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Stimat Consumator, 

Vă mulțumim pentru alegerea unuia dintre produsele noastre. Kadioglu Ltd are siguranța că acest 

produs va putea îndeplini toate necesitățile și cerințele Dvs. 

Vă rugăm să citiți acest Manual de utilizare și întreținere pentru a profita din plin și a aprecia 

potențialul agregatului. 

Pentru informații suplimentare referitor la utilizarea și întreținerea agregatului, nu ezitați să 

contactați Kadioglu Ltd, unde vor fi bucuroși să vă răspundă la toate întrebările. 

© Reproducerea, chiar parțială a acestui document fără autorizarea în scris de la Kadioglu Ltd este 

interzisă. Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări fără anunț prealabil, cu condițăa 

că aceste modificări nu pun în pericol siguranța. 

CUPRINS 



 

 

1.1 Domeniul de aplicare al 
manualului ________________ 

 ______ ____________________  

Acest manual este o parte integrantă 

a agregatului și a fost elaborat pentru a oferi toate informațiile necesare pentru a: 

► Face operatorii conștienți de problemele legate de siguranță. 

► Utiliza corect și în siguranță agregatul. 

► Familiariza operatorii cu funcționarea și limitele agregatului. 

► Efectua în siguranță lucrări de întreținere de rutină. 

► Dezasambla agregatul în siguranță și conform regulamentelor în vigoare. 

Persoana responsabilă pentru agregat trebuie să citească și rețină informațiile conținute în acest manual. 

Timpul utilizat pentru aceasta va fi compensat în mare parte prin utilizarea corectă a agregatului. 

Păstrați acest manual pe durata întregii durate de funcționare a agregatului într-un loc bine cunoscut și 

la îndemâna tuturor. 

Tratați manualul cu grijă și cu mâinile curate. Evitați lăsarea acestuia pe suprafețe murdare. Păstrați-l 

într-un loc acoperit, protejat de umezeală și căldură. 

Nu scoateți, rupeți sau modificați aleatoriu părți din manual. 

Pozele și desenele sunt oferite ca indicații. 

Chiar dacă agregatul Dvs. diferă considerabil de cel ilustrat în acest document, cerințele de siguranță și 

informațiile despre agregatul Dvs. sunt asigurate. 

Vă rugăm să contactați Producătorul în cazul când aveți dificultăți în înțelegerea manualului.. 

Producătorul își rezervă dreptul de a 

efectua modificări în acest manual 

fără a oferi o notificare prealabilă, cu 

condiția că aceste modificări nu 

prezintă riscuri pentru siguranță. 

 
Capitolul 1 

INFORMAȚII GENERALE 1.2 Simboluri  

Pentru a evidenția părțile importante ale textului sunt utilizate patru tipuri de simboluri grafice: 

Pericol 
Avertismentele precedate de acest simbol țin în mod expres de pericol imediat care implică leziuni 

personale grave (inclusiv moartea) ale operatorului și ale persoanelor din apropierea agregatului. 

<^> Avertizare 
Avertismentele precedate de acest simbol țin în mod expres de pericol care implică leziuni personale 

grave ale operatorului și persoanelor din apropierea agregatului. Nerespectarea măsurilor de precauție 

necesare poate provoca daune grave agregatului și reduce nivelul de siguranță al acestuia. 

(^) Important 
Avertismentele precedate de acest simbol țin în mod expres de informații tehnice/tehnologice care 

trebuie urmate pentru a utiliza agregatul mai eficient. 

Protecția mediului 
Avertismentele precedate de acest simbol țin direct de informații importante referitoare la protecția 

mediului. 



 

Producător  Kadioglu Makine Ltd §ti 

Adresă 
 Kale Mah Ye§ilyurt Cad. No:13 Kestel 

BURSA/TURKEY 

4860395731 

00902243424033 

Nr. TVA  

Telefon w 

Fax: 
rP, 
w 

00902243423946 

Website & 

www.kadmec.com 

Email 0 ali(§)kadmec.com 

 

1.3. Datele producatorului: 

Grapa cu discuri palpatoare model Kadioglu Eko 

Număr de serie:. 

 

1.4 Modele ale agregatului 

Agregatul descris n acest manual este disponibil n următoarele modele: 

1.5 Plăcuța de identificare 

Plăcuța de identificare ilustrată este aplicată pe agregat și fiecare accesoriu furnizat de Orizzonti s.r.l. 

Plăcuța de identificare conține datele agregatului, numele producătorului și nota de conformitate CE. 

 

 

 

 

A) Producător 

 

 

Notați numărul de serie al agregatului pentru a-l avea întotdeauna disponibil dacă trebuie să contactați 

distribuitorul Dvs. local. 

Datele gregatului sunt incluse pe plăcuța de identificare (vezi „1.5 Plăcuța de identificare”). 

Chapter 1 

Informatii generale 
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B) Numărul de telefon al sediului 

juridic 

C) Numărul de telefon al sediului 

central 

D) Țara fabricării 

E) Modelul agregatului 

F) Numărul de serie 

G) Greutatea agregatului 

H) Presiunea maximă de admisie 

I) Anul fabricării 

J) Notă de conformitate CE 

K) Clasificarea uleiului 

1.6 Nota CE 

Agregatul descris în acest manual se conformează cerințelor de siguranță ale Directivei privind Mașinile 

2006/42/EC. Conformitatea acestuia este certificată iar agregatul poartă nota CE pe plăcuța de 

identificare. 

1.7 Standarde aplicate 

Pentru a asigura siguranța operatorului, la evaluarea riscurilor agregatului, au fost luate în considerare 

următoarele standarde: 

 

1.8 Declarația CE de conformitate 

Declarația CE de conformitate, de pe pagina 6 a manualului, trebuie să acompanieze agregatul până la 

scoaterea din uz. 

Prin intermediul Declarației CE de conformitate, producătorul declară că agregatul de pe piață este 

conform cerințelor de siguranță pentru protejarea sănătății și siguranței operatorului după cum este 

prevăzut în Directivele Europene. Documentul trebuie să declare, în afara datelor de identificare a 

producătorului, prevederile, standardele și specificațiile tehnice cărora se conformează agregatul. 

1.9 Cum să solicitați sprijin 

După cum este prevăzut în condițiile de vânzare, agregatul este acoperit de garanție. 

Dacă pe perioada de validitate a garanției sunt observate defecțiuni sau defecte ale pieselor agregatului, 

care sunt acoperite de garanție, după efectuarea verificărilor necesare asupra agregatului, producătorul 

va efectua reparațiile necesare sau înlocuirea pieselor defecte. 

<^> Avertisment 
Orice modificări efectuate de către utilizator sau utilizarea pieselor de rezervă neoriginale fără 

autorizarea explicită în scris a producătorului, anulează garanția și eliberează producătorul de 

orice responsabilitate pentru daunele cauzate de produsul defect. 

2006/42/EC Directiva privind Mașinile 

EN ISO 12100-1 Siguranța mașinilor – Principii generale pentru design – Terminologie și 

metodologie de bază 

EN ISO 12100-2 Siguranța mașinilor – Principii generale pentru design – Principii și specificări 

tehnice 
 



 

Deci, dacă aveți nevoie de ajutor, vă rugăm să contactați cel mai apropiat Centru de asistență. 

1.10 Piese de rezervă 

Cererea de piese de rezervă trebuie adresată direct către Centrul de asistență al producătorului. 

1.11 Excluderea responsabilității 

Agregatul a fost livrat în condiții valide la momentul procurării lui. 

<^> Avertisment 
Consumatorul nu are dreptul să efectueze modificări la agregat! 

Vă rugăm să contactați Centrul de asistență al producătorului dacă observați careva defecte. 

Orice încercare de a scoate, modifica sau umbla la vreun component al agregatului efectuate de personal 

neautorizat anulează garanția, conformitatea CE și eliberează producătorul de orice răspundere pentru 

daune oamenilor, proprietății și animalelor. 

În plus, producătorul își declină orice răspundere în următoarele cazuri: 

► Instalarea agregatului a fost efectuată incorect. 

► Utilizarea incorectă a agregatului. 

► Utilizarea agregatului de către personal neinstruit. 

► Utilizarea neconformă cu standardele în vigoare în țara unde agregatul este utilizat. 

► Neefectuarea intervențiilor de întreținere programate. 

► Utilizarea pieselor de rezervă neoriginale sau piese care nu sunt destinate acestui model. 

► Nerespectarea totală sau parțială a instrucțiunilor indicate în acest manual. 

► Evenimente naturale excepționale. 

1.12 Documentație furnizată 

La livrare, agregatul este furnizat cu următoarele documente: 

► Manualul de utilizare și întreținere a agregatului 

► Declarația de conformitate 

1.13 Glosar și definiții 

În acest manual sunt utilizați termeni tehnici sau neobișnuiți, ale căror sensuri sunt explicate mai jos 

pentru a face înțelegerea mai ușoară: 

 

Asistent 
Persoană selectată și coordonată de operator și instruită corespunzător pentru 

a oferi asistență în timpul funcționării agregatului. 

Întreținere de rutină 

Grup de operațiuni necesare pentru a menține agregatul eficient și funcțiile 

sigure. 

Operațiunile de întreținere de rutină sunt programate de către producător și 

trebuie efectuate urmând procedurile indicate în acest manual. 

Întreținere 
extraordinară  

Grup de operațiuni necesare pentru a menține agregatul eficient și funcțiile 

sigure. 

Operațiunile de întreținere extraordinară NU sunt programate de către 

producător, dar trebuie efectuate de un tehnician de întreținere calificat după 

cum este necesar. 



 

Tehnician de 

întreținere calificat 

Persoană selectată și autorizată de către producător, care are cerințele, 

calificările și informațiile necesare pentru a efectua lucrări de reparație și 

întreținere extraordinară asupra agregatului. 

Operator 

Persoană selectată și autorizată, care are cerințele, calificările și informațiile 

necesare pentru a acționa, utiliza și deservi agregatul și vehiculul pe care este 

montat. 

Risc rezidual 
Risc care nu a putut fi eliminat sau redus la etapa de proiectare. Acestea sunt 

riscuri împotriva cărora protectoarele și dispozitivele de siguranță sunt parțial 

sau deplin ineficiente. 

Zonă de pericol 
Orice zonă din și/sau lângă agregat care constituie un risc pentru siguranța și 

sănătatea unei persoane expuse. 

 

1. INFORMAȚII TEHNICE 

1.1 Descriere generală 

Cultivatorul (în continuare numit „agregat”) descris în acest manual este montat prin intermediul unui 

cuplaj cu trei puncte în partea din spate a tractorului (ex. tractor agricol), care furnizează puterea 

hidraulică și electrică pentru funcționarea acestuia. 

Componentul principal constă dintr-o structură a unui braț articulat, acționat de cricuri hidraulice pe care 

pot fi montate o serie de accesorii pentru diferite tipuri de plivire mecanică. 

1.2 Utilizări permise 

Agregatul a fost proiectat și construit pentru a fi utilizat exclusiv în sectorul agricol pentru plivirea 

mecanică în podgorii sau rânduri de livadă. 

Orice alt tip de utilizare este considerat „utilizare necorespunzătoare”. 

Conformarea la instrucțiunile de utilizare și întreținere specificate de producător și respectarea lor strictă 

sunt necesare pentru utilizarea corespunzătoare. 

<0> Avertizare 
Este interzis să se facă schimbări sau efectueze orice tip de lucrări asupra agregatului, în afara 

acelor care implică întreținerea obișnuită. 

2.3 Utilizare necorespunzătoare  ____  

Utilizarea necorespunzătoare înseamnă că agregatul nu a fost utilizat conform criteriilor de lucru indicate 

în acest manual, iar aceasta în orice ca, provoacă pericole pentru Dvs. și ceilalți. 

► NU îndepliniți asupra agregatului proceduri care diferă de cele indicate în acest manual; 

► NU utilizați agregatul, depășind limitele indicate în acest manual; 

► NU utilizați agregatul în medii cu temperaturi diferite de cele permise; 

► NU utilizați agregatul pe pante abrupte; 

► NU utilizați agregatul în timpul furtunilor; 

► NU utilizați agregatul dacă vizibilitatea este redusă; 

► NU utilizați agregatul pe marginile instabile ale șanțurilor; 

► NU utilizați piese neoriginale fără autorizarea specifică din partea producătorului; 

► NU echipați agregatul cu alte accesorii decât cele prevăzute de producător; 

► NU utilizați accesoriile pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate; 

► NU utilizați agregatul în medii potențial explozive; 

 



 

► NU utilizați agregatul dacă nu a fost urmat planul de întreținere programat. 

 

Avertizare 
Utilizarea necorespunzătoare a agregatului anulează garanția și eliberează 

producătorul de orice răspundere pentru daunele provocate oamenilor și/sau proprietății. 

2.4 Riscuri reziduale 

În timpul proiectării și construirii agregatului, producătorul a urmat îndeaproape toate cerințele de 

siguranță și aspectele de reglementare. Totuși, unele riscuri reziduale rămân datorită unei dirijări 

necorespunzătoare a lucrului, așa ca: 

► Lucrul fără a verifica dacă nu sunt persoane în zona de pericol (vezi paragraful „2.10 Zona de pericol”); 

► Efectuarea întreținerii și/sau a operațiunilor de ajustare fără a opri în prealabil agregatul, opri motorul 

tractorului și a scoate cheia de la panoul de control; 

► Pericole datorate lucrului sau vitezei de transfer prea înalte în raport cu încărcătura și condițiile solului; 

► Pericole datorate modurilor de lucru utilizate pentru dezasamblarea pieselor, așa ca cilindri, fără a 

susține corespunzător piesele mobile. Risc de cădere necontrolată a piesei mobile; 

► Pericole datorate modurilor de lucru utilizate pentru verificarea sau înlocuirea unei supape de 

închidere (presiunea reziduală nedescărcabilă – mișcări necontrolabile); 

► Pericole datorate lucrărilor de întreținere, ajustarea sau transferul efectuat fără a aplica 

protectoarele/capacele pe părțile de tăiere ale agregatului. 

Important 
Agregatul trebuie utilizat, deservit și reparat de către personal instruit corespunzător cu 

calificările corespunzătoare în domeniul lor specific de activitate. Este de asemenea necesar să 

fie urmate toate regulile de prevenire a accidentelor, siguranță și sănătate la locul de muncă, 

regulile de trafic. 

 

2.5 Dimensiuni 

 
2.6 Specificări tehnice 

 Puterea tractorului  Greutate 

 HP Kw (k9) 

 30-90 21-64 354 kgs (SET COMPLET) 

 

Avertizare 

  



 

Pentru ca cultivatorul să funcționeze corect, asigurați-vă că sistemele electric și hidraulic ale tractorului 

Corespund următoarelor specificări: 

• SISTEMUL HIDRAULIC: rata maximă a fluxului de 301/min și presiunea maximă de 180 bar. 

• SISTEMUL ELECTRIC: 12 Volți și 12.5 Amperi. 

 
 

Datele tehnice din tabel pot varia în conformitate cu setarea agregatului. 

 

 
 

2.7 Nivelul de zgomot 
Nivelul presiunii acustice este mai mic decât 85 dB(A). 

# Important 
Operatorul trebuie să ia măsurile tehnice corespunzătoare pentru a reduce la minimum riscurile 

legate de expunerea zilnică la zgomot. 

 

 

 

 

2.8 Limite de mediu 

Agregatul a fost proiectat și construit 
pentru a lucra în următoarele condiții 
de mediu: 

  

2.10 Zona de pericol 

Pericol 
Nu permiteți nimănui să intre în zona 

de pericol în timpul funcționării 

agregatului. 

 

Temperatura ambiantă 

 Celsius Fahrenheit 

Minimum - 10° 14° 

Maximum + 40° 104° 

 



 

2.11 Semne și informații de siguranță 

# Important 
Acordați timp pentru a vă familiariza cu aceste etichete. 

Asigurați-vă că etichetele sunt lizibile. Curățați-le și înlocuiți-le pe cele deteriorate sau nelizibile (text și 

imagini), cerând o copie de la producător. 

Utilizați o stofă moale, apă și săpun pentru a le curăța. Nu utilizați solvenți, petrol, etc. 

Dacă eticheta este aplicată pe un component care necesită înlocuire, asigurați-vă că noul component 

are aplicată aceeași etichetă. Dacă nu este așa, aplicați o etichetă nouă. 

Este esențial să atrageți atenție deosebită la plăcile adezive care indică avertismente și/sau instrucțiuni 

aplicate pe mașină, de fiecare dată când urmează să o porniți și să o reparați sau simplu treceți pe lângă 

ea. 

Ilustrația de pe pagina următoare indică poziția plăcilor de siguranță și a informațiilor aplicate pe agregat 

sau care pot fi prezente pe variate accesorii Orizzonti s.r.l.



 

Următorul tabel indică plăcuțele de siguranță, sensul lor și informațiile aplicate pe agregat.
 

 

 
 

 

Sens 
 

A 

«LUI 

 

Citiți și utilizați manualul de utilizare 

și întreținere înainte de a efectua 

orice tip de lucrări. 

 

A 

ŒH* 

 

Opriți motorul și scoateți cheia de 

contact a vehiculului înainte de a 

efectua careva lucrări asupra 

agregatului. 

 

A 

l-t 
Sm 

 

Mențineți distanța de siguranță! 

În timpul funcționării agregatului, 

toate persoanele în afara 

operatorului trebuie să stea la o 

distanță de nu mai puțin de 5 metri. 

 

 

Sens 
 

Pericol de strivire! 

Indică o zonă de pericol în care 

există pericolul de vătămări prin 

strivire a membrelor superioare. 

Am 

//^\ ATTEMBO
NE 
===s •S*'" 

Ungeți punctele indicate în 

pictograma corespunzătoare (vezi 

mai jos) după cum este descris în 

paragraful „7.4 Punctele de ungere 

ale agregatului”. 

— 
Indică punctele de ungere ale 

agregatului. 

© 
Indică punctele de agățare pentru 

ridicarea agregatului. 

 

 



 

 

 

2. SIGURANȚA 

Scopul informațiilor de siguranță din acest manual este să facă operatorii întotdeauna conștienți pentru 

a atrage atenție deosebită la prevenirea riscurilor. 

Toți tehnicienii care efectuează lucrări asupra agregatului trebuie să aibă calificări tehnice exacte, 

capacități specifice și experiență achiziționată și recunoscută în domeniul lor de activitate. Lipsa acestor 

cerințe poate periclita siguranța și sănătatea oamenilor. 

2.1 Cerințe către personal 
 

Personalul care utilizează sau conduce agregatul trebuie să fie calificat și să corespundă următoarelor 
cerințe: 

 Condiție fizică: 

Vedere bună, coordonare și capacități de a îndeplini în siguranță funcțiile cerute pentru utilizarea 

agregatului. 

Stare mentală: 

Abilitatea de a înțelege și aplica standardele de siguranță, regulamentele și măsurile de precauție. 

Operatorii trebuie să fie atenți, să utilizeze bunul simț pentru siguranța lor și a altora. În plus, ei trebuie 

să își îndeplinească munca corect și responsabil. 

Instruire: 

Operatorii trebuie să fi citit și studiat acest manual, graficele și diagramele atașate, plăcuțele de 

avertizare și pericol. Ei trebuie să fie specializați și calificați în utilizare și întreținere. 

În plus, ei: 

► Nu trebuie să utilizeze agregatul sub influența drogurilor sau băuturilor care ar putea să le afecteze 

atenția și reacția promptă. 

► Nu trebuie să utilizeze agregatul sub influența alcoolului, a medicamentelor psihiatrice. 

► Operatorul trebuie să fie de vârstă suficientă pentru a lucra după cum este prevăzut în 

regulamentele sociale, să aibă pregătirea tehnică necesară și să fi petrecut o perioadă de instruire 

pentru a învăța cum se utilizează agregatul. 

► Atenția operatorului nu trebuie distrasă în vreun mod în timpul funcționării agregatului. 

► acă operatorul resimte careva stări de neliniște sau disconfort fizic, chiar ușor, care ar putea 

reduce atenția, el/ea nu trebuie să conducă agregatul.  

 

2.2 Haine de lucru 



Chapter 3 

 

 

În timpul lucrului, procedurilor de ajustare și intervenții de întreținere, trebuie purtate următoarele haine 

și echipamente de protecție personală: 

Salopetă sau alte haine confortabile, nu foarte largi și care ar putea să se prindă în 
piesele mobile. 
. 
 
 

 
   Mănuși de siguranță 
  

 

Ochelari sau mască pentru a proteja ochii și fața. 

 

 

 

 

     Casca de protectie 

 

În cazul când unele condiții de funcționare o cer, următorul echipament trebuie de         

asemenea purtat: Respiratoare sau măști de praf. 

Ochelari sau măști pentru protecția ochilor. 

(^) Important 

Utilizați doar echipamente de protecție personală aprobate care sunt în stare bună.Capitolul 3 

 

Garnituri sau dopuri pentru urechi. 



 

 

 

SIGURANȚĂ 

2.3 Reguli generale de siguranță 

Citiți acest manual cu atenție înainte de a porni, utiliza sau deservi agregatul. 

Atrageți atenția la plăcuțele de siguranță, operatorul trebuie întotdeauna să fie conștient de pericolele și 

riscurile derivate din utilizarea agregatului. 

<^> Avertizare 

Este absolut interzis să se modifice și/sau scoată plăcuțele de siguranță. 

Verificați zilnic ca toate plăcuțele să fie intacte și la locul lor înainte de a porni agregatul. 

Dacă observați că sunt deteriorate, imediat cereți o copie. 

► Operatorul trebuie să fie informat, instruit și format despre utilizarea agregatului înainte de a 

lucra independent. 

► Nu lucrați lângă agregat dacă purtați haine care ar putea fi prinse în una din părțile mobile ale 

agregatului. 

► Începeți lucrul doar după ce v-ați asigurat că agregatul este în stare optimă. 

► Întotdeauna țineți la îndemână o trusă de prim ajutor. 

2.4 Cuplarea agregatului cu tractorul 

► Înainte de a cupla agregatul cu tractorul, asigurați-vă că cel din urmă este în stare bună de 

funcționare și că frânele funcționează corect, în special în timpul lucrului pe pante. 

► De asemenea, asigurați-vă că sistemul hidraulic al tractorului este compatibil cu cel al agregatului. 

► Asigurați-vă că sistemul electric și indicatoarele de direcție funcționează corect.
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2.5 Funcționarea agregatului 

 

► Asigurați-vă că protectoarele sunt în stare bună de funcționare și sunt amplasate corect, înainte 

de a porni agregatul. 

► Verificați toate funcțiile agregatului și a accesoriilor montate înainte de a utiliza agregatul. 

► Conducătorul trebuie să fie pe tractor în timpul lucrului. 

► Nu porniți sau manevrați agregatul dacă nu sunteți așezat pe scaunul conducătorului de pe tractor. 

► Nu permiteți nimănui să se apropie de agregat în timpul lucrului. 

► Întotdeauna scoateți cheia de contact de la tractor și trageți frâna de mână atunci când nu este 

supravegheat. 

► Este necesar să opriți motorul tractorului, să scoateți cheia de contact și să trageți frâna de mână 

înainte de curățare, ungere sau ajustare a agregatului. 

► Niciodată nu lăsați agregatul nesupravegheat atunci când tractorul este în funcțiune. 

► Nu utilizați comenzile sau țevile flexibile ca mânere. 

► Atrageți atenția la cum se comportă agregatul când se efectuează o întoarcere și fiți atenți să nu 

vă răsturnați în timpul lucrului pe teren accidentat sau în pantă. 

► Fiți foarte atenți când lucrați cu roțile lângă șanțuri sau maluri abrupte. 

► Dacă utilizați tractoare fără cabină, purtați ochelari și o mască pentru a evita expunerea la praf de 

la produs sau sol. 

► Întotdeauna păstrați agregatul în stare bună de funcționare și efectuați întreținerea cu regularitate. 

^  Pericol 
Oricine se află în zona de pericol („2.10 Zona de pericol”), devine o „persoană expusă”. 

Operatorul trebuie, mai întâi de toate, să fie foarte atent și de asemenea să evite ca cineva să 

intre în zona de pericol. 

Atrageți atenție deosebită ca să nu fie copii și împiedicați-i să ajungă lângă agregat sau tractor. 

Fiți foarte atenți când mergeți în marșarier. 

 

 

Agregatul trebuie utilizat exclusiv de către personal autorizat și instruit corespunzător. 

După informarea corespunzătoare, operatorul trebuie să simuleze unele manevre pentru a 

identifica comenzile și funcțiile lor principale. 



 

 

 

2.6 Zona de lucru 

► Comparați zona de lucru cu dimensiunile tractorului cu agregatul atașat pentru a verifica dacă este 

suficient spațiu pentru a efectua manevrele de lucru. 

► Operatorul trebuie să se asigure că solul pe care se vor sprijini anvelopele tractorului este suficient 

de ferm ca să nu pună în pericol stabilitatea lui. 

► În timpul etapelor de lucru, atrageți atenție deosebită dacă nu există trecători în zona de lucru a 

agregatului. Dacă este necesar, opriți lucrul până aceștia se îndepărtează. 

► Păstrați zona de lucru curată. Nu lăsați diferite obiecte împrăștiate, făcând manevrele nesigure. 

► Zona de lucru trebuie să fie complet curată în timpul funcționării agregatului. Toate persoanele, în 

afara operatorului, trebuie să stea în afara zonei de pericol (vezi paragraful „2.10 Zona de 

pericol”). 

/^v Pericol 
NU utilizați agregatul dacă vizibilitatea este redusă. 
În timpul lucrului operatorul trebuie să aibă o vizibilitate de cel puțin 100 metri 

 

 

3.7 Sistemul hidraulic 

► Înainte de a conecta/deconecta furtunurile hidraulice la sistemul hidraulic al tractorului, scoateți 

presiunea reziduală din sistemul tractorului și al agregatului. 

► Atrageți atenția la cuplajele hidraulice dintre tractor și agregat: recomandăm să marcați conectorii 

de tip masculin și feminin pentru a evita greșelile de manevrare. 

► Dacă agregatul este montat pe diferite vehicule, atrageți atenția la specificările uleiului hidraulic 

utilizat. 

Pericol 
Dacă conectorii hidraulici sunt inversați, unele funcții ar putea fi inversate. 

► Verificați periodic furtunurile hidraulice și înlocuiți-le dacă sunt deteriorate sau uzate. 

► Furtunurile de înlocuire trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice ale furtunurilor originale. 

Fiecare furtun trebuie să fie înlocuit după 5 ani de la data imprimată pe furtun. 

► Utilizați protecție adecvată atunci când căutați scurgeri. Pericol de vătămare! 

► Uleiul hidraulic sub presiune poate penetra pielea și cauza probleme grave de sănătate. În acest 

caz contactați un medic imediat. Risc de infecții grave! 

A Pericol 
Este absolut interzis să efectuați lucrări de întreținere și/sau ajustare asupra părților ridicate ale 

agregatului, care nu au fost prinse de suporturi corespunzătoare. Asigurați-vă că agregatul este 

stabil chiar fără presiune în sistemul hidraulic sau cricurile de ridicare. 

Pentru a evita murdărirea sau deteriorarea cuplajelor hidraulice, întotdeauna aplicați dopurile 

din plastic furnizate standard. 

Protecția mediului 
: 

Niciodată nu scurgeți uleiul hidraulic în mediul înconjurător  
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3.8 Întreținerea agregatului 

A Pericol 
Operațiunile de întreținere și/sau ajustare trebuie efectuate de un operator, cu agregatul oprit, 

tractorul oprit, frâna de mână trasă și cheia de contact scoasă de la panoul de control. 

Jk Pericol 
Este absolut interzis să se efectueze lucrări de întreținere și/sau ajustare asupra părților ridicate 

ale agregatului, care nu au fost prinse de suporturi corespunzătoare. Asigurați-vă că agregatul 

este stabil chiar fără presiune în sistemul hidraulic sau cricurile de ridicare (dacă sunt montate). 

*• Mențineți agregatul eficient întotdeauna și efectuați operațiunile de întreținere programate indicate de 

producător. Întreținerea corespunzătoare vă permite să obțineți performanța cea mai bună, o 

durată de funcționare mai mare și vă ajută să păstrați cerințele de siguranță. 

► Lucrările de întreținere și ajustare efectuate de operator, trebuie îndeplinite în conformitate cu 

procedurile indicate în acest manual de utilizare pentru a asigura condițiile de siguranță 

corespunzătoare. 

Jk Pericol 
Fiți foarte atenți în timpul operațiunilor de întreținere și/sau ajustare. Este absolut interzis să 

efectuați sau să încercați ajustări mecanice de orice fel asupra agregatului în timpul funcționării 

acestuia. 

Este interzis să lubrifiați, curățați și ajustați piesele mobile. 

► Nu scoateți, acoperiți sau faceți ilizibile plăcuțele și adezivele care indică utilizarea corectă a 

agregatului sau pericolele. 

A Pericol 

Nu scoateți dispozitivele de siguranță, cu excepția scopurilor de întreținere. Dacă este necesar 

ca acestea să fie scoase, faceți-o doar cu agregatul oprit. 

► Nu îndepliniți operațiuni la o înălțime periculoasă (mai sus de 1,5 m de la sol) fără a utiliza curele de 

siguranță sau dispozitive pentru a preveni căderea aprobate pentru acest scop. 

► Strângeți fiecare șurub, bolț sau inel al fiecărui component mecanic supus ajustării sau reglajului fin, 

fără a depăși strângerea lor obișnuită și fără a utiliza pârghii. Nu loviți cheile. Recomandăm 

utilizarea cheilor de cuplu pentru a verifica strângerea. 

► În timpul întreținerii sau ajustării unor părți ale agregatului, este interzis să folosiți mâinile pentru 

îndeplini operațiuni pentru care sunt prevăzute instrumentele corespunzătoare. Nu folosiți mâinile 

 



 

 

pentru a căuta scurgeri hidraulice: scurgerile de ulei sub presiune pot provoca vătămări grave. 

► Categoric nu utilizați unelte în stare proastă sau incorect, de exemplu, clește în loc de cheie, etc. 

A Pericol 
Nu treceți sau stați sub părțile agregatului care sunt susținute doar de cricuri hidraulice sau 

frânghii. 

 

► Nu efectuați operațiuni de întreținere și/sau ajustare în medii slab iluminate. 

► Asigurați-vă că nu sunt unelte, petici sau alt material în părțile mobile la sfârșitul lucrărilor de 

întreținere sau reparație. 

3.9 Protecția mediului 

Operatorul are datoria de a adopta proceduri pentru a evalua și verifica cum activitatea sa afectează 

mediul. 

Deteriorări posibile ale mediului pot apărea de la: 

► Emisii excesive 

► Scurgeri de lichide pe sol 

► Aruncarea incorectă a deșeurilor 

► Contaminarea solului etc. 

Ambalajul și accesoriile agregatului trebuie aruncate în conformitate cu regulamentul în vigoare. 

Nu eliberați poluanți în mediu în timpul utilizării și întreținerii. Aruncați-i urmând regulamentele în vigoare.  

3.10 Circulația rutieră 

Pentru transferul agregatului utilizând drumurile, asigurați-vă că urmați strict regulile de trafic. 

Nu depășiți viteza maximă prevăzută de regulamentele în vigoare. Verificați periodic 

funcționarea corectă a dispozitivelor de semnalizare și iluminare ale tractorului. 

Întotdeauna fiți conștient de dimensiunile agregatului în timpul manevrelor. 

A Pericol 

NU VĂ DEPLASAȚI ÎNTRE LOCURUILE DE LUCRU CU AGREGATUL FĂRĂ A AVEA 

PROTECTOARELE CORESPUNZĂTOARE ATAȘATE PE PIESELE ASCUȚITE. 

Este absolut interzis să efectuați transferuri cu piese ale agregatului ridicate, care nu au fost prinse de 

suporturile corespunzătoare. Asigurați-vă că agregatul este stabil chiar fără presiune în circuitul hidraulic 

sau cricurile de ridicare. 

Înainte de a că deplasa pe drumuri, părțile mobile ale agregatului trebuie prinse pentru a vă asigura că 

ocupă minimumul de spațiu posibil și a evita mișcările periculoase. Fixați plăcuțele de semnalizare 

corespunzătoare pentru a indica protuberanțele agregatului și dimensiunile în general. 

Transferați agregatul pe drum cu dimensiunile reduse la minimum (brațele de extensie retrase, etc. 

 

3. MANIPULARE ȘI INSTALARE 

3.1 Verificarea încărcăturii 

Fiecare încărcătură este însoțită de un bilet cu descrierea agregatului. 

La primirea bunurilor, verificați informațiile de pe biletul de ambalare cu bunurile primite și asigurați-vă 

 

Nu schimbați calibrarea dispozitivului de ajustare a sistemului hidraulic. 



 

 

că ambalajul este intact. 

| Important 

Contactați producătorul imediat dacă unele piese sunt deteriorate sau lipsă pentru a cădea de acord 

asupra măsurilor de întreprins. 

4.2 Ridicarea 

Agregatul este în general livrat complet montat. 

Pentru a încărca sau descărca, ridicați agregatul utilizând cârligele sau frânghiile de siguranță (A) (FIG. 

4.1). 

Operatorul trebuie să utilizeze cârlige sau frânghii de siguranță de o capacitate de încărcare adecvată 

(vezi paragraful „2.6 Specificări tehnice”). 

Pericol 

Operațiunile de ridicare a agregatului trebuie efectuate de personal calificat și cu ajutorul echipamentului 

potrivit. 

Asigurați-vă că nu sunt trecători lângă încărcătură care este manipulată. 

Fiți foarte atenți în timpul operațiunilor de ridicare și manipulare pentru a preveni mișcări periculoase 

care ar putea dăuna oamenilor și/sau proprietății 

 

 

4.3 Picior de sprijin 

Piciorul de sprijin (1 – FIG. 4.1) menține agregatul în poziția corectă chiar când nu este utilizat. Piciorul 

de sprijin trebuie utilizat după poziționarea agregatului pe o suprafață netedă și spațioasă pentru a 

permite operațiunile de asamblare și dezasamblare.



 

 

 

4. 4. Montarea pe partea din spate a tractorului 

 

Pericol 
Cuplarea trebuie efectuată de personal calificat. 

Înainte de a începe, verificați dacă tractorul cu care urmează să fie cuplat agregatul îndeplinește 

cerințele în termeni de putere și dimensiuni. 

Asigurați-vă că nu sunt trecători lângă agregat în timpul operațiunilor de cuplare. 

1) Poziționați agregatul pe o suprafață plată și 

suficient de spațioasă pentru a permite 

tractorului să se apropie. 

2) Încet apropiați cuplajul din spate al tractorului de 

cuplajul în trei puncte a agregatului. 

3) Trageți cuplajul din spate al tractorului aproape de cuplajul agregatului. 

4) Utilizați comenzile pentru a coborî pârghia până pivoții de jos sunt complet inserați. 

5) Cuplați punctul al treilea al tractorului cu agregatul.



 

 

 

 

5 AJUSTĂRI 

A Pericol 

Este absolut interzis să se efectueze lucrări de întreținere și/sau ajustare asupra părților ridicate 

ale agregatului, care nu au fost prinse de suporturi corespunzătoare. Asigurați-vă că agregatul 

este stabil chiar fără presiune în sistemul hidraulic sau cricurile de ridicare (dacă sunt montate). 

<0> Avertizare 
Înainte de a efectua operațiunile descrise în acest capitol, echipați-vă cu echipamentul de 

protecție corespunzător (încălțăminte de siguranță, salopetă, mănuși de protecție, antifoane, 

etc.) în conformitate cu operațiunea respectivă (vezi paragraful „3.2 Haine de lucru”). 

 
7 ÎNTREȚINERE 

^ Pericol 
Operațiunile de întreținere și/sau ajustare trebuie efectuate de un operator, cu agregatul oprit, 

tractorul oprit, frâna de mână trasă și cheia de contact scoasă de la panoul de control. 

7.1 Sfaturi privind întreținerea 

A Pericol 
Opriți motorul tractorului, scoateți cheia din contact și trageți frâna de mână înainte de a efectua 

operațiuni de întreținere. 

În mod regulat efectuați operațiunile de întreținere programate ale tractorului pe care este montat 

agregatul (vezi manualul de utilizare al tractorului). 

Avertizare 
Recomandăm să decuplați agregatul în timpul operațiunilor de întreținere ale tractorului.

 

 

Păstrați agregatul eficient întotdeauna și efectuați operațiunile de întreținere programate 

indicate de producător. 

Neefectuarea operațiunilor de întreținere indicate în acest manual imediat anulează garanția 

agregatului. 



 

 

Înainte de a efectua operațiunile descrise în acest capitol, echipați-vă cu echipamentul de 

protecție corespunzător (încălțăminte de siguranță, salopetă, mănuși de protecție, antifoane, 

etc.) în conformitate cu operațiunea respectivă (vezi paragraful „3.2 Haine de lucru”) 

 

Aruncați poluanții, piesele uzate și reziduurile de întreținere corect, urmând regulamentele în 

vigoare. 

 

<0> Avertizare 

Vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de asistență pentru operațiuni de întreținere care 

nu sunt descrise în acest manual. 

7.2 Curățarea  agregatului 

Curățați agregatul utilizând un jet de apă fără a-l îndrepta înspre componentele electrice care ar putea fi 

deteriorate. 

<^> Avertizare 

Nu îndreptați jetul de apă înspre motorul fierbinte al tractorului sau piese care ar putea fi 

deteriorate dacă sunt supuse la presiune. 

Uscați agregatul utilizând aer comprimat și ungeți toate componentele (vezi  secțiunea „7.4 Puncte de 

ungere ale agregatului”). 

7.3 Verificarea componentelor mecanice 

Verificați prinderea corectă a tuturor pieselor responsabile de diferitele mișcări (console, roți, unelte, etc.). 

verificați uneltele și rulmenții de uzură. 

Verificați integritatea și eficiența dispozitivelor de siguranță. 

7.4 Puncte de ungere ale agregatului 

m Important 

Vezi paragraful „7.6 Rezumatul frecvenței întreținerii” pentru a ști numărul de ore de lucru necesare 

pentru lubrifierea componentelor. 

1) Utilizați duza portabilă pentru ungere. 

2) Curățați niplurile înainte de lubrifiere pentru a evita amestecarea impurităților cu unsoarea. 

3) Scoateți duzele pentru a curăța cavitățile care împiedică trecerea lubrifiantului. 

4) Înlocuiți sau reparați niplurile de ungere dacă sunt deteriorate. 

5) Efectuați lubrifierea mai frecvent în condiții de lucru deosebit de dificile. 

6) Ungeți agregatul complet după o lungă perioadă de inactivitate.



 

 

 

 

7.7 Perioade lungi de nefuncționare   

Pentru a depozita agregatul pentru o perioadă lungă de inactivitate, procedați după cum urmează: 

1) Curățați agregatul și ungeți-l. 

2) Depozitați agregatul într-un loc acoperit și uscat, protejat de elemente. 

3) Acoperiți agregatul cu o prelată de protecție. 

7.8 Întreținere extraordinară  

Operațiunile de întreținere extraordinare nu sunt programate de producător, dar trebuie efectuate 

de un tehnician de întreținere calificat după necesitate. 

Întreținerea extraordinară implică înlocuirea componentelor și/sau pieselor care se pot 

strica și cauza defecțiuni datorită unei uzuri excesive. 

<^> Avertizare 

Operațiunile extraordinare de întreținere trebuie efectuate exclusiv de către personal calificat și 

utilizând piese de rezervă originale. 

 

7.6 Rezumatul frecvenței întreținerii 

Frecvență Tipul operațiunii 

Fiecare 4 ore Ungeți cricurile care mișcă palpatoarele 

Pe parcursul primelor 
10 ore de lucru 

Verificați frecvent strângerea piulițelor și a șuruburilor care ar putea 

să slăbească în timpul lucrului. 

Fiecare 10 ore 

Curățați agregatul și efectuați o inspecție generală ale unităților 
principale. 

Verificați strângerea corectă a piulițelor și șuruburilor. 
Verificați dacă nu sunt scurgeri de ulei la sistemul hidraulic al 
agregatului. 

Verificați dacă nu sunt piese mecanice încovoiate sau uzate excesiv. 

Ungeți extensiile. 

Fiecare 50 ore 

Verificați componentele mecanice. 

Verificați starea de uzură a furtunurilor hidraulice. 

Ungeți toate articulațiile. 

Fiecare 250 ore 
Verificați funcționarea corectă a dispozitivelor de control (pârghiile de 

control a supapelor sau panoul de control). 
 

 



 

 

 

8 INFORMAȚII DESPRE DEFECTE 

8.1 Diagrama de depanare 

Informațiile care urmează au scopul de a vă ajuta să identificați unele defecțiuni de funcționare. 
Pentru a soluționa defecțiuni altele decât cele indicate în tabel, contactați cel mai apropiat centru de 
asistență. 

 

 

Probleme Cauze Remedii 

Agregatul nu 

funcționează când 

instalarea este 

completă. 

Conectare hidraulică incorectă. 
Verificați că cuplajele hidraulice sunt 

introduse corect la tractor. 

Lipsa uleiului în cuplajul hidraulic 

al tractorului. 

Verificați dacă levierul de livrare a uleiului 

funcționează corect. 

Lipsa de presiune în sistem. 

Verificați dacă pompa tractorului este 

eficientă și asigură o presiune de 180 bar. 

Vă rugăm să contactați un atelier de 

reparații autorizat. 

Supapa hidraulică cu bilă a 

tractorului nu este compatibilă. 

Vă rugăm să contactați un atelier de 

reparație autorizat pentru a o înlocui. 

Lipsa de sursă de alimentare sau 

alimentare insuficientă. 

Verificați dacă LED-ul de pe joystick este 

inclus și că există un voltaj de cel puțin 

10A, 12V CC. 

Toate mișcările 

agregatului sunt lente. 

Lipsă de ulei în sistemul 

hidraulic. 

Vedeți „manualul de utilizare și 

întreținere” al tractorului și verificați că 

este prezentă cantitatea corectă de ulei. 

(Opțional) Mânerul de ajustare a 

mișcării este înșurubat până la 

capăt (vezi paragraful „10.3.3 

Ajustarea vitezei de reacție a 

palpatoarelor și mișcările 

hidraulice”). 

Deșurubați mânerul cu o jumătate de 
rotație. 
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Probleme Cauze Remedii 

 

Distanțierul tubular este prea 
îngust. 

Eliberați cu o jumătate de rotație șurubul 

care fixează distanțierul. 

Doar o mișcare a 

agregatului pare încet 

sau blocat. 

Cilindrul restrictor este prea 
îngust. 

Eliberați inelul de fixare, deșurubați 

șurubul de fixare a filetului cu jumătate de 

rotație și strângeți inelul la loc. 

Furtun hidraulic stricat și/sau 

cilindru hidraulic deteriorat. 

Vă rugăm să contactați un atelier de 

reparații autorizat pentru a-l înlocui. 

 

Lipsa de alimentare sau 

alimentare insuficientă. 

Verificați conform procedurii descrise în 

paragraful 8.2 și contactați atelierul de 

reparații autorizat. 

 

Conexiune hidraulică incorectă. 
Verificați dacă cuplajele hidraulice sunt 

introduse corect în cuplajele rapide. 

 

Lipsa de alimentare sau 

alimentare insuficientă. 

Verificați dacă LED-ul de pe joystick este 

inclus și că există un voltaj de cel puțin 

10A, 12V CC. 

Motoarele uneltelor nu 

se rotesc 
(Opțional) Mânerul de ajustare a 

mișcării este prea slab (vezi 

paragraful „10.3 Sistemul electro-

hidraulic”). 

Înșurubați și deșurubați cu o jumătate de 

rotație (măsură standard de calibrare). 

 

(Opțional)  Mânerul de ajustare a 

motorului este prea slab (vezi 

paragraful „10.3.4 ajustarea 

uneltelor motorizate”). 

Înșurubați până la capăt. 

Extensiile vibrează 
Distanțierul tubular este prea 
slab. Înșurubați șurubul care fixează distanțierul. 

Recul în capurile dintre 

rânduri 
Pivoturile cilindrului sunt uzate. 

Vă rugăm să contactați un atelier de 

reparații autorizat pentru a le înlocui. 

 



 

 

 

9 DEMONTAREA AGREGATULUI 

9.1 Demontarea agregatului 

Agregatul trebuie demontat de către operatori experți și în conformitate cu regulamentele în vigoare 

 

 

10 UTILIZAREA AGREGATULUI 

Instrucțiuni generale 

La prima utilizare vă recomandăm să simulați câteva manevre pentru a identifica comenzile și funcțiile principale ale 

agregatului. 

Mișcați manetele ușor pentru a evita mișcările bruște și deteriorările. 

În timpul primei utilizări, agregatul este supus unei acțiuni de aranjare generală. Deci este important să verificați cu 

atenție componentele de fixare în primele zile de lucru. 

Niciodată nu depășiți limitele de performanță ale agregatului și ale accesoriilor acestuia. 

Conduceți cu atenție în timpul tuturor etapelor de lucru. 

Deplasați-vă încet când efectuați viraje, la deplasarea la deal sau vale. 

<0> Avertizare 
Utilizarea incorectă a agregatului sau umblatul la careva dispozitiv, de către operator fără autorizarea în scris 

a producătorului, automat anulează orice tip de garanție și face conformitatea agregatului cu Directiva 

2006/42/EC nulă și vidă. 

Verificări preliminare  

Înainte de a începe lucrul, întotdeauna efectuați o verificare generală a stării agregatului. În special: 

1) Verificați strângerea șuruburilor și piulițelor. 

2) Verificați dacă toate dispozitivele de siguranță a agregatului sunt intacte și în bună stare de funcționare. 

3) Verificați dacă toate piesele care necesită acest lucru sunt lubrifiate corect (vezi „7.4 Punctele de lubrifiere 

ale agregatului”). 

4) Verificați starea agregatului și gradul de uzură al componentelor acestuia. 

^ Pericol 
NU utilizați agregatul dacă una sau mai multe verificări preliminare nu au succes. 

Poziționarea agregatului 

Înainte de a începe lucrul, poziționați agregatul corect după cum este descris în cele ce urmează: 

1) Verificați dacă nu sunt obstacole în raza de lucru a agregatului. 

2) Verificați dacă este suficient spațiu pentru a permite tractorului și agregatului să manevreze. 

3) Poziționați agregatul paralel cu solul. 

4) Ajustați punctul de cuplare în trei puncte sau levierul hidraulic și blocați-l odată ce este în poziție. 

 

 



 

 

 

 
INFORMAȚII IMPORTANTE: 

Puteți căuta în secțiunea de căutare pe YouTube scriind „Kadioglu Duyargali Qapa Kullanma Kilavuzu” și accesând 

video-urile aplicate acestui manual. 

 ---------------------------  foil® 

1) CONECTAREA LA TRACTOR 

2) ASAMBLAREA APARATULUI 

3) ASAMBLAREA CABLULUI PALPATOARELOR ȘI SETAREA 

4) CONECTAREA ȘI UTILIZAREA FURTUNULUI HIDRAULIC 

5) SETAREA ADÂNCIMII SOLULUI 

6) INSTALAREA APARATULUI DE ADUNARE A SOLULUI 

7) SETAREA MANETEI DE CONTROL 

1 ) CONECTAREA LA TRACTOR 

1.1. Poziționați pivoturile echipamentului și conectați la tractor. Luați în 

considerare brațul agățător al tractorului. 

1.2. Poziționați brațele de suspensie ale tractorului așa ca echipamentul să fie poziționat 

la mijlocul tractorului și să nu se clatine. 

1.3. Când ajustați brațul central și brațele de suspensie ale tractorului, 
șasiul trebuie să fie paralel cu solul. 
 
 
 

 



 

 

2)ASAMBLAREA APARATULUI 

2.1. Montarea aparatului  
wdfwcu discuri cu 4 secțiuni. 

Figura A 

2.1.1. Scoateți piulițele și șaibele de pe consola cu 

discuri cu 4 secțiuni marcată cu numerele 1 și 2, plasați șuruburile 

pe această secțiune (Figura A). 

2.1.2. Instalați șaibele zimțate cu partea zimțată de 

partea opusă și strângeți bine piulițele. 

INFORMAȚII IMPORTANTE: Slăbiți piulița marcată cu numărul 1 și setați adâncimea solului. Informații detaliate sunt 

oferite în paragraful despre setarea adâncimii solului. (Figura A)  

2.2. ASAMBLAREA CUȚITELOR APARATULUI 

2.2.1. Scoateți piulițele și șaibele de pe aparatul cu cuțite 

marcat cu numerele 1 și 2, plasați șuruburile în această 

secțiune  

2.2.2. Instalați șaibele zimțate cu partea zimțată de partea 
opusă și strângeți piulițele. 

2.2.3. Fixați roata discului cu o clemă în formă de U în 

secțiunea 3. Informații detaliate sunt oferite în paragraful 

despre setarea adâncimii solului. (Figura B) 

 

 

3) ASAMBLAREA CABLULUI PALPATOARELOR ȘI SETAREA 

Pentru asamblarea cablului palpatoarelor și setare este foarte important ghidul de instalare pentru palpatoarele automate 

Kadioglu eco. Cablul palpatoarelor care nu este ajustat corect poate cauze diferite probleme. 

3.1.1. Fixați cablul palpatoarelor de mecanism cu 

șuruburile 4 (Figura C) 

3.1.2. Ajustarea înălțimii cablului este efectuată cu șuruburi pe 

secțiunea 4. (Figura C) 

INFORMAȚII IMPORTANTE: Cablul trebuie să fie poziționat 

aproape de sol în viile cu puiet sau fără uniformizare. Cablul 

palpatoarelor trebuie să fie poziționat mai sus de sol în zone de 

pășune intensă. 

4.1.1. Distanța de lucru a săpăligilor este descrisă în paragraful „5b”. Mutați 

înainte cablul marcat „5b” prin slăbirea șurubului. Dacă lucrați cu săpăligile 

mai aproape setați cablul palpatoarelor după cum este indicat la numărul 2 

sau 3. 
(Figura D) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1. SETAREA DE LUCRU APROPIATĂ 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAȚII IMPORTNTE: Utilizatorii noi ar trebuie să utilizeze cablul palpatoarelor în poziția îndepărtată sau 

intermediară. 

 

4.1.2. Setarea lungimii cablului palpatoarelor are loc prin slăbirea șurubului cu numărul 5.Capătul uneltei pentru săpat 

și capătul cablului palpatorului trebuie să fie pe aceeași axă sau cablul palpatorului cu 2-3 cm mai sus. Deci, dacă urmează 

să lucrați cu aparatul cu cuțite, trebuie să instalați cablul scurt al palpatorului. (Figura D1) (Figura D2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
a. Furtunurile hidraulice marcate cu numărul 1 se conectează la ieșirea de pe tractor. Fixați cricurile și asigurați fluxul 

de ulei. (Figura E) 

b. Împingeți brațul hidraulic al tractorului, asigurați fluxul uleiului spre furtunuri. Dacă echipamentul de săpat de la 

capăt nu funcționează, încercați să împingeți maneta hidraulică a tractorului în direcția opusă. Când aparatul de 

săpat se mișcă rapid, agregatul este în stare de funcționare activă. 

INFORMAȚII IMPORTANTE 1: Echipamentul are nevoie de presiune constantă a uleiului. 
Dacă presiunea uleiului hidraulic nu ajunge la pistonul echipamentului, echipamentul pierde toate funcțiile 
operaționale 

  

INFORMAȚII IMPORTANTE 2: Dacă uleiul hidraulic al tractorului este curat și 
complet, agregatul va funcționa mai bine. 

INFORMAȚII IMPORTANTE: 

Asigurați-vă că echipamentul este funcțional înainte de a începe lucrul cu 

acesta. (Stați deoparte de echipamentul de săpat.)Apăsați pe cablul 

palpatorului sau utilizați maneta de control manual. 

(Figura G) 
 

 

 

5) SETAREA ADÂNCIMII SOLULUI 

a. Setarea adâncimii solului este efectuată de la secțiunile indicate de numerele 1-2-3. Când coborâm roțile, aparatul 

de săpat se va adânci mai puțin în sol. Când poziția roților este sus, aparatul de săpat se va adânci mai mult în sol. 

Setarea cu aparatul de săpat la nivelul solului este marcată cu 3. (Figura G) 

INFORMAȚII IMPORTANTE: Când lucrați cu mecanismul cu 4 discuri, setarea celor 4 discuri la presiune egală asupra 

solului va avea ca rezultat cea mai bună măcinare. 
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b. Setarea adâncimii este efectuată de la 4 puncte diferite de 

pe echipament. Cuțitul de săpat se va adânci 2-5 cm de la 

suprafața solului și va fi paralel cu solul. 

INFORMAȚII IMPORTANTE: Trebuie să vă asigurați că setarea 

este corectă înainte de a începe lucrul. (Figura H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6) INSTALAREA APARATULUI DE ADUNARE A SOLULUI 

Aparatul de adunare a solului este utilizat pentru grămădirea solului. Procesul de grămădire a solului, cu scopul de a 

preveni pierderea umidității și a încălzi solul, la utilizarea aparatului viteza tractorului ajută aparatul să distribuie solul. 

 

a. Informații despre instalarea aparatului de dozare a solului în secțiunea 1 (Figura J). 
b. Când încheiați lucrul aparatului, aparatele hidraulice ale tractorului trebuie să fie în poziție presurizată. 

7) SETAREA MANETEI DE CONTROL 

Maneta de control mecanic asigură controlul manual al aparatului de săpat. Când trageți maneta dispozitivul de 

ancorare îl trage înapoi. Brațul de control trebuie poziționat și fixat într-un loc unde operatorul tractorului îl poate ajunge 

ușor fără a părăsi locul. Cablul trebuie eliberat și fixat slab. Nu trebuie să se atingă de sol sau de roțile echipamentului. 

INFORMAȚII IMPORTANTE: Reglarea tensiunii manetei de control mecanic este marcată cu numărul 1. Dacă are loc 

întinderea cablului intern după o utilizare prelungită, cablul poate fi retensionat rotind țeava manual. 

 

 

 



 

Declarație de Conformitate 

PRODUCĂTOR: KADIOÔLU MAKlNE SAN. TlC. LTD. §Tl. ADRESA : Ankara 
Cad. Otosansit San. Sitcsi 9. Blok No:134 136 138 Yildirim - BURSA 

Agregatul a fost produs utilizând următoarele standarde și alte specificații tehnice 
europene armonizate transpuse: 

Este în conformitate cu Directiva CE privind Mașinile 2006/42/EC și prevederile 
următoarelor Directive CE: 

Următorul Certificat de Examinare Tip CE a fost eliberat de organismul notificat indicat 

mai jos: 

PRODUSE : DUYARGALI TOPRAK i$LEME (SIRA ARASI QAPA) MAKiNESi 

DIRECTIVE CONEXE: 

DIRECTIVA PRIVIND MAȘINILE 2006/42/EC, 

STANDARDE ARMONIZATE CONEXE: 
EN 12100:2010, EN 13857:2008, TS EN ISO 13732-1, EN 953:1997, TS EN ISO 4234-

1 

SEMNĂTURĂ AUTORIZATĂ: 

NUME 

FUNCȚIE 

LOCAȚIE 

DATĂ 

SEMNĂTURĂ  

: ALÎ EMRE 
: GENERAL 
MANAGER 



 
CERTIFICAT DE GARANTIE 

 
NUMELE CLIENTULUI   

 

ADRESA   
 

DENUMIREA MARFI_   
 

DATA VANZARII   
 

1.Declarǎm pe propria rǎspundere,conform O.G.21/92 şi H.G. 394/95,cǎ produsul facturat corespunde documentatiilor de 

executie a fabricantului şi standardelor romãnesti conform buletinelor de încercãri. 

 
2.Pretul şi riscul transpotului intră în obligatia cumpărătorului. 

 
3.Vănzătorul acordă o garantie de 12 luni,care începe la data cumpãrãrii. Garantia este asiguratã de unitatea de service 

proprie prin reparare ,întretinere sau înlocuire. 

 
4.Clientul poate face reclamatiile doar pe baza certificatului de garantie original.Nu se asigurã garantie pentru mãrfurile 

însotite doar de factura de cumpãrare(chitantã). 

 

5.Se asigurã garantie doar pentru deficientele apãrute din erori de fabricatie sau de material. Mãrfurile defecte vor fi 

preluate în service si remediate în maxim 10 zile de la data anuntãrii (14 zile pentru distribuitorii care nu au service 

proprii).Pãrtile înlocuite trec în proprietatea noastrã.În cazul deficientelor care necesitã înlocuirea unor p iese care nu se 

gãsesc în stoc ,ter- menul de reparare se prelungeste cu maxim 30 zile.Termenul de garantie se prelungeste cu timpul scurs 

de la reclamatie pînă la data repunerii în functionare.Prelungirea se înscrie în certificatul de garantie de cãtre unitatea de 

service.Se acordã garantie 6 luni pentru piesele de schimb noi şi 3 luni pentru manoperã. 

 

6.Nu se acordã garantie pentru daune provocate din cauza : 

 
a) neglijentei sau neatentiei(neobservarea sau nerespectarea indicatiilor) b)greşeli de instalare şi întretinere 

 
c) reparatiilor efectuate de persoane neautorizate,de schimbãri ale stãrii originale ale aparatului,de influente naturale 

(ruginã,etc.)sau de pãstrare în conditii improprii. 

d) spargerile si în general pagubele mecanice datorate cãderii sau transportului necorespunzãtor,intemperiilor. 

e) nu sunt cuprinse în garantie reperele consumabile consumabile :lanturi,lame de 

ghidaj,bujii,curele,cutite,duze,garnituri,filtre,supape,pompa ulei+antrenor,ambreiaj,pãrti componente din PVC.În cazul 

viciilor ascunse se face reclamatie în termen de 30 de zile. 

 

f) nu se asigurã garantie pentru masinile care au fost utilizate în alte scopuri decît cel pentru care sunt destinate,precum si 

cele la care au fost utilizate accesorii sau piese necorespunzatoare. 

 

g) nu se asigurã garantie pentru masinile care nu sunt mentinute în conditii proprii de lucru şi masinilor cãrora nu li s -a 

efectuat întretinerea zilnicã conform manualului de utilizare. Garantia este valabilã doar pe teritoriul national şi se pierde 

în cazul revânzãrii aparatului. Durata medie de utilizare este de 6 ani,perioada în care se asigură piese de schimb în 

garantie si postgarantie. Am primit instructiunile necesare instalãrii si utilizãrii aparatului. Este absolut necesar,ca inai nte 

de punerea în functiune si exploatare,utilizatorul sã ia cunostintã de continutul acestui manual. 
 

 
 
 
 
 

VÂNZATOR                                                                                                                 CUMPARATOR 
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