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Stimate client 

 
Tocmai ați achiziționat mașina denumită Greblă Rotativă fabricată de compania Fimaks și vă 

felicităm pentru alegerea dvs. Aceasta este o mașină profesională proiectată și fabricată cu 

cea mai mare atenție. Astăzi, în mâinile dv., dețineți forța de lucru de înaltă calitate a mașinii 

cu durată lungă de viață. Aveți posibilitatea să utilizați mașina mult timp fără probleme, cu 

condiția să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile de operare și întreținere. 

Acest manual de operare și întreținere constă în informații pentru a realiza cele de mai jos: 

 

 Pentru a afla mai multe despre grebla rotativă și pentru a profita pe deplin de 

calitatea tehnologică avansată pe care o are în cele mai bune condiții de lucru. 

 Pentru a obține cea mai bună performanță în permanență, urmând instrucțiunile 

simple şi finale cuprinse în  prezentul manual de instrucțiunii. 

 Pentru a evita accidentele şi a opera maşina fără nici un pericol şi fără a pierde 

timp. Timpul petrecut în citirea acestui manual va fi mai mult decât recompensat 

prin informațiile și detaliile tehnice pe care le veți obține. 

 
Service FİMAKS  

 
 Operaţiunile de service încep odată cu livrarea produsului. Consultați numărul 

de lăzi livrate pentru a vă asigura că toate accesoriile necesare pentru mașină 

există în lăzi. 

 Dealerul dvs. autorizat este singura persoană privilegiată cu care trebuie să vă 

consultaţi. El este special instruit, astfel încât să puteți folosi mașina în cel 

mai adecvat mod. Acesta vă va ajuta să vă rezolvați problemele oferindu-vă 

sprijin specializat. 

• Operaţiunile de service înseamnă, de asemenea, furnizarea pieselor de schimb 

de care aveți nevoie în cel mai scurt timp posibil. FİMAKS garantează livrarea 

către dealerii autorizați în cel mai scurt timp posibil. 

 Termenul de funcționare al acestei mașini este de 10 ani în condiții 

normale de funcționare. 
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ETICHETA CU NUMĂRUL DE SERIE AL MAȘINII  
 

Această etichetă furnizează identificarea datei de fabricație a mașinii, a modelului și a 

numărului de serie. Eticheta se află pe corpul principal al mașinii. 
 

 

 

Iată în detaliu ce informații sunt scrise pe numărul de serie al etichetei dvs. de mașină 
de mai jos. Datorită acestei plăcuţe-etichetă, dețineți toate informațiile necesare în care 
ar putea fi necesare pentru dealerul dvs. autorizat sau tehnicianul FİMAKS. 

 

Tipul mașinii : 

 

Număr de serie : 

Data fabricației : 
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There are labels stuck on your machine. These warn the user on certain moving parts 
that or some manual work that can be dangerous. 

Notă: 

 
Dacă aceste etichete de avertizare ataşate pe mașină sunt uzate sau într-o stare care nu 
permite citirea lor în mod clar, vă rugăm să le înlocuiți imediat cu altele noi. Puteți 
obține etichetele prin plasarea unei comenzi la distribuitorul autorizat. 

 

INFORMAȚII GENERALE 

SIGURANȚĂ 

Siguranța personalului este cea mai importantă problemă căreia trebuie să i se acorde 

atenție și trebuie să fie respectată de la faza de proiectare a mașinii până la finele 

duratei sale de viață. 

 

Începerea proiectării  
 

Măsurile de siguranță dețin un loc foarte special în toate fazele mașinii începând de la 

etapa de proiectare și până la etapa finală în care ajunge la consumator. Am introdus 
mesaje de avertizare în acest manual și în anumite locuri de pe mașină pentru a vă ajuta 

să deveniți mai informaţi cu privire la anumite pericole. 

 

Pe mașină 
 

 

 
 

 

 
Figura 1 : Locurile în care sunt ataşate etichetele de siguranță  
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1 

 

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare 
și să respectaţi recomandările 

referitoare la "utilizarea mașinii pentru 
prima dată." 

 

 
 

2 
 

Nu staționați între mașină și 

tractor în poziția de funcționare 

 

 

 

 

3 
 

Viteza de rotație a pivotului cardanic 

trebuie să fie de 540 rotații / minut 
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kina 

Simbolul “ Pericol “  
 

Este folosit pentru a arăta în mod clar că pericolul poate fi 

mortal în jurul mașinii sau pentru persoanele care o operează. 

Simbolul “Atenţie“  
 

Este folosit pentru a arăta în mod clar toate procedurile care pot 

pune în pericol persoanele care operează mașina sau pericolele din 

jurul mașinii. 

Simbolul “Important“  
 

Este folosit pentru condiții în care există un risc de vătămare, dar 

siguranța oamenilor nu este implicată. 

Simbolul “ Notă “  
 

Subliniază un punct special care nu cauzează nici un rău, dar dacă 

este aplicat, mașina va funcționa bine. Acest simbol este, de 

asemenea, folosit pentru a arăta proceduri de fineţe sau pentru a 

arăta sugestii de montaj facil. 

 
Este important și necesar să citiți cu atenție acest manual înainte 

de a începe să utilizați maşina. 

 

Simboluri de avertizare în acest manual: 

 Luând în considerare și afișând recomandări importante, atât pentru oameni, cât și 

pentru siguranța materialelor, simbolurile de avertizare sunt enumerate în ordinea 

importanței: 
 

 

 

 

 

 

 

Începerea primei operări  
 

 Urmați toate sugestiile, simbolurile de avertizare și instrucțiunile din acest manual și 
de pe mașină, pentru a reduce la minim riscul de accidente, imediat ce mașina este 
livrată. 
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Asigurați-vă că tractorul și mașina împreună respectă instrucțiunile de mai jos de 

fiecare dată când este acționată și în curs de pregătire înainte de operare. 

 
- Precauții împotriva accidentelor 
- Siguranța funcționării ( Codul muncii) 

- Conducerea pe drumuri și șosele ( Codul rutier) 

 

Este necesar să respectaţi câteva reguli de bază de avertizare pentru protecția și 

siguranța dvs. și a celorlalte persoane. 
 

• Mașina trebuie operată cu un tractor adecvat și nu trebuie asamblat nici un alt dispozitiv. Procesul 

de conectare a mașinii la tractor trebuie efectuat în conformitate cu instrucțiunile din acest manual. 

• Nu vă apropiați de mașină cu haine largi care pot fi prinse şi ridicate de brațele și arcurile mobile 

ale mașinii. 

• Persoana care operează și repară mașina trebuie să fie calificată și pregătită pentru locul de muncă 

respectiv și pentru operaţiunea care trebuie realizată. 

• Asigurați-vă că aveți o vizibilitate suficientă înainte de a începe operare și a porni motorul. Nu 

tolerați obiecte din jurul zonei de lucru (riscul ca un obiect străin să intre brusc în aria de vizibilitate) 

• Părțile rotative ale mașinii au fost verificate în condiții grele. Cu toate acestea, este posibil ca 

acestea să nu prezinte rezistență la materii foarte durabile și rezistente (roci dure, bucăţi metalice 

etc.) și la viteze foarte mari. Acordați o atenție deosebită și fiți atenți să nu prăbuși mașina în astfel 

de bariere. 

• O mașină reglată pentru turația puterii consumate de 540 rotații / minut nu poate fi utilizată în nici 

un caz la 1000 rotații / minut. 

• Verificați dacă utilajul este legat și instalat corespunzător, precum și starea generală a tractorului 

(frâne, volan, presiunea aerului în anvelope). 

• Verificați luminile de semnalizare pentru a vedea dacă funcționează înainte de a intra pe drumuri şi 

şosele deschise traficului. (faruri, lumini de viraj și lămpi de viraj tip sirenă). Grebla rotativă nu 

trebuie folosită la transportul încărcăturilor și al persoanelor. 

• Nu încercați să vă urcaţi pe un tractor în mișcare. 

• Nu staționați pe osia maşinii și în aria de rotație a componentelor acesteia. 

• Acordați o atenție deosebită și fiţi foarte atent în fazele instalării și dezinstalării mașinii la tractor. 

Opriți motorul în timp ce fixați sau scoateți osia. 

• Verificați dacă toate dispozitivele de protecție, toate protecţiile împotriva alunecării şi dispozitivele 

de siguranţă sunt instalate și în stare bună. 

• Adaptați viteza de deplasare pe drumuri şi şosele în funcție de condițiile din trafic! Evitați 

schimbarea rapidă a direcțiilor pe pante, în timp ce urcați și coborâți. 

• Înainte de a începe să lucrați, reparați toate piesele defecte. 

• Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate cu motorul oprit, cu arborele care nu este 

în funcțiune și cu frâna de mâna trasă. 

• Verificați mașina în ansamblu, procedaţi la verificări mai ales în mod regulat pentru a vedea dacă 

toate bolțurile sunt fixate. 

• Nu porniți motorul înainte de a vă asigura că pe mașină nu mai rămân unelte sau componente 

dezasamblate după lucrări de întreținere sau reparații. 
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Grebla rotativă este fabricată pentru a fi operată și tractată de un tractor 

agricol. Operaţiunea pe care o execută constă în adunarea paielor 

împrăștiate în timpul formării baloţilor, pentru a le aduna şi a le aşeza din 

nou în baloţi (ca o mașină de balotat etc.) de către o mașină echipată cu un 

colector. 

• O trusă de prim ajutor trebuie păstrată în permanență în cabina tractorului. Trebuie să aveţi și 

celelalte echipamente de siguranţă recomandate de legislația locală. 

• Nu trebuie să se facă nici o modificare a structurii fabricate a mașinii fără permisiunea scrisă a 

producătorului. 

 

DESCRIERE 

 

Toate modalitățile de utilizare neconforme cu descrierea de mai sus ţin de responsabilitatea și se 

execută pe riscul operatorului. 
 

Producătorul nu își asumă responsabilitatea în condițiile de mai jos: 

• Utilizarea mașinii nu respectă definiția de mai sus. 

• Efectuarea de modificări pe mașină fără permisiunea scrisă a producătorului. 

• Nerespectarea instrucțiunilor transmise pentru întreținere. 

• Utilizarea pieselor de schimb care nu sunt originale sau reparații efectuate de persoane care nu 

sunt experți. 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE  

 

SPECIFICAȚII FMR 330  

Lățimea de operare ( cm ) 330  

Lățimea în poziție de circulație pe 
drumuri și șosele ( cm ) 

250  

Numărul de brațe al fiecărei lame 

rotative  

9  

Numărul de arcuri pe fiecare braț 3  

Pneuri 15/6,00X6  

Puterea consumată (bg.) 

(CP) 

25  

Osie 2 roți care se pot roti pe 
osie  

 

 

Greutate ( kg ) 300  

 

Tabelul 1 : Specificații conform modelului  
 

Deoarece FİMAKS este deschis faţă de adoptarea tuturor progreselor tehnologice, 

își rezervă dreptul de a schimba specificațiile pentru GREBLA ROTATIVĂ fără 

corecțiile necesare pe mașina vândută anterior și fără o notificare prealabilă. 
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DENUMIRILE COMPONENTELOR MAȘINII  
 

Figura 2: Grebla rotativă FMR 330 - 342 

 
 

În acest paragraf, toate piesele de schimb și componentele principale ale maşinii sunt 
prezentate în ordine. Este important să învățați și să vă amintiți acești termeni, deoarece 
aceiași termeni sunt menționați de mai multe ori în fiecare secțiune a manualului. 

 

1- Sistemul de conectare cu trei puncte 

2- Protecţia stânga 

3- Suport pe care este ridicată mașina. 

4- Pârghie de reglare a înălțimii  

5- Trambulină 

6- Cutie de viteze 

7- Arc 

8- Braț 

9-Axa roților 

10 – Protecţie fixă dreapta 
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DIMENSIUNI 
 

Figura 3: Dimensiunile mașinii  

 

DIMENSIUNI FMR 330 

I = Lățime (cm.) 270 

L = Lungime (cm.) 300 

h = Înălțime (cm.) 125 

 

Tabelul 2 : Dimensiunile lamelor  

 
 

Deoarece FİMAKS este deschis faţă de adoptarea tuturor progreselor 

tehnologice, își rezervă dreptul de a schimba specificațiile pentru GREBLA 

ROTATIVĂ fără corecțiile necesare pe mașina vândută anterior și fără o 

notificare prealabilă. 
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Atenţie: 

 

Lanțurile trebuie să fie în stare bună și să aibă o capacitate de ridicare 

adecvată pentru ca lucrarea să se execute în condiţii bune. 

 
 

TRANSPORTUL / DEPLASAREA MAȘINII 

Pentru ca mașina să fie ridicată și plasată în siguranță pe teren în timpul deplasării, 

este necesar să folosiți pârghii autorizate oficial și cu o putere de ridicare adecvată. 

(greutatea mașinii este afișată pe pagină 9. ) 

 

Punctul de fixare a lanțului este localizat pe cutia de viteze și pe sistemul de ridicare în trei puncte. 
 

Figura 4 : Deplasarea mașinii  
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GARANȚIE 

 

Condițiile garanției 
Reglementările oficiale pot fi consultate în secțiunea "Condiții generale de vânzare". 

Punctele de mai jos sunt un scurt rezumat al obligaţiilor ambelor părți. 

• Garanția va intra în vigoare după vânzarea unui produs FİMAKS nou. 

 Garanția va intra în vigoare cu condiția ca produsul să fie plătit integral la 

data scadenței fixate de cumpărător. 

 Perioada de garanție este prelungită pentru a acoperi un sezon de funcționare și 
este de maxim doi ani începând cu pregătirea produsului pentru operare. 

• Garanția este strict limitată la schimbarea pieselor originale convenite ca 

fiind defecte din fabrică. În aceste condiții, piesele vor fi transferate în 

posesia FİMAKS. 
 

Limitele garanției 
 Mașina trebuie să fi fost operată la locul de muncă sau de reședință al operatorului 

 Mașina trebuie să fi funcționat în condiții normale de lucru. 

 Nu trebuie să se fi efectuat nici o modificare a mașinii. 

 Îngrijirea și întreținerea utilajului trebuie să se fi efectuat de către un expert. 

 Utilizarea unor piese imitate, nu originale, poate face ca această garanție să devină nulă. 
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PREGĂTIREA UNEI MAȘINI NOI PENTRU OPERARE  
 

Este extrem de important să fiţi foarte atent la folosirea unei mașini noi pentru 

prima dată. Asamblarea incorectă sau operarea defectuoasă a mașinii pot duce la 

reparații foarte scumpe și la deteriorarea mașinii care nu este acoperită de 

garanție și acestea nu vor fi furnizate de FİMAKS. 
 

În condiții normale, mașina dvs. este livrată complet asamblată și pregătită pentru 

operare. Dacă utilajul este livrat neasamblat și cu piesele ambalate, urmați instrucțiunile 

de montaj menționate mai jos. 

 

Conținutul lăzii: 

 

 Corpul principal al mașinii 

 9 brațe cu arcurile atașate  

 Protecții 

 Țevi suport pentru protecții  

 Placă și conectori  

 Osie 

 Manual de operare 

 

ASAMBLARE 

Valoarea rezistenței pentru fiecare șurub este gravată pe capetele șuruburilor. 

Respectați capacitățile de strângere prezentate în tabelul de mai jos. 

 

 
Ø șurub  

Capacitate de strângere în Nm 

5,6 6,9 8,8 10,9 12,9 

MI 2,8 5 6 8,5 10 

MI 4,7 8,5 10 14 17 

MI 12 21 25 35 41 

M10 23 41 49 69 83 

M12 40 72 86 120 145 

M14 64 115 135 190 230 

M16 100 180 210 295 355 

M18 135 245 290 405 485 

M20 190 345 410 580 690 

M22 260 465 550 780 930 

M24 330 600 710 1000 1200 

M27 500 890 1050 1500 1800 

M30 670 1200 1450 2000 2400 
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Asamblarea braţelor cu arc  
 

• Ridicați maşina după conectarea acesteia la tractor. 

• Fixați mașina în poziția superioară înainte de a opri motorul. 

• Gresaţi capacul interior al brațelor elastice. 

• Așezați fiecare braț cu arc (1) pe axul exterior al cutiei de viteze (2) și 

fixați-l cu ajutorul pinilor 12X50 (3) și 7X50 (4). 
 

Figura 7 : Fixarea braţelor cu arc  

IMPORTANT: 

 

Strângeți din nou toate seturile de șuruburi și piulițe după 

două ore de funcționare pentru siguranța dvs. 
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Asamblarea ţevilor de protecţie pe maşinile FMR 330 – 342 : 

 
 Pe arborele fix (1) asamblați două șuruburi M12 îndoite și în formă de cot. 

 Asamblați arborele fix (1) în partea stângă a șasiului mașinii în poziția indicată 

în figură. Fixați arborele cu 2 șuruburi M12X70 (5), 4 șaibe plate (4) și 2 

șuruburi de fixare M12 (4) (6) 

 Asamblați protecţia din partea dreaptă (2) și fixați-o folosind 2 șuruburi 

M12X70 (5), 4 buc. rondele plate (4) 12X27 și 2 șuruburi M12 (6) 

  Asamblați protecţia laterală din stânga (3) pe șasiu și fixați-o folosind 2 
șuruburi M12X30 (7), 2 buc. rondele plate (4) 12X27 și 2 șuruburi M12 (6). 

Figura 8 : Elemente de protecţie pe maşinile FMR 330 - 342 
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Important 

O mașină fabricată pentru 540 rpm, dacă este utilizată la 1000 rpm, implică 

un mare risc de deteriorare sau rănire. 

 

PREGĂTIREA PENTRU OPERARE  
 

PREGĂTIREA TRACTORULUI 

Greutate şi dimensiuni  
Tractorul trebuie să aibă o putere și dimensiuni adecvate pentru a putea transporta mașina în 

orice condiții. Trebuie să fie echipat în conformitate cu reglementările naţionale şi locale. 

 

Viteza de rotație la puterea consumată  
Pentru toate greblele rotative viteza de rotație este de 540 rom. 

 

 
CONECTAREA MAȘINII  

 

Conectarea mașinii la tractor 
 

 Reglați brațele de reglare (1) astfel încât ambele brațe să atingă același nivel. 

 Legați-le de brațele de ridicare (2). 

 Plasați al treilea punct de conectare (3). 

 Ridicați mașina. 

 Ridicați suportul frontal  

  Strângeți elementele de fixare (4) 

Figura 9 : Conectarea la tractor 
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olmal. 

 
 

 
 

 Reglați lungimea celui de-al treilea punct astfel încât vârfurile arcurilor să fie 

paralele cu solul sau ușor îndoite înainte. 

 Conectați arborele (informațiile detaliate despre conectarea și reglarea 

arborelui se pot consulta în paragraful următor). 

 

REGLAREA LUNGIMII ARBORELUI  
 

Pregătirea unui arbore nou  

 Reglați înălțimea de ridicare astfel încât axa de ieșire a arborelui mașinii să se 

afle pe axa tractorului, apoi opriți tractorul. 

 Împărțiți arborele în două secțiuni. 

 Conectați fiecare secțiune la mașină și tractor. 

 Luați o carioca și aduceţi împreună cele două țevi. 

 Faceţi un marcaj pe fiecare parte la 65 mm de secțiunile de protecție, așa cum 
se arată în figura 10. Aceşti 65 mm reprezintă distanța necesară pentru 
transmisia preluată de la osia arborelui tractorului. 

 

Figura 10 : Măsurare pentru tăiere  

 

 

 

 

 

Important 

 

Utilizați blocaje de bună calitate. În caz contrar, o întrerupere accidentală a 

conexiunii poate provoca daune foarte importante. 

Atenţie: 

 

Lungimea de suprapunere a secţiunilor tubului metalic trebuie să 

fie de minimum 300 mm. 
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 Se taie numai secțiunea din plastic. (Figura 11). 
 

Figura 11: Tăierea secțiunii din plastic 
 

 Prin luarea secțiunii de plastic ca punct de măsurare, faceţi un marcaj pe 

tubul metalic, 

 Tăiați conducta arborelui cu ajutorul ferăstrăului metalic (Figura 12). 
 

Figura 12: Tăierea țevii arborelului  
 

  Filetați partea interioară a țevii mamă și în afara conductei tată în mod 

corespunzător. (Figura 13), apoi conectați-le. Ambele țevi trebuie să se 

deplaseze ușor una faţă de cealaltă. 

Figura 13 : Eliminarea marginilor abrazive ale piesei turnate. 
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 În timp ce trageți înapoi, asigurați-vă că țeava tată nu lovește piesele încrucișate 

pe secțiunea mamă a arborelui. 

 Arborele, opritorul pinului roţii sunt asamblate astfel încât să se afle pe partea 
laterală a mașinii. 

 

Grebla rotativă Fimaks trebuie să fie neapărat exploatată cu o viteză de rotație la 

puterea consumată de 540 rotații / minut. 
 

TRANSPORT 
 

Înainte de a porni pe drumuri sau şosele, aduceți mașina în poziția de transport. 

 

Re-pliere pentru poziția de transport 

 
 Montați protecţia stânga pe braţele cu arc la maxim. 

 Ridicaţi maşina astfel încât roţile să fie ridicate de la sol. 
 

Depliere pentru poziția de operare 
 Lăsați mașina pe sol. 

 Trageți protecţia din stânga înapoi pentru a aduce grebla care transportă 

trambulina în poziția principală. 

 
 

CONTROL ÎNAINTE DE OPERARE  
 

 Verificați dacă mașina este instalată corect și nici o componentă nu este deteriorată. 

 Verificați dacă arborele dintre tractor și mașină nu este prea scurt pentru a nu se desprinde. 

 Maşina trebuie să funcționeze cu o putere de alimentare de numai 540 de rotații / minut. 

• Ungeți toate piesele de legătură și îmbinările (Consultați tabelul din secțiunea 
"ÎNTREȚINERE"). 

 Verificați dacă piulițele, șuruburile și bolţurile sunt strânse corespunzător în toate piesele 

cu șuruburi după primele două ore de funcționare. 

 Asigurați-vă că în maşină sunt instalate numai componentele recomandate de producător. 
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OPERARE ŞI REGLARE  

Îndoirea arcului greblei  
Îndoirea arcului de rabatare este reglată la al treilea punct de conectare. Scurtarea 
celui de-al treilea punct de conectare face să se îndoaie arcul greblei înainte, pe de altă 
parte, prelungirea face ca acestea să se îndoaie înapoi. 

 

Înălțimea arcului greblei 
Înălțimea arcului de rabatare este ajustată cu pârghia de pe cutia de viteze. 

Dacă pârghia este rotită (1) în sensul acelor de ceasornic, mașina este coborâtă, iar dacă 
este rotită în sens invers acelor de ceasornic este ridicată. Strângeți piulițele (2) din nou 
până când procedura de reglare este finalizată și blocați pârghia cu ajutorul cablului. 

(3). 

Figura 14: Înălțimea arcului greblei  

 

REGLAREA PENTRU POZIŢIA DE OPERARE  
 

Poziția optimă de lucru se realizează prin combinarea înălțimii și îndoirii. 

 

În condiții normale (cu densitate de paie ridicată sau medie), înălțimea trebuie ajustată 

cu pârghia, astfel încât distanța arcului față de sol să fie de 2-3 cm. Arcurile arborilor 

trebuie să fie paralele cu solul sau ușor îndoite. 

Dacă cantitatea de paie nu este prea mare, reglați înălțimea astfel încât arcurile să atingă 

solul. 
 

CICLUL PUTERII CONSUMATE ŞI VITEZA DE OPERARE  
 

Ciclul puterii consumate este de 540 rotații / minut. 

Viteza de operare se modifică în funcție de cantitatea de paie și umiditate. 

Este posibil să se opereze cu o viteză ridicată atâta timp cât solul este neted și paiele 
sunt preluate corespunzător și împachetate împreună și, prin urmare, nu rămân paie pe 
sol. 
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LIMITAREA PUTERII 
Dacă limitatorul de putere al roții intervine în mod continuu în timpul lucrului cu paie 

cu densitate ridicată, viteza de avansare ar trebui redusă. Dacă limitatorul de putere 

funcționează mai mult de 10 secunde în timp ce lucrați cu paie cu densitate normală, 

mașina trebuie oprită imediat și problema trebuie rezolvată. 
 

LĂȚIMEA BALOTULUI  
Lățimea baloţilor poate fi ajustată prin schimbarea distanței dintre placă și arcurile greblei. 

 

 Slăbiți șurubul (1), ajustați distanța dorită și strângeți șurubul. 

Figura 15 : Reglarea lățimii baloţilor  
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FORMELE BALOŢILOR 
 

Maşina de balotat poate aduna toate paiele și iarba împrăștiate sau care dau fost 

combinate anterior în forme diferite. 

 
     Adunarea paielor împrăştiate    Realizarea unui balot din doi baloţi     Inversarea baloţilor 

 

Figura  16:  Forme de baloţi 
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ÎNTREŢINERE 
 

 

 

        Gresaţi din 10 în 10 ore                            Gresaţi din 20 în 20 de ore 

 

Figura 17 : Calendarul de gresaj 

 
 

GRESAJ 
 

1 - Arbore  
Gresaţi toate piesele încrucișate după 8 ore de funcționare 

După fiecare 40 de ore de funcționare, lubrifiați șuruburile și acoperiţi 
tuburile mobile pe canelură cu unsoare. 

 
                               Gresaţi din 8 în 8 ore                             

Figura 18 : Arbore 
 

Pericol: 

 

Indiferent de motivul intervenţiei, motorul tractorului trebuie să fie oprit și 

cheia trebuie scoasă din contact înainte de schimbarea uleiului la 

dispozitivul rotativ sau de orice reparații. 
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1- Lagărul osiei cutiei de viteze  

Gresaţi osia cutiei de viteze după fiecare 20 de ore de funcționare 
 

2- Lagărul osiei de intrare a cutiei de viteze  

Din 10 în 10 ore de funcționare, aduceți lagărul piesei de intrare a cutiei de viteze 

 

3- Soclu pentru brațul de ajustare a înălțimii arcurilor de ras 

Lubrifiați soclul pentru brațul de reglare a înălțimii arcurilor greblei după fiecare 20 de ore de 
funcționare 

 
 

LUBRIFIERE  
 

Există ulei în cutia de viteze unde sunt atașate 9 braţe.  

Calitatea uleiului utilizat este SAE 90 EP (presiune maximă). 

 Cantitatea de ulei din cutia de viteze este de 3,2 litri. 

 Schimbați uleiul la fiecare 100 de hectare sau în fiecare an. 

 

PNEURI 

Presiunea aerului din anvelope trebuie să fie de maximum 2 bari. 

 

ALTE INTERVENŢII 
 

Reparații constând în proceduri complicate, cum ar fi repararea rulmenților cu bile 

sau a cutiilor de viteze care necesită expertiza și unelte și echipamente speciale 

deținute numai de distribuitorul dvs. autorizat. 

 

DEPOZITAREA LA SFÂRŞITUL SEZONULUI 
Procesul de depozitare la finele sezonului se face în poziție de transport și trebuie 

efectuat pe un teren tare și plat. 

La sfârșitul sezonului, când nu veți utiliza mașina timp îndelungat, trebuie să urmați 

următoarele proceduri: 
 

 Mai întâi scoateți baza mașinii și fixați-o. 

 Lăsați mașina pe sol. 

 Desprindeţi mașina de tractor. 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nr Referinţă Cantitate 
ÎN LIMBA TURCĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

Descriere  Descriere 

1 42.10.01.00.000 1 ÇEVİRME KOLU Pârghie de reglare 

2 42.10.02.00.000 1 AYAR SOMUNU KOMPLE Piuliţă de reglare 

3 42.10.00.00.008 1 YÜKSEKLİK AYAR MİLİ Șurub de reglare 

4 42.10.00.00.009 1 MİL BURCU Cuzinet 

5 100R.51104 BUTE 1 BUTE Cuzinet 

6 42.10.00.00.010 1 BUTE BURCU Cuzinet butenă  

7 COMER K791-A 1 ŞANZIMAN KOMPLE Cutie de viteze 

8 400HD.51-72 1 KÖRÜK KELEPÇESİ Clemă membrană 

9 42.10.00.00.011 1 KÖRÜK Membrană 

10 100L.15*6.00-6L 2 TEKERLEK Pneu 

11 42.10.00.00.000 1 TEKERLEK ŞASESİ Montaj pneu 

12 42.11.01.00.000 9 KOL BAGLANTI KOMPLE Tijă de conectare braț  

13 42.11.02.00.000 9 YAY KOLU KOMPLE Braţ 

14 42.00.00.00.010 27 KOL YAYI Arc 



 

 

 
 

 

 

 
 

Nr Referinţă Cantitate 
ÎN LIMBA TURCĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

Descriere  Descriere 

1 42.01.01.00.000 2 AMORTİSÖR İÇ BORUSU Țeavă interioară absorbant șocuri  

2 42.01.02.00.000 2 AMORTİSÖR DIŞ BORUSU Ţeavă exterioară absorbant șocuri 

3 42.01.03.00.000 2 AMORTİSÖR YAYI Arc absorbant șocuri 

4 42.02.00.00.000 1 ÇARDAK KOMPLE Conexiune în 3 puncte (complet) 

5 42.03.00.00.000 1 ÇENGEL Cârlig 

6 42.06.00.00.000 1 KORUMA ELEMANLARI KOMPLE Protecţie completă 

7 42.07.02.00.000 2 PERDE BAGLANTI PROFİL İ KOMPLE Profil conexiune plasă elastică  

8 42.08.01.00.000 1 ŞASE KOMPLE Șasiu (complet) 

9 42.09.00.00.000 1 SAG ÖN KORUMA BORUSU KOMPLE Ţeavă protecţie  

10 42.14.00.00.000 1 SAG MUHAFAZA GRUBU Protecţie dreapta (completă) 

11 42.15.00.00.000 1 ÇEKİ MİLİ KOMPLE Tijă conexiune  

12 42.00.00.00.005 1 ÖN KOL PİMİ Pin superior 

13 42.00.00.00.004 1 ORTA KOL PİMİ Pin 

14 42.12.00.00.000 1 PERDE BAGLANTI SACI Placă conexiune plasă elastică 

15 42.16.00.00.002 1 ORTA KOL PİM BURCU Cuzinet pentru pin 

16 42.13.00.00.001 2 YAN BAGLANTI BORUSU Ţeavă conexiune cortină  

17 42.00.00.00.001 1 PERDE BAGLANTI EK SACI Placă suplimentară conexiune plasă 
elastică 

18 42.00.00.00.002 1 ORTA BRANDA ORTA YAYI Arc median plasă elastică 

19 42.00.00.00.003 2 BRANDA YAN YAYI Arc median plasă elastică 

20 42.00.00.00.007 1 ÇARDAK YAYI Inel 3 puncte  

21 100SF.SFT MHF 1 ŞAFT MUHAFAZA Capac arbore  

22 42.00.00.00.012 1 ŞAFT MİLİ Ţeavă arbore  

23 42.00.00.00.013 1 ŞAFT Arbore 

24 42.05.00.00.000 1 KİLİT SACI KOMPLE Sistem de blocare complet 

25 42.00.00.00.006 1 PERDE Plasă elastică 

26 42.00.00.00.015 1 DAYAMA BURCU Cuzinet 

27 42.04.00.00.000 1 ÇARDAK PİM AYAR SACI Placă de reglare în trei puncte  

28 100R.UCFL207 1 UCFL 207 YATAK Lagăr UCFL207  

29 42.00.00.00.016 1 İSTAVROZ Dispozitiv în cruce 

 

 

 

 



 

 

 
 

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZĂ 

 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

 
FABRICANT 

 

NUMELE : FİMAKS TARIM MAKİNALARI A.Ş ADRESA : 

KARACABEY / BURSA / TURCIA 

Echipamentul identificat mai jos a făcut obiectul unor controale interne de fabricație cu monitorizarea evaluării finale de 
către 

 
LISTA ECHIPAMENTELOR : 

 
Descriere : GREBLĂ FMR 330, FMR 440, FMR 700 DIRECTIVE AFERENTE 

DIRECTIVA PRIVIND MAȘINILE 98/37/CE 

 
Norme aplicate conform STANDARDELOR ARMONIZATE: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, ISO 11684, EN 
1553 

 

Subscrisa companie certifică pe propria răspundere exclusivă că echipamentul specificat mai jos satisface cerințele 
Directivei privind Mașinile 98/37 / CE care se aplică acestuia. 

SEMNAT ÎN NUMELE FABRICANTULUI  

NUMELE : Fethi ÇETİN 

FUNCȚIA : Director General LOCUL / DATA : 
Karacabey – 20.06.2017 SEMNĂTURA : ss indescifrabil 

PARAFA : Compania FİMAKS TARIM MAKİNALARI A.Ş 

    KARACABEY / BURSA / TURCIA 

 
 


