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FARMTEC a.s. 
Tisová 326, 391 33 Jistebnice Republika Czeska 
Spe nia wymagania normy mi dzynarodowej: 

ISO 9001:2008 
Zakres certyfikacji: rozwój, opracowanie, produkcja, monta , dostawy, serwis oraz sprzeda  maszyn 

rolniczych ze specjalizacj  na technologie umieszczenia byd a w oborze, dojenia i karmienia w 
produkcji zwierz cej. 

Projektowanie i us ugi budowlane w zakresie budownictwa l dowego i in ynieryjnego obejmuj ce 
budow  wszystkich typów obiektów budowlanych, budowli miejskich, obiektów przemys owych, 

obiektów in ynieryjnych oraz budowli na potrzeby rolnictwa. 
 

Zarz dzania dotacjami 
Koncepcje, projektowanie, budowa i monta  stacji biogazowych i elektrowni fotowoltaicznych cznie 

z zabezpieczeniem serwisu i doradztwa technicznego. 
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Pod warunkiem utrzymywania efektywnego systemu zarz dzania jako ci  w spó ce niniejszy 
certyfikat obowi zuje od 19.03.2012 do 18.03.2016. W celu sprawdzenia wa no ci certyfikatu nale y 
si  skontaktowa  z biurem 3EC International pod numerem: + 420 2 6719 9926. 
 
Za organ certyfikacyjny: /-/ podpis nieczytelny  
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FARMTEC a.s. 

 
Siedziba: Tisová 326, 391 33 Jistebnice      I  (Regon): 639 08 522 

 
udowodni  zgodno   

 
PROCESU SPAWANIA 

 
z norm  - schematem 

 
SN EN ISO 3834-2:2006 

 
w po czeniu z 

 
SN EN 1090-2:2009 

 
z wyj tkiem artyku u 8 i za czników G, H, J, K, M 

 
w nast puj cym zakresie: 

 
Produkcja konstrukcji metalowych na potrzeby produkcji zwierz cej. 

Elementy lusarskie stacji biogazowych stanic. 
 

Jednostki organizacyjne/zak ady podmiotu wchodz c e w zakres certyfikacji, je eli ró ni  si  od siedziby (nazwa, adres). 
 
Dalsze informacje dotycz ce zakresu certyfikacji zosta y podane w za czniku niniejszego certyfikatu.  
 

Certyfikat zosta  udzielony na podstawie decyzji i sprawozdania z audytu nr ZCV-12-301/ZA01. 
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których system otrzyma  certyfikat oraz spe nianiem wymogów zawartej umowy o dozorze nr ZVC-

12-301/S02 pomi dzy certyfikowanym podmiotem a organem certyfikacyjnym. 
Certyfikat obejmuje wy cznie podany zakres. Zmiany po zakresem wymagaj  dokonania nowej 

oceny. 
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II.   BEZPIECZE STWO PRACY 
 
1. OCHRONA PRZECIWPO AROWA  
- Warstwa osadzonego palnego py u (ewentualnie innych zanieczyszcze  palnych) na urz dzeniu nie 
mo e by  grubsza ni  1 mm, w odwrotnym przypadku grodzi niebezpiecze stwo powstania po aru. 
- Urz dzenie nie jest wyposa ane w ga nice, dlatego te  u ytkownik powinien zabezpieczy  obiekt, w 
którym zosta a zainstalowane urz dzenie, w odpowiednie rodki ga nicze zatwierdzonego typu, w 
odpowiedniej ilo ci, umieszczone w widocznym miejscu, chronione przed uszkodzeniem i 
nadu yciem. 
- Urz dzenia elektrycznego nie wolno gasi  wod ! W pobli u urz dzenia powinna by  ga nica 
proszkowa, niegowa lub halonowa a obs uga musi by  zapoznana z ich u ytkowaniem. 
- Je eli w pobli u urz dzenia b dzie ga nica wodna lub pianowa, mog  by  wykorzystane dopiero po 
od czeniu zasilania elektrycznego. 
- Nale y post powa  w ten sposób, aby nie mog o doj  do wybuchu po aru, szczególnie podczas 
korzystania z odbiorników cieplnych, elektrycznych, gazowych oraz innych, podczas sk adowania i 
u ywania materia ów palnych lub gro cych po arem, manipulacji z nimi lub z otwartym ogniem lub 
z innym ród em zap onu. 
- Nie nale y blokowa  dost pu do urz dze  gwarantuj cych bezpiecze stwo po arowe oraz rodków 
ochrony przeciwpo arowej, aby by o mo liwe ich bezzw oczne u ycie. 
- Nale y spe nia  polecenia i przestrzega  zakazy dotycz ce ochrony przeciwpo arowej w danych 
miejscach. 
- Nale y przestrzega  warunki i zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa po arowego wyrobów lub 
czynno ci. 
 
2. HIGIENA PRACY ORAZ RODKI OCHRONY OSOBISTEJ ( OO) 
-  Tam, gdzie umo liwia to charakter monta u, nale y stosowa  rodki ochrony osobistej i odzie  
ochronn . 
- W przypadku stosowania kwa nych i alkalicznych rodków dezynfekcyjnych podczas ich likwidacji 
nale y przestrzega  zalece  producenta a obs uga musi stosowa  odpowiednie rodki ochrony 
osobistej. 
- Na stanowisku pracy nale y dba  o utrzymanie porz dku i czysto ci. 
 
3. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
 
- Podczas transportu bramk  pop dzaj c  nale y odpowiednio zamocowa  na przestrzeni adunkowej, 
aby nie dosz o do jej przemieszczania si  oraz aby nie dosz o do zmiany rodka ci ko ci rodka 
transportu, rozmieszczenia na przestrzeni adunkowej nale y prowadzi  zawsze zgodnie z 
dokumentacj  naczepy, przyczepy samochodu ci arowego. 
- Podczas transportu bramk  pop dzaj c  nale y chroni  przed wp ywami atmosferycznymi. 
- Podczas transportu na bramce pop dzaj cej nie nale y umieszcza  dalszych przewo onych adunków 
ani innych przedmiotów. 
- Bramk  pop dzaj c  nale y magazynowa  w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed 
wp ywami atmosferycznymi i przed kradzie . 



 
- Podczas magazynowania na bramce pop dzaj cej nie nale y umieszcza  dalszych materia ów ani 
innych przedmiotów, jednocze nie nale y j  zabezpieczy  w ten sposób, aby nie mog a zagrozi  
dalszym osobom ani uszkodzi  magazynowanego materia u lub wyrobów. 
 
4.        MONTA , DEMONTA , URUCHOMIENIE 
- Monta  bramki pop dzaj cej mog  prowadzi  pracownicy posiadaj cy kwalifikacje umo liwiaj ce 
monta  urz dze  maszynowych, lusarze, spawacze, elektromonterzy oraz obs uga urz dze  
d wigowych. 
- Przed rozpocz ciem monta u nale y si  zapozna  z ca  instrukcj  monta u, instrukcj  obs ugi oraz 
podk adami projektowymi. 
- Nale y skontrolowa  kompletno  i brak uszkodze  dostawy, szczególnie po transporcie i 
magazynowaniu. 
- Podczas monta u i instalowania nale y przestrzega  zalecenia BHP oraz zalecenia producenta w 
dokumentacji towarzysz cej urz dze  elektrycznych, ci nieniowych i d wigowych. 
- Wykonanie doprowadze  elektrycznych musi spe nia  wymagania obowi zuj cych przepisów 
elektrotechnicznych i odpowiednich norm dotycz cych danego urz dzenia. Elementy wyposa enia 
elektrycznego urz dzenia producent oznacza symbolem b yskawicy. 
- Ochrona przed niebezpiecznym dotykiem po rednim i bezpo rednim po stronie wtórnej ród a 
napi cia bezpiecznego cz ci ywych i nie ywych zosta a wykonana zgodnie z norm  SN IEC 
60050-195:2001 i SN EN 61140 ed. 2:2003, za napi cia bezpiecznego, urz dzenia klasy III. 
- Ochrona przed niebezpiecznym dotykiem na bramce pop dzaj cej musi by  wykonana zgodnie z 
norm  SN 33 2000 - 4 - 41 za po rednictwem samoczynnego od czenia od sieci, izolacji oraz 
instalacji ekwipotencjalnej, podwy szona za po rednictwem nie opó nionego pr dowego wy cznika 
bezpiecze stwa o pr dzie ró nicowym I An <30 mA wg SN 33 3201:2002 i SN 33 2000-7-729. 
- Wytwarzanie potencja ów elektrostatycznych musi by  uniemo liwione za po rednictwem 
uziemienia wszystkich stacjonarnych cz ci przewodz cych. 
- Je eli na stanowisku pracy znajduj  si  pracownicy innej organizacji, nale y ostrzec si  wzajemnie o 
mo liwych zagro eniach, wynikaj cych z wykonywanych czynno ci, przestrzega  polecenia 
koordynatora BHP (KP § 101 ust. 3 a 4). 
- W razie tymczasowego opuszczenia stanowiska pracy nale y zabezpieczy  wszystkie urz dzenia 
techniczne przed urazem, uszkodzeniem, strat  lub po arem. 
- Przed oddaniem urz dzenia do eksploatacji powinna by  wykonana rewizja wyj ciowa urz dzenia 
elektrycznego wg SN 33 1500. obowi zkiem u ytkownika jest zabezpieczenia regularnych rewizji 
prowadzonych w ost pach czasu okre lonych w normie SN 33 1500 w zakresie metodyk SN 33 
2000-6, SN EN 60 204-1 i serii norm SN EN 62 305. 
- Podczas monta u i instalowania nale y przestrzega  przepisy BHP dotycz ce pracy na urz dzeniach 
elektrycznych. 
- Po uruchomieniu nale y sprawdzi  funkcjonowanie i bezpieczn  eksploatacj  urz dzenia zgodnie z 
dokumentacj  towarzysz c  producenta. 



 
5. EKSPLOATACJA 
- Przed rozpocz ciem jakichkolwiek czynno ci z bramk  pop dzaj c  obs uga powinna zapozna  si  
szczegó owo z zaleceniami i informacjami znajduj cymi si  w niniejszej instrukcji oraz zrozumie  ich 
znaczenia, co jest niezb dnym warunkiem prawid owej i bezpiecznej eksploatacji tego urz dzenia. 
Instrukcja powinna by  przechowywana w pobli u bramki pop dzaj cej, w miejscu dost pnym dla 
obs ugi i powinna by  chroniona przed uszkodzeniem. 
- Bramk  pop dzaj c  mo e obs ugiwa  osoba, która uko czy a 18 lat, potrafi ca czyta  i pisa , o 
odpowiednich cechach fizycznych i intelektualnych, która zosta a odpowiednio przeszkolona w 
obs udze urz dzenia. 
- Bramk  pop dzaj c  mo na wykorzystywa  do celu, do którego nadaje si  pod k tem technicznym 
oraz zgodnie z warunkami okre lonymi przez producenta, gdy swoj  konstrukcj , wykonaniem i 
stanem technicznym spe nia wymagania przepisów BHP. 
- Podczas monta u, obs ugi a eksploatacji nale y kierowa  si  zaleceniami niniejszej instrukcji obs ugi 
i przepisami BHP oraz wymaganiami okre lonymi w dokumentacji towarzysz cej producentów 
poszczególnych elementów zainstalowanych na urz dzeniu. Obs uga bramki pop dzaj cej musi by  w 
sposób udokumentowany zapoznana z eksploatacj  tego urz dzenia oraz z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy w razie pora enia pr dem elektrycznym co najmniej w zakresie wg § 4 
rozporz dzenia nr 50/1978 Dz. U. 
- Bramka pop dzaj ca spe nia wymagania przepisów BHP, przepisów o ochronie rodowiska 
naturalnego, przepisów o bezpiecze stwie po arowym, podanych w powszechnie obowi zuj cych 
przepisach prawnych, dokumentacji towarzysz cej producentów poszczególnych elementów 
zainstalowanych na urz dzeniu, oraz w odpowiednich normach technicznych. 
- Pomimo tego, e bramka pop dzaj ca zosta a wyprodukowana z uwzgl dnieniem wymaga  
przepisów technicznych w zakresie bezpiecze stwa, samo wykonanie techniczne wyrobu nie jest w 
stanie wykluczy  wszelkie zagro enia, które mog  wyst pi  szczególnie w razie niew a ciwej 
eksploatacji. Bramk  pop dzaj c  nale y eksploatowa  ze wiadomo ci , e mo e doj  do 
wyst pienia nast puj cych zagro e : 

- podczas eksploatacji bramki pop dzaj cej grozi niebezpiecze stwo zgniecenia ko czyn lub 
cia a przez przemieszczaj ce si  cz ci bramki pop dzaj cej. 
- w razie zdj cia os on urz dze  elektrycznych lub uszkodzenia izolacji grozi 
niebezpiecze stwo przy dotyku bezpo rednim lub po rednim cz ci przeznaczonych do 
prowadzenia pr du elektrycznego (cz ci pod napi ciem),. 
- grozi niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym spowodowane uszkodzonymi 
elementami urz dze  elektrycznych, lub niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym 
w razie nie przestrzegania zalece  dotycz cych pod czenia urz dzenia. 
- grozi niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym przy myciu wod  pod ci nieniem 
lub strumieniem wody przy nie wy czonym zasilaniu g ównym!!! 
- Podczas eksploatacji nale y  przestrzega  przepisy bezpiecze stwa dotycz ce pracy z 
ywymi zwierz tami. 

- Na zasilaniu urz dzenia musi by  zainstalowany wy cznik g ówny maszyny umieszczony w zasi gu 
obs ugi. Wy cznik musi mie  mechanizm zamykania w po o eniu wy czonym. 
- Wy cznik g ówny rozdzielnicy jest zainstalowany na rozdzielnicy i jest zamykany w po o eniu  
wy czonym. I przy wy czonym wy czniku na zaciskach wej ciowych rozdzielnicy jest napi cie. 
- Przy ka dym w czeniu nale y kontrolowa  prawid owe funkcjonowanie i bezpieczn  prac  
urz dzenia. 



6.        SYMBOLE I NAPISY 
- U ytkownik powinien utrzymywa  oznaczenia bezpiecze stwa, symbole i napisy na urz dzeniu w 
czytelnym stanie. 
- W razie uszkodzenia lub braku czytelno ci oznacze  bezpiecze stwa, symboli i napisów u ytkownik 
ponosi odpowiedzialno  za ich bezzw oczn  napraw  – doprowadzenie do pierwotnego stanu 
(tabliczki mo na zamówi  u dostawcy). 
- Oznaczenia bezpiecze stwa, symbole i napisy na urz dzeniu nale y umie ci  po zako czeniu 
monta e przed oddaniem urz dzenia do eksploatacji w miejscach okre lonych w instrukcji obs ugi. 
 
 

OZNACZENIA BEZPIECZE STWA I ICH UMIESZCZENIE: 
 
 

Wype niona tabliczka znamionowa jest umieszczana w zak adzie wytwórczym na prawym wózku 
bramki pop dzaj cej. 

 
 
ZAKAZ MANIPULACJI W PRZESTRZENI ROBOCZEJ PODCZAS EKSPLOATACJI MASZYNY  
ZAKAZ! Podczas eksploatacji maszyny, oznaczonej t  tabliczk  ostrzegawcz  nr kat. MB9522113, 
zakazana jest jakakolwiek manipulacja w przestrzeni roboczej maszyny. 
 
UWAGA NIEBEZPIECZE STWO WYPADKU 
UWAGA! Podczas eksploatacji maszyny, oznaczonej t  tabliczk  ostrzegawcz  nr kat. MB9523123, 
je eli nie b d  przestrzegane rodki bezpiecze stwa podane w instrukcji obs ugi mo e doj  do 
wypadku,. 
Tabliczki ostrzegawcze MB9522113 i MB9523123 s  umieszczane na obu ko cach wózków jezdnych 
zgodnie z ilustracj , w ten sposób, aby by y widoczne z miejsc, gdzie si  porusza obs uga. 



 
WEJ CIE ZAKAZANE 
Niniejsz  tabliczk  ostrzegawcz  nr kat. MB9523218 nale y umie ci  na drzwiach wej ciowych 
poczekalni. 
UWAGA! NIE OPRYSKIWA  WOD  
Niniejsz  tabliczk  ostrzegawcz  nr kat. MB9522111 nale y umie ci  na sterowniku i skrzynce 
bezpieczników bramki pop dzaj cej na p ycie czo owej os ony, w ten sposób, aby by y widoczne z 
ziemi. 
T  tabliczk  ostrzegawcz  musi by  oznaczone urz dzenie, którego nie wolno czy ci  pryskaj c  
wod . 
 
UWAGA! URZ DZENIE ELEKTRYCZNE  
Niniejsz  tabliczk  ostrzegawcz  nr kat.  MB9521103 nale y umie ci  na sterowniku i skrzynce 
bezpieczników bramki pop dzaj cej na p ycie czo owej os ony, w ten sposób, aby by y widoczne z 
ziemi. 
T  tabliczk  ostrzegawcz  musi by  oznaczone urz dzenie, w którym panuje napi cie elektryczne 
wy sze ni  bezpieczne. Os ony urz dzenia oznaczone t  tabliczk  ostrzegawcz  zakrywaj  miejsca z 
osprz tem elektrycznym. Przed zdj ciem oznaczonych w ten sposób os on urz dzenie elektryczne 
musi by  od czone od sieci i zabezpieczone w po o eniu wy czonym. 



III. PRZEZNACZENIE 
1. CHARAKTERYSTYKA URZ DZENIA 
 
Bramka pop dzaj ca krów mlecznych o nap dzie elektrycznym z listw  zgarniaj c   jest umieszczona 
w poczekalni z rusztami przed dojarni . S u y do ograniczenia przestrzeni i oddzielenia grupy krów, 
przychodz cych na dojenie i pop dzania do dojarni zgodnie z potrzebami czasowymi dojarki. Przy 
drodze powrotnej od dojarni mo e przy braku krów i obs ugi zgarnia  gnojowic  do otworów w 
rusztach. 
Jazda bramki pop dzaj cej tam i z powrotem jest realizowana za pomoc  silnika elektrycznego z 
przek adni poprzez przek adni  a cuchow  po trasie jazdy na ogrodzeniach bocznych poczekalni. 
Podczas jazdy do dojarni przy dojechaniu bramki pop dzaj cej do przeszkody (krowa lub gumowy 
zderzak na ko cu trasy), silnik elektryczny po sygnale z urz dzenia przeci eniowego w uk adzie 
sterowania zatrzyma si . Po usuni ciu przeszkody (krowa), lub r cznym prze czeniu kierunku jazdy 
(ogranicznik gumowy), bramka pop dzaj ca kontynuuje ruch w wybranym kierunku. 
Podczas jazdy od dojarni ruch bramki pop dzaj cej nie jest zabezpieczany przed przeci eniem! 
 
2. RODOWISKO PRACY URZ DZENIA 
- Umieszczenie urz dze  elektrycznych w pomieszczeniach roboczych opiera si  na protoko ach 
okre lenia wp ywów zewn trznych  oraz projektu elektro wg SN 33 2000-5-51 ed. 3. Urz dzenie jest 
przeznaczone do pracy w rodowisku wg SN 33 2000-5-51 : AB7/AD4/AF3/AE4/BA4 
- Deklarowany u redniony czasowo poziom ci nienia akustycznego A na konwencjonalnym 
stanowisku pracy wynosi 73+4 [dB] (wg SN EN ISO 11201 – tryb pracy ja owy bez obci enia). 
- Nie jest wymagany szczególny OOPP, poniewa  warto ci s  ni sze ni  85dB. 
- Z przyczyn etiologicznych w bramce pop dzaj cej znajduje si  elektryczny sygnalizator d wi kowy 
wskazuj cy na ruch bramki pop dzaj cej do dojarni. 
 
3. ZAKAZANE CZYNNO CI NA URZ DZENIU 
- Zakazane jest uruchamianie i eksploatacja urz dzenie, je eli jest zdemontowana lub uszkodzona 
jedna z os on ochronnych. 
- Zakazane jest zdejmowani lub inna manipulacja z os onami ochronnymi, podczas pracy urz dzenie 
wszystkie os ony musz  by  odpowiednio zamocowane w po o eniu os aniaj cym. 
- Zakazane jest dotykanie poruszaj cych si  cz ci urz dzenia. 
- Zakazane jest wy czanie urz dze  zabezpieczaj cych, ochronnych i bezpieczników. 
- Zakazane jest pod czanie na urz dzenia do innych odbiorników. 
- Zakazane jest prowadzenie na urz dzeniu jakichkolwiek przeróbek bez zgody dostawcy. 
- Zakazane jest wykorzystywanie urz dzenia do innych celów ni  ten, które okre la jego instrukcja 
obs ugi. 
- Zakazane jest zawieszanie lub k adzenie na urz dzeniu jakichkolwiek przedmiotów. 



IV. OPIS 
1. OPIS URZ DZENIA 
 
Prawy wózek   No nik z uk adami nap dowymi   Lewy wózek  
 
Ogrodzenie z tras  jazdy      Ogrodzenie z tras  jazdy 

 
Rozdzielnica elektryczna 

 
Bramka  

 
 

Rozstaw osi bramki pop dzaj cej 
 
 

Obr. 1 
Urz dzenie z punktu widzenia wchodz cych krów  

 
 
 
Lina    Wózek jezdny   Sterowanie elektryczne  
 
   Ogranicznik dojazdu  
 
 
 

Trasa jazdy z ogrodzeniem 
 

Obr. 2 
Urz dzenie z widoku w kierunku wózek prawy -> lewy 



TRASA JAZDY 
Tworz  j  dwa rz dy s upków no nych. Na ich górnym ko cu (na wysoko ci 2000 mm) jest 
przykr cony mimo rodowo, lub przyspawany kszta townik walcowany U 100 z a cuchem 
drabinkowym tulejkowym. Do boku s upków no nych przyspawano lub przykr cono ogrodzenie 
poziome, które oddziela przestrze  poczekalni od korytarzy wyj ciowych z dojarni. 
 
 
Obr. 3       Obr. 4 
Trasa jazdy     Kszta townik jezdny z a cuchem drabinkowym tulejkowym 
 
WÓZKI JEZDNE 
Po obu stronach trasy jezdnej umieszczone zosta y wózki jezdne, które tworz  zespó  no ny w a ciwej 
bramki pop dzaj cej. W dolnej cz ci wózków znajduj  si  ko a, wózki s  po czone wzajemnie za 
pomoc  belki kratownicowej i wa ka nap dowego, zabezpieczaj cego równomierny ruch obu 
wózków. 
 
Obr.  5       Obr. 6 
Lewy wózek jezdny   Prawy wózek jezdny 



NAP D 
Jazd  bramki pop dzaj cej zabezpiecza przek adnia z silnikiem elektrycznym 90/115-0,75/6P-
230/400-50Hz (obr. 7), który jest umieszczony w belce kratownicowej (silnik w kierunku od dojarni) i 
po czony za pomoc  wa ków z ko ami a cuchowymi w wózkach jezdnych, które przemieszaj  
bramk  pop dzaj c  po napr onym a cuchu drabinkowym tulejkowym wzd u  trasy jazdy. Jej 
po o enie zale y od d ugo ci no nika. Skrzynka sterowania i bezpieczników zosta a umieszczona po 
prawej stronie (przy prawym wózku) belki kratownicowej (obr.8). 
 
SILNIK NAPEDOWY 
 
   POCZEKALNIA 
 
   DOJARNIA 

Obr. 7 
Silnik elektryczny nap du 

 
 
PRAWY WÓZEK  
 
ROZDZIELNICA FA-EPZ1 

 
 

Obr. 8 
Rozdzielnica FA-EPZ1 



BRAMKA POP DZAJ CA 
Wózki (obr.5 i 6) s  po czone za po rednictwem belki kratownicowej, na której jest zawieszona 
opuszczana brama bramki pop dzaj cej. Podniesienie bramy zabezpieczaj  ta my z tworzywa 
sztucznego nawini te na uk adzie transmisyjnym, który jest umieszczony wewn trz belki 
kratownicowej na o yskach kulkowych (obr.9). Ruch obrotowy uk adu transmisyjnego zabezpiecza 
przek adnia MKT 75-50-U/V6 z silnikiem elektrycznym 90/115-l,l/4P-230/400-50Hz z hamulcem i 
wy cznikiem kra cowym (obr. 10) umieszczonym w belce kratownicowej z silnikiem w kierunku 
poczekalni. Przeniesienie momentu skr tnego zabezpiecza sprz g o a cuchowe (obr. 10), 
kompensuj ce jednocze nie drobne niedok adno ci pasowania. Po o enia skrajne zabezpieczaj  
a cuszki (obr. 11) 

 
Obr. 9 

Mechanizm transmisji podniesienia 
 

Obr. 10 
Silnik elektryczny podniesienia bramy 

 
Obr. 11 

Podniesienie bramy 



-   UMIESZCZENIE WY CZNIKÓW KRA COWYCH 
 
 
 
 
 

Obr. 12 
Wy czniki kra cowe 

 
 
 



-   PULPIT STEROWANIA P6Z 
 
Pulpit sterowania P6Z (obr. 13) zabezpiecza kompletne sterowania bramki pop dzaj cej (jazd  i 
podniesienie bramy). Umieszczony zosta  w wej ciowej cz ci poczekalni, poza dost pem krów. 
 

Brama do góry 
 
Jazda      Stop    Jazda  Central Stop 
 

Brama w dó  
 
 

Obr. 13 
Pulpit sterowania P6Z 



Funkcje przycisków pulpitu sterowania P6Z: 
 
BRAMA W DÓ  
 
Po o enie pocz tkowe Wy cznik kra cowy AKCJA Po o enie ko cowe Wy cznik kra cowy 

NA GÓRZE SKS 3 Opuszczenie bramy RODEK SKS 4 
RODEK SKS 4 Opuszczenie bramy NA DOLE SKS 5 

NA DOLE SKS 5 X   
X X Opuszczenie bramy RODEK /NA DOLE SKS 4/5 

BRAMA DO GÓRY 

Po o enie pocz tkowe Wy cznik kra cowy AKCJA Po o enie ko cowe Wy cznik kra cowy 
DOLE SKS 5 Podnoszenie bramy RODEK SKS 4 

RODEK SKS 4 Podnoszenie bramy NA GÓRZE SKS 3 
NA GÓRZE SKS 3 X   
X X Podnoszenie bramy RODEK /NA GÓRZE SKS 3/4 

JAZDA w kierunku dojarni (DO PRZODU): 

Po o enie pocz tkowe Wy cznik kra cowy AKCJA Po o enie ko cowe Wy cznik kra cowy 
Z TY U SKS 2 + SKS 3 Jazda do przodu Z PRZODU SKS 1 
Z TY U SKS 2 + SKS 4 Pop dzanie  NA TRASIE + T* X 
Z TY U SKS 2 + SKS 5 X   
NA TRASIE SKS 3 Jazda do przodu Z PRZODU SKS 1 
NA TRASIE SKS 4 Pop dzanie NA TRASIE + T*  
NA TRASIE SKS 4 Pop dzanie Z PRZODU SKS 1 
NA TRASIE SKS 5 X   
Z PRZODU SKS 1 + SKS 3 X   
Z PRZODU SKS 1 + SKS 4 X   
Z PRZODU SKS 1 + SKS 5 X   

JAZDA w kierunku od dojarni (DO TY U): 
Przeka nik programowany 
Po o enie pocz tkowe Wy cznik kra cowy AKCJA Po o enie ko cowe Wy cznik kra cowy 
Z PRZODU SKS 1 + SKS 3, 4 | Jazda do ty u Z TY U SKS 2 
Z PRZODU SKS 1    SKS 5 Zgarnianie  Z TY U SKS 2 
NA TRASIE SKS 3. 4 Jazda do ty u Z TY U SKS 2 
NA TRASIE SKS 5 Zgarnianie Z TY U SKS 2 
Z TY U SKS 2   SKS 3 X   
Z TY U SKS: SKS 4 X   
Z TY U SKS 2 + SKS 5 | X   

 
ZATRZYMANIE: przerwie jakikolwiek przebiegaj cy ruch bramki pop dzaj cej 
 
CENTRAL STOP: zatrzymanie awaryjne bramka pop dzaj cej poprzez od czenie zasilania zarówno 
silników jak i steruj cego przeka nika programowanego. Po odblokowaniu (poprzez obrót przycisku) 
CENTRAL STOP bramka pop dzaj ca jest w ci gu kilku sekund ponownie gotowa do pracy. 



-    PULPIT STEROWANIA D2Z 
Pulpit sterowania D2Z z opisem (obr. 14) zabezpiecza tylko sterowanie jazd  bramki pop dzaj cej. 
Umieszczony zosta  po obu stronach cz ci wej ciowej dojarni. 
 
funkcje przycisków pulpitu sterowania D2Z: 
DO PRZODU  patrz funkcje przycisków pulpitu sterowania P6Z 
ZATRZYMANIE:  przerwie jakikolwiek przebiegaj cy ruch bramki pop dzaj cej 
 

Obr. 14 
Pulpit sterowania D2Z 

 
-   SCHEMATY POD CZENIA ELEKTRYCZNEGO BRAMKI POP DZAJ CEJ 
Schemat pod czenia wchodzi w sk ad dokumentacji towarzysz cej rozdzielnicy FA-EPZ1 
(umieszczona w rozdzielnicy). 



2.        OPIS CZYNNO CI URZ DZENIA 
Bramka pop dzaj ca krów ze zgarnianiem PD-23S s u y, po zamontowaniu poczekalni przed dojarni , 
do pop dzania krów do dojarni a jednocze nie do zgarniania gnojowicy powstaj cej podczas pobytu 
krów w poczekalni. 

 
 
 

 
3.        STANOWISKA PRACY NA URZ DZENIU, PRZESTRZE  ROBOCZA ORAZ 
WARUNKI 
-   PRZESTRZE  ROBOCZA BRAMKI POP DZAJ CEJ 

 
 

Obr. 15 
Przestrze  robocza 

 
 

MIEJSCA NIEBEZPIECZNE 
Obr. 16 

Miejsca niebezpieczne 



V.    DANE TECHNICZNE  
 
1. WYMIARY BRAMKI POP DZAJ CEJ 
maks. szeroko  osiowa     10000 mm 
maks. masa no nika     720 kg 
pr dko  jazdy      4 m/min 
wysoko  ca kowita od pod ogi poczekalni  2750 mm 
min. wysoko  podej cia pod podniesion  bram   2000 mm 
 
2. KOTWIENIE 
Patrz instrukcja monta u. 
 
3. URZ DZENIE ELEKTRYCZNE  
Brama 
Silnik elektryczny    moc maks. 1,1 kW 
Przek adnia    limakowa MKT 75-50-U/V6 
 
Uk ad jazdy 
Silnik elektryczny    moc maks. 0,75 kW 
Przek adnia    limakowa MTK 75-50U/V6 
 
Stopie  ochrony   wg SN EN 60529   IP 54 
 
Kable zasilania  (zalecane)  
z rozdzielnicy obiektu do KR  CYKY 5Cx1,5mm2 (zabezpieczenie 10A char. C) 
 

rodowisko pracy wg SN 33 2000-5-51  patrz rozdzia  III  
 
Napi cie sterowania   24 V AC 
Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym wg SN 33 20 00-4-41  
       Automatyczne od czenie od zasilania 
       Podwy szona za po rednictwem instalacji 
       ekwipotencjalnej 
 
4. TERMINOLOGIA 
je eli w tek cie pojawiaj  si  poj cia: lewy, prawy, przedni lub tylny, oznacza to kierunek z punktu 
widzenia zwierz cia (bramki pop dzaj cej) poruszaj cego si  w kierunku dojarni. 



VI.  OBS UGA I KONSERWACJA 
 
1.        POST POWANIE PRZY ODDAWANIU URZ DZENIA DO EKSPLOATACJI 
 
Sprawdzi  dokr cenie wszystkich po cze  rubowych, nasmarowa  powierzchnie lizgowe i 
obrotowe bramki pop dzaj cej. 
Przed przekazaniem bramki pop dzaj cej do eksploatacji nale y przeprowadzi  rewizj  wyj ciow  
instalacji elektrycznej. 
Sprawdzi  w a ciw  prac  sterowania bramki pop dzaj cej i jej prawid owe i ciche funkcjonowanie. 
Na zako czenie przekazania bramki pop dzaj cej do eksploatacji nale y przeprowadzi  kontrol  
zgodnie z formularzem zdawczo - odbiorczym (patrz instrukcja monta u), zrealizowa  przeszkolenie 
pracowników obs ugi i przekaza  u ytkownikowi w sposób udokumentowany niniejsz  dokumentacj  
towarzysz c  do urz dzenia wg NV . 378/2001 Sb.: 

 

Instrukcj  obs ugi  

Instrukcj  monta u 

dokumentacj  towarzysz c  rozdzielnicy FA-EP3  

protokó  rewizji instalacji elektrycznej  

karty gwarancyjne silników i przek adni 



2.        PRACA NA URZ DZENIU 
0) Po o enie pocz tkowe bramki pop dzaj cej to Z TY U (najdalej od dojarni w dolnej cz ci 
poczekalni) –z czony wy cznik kra cowy SKS 2, gdy gumowe ograniczniki wózków jezdnych 
znajduj  si  w odleg o ci 100 mm od spodnich s upków trasy jazdy, brama jest wyci gni ta do 
po o enia NA GÓRZE - z czony wy cznik kra cowy SKS 3. 
1) Wpuszczenie pierwszej grupy krów do poczekalni. 
2) Opuszczenie bramy bramki pop dzaj cej do po o enia RODEK - z czony wy cznik kra cowy 
SKS 3 – za pomoc  naci ni cia przycisku BRAMA W DÓ  ( ) na pulpicie sterowania P6Z. 
3) Pop dzanie i ustawienie krów jak najbli ej dojarni. Pop dzanie do dojarni jest sygnalizowane za 
po rednictwem sygna u d wi kowego. Po naci ni ciu przycisku JAZDA DO PRZODU ( ) na 
pulpicie sterowania P6Z lub D2Z, bramka pop dzaj ca jedzie w kierunku dojarni przez ustawiony 
czas T w programowanym przeka niku steruj cym w rozdzielnicy bramki pop dzaj cej. Zatrzymanie 
bramki pop dzaj cej przed wy czeniem ustawionego czasu jest mo liwe w dowolnym momencie 
poprzez naci ni cie przycisku ZATRZYMANIE (O) na pulpicie sterowania P6Z lub D2Z. 
4) Pop dzanie krów w kierunku dojarni prowadzi dojarz w zale no ci od potrzeb dojnic na pulpicie 
sterowania D2Z. 
5) Wpuszczenie dalszej grupy krów do poczekalni za bram  bramki pop dzaj cej opuszczon  do 
po o enia RODEK. 
6) Po przej ciu wszystkich krów z pierwszej grupy do dojarni - bramka pop dzaj ca znajduje si  w 
po o eniu Z PRZODU (z czony wy cznik kra cowy SKS 2) – podnie  bram  do po o enia NA 
GÓRZE za pomoc  naci ni cia przycisku BRAMA DO GÓRY ( ) na pulpicie sterowania P6Z i 
przejecha  bramk  pop dzaj c  do po o enia Z TY U za pomoc  naci ni cia przycisku JAZDA DO 
TY U ( ) na pulpicie sterowania P6Z za grup  krów czekaj cych na dojenie. 
7) Przez ca y cykl dojenia nale y powtarza  kroki wed ug punktów od 2) do 6). 
- Po sko czeniu dojenia (lub w razie d u szej pauzy pomi dzy grupami) mo na wykorzysta  funkcj  
zgarniacza bramki pop dzaj cej PD-23S. 
8) Ustawienie bramki pop dzaj cej do po o enia wyj ciowego do zgarniania – po o enie Z PRZODU 
z bram  opuszczon  do po o enia NA DOLE z po o enia RODEK za pomoc  naci ni cia przycisku 
BRAMA W DÓ  ( [ ) na pulpicie sterowania P6Z 
9) Za pomoc  naci ni cia przycisku JAZDA DO TY U ( ) na pulpicie sterowania P6Z nale y 
usun  zanieczyszczenia z pod ogi poczekalni. 
- Je eli pod oga poczekalni nie zosta a w a ciwie oczyszczona, zgarnianie mo na przeprowadzi  
ponownie. 
10) Ustawi  bramk  pop dzaj c  w po o eniu wyj ciowym do zgarniania wg punktu 8) i powtórzy  
kroki wed ug punktu 9). 
11) Zaparkowa  bramk  pop dzaj c  w po o eniu wyj ciowym zgodnie z punktem  0). 
Po zako czeniu u ywania wy cznik g ówny bramki pop dzaj cej powinien by  wy czony!!! 



3. USTAWIANIE 
Czas jazdy bramki pop dzaj cej do dojarni po naci ni ciu przycisku JAZDA DO PRZODU ( ) na 
pulpicie sterowania P6Z lub D2Z, nale y ustawi  w programowanym przeka niku steruj cym 
wewn trz rozdzielnicy FA-EPZ1 (obr.17) w zale no ci od praktycznych potrzeb. Sposób 
post powania przy ustawianiu programowanego przeka nika steruj cego wchodzi w sk ad 
dokumentacji towarzysz cej rozdzielnicy. 
Maksymalny opór do zatrzymania bramki pop dzaj cej (jazdy bramki pop dzaj cej do przodu i do 
ty u) mo na ustawi  na przeka nikach pr dowych wewn trz rozdzielnicy FA-EPZ1 – patrz instrukcja  
monta u. 
 

Obr. 17 
Przeka nik programowany i pr dowy 

Mo e prowadzi  osoba posiadaj ca kwalifikacje elektrotechniczne zgodnie z rozporz dzeniem 50/78 
Dz. U.!!! 

Patrz za cznik do niniejszej instrukcji. 
Spodnie, rodkowe i górne po o enie bramy ustawia si  reguluj c wzajemne po o enie wy czników 
kra cowych SKS 3, 4 i 5 (obr.12). 
Usytuowanie bramki pop dzaj cej na trasie jazdy ustawia si  za po rednictwem wzajemnego 
przesuni cia lewego i prawego a cucha tulejkowego na trasie jazdy za pomoc  rub napr aj cych na 
ko cach tras. Oba a cuchy powinny by  napr one tak samo a ko a wózków nie mog  si  podczas 
jazdy ociera  o ciany trasy jazdy. 



4. KONSERWACJA 
 
KONSERWACJA BIE CA PD-23S 
1) Nale y kontrolowa  na bie co stan ta m podnosz cych, w razie ich uszkodzenia nale y je 
bezzw ocznie wymieni ! 
2) Podczas mycia bramki pop dzaj cej nie nale y stosowa  wody z zawarto ci  chloru – niszczy 
warstw  ochronn  stali. 
3) Przek adnie nale y konserwowa  zgodnie z Instrukcj  obs ugi – przek adnie limakowe (TOS 
Znojmo), która wchodzi w sk ad dokumentacji bramki pop dzaj cej. 
 
KONSERWACJA MIESI CZNA PD-23 S 
1) a cuch nale y konserwowa  za pomoc  smaru najkorzystniej z dodatkiem grafitu. 
2) Nale y dba  o identyczne napr enie a cuchów jezdnych – a cuch jest napr any za pomoc  
dwóch rub (na ko cu i na pocz tku trasy jezdnej), napr enie utrzymuje go po rodku profilu 
jezdnego. Po napr eniu wózki musz  by  równoleg e do trasy – mo na to osi gn  poprzez 
zluzowanie jednego ci gacza i dokr cenie drugiego na jednej trasie jezdnej. 
3) Nale y skontrolowa , ewentualnie dokr ci  wszystkie po czenia rubowe. 
4) Ko a jezdne i a cuch nale y utrzymywa  w czysto ci – nale y zabroni  wyst powaniu obcych 
przedmiotów na trasie jazdy. 
5) Nale y konserwowa  i kontrolowa  stan i funkcjonowanie ograniczników gumowych. 
6) o yska bramki pop dzaj cej nale y smarowa  za pomoc  smarownic. 
 
WYMIANA USZKODZONEJ TA MY   
Patrz Instrukcja monta u. 
 
VII. OPAKOWANIE, DOSTAWA I ODBIÓR, LIKWIDACJA 
- Wyrób jest przewo ony luzem. 
- Dostawa i odbiór towaru opieraj  si  na ustaleniach umownych pomi dzy dostawc  a odbiorc . 
- Likwidacj  mo e prowadzi  firma o odpowiednich uprawnieniach, zgodnie z obowi zuj cymi 
ustawami i przepisami. 
- Likwidacja opakowa  jest realizowana poprzez ich przekazanie do recyklingu, który mo e 
prowadzi  firma o odpowiednich uprawnieniach. 



VIII. CZ CI ZAMIENNE 
 
 
 

Kod Opis  
F56P1PP6Z23S Pulpit sterowania P6Z  
F56P1D2Z10 Pulpit sterowania D2Z  
F208114-08 W cznik kra cowy - SKS 1/2 (jazda) 
F20812211-94 W cznik kra cowy - SKS 3/4/5 (po o enia bramy) 
F20812211-94B W cznik kra cowy - SKS 6 (odci enie bramy) 
MMR21212B1 a cuch tulejkowy / 12B-1 (jazda) 
MMR21212B3 Ogniwo cz ce a cucha / 12B-1 (jazda) 
MMR21208B2 a cuch tulejkowy duplex / 08B-2 (sprz g o a cuchowe) 
MMR21208B3 Ogniwo cz ce a cucha / duplex 08B-2 (sprz g o a cuchowe) 
MMP1023025120N Spr yna rozci gana N / 2.5x25x129 (nap d wózek prawy) 
MML1RUCLF206 o ysko UCFL 206 (wózki, rodek 

no nika) 
MML1R63052RS o ysko 6305-2RS (pasowanie rurki 

nawijania) 
MMG114  Przek adnia MKT-75-50-U/V6 z silnikiem elektrycznym 0,75kW (jazda) 
MMG115 Przek adnia MKT-75-50-U/V6 z silnikiem elektrycznym 1,1kW z 

hamulcem 
(podnoszenie bramy)  

MPL31005030 Ta ma PP 50x3x3000 (podnoszenie bramy) 
 
 
 
 
IX.  POSTANOWIENIA SPECJALNE 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzeni zmian i modyfikacji konstrukcyjnych 
urz dzenia. 
Odbiorca przyjmuje do wiadomo ci, e cynkowanie ogniowe jest systemem antykorozyjnym, 
który nie gwarantuje efektu estetycznego. Norma SN EN ISO 1461 okre la dos ownie, e 
pojawienia si  na powierzchni cynkowania ogniowego tzw. bia ej rdzy nie mo e by  
przedmiotem reklamacji, jej wyst powanie nie ma nic wspólnego z jako ci  naniesionej pow oki 
cynkowania ogniowego. 



X.    DALSZE DOKUMENTY 
 
1.       ES wiadectwo zgodno ci 
 
ES WIADECTWO ZGODNO CI  
 
Producent:     Farmtec, a.s. 
 
Adres:      Tisová 326, 391 33 Jistebnice 
 
I  (Regon):    63908522 
 
Kompletacja dokumentacji technicznej: Farmtec, a.s. 
 
Wyrób (maszyna) - typ:   bramka pop dzaj ca typ PD 22, PD 23 
 
Numer produkcyjny:   xxx/01 i wyroby z nast pnymi numerami produkcyjnymi 
 
Opis:      bramka pop dzaj ca jest przeznaczona do oddzielania grup 
     krów  i ich stopniowego pop dzania w zale no ci od potrzeb 
     obs ugi dojarni  
 
Wszystkie odpowiednie postanowienia,  
które spe nia wyrób:   Urz dzenie spe nia wszystkie odpowiednie postanowienia 
     przedmiotowego przepisu Wspólnoty Europejskiej. 
 
     Urz dzenie maszynowe – dyrektywa 2006/42/WE, NV nr 
     176/2008 Dz. U. 
 
     Urz dzenie elektryczne niskiego napi cia – dyrektywa  
     2006/95/WE, NV nr 17/2003 Dz. U. 
 
     Kompatybilno  elektromagnetyczna – dyrektywa  
     2004/108/WE, NV nr 616/2006 Dz. U.  
 
Harmonizowane normy techniczne  
zastosowane w celu ocenienia zgodno ci: SN EN ISO 12 100-1: SN EN ISO 12 100-2: SN 
     EN 60204-1 ed. 2 SN EN 61000-O-1. SN EN 61000-6-3. 
     SN EN 953-A1; SN EN J49+A1 
 
Potwierdzenie zgodno ci przeprowadzi o  
laboratorium akredytowane:  Státní zkušebna zem d lských, lesnických a potraviná ských 
     stroj , a.s.  Laboratorium Pa stwowe Maszyn Rolniczych, 
     Le niczych i Spo ywczych, spó ka akcyjna, T anovského 
     622/11, 163 04 Praha 6 - epy. RCz. Raport Ko cowy nr 26 
     889 
 
 
Uwaga: wszystkie przepisy zosta y zastosowane w brzmieniu ich pó niejszych zmian i aneksów 
obowi zuj cych w czasie wydania powy szego wiadectwa bez ich cytowania. 
 
Data wydania: 19.05.2011    Osoba upowa niona do podpisu za producenta 
Ing. Pavel And l, dyrektor ds. produkcyjnych 
 
Piecz tka: FARMTEC as., Tisová 326. 391 33 Jístobnice, I O (Regon): 63908522, DI  (NIP): 
CZ63908522 



2.       Dokument o sprawdzeniu spójno ci elektrycznej 
 
VÚBP, v.v.i. 
Jeruzalemská 9, 116 52 Praha 1 
 
1. Informacje podstawowe 
Badania zosta o przeprowadzone na podstawie zamówienia z dnia 29.10.2007 na przedstawione 
próbce po czenia  
 
Opis: 
Po czenie zosta o wykonane z rurek spawanych gwintowanych ocynkowanych MHRZ042325P i 
MHRZ076365P, 2 szt. obejm X 76/42 – D 1 = 76 mm, D2 = 42 mm, ocynkowanej ogniowo, 2 szt. 
rub ze bem sze ciok tnym M12 ( SN 021101) i 2 szt. nakr tek M12 ( SN 021401). Materia  
cz cy zosta  ocynkowany galwanicznie. Po czono za po rednictwem momentu 20 Nm. 

 
2. Przepisy badawcze, metody i sposoby post powania 
Podczas bada  zosta y zastosowane nast puj ce normy (ewentualnie artyku y): 

SN 33 2000-6-61, art. 612.2 
 
3. Zastosowane przyrz dy 
Zastosowane przyrz dy i wymagane urz dzenia: 
 
Nr fabryczny  Nazwa i typ 
0501538  Uniwersalny przyrz d pomiarowy REVEX 2051 
Urz dzenie badawcze 
 
Zabezpieczenia metrologiczne 
W momencie stosowania urz dzenia i przyrz dy badawcze odpowiada y wymaganiom przepisów 
dotycz cych ich kontroli i  kalibrowania. 
 
4. Badania 
Opis bada  
Warunki bada : zgodnie z wymogami normy SN 33 2000-6-61, art. 612.2. 
 
Wyniki numeryczne bada : 
 
 

Pomiar 
nr 

Pr d pomiarowy Napi cie pomiarowe bez 
obci enia 

Zmierzona warto  B d roboczy 

1. 200 mA  
4 ÷ 10 V 

0,00   
±3 % od MH +2D 2. > 10A (19,5A) AC 0,00  

 
 
Stanowiska i interpretacje: 
 
Powodem i podk adem do wydania stanowiska i interpretacji s  wy cznie dane z niniejszego 
protoko u i pozosta ych dokumentów dotycz cych tych bada . 
Wszelkie przepisy s  stosowane w aktualnym brzmieniu z uwzgl dnieniem zmian i aneksów bez ich 
cytowania. 
 



 
 
NASZE DO WIADCZENIE – TWÓJ SUKCES 
 
 
www.farmtec.cz 
shop.farmtec.cz 
 
KOMPLEKSOWE US UGI PODCZAS INWESTYCJI W PRODUKCJI ZWIERZ CEJ 
 
DORADZTWO – PROJEKTOWANIE – PRODUKCJA URZ DZE  TECHNOLOGICZNYCH 
 
MONTA  URZ DZE  TECHNOLOGICZNYCH - SERWIS – FINANSOWANIE 
SIEDZIBA SPÓ KI: Tisová 326, 391 33 Jistebnice  
tel.: 381491111, fax: 38 1 491112 e-mail: farmtec@tamitec.cz 
 
DR Roudnice nad Labem 
DR Strakonice 
DR Hradec nad Moravicí 
DR Tábor 
DR Uherské Hradišt  
DR – Dyrekcja Regionalna  
 
 
 


