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WSTĘP 
 
Gratulujemy zakupu VERTI-BRUSH. Dla zapewnienia bezpiecznej i długotrwałej eksploatacji 
VERTI-BRUSH, każdy użytkownik powinien koniecznie przeczytać i zrozumieć niniejszy 
podręcznik użytkownika. Pełna znajomość treści niniejszego podręcznika jest konieczna dla 
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji tej maszyny. 

VERTI-BRUSH nie jest maszyną działającą samodzielnie. Użytkownik jest odpowiedzialny 
za użycie odpowiedniego traktora. Użytkownik musi także sprawdzić zespół traktor / 
VERTI-BRUSH pod względem aspektów bezpieczeństwa, poziomu hałasu, instrukcji 
użytkownika i analizy ryzyka 

Maszyna VERTI-BRUSH jest przeznaczona wyłącznie do zamiatania. 

Na następnej stronie rozpoczynamy instrukcji bezpieczeństwa. Każdy użytkownik musi znać 
te instrukcje i dokładnie ich przestrzegać. Poniżej zamieszczono kartę rejestracyjną, którą 
należy nam zwrócić, abyśmy mogli rozpatrywać ewentualne przyszłe reklamacje.  

W niniejszym podręczniku podano wiele kolejno ponumerowanych instrukcji. Użytkownik 

musi przestrzegać tych instrukcji zgodnie z podaną kolejnością. Symbol * oznacza instrukcje 

bezpieczeństwa. Symbol @ odnosi się do wskazówki lub uwagi. 

 
 

WARUNKI GWARANCJI 
 
PRODUKTY VERTI-BRUSH SĄ DOSTARCZANE KLIENTOWI WRAZ Z GWARANCJĄ 
BRAKU WAD UŻYTYCH MATERIAŁÓW. GWARANCJA TA JEST WAŻNA PRZEZ OKRES 
6 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU. 
GWARANCJE VERTI-BRUSH PODLEGAJĄ „OGÓLNYM WARUNKOM DLA DOSTAW 
INSTALACJI I MASZYN NA EKSPORT, NUMER 188” OPUBLIKOWANYM POD 
AUSPICJAMI KOMISJI EKONOMICZNEJ ONZ DLA EUROPY. 
 
 

KARTA REJESTRACYJNA 
 
Dla uniknięcia problemów w przypadku roszczeń gwarancyjnych, prosimy wypełnić niniejszą 
kartę (lub jej kopię) i przesłać ją do nas. 
 
Data zakupu: 

Nazwa i adres sprzedawcy: 

Nazwa dystrybutora: 

Numer maszyny: 
 



 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
 
 Maszyna VERTI-BRUSH zawsze musi być używana z odpowiednim traktorem opisanym 

w informacji technicznej. 
 
 Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zespołu traktor /VERTI-BRUSH. Zespół 

ten musi być sprawdzony pod względem hałasu, bezpieczeństwa, ryzyka i łatwości 
obsługi. Konieczne jest również opracowanie instrukcji użytkownika dla modelu traktora 
który będzie używany. 

 
 Maszyna VERTI-BRUSH nadaje się wyłącznie do zamiatania. 
 
 Każdy użytkownik VERTI-BRUSH musi w pełni znać informacje zawarte w niniejszym 

podręczniku użytkownika. 
 
 Należy sprawdzić grunt, na którym ma pracować VERTI-BRUSH. Usunąć luźne 

przeszkody, unikać nierównego gruntu. 
 
 Nie wolno schodzić z traktora, jeśli silnik wciąż pracuje. 
 
 Upewnić się, że podczas pracy inne osoby znajdują się w odległości co najmniej 4 m 

(14 stóp) od VERTI-BRUSH. 
 
 Używać odpowiedniej odzieży. Włożyć mocne obuwie ze stalowym wzmocnieniem 

palców, długie spodnie i związać długie włosy. Nie wolno mieć żadnych luźnych części 
odzieży. 

 
 Należy raz w tygodniu sprawdzać VERTI-BRUSH, aby upewnić się, że nie ma żadnych 

poluzowanych wkrętów ani nakrętek i śrub. 
 
 Maszyna VERTI-BRUSH nie może być używana bez osłon ochronnych i nalepek 

bezpieczeństwa. 
 
 NIGDY NIE WOLNO wchodzić pod VERTI-BRUSH. Jeśli konieczne jest wykonanie pracy 

pod maszyną, należy VERTI-BRUSH obrócić. 
 
 Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych VERTI-BRUSH, aby zapewnić 

bezpieczne działanie maszyny. 
 
 Nie wolno używać VERTI-BRUSH w ciemności, podczas ulewnego deszczu, 

na zamarzniętym gruncie, podczas burzy i na zboczach o nachyleniu ponad 20 stopni. 
 
 Przed uruchomieniem maszyny należy również przeczytać instrukcje i informacje 

o konserwacji wału odbioru mocy. Element ten posiada własny znak certyfikacyjny. 
 
 Prowadzić książkę napraw. 
 
 W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji maszyny, znak certyfikacyjny CE 

zostaje anulowany. Użytkownik / Sprzedawca maszyny muszą we własnym zakresie 
dokonać ponownej certyfikacji. 
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1.0 DANE TECHNICZNE 
 

Wymiary  

Długość............................................................................1.30 m (51”) 
Szerokość.........................................................................1.50 m (59”) 
Wysokość ........................................................................0.85 m (33.5”)  

Waga 

Waga maszyny................................................. około 

170 kg (375 lbs) 

Szerokość robocza 

..............................................................1.50 

m (59.5・ 

Opony..............................................................

.................... 260x85  

Ciśnienie w 

oponach...........................................................1

.20 bar  

Moc traktora...................................................................min. 10 KW (13 KM) 

Brushing 

speed..............................................................

...Regulowana  

Wymagania podłączenia hydraulicznego:  

Minimalny przepływ oleju..............................10 l/min  
Minimalne ciśnienie oleju ..............................70 bar  
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2.0 ZABEZPIECZENIA / NALEPKI BEZPIECZEŃSTWA 
 
VERTI-BRUSH posiada kilka etykiet: 
 
RA =  Przed użyciem maszyny, należy przeczytać podręcznik użytkownika. Dotyczy to 

wszystkich nowych użytkowników oraz użytkowników, którzy nie używali maszyny 
przez pewien czas. 

RC = Jeśli wymagana jest konserwacja albo podczas wykonywania regulacji lub przeglądu, 
należy wyłączyć silnik traktora, rozłączyć sprzęgło odbioru mocy i zablokować 
3-punktowe zawieszenie. 

RD = Uważać na obracające się części. Nie wolno zeskakiwać z traktora, gdy silnik nadal 
pracuje. Upewnić się, że inne osoby stoją w odległości co najmniej 4 metrów 
(14 stóp) od pracującej maszyny. 

RE =  Tabliczka znamionowa na maszynie ze znakiem certyfikacji CE i innymi 
odpowiednimi informacjami. 

 
Ponadto, VERTI-BRUSH posiada pewne osłony zabezpieczające: 
 
1 = pokrywa zabezpieczająca wału odbioru mocy (WOM) 
2 = pokrywy zabezpieczające łańcuchów 
3 = płyta ochronna w przekładni zębatej 
 
Podręcznik jest dostarczany oddzielnie od VERTI-BRUSH w pudełku. 
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3.0 INFORMACJE OGÓLNE / UŻYCIE  
 
Maszyna VERTI-BRUSH standardowo jest dostarczana w kilku pudłach. 
Instrukcje montażu podano na następnych stronach. 
 
Podstawowa wersja VERTI-BRUSH może być napędzana mechanicznie (model 1520) lub 
hydraulicznie (model 1530). W obu grupach można wykorzystywać kilka zestawów do 
połączenia maszyny do różnych źródeł napędu. 
 
VERTI-BRUSH 1520 i 1530 mogą wykonywać skręty. 
 
@ Wał odbioru mocy może maksymalnie wykonywać 1000 obrotów/min. Końcowy rezultat 

jest określony przez kombinację prędkości jazdy, obroty szczotki i docisku szczotki do 
gruntu (regulacja wysokości). Mała prędkość jazdy w połączeniu z dużym dociskiem 
szczotki i wysokimi obrotami szczotki może uszkodzić trawę. 

 
 

4.0 SKRACANIE WAŁU ODBIORU MOCY 
 
Dostarczony wał odbioru mocy może być za długi. Skracanie wykonuje się następująco, 
patrz rys. 2: 
1. Umieścić VERT-BRUSH poziomo za traktorem z wałem odbioru mocy (WOM) ułożonym 

poziomo. 
2. Zmierzyć odległość (A) od rowka WOM traktora / VERTI-BRUSH. 
3. Zmierzyć odległość (B) na samym WOM w najkrótszej formie od kołka ustalającego do 

kołka ustalającego. 
4. Rozdzielić WOM i skrócić osłony zabezpieczające oraz rury główne C = B – A – 60 mm 

(2,5 cala) 
5. Stępić ostre krawędzie. 
6. Zamontować WOM na maszynie. 
 
@ Powtórzyć tę procedurę, gdy maszyna VERTI-BRUSH jest podłączona do innego źródła 

napędu. 
* Gdy WOM jest za długi, może dojść do uszkodzenia traktora / źródła napędu lub 

VERTI-BRUSH. 
 
 

5.0 UWAGI TECHNICZNE 
 
Synchronizacja szczotek jest bardzo ważna, ponieważ maszyna VERTI-BRUSH może 
stracić stabilność lub szczotki mogą zacząć uderzać o siebie. Na następnych stronach 
pokazano tę synchronizację. 
Koła podpierające mogą być ustawiane na trzech różnych szerokościach, odpowiednio 1, 2, 
3, patrz rys. 1. 
Kołek 13, rys. 1, może być także umieszczony w otworze 16, jeśli to umożliwi lepsze 
działanie. 
Koła podpierające są przesunięte, żeby zapobiec powstawaniu kolein. Dzięki symetrycznej 
konstrukcji można to zmieniać. 
W otworze 31 lub tulejce 32 można zamontować górny drążek układu zawieszenia, rys. 2 i 3. 
Zamocowanie w tulejce 32 polepsza pracę na terenie falistym. 
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6.0 MODEL RINK 
 
Model 1520 A jest wersją VERTI-BRUSH napędzaną mechanicznie pracującą za traktorem z 
3-punktowym zawieszeniem (rys. 2). Model 1520 C jest maszyną napędzaną mechanicznie 
przystosowaną do 3-punktowego zawieszenia z przodu (rys. 3). Różnicą jest przekładnia 
zębata. 
Oba wsporniki kół muszą być zamontowane w najwęższym położeniu (1 na rys. 1) za 
pomocą śrub/nakrętek 18/19. Kołek 13 musi być zamontowany w otworze 24, lecz może być 
montowany również w otworze 16, jeśli będzie to lepiej dopasowane do traktora. 
Szczotki również wymagają zamontowania. Podkładka 20 musi być zamontowana po obu 
stronach płyty szczotek, aby blokować obrót. Bardzo ważna jest także synchronizacja 
szczotek. Musi być dokładnie taka, jak pokazano na rys. 1. Wszystkie szczotki muszą być 
ustawione pod kątem 90° względem siebie. 
Skracanie wału odbioru mocy (WOM) opisano w rozdziale 4.0. 
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7.0 USTAWIENIA 

 
Regulację wysokości można wykonać przez wymianę podkładek 82/83, patrz rys. 9. 
Jeżeli taka regulacja nie jest zadowalająca, wówczas można także przestawić tulejkę 85 na 
wspornikach kół. 
Ważne jest, żeby wszystkie koła były jednakowo ustawione w ten sam sposób. 
Jednakże, korzystne może być także ustawienie VERTI-BRUSH z nachyleniem do przodu 
lub do tyłu, patrz rys. 10 i 11. Kąt prześwitu z gruntem może zapewnić lepsze zamiatanie. 
Obroty szczotek można zmieniać przez zmianę obrotów silnika hydraulicznego lub wału 
odbioru mocy. W obu przypadkach oznacza to zmianę obrotów silnika. 
Prędkość jazdy można zmieniać, wybierając inny bieg. 
Te trzy elementy: regulacja wysokości (docisk szczotek do gruntu), obroty szczotek oraz 
prędkość jazdy określają końcowy rezultat pracy. Wyniki zamiatania, uszkodzenie trawy oraz 
zużycie szczotek są bezpośrednio związane z tymi elementami. Delikatne zamiatanie jest 
uzyskiwane przez ustawienie szczotek tak, aby ledwo stykały się z trawą, zastosowanie 
niskich obrotów szczotek i zwiększenie prędkości jazdy. Odwrócenie tych parametrów daje 
intensywne zamiatanie. Zmienianie tych elementów może dać pożądany efekt końcowy. 
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8.0 KONSERWACJA 
 
Maszyna VERTI-BRUSH jest zaprojektowana jako prawie nie wymagająca konserwacji. 
Należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: 
– Smarowanie łańcucha 103 co 40 godzin. Zdjąć pokrywę 111 po poluzowaniu śrub 112. 

Użyć sprayu molicote lub innego, mogącego wniknąć  do łańcucha. Obrócić szczotkę 
ręką. Nasmarować również napinacz łańcucha 109. Nie smarować zbyt obficie, ponieważ 
brud pogorszyłby sprawę. 

– Przekładnia wymaga napełnienia nowym olejem po pierwszych 100 godzinach roboczych, 
a potem co 250 godzin. Użyć oleju SAE 90 EP. Regularnie sprawdzać poziom oleju. 

– Należy regularnie czyścić VERTI-BRUSH (także łańcuch wewnątrz maszyny). 
– Smarować wał odbioru mocy (WOM) co 150 godzin. Pierwszy raz po 40 godzinach. 
– Jeśli skończy się zakres roboczy napinacza łańcucha, można usunąć ogniwo albo lepiej 

wymienić łańcuch na nowy. 
 
* Podczas konserwacji należy upewnić się, że silnik pojazdu jest wyłączony, a maszyna 

VERTI-BRUSH jest zablokowana. Skorzystać także z zaleceń bezpieczeństwa podanych 
w niniejszym podręczniku.  

 
 

9.0 NAPRAWA ŁAŃCUCHA 
 
Jeśli łańcuch, przekładnia 100 lub silnik hydrauliczny 101 wymagają wymiany albo gdy 
konieczne jest zdjęcie łańcucha z innego powodu, należy pamiętać, że najpierw należy 
zwolnić naciąg łańcucha. 
 
W tym celu, należy wyjąć sprężynę 109 z napinacza łańcucha 108. Należy przy tym 
zachować ostrożność. Można także zablokować napinacz łańcucha.  
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10.0 ANALIZA PROBLEMÓW  
 
Problem: Przyczyna: Rozwiązanie: 

Brak ciężarków.  Założyć ciężarki. Maszyna nie jest 
wyważona. Nieprawidłowa synchronizacja. Sprawdzić synchronizację. 

Maszyna niszczy trawę. Nieprawidłowa głębokość 
robocza.  

Ustawić głębokość roboczą. 

 Za wysokie obroty szczotek. Zmniejszy c obroty. 
 Niska prędkość jazdy. Zwiększyć prędkość jazdy. 

Niezadowalające efekty 
zamiatania 

Nieprawidłowa głębokość 
robocza. 

Zmienić głębokość roboczą. 

 Szczotki nieodpowiednio 
ustawione względem gruntu. 

Przechylić maszynę do przodu 
lub tyłu. 

 
 

11.0 ZŁOMOWANIE ZBĘDNEJ MASZYNY  
 
Można ponownie wykorzystać pudło kartonowe.  
Plastykowe włosy szczotek można rozdrobnić, podobnie jak drewniane oprawki szczotek. 
Metalowe części maszyny mogą być użyte ponownie. 
 
 

12.0 DEKLARACJA UE 
 
My, REDEXIM USA BV, Ultrechtsweg 127, 3702 AC Zeist Holland,  
niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt: 
 
VERTI-BRUSH MODEL 1520/1530 o numerze maszyny  
podanym na stronie 2 niniejszego podręcznika, 
 
którego dotyczy niniejsza deklaracja został wyprodukowany zgodnie z normami 
NEN-EN 292-1, NEN-EN 292-2 i NEN-EN 294 według postanowień Dyrektywy o maszynach 
89/392/EEG uaktualnionej przez 93/368/EEG, 93/44/EEG i 93/68/EEG. 
 
 

Redexim USA BV, Holandia, czerwiec 1996 


