrauliki siłowej ciągnika rolniczego. 
Włączenie do układu hydrauliki siłowej ciągnika 
realizuje się przewodami przyłączeniowymi 
zasilającymi rozdzielacz hydrauliczny i dalej 
silnik hydrauliczny owijarki.
Silnik hydrauliczny poprzez przekładnię łańcu-
chową wprawia w ruch obrotowy bębny         
z załadowaną na nie owijaną belą sianokiszonki.
Silnik hydrauliczny poprzez 3 sekcyjny rozdzie-
lacz (1) napędza 5 cylindrów dwustronnego 
działania realizujących:

• Odchylanie stołu roboczego i zespołu  
 wyładunku do pozycji pionowej i poziomej,
• Podnoszenie i opuszczanie ramienia załadun 
 ku,
• Ruch obrotowy stołu roboczego.

Sterowanie silnikiem i cylindrami hydraulicznymi 
realizowane jest dźwigniami sterowania zabudo-
wanymi na rozdzielaczu. Na czas pracy rozdzie-
lacz należy zamontować w kabinie operatora 
ciągnika. 

Piktogramy umieszczone na podporze informują   
o funkcjach wykonywanych przez poszczególne 
dźwignie sterujące (3) rozdzielacza trójsekcyjne-
go (1).
Przed wysokim ciśnieniem układu hydrauliki 
siłowej ciągnika rozdzielacz trójsekcyjny (1) 
zabezpieczono zaworem ciśnieniowym. 

Oznaczony na powyższym rysunku zawór poz. 2 
umieszczony w sekcji ramy obrotowej działa 
tylko w układzie obrotu stołu, obracającego się 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli 
odwrotnie do kierunku owijania beli. Jego 
zadaniem jest płynne zatrzymanie ramy obroto-
wej.

5.2 Instalacja hydrauliczna
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Delayed blocking of the rotary table indicates that the 
valve must be adjusted properly.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Do not adjust the valve behind the 
control unit.
It is pre-adjusted by the manufacturer.
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1

Before operating the wrapping machine, 
check the operation of the hydraulic 
system by testing the following 
elements without a bale loaded:

•	Table rotation;

•	Lifting and lowering of the rotary table;

•	Lifting and lowering of loading arm;

•	Lifting and lowering of the bale unloading unit.

5.3 Wrap counter
5.3.1 Wrap counter system

L-02 wrap counter
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The wrap counter is an electronic 
device used for counting the wraps on 
a bale and may be used on all types of 
wrapping machines.
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szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

The wrap counter should be installed in 
the tractor cabin in a place where it is 
visible and accessible to the operator.

Protect the counter against humidity, excessive 
vibration and hitting the cabin elements, and especially 

against falling on a hard surface. The counter can be 
fixed using its back surface catch.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Protect the counter from water, chemical 
agents, direct atmospheric precipitation, 
frost, high temperature exceeding 50°C 
and direct exposure to sunlight.

The counter kit comprises of:

•	pre-programmed counter in a plastic casing,
•	revolution sensor;
•	bundle of wires;
•	multi-contact connection.

The revolution sensor attached to an unmoving part 
of the wrapping machine operates in conjunction with 
a magnet attached to the rotary frame which passes 
impulses to the revolution counter. Each rotation of the 
bale is counted and displayed on the revolution counter 
display.

When the programmed number of revolutions is 
performed, the counter signals completion of wrapping 
with a blinking light and a sound signal.

The counter may be programmed to a required number 
of revolutions between 10 and 49.

Opóźnione blokowanie stołu obrotowego 
wskazuje na konieczność wykonania poprawnej 
regulacji zaworu.

Nie regulować zaworu za rozdziela-
czem.
Został on prawidłowo ustawiony przez 
producenta.

 
Przed każdym użyciem owijarki 
sprawdź, bez użycia beli, poprawność 
działania instalacji hydraulicznej 
przeprowadzając próbę:

• Obrotu stołu,

• Podnoszenia i opuszczania stołu obrotowego,     

• Podnoszenia i opuszczania ramienia załadun 
  ku,

• Podnoszenia i opuszczania zespołu wyładunku  
  bel

• Wychylenia zespołu wyładunku bel.

5.3 Licznik owinięć
5.3.1 Układ licznika owinięć

Licznik owinięć L-02
                 

Licznik jest urządzeniem elektronicz-
nym przeznaczonym do zliczania 
owinięć beli  i może być zastosowany 
do wszystkich typów owijarek. 

Licznik obrotów montować w kabinie 
operatora ciągnika zapewniając dobrą 
widoczność i dostęp do wyświetlacza. 

Zabezpieczyć licznik przed wilgocią i nadmierny-
mi wstrząsami, uderzeniami o konstrukcję 
kabiny, szczególnie przed upadkiem na twarde 
podłoże. Do mocowania licznika można 
wykorzystać zaczep tylnej ściany.

Licznik chronić przed wilgocią, chemi-
kaliami, bezpośrednim opadem 
atmosferycznym, mrozem, temperaturą 
przekraczającą 500C i silnym oddziały-
waniem promieni słonecznych.

Zespół licznika tworzą:

  • Oprogramowany licznik umieszczony w obudo 
  wie z tworzywa sztucznego,

• Czujnik obrotów,

• Wiązka przewodów,

• Złącze wielostykowe.

Zamocowany na stałej części owijarki czujnik 
obrotów współpracuje z trwałym magnesem 
zabudowanym na ramie obrotowej przekazując 
impulsy do licznika obrotów. Każdy obrót beli 
jest zliczany i ukazywany na wyświetlaczu 
licznika obrotów.
 
Po zliczeniu zaprogramowanej liczby obrotów 
licznik miganiem oraz sygnałem dźwiękowym 
sygnalizuje zakończenie owijania . 

Licznik można zaprogramować określając wyma-
ganą liczbę owinięć w zakresie od 10 do 49.

22

Z237_EN.indd   22 2012-03-01   10:28:07



23

 Revolution sensor

Connect the revolution sensor installed in the cabin to 
the power source (12V) and revolution sensor using the 
specially prepared bundle of wires.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Protect the wires connecting the sensor 
with the revolution counter against 
accidental mechanical damage.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Protect the connections of the wires 
with the revolution counter against 
accidental uncoupling.

5.3.2 Switching the system on 
and off

The blinking red signalling light indicates that the 
revolution counter system has been configured properly.

Press and hold the ON button marked with the letter C.

Each activation of the counter is accompanied by the 
display test and the power supply voltage test 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.

12

 see 
chapter 3.

A positive test result indicates the unit is ready to work 
with the settings entered during the previous use.

Press and hold the C button until a red blinking light 
appears on the display (for about 3 seconds).

After this signal, the counter unit may be disconnected.

5.3.3 Working with the 
counter in the counting 

mode
Setting the wrap number

Press the F1 and F2 buttons at the same time. The 
last settings shall be displayed. The setting mode is 
signalled by the activation of two LEDs, red - warning 
and green - wrapping.

Change the number of wraps using the F2 button (within 
the scope of 10 to 49 wraps). Confirm using the C button. 
The counter is ready to work with its new settings.

Field selection

Change the field number using the F1 button (1, 2, 
3). Change the stored bale indication for a given field 
using the F2 - set the number of wraps and the number 
of bales. Additionally, the F2 button can display the 
average efficiency of the wrapping machine during a 
working hour and the number of wrapped bales.

After the field number is selected, erase the counter 
indication by simultaneously pressing the F2 and C 
buttons. When the device is ready to enter changes, the 
red LED will light up and a sound signal will be emitted. 
Hold both buttons pressed until the sound signal is 
heard. The indications for the given field have been 
erased.

Operation of the counter in the counting 
mode

Start work after selecting the field and setting the 
number of wraps. The counter indicates wrapping as 
soon as it receives impulses from the wrapping machine 
sensor. After a set number of wraps is reached, the red 
LED and the counter display begin to blink. A complete 
wrap is also signalled by an intermittent sound signal.
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Erase the wrapping end signal by pressing and holding 
the C button. Hold the button pressed until the display 
indicates the number of wrapped bales and the red LED 
turns off. The counter is ready for counting wraps on 
another bale.

Example of the L02 wrap counter 
indications:

Graphic 
symbol

Indication
Sample 

indication
Meaning

Skasować sygnał zakończenia operacji wciskając 
i przytrzymując wciśnięty przycisk C. Wciśnięty 
przycisk przytrzymać do momentu ukazania na 
wyświetlaczu liczby owiniętych bel i zgaśnięcia 
czerwonej diody LED. Licznik gotowy jest do 
zliczania owinięć kolejnej beli.

Przykładowe wskazania wyświet-
lacza licznika L02

5.4 Owijanie
Aby przygotować maszynę do podjęcia pracy 
należy przestawić w położenie robocze koło 
boczne owijarki według schematu jak niżej.

Przy przestawianiu koła bocznego postępujemy 
w sposób następujący:

• Połączoną owijarkę ustawić tak, aby dyszel  
  owijarki był równoległy do osi ciągnika

• Wyjąć sworzeń zabezpieczający koło boczne       
  i umieścić go w kabinie,

• Delikatnie ruszyć ciągnikiem z owijarką do  
  przodu,

• Ręcznie obrócić koło boczne poza „martwy  
  punkt”,

• Delikatnie ruszyć ciągnikiem z owijarką do  
  tyłu do momentu ustabilizowania pozycji koła  
  bocznego,

• Skorygować, w razie potrzeby ustawienie koła  
  bocznego tak, aby możliwe było włożenia  
  sworznia blokady,

• Zablokować przy pomocy sworznia blokady  
  koło boczne,

• Przetyczką zabezpieczyć sworzeń.

Uwaga
Zachowaj ostrożność przy przestawia-
niu koła bocznego. Występuje zagro-
żenie przygniecenia ręki.
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Number of 
bales

16
12 bales were wrapped in the 
reference field.

Skasować sygnał zakończenia operacji wciskając 
i przytrzymując wciśnięty przycisk C. Wciśnięty 
przycisk przytrzymać do momentu ukazania na 
wyświetlaczu liczby owiniętych bel i zgaśnięcia 
czerwonej diody LED. Licznik gotowy jest do 
zliczania owinięć kolejnej beli.

Przykładowe wskazania wyświet-
lacza licznika L02

5.4 Owijanie
Aby przygotować maszynę do podjęcia pracy 
należy przestawić w położenie robocze koło 
boczne owijarki według schematu jak niżej.

Przy przestawianiu koła bocznego postępujemy 
w sposób następujący:

• Połączoną owijarkę ustawić tak, aby dyszel  
  owijarki był równoległy do osi ciągnika

• Wyjąć sworzeń zabezpieczający koło boczne       
  i umieścić go w kabinie,

• Delikatnie ruszyć ciągnikiem z owijarką do  
  przodu,

• Ręcznie obrócić koło boczne poza „martwy  
  punkt”,

• Delikatnie ruszyć ciągnikiem z owijarką do  
  tyłu do momentu ustabilizowania pozycji koła  
  bocznego,

• Skorygować, w razie potrzeby ustawienie koła  
  bocznego tak, aby możliwe było włożenia  
  sworznia blokady,

• Zablokować przy pomocy sworznia blokady  
  koło boczne,

• Przetyczką zabezpieczyć sworzeń.

Uwaga
Zachowaj ostrożność przy przestawia-
niu koła bocznego. Występuje zagro-
żenie przygniecenia ręki.
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Time 3.25
Working time
It was 3 hours and 25 minutes 
in the reference field.

Skasować sygnał zakończenia operacji wciskając 
i przytrzymując wciśnięty przycisk C. Wciśnięty 
przycisk przytrzymać do momentu ukazania na 
wyświetlaczu liczby owiniętych bel i zgaśnięcia 
czerwonej diody LED. Licznik gotowy jest do 
zliczania owinięć kolejnej beli.

Przykładowe wskazania wyświet-
lacza licznika L02

5.4 Owijanie
Aby przygotować maszynę do podjęcia pracy 
należy przestawić w położenie robocze koło 
boczne owijarki według schematu jak niżej.

Przy przestawianiu koła bocznego postępujemy 
w sposób następujący:

• Połączoną owijarkę ustawić tak, aby dyszel  
  owijarki był równoległy do osi ciągnika

• Wyjąć sworzeń zabezpieczający koło boczne       
  i umieścić go w kabinie,

• Delikatnie ruszyć ciągnikiem z owijarką do  
  przodu,

• Ręcznie obrócić koło boczne poza „martwy  
  punkt”,

• Delikatnie ruszyć ciągnikiem z owijarką do  
  tyłu do momentu ustabilizowania pozycji koła  
  bocznego,

• Skorygować, w razie potrzeby ustawienie koła  
  bocznego tak, aby możliwe było włożenia  
  sworznia blokady,

• Zablokować przy pomocy sworznia blokady  
  koło boczne,

• Przetyczką zabezpieczyć sworzeń.

Uwaga
Zachowaj ostrożność przy przestawia-
niu koła bocznego. Występuje zagro-
żenie przygniecenia ręki.
 

24

Production 
efficiency

3.5
On average 3.5 bales are 
wrapped per 1 hour in the 
reference field.

Skasować sygnał zakończenia operacji wciskając 
i przytrzymując wciśnięty przycisk C. Wciśnięty 
przycisk przytrzymać do momentu ukazania na 
wyświetlaczu liczby owiniętych bel i zgaśnięcia 
czerwonej diody LED. Licznik gotowy jest do 
zliczania owinięć kolejnej beli.

Przykładowe wskazania wyświet-
lacza licznika L02

5.4 Owijanie
Aby przygotować maszynę do podjęcia pracy 
należy przestawić w położenie robocze koło 
boczne owijarki według schematu jak niżej.

Przy przestawianiu koła bocznego postępujemy 
w sposób następujący:

• Połączoną owijarkę ustawić tak, aby dyszel  
  owijarki był równoległy do osi ciągnika

• Wyjąć sworzeń zabezpieczający koło boczne       
  i umieścić go w kabinie,

• Delikatnie ruszyć ciągnikiem z owijarką do  
  przodu,

• Ręcznie obrócić koło boczne poza „martwy  
  punkt”,

• Delikatnie ruszyć ciągnikiem z owijarką do  
  tyłu do momentu ustabilizowania pozycji koła  
  bocznego,

• Skorygować, w razie potrzeby ustawienie koła  
  bocznego tak, aby możliwe było włożenia  
  sworznia blokady,

• Zablokować przy pomocy sworznia blokady  
  koło boczne,

• Przetyczką zabezpieczyć sworzeń.

Uwaga
Zachowaj ostrożność przy przestawia-
niu koła bocznego. Występuje zagro-
żenie przygniecenia ręki.
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Wrapping 24.15

The wrap counter is set to 
24 wraps. In the reference 
moment the number of 
wraps is 15.

Skasować sygnał zakończenia operacji wciskając 
i przytrzymując wciśnięty przycisk C. Wciśnięty 
przycisk przytrzymać do momentu ukazania na 
wyświetlaczu liczby owiniętych bel i zgaśnięcia 
czerwonej diody LED. Licznik gotowy jest do 
zliczania owinięć kolejnej beli.

Przykładowe wskazania wyświet-
lacza licznika L02

5.4 Owijanie
Aby przygotować maszynę do podjęcia pracy 
należy przestawić w położenie robocze koło 
boczne owijarki według schematu jak niżej.

Przy przestawianiu koła bocznego postępujemy 
w sposób następujący:

• Połączoną owijarkę ustawić tak, aby dyszel  
  owijarki był równoległy do osi ciągnika

• Wyjąć sworzeń zabezpieczający koło boczne       
  i umieścić go w kabinie,

• Delikatnie ruszyć ciągnikiem z owijarką do  
  przodu,

• Ręcznie obrócić koło boczne poza „martwy  
  punkt”,

• Delikatnie ruszyć ciągnikiem z owijarką do  
  tyłu do momentu ustabilizowania pozycji koła  
  bocznego,

• Skorygować, w razie potrzeby ustawienie koła  
  bocznego tak, aby możliwe było włożenia  
  sworznia blokady,

• Zablokować przy pomocy sworznia blokady  
  koło boczne,

• Przetyczką zabezpieczyć sworzeń.

Uwaga
Zachowaj ostrożność przy przestawia-
niu koła bocznego. Występuje zagro-
żenie przygniecenia ręki.
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Warnings
Alarms

Blinking and 
Err 1 signal 
displayed

Error no. 1

5.4 Wrapping
Bale loading

Place the rotary frame parallel to the driving direction 
so that the film cutting cutter is in front of the machine. 
To unload the bale, stop the rotary table about 25° 
beyond the axis perpendicular to the wrapping machine 
axis and move the table back using the control switch 
lever to a position perpendicular to the machine axis 
until the rotary table is locked.
Lift the loading arm.
Position the bottom frame vertically (see drawing 
above).

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

The approaching tractor should move 
within the bale axis.

With this setting, drive towards the bale as presented 
in the diagram.
Lifting the loading arm press the loaded bale to the 
rotary table.
Lower the lower frame to the horizontal position.
Lift the loading arm.
Consecutive bales are loaded from the ground to the 
wrapping machine rotary table in the same way.

Skasować sygnał zakończenia operacji wciskając 
i przytrzymując wciśnięty przycisk C. Wciśnięty 
przycisk przytrzymać do momentu ukazania na 
wyświetlaczu liczby owiniętych bel i zgaśnięcia 
czerwonej diody LED. Licznik gotowy jest do 
zliczania owinięć kolejnej beli.

Przykładowe wskazania wyświet-
lacza licznika L02

5.4 Owijanie
Załadunek beli

Ramę obrotową ustawić prostopadle do kierunku 
jazdy w ten sposób, aby nóż odcinający folię był 
z przodu maszyny. W tym celu stół obrotowy 
zatrzymać w położeniu około 250 poza osią 
prostopadłą do osi owijarki po czym za pomocą 
dźwigni rozdzielacza cofnąć stół owijarki  do 
pozycji prostopadłej do osi owijarki do momen-
tu zablokowania stołu obrotowego. 
Unieść do góry ramię załadunku. 
Ustawić pionowo ramę dolną (rys. powyżej). 

Dojeżdżający ciągnik winien poruszać 
się w osi beli.

 

Z takim ustawieniem podjechać do beli w sposób 
jak przedstawiono na szkicu powyżej.
Opuszczając ramię załadunku docisnąć 
ładowaną belę do stołu obrotowego.
Opuścić do położenia poziomego ramę dolną. 
Unieść do góry ramię załadunku.
Każdy następny załadunek beli z podłoża na 
stól obrotowy owijarki realizowany jest 
analogicznie.

24
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Note:
Before commencing work, check:

•	Whether the wrapping machine drawbar is 
properly connected to the tractor transport hitch,

•	Whether the power hydraulic lines are properly 
connected,

•	Whether the revolutions counter system is properly 
connected,

•	Raising and lowering of the loading arm,
•	Whether the rotary table is placed in its vertical and 

horizontal position correctly,
•	Smoothness and direction of the rotary frame and 

drums movement - the rotary frame should rotate 
clockwise,

•	Tightening of the wrapping machine side wheel 
pins.

The bales should be wrapped only at positive 
temperatures. The bales should be wrapped in a field or 
in their storage area.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

By avoiding unnecessary transport of 
bales, the risk of the wrapping film being 
damaged is minimised.

Pay particular attention to the initial film tension (65-
80%)1. A worn or unlubricated tension mechanism 
may cause the film to be wrapped too tightly. The film 
tension must not exceed 70%.

Pull the film at the first bale as far as possible from the 
feeder and attach it using the string binding the bale. 
Using the control lever, turn on the hydraulic motor 
of the wrapping machine. While placed on the rotary 
table, the bale is rotated by a certain angle around its 
horizontal axis with every revolution around its vertical 
axis, which causes the overlapping of consecutive 
layers of film resulting in a tight wrap around the bale. 
Maintain the tractor engine revolutions at 1500 rpm 
while wrapping.

Wrap at least 4 layers of film so that each of them is 
overlapped in 50%.

We advise to finish the wrapping after about 24 
revolutions of the frame while using 500 mm film or 16 
revolutions while using 750 mm film. Secure the end of 
the film. A properly wrapped bale has four layers of the 
wrapping film around it.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Note:
Before turning on the rotary frame drive, 
make sure that there are no bystanders 
in the working area.

Note:
Maintaining the rolls in good condition, 
especially their edges, minimises the risk 
of the film breaking while wrapping.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Do not wrap bales during 
precipitation.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

If the bale is wrapped too tightly, halt 
the wrapping process. Establish the 
cause of excessive film tension. Set 
the proper film tension. Resume the 
wrapping process.
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Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Use the bales within 12 months from 
their wrapping date.

1 Mark two vertical lines on the film roll at a distance of 
about 10 cm from each other. The distance between the 
lines of 17 cm after tensioning represents 70% initial 
film tension. The width of the film measured at the end 
of the bale may not be lower than 400 mm when using 
500 mm film and not lower than 600 mm when using 
750 mm film.
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5.5 Unloading the wrapped bale

The film cutting system should be located in front of the 
wrapping machine. The bale is unloaded with a control 
lever controlling the unloading unit rotation as shown 
in the drawing.

To unload the bale, stop the rotary table about 25° 
beyond the axis parallel to the wrapping machine axis 
and move the table back using the control switch lever 
to a position parallel to the machine axis until the rotary 
table is locked.

Unload the bales in the following way:

1. Lifting the loading arm press the wrapped bale to the 
rotary table.
2. Position the bottom frame vertically.
3. Lift the loading arm.
The wrapped bale slides down to the ground.
During the bale unloading, the cutter cuts away the 
film.

After unloading the bale, all working components 
should return to their initial position. Another bale may 
now be loaded.

The conical rolls located on the sides of the rotary 
frame prevent the bale from falling off the drums while 
wrapping.

Układ obcinania folii powinien znajdować się      
z przodu owijarki. Wyładunek beli realizowany 
jest za pomocą dźwigni sterującej obrotem 
zespołu wyładunku jak pokazano na szkicu 
obok.
W celu wyładowania owiniętej beli stół obroto-
wy zatrzymać w położeniu około 250  poza osią 
prostopadłą do osi owijarki po czym cofnąć stół 
owijarki za pomocą dźwigni rozdzielacza do 
pozycji prostopadłej do osi owijarki do momen-
tu zablokowania stołu obrotowego. 

Wyładunek realizować w następujący sposób.
1. Opuszczając ramię załadunku docisnąć 
owiniętą belę do stołu obrotowego.
2. Ustawić pionowo ramę dolną. 
3. Unieść do góry ramię załadunku.
Owinięta bela wytacza się na podłoże.
Podczas wyładunku beli nóż odcina folię.  

Po wyładowaniu beli wszystkie elementy robocze 
powinny zająć pozycję wyjściową. Można przystą-
pić do załadunku kolejnej beli.

Stożkowe rolki umieszczone na bokach ramy 
obrotowej zabezpieczają belę przed zsunięciem 
się z bębnów podczas owijania.

                                                   
.

5.5 Wyładunek owiniętej beli
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Film cutting

If the film cutter fails to operate correctly, stop the 
wrapping machine, turn off the tractor engine, remove 
the ignition key and engage the tractor parking brake. 
Adjust the cutter cutting angle in relation to the film 
in the clamp (item 3). The adjustment is made with the 
tightening unit (item 1). When the tightening screw (1) 
is turned clockwise, the cutter angle in relation to the 
film is decreased and the other way round.

A properly set cutter cuts the film when the unloaded 
bale touches the ground.

When the angle is too steep, the film is not cut even 
though the bale is unloaded to the ground.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Lower the control lever on the hydraulic 
control unit when there is danger caused 
by the wrapping machine. Turn off the 
tractor engine, remove the ignition key 
and engage the tractor parking brake. 
Locate the hazard and remove it.
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Lock the rotary table during loading and 
unloading of the bale.
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Take extra caution when adjusting the 
cutter. The cutter is extremely sharp. 
Danger of hand injury.

 

5.6 Drive chain adjustment

Two chain transmissions are used in this bale wrapping 
machine. After wrapping the first 10 bales, the 
tensioning of the drive chains needs to be adjusted.

Remove the chain cover (item 1). Loosen the 4 M12 nuts 
(item 2). Turn the M12 screw in the chain tightening 
mechanism (item 3) so that the chain has a 20 mm slack 
after tightening. Tighten the 4 M12 screws (item 2). 
Install the chain guard.
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Check the tightening and the chain 
condition periodically after wrapping 
every 120 bales.

Obcinanie folii

Przy niewłaściwym działaniu odcinacza napiętej 
folii należy zatrzymać owijarkę, wyłączyć silnik 
ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i włączyć 
hamulec pomocniczy. Wyregulować kąt nachyle-
nia noża tnącego poz. 2 względem folii znajdu-
jącej się w docisku poz. 3. Regulacji dokonać 
zespołem napinającym poz. 1. Obrót śruby 
napinającej poz. 1 zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara zmniejsza kąt nachylenia noża względem 
folii    i odwrotnie.

Prawidłowo ustawiony nóż odcina napiętą folię    
w momencie zetknięcia się z podłożem wyłado-
wywanej beli.

Przy zbyt dużym kącie nachylenia noża tnącego 
folia nie jest obcinana pomimo wyładunku beli 
na podłoże.

Opuścić dźwignie sterowania rozdziela-
cza hydraulicznego przy wystąpieniu 
zagrożenia związanego z użytkowa-
niem owijarki. Wyłączyć silnik ciągni-
ka, wyjąć kluczyk ze stacyjki i włączyć 
hamulec pomocniczy. Zlokalizować 
występujące zagrożenie i usunąć je.

  Zablokować stół obrotowy w trakcie  
 załadunku i wyładunku beli.

Zachować szczególną ostrożność 
podczas regulacji noża tnącego. Nóż 
jest bardzo ostry. Występuje zagroże-
nie okaleczenia rąk.

5.7 Regulacja łańcucha 
napędowego

W owijarce bel zastosowano  do napędu dwie 
przekładnie łańcuchowe. Po owinięciu pierw-
szych 10 bel należy wyregulować napięcie 
łańcuchów napędowych

 

Zdemontować osłonę łańcucha (poz. 1). Poluzo-
wać 4 nakrętki M12 (poz. 2). Wkręcić śrubę   
M12 napinacza łańcucha (poz. 3) tak, aby 
uzyskać napięcie łańcucha charakteryzujące się   
20 mm ugięciem. Dokręcić 4 nakrętki M12 (poz. 
2). Zamontować osłonę łańcucha.                      

Kontrolę napięcia i stanu łańcucha 
przeprowadzać okresowo po wykona-
niu  120 bel.    
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5.7 Finishing work

After the work is complete, disconnect the revolution 
counter and secure the revolution sensor against 
humidity.

Before storing the wrapping machine for a longer 
period, disassemble and place the impulse sensor in a 
dry storage room.

Place the machine on a hard, flat, level surface. 
Disconnect the hydraulic power source and the electric 
power supply.

Support the drawbar using a support stand.

Disconnect the machine drawbar from the tractor hitch.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

It is forbidden to disconnect the 
wrapping machine from the tractor 
when there is a bale on the rotary table.

Clean the machine and control its condition, paying 
special attention to the quality of the paint coat. If it is 
required to make some touch-ups, it is advised to use 
the paint repair kit supplied by the manufacturer.

Protect the rubber elements, i.e. hydraulic lines, against 
direct sunlight.
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6 Regular inspection
6.1 User inspection

After every use of the wrapping machine, check:
•	The condition and legibility of the nameplate and 

pictograms;
•	Condition of the machine drawbar elements;
•	Tightness of the hydraulic system;
•	Drive chain of the rotary frame;
•	Drive chains of the rotary drums.

The nameplate must only be replaced at an authorised 
service point.

Replace the illegible pictograms with new ones.

After the working season is over, grease the drive chain 
of the rotary frame and the drive chains of the rotary 
drums using the LT-43 bearing lubricant.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Send the counter to an authorised 
service if the casing is damaged. Any 
attempt to repair the damaged counter 
will result in the warranty becoming null 
and void.

Replace the oil of the intersecting axis gear every 2 years 
as follows:
•	Place the machine on a level surface.
•	Place a leakproof tank below the drain plug.
•	Remove the drain plug, the filler plug and the 

overflow plug,
•	After the oil is drained, close the drain plug,
•	Pour fresh 80W90 hydraulic gear oil to the filler 

plug level,
•	Close the filler plug and overflow plug.

The used oil should be sent to a petrol station which 
collects such products.
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1

During oil replacement, it is required to 
wear impermeable protective clothing 
suitable for contact with oil-based 
products.

Replace the hydraulic lines every 5 years. Before every 
working season, check (without a silage bale loaded) 
the operation of the transmission system by turning on 
the rotary table, raising and lowering the rotary table 
and raising and lowering the loading arm.

If the counter is soiled, clean it using a damp cloth with a 
mild detergent. Do not use organic solvents for cleaning 
(acetone, petrol, "nitro" solvent etc.) as the counter 
casing may be damaged.

6.2 Service checks
Periodical service checks shall be performed after every 
two working seasons of machine use.

It is advised to use original replacement parts which will 
help maintain the wrapping machine in good technical 
condition for a long time.
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7 Authorised service
7.1 Warranty service

The manufacturer issues a warranty on conditions 
described in the warranty card. During the period 
covered by the warranty, repairs shall be made at 
authorised service stations or at the manufacturer's 
service.

7.2 Ongoing maintenance
After the period covered by the warranty, authorised 
service stations perform periodical inspections, 
adjustments and repairs.

7.3 Ordering of spare parts

Spare parts should be ordered from outlets or directly 
form the manufacturer stating the name and surname of 
the user or company name and address, name, symbol, 
serial number and year of the machine manufacture, 
catalogue name of the part, catalogue number, number 
of drawing or standard, number of ordered items and 
agreed terms of payment. 

8 Transporting the 
wrapping machine

8.1 Transporting a load

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.
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The wrapping machine is suitable for 
road and rail transport using carriers 
with appropriate load bearing capacity.
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nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
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Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
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zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
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szczegółowe informacje na dany 
temat.
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7 Autoryzowany 
serwis

7.1 Serwis gwarancyjny
Producent udziela gwarancji na warunkach 
opisanych w karcie gwarancyjnej. W okresie 
objętym gwarancją napraw dokonują autoryzo-
wane serwisy punktów sprzedaży lub serwis 
producenta.

7.2 Serwis bieżący
Po okresie objętym gwarancją autoryzowane 
serwisy punktów sprzedaży dokonują przeglądów 
okresowych, regulacji i napraw maszyny. 

7.3 Zamawianie części 
zamiennych

W części zamienne zaopatrywać się w punktach 
sprzedaży, bądź zamawiać je u producenta 
podając: nazwisko i imię lub nazwę firmy        
i adres zamawiającego, nazwę, symbol, nr 
fabryczny i rok produkcji maszyny, katalogową 
nazwę części, katalogowy nr rysunku lub normy, 
liczbę zamawianych sztuk, uzgodnione warunki 
płatności. 

8 Transport owijarki
8.1 Tranport ładunku

Owijarka przystosowana jest do 
przewożenia transportem kolejowym   
i kołowym o odpowiedniej ładowno-
ści.

Do załadunku na transport kołowy 
używać urządzeń dźwigowych o udźwi-
gu stosownym do masy owijarki       
z załadowaną na niej rolką folii. Jako 
punktów mocowania użyć elementów 
ramy oznaczonych na maszynie 
piktogramem pokazanym obok.  

  

Urządzenia dźwigowe mogą obsługiwać 
przeszkoleni operatorzy posiadający wymagane 
kwalifikacje.

Zabrania się przewożenia owijarki z umieszczoną 
na niej belą pokosów lub belą sianokiszonki.
Przewożoną owijarkę należy na czas transportu 
w sposób trwały i pewny zamocować na podło-
żu.

Punkty mocowania zawiesi do podnoszenia 
owijarki pokazano poniżej.
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For loading on a means of road 
transport, use lifting devices with lifting 
capacity appropriate for the machine 
weight including a loaded roll of film. 
Use the frame elements marked on the 
machine as attachment points (see the 
pictogram).

The lifting device should be operated by experienced 
operators with appropriate qualifications.

It is forbidden to transport the wrapping machine with 
a bale of silage or swath loaded on it. The transported 
wrapping machine must be securely fastened to the 
carrier vehicle.

Attachment points of the lifting slings are presented 
below.

7 Autoryzowany 
serwis

7.1 Serwis gwarancyjny
Producent udziela gwarancji na warunkach 
opisanych w karcie gwarancyjnej. W okresie 
objętym gwarancją napraw dokonują autoryzo-
wane serwisy punktów sprzedaży lub serwis 
producenta.

7.2 Serwis bieżący
Po okresie objętym gwarancją autoryzowane 
serwisy punktów sprzedaży dokonują przeglądów 
okresowych, regulacji i napraw maszyny. 
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zamiennych

W części zamienne zaopatrywać się w punktach 
sprzedaży, bądź zamawiać je u producenta 
podając: nazwisko i imię lub nazwę firmy        
i adres zamawiającego, nazwę, symbol, nr 
fabryczny i rok produkcji maszyny, katalogową 
nazwę części, katalogowy nr rysunku lub normy, 
liczbę zamawianych sztuk, uzgodnione warunki 
płatności. 

8 Transport owijarki
8.1 Tranport ładunku

Owijarka przystosowana jest do 
przewożenia transportem kolejowym   
i kołowym o odpowiedniej ładowno-
ści.

Do załadunku na transport kołowy 
używać urządzeń dźwigowych o udźwi-
gu stosownym do masy owijarki       
z załadowaną na niej rolką folii. Jako 
punktów mocowania użyć elementów 
ramy oznaczonych na maszynie 
piktogramem pokazanym obok.  

  

Urządzenia dźwigowe mogą obsługiwać 
przeszkoleni operatorzy posiadający wymagane 
kwalifikacje.

Zabrania się przewożenia owijarki z umieszczoną 
na niej belą pokosów lub belą sianokiszonki.
Przewożoną owijarkę należy na czas transportu 
w sposób trwały i pewny zamocować na podło-
żu.

Punkty zaczepienia zawiesi do podnoszenia 
owijarki pokazano poniżej
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8.2 Driving on public roads

The wrapping machine may be used on public roads as a 
machine attached to a tractor transport hitch.

The dimensions of the machine prepared for transport 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.

12

 Section 1.4.

For transporting the machine on public roads, tractors 
with a rated power not lower than 30kW and towing 
power class not lower than 0.9 equipped with a 
transport hitch may be used.

Before entering a public road:
•	Place the rotary frame in its transport position so 

that the drums are locked perpendicular to the 
wrapping machine axle.

•	Lower the loading arm and lock to prevent 
unauthorised lifting.

•	Disconnect and properly secure the hydraulic lines.
•	The levers of the control unit should remain in the 

tractor cabin.
•	Place the red and white warning symbols equipped 

with integrated lights, connect them to the tractor 
electric system and check their operation.

•	Place the triangle denoting slow-running vehicles 
in the stand in the grip at the back of the machine 
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1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
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1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.
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w stanie nietrzeźwym.
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 Section 1.5.

Every time before entering public roads, check if the 
wrapping machine is correctly connected to the tractor.

It is forbidden to carry persons or bales of silage on the 
rotary table.

Before entering public roads, check if the tractor is fully 
steerable. The load on the front axle must be at least 
20% of the tractor own weight. If this condition is not 
met, additional weight is required on the front axle.

While driving on public roads, the speed should be 
adjusted to the existing conditions and not exceeding 
15 kph.

Follow the traffic code regulations when transporting 
the wrapping machine on public roads.

If an emergency requires the driver to stop the tractor 
with the wrapping machine in tow on a public road, the 
tractor driver should:
•	stop the vehicle without causing any danger to the 

road users;
•	stop the vehicle as close to the road edge as possible 

and parallel to the road axis;
•	turn off the engine, remove the ignition key, 

engage the parking brake and place wedges under 
the wrapping machine wheels;

•	outside a built-up area, the warning triangle should 
be placed 30 - 50 meters behind the vehicle and the 
emergency lights must be activated;

•	while driving in a built-up area, turn on the 
emergency lights and place the warning triangle 
in the stand on the rear of the machine. Make sure 
that the triangle is visible to other road users;

•	in case of failure, take the required precautions to 
ensure safety in the area.
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9 Wrapping machine storage

The wrap counter should be stored in a dry place with 
the electrical connections protected against soiling and 
humidity.

The sensor cable should be folded and stored in a dry 
place with the electrical connections protected against 
soiling and humidity.

Store the wrapping machine in a roofed place, on a hard, 
flat, level surface.

It is advised to store the wrapping machine in a dry 
location, protecting it against UV rays and other harmful 
agents.

If the wrapping machine is stored without any canopy 
roof, protect it with a water-resistant tarpaulin or film.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Store the wrapping machine in an 
atmosphere free of aggressive agents 
(e.g. ammonia, chemicals).

After the working season is over, clean the wrapping 
machine and check the condition of the protective paint 
coating. Touch up the damage to the paint coating at a 
service workshop.

Check the condition and legibility of the nameplate. 
If the plate is damaged, notify the service station.

Check the condition and legibility of the pictograms. 
If they are damaged, replace them with new ones.
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10 Hazards
10.1 Description  
of residual risks

Residual risk results from incorrect actions of the 
wrapping machine operator. The greatest hazards occur 
during the following forbidden actions:

•	installation of the wrapping machine on tractors 
which do not meet the required minimum criteria 
stated in this manual;

•	Standing below raised components of the machine;

•	Standing in the machine working area;

•	Maintenance or repairs conducted with the tractor 
engine on;

•	Use of damaged hydraulic lines;

•	Machine operation by an operator standing outside 
the tractor cabin;

•	Machine operation by an operator under influence 
of alcohol;

•	Operating a wrapping machine which is damaged 
or without protective guards in place;

•	Operating the wrapping machine on slopes with an 
inclination exceeding 8°;

•	Transporting bales of silage on the wrapping 
machine;

•	Remaining on (aboard) the machine when it is 
working or during transport.

•	Using the wrapping machine against its intended 
use;

•	Leaving the wrapping machine unsecured on an 
inclined land;

•	Standing between the tractor and the machine 
while the engine is running.

With the aforementioned residual risks, the bale 
wrapping machine is regarded as a machine which has 
been designed and built according to the current state 
of technology.

10.2 Assessment of residual 
risks

Follow these guidelines:
•	Read and fully understand the Manual.

•	Do not stand below the raised lifting components 
of the machine.

•	Do not stand in the machine working area.

•	The maintenance and repairs of the wrapping 
machine should performed at authorised service 
workshops.

•	The machine should be used by trained and 
authorised operators.

•	Protect the wrapping machine from access by 
children and bystanders.

– Only then can you eliminate the residual risks related 
to using this wrapping machine and keep it safe to 
people and the environment.

Note:

The residual risks are present when the 
aforementioned manufacturer's rules and 
indications are not followed.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1
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11 Wrapping machine 
disposal

Disassembly and disposal of the wrapping machine 
should be performed by specialised service stations 
familiarised with the construction and functioning of 
the machine. Only specialised service stations have a 
complete and up-to-date knowledge of the applied 
materials and hazards related to their improper 
transport and storage. Authorised service stations offer 
both advice and complete machine disposal services. 
Use proper tools and auxiliary equipment for the 
disassembly (jack, wheel extractor).

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

The used oil must be stored in sealed 
containers. Immediately dispose of the 
used oil at petrol stations which collect 
such materials.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

Dismantle the machine. Segregate 
the dismantled components. Pass the 
dismantled components to relevant 
collection points.

Dziękujemy za wybór naszej owijarki bel Z237 
zaprojektowanej do efektywnej pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu   
w pełni wykorzystać zalety owijarki i jednocześ-
nie zoptymalizować proces owijania bel.

Instrukcja zawiera szczegółowy spis treści a po 
nim opisy ułatwiające identyfikację i poznanie 
owijarki.

Informacje na temat bezpieczeństwa i komfortu 
pracy, opis agregowania z ciągnikiem, pracy, 
czynności serwisowych i warunków magazynowa-
nia znajdują się na kolejnych stronach instrukcji.   

Katalog części zamiennych zawierający wykaz 
podstawowych części owijarki ułatwiający ich 
zamawianie dołączony jest do niniejszej instruk-
cji w formie elektronicznej na płycie CD.
Katalog w formie papierowej możecie Państwo 
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
lub bezpośrednio u producenta.

Zarówno instrukcja obsługi jak i katalog części 
zamiennych zawierają podstawowe informacje   
o wyrobie. Poziom wykończenia i kompletacji 
wyrobu może nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionego w opracowaniu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Legenda

Ostrzeżenie:

symbol ten ostrzega i wskazuje 
na konieczność bezwzględnego 
przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa operatora, osób 
postronnych, lub bezpiecznej 
pracy wyrobu.

Informacja:

symbol ten wskazuje dodatkowe 
informacje pozwalające optyma-
lizować pracę wyrobu.

Ochrona środowiska:

      symbol ten zwraca uwagę na 
konieczność zachowania wymo-
gów ochrony środowiska.

Odsyłacz:

        symbol ten odsyła Państwa do 
strony, na której umieszczono 
szczegółowe informacje na dany 
temat.

1

During disassembly of the wrapping 
machine use proper protective clothing 
and shoes.

12 Typical problems and troubleshooting

Item Problem Possible cause Remedy

1 2 3 4

1 The wrapping machine works 
too slowly.

Not enough oil in the tractor 
hydraulic system

Check the oil level in the tractor. 
Top up oil.

2 Oil leaks Worn seal rings Replace seal rings.

3 The rotary frame does not 
rotate.

Broken or slack chain Replace or tighten the chain.

Hydraulic motor damaged Check the engine condition. 
Contact the service agent.

4 The bale does not revolve 
around its axis.

Broken or slack drum chains Replace or tighten the drive chain.
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13 Accessories
The user may purchase the following optional and 
additional equipment at an authorised reseller or 
directly from the manufacturer:
•	Spare parts catalogue - printed version.
•	Warning triangles for slow-running vehicles  

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.

12

 Section 8.2.
•	Chain wheel extractor 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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 Section 5.1.
•	Paint touch-up kit 

1.7.6 Zabrania się eksploatacji owijarki bez 
zamontowanych osłon zabezpieczających 
elementy ruchome.

1.7.7 Przed każdym uruchomieniem owijarki 
sprawdzić stan i kompletność maszyny i zamoco-
wanie osłon.

1.7.8 Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem 
owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne 
skontrolować poprawność zamocowania maszyny   
na ciągniku.

1.7.9 Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze     
i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym 
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż 
jest on właściwie zabezpieczony przed przypad-
kowym uruchomieniem.

1.7.10 Przed rozpoczęciem i trakcie trwania 
załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie 
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.

1.7.11 W trakcie pracy owijarki zapewnić 
swobodną przestrzeń w strefie obracających się 
elementów. Podczas operacji owijania bel       
w strefie obracających się elementów nie mogą 
znajdować się ludzie i zwierzęta.

1.7.12 Zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy na terenie pochyłym. Zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość staczania się bel.

1.7.13 Zabrania się obsługi owijarki pod 
uniesionymi zespołami maszyny.

1.7.14 Zabrania się przebywania osób między 
ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika 
ciągnika.

1.7.15 Zachować szczególną ostrożność przy 
agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. 
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposa-
żonym w tylny trzypunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) wytrzymujący nacisk pionowy zawieszanej 
maszyny wraz z masami rolki folii owijającej     
i beli sianokiszonki    rozdział 1.4.

1.7.16 Podczas pracy używać odpowiedniego 
ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciw-
poślizgową.

1.7.17 Folię owijającą bele zakładać przy 
wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadko-
wym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk 
wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocni-
czy).

1.7.18 Zabrania się eksploatacji uszkodzonych 
przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone 
przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.

1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
nych przestrzegać przepisów ruchu drogowego   
i zaleceń producenta     rozdział 8.2.

1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej 
maszyny.

1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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 Section 5.7.

14 Names and 
abbreviations
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przewody natychmiast wymienić na nowe. 
Podczas wymiany przewodów używać nieprze-
puszczalnej odzieży ochronnej.

1.7.19 Instalacją hydrauliki siłowej owijarki 
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1.7.20 Podczas transportu po drogach publicz-
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1.7.21 Przed wyjazdem na drogi publiczne 
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1.7.22 Zabrania się przebywania osób na owijar-
ce podczas jej transportu.

1.7.23 Podczas transportu po drogach publicz-
nych zabrania się przewożenia na owijarce  
owiniętych bel pokosów lub sianokiszonki.

1.7.24 Zabrania się pracy owijarką osobom     
w stanie nietrzeźwym.

1.7.25 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem narkotyków lub leków o działaniu 
narkotycznym.

1.7.26 Zabrania się pracy owijarką osobom pod 
wpływem leków negatywnie oddziaływujących 
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną 
sprawność psychofizyczną oraz leków wywołują-
cych zaburzenia koncentracji lub powodujących 
opóźnienie czasu reakcji.
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 Tractor Manual

UV - ultraviolet radiation; invisible electromagnetic 
radiation which may have a negative influence on 
human health; UV radiation also has a negative effect 
on rubber elements.

Towing power class - value which characterises 
the towing power of a given tractor, class 0.9 refers to 
the towing power of 9kN. Ursus C 355 and 4011 have 
such a towing power class.

kW - kilowatt, unit of power

V - volt, unit of voltage

bar - unit of pressure

kg - kilogram, unit of mass

m - meter, unit of distance

mm - millimetre, auxiliary unit of distance equal to 
0.001 m

min - minute, auxiliary unit of time equal to 60 
seconds

rev - revolution, type of movement

rpm - revolutions per minute, unit of rotational speed

kph - kilometres per hour, unit of speed

db(A) - A-scale decibel, unit of acoustic pressure
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Warranty conditions

Warranty card
Z237 Bale wrapping machine

Metal-Fach
ul. Kresowa 62
16-100 Sokółka

Bale wrapping machine Z237 Serial number: .............................................Year/ date of production .............................

 Date of sale  ........................
 The warranty service is provided
 on behalf of the manufacturer by:  .............................................................................
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 Name and surname of the Customer ...............................................................................Signature ...................................................

 City, post code ..................................................................................................................................................

 Street, number ...............................................................................Tel. .............................................................

Seller's stamp, legible signature of the outlet representative

1. The manufacturer provides a bale wrapping 
machine designed and built in compliance with the 
current standards. The manufacturer guarantees 
that the supplied bale wrapping machine is free of 
manufacturing defects.

2. Metal-Fach Sp. z o.o. provides warranty service for 
12 months starting from the date of first sale, provided 
the wrapping machine is used for its intended purpose 
and the recommendations contained in the manual are 
followed.

3. The warranty card properly filled in at the Outlet 
is the confirmation of the manufacturer's warranty; 
the acceptance of the warranty conditions must be 
confirmed with the customer's signature.

Karta gwarancyjna owijarki bel
Metal-Fach

ul. Kresowa 62
16-100 Sokółka

Karta gwarancyjna
Owijarki bel Z552

   Data sprzedaży  ......................
       W imieniu producenta obsługę      

gwarancyjną sprawuje: ....................................................................
Pieczęć sprzedawcy, czytelny podpis pracownika punktu sprzedaży

 
Imię i nazwisko Klienta.................................................................................Podpis.................................................

 Kod, Miejscowość............................................................................................................................................

  Ulica, Numer.............................................................................. Tel.........................................................

Owijarka bel Z552    Numer fabryczny: ......................  Rok/data produkcji................cznyO

1. Producent przekazuje owijarkę bel zaprojek-
towaną i wykonaną według aktualnie obowiązu-
jących standardów.  Producent gwarantuje, iż 
dostarczona owijarka jest wolna od wad 
produkcyjnych.

2. Metal-Fach Sp. z o.o. zapewnia owijarce serwis 
gwarancyjny w okresie 12 miesięcy, od daty 
pierwszej sprzedaży, przy jej użytkowaniu 
zgodnie z przeznaczeniem, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zaleceń zawartych w niniejszej 
instrukcji. 

3. Dowodem udzielenia gwarancji Producenta 
jest poprawnie wypełniona przez punkt 
sprzedaży karta gwarancyjna z podpisem 
Klienta, potwierdzająca przyjęcie warunków 
gwarancji. 

Warunki gwarancji
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Bale wrapping machine warranty card
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4. The quality warranty covers the machine defects caused by defective manufacturing, 
material defects and latent defects.

5. The warranty does not cover the assemblies and parts which are subject to normal 
wear and tear.

6. The warranty does not cover any mechanical damage or other damage resulting 
from improper use, improper maintenance or improper adjustment of the wrapping 
machine.

7. The warranty does not cover any damage resulting from improper storage of the 
machine.

8. Any unauthorised modifications in the construction of the machine introduced by 
the user will result in automatic termination of the warranty.

9. The manufacturer shall not be held responsible for loss, damage or destruction of 
the product resulting from causes other than defects of the supplied machine.

10. During the warranty period the manufacturer will repair any defects which 
occurred as a result of the manufacturer's negligence with the exception of defects 
listed in paragraphs 5 - 8.

11. The warranty repair shall be made within 14 working days of the notification/
supply of the wrapping machine to the designated service station or at another time 
agreed upon.

12. The warranty is extended by the time required to complete the repair.

13. During the warranty period all repairs which are not covered by the warranty are 
performed by the authorised service stations at full cost chargeable to the user. Before 
such repairs, the service station will inform the user of the suggested cost, time and 
scope of the repair.

14. The decision whether to commence a chargeable repair of the wrapping machine 
with a warranty valid at the time of repair is made by the customer.

Warranty conditions
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