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Traducere din limba engleză 

Faza SRL 

Mașini agricole 

Manual de utilizare și întreținere 

Grapă montată cu disc tandem 

Conținut 

1. Asamblare 

1.1. Conectarea părților potrivite 

1.2. Conectarea celorlalte părți 

1.3. Asamblarea unității la cadru 

1.4. Asamblarea ancorei centrale 

1.5. Asamblarea celui de al treilea punct la bara cu trei puncte 

2. Conectarea la tractor 

2.1. Asamblarea brațelor la cele trei puncte 

2.2. Cuplarea la al treilea punct 

 

 

0. Observații preliminare 

Cadrul constă din fier tubular sudat MIG. Cadrul a fost fabricat astfel încât să ofere 

maximă rigiditate și rezistență, cu cea mai bună funcționalitate. Structura (cu brățări și 

fixări) este făcut din oțel de 40C. Părțile sunt asamblate din suporți cu auto-aliniere, 

permițând auto-alinierea discului. Discurile sunt fabricate din aliaj de mangan siliciu și 

supuse unor tratamente termice, permițând trecerea de duritate de 40HRC. 

Axul de disc și placa care susține screperul  sunt fabricate din oțel C40, pentru a avea 

rezistență mecanică bună și la uzură. 

Ancora este fabricată din oțel C40 și se obține prin presare la cald. 

Toate bolțurile sunt fabricate din oțel 8.8.   

1.Asamblare 

1.1.Conectarea părților potrivite 

1.1.1. Asamblarea barei de suport a unității 

A) Scoateți unitatea de disc din ambalaj. 

B) Răsturnați-o. 

C) Deșurubați piulițele a celor patru părți, scoateți-le din plăcile de suport. 

D)Scoateți bara mai scurtă dintre cele două bare de suport (D) 980 și puneți-o pe placa de 

suport. 
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NOTĂ  

Asigurați-vă că capătul cu șuruburi a barei este înspre partea concavă a unității și că axa 

celor două orificii este amplasat vertical. 

d) Asamblați cele patru capete filetate. Pe cele două plăci de suport, puneți șaibele și 

șuruburile celor patru piulițe, fără a le strânge complet. 

 

ATENȚIE 

Puneți bara de suport pe plăcile de suport, ajustând distanța dintre axul orificiilor și profilul 

ascuțit a discurilor, care ar trebui să fie de 35mm. Strângeți complet cele patru piulițe. 

 

1.1.2.Asamblarea barei de screpere (fig.2-3) 

a. scoateți bara de screpere din ambalaj și asamblați-o pe plăcile de susținere, fixând-o cu  

patru șuruburi M 16x35 și patru piulițe MIG. 

 

NOTĂ 

Este dificilă asamblarea barei de screpere pentru că screperul nu permite alinierea orificiilor 

de fixare, mișcați și destrângeți șuruburile, care strâng screperele A (fig.3) până la obținerea 

celei mai bune poziții pentru asamblarea plăcilor. Strângeți complet șuruburile de fixare a 

barei  la placa de suport și a șuruburilor de screper. (a se vedea 3.3. ajustarea screper) 

 

1.2. Asamblarea celorlate unități 

1.2.1. Asambalți unitățile rămase cu discuri dințate, în conformitate cu operațiunile de asamblare 

descrise la punctele 1.1.1 și 1.1.2. 

1.2.2.Asamblați unitățile cu discuri netede, urmând aceleași proceduri ca și la asmblarea unităților 

frontale. 

 

 

NOTĂ 

Pentru unitățile cu discuri netede, bara de suport mai lungă (1070mm) trebuie folosită. Capătul găurit 

trebuie să fe întors către partea concavă a unității, ditanța de 135mm între axa găurită și profilul 

discului. 

1.3. Asamblarea unităților cadru (fig.4-5-6-7) 

1.3.1. Puneți cele patru unități precum se arată în figura 4. 
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1.3.2. Cu ajutorul unei macarale, îndepărtați cadrul de pe ambalaj și puneți-l pe cele patru unități, fig.5, 

urmărind ca partea din față să fie întoarsă înspre unități cu discurile dințate. 

1.3.3. Plasați capătul găurit a barei de suport între cele două plăci triunghiulare ale cadrului, asigurând 

alinierea orificiilor de fixare. 

1.3.4. Scoateți șuruburile (nr.4) M24x130 (A) fig.6 și fixați bara de suport unitate la cadru, continuați cu 

piulițe M24 și plăci 24. 

1.3.5. Fixați unitățile pe cadru prin asamblarea plăcilor și a contraplăcilor pentru unități. (A) fig.7 și fixați-

le cu șuruburi M16x200 și piulițe M16. 

 

ATENȚIE 

Cadrul are unele puncte fixe (fig.11), care previn ca unitatea să alunece în timpul procesării.  

Fiți atenți la asamblarea plăcilor, ca unitatea dreaptă și stângă să fie în aceeași poziție. (a se vedea 

3.1.Ajustarea înclinării unităților). 
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1.4. Asamblarea ancorei centrale (fig.8) 

1.4.1. Luați ancora centrală (A) și asamblați-o la cadru, precum se arată în imagine. 

1.4.2. Luați un șurub M16x50 (B) din ambalaj și puneți pe cadru pentru a fixa ancora centrală pe aceași 

suprafață de suport ale discurilor. 

 

1.5. Asamblarea celor trei puncte la bara cu trei puncte 
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1.5.1. Luați bara cu trei puncte (A) din ambalaj și asamblați-o la cadru, fixând-o cu un șurub M20x110 și 

o piuliță M20. 

1.5.2. Scoateți ..............cu cele trei puncte din ambalaj și fixați-o de cadru cu ajutorul a două șuruburi 

M20x120 și o piuliță M20 fără să strângeți. 

1.5.3. Fixați bara cu șuruburi M20x120 și piulițe M20. 

1.5.4. Strângeți șuruburile. 

 

2.Conectarea la tractor 

2.1. Asambalare brațelor la cele trei puncte 

2.1.1. Îndepărtați șuruburile de siguranță și scoateți-le din articulația în trei puncte. 

2.1.2. Puneți brațele tractorului pe articulația în 3 puncte. 

2.1.3. Reasamblați pinii și fixați-le cu cele de siguranță. 

2.2. Cuplarea la al treilea punct 

2.2.1. Cuplați articulația în 3 puncte la al treilea punct de la tractor. 
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3. Ajustare 

3.1. Ajustarea înclinării unităților (fig.10-11) 

Unitățile cu discuri netede și unitățile cu discuri dințate pot fi înclinate cu o referință la cadru 

de 15 grade (a) sau 20 grade(b). 

Înclinarea mai joasă a unităților ar trebui să fie de 15 grade și folosită pe sol foarte tare , în 

timp ce pe cele mai moi se va lucra cu înclinarea de 20 de grade. 
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3.1.1. Deșurubați șuruburile M16, care fixează unitățile la cadru și îndepărtați cele patru 

șuruburi M16x200. 

3.1.2. Rotiți unitatea cum este necesar pentru a palsa șurubul pe punctul fix a sau b. 

(fig.11) 

3.1.3. Puneți cele patru șuruburi și strângeți-le. 

3.1.4. Repetați aceeași operațiune pentru celelalte unități, dacă este necesar. 

ATENȚIE 

Unitățile dreapta și stânga trebuie ajustate cu aceeași înclinație, pentru a evita funcționarea 

răsucită a mașinii. 

 

3.2. Ajustarea înălțimii ancorei centrale (fig.12) 

Ancora centrală eset necesară pentru a mișca solul, la care discurile nu pot ajunge. Poziția 

exactă a înălțimii ancorei este atinsă când este la același nivel cu discurile. 

3.2.1. Destrângeți șurubul  M16x50. 

3.2.2. Ajustați înălțimea ancorei. 

3.2.3. Strângeți șurubul M16x50. 

 

3.3. Ajustarea screperelor (fig.13) 

Acestaă ajustare eset necesară când screperul este uzat sau când se mișcă dar nu curăță 

discul bine. 

3.3.1. Destrângeți șurubul care fixează screperul. 

3.3.2. Apropiați screperul de disc până ajung în contact. 

3.3.3. Strângeți șurubul screperului. 
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4. Întreținere  

4.1. Instrucțiuni de întreținere 

Verificați des dacă bolțurile sunt strânse, mai ales după primele zile de lucru. 

4.1.2. Înlocuiți regulat piesele uzate, pentru a nu distruge echipamentul în mod serios. 

 

5. Piese de schimb 

5.1. Comenzi de piese de schimb 

5.1.1. Când se comandă piese de schimb, vă rugăm specificați: 

a) Tip componentă și număr de serie 

b) Numărul pieselor cerute 

c) Descrierea componentei 

d) Cantitatea cerută 
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1. Cadru 
2. Șuruburi pentru bara susținere unitate 
3. Șaibă 
4. Piulițe 
5. Bară pentru unitate spate 
6. Clamă pentru plăci suport 
7. Bara susținere screper dreapta față-stânga spate 
8. Plăci pentru screper spate 
9. Plăci suport dreapta față-stânga spate 
10. Screper spate 
11. Disc neted 
12. Șuruburi screper 
13. Șaibă 
14. Piulițe 
15. Plăci screper față 
16. Screper față 
17. Piulițe 
18. Șuruburi de fixarebara suport screper 
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19. Șaibă 
20. Șaibă 
21. Piulițe pentru fixare unitate 
22. Placă de fixare unitate la cadru 
23. Bara pentru unitate față 
24. Bara susținere screper dreapta față-stânga spate 
25. Piulițe 
26. Șaibă 
27. Șuruburi fixare bara susținere unitate 
28. Șuruburi fixare pentru ancoră 
29. Piulițe 
30. Șaibă 
31. Șuruburi fixare 
32. Bară 
33. Brățară în 3 puncte 
34. Piulițe 
35. Șaibă 
36. Șuruburi cu 3 puncte 
37. Șaibă 38 
38. Șaibă 
39. Șuruburi fixare brățară 
40. Bolț filetat 
41. Bolț conectare 
42. Ax conectare 
43. Distanțator disc 
44. Semidistanțator lung pentru discuri 
45. Disc dințat 
46. Placă suport 
47. Suport spate asamblat 
48. Piulițe 
49. Șaibă 
50. Șuruburi fixare rulment pe placă 
51. Semidistanțator scurt 
52. Șuruburi pentru ax discuri 
53. Piulițe penbtru ax discuri 
54. Ancoră 
55. Suport spate (dezasamblat) 
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CERTIFICAT DE GARANTIE 

 

NUMELE CLIENTULUI________________________________________     

 
ADRESA_____________________________________________________   
  
DENUMIREA MARFII__________________________________________   

 
DATA VANZARII______________________________________________  

 
1.Declaram pe propria raspundere,conform O.G.21/92 şi H.G. 394/95,ca produsul facturat corespunde 
documentatiilor de executie a fabricantului şi standardelor romanesti conform buletinelor de încercari.   
2.Pretul şi riscul transpotului intră în obligatia cumpărătorului.   
3.Vănzătorul acordă o garantie de 12 luni,care începe la data cumpararii. Garantia este asigurata de 
unitatea de service proprie prin reparare ,întretinere sau înlocuire.   
4.Clientul poate face reclamatiile doar pe baza certificatului de garantie original.Nu se asigura garantie 
pentru marfurile însotite doar de factura de cumparare(chitanta).   
5.Se asigura garantie doar pentru deficientele aparute din erori de fabricatie sau de material. Marfurile 
defecte vor fi preluate în service si remediate în maxim 10 zile de la data anuntarii (14 zile pentru 
distribuitorii care nu au service proprii).Partile înlocuite trec în proprietatea noastra.În cazul 
deficientelor care necesita înlocuirea unor piese care nu se gasesc 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 catre unitatea de 
service.Se acorda garantie 6 luni pentru piesele de schimb noi şi 3 luni pentru manopera.   
 6.Nu se acorda garantie pentru daune provocate din cauza :  
 a) neglijentei sau neatentiei(neobservarea sau nerespectarea indicatiilor). 
 b)greşelii de instalare şi întretinere. 
 c) reparatiilor efectuate de persoane neautorizate,de schimbari ale starii originale ale aparatului,de 
influente natural (rugina,etc.)sau de pastrare în conditii improprii. 
d) spargerile si în general pagubele mecanice datorate caderii sau transportului 
necorespunzator,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,parti componente 
din PVC.În cazul viciilor ascunse se face reclamatie în termen de 30 de zile. 
 f) nu se asigura 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 asigura garantie pentru masinile care nu sunt mentinute în conditii proprii de lucru şi masinilor 
carora nu li s –a efectuat întretinerea zilnica conform manualului de utilizare. Garantia este valabila doar 
pe teritoriul national şi se pierde în cazul revânzarii 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 instalarii si utilizarii aparatului. Este absolut necesar,ca inainte de punerea în functiune si 
exploatare,utilizatorul sa ia cunostinta de continutul acestui manual.   
   
    VÂNZATOR                                                                                                                  CUMPARATOR   
 


