
Becchio & Mandrile BERFRALK S.r.l 

 

Manual de instrucţiuni                                                                                                                  Tocător forestier - FR 

1 

    
 

Via Saluzzo, 83 - SAVIGLIANO (CN) - ITALIA 

Tel. +39 0172 716648 - Fax +39 0172 713088 

Website - www.becchio-mandrile.com -  e-mail – info@becchio-mandrile.com  

  

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI 

 
  

TOCĂTOR FORESTIER 

Gama: FR 

 

 
 

 

 Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza mașina!!!  
 

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZĂ 

http://www.becchio-mandrile.com/
mailto:info@becchio-mandrile.com


Becchio & Mandrile BERFRALK S.r.l 

 

Manual de instrucţiuni                                                                                                                  Tocător forestier - FR 

2 

 

CUPRINS 

1 CONSIDERAŢII ................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2 INFORMAŢII GENERALE ............................................................................................ 6 

2.1 Informaţii despre manual .................................................................................................................................. 6 

2.2 Informaţii despre maşină  .................................................................................................................................. 6 
2.2.1 Identificarea maşinii ........................................................................................................................................ 7 
2.2.2 Utilizări ............................................................................................................................................................ 7 
2.2.3 Contraindicaţii ................................................................................................................................................. 8 
2.2.4 Identificarea principalelor componente ........................................................................................................... 9 
2.2.5 Echipamente .................................................................................................................................................... 9 

2.3 Caracteristici tehnice ....................................................................................................................................... 10 

2.4 Nivelul de zgomot ............................................................................................................................................. 11 

2.5 Ridicarea şi ambalarea maşinii  ...................................................................................................................... 11 

2.6 Perioada de inactivitate  ................................................................................................................................... 12 

2.7 Pornirea după o perioadă de inactivitate  .......................................................................................................12 

2.8 Casare şi aruncare ............................................................................................................................................ 13 

3 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ .............................................................................. 14 

3.1 NORME DE SIGURANȚĂ şi ANTI-ACCIDENTE ..................................................................................... 14 
3.1.1 Descrierea pictogramelor ............................................................................................................................... 17 
3.1.2 Locul pictogramelor pe maşină...................................................................................................................... 19 

4 INSTALARE ŞI FUNCȚIONARE ................................................................................ 20 

4.1 NORME DE SIGURANŢĂ PENTRU CUPLAREA LA TRACTOR ......................................................... 20 

4.2 VERIFICAREA CAPACITĂȚII DE RIDICARE ŞI A STABILITĂȚII TRACTORULUI  .................... 22 
4.2.1 Cuplarea la partea posterioară........................................................................................................................ 22 

4.3 Cuplarea arborelui PTO .................................................................................................................................. 22 

4.4 Reglarea elementelor anti-derapante .............................................................................................................. 25 

4.5 Reglarea rolelor din spate  ............................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 



Becchio & Mandrile BERFRALK S.r.l 

 

Manual de instrucţiuni                                                                                                                  Tocător forestier - FR 

3 

 

 

 

 

5 UTILIZAREA MAŞINII  ............................................................................................ 27 

5.1 Circulația pe drumurile publice ...................................................................................................................... 27 

6 ÎNTREȚINERE ............................................................................................................ 28 

6.1 Instrucțiuni preliminare  ................................................................................................................................. 28 

6.2 Starea curelei de transmisie  ............................................................................................................................ 29 

6.3 Gresarea pieselor mecanice ............................................................................................................................. 29 

6.4 Schimbarea componentelor ............................................................................................................................. 30 

6.5 Strângerea pieselor de etanșare   ..................................................................................................................... 31 

6.6 Completarea cu ulei de gresaj şi schimbarea uleiului de gresaj  .................................................................. 31 

7 DIAGNOSTICUL DEFECȚIUNILOR, CERCETAREA AVARIILOR ........................... 32 

7.1 Funcționare inadecvată a arborelui PTO ....................................................................................................... 32 

7.2 Vibrații excesive ale maşinii ............................................................................................................................ 32 

7.3 Blocarea arborelui rotativ  .............................................................................................................................. 33 

7.4 Zgomot  în timpul funcționării cutiei de viteze.............................................................................................. 33 

8 GARANȚIE ................................................................................................................. 34 

8.1 Valabilitate ........................................................................................................................................................ 34 

9 PIESE DE SCHIMB .................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Becchio & Mandrile BERFRALK S.r.l 

 

Manual de instrucţiuni                                                                                                                  Tocător forestier - FR 

4 

1 CONSIDERAŢII 

 

Acest manual, împreună cu declarația de conformitate, trebuie considerat parte integrantă a mașinii 

furnizate de Compania Becchio & Mandrile - BERFRALK S.r.l. și trebuie însoţească mașina până 

la casare. 

Dacă nu este livrat cu utilajul sau se pierde, vă recomandăm să solicitați un exemplar al manualului 

de la compania Becchio & Mandrile - BERFRALK S.r.l. care vă va trimite un manual cât mai 

curând posibil. 

Acest manual conține regulile privind funcționarea, întreținerea periodică normală, detectarea  şi 

repararea defecţiunilor și lista pieselor de schimb pentru mașina produsă de Compania Becchio & 

Mandrile - BERFRALK S.r.l. 

Vă recomandam să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi întreţinere, și să urmaţi 

întocmai indicațiile descrise înainte de orice utilizare, control și operațiune realizată asupra 

mașinii. 

Dacă aveţi dificultăți de interpretare a textelor sau a graficelor, sau schițele / schemele nu vă sunt 

suficient de clare, este recomandat să contactați Compania Becchio & Mandrile - BERFRALK 

S.r.l. care vă furnizează toate explicațiile prin intermediul experților de operare / întreținere sau 

prin intermediul angajaților care au elaborat manualul. 

Compania Becchio & Mandrile - BERFRALK S.r.l. este permanent la dispoziția utilizatorilor, a 

entităţilor comerciale și a tuturor persoanelor interesate de o colaborare eficientă pentru a 

îmbunătăți înțelegerea întregului manual. 

Conform normelor în vigoare, informațiile și noutățile referitoare la situații periculoase sunt 

subliniate în clarificările aduse în capitolul 3. 

 

 

Acest manual a fost redactat conform reglementărilor în vigoare. 

Este o parte integrantă a mașinii și trebuie să însoţească mașina împreună cu Declarația de 

conformitate în caz de revânzare. 
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2 INFORMAŢII GENERALE 

2.1 INFORMAŢII DESPRE MANUAL 

Acest manual furnizează toate informațiile pentru utilizarea și întreținerea mașinii. Funcționarea 

optimă și durata sa de viaţă vor depinde de buna întreținere, de utilizarea pieselor de schimb 

originale și de atenția în timpul utilizării. 

Unele ilustrații prezente în acest manual prezintă particularități sau accesorii care ar putea fi diferite 

de cele ale mașinii dv., o componentă poate fi îndepărtată pentru a asigura claritatea ilustrațiilor. 

Chestiunile tratate în acest manual sunt cele solicitate în mod expres de Directiva 2006/42 / CE. 

 

Pe mașină sunt ataşate pictograme speciale pe care operatorul trebuie să le menţină perfect vizibile 

și să le înlocuiască atunci când nu sunt mai lizibile așa cum se prevede în reglementările 

comunitare. 

Mașina trebuie utilizată, depozitată și întreţinută exclusiv de personal calificat, care cunoaște 

caracteristicile specifice și care ştie procedurile de siguranță. 

 

Vă recomandăm să utilizați DOAR piese de schimb și accesorii originale. 

Piesele care nu sunt originale, pe lângă faptul că duc la pierderea garanției, ar putea fi 

periculoase, reducând durata de viaţa și performanțele mașinii. 

 

2.2 INFORMAŢII DESPRE MAŞINĂ 

Alegerea materialelor utilizate pentru construcție se face de către Compania Becchio & Mandrile - 

BERFRALK S.r.l. în funcție de utilizarea specifică pentru care a fost proiectată și construită 

mașina: posibile utilizări substanțial diferite pot duce la deteriorarea obiectelor şi rănirea 

persoanelor și pot pune în pericol buna funcționare a mașinii. 

Respectarea și conformitatea reținerii cu condițiile de utilizare, reparație și întreținere, după cum se 

specifică în acest manual, constituie elementele esențiale pentru utilizarea preconizată. 

Utilizarea mașinii pentru operaţiuni neprevăzute la proiectarea și care nu sunt descrise în acest 

manual exoneerează Compania Becchio & Mandrile - BERFRALK S.r.l. de orice responsabilități 

directe sau indirecte. 

 

Fiecare modificare arbitrară adusă acestei malşinii exonerează Compania Becchio & Mandrile - 

BERFRALK S.r.l. de orice responsabilități pentru daune sau leziuni, mai mult sau mai puţin grave 

afectând obiectele sau persoane, operatori sau terți. 

O utilizare corectă a mașinii, respectarea scrupuloasă a normelor enumerate în acest manual și 

aplicarea riguroasă a tuturor măsurilor de precauție pentru a preveni posibile situații de pericol 

elimină riscul de accidente, vor face mașina să funcționeze mai bine și pentru o perioadă mai lungă 

și aceasta va reduce avariile la minimum. 

 

Compania Becchio & Mandrile - BERFRALK S.r.l. nu îşi asumă nici o responsabilitate 

obiectivă sau subiectivă atunci când normele scrise in manual nu sunt aplicate si respectate. 
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2.2.1 Identificarea maşinii 

Pe carcasa fiecărei mașini sunt montate marcajul EC și o plăcuţă de identificare care 

cuprinde datele fabricantului, modelul, numărul de serie, anul fabricaţiei și greutatea mașinii. 

 

 

Plăcuţa de identificare  

Locul plăcuţei de identificare pe maşină  

 
 

Datele înscrise pe plăcuța de identificare sunt esențiale pentru fiecare comandă de piese de schimb. 

  

TTOOCCĂĂTTOORR  FFOORREESSTTIIEERR    

gama FR …… 

număr serie …… 

anul 20… 

 

 

2.2.2 Utilizări 

TOCĂTORUL FORESTIER din gama FR, care face obiectul acestui manual a fost proiectat și 

construit exclusiv pentru mărunțirea pe sol a reziduurilor lemnoase / vegetale pe terenurile agricole 

tipice, pentru mărunțirea ramurilor mici și tăierea ierbii și a altor elemente similare. 

De exemplu, mașina este utilă pentru curățarea terenurilor, livezilor, gazoanelor și a altor zone 

similare. Alte utilizări pot fi mărunțirea ramurilor rămase după tăierea unor arbuşti sau curățarea 

terenurilor cu vegetație deosebit de bogate. 

Verificați însă ca pe terenul care trebuie tratat să nu existe pietre, reziduuri feroase, deşeuri, 

materiale dure și compacte (blocuri de beton, cărămizi, obiecte) și ramuri cu diametrul mai mare de 

20 cm. 

Mașina nu este potrivită pentru a fi utilizată în sectoare silvice de acest tip. 

 

O utilizare diferită de cea specificată este considerată improprie. 
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Compania Becchio & Mandrile - BERFRALK S.r.l. nu îşi asumă nici o responsabilitate, de 

asemenea, în cazul în care pictogramele de siguranță furnizate pe mașină vor lipsi, vor deveni 

ilizibile sau vor fi  mutate din poziția inițială. 

Modelul care face obiectul acestui manual este cuplat la tractor prin intermediul unui cuplaj în trei 

puncte spate și acționează la sol în virtutea propriei greutăți și graţie rotaţiei rotorului operat de 

PTO. 

Utilajul este constituit dintr-o structură în care componenta de antrenare este formată dintr-un rotor 

orizontal cu osie la care sunt conectate dispizitivce care se rotesc la viteză mare și în sens contrar 

snesului de avans al tractorului. 

În acest fel, produsul este dirceţionat în carcasa care formează mașina spre partea anterioară-

superioară, o traversează spre partea superioară și se elimină prin partea din spate. 

Libertatea de mișcare a cioanelor ajută la amortizarea şocurilor datorate denivelărilor în timpul 

lucrului pe un teren dificil. 

Mașina are un sistem de reglare a înălțimii de tăiere realizate prin dispozitivele laterale 

antiderapante și de rola posterioară. 

 

2.2.3 Contraindicaţii 

Enumerăm principalele contraindicații de utilizare a tocătorului forestier: 

- asigurați-vă că pe terenul care trebuie lucrat nu există pietre sau roci. 

- asigurați-vă că pe solul care trebuie lucrat nu există elemente metalice de nici un tip, în special 

plase, cabluri, funii, lanțuri, conducte, cuie etc; 

- respectați și aplicați cu grijă instrucțiunile de reglare a înălțimii mașinii la sol, nu permiteţi 

staţionarea persoanelor pe o rază de 50 de metri de mașină; 

- vă recomandăm să nu lucrați niciodată  cu utilajul „legat la sol” pe un teren umed pentru a nu 

pune în pericol componentele de evacuare, iar balansul mașinii riscă să deterioreze rotorul. În 

aceste cazuri, componentele se vor uza excesiv de repede, puterea nominală este preluată de motor, 

există riscul de a umple apărătoarele de protecţie ale rotorului cu pământ presat; 

- o utilizare prelungită a maşinii „atașate la sol” va duce petrificarea și întărirea pământului, 

focându-l mai dificil de prelucrat. 

 

 

ATENŢIE! 

Mașina trebuie să fie utilizată de un singur operator din cabina tractorului. 

  O utilizare diferită de cea specificată este considerată necorespunzătoare 
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2.2.4 Identificarea principalelor componente 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Partea posterioară 

1. cutia de viteze  
2. cuplajul în trei puncte  
3. lamele de siguranţă  
4. apărătoarele 
curelelor de transmisie  

1. carcasă  
2. dispozitive anti-derapante 
3. uşa din spate  
4. rolele din spate 

 

Partea frontală 

Rotor 

1. rotor  
2. ciocan rotativ 360°  
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2.2.5 Echipamente 

Echipamente standard     Echipamente opţionale  

 

Apărătoare frontale şi posterioare     Cutie de viteze 1000 r.p.m.  

Cuplaj în trei puncte      Set arc de protecţie  

Cutie de viteze 540 r.p.m. cu ambreiaj supra-turat    

Rulmenţi reglabili role      

Contra-lamă        

Dispozitiv hidraulic de deschidere uşă spate  

Arbore PTO        

Role spate Ø 220 

Cadru strat dublu 8   

Ciocane rotative 360°  

Dispozitive anti-derapante 

 

 

2.3 CARACTERISTICI TEHNICE 

În proiectarea și construcția tocătorului s-au folosit toate competenţele necesare pentru a da un 

produs de înaltă calitate și fiabilitate deosebită, cu respectarea deplină a normelor în vigoare și cu 

preocuparea specială pentru prevenirea accidentelor. 

 

Dimensiunile și greutățile sunt scrise în graficul următor: 

 

 TOCĂTOR FORESTIER gama FR 

Model Lăţime 
de lucru 

(mm) 

Lăţime 
totală  

(A)  
(mm) 

Lungime     

(B)          

(mm) 

Înălţime   
(C)      

(mm) 

Putere 
(CP) - kW 

Nr 

ciocane 

 

Greutate 
 

(kg) 

160 1600 1820 1100 1100 80 26 885 

180 1800 2020 1100 1100 80 30 950 

200 2000 2220 1100 1100 100 34 1020 

225 2250 2470 1100 1100 100 38 1120 

Notă: sistemul hidraulic al tuturor mașinilor este proiectat să suporte o presiune maximă admisă de 

230 bar 
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2.4 NIVELUL DE ZGOMOT 

La toate utilajele produse de Becchio & Mandrile - BERFRALK S.r.l. se face verificarea nivelului 

de zgomot. 

Conform datelor din diferitele poziții inspectate, vă recomandăm utilizarea dispozitivelor 

individuale de protecție auditivă. 

 

 

ATENŢIE ! NNiivveelluull  ssoonnoorr  eecchhiivvaalleenntt  AA,,  mmăăssuurraatt  ppee  mmaașșiinnăă  eessttee::  

LL  AAeeqq  ==  8800  ddBB((AA))  

 
AVERTIZARE! 

Curățarea, întreținerea regulată a mașinii și ungerea periodică contribuie la reducerea 

problemelor de zgomot. 

ATENŢIE! 

Ţinând cont de nivelul zgomotului emis, este necesar să folosiți un tractor dotat cu cabină 

izolată fonic sau să purtaţi echipament  individual de protecţie 

 

 

2.5 RIDICAREA ŞI AMBALAREA MAŞINII  

Mașina nu necesită ambalare specială: este furnizată în mod normal de compania Becchio & 

Mandrile - BERFRALK S.r.l. gata de utilizare sau, în cazurile specifice, poate fi asigurată printr-o 

ambalare în folie sau poate fi ambalată în cutie de lemn. 

Mașina este dotată cu un sistem de cuplare realizat cu dispozitivec speciale. 

 

În mod normal, mașina este ucplată la tractor prin intermediul cuplajului în trei puncte. 

Utilajul poate fi transportat pe o remorcă sau un mijloc de transport analog aprobat pentru 

circulația rutieră, ridicat cu funii și sisteme de ridicare adecvate. 
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În timpul ridicării pentru transport și așezare, trebuie să aveți grijă să nu deteriorați părțile sunsibile. 

În final așezați mașina de tocat un palet cu dimensiuni cel puțin egale cu baza mașinii și prindeţi 

câteva panouri din lemn în jurul a patru muchii pentru a preveni alunecarea pe planul paletei. 

Mijloacele de ridicare folosite pentru ridicarea mașinii trebuie calculate în mod oportun ținând cont 

de greutatea scrisă pe plăcuţa de identificare a mașinii. 

 

ATENŢIE! 

Pentru ridicarea mașinii folosiți cârlige de siguranță și 

frânghii corespunzătoare, introducându-le în punctele 

adecvate pentru ridicarea indicate în pictogramele aplicate pe 

mașină. 

 

 

Când mașina este parcată la sol, verificați dacă este poziționată în mod stabil și sigur. 

 

 

2.6 PERIOADA DE INACTIVITATE 

Înainte de a pune mașina în repaus pentru perioade lungi, este oportun să funcționați după cum 

urmează: 

• spălați cu atenție mașina; 

• verificați uitlajul pentru a detecta posibile defecţiuni structurale sau pentru a observa 

posibile abraziuni profunde pe vopsea; 

• verificați dacă toate apărătoareşe de protecție sunt prezente și că pictogramele de 

siguranță originale sunt în pozițiile lor, întregi și lizibile; 

• În caz de lovituri, abraziuni sau defecţiuni realizaţi reparațiile necesare: în caz de 

necesitate, înlocuiți imediat pictogramele sau piesele deteriorate ale mașinii; 

• gresaţi toate piesele mecanice, dispozitivele de strângere, capul de prindere la 

arborele PTO (a se vedea capitolul 6.2 „Gresarea componentelor mecanice”); 

• introduceți partea terminală a conductelor hidraulice în suporturile speciale 

• depozitaţi, dacă este posibil, mașina într-un loc acoperit și așezați mașina pe 

suporturi de lemn stabile; 

• acoperiți mașina cu o prelată cu legare adecvată. 

 

 

2.7 PORNIREA DUPĂ O PERIOADĂ DE INACTIVITATE  

După o lungă perioadă de inactivitate a mașinii, trebuie să urmați procedura de mai jos, astfel încât 

toate calitățile mecanice ale mașinii să fie restaurate în mod optim: 

• Spălați cu atenție mașina și verificați-o pentru a vedea integritatea acesteia, detectând posibile 

formațiuni de rugină, fisuri sau avarii. Dacă veți găsi anomaliile descrise mai sus, interveniți în 

mod oportun; 
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• Verificați prezența tuturor pictogramelor, curățați-le și în final înlocuiţi componentele uzate, 

decolorate sau lipsă 

• Verificați prezența și instalarea corectă a tuturor dispozitivelor de protecție ale mașinii; 

• Verificați integritatea conductelor hidraulice, în cazul în care fdetectaţi fisuri, tăieturi sau 

abraziuni, chiar de dimensiuni reduse, înlocuiți conductele înainte de utilizare. De asemenea, 

înlocuiți complet conductele după 6 (șase) ani de la data fabricaţiei conductei respective. 

• Ungeți toate piesele supuse frecării, în special piesele dotate cu lubrifiant special și cu 

pictogramă; 

• Conectați mașina la tractor și porniți-o treptat verificând funcționarea corectă. 

 

 

2.8 CASARE ŞI ARUNCARE  

În caz de casare, mașina trebuie aruncată într-o zonă de aruncare a deşeurilor corespunzătoare, cu 

respectarea legilor în vigoare. 

Înainte de a proceda la casare, este necesar să separați piesele de plastic sau de cauciuc de 

materialul electric și electronic. 

Recuperați uleiurile epuizate și aruncați-le în centrele speciale de colectare (zone obligatorii de 

aruncare a uleiurilor uzate). 

Piesele constituite integral din material plastic, aluminiu, oțel, pot fi reciclate dacă sunt colectate în 

locaţii adecvate. 
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3 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

 

 URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI DE SIGURANȚĂ SUNT ELABORATE PENTRU A VĂ 

PROTEJA SECURITATEA: ESTE NECESAR, PRIN URMARE, SĂ LE CITIȚI CU ATENȚIE, 

SĂ LE MEMORAȚI ȘI SĂ LE APLICAȚI ÎNTOTDEAUNA. 

Utilizați mașina, efectuați controalele periodice și intervențiile de întreținere în conformitate cu 

prevederile din normele de siguranță în vigoare. 

Nerespectarea normelor sau a măsurilor de siguranță pot provoca accidente în timpul operării şi a 

operaţiunilor de întreținere și reparare a mașinii. 

Tocătorul forestier FR fabricat de compania Becchio & Mandrile. BERFRALK S.r.l. este construit 

și proiectat exclusiv pentru a realiza mărunțirea în zonele agricole și forestiere. 

Orice alt mod de utilizare trebuie autorizat în scris în mod expres compania mamă. 

Eventualele modificări ale utilajului, neautorizate de constructor (în formă scrisă), vor exclude 

responsabilitatea acestuia. 

 

 

ATENŢIE! 

Compania Becchio & Mandrile. BERFRALK S.r.l. nu este responsabilă pentru 

eventualele deteriorări sau daune cauzate de o opereare necorespunzătoare sau 

inadecvate a maşinii. 

 

Mașina trebuie folosită numai de personal autorizat, cu permis de conducere, instruit, care 

cunoaște funcționarea și pericolele acesteia. 

În caz de îndoieli, apelați direct tehnicienii companiei. 

 

Toate instrucțiunile enumerate trebuie respectate cu atenție. 

 

3.1 NORME DE SIGURANŢĂ ŞI ANTI-ACCIDENTE  

 

AVERTIZARE! 

Verificați cu atenție mașina înainte de fiecare pornire. 

 

 

Compania Becchio & Mandrile. BERFRALK S.r.l. nu poate prevedea toate circumstanțele 

posibile care poate implica un potențial pericol. Instrucțiunile scrise în acest document și pe 

produs nu sunt, prin urmare, exhaustive. 
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o Respectați, pe lângă instrucțiunile conținute în acest manual, toate normele de siguranță și anti-

accident cu caracter general. Nu operaţi mașina și nu efectuați întreținerea înainte de a citi şi a 

înţelege toate instrucțiunile. 

o Sistemul de semnalizări aplicate pe mașină oferă o serie de indicații importante: respectarea lor 

servește siguranței dv. 

o Asigurați-vă că toate pictogramele de siguranță sunt lizibile. În caz contrat curățați-le și 

înlocuiți-le cu plăcuţe de semnalizare noi. 

o Mașina este proiectată să fie utilizată doar de un utilizator familiarizat cu instrucţiunile 

privind operarea tractorului la care este cuplată mașina. 

Nu staţionaţi lângă maşină nici atunci când nu funcționează. Mașina poate fi dotată cu 

deplasare hidraulică laterală, ceea ce constituie pericol de strivire 

 

 

AVERTIZARE! 

Înainte de a începe utilizarea utilajului, este necesar să cunoașteți toate 

dispozitivele, comenzile și funcțiile acestuia, studiind cu atenție prezentul 

manual. 

Înainte de a coborî de pe tractor și înainte de fiecare operațiune de întreținere, 

trageţi frâna de mână, opriți motorul și scoateți cheia din contact de pe tabloul 

de bord. 

o Înainte de a folosi utilajul, asigurați-vă că toate dispozitivele de siguranță sunt amplasate corect 

la locul lor și sunt în bună stare; dacă există defecțiuni sau deteriorări ale protecțiilor, înlocuiți-

le imediat. 

o Manualul trebuie să fie întotdeauna în proximitatea mașinii pentru ca operatorul să îl poată 

consulta înainte de fiecare operațiune. În cazul în care a fost pierdut sau deteriorat, este necesar 

să solicitați companiei Becchio & Mandrile. BERFRALK S.r.l. un alt exemplar. 

o Nu lucrați niciodată cu acest utilaj dacă sunteți obosit, bolnav sau sub influența alcoolului, 

drogurilor sau medicamentelor. 

o Recomandăm operatorului ce lucrează pe mașină să nu poarte articole de îmbrăcăminte  largi 

care pot fi prinse în maşină (mâneci largi neprinse la încheietură, curele, coliere, brățări, inele). 

 

Operatorul trebuie, în perioada de utilizare, întreținere și reparație a mașinii, să poarte 

încălțăminte generală de lucru anti-accident, mănuși de siguranță, căşti cu dispozitive anti-

zgomot și măști anti-praf. 

 

o În timpul utilizării, mașina poate produce probleme legate praf; Vă sugerăm să utilizați tractoare 

dotate cu cabină cu filtre pe sistemul de ventilație sau să folosiți sisteme de protecție ca măștile 

anti-praf sau măștile cu filtru. 

o În timpul utilizării, operatorul trebuie să aibă vizibilitate suficientă asupra zonelor de lucru 

periculoase. Tractorul trebuie să fie echipat cu oglinzi retrovizoare pe ambele părți și cu sistem 

de iluminare pentru a asigura o vizibilitate suficientă în spate. 

o Mașina nu trebuie lăsată nesupravegheată atunci când este în mișcare. 



Becchio & Mandrile BERFRALK S.r.l 

 

Manual de instrucţiuni                                                                                                                  Tocător forestier - FR 

15 

o Verificați dacă mașina nu a suferit deteriorărilor în timpul fazei de transport și în cazul acesta 

apelați imediat la compania Becchio & Mandrile. BERFRALK S.r.l. 

o Înainte de a vă apropia de mașină, așteptați ca toate componentele să fie complet oprite. 

o Păstrați mașina curată fără materiale străine (depuneri, ustensile, obiecte care se pot arunca) care 

ar putea deteriora mașina sau pot fi periculoase pentru operator. 

 

 

ATENŢIE - PERICOL! 

Este absolut interzis să urcaţi sau să transportaţi persoane pe mașină. 

Nu modificaţi și nu îndepărtați protecțiile și dispozitivele de siguranță aplicate 

pe mașină pentru siguranța operatorului și a celorlalte persoane. 

 

o Când mașina este decuplată de la tractor, asigurați-vă că este parcată pe un teren compact și 

plan, verificând că este oprită și stabilă. 

o Efectuați intervențiile de întreținere pe mașină numai dacă este aşezată pe un teren stabil, 

compact și nivelat. 

o Evitați să acționați pe sol noroios, nisipos sau cu deşeuri. 

o Asigurați-vă că dispozitivul PTO este cuplat în mod corect după fiecare operațiune de conectare 

a mașinii. 

o În caz de rupere sau deteriorare a protecției anterioare sau posterioare a mașinii, a arborelui PTO 

sau a curelelor de transmisie, schimbați-le imediat. Nu lucrați niciodată cu protecțiile 

menționate anterior rupte sau lipsă  

o Verificați starea de uzură a conductelor hidraulice. În caz de deteriorare (sau cel puțin la fiecare 

6 ani) procedaţi la înlocuirea lor. 

 

 

AVERTIZARE! 

Când mașina nu este cuplată la PTO, conductele hidraulice trebuie să fie 

amplasate pe suporturile speciale. 

 

• Nu folosiți conductele flexibile ca elemente de suspendare; aceste componente sunt mobile și nu 

oferă un suport stabil. Este interzis să urcați pe mașină și / sau să transportaţi persoane pe 

maşină. 

 

 

ATENŢIE! 

Nu stați, din nici un motiv, între tractor și mașină atunci când motorul este 

pornit și / sau dispozitivul PTO cuplat. 

Este interzisă folosirea utilajului pentru a efectua operațiuni de ridicare de 

obiecte sau persoane. 

 

• Posibile modificări ale mașinii pot cauza probleme de siguranță. În acest caz, utilizatorul va fi 

singura persoană responsabilă de posibile accidente. 
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3.1.1 Descrierea pictogramelor 

 

ATENŢIE! 

Asigurați-vă că semnalizările de siguranță sunt lizibile. Curățați-le folosind o 

cârpă, apă și săpun. 

Înlocuiți etichetele deteriorate, punându-le în poziția exactă după cum este 

descris în cele ce urmează. 

Următoarele simboluri, cuprinse în prezentul manual, au rolul de a atrage atenția operatorului 

asupra posibilelor pericole prezente şi constituie indicații de siguranță. 

Următoarele simboluri aplicate pe mașină sunt indicații de perico sau de acţiuni obligatorie din 

partea operatorului. 

 

 

1. ATENŢIE – Operațiunile de reglare și întreținere trebuie efectuate 
după studierea manualului de utilizare și întreținere cu mașina oprită 
și cheia scoasă din contact. 

 

2. ATENŢIE – Pericol de contact cu componentele în mișcare, stați la 
o distanță sigură. 

 

3. ATENŢIE – PERICOL din cauza lichidelor sub presiune. Studiaţi 
manualul înainte de a lua măsuri și, în caz de rănire, mergeţi la medic. 

 

4. ATENŢIE - Verificați sensul de rotație și numărul de rotații (540 de 
rotații / min) ale dispozitivului PTO al tractorului înainte de a fixa 
arborele cardanic. 

 

5. ATENŢIE – Acționați arborele PTO, staţi la distanță. Nu faceți nici 
o operațiune de întreținere și / sau control cu PTO-ul cuplat. 
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6. ATENŢIE - Pericol de aruncare a materialelor. Păstraţi o distanţă 
de cel puțin 70 m faţă de mașină. 

 

7. ATENŢIE - Nu îndepărtați și nu deschideți apărătoarele de 
protecție până când curelele de transmisie nu sunt complet oprite. 

 

8. ATENŢIE – Este interzise urcarea sau transportul persoanelor pe 
maşină. 

 

9. ATENŢIE – Asigurați-vă că arborele rotorului și celelalte părți ale 
mașinii sunt oprite complet înainte de a vă apropia de mașină. 

 

10. ATENŢIE - Nu stați niciodată între tractor și mașină, sunteţi în 
pericol pentru a fi prins  şi zdrobit. 

    

 
11. ATENŢIE - Folosiți 
echipamentele de protecție 
individuală indicate. 

 

 
12. Puncte de gresaj. 

 

13. Punct de cuplare pentru ridicarea maşinii. 
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3.1.2 Locul pictogramelor pe maşină  

Poziția plăcii de identificare și pictogramele sunt cele arătate în figura următoare  
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4 INSTALARE ŞI FUNCŢIONARE  

 

     

ATENŢIE! 

În timpul oricărei operații, utilizați 

echipamentele de protecție 

individuală la nevoie. 

4.1 NORME DE SIGURANŢĂ PENTRU CUPLAREA LA TRACTOR 

 

ATENŢIE! 

Înainte de a coborî de pe tractor și înainte de fiecare operațiune de 

întreținere, trageţi frâna de mână, opriți motorul și scoateți cheia din 

contact de pe tabloul de bord. 

 

 

Tocătorul forestier FR poate fi cuplat doar la spatele tractorului. 
 

 

Pentru cuplarea mașinii procedaţi după cum urmează: 

După ce asigurați stabilitatea efectivă a mașinii și aşezarea sa orizontală pe sol acționați după cum 

urmează pentru a cupla mașina la tractor: 

• Introduceți sferele de conectare în lăcaşurile speciale de pe mașină 

 

 

• Opriți pivotii de fixare cu întrerupătoarele speciale 

• Deschideți cârligele brațelor inferioare de ridicare ale tractorului și 

apropiați-le de mașină aducându-le în pozițieade cuplare 

 

 

• Ridicați elevatorul pentru a agăţa sferele de cârligele brațelor 

elevatorului și blocaţi-le 
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• Efectuați aceeași operație cu cuplajul în trei puncte 

 

 

• Ridicați mașina de la sol cu câţiva centimetru și, prin părtea 

inferioară a dispozitivelor de ridicare a tractorului, compensaţi 

mișcarea laterală a mașinii 

• Conectați disppozitivul PTO și blocați-l cu lanțurile speciale pe 

ambele părți 

 

 

 

• Eliminaţi presiunea posibilă dinsistemul hidraulic al tractorului 

prin acţionarea repetată asupra  tijelor aferente cu motorul oprit 

și conectați conductele hidraulice. Respectați întotdeauna codul 

culorilor, fiindcă o conexiune greșită va provoca mișcări ale 

mașinii diferite de cele comandate (OPTIONAL) 

Dacă tractorul folosit nu este înzestrat cu cârlige rapide la cele trei puncte de legătură, citiți 

următoarea recomandare: 

• Nu efectuați operaţiunile din primele patru puncte din prezentul capitol, ci procedaţi după 

cum urmează: 

o Potriviţi şi orificiile de conectare al mașinii cu orificiile brațelor inferioare de 

ridicare ale tractorului 

o Introduceți pivotii speciali de fixare a mașinii și potriviţi-i cu ştifturile  

o Efectuați aceeași operație la cuplajul în trei puncte 

• După care respectaţi următoarele instrucţiuni: 

 

 

 

ATENŢIE! 

Introduceți și blocaţi ştifturile de siguranță. Blocaţi dispozitivul anti-

deșurubare de pe cuplajul în trei puncte.  

La fiecare conexiune și înainte de utilizare 

verificați introducerea corectă a arborelui cardanic și a conductelor 

hidraulice de aspiraţie. 
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Pentru a deconecta utilajul, procedaţi în ordine inversă la 

operaţiunile descrise mai sus. Deconectați mașina numai pe un 

teren compact și plat. Dacă este necesar, puneți sub punctele de 

sprijin ale mașinii o placă din lemn sau dintr-un material similar 

pentru a evita scufundearea în sol. 

Introduceți conductele hidraulice la dispozitivele de admisie 

speciale de pe mașină. (OPTIONAL)  
 

 

4.2 VERIFICAREA CAPACITĂŢII DE RIDICARE ŞI A STABILITĂŢII 

TRACTORULUI  

4.2.1 Cuplarea la partea posterioară 

Înainte de conectarea mașinii la partea din spate a tractorului, verificați capacitatea de ridicare și 

stabilitatea tractorului prin următoarea formulă și, dacă este necesar, puneți balast în partea 

anterioară. 

 

M x (S1+S2) < 0,2 T x i + Z (d + i) 

 

 

i = Distanţa dintre roţile tractorului 

d = Distanţa osiei anterioare faţă de balast  

S1 = 

Distanța dintre roata din spate centrală a 

tractorului și punctul de conectare al 

mașinii (dimensiune măsurabilă) 

S2 = 

Distanța dintre punctul de conectare și 

centrul de greutate al mașinii (declarată 

de fabricant) 

T = Greutatea tractorului + 75 kg (operator) 

Z = Greutatea balastului 

M = Greutatea maşinii (+lama de nivelare) 

 

Dimensiunea modelelor S2 160 - 180 - 200 – 225 = 452 

mm 
 

 

 

Este obligatoriu să se verifice capacitatea de ridicare și stabilitatea 

tractorului pentru a evita răsturnarea acestuia și / sau pierderea 

aderenței sistemului de direcţie. 
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4.3 CUPLAREA ARBORELUI PTO 

Arborele PTO este furnizat de Compania Becchio & Mandrile - BERFRALK S.r.l. ca dotare 

pentru mașină împreună cu manualul de utilizare și întreținere furnizat de fabricantul arborelui 

cardanic. 

Înainte de fiecare conectare a artobreluli PTO, verificați integritatea protecțiilor acestora.  

Este absolut interzis să folosiţi un arbore PTO cu protecții lipsă, uzate sau deteriorate. 

 

 

Înainte de a coborî de pe tractor și înainte de fiecare operațiune, trageţi 

frâna de mână pentru a deconecta PTO, opriți motorul și scoateți cheia 

din contact de pe tabloul de bord. 

• Curățați și gresaţi dispozitivul PTO. 

• Gresaţi, dacă este necesar, arborele cardanic urmând indicațiile furnizate de 

fabricantul acestuia. 

 

-  Introduceți arborele PTO într-o parte pe PTO-ul 

tractorului și în cealaltă parte pe cutia de viteze a mașinii 

respectând sensul de asamblare prescris de constructor și 

adecvat pe acoperirea exterioară a protecției cu o săgeată 

sau cu simbolul tractorului. 

- Fixați lanțurile anti-rotație. 

- Verificați dacă blocul de siguranță anti-desfacere (pulsatil 

sau de alt tip) este corect introdus și fixat în propria carcasă. 
 

 

 

 

ATENŢIE - Verificați direcția de rotație și numărul de rotații (540 rpm) al 

PTO-ului tractorului înainte de a introduce arborele PTO și înainte de a 

porni mașina. 

- Asigurați-vă că arborele PTO nu atinge protecția pto-ului tractorului, protecția arborelui cutiei de 

viteze sau a altor părți ale mașinii în timpul ridicării și coborârii mașinii. 

- La verificarea cabinei de comandă, prin acţionarea pe maneta specială, asiguraţi-vă că la coborârea 

sau ridicarea mașini cele două secţiuni ale arboreului PTO sunt întotdeauna suprapuse. 

- Asigurați-vă că arborele PTO, în timpul lucrului, are 

conductele suprapuse timp de cel puțin 1/3 din lungimea 

lor în poziția de elongaţie maximă și de cel puțin 10 cm 

liber în poziția de elongaţie minimă. 
 

- Dacă arborele PTO este prea lung, înlocuiți-l cu unul mai scurt sau tăiați partea excedentară în 

continuare în modul următor: 
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Scurtați protecțiile din 

plastic. 

Scurtați conductele 

interioare cu aceeași 

lungime. 

Eliminaţi cu grijă 

scurgerile. 

Gresaţi ţeava interioară. 

 

Compania Becchio & Mandrile. BERFRALK S.r.l., nu este responsabilă de eventualele daune 

provocate de o asamblare necorespunzătoare sau de o adaptare a arborelui PTO. 

 

După oprirea operațiunilor de mărunțire, arborele PTO 

trebuie să fie decuplat de la PTO-ul tractorului și trebuie să 

fie așezat pe suportul său. 

 

 

Pentru a opera mașina în mod optim, 

este esențial ca lamele în timpul 

lucrului să nu atingă solul. 

  
 

Dacă lamele fixate pe rotor ating solul, reglați înălțimea de la sol, acționând asupra reglajelor 

dispozivielor antiderapante și / sau ale rolelor posterioare. 

 

 

ATENŢIE! 

Înălţimea minima de tăiere = 35 mm 

Folosiţi numai componente şi scule originale de la Becchio & Mandrile - 

BERFRALK S.r.l.. 
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De asemenea, verificați poziția arborelui PTO. Acesta trebuie să fie orizontal sau secţiunea de pe 

maşină puțin mai mic decât la tractor. (Ideal este să se lucreze cu arborele PTO orizontal, Fig. (A)) 
 

 
Fig.(a) 

 

 

4.4 REGLAREA ELEMENTELOR ANTI-DERAPANTE 

 
 

• Ridicați mașina cu câțiva centimetri și puneți-o pe suporturi de dimensiuni adecvate, care 

pot să suporte greutatea mașinii. 

• Verificați stabilitatea mașinii înainte de a efectua lucrări de întreținere, reparație sau reglare. 

• Purtați echipamente de protecţie speciale (încălțăminte anti-accidente, eventual căşti anti-

zgomot, ochelari de protecție, mănuși de lucru și salopete cu prinder la manșete și glezne și 

fără părţi largi care se pot prinde în maşină). 

• Deșurubați și îndepărtați din lăcaşurile lor șuruburile de fixare indicate de săgeți. 

• Poziționați dispozhitivelke antiderapante în noua poziție, centrând găurile în care trebuie 

introduse șuruburile de fixare. 

• Introduceți șuruburile de fixare și strângeţi-le bine cu piulița de fixare automată. 

• Efectuat aceleași operațiuni și în partea opusă a mașinii. 
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ATENŢIE! 

Efectuați reglarea în mod simetric în ambele părți ale mașinii și pe ambele 

părți ale dispozitivului antiderapant. 

4.5 REGLAREA ROLELOR DIN SPATE 

 

 

B                    A 
 

• Ridicați mașina de la sol cu câțiva centimetri și puneți-o pe suporturi de dimensiuni 

adecvate, care pot susţine greutatea mașinii. 

• Verificați stabilitatea mașinii înainte de a efectua lucrări de întreținere, reparație sau reglare. 

• Purtați echipamente de protecţie speciale (încălțăminte anti-accidente, eventual căşti anti-

zgomot, ochelari de protecție, mănuși de lucru și salopete cu prinder la manșete și glezne și 

fără părţi largi care se pot prinde în maşină). 

• Slăbiți piulița A și extrageți șurubul B din lăcaşul său. 

• Poziționați rolele în noul lăcaş, centrând orificiul în care trebuie introdus șurubul B. 

• Plasaţi șurubul B și strângeţi-l bine cu piulița aferentă. 

• Strângeţi bine piulița A. 

• Procedaţi la fel în mod simetric pe ambele laturi ale mașinii. 
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5 UTILIZAREA MAŞINII 

 

AVERTIZARE: Toate operațiunile enumerate mai jos trebuie să fie efectuate numai de personal 

calificat care a citit și înțeles instrucţiunile din acest manual. 

 

PRECAUȚIE: Când lucrați cu mașina cuplată la tractor, nu apropiați niciodată mâinile sau 

picioarele de mașina în sine, în niciun caz și din nici un motiv. Rămâneți așezați în cabina 

tractorului până la oprirea completă a rotorului, apoi acționați așa cum este descris în capitolul 

"Dispoziții privind sfârșitul operării". 

 

Tocătorul forestier este o mașină de tocat, proiectată și construită exclusiv pentru mărunțirea 

lemnului / elementelor vegetale care se toacă pe solul din pădure și pentru curăţarea terenurilor 

virane. 

Diametrul maxim al fiecărei ramuri sau crengi de copac nu trebuie să fie mai mare decât cel 

menţionat în tabelul de „Date tehnice” ale mașinii. 
 

Pentru a face acest lucru, tocătorul trebuie să fie montat corect pe tractor. 

 

- În funcţie de lucrarea specifică care trebuie realizată, operatorul trebuie să poarte echipamente 

de protecție și dispozitive de siguranță, de exemplu, protecţii pentru urechi, ochelari de 

protecție, mănuși etc.. 

 

- În timpul oricărei utilizări, operatorul trebuie să respecte toate instrucţiunile de siguranță 

descrise în capitolul „Operare” la „Pornire şi verificarea mișcărilor” și a celor din capitolul 

„Siguranţă”. 

 

Odată ajunși în zona de lucru, coborâți mașina cu elevatoarele tractorului și conectați PTO-ul 

înainte ca echipamentul să atingă solul, apoi aduceţi maşina în poziţie și începeți deplasarea 

tractorului, având grijă să coborâți tocătorul treptat cu elevatoarele. 

Lucrați pe o zonă iniţială mică și verificați calitatea lucrului și că mărunțirea materialului care 

trebuie tocat este cea dorită. În timpul utilizării normale (de exemplu, în timpul tocării crengilor 

copacilor și / sau tufișurilor, primul pas) continuați cu tractorul în marşarier și cu ușa din spate 

deschisă pentru a face rotorul de tocat mai accesibil, astfel încât să poată fi introdus mai mult 

material. 

 

Nu apăsați prea mult pedala de accelerație cu PTO-ul cuplat. Acest lucru poate fi foarte dăunător 

atât pentru mașină, cât și pentru tractor. 

Pentru a alege cea mai potrivită mărunțire a produsului, trebuie să luați în considerare mai mulți 

factori: 

- solul 

- consistenţa materialului care trebuie tocat 

- înălțimea totală a mașinii 

- rata de alimentare 

- reglajele mașinii în general 
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O tocare eficientă a reziduurilor se obține cu o viteză mică a tractorului și o viteză mare de rotație. 

(viteza de rotație nu va fi mai mare decât cea indicată în tabelul „Date tehnice” ale trituitoarei). 

 

-  Verificați constant să nu se afle persoane, copii sau animale în raza de acțiune a mașinii, 

deoarece este posibil ca pietrele sau alte instrumente contondente să fie antrenate de dispozitivele de 

rotaţie. 

- Nu trebuie să depășiți, cu rotorul funcționând, o viteză de 4-5 km / h pentru a evita distrugerea sau 

deteriorarea. 

- Nu lăsaţi rotorul să meragă în gol dacă nu este necesar pentru alte operațiuni (evitând întotdeauna 

manevre periculoase). 

- În timpul transportului sau când este necesar să ridicați mașina, este mai bine să ridicați tocătorul 

forestier cam 40-50 de centimetri de la sol. 

- Temperatura, condițiile meteorologice și toate celelalte condiții de lucru trebuie să fie normale și 

să nu creeze niciodată riscul de rănire. 

 

Pentru a regla înălțimea mașinii trebuie să acționați asupra dispozitvelor antiderapante (a se vedea 

„Reglarea dispozitivelor antiderapante”). 

 

NOTĂ: O ajustare optimă a vitezei și înălțimii de tăiere înseamnă mai puțină putere utilizată, 

prelungind durata de viață a ciocanelor și a întregii mașini și o scădere a consumului. 

 

 

Puteți obține o tocare mai măruntă a produsului, mai mică și mai uniformă, dacă conduceţi tractorul 

înainte și cu ușa protectoare din spate închisă (rotorul se roteşte în același mod). Acest lucru este 

posibil la tocarea de material întins la sol sau aflat la mare înălţime sau în timpul celei de-a doua 

treceri. 

În acest caz, materialul care trebuie mărunțit rămâne mai mult în rotor și se lasă mărunțit mai bine. 

Cerința de putere cu acest tip de lucru va fi mai mare decât a lucra în treapta inversă cu ușa de 

protecție deschisă.  

 

Mașina poate fi echipată și cu cadrul adecvat pentru tocarea ramurilor de vegetație înaltă, care 

servește la direcţionarea ramurilor către rotor și la protejarea cabinei și a operatorului tractorului. 

Un astfel de echipament nu trebuie utilizat pentru scoaterea copacilor din rădăcină, ci doar pentru a 

menține ramurile și / sau tufișurile în poziție până când sunt captate pentru mărunţire cu ajutorul 

ciocanelor rotorului. 

 

Cea mai completă lucrare se realizează, de obicei, în doi pași, primul în marşarier cu ușa de 

protecție deschisă, iar al doilea cu tractorul deplasat înainte, cu ușa de protecție închisă.  

 

Componentele utilizate pentru mașină sunt potrivite pentru lucrul pe soluri de conformație normală. 

Verificați zilnic integritatea și uzura. Dacă la locul de acţune sunt rupte sau fisurate accidental, 

trebuie să le înlocuiți imediat având grijă să schimbați noile unelte în aceeași poziție cu cele care 

trebuie înlocuite..  

Citiți cu atenție capitolul „Întreținere specială”.  

- Dacă terenul are modificări minime de pantă, mașina se va adapta la noua locație. Dacă 

modificările sunt semnificative, trebuie să efectuați lucrarea pe teren dintr-o direcție diferită, 

care nu are o înclinaţie excesivă.  
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AVERTIZARE: Panta terenului pe care se deplasează tractorul trebuie fie de maximum 10% în 

direcția de deplasare. Fiţi sunt foarte atenți când se schimbă direcția în ceea ce privește deplasarea 

sau înclinaţia. 

Terenul de prelucrat este recomandat să fie lucrat cu tractorul, iar anvelopele tractorului trebuie să 

fie întotdeauna capabile să asigure aderenţa necesară.  

 

AVERTIZARE: Asigurați-vă că pe traseu nu există roci mari sau gropi care ar putea compromite 

stabilitatea tractorului ducând la răsturnarea acestuia.  

 

 

Tocătorul forestier BECCHIO & Mandrile - BERFRALK Srl FR poate realiza lucrări foarte grele. 

În orice caz, este bine să găsiți un compromis între consumul de energie, viteza și calitatea muncii. 

Viteza de avansare depinde și de dimensiunea inițială a materialului și de gradul dorit de mărunţire. 

Viteza de avansare trebuie să fie întotdeauna limitată și nu trebuie să reprezinte niciodată o 

amenințare pentru persoane și pentru integritatea mașinii. Fiți deosebit de atenți la condițiile de la 

sol și reduceți și mai mult viteza dacă terenul este stâncos, noroios, etc. 

Operatorul este liber să aleagă viteza corectă a tractorului, ţinând cont de toți acești factori. 

 

PRECAUȚIE: Nu puneți niciodată nici un fel de sarcină pe mașină. Nu transportați niciodată 

persoane sau animale pe mașină, chiar dacă mașina este oprită. 

 

AVERTIZARE Forța maximă a mașinii nu trebuie să depășească niciodată capacitatea de lucru a 

mașinii. 

 

Pentru a evita solicitarea excesivă și manevrele periculoase este necesar să ridicați mașina de la sol 

înainte de a circula pe drumurile publice.  

Apoi procedaţi după cum urmează: 

-  Ridicaţi treptat tocătorul forestier de la sol 

- Mergeţi la punctul de lucru 

- Asiguraţi schimbarea de direcție de la direcția tractorului 

- Coborâți mașina la sol urmând instrucțiunile din acest manual și continuaţi lucrul. 

 

PRECAUȚIE: Rotorul trebuie să fie întotdeauna echipat cu toate ciocanele furnizate. Lipsa 

unuia sau a mai multor dintre acestea ar putea compromite durata de viață a mașinii și poate 

provoca vibrații. 

 

NOTĂ: Dacă ați condus pe drumurile publice, trebuie să îndepărtați semnalizările de gabarit 

depăşit care sunt obligatorii ori de câte ori circulaţi pe drumurile publice urbane sau rurale. În orice 

caz, respectați întotdeauna codul rutier naţional pentru a utiliza mașina. 

 

NOTĂ: Înainte de a începe munca, verificați întotdeauna dacă rotorul are toate instrumentele de 

mărunțire! 

Acest control trebuie făcut cu atenție și în mod regulat, ori de câte ori este folosită mașina. 
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ATENŢIE! 

Este absolut obligatoriu să opriţi lucrul dacă se află animale sau persoane 

în raza de acțiune a maşinii (70 metri). 

Folosiţi întotdeauna mașina în poziția de ghidaj a tractorului. 

 

 
 
Ușa de siguranță din spate  

 

Reglarea ușii din spate este posibilă datorită ruloului din spate care o comandă. Poziția carcasei 

poate fi reglată la locul de muncă prin acționarea manetelor de direcţie ale tractorulului de pe 

distribuitor. 

În funcție de deschiderea ușii din spate, se permite introducerea de cantități diferite de material și 

puteți avea o dimensiune diferită de mărunţire.  

 

5.1 CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE 

La circulația pe drumurile publice respectaţi întocmai codul rutier în vigoare; procedaţi în special 

după cum urmează: 

• Păstrați întotdeauna mașina ridicată de pe pământ și cu elevatorul tractorului blocat în poziția 

ridicată. 

• Anulați complet mișcarea laterală prin barele inferioare ale tractorului. 

• Nu permiteţi murdărirea barei de protecţie cu noroi sau alte deleuri, verificați întotdeauna că 

mașina este curată înainte de a începe circulația, în cazul în care mașina sau tractorul se 

murdăresc procedaţi la curățarea lor. 

• Dacă mașina acoperă luminile tractorului, montaţi lumini pe partea din spate a ansamblului. 
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6 ÎNTREŢINERE 

Se prezintă mai jos instrucţiuni privind întreținerea obișnuită a mașinii, pe baza experienței de 

afaceri și a sugestiilor transmise de clienții noștri. 

Asemenea criterii nu sunt exhaustive, dar pot fi integrate ulterior și cu colaborarea acelorași clienți, 

care sunt mulțumite în avans. 

O întreținere obișnuită optimă, pe lângă îmbunătățirea siguranței în timpul lucrului, menține un 

cost redus al utilizării mașinii și permite o exploatare integrală a potențialului său. 

6.1   INSTRUCŢIUNI PRELIMINARE 

Realizaţi întreținerea mașinii doar cu mașina sprijinită pe o suprafață compactă și plană. În 

mod alternativ, puneți mașina pe suporturi cu dimensiuni adecvate. 

Următoarele perioade sunt cele indicate de compania Becchio & Mandrile - BERFRALK S.r.l. în 

baza studierii celor mai frecvente situații de lucru. Situații substanțial diferite pot duce la 

modificarea frecvenței intervențiilor (mai dese sau mai rare) în funcție de cazurile specifice. 

Pentru schimbarea uleiului lubrifiant, vă amintim necesitatea de a utiliza același ulei ca cel folosit 

deja în echipamentul respectiv, evitând să amestecați două uleiuri de calități diferite. 

Este de preferat ca capetele de lubrifiere să fie bine curățate preventiv de noroi sau alte reziduuri 

înainte de a le folosi pentru a injecta lubrifiant. 

 

Folosiți exclusiv piese de schimb originale Berfralk. Utilizarea de piese de schimb neoriginale, 

în afară de pierderea garanției, ar putea cauza deteriorări sau uzuri anormale periculoase 

pentru utilizatorul mașinii. 

Înainte de utilizarea mașinii, verificați prezența tuturor elementelor de protecție. Nu folosiți 

mașina cu apărătoarele de protecție incorecte sau lipsă. 

 
 

 

 

Înainte de a coborî de pe tractor și înainte de a face toate operațiunile de 

întreținere, trageţi frâna de mână, opriți motorul și scoateți cheia din contact 

de pe tabloul de bord. Așezați mașina pe sol sau pe suporturi speciale capabile 

să îi susţină greutatea. Așteptați ca toate componentele mobile ale mașinii să 

fie oprite înainte de a vă apropia de maşină. 
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ATENŢIE! 

În timpul operațiunilor de 

întreținere, utilizați echipamentele de 

protecție individuală la nevoie. 

6.2 STAREA CURELEI DE TRANSMISIE 

După primele 2 ore de muncă efectivă, vă recomandăm să efectuați cel puțin un prim control al 

curelei de transmisie pentru a verifica dispunerea și tensiunea acesteia. 

 

Deschideți apărătoarele de protecție.  

Verificați tensiunea curelei de transmisie a scripeților care conectează cutia de viteze la arborele 

rotorului ref. 1  Fig. 11. 

Dacă sunt desfăcute curelele, deșurubați șuruburile speciale. 7 Fig. 12 e ref.2 Fig. 13 și reglați 

tensiunea de lucru la șurubul de reglare ref. 6 Fig. 13.  

 

Înainte de a strânge șuruburile, este necesar să verificați dacă cureaua de transmisie are tensionarea 

adecvată și că există o aliniere perfectă între scripetele conectate la cutia de viteze. 3 Fig. 11 și cel 

conectat la arborele rotorului ref. 4  Fig. 11. 

Acum strângeţi toate șuruburile ref. 2 Fig. 13, piuliţa ref. 5 Fig. 13 şi toate şuruburile cutiei de 

viteze ref. 7 Fig. 12. 

 

Vă rugăm să rețineți că tensiunea curelei de transmisie trebuie să permită o rotație omogenă a 

arborelui rotorului și că aceasta nu trebuie să alunece în timpul lucrului. 
 

 

1 
3 

4 
Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 

2 

5 
6 

7 
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6.3  GRESAREA PIESELOR MECANICE 

O dată la 4 ore de lucru efectiv, este indicat să gresaţi toate lagărele, îmbinările și arborele PTO. 

Punctele de gresare a mașinii sunt indicate în pictograma specială 

 

 

6.4 SCHIMBAREA COMPONENTELOR  

Mașina de tocat din gama MS este echipată cu un rotor echipat cu ciocane, echilibrat preventiv. Din 

acest motiv, procedura de înlocuire a instrumentelor are nevoie de câteva recomandări importante, 

pentru siguranţa operatorului, a altor persoane și pentru a evita deteriorarea precoce a pieselor 

mașinii. 

Este necesar să înlocuiți unele sau toate componentele atunci când: 

• sunt uzate prin uzuaă normală 

• sunt distruse sau deteriorate 

• unele componente lipsesc 

 

Pentru a obține un rezultat bun prin înlocuire, trebuie să schimbați întotdeauna componenta 

diametral opusă celei care necesită înlocuirea. Acest lucru se datorează faptului că noua 

componentă ar putea avea o greutate diferită faţă de cea uzată, din cauza consumului unei mici 

porţiuni din material în timpul utilizării. 

 

Este întotdeauna indicaţi să schimbaţi întreaga serie de componente pentru a obţine o stare mai 

omogenă a materialului și mai puțin dură pentru structura mașinii. 

Pentru a schimba componentele maşinii, procedaţi după cum urmează: 

• Puneți mașina pe suporturi speciale verificând cursa maximă și stabilitatea mașinii după aşezare  

 

• Deșurubați piulița de susținere A și extrageți 

șurubul B din poziția sa extrăgând piesa. 

• Puneți piesa nouă în poziția adecvată. 

• Introduceți șurubul B și strângeţi-l bine cu piulița 

A. 
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A          B 

 

• Repetați operațiunea pentru toate componentele care necesită înlocuire. 

 

 

ATENŢIE! PERICOL DE ARUNCARE  

Folosiți doar instrumente originale furnizate de firmă Becchio & Mandrile - 

BERFRALK S.r.l. 

Nu folosiți mașina cu componente uzate / deteriorate 

6.5 STRÂNGEREA PIESELOR DE ETANȘARE   

După fiecare 8 ore de muncă efectivă, se recomandă verificarea strângerii corecte a tuturor 

șuruburilor incluse a celor utilizate pentru blocarea pieselor. 

 

 

6.6 COMPLETAREA CU ULEI DE GRESAJ ŞI SCHIMBAREA ULEIULUI 

DE GRESAJ   

Grad de ulei recomandat ISO VG 150 EP – Cantitatea aproximativă de ulei 1,8 l 
 

Pe cutia de viteze trebuie verificat constant nivelul uleiului de lubrifiere: în mod normal, odată la 

fiecare 400 de ore de lucru, este nevoie de o mică completare. Odată la fiecare 600 de ore lucrătoare 

trebuie să schimbaţi integral uleiul. 

 

Pentru a goli uleiul din cutia de viteze îndepărtați 

dopul de scurgere  de pe fund. 

Adăugați ulei prin orificiul de sus până la revărsarea 

lichidului prin orificiul plasat central. 

Uleiul folosit trebuie să fie recuperat în timp util și 

nu trebuie deversat în natură, deoarece, conform 

legilor în vigoare, este clasificat ca deșeu periculos și 

trebuie dus la centrele speciale de recoltare. Adresați-

vă, așadar, companiei de colectare şi aruncare a 

uleiurilor uzate din zona dv.  

 

 

ATENŢIE! 

Verificați zilnic starea de uzură a conductelor hidraulice şi înlocuiţi-le în de 

crăpături sau mici fisuri. 

Înlocuiți neapărat odată la 6 ani conductele hidraulice. 
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7 DIAGONISTICUL DEFECŢIUNILOR, CERCETAREA AVARIILOR 

 

7.1  FUNCŢIONAREA INADECVATĂ A ARBORELULUI PTO  

MOTIVE PROBABILE INTERVENŢII SUGERATE 

Lipseşte gresajul 

 

Repetaţi  operaţiunile descrise în capitolul 6.2 

 

Lucru dincolo de lungimea permisă Verificați starea și înlocuiți arborele PTO cu altul 

cu lungimea de montaj adecvată 

Lucru la un unghi mai mare de 35° 

 

Modificaţi condițiile de lucru la unghiuri mai mici 

de 35 ° 

 

7.2  VIBRAŢII EXCESIVE ALE MAŞINII  

Vibrația excesivă a mașinii, pe lângă deranjul specific, este de asemenea periculoasă și dăunează 

întregii structuri, supunând piesele mecanice la solicitări excesive faţă de valorile proiectate. 

 

MOTIVE PROBABILE INTERVENŢII SUGERATE 

Lame şi suporturi de lame uzate  

Uzura cauzată în principal de caracteristicile 

terenului pe care lucrează mașina și tehnicile 

de lucru poate avea diferite efecte asupra 

setului de lame rotative: deci echilibrarea 

inițială se modifică provocând intensificarea 

vibrațiilor. 

Alternaţi poziţiile lamelor rotative. 

Pozițiile lamelor mai uzate ai pot fi alternate cu 

cele ale lamelor mai puțin uzate, aducându-le 

treptat și pe acestea la o uzură similară celorlalte, 

echilibrând toleranțele anticipate pe întregul rotor 

 

Piesele înşurubate slăbite 

Slăbirea posibilă a unor piese de strângere 

poate induce vibrații care duc la slăbirea altor 

piese de strângere ca reacție în lanț. 

Controlaţi şi strângeţi toate piesele înșurubate  

Efectuați un control precis al tuturor pieselor de 

strângere, înlocuindu-le pe cele deteriorate, 

îndoite, distruse și strângându-le în mod 

corespunzător pe cele care nu sunt deteriorate, 

dar sunt slăbite. 

Pierderea lamelor în timpul lucrului 

Pierderea posibilă, chiar parțială, a lamelor 

modifică echilibrul arborelui rotativ care 

determină fenomenul de vibrație. 

Înlocuiți lamele lipsă. 

Se sugerează înlocuirea întregii serii de suporturi 

de lame și a lamelor. 

 

Deteriorări ale maşinii sau leziuni ale 

persoanelor provocate de accidente. 

O lovitură puternică suferită, în special, de 

rotorul mașinii poate modifica, de asemenea, 

starea unor componente ale maşinii fără a 

provoca distrugeri evidente. 

Controlaţi suporturile, lagărele şi accesoriile. 

Toate elementele care pot fi deteriorate total sau 

parțial trebuie verificate, urmând să se 

înlocuiască cele defecte. 
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7.3  BLOCAREA ARBORELUI ROTATIV 

MOTIVE PROBABILE INTERVENŢII SUGERATE 

Blocarea mașinii datorită cantității mari de 

material de prelucrat, pietre de dimensiuni 

mari sau elemente metalice. 

Eliminați deşeurile cu o tijă de mărime adecvată şi 

verificați dacă impactul a deteriorat mașina. În 

baza acestei examinări, procedați după cum este 

necesar. Nu vă folosiți picioarele sau mâinile 

pentru a scoate deşeurile ce blochează arborele 

rotativ  și nu introlduceţi mâinile sub mașină din 

nici un motiv. 

 

7.4  ZGOMOT ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII CUTIEI DE VITEZE  

MOTIVE PROBABILE INTERVENŢII SUGERATE 

Rulmenți deteriorați Procedaţi la înlocuirea lor 

Uzura mare a cutiei de viteze Asigurați o întreținere generală a cutiei de viteze şi 

posibila înlocuire a cutiei de viteze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Becchio & Mandrile BERFRALK S.r.l 

 

Manual de instrucţiuni                                                                                                                  Tocător forestier - FR 

36 

8 GARANŢIE 

Verificați la livrare că mașina și accesoriile separate nu au suferit deteriorări din cauza transportului 

sau a manipulării. 

Eventualele reclamații trebuie trimise în scris companiei Becchio & Mandrile - BERFRALK S.r.l. 

în termen de 8 (opt) zile de la data primirii, cu atașarea unei copii a documentelor de livrare 

contrasemnate de personalul de transport sau manipulare. 

Cumpărătorul poate face uz de drepturile la garanție numai dacă a respectat: 

• clauzele cuprinse în contractul de furnizare; 

• condițiile generale de garanție din fişa „Condiții generale de garanție”, prin completarea tuturor 

secţiunilor acesteia și prin semnarea Certificatului de livrare. 

 

Pentru înlocuirea pieselor tocătorului, clientul trebuie să utilizeze exclusiv piese de schimb 

originale, comandându-le direct de la compania Becchio & Mandrile. BERFRALK S.r.l. sau de la 

distribuitorii autorizați. 

Pentru efectuarea comenzii este necesar să specificați ce este scris pe plăcuța de identificare a 

mașinii, şi anume: 

- gamă 

- model 

- anul fabricaţiei 

- număr de serie 

 

Compania Becchio & Mandrile - BERFRALK S.r.l. asigură piesele de schimb pentru o perioadă de 

cel puțin 5 ani de la oprirea producției modelului. 
 

 

8.1 VALABILITATE 

• avaria se datorează erorilor de manevrare; 

• întreținerile obișnuite nu sunt efectuate sau sunt efectuate în mod inadecvat din punct de 

vedere tehnic sau de către persoane insuficient calificate. 

• limita de putere a mașinii este depășită 

• sunt utilizate piese de schimb neoriginale sau neautorizate de compania Becchio & Mandrile 

- BERFRALK S.r.l .; 

• instrucțiunile din acest manual nu au fost respectate. 

• anumite componente ale mașinii au fost scoase și / sau modificate fără autorizație scrisă din 

partea companiei mamă. 
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9 PIESE DE SCHIMB 
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4 - RICAMBI PER TRINCE - SHREDDER SPARE PARTS 

4.5 - TAVOLA 80/A - TABLE 80/A - TABLA 80/A 

MACCHINE SU CUI MONTARE - MACHINE SUITABLE - MA-

CHINE JUSTE - MAQUINA ADECUADA 
CODICE 

CODE 

Con - With  - Avec - Con A004-A0019-A005-A0026 A0000 

Con - With - Avec - Con A0006-A0023-A0007-A0025-A0024-A0021-A0020 A0001 

TE-TB-BA-MD-ML-BC-BR-BS A0002 

TS - TM A0003 

TV-TB-MD-ML-MR-BR-BT A0004 

TE-TB-BA-MD-ML-BC-BR-BS A0005 

TS - TM A0006 

TS - TM A0007 

BH-TV-TE-TR-TB-BA-FW-MD-ML-MS-MR-BC-BR-BS-BT A0012 

BH-TV-TE-TR-TB-BA-FW-MD-ML-MS-MR-BC-BR-BS-BT A0013 

Tutte - All machines - Toutes les machines - Todas las maquinas A0014 

Tutte - All machines - Toutes les machines - Todas las maquinas A0015 

Tutte - All machines - Toutes les machines - Todas las maquinas A0016 

Tutte - All machines - Toutes les machines - Todas las maquinas A0017 

BH-TE-TR-BA-FW-MS-BC-BS A0019 

TM A0020 

TS - TM A0021 

TM A0022 

TS A0023 

TS A0024 

TS A0025 

TE - TR A0026 

TM A0332 

Tutte - All machines - Toutes les machines - Todas las maquinas A0500 

Tutte - All machines - Toutes les machines - Todas las maquinas A0506 

MS - TS320 - TM320 - TM400 A0606 

MS - TS320 - TM320 - TM400  A0618 

TS - TM A0625 

TS A0626 

TS - TM A0700 

MS - TS320 - TM320 - TM400  C0631 

MS - TS320 - TM320 - TM400 C0632 

MS - TS320 - TM320 - TM400  C0649 

MS - TS320 - TM320 - TM400  C0650 

MS - TS320 - TM320 - TM400  A0039 

MS - TS320 - TM320 - TM400 A0619 

MS - TS320 - TM320 - TM400  C0651 

TM A0121 

4 - RICAMBI PER TRINCIA - SHREDDER SPARE PARTS - PIECES DE 

RECHANGE POUR BROYEUR - PIEZAS DE REPUESTOS PARA TRITURADORA 

PIESE DE SCHIMB 

TABEL 

80/A 

MAŞINA ADECVATĂ 

Cu 

Cu 

Toate 

maşinile 

Toate 

maşinile 

Toate 

maşinile 

COD 
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CCoommppaanniiaa    

BBeecccchhiioo  &&MMaannddrriillee  --  BBEERRFFRRAALLKK  ssrrll  

VViiaa  SSaalluuzzzzoo  8833  ––  1122003388  --  SSaavviigglliiaannoo  ((CCNN))  

 

 

mulțumeşte clientului că a ales produsul nostru și, atunci când este solicitată, 

rămâne la dispoziția sa pentru a-i oferi întreaga asistență necesară. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte: 

tel.    +39 0172 716648 

fax    +39 0172 713088 

e.mail   info@becchio-mandrile.com 

site web   www.becchio-mandrile.com 

 

 

 

               

          Roberto Allasia 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@becchio-mandrile.com
http://www.becchio-mandrile.com/
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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   

 


