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Via F.Ossi, 43/45 

44034 BRAZZOLO DI COPPARO (Ferrara) – Italië 

Constructor 

Staten 

het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor de machine onder de informatie is in 

overeenstemming met de essentiële  di veiligheids- en gezondheidsvoorschriften  requisiti van de 

Europese richtlijn2006/42/EG.  previsti dalla Direttiva Europea   . 

De volgende normen werden gebruikt voor nalevingsverificatie:UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN 

ISO 4254-5:2010 en de specifieke ISO 1 1684:1684:1995 techniek.  e la specifica tecnica ISO  
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1.0 Inleiding 

HET IS ASSOLUTAMENTE VIETOfTGEBRUIK DE MACHINE 

EN DI V  ARIA'S ARIE INTTREZZEenTURE TO IT LINK  

NAAR U VÓÓR EENECHTE LetTO ENGOED BEGREPEN 

QUESTO MANUAL A 

Deze handleiding rapporteert de informatie en wat 

noodzakelijk  wordt geacht voor kennis, goed 

gebruik en normaalen onderhouden sarchiatrice   . 

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het 

product en moet worden opgeslagen op een veilige 

plaats voor overleg gedurende de gehele levensduur 

van de machine. 

De apparatuur die in deze gebruiksaanwijzing wordt 

beschreven, is in overeenstemming met de huidige 

veiligheidsvoorschriften. Als de apparatuur echter 

wordt misbruikt, is het niet mogelijk om het risico op 

letsel volledig uit te sluiten. Daarom bevatten de 

volgende pagina's waarschuwingsberichten met het 

volgende symbool: 

 

1.1 BESCHRIJVING VAN DE UITRUSTING 

De sarchiatrice wordt gebruikt op culturen gezaaid in 

rijen, om te bewegen, breken de bodem op het 

oppervlak, versnipperen zijn kluiten, schoon te maken 

van het  onkruid en activeren van de ademhaling 

van de wortels. 

Lichte, beheersbare, robuuste en veelzijdige 

kwaliteiten waarmee u de moeilijkste terreinen 

gemakkelijk en effectief aanpakken. 

Biosarchio is ontworpen om te worden gebruikt in elke 

situatie en met voldoende maatwerk. 

Een enkele machine is in staat om te voldoen aan de 

verschillende behoeften van de boer. Dankzij de 

robuustheid van het frame en de onkruidelementen 

kunnen op elk type terrein worden gebruikt. 

afhankelijk van de verschillende interfilaafstanden. 

De bedieningsgereedschappen (veren, schoffels, 

terugslagen en beveiligingen) uitwisselbaar, maken 

specifieke transformaties mogelijk voor de teelt van 

verschillende producten op elke bodem. 

Dit landbouwmateriaal kan slechts door een 

landbouwtractor werken die met een lift-omhoog 

groeps wordt uitgerust, met een universele aanval op 

drie punten CAT. 2de. 

Aandacht 

De naaister is uitsluitend geschikt voor het beoogde 

gebruik. De aanbevolen werksnelheid is 412 km/u. 

Het wegvervoer van de sardine moet worden 

uitgevoerd met lege tanks en een maximumsnelheid 

van 25 km/h. Elk ander ander gebruik dan het in deze 

instructies beschreven gebruik kan schade aan de 

machine veroorzaken en een ernstig gevaar vormen 

voor de gebruiker. 

Het juiste gebruik en onderhoud is afhankelijk van de 

goede werking van de apparatuur. 

Het is daarom raadzaam om dit te observeren zoals 

nauwgezet beschreven om eventuele ongemakken te 

voorkomen die de goede werking en de duurzaamheid 

ervan kunnen beïnvloeden. 

Het is ook belangrijk om te voldoen aan de informatie 

beschreven in deze brochure als de fabrikant ontkent 

elke aansprakelijkheid als gevolg van nalatigheid en 

niet-naleving van deze regels. 

De fabrikant staat echter volledig ter beschikking om 

te zorgen voor onmiddellijke en nauwkeurige 

technische bijstand en alles wat nodig kan zijn voor de 

beste werking en maximale opbrengst van de 

apparatuur. 

Meestal is de machine direct klaar voor gebruik. Wij 

raden u echter aan om voor gebruik en na gebruik te 

controleren of schroeven, bouten en hydraulische 

aansluitingen strak zitten. 10 uur operatie. De 

maximaal toelaatbare snelheid van de machine in het 

werk is 15 km/h. Deze snelheid moet echter worden 

verlaagd wanneer de grond niet uniform is. 

Overmatige snelheid veroorzaakt hoge dynamische 

stress die de levensduur van de machine vermindert.  

Indien de machine op de openbare weg wordt 

gebruikt, moet deze zijn uitgerust overeenkomstig de 

bepalingen van het geldende wegenwetboek. In het 

bijzonder moet het worden uitgerust met de juiste 

verlichting enbewegwijzering. 

 

Aandacht 

De apparatuur is uitsluitend ontworpen-geest voor 
de normale intensieve teelt van vlak land. Elk ander 
ander gebruik dan beschreven in deze instructies kan 
schade aan de machine veroorzaken en een ernstig 
gevaar voor de gebruiker vormen. 
De fabrikant is dus niet aansprakelijk voor schade als 

gevolg van onjuist gebruik van de machine; alle 

daaruit voortvloeiende risico's worden gedragen 

door de gebruiker. 
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Voor het juiste gebruik moeten alle richtlijnen van de 

fabrikant met betrekking tot de inbedrijfstelling, het 

onderhoud en de reparatie die moeten worden 

uitgevoerd door mensen die voorbereid en 

gewetensvol zijn over de mogelijke gevaren van het 

gebruik van de machine, in acht worden genomen. 

Bovendien moeten alle reparaties worden uitgevoerd 

met alleen originele cavalleretti srlu 

stempelonderdelen. 

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de schade 

veroorzaakt doorapp-wijzigingen ofrtate aan de 

machine door de individuele gebruiker. 

In ieder geval is de fabrikant beschikbaar om 

onmiddellijke en nauwkeurige technische bijstand te 

garanderen en alles wat nodig kan zijn om de 

apparatuur goed te laten functioneren. 

1.2 Garantie 

De fabrikant garandeert zijn nieuwe fabrieksproducten 

voor een periode van 12 (twaalf) maanden vanaf de 

datum van levering. Controleer op het moment van 

ontvangst of de machine volledig en compleet is. 

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden 

ingediend binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de 

machine. 

De garantie wordt alleen uitgevoerd bij de vrije 

reparatie of vervanging van onderdelen die, na 

zorgvuldig onderzoek door het technisch bureau van 

de fabrikant, defect bleken te zijn. 

De vervangingen of reparaties van de 

garantieonderdelen zullen de voorwaarden van de 

garantie in ieder geval niet verlengen. De koper kan 

zijn rechten op de garantie alleen doen gelden als 

hij zich heeft gehouden aan de voorwaarden van de 

garantie, die ook in de leveringsovereenkomst zijn 

opgenomen.   

Detailhandelaren of gebruikers mogen geen 

schadevergoeding van de fabrikant eisen voor de 

schade die zij kunnen lijden (kosten voor arbeid, 

vervoer, directe ongevallen, indirect, verlies van 

inkomsten op het gewas, enz.). 

 

1.3 GARANTIE VERVALDATUM 

De garantie vervalt (naast het leveringscontract): 

-Als de schade optreedt als gevolg van een 
manoeuvrefout die aan de bediener kan worden 
toegeschreven.  

-Als de schade te wijten is aan onvoldoende 
onderhoud.  

-Indien de machine, als gevolg van reparaties die 

door de gebruiker zonder toestemming van de 

fabrikant of als gevolg van de montage van niet-

originele reserveonderdelen worden uitgevoerd,  

moet veranderen en moet de schade door 

dergelijke variaties worden veroorzaakt. 

-Als u de instructies in deze handleiding niet hebt 

opgevolgd.  

Schade als gevolg van nalatigheid, verwaarlozing, 

misbruik en misbruik van de machine blijven ook 

uitgesloten van de garantie. 

 

 

EenTTENZIONE 

Het verwijderen van de veiligheidsvoorzieningen, 

waarvan de machine is uitgerust, zal automatisch de 

garantie en verantwoordelijkheden van de fabrikant 

beëindigen. 

 

De geleverde apparatuur, hoewel gegarandeerd, zal 
moeten worden verzonden naar Porto Franco. 
 

 

 

 

1.5 IDENTIFICATIE 

De  machine is uitgerust met een identificatielabel 
(fig. 1), waarvan de gegevens aangeven: 

1 - Naam en adres van de constructeur; 

2- "EG"-markering;  

3- Model van de machine;  

4 - volgnummer; 
5 - Massa [kg]; 
6 Bouwjaar. 
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Figuur 1 -Tidentificatiedijk 

 

 

 

Aandacht 

Verwijder, knoei of maak de CE-markering van de 

machine niet onleesbaar. 

 

Aandacht 

Raadpleeg de gegevens in het CE-merk van de 

machine voor alle contacten met de fabrikant 

(bijvoorbeeld voor het verzoek om 

reserveonderdelen, enz.) 

 

Aandacht 

Wanneer de machine zelf wordt gesloopt, moet de 

CE-markering worden vernietigd. 

1.6 Behandeling 

De machine kan gemakkelijk worden vervoerd, op 
lange routes, met voldoende vervoermiddelen: 
vrachtwagens, aanhangwagens, treinwagons, enz. 

 

Gevaar 

Het laden en lossen van de machine kan zeer 
gevaarlijk zijn als deze niet met de grootst mogelijke 
zorg wordt uitgevoerd. Wanneer de machine wordt 
verhoogd en verplaatst, is het noodzakelijk om de 
niet-werknemers te verplaatsen; het gebied duidelijk 

te maken en af te definiëren; controleer de integriteit 
en geschiktheid van de beschikbare middelen. Ook 
moet duidelijk worden gemaakt dat het gebied 
waarin u handelt duidelijk is en dat er voldoende 
'escape space' is, dat wil zeggen een vrije en veilige 
zone, waarin u snel bewegen als de machine valt. 
Dergelijke operaties mogen alleen worden 
uitgevoerd door opgeleid personeel en voor dit soort 
manoeuvres worden ingeschakeld. 
Controleer voordat u verdergaat met het laden of het 
beschikbare voertuig voor dergelijk vervoer is 
ingeschakeld en of het in staat is het gewicht van de 
machine te dragen. In dit verband verwijzen wij u naar 
lid 1. 4 Technische gegevens voor de grootte en het 
gewicht van de machine en de verschillende 
componenten. 

 

Aandacht 

Tijdens de behandelingsfasen moet de bediener 
gebruik maken van passende individuele 
beschermingsmiddelen (handschoenen, 
veiligheidsschoenen, glazen, enz.). 
Nadat je hebt gedaan wat je hierboven hebt 
beschreven-mind beschreven, ga verder met het 
uploaden. 
-De vloer waarop de machine moet worden geladen, 
moet perfect vlak zijn om een mogelijke verplaatsing 
te voorkomen.  

-Controleer of het gebied waar de lading wordt 
gemaakt een compacte, vlakke en droge grond heeft.
  

-Controleer of het laadplan niet beschadigd is. Als het 
laadvlak onveilig, te zwak of onstabiel is, laadt u de 
machine niet.  

-Controleer of de lading en het transportmaterieel in 
goede staat en voldoende zijn voor de lading.  

-Rem de transportwagen en plaats stronken onder de 
wielen zodat hij niet kan bewegen.  
-Met kettingen of touwen van voldoende bereik, haak 
de machine in de punten gemarkeerd met het 
symbool "haak" en voer de lift, met speciale kraan, 
takel of andere.  Tijdens het hanteren moet de 
machine zo dicht mogelijk bij de grond worden 
gehouden. 
- Bevestig na het laden van de machine en het loslaten 
van de staven of kettingen die werden gebruikt voor 
het tillen, bevestig de machine zelf met speciale pulls, 
op de ankerpunten van de laadtop. 

 

Gevaar 

Controleer na het dragen en bevrijden van de 
machine van alle beperkingen of de toestand en 
locatie van de machine zelf geen gevaar kan vormen. 
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Ga over tot lossen met dezelfde middelen en modi, 
omgekeerd, gebruikt voor het laden. 

 

Aandacht 

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in het 
geval van verkeersongevallen of ongevallen, 
veroorzaakt door het niet naleven van de 
wegenverkeerswet van het land waar de auto wordt 
gebruikt. 
Zij ontkent ook elke verantwoordelijkheid voor 
eventuele ongevallen die zich hebben voorgedaan 
tijdens het laden en lossen van de machine en 
verschillende onderdelen, van het vervoermiddel. 
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1.7 ALGEMEEN ONTWERP 

1. Frame; 

2. Driepuntsaanval; 

3. Onkruidelement; 

4. Interfilarwielen; 

5. Zappe antingolfamento;   

6. Identificatietag; 
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2.0NOME VAN VEILIGHEID EN 

ONGEVALLENPREVENTIE  

U bent toegewijd aan het opleiden van  previst i  pe  

personeel over de risico's van ongevallen, op de 

voorzieningen die wordengeboden  voor de 

veiligheid  van deexploitanten op de veiligheiden 

veiligheid van de exploitanten op deveiligheid 

vande exploitant en het managementen dehuidige 

wetgeving. 

De veiligheid van de bediener is een vande 

belangrijkste aandachtspunten  vande fabrikanten   

de machines.   Bijl het  e  possibil i creëren vaneen 

nieuwe machine proberen we   d i alle   mogelijke 

situatiesvan pericolof naturalmentte voorspellen en 

dejuiste voorzorgsmaatregelen te nemen.   

Echter, het niveau van ongevallen veroorzaakt   

door de incauten maldetrof onsof o verschillende   

machines blijft zeerhoog. Afleiding, lichtheid en te 

veel vertrouwen zijn vaak de oorzaak van letsel; net 

als vermoeidheid en slaperigheid. De gebruiker en de 

verantwoordelijke bestuurder zijn altijd verplicht om 

te voldoen aan de algemene regels voor veiligheid en 

ongevallenpreventie. 

Tedoen en aandacht d   en heti  symbooli i pericolo 

dove rhyportati nenl manuale. Het   possibil  indii 

situazioni di pericolo. is niet de eerste keer dat de 

situatie in gevaar is.    

De gevaren kunnen van drie niveaus zijn: 

 

Het signaal 'PERICAL' op het hoogste niveau 

waarschuwt dat als de beschreven handelingen niet 

correct worden uitgevoerd, ze ernstig letsel, de dood 

of de gezondheidsrisico's op lange termijn 

veroorzaken. 

 

Het'ATTENTION'-signaalwaarschuwt dat als de 

beschreven  sonen niet   gecorrigeerdeen 

uitgevoerde handelingen   ernstigletsel, overlijden 

of gezondheidsrisico's op lange termijn kunnen 

veroorzaken. 

 

Il i  c segngnaland di 'CCAUTELA'   avverte  c hee  e 

e   e  operationi descritttand non sono 

correctmenteeseguite,possonorcause 

danniallamacchinae/or to the person. 

2.1TERMINOLOGIE AANGENOMEN 

Hieronder wordt de beschrijving van de verschillende 

gevarenniveaus, specifieke situaties en definities 

beschreven, waarbij de machine en/of personen 

rechtstreeks betrokken kunnen zijn. 

• GEBRUIKER:De gebruikerenis de   persoon,of de 

ente oof la soc'età, chen ha purchasetoof   affittato la 

macchina en is van plan om hette gebruiken voor 

de beoogde toepassingen voor het doel. 

• ZON   presen i a e  d    a  i  in Qualsiasi zona 

all’interno  à A  PERICOLOSA:  /o za di una persona 

esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la 

salute di detta persona. TO PERICOLOSA: Elk gebied 

binnen en/of de volgende n prossimit à d i een 

machine voor de herberg van een blootgestelde 

persoon vormt een risico voor de veiligheid en 

gezondheid van die persoon. n  cu i   

• PERSOONA ESPOSTA:Elke persoon die zich 

geheel of gedeeltelijk in een gevaarlijk 

gebiedbevindt. 

• OPERATORE: La, of mensen, belast met het 

lopen, aanpassen, onderhouden, reinigen, repareren 

en transporteren van de machine. a, o le persone, 

incaricate di 

•  PERSOONLIJKEEN SPECIALIZZATO  e person e  

:Comen ditik ben van plan   o diepersoon en e  

specialiteiten f adrechten instaat te stellen en in 

staat testellen ented fettuaren tussenbeide 

gekomen onderhoudof reparatie die een speciale 

kennis van de machine, de werking ervan,,de     

veiligheid, de wijzevan interventie en die in staat zijn 

om de gevaren van het gebruik van de machine te 

herkennen en dus in staat zijn om ze te vermijden. a  

sicurezze e 

 

Gevaar 

HET IS OBLILIGATORIO LEGGERe MOlTt o atTaMENTe 

QUESto MANUALE AND   THEN P   

COLARESAFETYSTANDARDS, FACENDO 

ATTENZIONandQU   ELLAND OPERATION  CHE 

RISULTO ASSER PARTI-COLARMENTAND 

PERICOLOSE. 
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2.2NOND-beveiliging 

De handleiding van gebruiksaanwijzing moet 

gedurende degehele levensduur van de machine 

worden gelezen, opgeslagen en opgeslagen 

totdat deze volledig is gedemonteerd. 

all immediatament   copi  richiederne  Ditta 

Costruttrice. Als de handleiding beschadigd of 

verloren is, vraag dan en kopieer onmiddellijk een 

naar Ditt naar Builder.   

- La Ditta Construct en   dalende   tognien elke   

verantwoordelijkheid voor niet-naleving van de 

veiligheids- en preventienormen gemeld in het 

hedenen manualen. Denclineen   noltren ogn   

verantwoordelijkhedenvoor schade veroorzaakt 

door het misbruik vande machineof   een 

modifichen  uitgevoerdzonder  senz a auteurschap.  Er 

moet rekening mee worden gehouden dat bij het 

nemen van het risico van misbruik ook de daaruit 

voortvloeiende verantwoordelijkheden worden 

genomen. 

-Veiligheid moet altijd het hoofddoel van de 

exploitant zijn. Zet de machine niet in werking als 

deze niet veilig is of in onvoldoende 

bedrijfsomstandigheden. Voer altijd een preflight-

controle van de machine uit voordat u deze 

gebruikt.  

-Ingrepen en aanpassingen aan de 

bedieningsmachine moeten altijd worden 

uitgevoerd om af te trekken en vergrendeld en 

machine op de grond.  

-Het is absoluut verboden om te rijden of rijden de 

trekker door het personeel: zonder een goede 

 rijbewijs, onervaren en niet in 

goedeomstandighedenpsycho-fysieke. 

-Controleer voordat u de trekker en de 

bedieningsmachine in gebruik neemt, altijd de perfecte 

integriteit van alle veiligheid voor transport en gebruik.

  

-Voor het wegverkeer is het noodzakelijk om te 

voldoen aan de toepasselijke voorschriften van het 

verkeersregelsreglement (dat in het desbetreffende 

land van kracht is).  

-Tijdens het transport werden ook de zijarmen van de 

lift met hun kettingen  en gordijnenbevestigd en 

was de bedieningshendel van de hydraulische 

trekkerlift vergrendeld. 

-De auto en de mogelijke wegtransportaccessoires 

 moeten voorzien zijn van adequate 

waarschuwingen en bescherming. 

- Hetgewicht van de bedieningsmachine heeft 

tijdens het wegtransport altijd een grote invloed op 

het gedrag en de richtingsbedieningvan de trekker. 

- Wees zeer voorzichtig, tijdens het wegvervoer, 

van de bochten; het gewicht vanhetgereedschap kan 

in feite leiden tot een aanzienlijke centrifugale 

kracht en invloed hebben op de richtingscontrole 

van de trekker. 

-Voordat u aan de slag gaat, moet u vertrouwd raken 

met de besturingsapparaten en hun functies.  

-Bevestig de bedieningsmachine aan een trekker met 

voldoende vermogen (zie  lid 1. 4 Technische 

gegevens), met behulp van de juiste liftinrichting, in 

overeenstemming met de regels. 

-Wees voorzichtig bij het aanmeren en loskoppelen 

van de bedieningsmachine.  

-Het is  absoluut verboden om de bestuurdersstoel 

met de tractor op een motorfiets te verlaten. 

-Het is  absoluut verboden om te plaatsen in het 

actiegebied van de bedieningsmachine. 

De bediener mag tijdens het werk niet toestaan dat 

mensen of dieren binnen het bereik van de machine 

zelf komen voor het mogelijke gooien van kluiten en 

stenen die vanuit de machine kunnen worden 

geprojecteerd. 

- Ziede aanwezigheid van 

ondergrondseelektrische kabels, pijpleidingen of 

andere gevaren in het werkgebied. 

-De categorie van tractor aanval pinnen moet 

 overeenkomen met die van de tractor lifter 

aanval. 

-Gebruik altijd alleen originele reserveonderdelen.  

-Gebruik alleen olie en vet van het door de fabrikant 

aangegeven  type. 

-Bewaar het instructieboekje voor de levensduur van 

de machine.  

2.3VEILIGHEID IN HET BEDIENINGSGEBIED 

TUSSEN DE BEDIENINGSMACHINEEN EN DE 

TREKKER 

 

Gevaar 

HetTis ABSOLUTEAMENTE VIETATOFINTERPORSI, 

MET MACHINE INFUNCTION, IN HET GEBIED TUSSEN 

de TATTUUR T EN DEMACHINE,het is een MOLTOF 

GEVAARLIJKGEBIED. È UN’AREA MO 
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- Het is absoluut verboden om tussen de 

bedieningsmachinebak en de trekker in te grijpen 

wanneer de motor is ingeschakeld en/of de PTO is 

geplaatst of de parkeerrem niet is geplaatst. 

- Voordat u de bedieningsmachine loskoppelt of 

loskoppelt van de driepuntsbevestiging, plaatst u de 

bedieningshendel van het liftsysteem in de 

vergrendelingspositie. 

- Wees zeer voorzichtig als u in de hijsarmen 

gebied werken. Het is erg gevaarlijk. 

- Het is absoluut verboden om tussen de trekker en 

de aanval van de bedieningsmachine in te grijpen om 

de bediening van de lifter van buitenaf te gebruiken. 

2.4 WAARSCHUWINGSSTICKERETIKETTEN VAN 

POTENTIËLE GEVAREN 

De machine is gebouwd door het aannemen van alle 

mogelijke veiligheidsnormen voor de bescherming van 

degenen die er werken. Desondanks kunnen er extra 

restrisico's zijn, waarvan sommige op de machine 

worden gerapporteerd met veiligheidskleeftekens 

(pictogrammen) die verschillende situaties van 

onveiligheid en gevaar in essentiële vorm signaleren. 

Figuur 3 benadrukt de positie waar deze 

pictogrammen worden geplaatst. 

U moet ze schoon te houden en onmiddellijk te 

vervangen als ze zijn losgemaakt of beschadigd. 

De fabrikant kan vervangende veiligheidsstickers 

leveren als die op de machine beschadigd zijn of 

ontbreken. 

Wanneer u beschadigde of ontbrekende 

veiligheidsstickers vervangt, plaatst u ze op dezelfde 

locatie als u verwacht. 

Verwijzend naarde vijg en vijgen 3 en 4, zorgvuldig 

lezen wat hieronder wordt beschreven en 

onthouden hunbetekenis. 
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Figuur 3 – Veiligheidssignalen (pictogrammen) en hun positie op VAST frame BIOSARCHIO 
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Figuur 4 – Veiligheidssignalen (pictogrammen) en hun positie op BIOSARCHIO vouwframe 

 
 
1) Draag de vereiste individuele 

beschermingsmiddelen. 

2) Lees voor gebruik het instructieboekje zorgvuldig. 

3) Voor het uitvoeren van onderhoud, stop de 

machine en raadpleeg het instructieboekje. 

4) Gevaar voor het scheren van de bovenste en 

onderste ledematen. Houd een veilige afstand 

tot de auto. 

5) Gevaar of val. Stap niet in de auto. 

6) Smeerpunt 

 

7) Buizen met hogedrukvloeistoffen. Wees 

voorzichtig, de slangen kunnen breken en de olie 

spatten. Lees dehandleiding. 
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2.5 Wegvervoer 

-Bij het rijden op de openbare weg, moet u de 

verkeersregels van het betrokken land te volgen.  

- Transportaccessoires moeten zijn uitgerust met 

passende borden en beveiligingen. 

- Het is zeer belangrijk om te onthouden dat de 

weg bedrijf capaciteit en het vermogen om richting 

en rem kan aanzienlijk worden beïnvloed door de 

apparatuur of het slepen van apparatuur. 

- Let bij gebogen op de variatie in centrifugekracht 

als gevolg van de verandering in het zwaartepunt. Let 

ook meer op glooiende wegen of terrein. 

- Voor transport de zijkettingen van de 

trekkerliftarmen, verstel en bevestig; vergrendel de 

hydraulische hefhendel. 

- De apparatuur moet in de transportpositie 

worden geplaatst. De opvouwbare versie moet zich 

in een volledig gesloten positie bevinden. 

- Op verzoek biedt de Constructor ondersteuning en 

tabellen voor dimensierapportage. 

- Wanneer de grootte van de vervoerde of 

gedeeltelijk vervoerde apparatuur de signalerings- en 

verlichtingsinrichtingen van de trekker verbergt, 

moeten zij ook op de apparatuur zelf worden 

geïnstalleerd, overeenkomstig de voorschriften van 

de wegcode van het betrokken land. Let er bij het 

transport op dat het verlichtingssysteem volledig 

functioneel is. Het is ook belangrijk om te onthouden 

dat de juiste signalering seinvolgorde van de 

koplampen omvat (Fig.5): 

A) richtingaanwijzer 

B) rood positielicht; 

C) stoplichten. 

 

 

Figuur 5 – Achtergrondverlichting 

 

 
Aandacht 

Zorg ervoor dat u alle bermen van uw auto 

verwijdert voordat u aan de slag gaat! 

2.6MANUTENTION VEILIG 

Gebruik tijdens werkzaamheden en onderhoud 

geschikte individuele beschermingsmiddelen. 

 

Figuur 6 – Individuele beschermingsmiddelen 

 

- Voer geen onderhouds- of 

reinigingswerkzaamheden uit totdat de motor is 

uitgeschakeld en de handrem is geplaatst. 

- Werk aan het sanitair kan alleen worden 

uitgevoerd wanneer het gereedschap zich in een 

verlaagde positie bevindt en de druk is vrijgegeven. 

Voer in geen geval ingrepen uit op het sanitairsysteem 

wanneer het nog steeds onder druk staat en draag te 

allen tijde beschermende handschoenen. 

- Controleer regelmatig of de bouten en moeren 

worden aangedraaid en draai ze indien nodig opnieuw 

aan. 

- Wanneer de apparatuur zich in een verhoogde 

positie bevindt tijdens montage, onderhoud, reiniging, 

montage, enz., neem dan altijd de 

ondersteuningsvoorzorgsmaatregel met de juiste 

steunen. 

N.B De reiniging moet worden uitgevoerd met de 

machine die op de grond en, indien mogelijk, van 

buitenaf rust. 

- De reserveonderdelen moeten voldoen aan de 

specificaties van de fabrikant. Gebruik alleen 

originele onderdelen.  
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3.0NOME VAN GEBRUIK  

Voor de beste prestaties van de apparatuur, volg het 

volgende zorgvuldig. 

 

Gevaar 

De volgende onderhouds-, aanpassings- en 

voorbereidingswerkzaamheden moeten met de 

trekker worden uitgevoerd en stevig op zijn plaats 

worden vergrendeld met de sleutel van het 

dashboard en de op de grond geplaatste apparatuur. 

3.1 TREKKERAANVAL 

 

Gevaar 

De aanval op de trekker is een zeer gevaarlijke 

fase, om deze reden moet het worden 

uitgevoerd door slechts een operator. Wees  
zeer voorzichtig om de instructies voor de hele 

operatie te volgen. Ga niet op de auto en op de 

achterwielen staan. Voer alle bewerkingen uit 

vanaf de buitenste omtrek van de apparatuur. 

Alvorens de apparatuur aan de trekker te bevestigen, 

moet de bestuurder altijd aan de parkeerrem trekken 

en de trekker in neutraal zetten. Als de trekker is 

uitgerust met een derdepunts hydraulische arm en als 

de bewerking wordt uitgevoerd door twee 

operatoren, kan het aansluiten van het derde punt van 

de apparatuur een potentieel risico opleveren. De 

docking operatie moet altijd worden uitgevoerd door 

een enkele operator, volgens de onderstaande 

stappen: 

-steek de juiste knieschijven in de pinnen van het 

gereedschap en vergrendel ze met hun kurken. 

-de trekker te starten en hetzelfde in omgekeerde 

richting te brengen totdat ude attaccof drie punten 

van de machinenadert; 

-Til de armen van de aanval drie punten, totdat de 

volledige 'inbrengen van de knieschijven aan de 

snelle haken van de aanval drie punten van de 

tractor. 

-de parkeerrem van de trekker in te zetten, de trekker 

zelf uit te schakelen en de startsleutel eruit te halen; 

- stap uit de trekker en controleer of de 

knieschijven goed zijn ingebracht en bevestigd in 

de snelle haken. 

-het derde punt boven aan te sluiten op de derde 

puntarm van de trekker en vergrendelen met zijn pin 

en snap cover;
1
 

-
1
 start de trekker opnieuw op en til de auto op 

-
1
 de trekker uit te schakelen en de derde puntarm 

te registreren, waardoor de machine zo ver mogelijk 

in een horizontale positie op de grond terecht komt; 

-vergrendel de onderste stangen van de trekker, om 

te voorkomen dat de machine zijwaarts slingert, 

waardoor de dwarse stabiliteit van de gehele 

apparatuur in het gedrang komt. 

-Sluit de leidingen aan op de hydraulische 

stopcontacten op de trekker, zodat de verschillende 

bewegingen van de machine kunnen worden 

bediend. Volg de instructies van de trekker voor het 

gebruik van hydraulische bedieningselementen. 

 

Aandacht 

- Bevestig de apparatuur aan een geschikte en 

krachtige trekker met behulp van de juiste inrichting 

(lift), in overeenstemming met de toepasselijke 

voorschriften. 

- De klasse van de pinnen van de apparatuur moet 

dezelfde zijn als die van de aanval op het 

hefapparaat. 

- Wees voorzichtig bij het werken binnen het 

bereik van het hijsen van wapens want het is een 

zeer gevaarlijk gebied. 

- Wees zeer voorzichtig bij het aanmeren en 

loskoppelen van apparatuur. 

- Het is absoluut verboden om te stoppen tussen 

tractor en apparatuur om hijswerktuigen van 

buitenaf te manoeuvreren 

- Stop in geen geval tussen de trekker en de 

apparatuur terwijl de motor draait. U alleen op deze 

positie stoppen nadat u aan de handrem van de 

trekker hebt getrokken en de wiggen onder de wielen 

hebt gezet. 

- Door extra apparatuur op de trekker aan te 

brengen, verandert de gewichtsverdeling op de assen. 

Wij raden daarom aan om speciale ballasten op de 

voorkant van de trekker toe te brengen om het 

gewicht op de assen weer in balans te brengen. 

Controleer of de prestaties van de trekker verenigbaar 

zijn met het gewicht dat door de apparatuur in de 

                                                           
1
 Alleen voor luizen gedragen 
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driepuntsbevestiging wordt overgebracht. Raadpleeg 

bij twijfel de fabrikant van de tractor. 

3.2 STOPPEN EN ONTSCHREEUWEN VAN 

TRACTOR 

 

Gevaar 

-Parkeren van auto's is een zeer gevaarlijke operatie, 

om deze reden moet worden uitgevoerd door slechts 

een exploitant.  

-Wees zeer voorzichtig om de hele operatie volgens 

de instructies uit te voeren.  

- Blijf niet in het werkgebied van de apparatuur.  

Stap niet op de auto en de achterste rollen. Voer alle 

bewerkingen van buitenaf uit.  

Dit moet gebeuren op een stevig, horizontaal 

oppervlak, volgens de onderstaande instructies: 

-de parkeerrem van de trekker in te voegen; 

-de parkeervoeten laten zakken; 

-de machine op de grond te zetten; 

-de trekker te stoppen en de startsleutel uit het 

bedieningspaneel te halen en op te slaan; 

-na het lossen van de druk van het sanitair de 

hydraulische leidingen loskoppelen van de 

trekkerdispensers;  

-opstijgen van de coppiglia en de jongen en los te 

haken het derde punt arm (alleen voor Luizen 

gebracht).  

-de kurken en verbindingspennen afhalen, 

-start de trekker opnieuw op en rij voorzichtig weg. 

3.3DE MACHINE OPENEN EN SLUITEN (ALLEEN 

EEN SARCHIATOR MET VOUWFRAME)   

 

Gevaar 

Het openen en sluiten van de machine is een zeer 

gevaarlijke bewerking, daarom moet het door slechts 

één operator worden uitgevoerd. 

 

Gevaar 

Blijf niet in het uitrustingsgebied tijdens het sluiten 

van openingswerkzaamheden. 

 

 

 

Gevaar 

Stap niet op de auto en op de achterste rollen. Voer 

alle bewerkingen van buitenaf uit. 

De openingshandeling moet worden uitgevoerd op 

een vast en horizontaal oppervlak, volgens de 

onderstaande instructies: 

- til de machine voor en achter op; 

- Werk op de hydraulische controle tot de volledige 

opening door het aanpassen van de oliestroom om 

een adequate openingssnelheid te behouden. 

De nauwe werking moet worden uitgevoerd op een 

vast en horizontaal oppervlak, volgens de 

onderstaande instructies: 

- til de machine voor en achter op; 

-Werk aan de hydraulische bediening tot de volledig 

gesloten door het aanpassen van de oliestroom om 

een adequate sluitsnelheid te behouden.  

3.4 OLEODYNAMIC PLANT 

Veiligheidsmaatregelen van het sanitairsysteem: 

- Bij het aansluiten van de leidingen op het sanitair 

van de trekker, zorg ervoor dat de operationele 

machine sanitair en tractor zijn niet onder druk. 

- Hydraulische bindingen voor de verschillende 

cilinders moeten met verschillende kleuren worden 

gemerkt om niet verkeerd op de trekkerdispenser te 

worden aangesloten. Snelle aanvallen van dezelfde 

kleur moeten worden gekoppeld aan hun tractor 

aanvallen. 

- Tijdens het wegtransport moeten hydraulische 

verbindingen tussen trekker en bedieningsmachine 

worden losgekoppeld en aan de meegeleverde steun 

worden bevestigd. 

- Gebruik onder geen beding plantaardige oliën. 

Deze kunnen het risico lopen de cilinderafdichtingen 

te beschadigen. 

- De operationele druk van het sanitairsysteem 

moet tussen de 100 en 180 staven liggen. 

- De aangegeven hydraulische drukniveaus 

overschrijden nooit. 

-Olie die onder hoge druk naar buiten komt, kan 

huidletsel veroorzaken  met het risico op ernstig 

letsel en infectie. Bel onmiddellijk een arts als een 

dergelijk incident zich voordoet. Als de olie niet snel 

wordt verwijderd, kan dit ernstige allergieën en/of 

infecties veroorzaken. Daarom is het ten strengste 
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verboden om hydraulische componenten in de 

bestuurderscabine van de trekker te plaatsen. Alle 

onderdelen van het systeem moeten zorgvuldig 

worden geplaatst om schade aan de onderdelen 

tijdens het gebruik van hetapparaat tevoorkomen.   

- In geval van een operatie aan het sanitair, ontlaad 

de hydraulische druk door alle hydraulische controles 

op alle posities na het afsluiten van de motor. 

- Alvorens de controle, het onderhoud of de 

afstelwerkzaamheden aan het sanitair uit te voeren, 

moet de exploitant de juiste individuele 

beschermingsmiddelen dragen. 

Het sanitair komt zonder olie. Voor gebruik is het 

essentieel om ervoor te zorgen dat alle hydraulische 

cilinders in beide richtingen moeten bewegen totdat 

de leidingen en cilinders met olie worden gevuld. 

Werkzaamheden aan het sanitair moeten worden 

uitgevoerd zonder druk en met de apparatuur die op 

de grond rust. 

3.5 WEGVERVOER  

Wanneer de apparatuur is gekoppeld aan de trekker, 

steeds voor de toepassing van het wegverkeer unieke 

lichaam van hetzelfde, het gewichtzan-van de 

machine verandert de stabiliteit van de complexe 

trekker en toegepaste apparatuur, die van 

invloed op het vermogen van het sturen 

enremmen. 

Om eventuele ongemakken te voorkomen, kan het 

nodig zijn om de voorkant van de trekker te ballasten. 

Om veilig te rijden, moet u de instructies van de 

verkeersregels opvolgen. Zij schrijven voor dat ten 

minste 20% van het gewicht van de trekker door de 

vooras moet worden ondersteund en dat het gewicht 

op de armen van de heffer niet meer dan 30% van het 

gewicht van de trekker zelf mag bedragen. Het 

minimumgewicht van de ballast kan worden berekend 

met de volgende formule: 

 

𝒁 ≥
((𝑴 ∗ (𝒍𝟏 + 𝒍𝟐) − (𝟎, 𝟐 ∗ 𝑻 ∗ 𝒊))

(𝒍𝒛 + 𝒊)
 

 

Waar: 

M [kg] = Peso dell'attrezzo; 

T [Kg] -gewicht van de trekker; 

Z [Kg] -gewicht ballast; 

i [m]" trekkerinterss; 

d [m] - de afstand tussen het zwaartepunt van de 

ballast en de vooras van de trekker; 

S1[m]- afstand tussen het midden van het onderste 

uitrustingsdokpad en de achteras van de 

trekker; 

S2 [m]- afstand tussen het centrum van de lagere 

klaagzang van het aanmeren van apparatuur 

en het zwaartepunt van het materiaal, in het 

geval van Luizen gebracht; 

S2 [m] is 0,5 in het geval van gesleept biosarchist.  

trainato. 

De ballast die volgens de formule moet worden 

aangebracht, is het minimum dat nodig is voor het 

verkeer op de weg. 

Wanneer de formule voor de berekening van ballast 

een negatief resultaat geeft, hoeft u geen gewicht toe 

te voegen. Zolang de grenzen van de trekker in acht 

worden genomen, kan in ieder geval voldoende 

gewichten worden toegepast om meer stabiliteit 

tijdens de rit te garanderen. 

 

 

 
 

Figuur 6 

 

3.6 AANPASSING VAN DE MACHINE 

De aanpassing van de machine moet op een 

eenvormig oppervlak worden uitgevoerd. 

Op het werk moet het frame van de machine parallel 

aan de grond staan. 

3.6.1 REGELING WERKTARIEF LA PROFON  

DITA’  DI  LAVORO 

De diepte van het  werk wordt aangepast door 

registerspos( 2 en 3 Figuur 7) Om de belasting van de 

schoffelen te veranderen moet je handelen op de 

krukas in positie 2, terwijl de diepte van de interfilar 

wielen aan te passen zullen we handelen op de krukas 

op zijn plaats 3.La structuur is uitgerust met 

afgestudeerde schaal geplaatst op het register om 

een repetitieve aanpassingmogelijk te maken. 
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Figuur 7 – verstelbare eenheden 

 

 
Aandacht 

Handel op de krukas alleen met trekker uit en 

gereedschap op de grond geplaatst. 

 

 

3.6. 2 HET AANPASSEN VANDE BREEDTE VAN 

DEZAPPES EN INTERFILAR WIELEN 

U handmatig de werkbreedte van schoffels en 

interfilar wielen aanpassen met behulp van een reeks 

schroeven en dobbelstenen. Maak de schroeven los in 

positie 4 (fig.7)) en schuif de buisvormige neigen tot 

de gewenste maat is bereikt, voor zover bereikt draai 

de moeren aan en zorg ervoor dat ze strak zijn voordat 

ze verder gaan met de verwerking. 

Om de werkpositie aan te passen makenen verwijzen 

naar de gegradueerde schaal op de juiste wijze 

geplaatst op de buis .. 

 

 
Aandacht 

Maak alleen aanpassingen met tractor uit en 

gereedschap op de grond geplaatst. 

 

3.6. 3 UITSLUITING VAN EEN SARCHIANTE 

ELEMENT 

Het is mogelijk om de elementen die wieden uit te 

sluiten en zo hun contact met de grond te vermijden. 

Til het element gewoon van voren op (waar we de 

interfilar wielen vinden) en gebruik de juiste stekker 

(fig.8) door het in de sleuf te plaatsen zoals we die in 

figuur 9 zien. 

 
Aandacht 

Sluit het element alleen uit met een stilstaande 

trekker en met een gereedschap op degrond. 

 

 

Fig. 8 – spina 
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Figuur 9 – element in ruststand 

3.7 GEREEDSCHAP AAN HET WERK 

 

Aandacht 

Til de machine  altijd op in richtingswisselingen en 

inversies van de versnelling,om alleen 

kruissnijdente voorkomen.lecitazioni trasversali. 

 

3.8 WERKSNELHEID 

De werksnelheid van het gereedschap moet tussen de 

2 en 10 km/h worden gehandhaafd om een goede 

prestaties van de machine te garanderen. 

 

3.9 RUSTSTAND 

Na gebruik moet de machine op een veilige plaats 

worden geplaatst. Als de machine langere tijd niet 

wordt gebruikt, moeten alle draagbare onderdelen 

goed gesmeerd worden. Een korte controle van 

moeren en bouten en een visuele inspectie van 

slijtagegevoelige onderdelen wordt ook aanbevolen. 

Het parkeren van demachine, is een uiterst gevaarlijke 

werking en moet worden uitgevoerd   door slechts 

een exploitant, als volgt: 

- in het geval van Biosarchio met vouwframe,hef de 

machine op en open deze volledig. 

- de apparatuur te verlagen door deze op de grond te 

plaatsen 

- de hydraulische leidingen loskoppelen van het 

trekkercircuit; 

- Koppel de apparatuur los van het voertuig. 
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4.0UTENTION  

 

Aandacht 

 dell   e  à  dell     i  periodiche e  e  al  mantenimento 
a  manutenzione  ordinaria è  volte     i  un insiem a 

in tutti i suoi aspetti in conseguenza dell’usura 

intrinseca all’uso. predefinitL een onderhoud en 

gewone a is een insiem en operazion i periodes en 

predefinit en volt en een l onderhoud of functie 

van de machine in al zijn aspecten als gevolg van 

de inherente slijtage. a 

 
Het is de moeite waard om in gedachten te 

houden dat de lagere bedrijfskosten en een lange 

levensduur van de machine afhankelijk zijn van de 

naleving van wat in deze handleiding wordt 

gerapporteerd. 

 

Voorzichtigheid 

Voor buitengewone onderhoudswerkzaamheden, 

geenn overwogen   en den questof 
handleiding,,interpellaren de FabrikantCompany. 

 

Gevaar 

Alvorens verder te gaan   met een OPE- UNCLENen 
DI MANUTENUNCLENE, AT A ASSISSICURARSI CHen 
LA MACCHINA SIA POSITIEA IN PIANO, BeN 

BLOCCATAen STACCATA DAL TRATOKING. 

 
IT's CONSIGLIABILE CHE AAA LI OPWASUNCLENI 
VENNGANO UITGEVOERD IN DE AMBITOOFFICI  NA 
ADEGUATAMENTE ATTREZZATA. 

 
ONDERHOUDSWERKERSTZIJN  HUN DE VAARDIGHEDEN 
VERSCHULDIGD DIE VAIRS VEREISEN. 

DEVONO INOLTREN OBBLIGATORIAMENTAND 

WEAR PROTECTIVE DEVICESIN- 

DIVIDUALAND(GLOVES,SCARPAND SAFETY-
NISTICHES, GLASSES, ETC.). 

 
Len beschermen    a i i en/of   o i pannellsi rimossi r   

uitvoerenen onderhoud ofreiniging, moeten 

wordenen opnieuw worden gemonteerdopde 

termineen de  

interventies,,indeoorspronkelijkepositie. 

4. 1 RACCOMANDATIONS 

i  iniziare  qualsias tenzione, leggere quanto 

riportato al paragrafo «2.0  Norme di sicurezza e 

prevenzione degli infortuni» e seguire le 

avvertenze e i consiglidi seguito riportati. a Lees  

d eerst de rubriek '2.0 Normen voor veiligheid 

en preventie van ongevallen' en volg de 

waarschuwingen en adviezen hieronder.  

operazion e  d i i 

 

Aandacht 

-Als u perslucht gebruikt voor het reinigen van de 

machine, moet u uzelf beschermen met een speciale 

bril.  

-Gebruik geen andere hefpunten dan 

voorgeschreven.  

-Zorg ervoor dat de door u gekozen hefinrichting 

geschikt is voor het uitvoeren van werkzaamheden in 

overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.  

-Neem geen smeermiddelen/vloeistoffen in. In geval 

van toevallig contact met de ogen was het getroffen 

deel met water en neem eventueel contact op met 

de spoedeisende hulp.  

-Zorg er tijdens alle reinigingswerkzaamheden voor 

dat er voldoende ventilatie is, om ophopingen van 

giftige dampen te voorkomen.  

-Niet binnen lassen of niet goed geventileerd.  

-Niet lassen op of in de buurt van beschilderde 

oppervlakken om de ontwikkeling van giftige 

dampen te voorkomen. Verwijder de verf met 

geschikte producten, was de oppervlakken en laat 

het drogen.  

-Houd smeermiddelen buiten het bereik van 

kinderen.  

-Lees zorgvuldig de waarschuwingen en 

voorzorgsmaatregelen die op de 

smeermiddelencontainers zijn aangegeven.  

-Na gebruik grondig wassen.  

-Behandeling van oliën en smeermiddelen die 

worden gebruikt in overeenstemming met de 

bepalingen van de wetgeving inzake verontreiniging 

van de machine.  

4.2 NIEUWE MACHINE 

Voordat u begint met werken, vetmesten alle punten 

gemarkeerd met de Pictogram Nr. 6 (GRATIS) op 

pagina's12 en 13 in deze handleiding. 
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Controleer na de eerste paar uur of u nog steeds vast 

zit. 

Wanneer de machine nieuw is, controleert u alle 

leidingen en aansluitingen van het hydraulische circuit 

voordat u de apparatuur start. Controleer vervolgens 

minstens één keer per jaar of ze in goede staat 

verkeren. 

Het wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat 

schroeven, bouten en hydraulische aansluitingen goed 

worden aangedraaid voor gebruik en na ongeveer10 

uur gebruik. 

4.3OGNI 10 WERKUREN  

Controleer de conditie van gereedschapssteunen en 

rollen. 

Controleer voor gebruik de gereedschappen en draai 

ze indien nodig aan. Vervang ze wanneer er 

vervormingen,   scheuren of overmatige slijtage zijn. 

 

Gevaar 

Vertrouw bij het vervangen van gereedschappen 

door de grondverhoogde machine niet op de 

afdichting van de hydraulische lift van de trekker of 

machine.  o della macchina. Denserire mechanische 

stutten of steun bevindt zich tussen de machine en 

de grond, om onvrijwillige en gevaarlijke afdalingen 

van de machine zelf te voorkomen. 

 

Ikvergroot alle punten metgetrokken uit 

hetpictogram Nr. 6 (GRATIS) naar pagina's 12 en 13 

van deze handleiding. 

Gebruik bij mestwerkzaamheden alleen een 

handmatige smeerpomp om de breuk van de 

lagerafdichtingen en vetpasserende leidingen te 

voorkomen. 

Gebruik vet van het type EP2 of gelijkwaardig. 

 

Voorzichtigheid 

Alvorens smeermiddelvet in de vetten te injecteren, 

is het noodzakelijk om de smeerhulpstukken 

zorgvuldig schoon te maken om modder te 

voorkomen, polvere o ctrarrrle tt nen si mescolin 

olino coln  ll vet, afnemend of zelfs het effect van 

smering te verminderen. 

Crol de aanscherping van de schroeven en bouten en 

de staat van slijtage in het algemeen van de machine. 

 

 

 

Aandacht 

DURANTE  LEN OPERATIEI D   I ONDERHOUD,   

EVITAREN ASSOLUTAMENTEN DE 

VERVUILERSTOAMBIENTALE. 

4.4 RUSTEN 

Als er aan het einde van het seizoen een langere 

rustperiode is, is het raadzaam: 

-Was de machine grondig met water en droog het.  

-Voer een grondige inspectie uit en vervang 

beschadigde of versleten onderdelen door originele 

onderdelen.  

-Draai alle schroeven en bouten stevig aan.  

 Bescherm alle ongeverfde onderdelen. 

-Ontlaad de hydraulische cilinders van de 

systeemdruk.  

-Bescherm hydraulische cilinders en hun  slangen 

tegen beschadiging. 

Bescherm de machine met een handdoek.  

-Permanent plaats het in een droge plaats, buiten het 

bereik van onbevoegde mensen.  

Als deze werkzaamheden met zorg worden 

uitgevoerd, zal het voordeel alleen de operator als de 

hervatting van het werk zal de apparatuur te vinden in 

optimale conditie. 

4.5 ALGEMEEN SCHOON  

Opruimwerkzaamheden moeten periodiek worden 

uitgevoerd om goede machineprestaties te 

garanderen. Ga als volgt te werk om de apparatuur 

schoon te maken: 

-Parkeer de auto op een geschikte plaats met de 

zijframes open en rust op de grond;  

-los   van de trekker; 

-lavar en met een straal water, indien mogelijk van 

buitenaf; 

-alle bodem- en plantenresten verwijderen met 

behulp van een bezem of borstel;  

-de machine drogen; 

- de auto vetmesten. 
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Aandacht 

Stap niet op de auto of rollen om schoon te maken. 

 

 

4.6 DEMONTAGE VOOR ONDERHOUD OF 

REPARATIE 

Let er bij het demonteren en opnieuw monterenvan 

de verschillende onderdelen van de apparatuur 

op dat de bovenstaande onderdelen in de juiste 

volgorde zijngemonteerd (markeer indien nodig de 

verschillende onderdelen tijdens het demonteren. 

Raadpleeg de tekeningen en foto's in deze 

handleiding. 

Voordat u de apparatuur demonteert, moet u: 

- de auto op een plaats te parkeren die groot genoeg is 

om ongehinderde demontage mogelijk te maken met 

de zijframes open en rustend op de grond; 

- de uitrusting van de trekker los te koppelen; 

- een passend cordon en het bedrijfsgebied markeren; 

- Controleer zorgvuldig de fysieke toestand van de 

gedemonteerde onderdelen en vervang ze indien 

beschadigd. 

 

Aandacht 

Ga niet onder hangende belastingen staan. 

Onbevoegd personeel mag het operatiegebied niet 

betreden. 

Draag werkpakken, veiligheidsschoenen, 

handschoenen en een bril. 

4.7 RESTRISICO'S 

 

Aandacht 

Brandgevaar. Rook niet en gebruik geen open vuur in 

de buurt van demachine, dit kan de olie van het 

hydraulische circuit ontbranden.  Voordat u de 

machine met boog of lassen op vlam repareert, moet 

u ervoor zorgen dat er geen olielekken zijn van het 

hydraulische circuit. 

 

Aandacht 

Gevaar voor vervuiling tijdens olieafvoer van het 

hydraulische circuit. Gebruikte oliën moeten worden 

gelost en verwijderd volgens de wetgeving die van 

kracht is in het land waar de machine wordt gebruikt. 

 

Aandacht 

Risico op uitwerping van oliestralen onder druk. De 

bediener moet veiligheidsbrillen, werkpakken, 

veiligheidshandschoenen en schoeisel gebruiken om 

ervoor te zorgen dat spatten olie de ogen, het gezicht 

of de lichaamsdelen niet onbedekt beschadigen. 

 

Aandacht 

Een onjuiste aansluiting van de hydraulische 

leidingen van de machine op het hydraulische circuit 

van de trekker kan schade aan de machine en 

mogelijke gevaren voor de machinist veroorzaken. 

Raadpleeg de richtlijnen in de handleiding. 

 

Aandacht 

Risico op snijwonden en klappen tijdens het reinigen, 

verstellen en onderhouden van de machine. Mobiele 

onderdelen vormen een potentieel risico op letsel 

voor de operator. Gebruik de juiste DPI. 

 

Aandacht 

Risico bij het vervoer van materieel over de weg. Het 

vervoer van apparatuur over de weg 's nachts of bij 

slecht zicht zonder de juiste verlichtingsapparaten is 

ten strengste verboden omdat het ongelukken kan 

veroorzaken. 
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Aandacht 

Het risico van het verpletteren van de exploitant of 

derden in het gebied rond het apparaat-tijdens het 

transport en de behandeling. De exploitant moet 

ervoor zorgen dat er tijdens deze fasen geen derden 

in het gebied rond de apparatuur zijn. 

 

Aandacht 

Verlies van druk in het hydraulische circuit tijdens het 

gebruik. De exploitant voert de nodige controles uit 

en voert het in deze handleiding vermelde periodieke 

onderhoud uit om ervoor te zorgen dat alle 

onderdelen van de apparatuur in perfecte staat 

worden gehouden. 

 

Aandacht 

Het risico van het breken van de bediener tijdens de 

fase waarin de apparatuur aan het trekkervoertuig 

en tijdens de afstellingsfase is bevestigd. 

Dockingbewerkingen moeten worden uitgevoerd 

door één operator, volgens de instructies in dit 

document. De aanpassing mag niet worden gedaan 

met de apparatuur of de zijframes die uit de grond 

worden opgetrokken. Alle aanpassingen moeten 

door één enkele marktdeelnemer worden 

aangebracht volgens de instructies in dit document. 

 

Aandacht 

Gevaar voor letsels veroorzaakt door gereedschap of 

rollen. Het is noodzakelijk om deze onderdelen uit te 

rusten met een beschermende bar. Hoewel deze balk 

de bediener beschermt om direct op de uiteinden of 

andere scherpe delen te vallen, blijft het risico op 

letsel bestaan. 

 

Aandacht 

Risico op vallen of uitglijden van de operator. Klim in 

geen geval op de achterste rollen of op een van de 

achterste delen wanneer ze van de grond worden 

getild. 
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5.0DEMOTION EN VERWIJDERING  

 

Aandacht 

Voor de sloop van de machine is het noodzakelijk 
om contact op te nemen met een bedrijf dat 
specifiek is geautoriseerd voor afvalverwerking. 

Het zal de machine ontmantelen door de materialen 

per type te scheiden en stuurt ze naar de meest 

geschikte eindbestemming, die kan worden 

terugterugwinning of opslag op stortplaatsen. 
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