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Manual de reparații și operare 

DESPRE NOI 

Bufer a fost înființată în 2010, ca un brand pentru comerțul intern și extern al Ontar Agricole 

Implements. 

În primul rând, Ontar agricole implementează producător de îngrășăminte și pulverizatoare 

care au început să apară pe piața internațională prin mărcile sale Bufer, Ontar și Buferagri. 

Nu numai că Ontar Agricultural Implements a fost poziționat în pozițiile cele mai avansate cu 

echipamentele și unelte agricole, ci de asemenea, unele dintre companiile locale producătoare 

de mașini agricole din Turcia continuă să vândă în străinătate în conformitate cu propriile lor 

mărci și standarde. 

Într-un timp scurt pe piață, Bufer a stabilit o rețea de dealeri și distribuitori în 30 de țări diferite 

pe cele cinci continente.Bufer ca societate de comerț intern și extern este în contact cu mulți 

furnizori și companii din străinătate a fost atent să fie în măsură să comunice în limba maternă 

a acestor companii, în acest context, prin personalul său de introducere pe piață a cărui limbă 

principală engleza, franceza, spaniolă, rusă și arabă deservește clienții săi.În plus față de 

exporturile sale de unelte agricole din Ontar agricole Implementează și alți câțiva producători 

locali din Turcia, Bufer oferă, de asemenea, companiile locale componentele, piesele și 

echipamentele din cele mai bune companii din sectorul în Italia, Spania și Germania. 

In plus, prin furnizarea de mașini agricole care nu sunt fabricate în Turcia din alte țări diferite, 

servește atât, clienții săi din Turcia și în străinătate. 

Cu scopul de a face cunoscută calitatea produselor turcești în multe țări ale lumii, Bufer, ca o 

companie de comerț intern și externe, participă în mod regulat la târguri de prestigiu în 

domeniul utilajelor agricole pentru a spori promovarea ambelor branduri de pe piață, și 

exercită, de asemenea, o un dialog continuu cu clienții săi. 

Cuprins / semne de avertizare și indicatoare 

■Semne de avertizare și indicatoare 

■Specificații tehnice 

■ Instrucțiuni de operare 

■Condiții de manipulare și încărcare 

■Întreținere generală 

■ Lista pieselor de schimb 

■Tabel cu durata de viață și perioade de service 
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■Declarație CE  

Marcajul CE 

 Marcajul CE, care ar trebui să fie aplicat de către producător, certifică faptul că reglementările 

legate cu mașina și alte regulamente ale CE sunt în conformitate cu termenii și condițiile. 

Declarație de conformitate CE (a se vedea atașamentul) 

Prin semnarea certificatului de conformitate CE, producătorul declară că toate mașinile 

prezentate pe piață sunt în conformitate cu condițiile de bază de securitate și sănătate 

aplicabile 

Vă rugăm acordați atenție instrucțiunilor de siguranță oferite în anexă!  

 

MANUAL DE INTRETINERE- REPARATII SI DE OPERARE 

 

 

Specificații tehnice 

1. Specificații generale ale mașinii: 

Cultivatorul este un echipament (cu 5, 6 sau 7 b brațe) atașat la un tractor care  which sapă 

culturile plantate pe un rând (sfeclă, floarea-soarelui, bumbac, porumb, soia, tomate, pepene 

galben, fasole, tutun și etc.)Oferă economie de 70-80% față de munca fizică 

A. Protejează terenurile agricole de buruieni 

B. Nu perturbă calitatea solului 
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C. Asigură economisirea de irigație prin întârzierea nevoii de apă. 

D. Diminuează și embosses solului și se asigură că este aerate și poate capta razele soarelui. 

Previne fisuri ale solului. 

E. Asigură pătrunderea îngrășământului în sol și prin acest mod oferă mai multe fertilitate 

pentru cultura. 

F. Crește semnificativ fertilitatea ca urmare a tuturor acestor avantaje. 

G. Opțional, un fertilizator poate fi atașat la mașină.Avantajele mașinii de săpat cu lame 

comparat cu mașinile prășitoare: 

A. Organele de prelucrare ale lamei nu fac solul datorită brăzdarului. In acest fel, ei atrag 

apa la bază și să mențină umiditatea solului pentru o lungă perioadă de timp. 

B. Ca urmare, creșterea culturilor nu este împiedicată și crește productivitatea. În ceea ce 

privește măcinarea de frezat mașini de prășit, ele sol compact ca solul de impact organe de 

prelucrare prin strunjire. Ele formează un strat dur pe bază. 

C. Mașina este convenabil pentru câmpurile pietroase. 

D. Nu este posibil să intervină orice defecțiune deoarece are o structură simplă. De 

asemenea, este ușor de utilizat și nu are nici un cost de întreținere. 

Specificații tehnice ale mașinii: 

 

 
 

FĂRĂ  CADRU FERTILIZATOR 

MODEL Lungime totală 

(mm) 

Lățime totală 

(mm) 

Înălțime totală 

(mm) 

Greutate totală 

(mm) Lățime de lucru 

(mm) 
SHM/MHM-5 1875 3040 1105 500 2700 

SHM/MHM-6 1875 3040 1105 540 2150 

SHM/MHM-7 1875 4800 1105 950 4100 
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MODEL Lungime totală 

(mm) 

Lățime totală 

(mm) 

Înălțime totală 

(mm) 

Greutate totală 

(mm) Lățime de lucru 

(mm) 

SHM/MHM- SF/CF 

5 

1875 3040 1525 
660 

2700 

SHM/MHM- SF/CF 

6 

1875 3040 1525 700 2150 

SHM/MHM- SF/CF 

7 

1875 4800 1105 
1100 

4100 

 

   
 

 

 

Specificații tehnice 

1.3. Părțile scarificatorului: 

Model SHM/MHM scarificatorul constră din 8 părți principale. Acestea sunt; 

1.3.1. Acoperiș 

Mașinile de prășit sunt fixate pe acoperișul mașinii într-un design reglabil de M16 6,8 șuruburi. 

1.3.2. Sistemul de prindere în  puncte 

Sistemul de prindere în puncte constă din conectarea coșului de 120 x 100 mm pe acoperiș cu 

șuruburi M16. 

1.3.3. Prășitoare 

Prășitoarele au o structură flexibilă. Duritatea brăzdarului este de 40 HRC. Sapele din spate 

trebuie să fie dezactivate pentru a nu deteriora culturile din timpul primei operații. Apoi, 

acestea ar trebui să fie reactivate pentru următoarele operații. Sapele sunt reglabile. Ele pot fi 

aluneca prin dreapta sau la stânga prin slăbirea șurubului de fixare. Lățimea medie a fiecărei 

prășitoare este de 155 mm. 
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1.3.4. Mecanismul de reglarea adâncimii 

Mecanismul de reglarea adâncimii asigură funcționarea fiecărei unități de prășit, la adâncimea 

dorită și egală. Reglarea adâncimii poate fi ușor de realizat printr-o diagramă de ajustare pe 

grupul de roată. Spațiul dintre fiecare linie pe grafic este de 1 mm. 

1.3.5. Discuri de protectie crestată 

Discurile de protecție crestate sunt de 4 mm grosime și format special. Utilizarea acestor discuri 

se bazează pe starea culturilor în timpul prășitului. Mai ales, acestea nu trebuie utilizat în timpul 

funcționării primei prașile, în scopul de a preveni orice daune asupra culturilor. Apoi, acestea ar 

trebui să fie dezactivate pentru a nu deteriora frunzele ca rădăcinile devin întărite și frunzele 

cresc 

1.3.6. Ghid de pneuri 

Discul folosit pentru roata de ghidare este oțelul bor și este 460 x 5 mm. Acesta previne 

înclinarea în timpul prășitului și asigură în interiorul rând mișcare dreaptă a mașinii. 

1.3.7. Set rolă 

Există o rolă fixată la partea din spate a mașinii noastre, în scopul de a sparge brazdele. 

Dimensiunile rolelor variază în funcție de cultura care trebuie să fie săpată 

1.3.8. Cadru de fertilizare 

Cadrul de îngrășământ este fabricat din tablă de 1,5 mm și laturile sunt închise de o placă de 4 

mm. Elementele distribuitorului de îngrășăminte sunt realizate din aluminiu și de tip scripete. 

De asemenea, există o sită de fertilizator granulator în cadrul fertilizatorului. 

Norma de fertilizare pentru fiecare angrenaj este de aproximativ 300 kg. 
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NUMĂR ANGRENAJE 
NORMĂ DE FERTILIZARE 
(kg/da) 

5 6.50 

10 13.00 

15 19.50 

20 26.00 

18 18.00 

25 32.50 

30 39.00 

35 45.50 

40 52.00 
45 58.50 

 

Fiecare angrenaj aruncă 1.300 g de îngășăminte pe1000m2. Această valoare poate varia la 10% 

în funcție de tipul de îngrășăminte. 

Orice mașină care este mai mare de 3 metri ar trebui să urmeze orice reguli de circulație în timp 

ce intră pe autostradă. 

Este periculos și interzis ca orice mașină mai largă de 3 m să intre pe autostradă. 

Intrucțiuni de operare 

MANUALUL DE OPERARE AL CULTIVATORULUI PRĂSITOARE 

În primul rând, nu uitați niciodată că cel mai important lucru al oricărei lucrări care necesită 

operarea unei mașini este atenția pentru siguranța dumneavoastră 

Statisticile arată că cea mai mare parte a accidentelor legate de mașini sunt cauzate de erori 

umane. 

Trebuie să cunoașteți următoarele aspecte înainte de a începe să utilizați mașina 

■ Nu urmați modalități rapide pentru a economisi timp în timpul efectuării unei operații, 

preferă întotdeauna cele normale 

■ Vă rugăm, citiți manualul de întreținere și operare foarte atent și bine și ia în 

considerare avertismentele. 

■ Nu efectuați niciodată nici o întreținere necorespunzătoare sau deficitară pe aparat. 

Pentru a avea succesul dorit în prășit: 

1. Trebuie să se aleagă cea mai bună perioadă pentru prășit. 

2. Spațiul dintre rânduri trebyuie ajustat în funcție de cultură 

Un dispozitiv bun de prășit trebuie să aibă următoarele caracteristici: 



8 
 

1. Cultivați solul lin și la adâncimea necesară. 

2. Organe de prelucrare nu ar trebui să deterioreze rădăcinile de cultură. 

3. Sapele trebuie să fie ajustate prin stânga-dreapta bazat pe rândurile de cultură. 

4. Sapa nu trebuie să se abată de la planul vertical în timpul funcționării. 

INSTRUCȚII GENERALE DE OPERARE: 

Nu trebuie niciodată uitat că operarea utilajelor agricole este o sarcină serioasă. Prin urmare, ar 

trebui să fiți extrem de strict pentru aplicarea orientărilor de siguranță pentru a se evita orice 

accident sau leziuni asociate cu aceste mașini. Putem rezuma aceste linii directoare în titluri 

principale ca în următoarele: 

■ Masina noastra este proiectat numai pentru un singur șofer. Este interzis staționarea 

persoanelor pe sau în jurul tractorului sau mașinii în timpul cultivării solului cu excepția 

operatorului (conducătorul tractorului care operează dispozitivul sau mașină). Niciodată nu 

trebuie uitat faptul că cele mai multe decese sau leziuni asociate cu aceste mașini sunt doua sau 

a treia părți. 

■ Nu lăsați pe nimeni să ajungă pe aparatul în timpul cultivării solului. Pentru că, aceste 

persoane pot fi ușor aruncate sau a căzut de la mașină sau devin răniți din cauza părțile mobile 

ale mașinii. 

■ Aparatul nu trebuie să fie operat de către o persoană care este somnoroasă, a folosit 

alcool, droguri și etc sau orice persoană care nu sunt sănătoase și astfel nu ar trebui să li se 

permită să opereze aceste mașini. Operatorul (conducătorul auto care funcționează dispozitivul 

sau aparatul) nu numai că riscă viața lui / ei, dar, de asemenea, cei care este în jur. Nu există 

nici o excepție pentru orientare. 

■ O persoană care nu citește operare, întreținere și reparații carte complet, pagina de 

pagină și nu are permis de conducere a tractorului nu trebuie să li se permită să efectueze 

cultivarea solului utilizând culturi în rânduri cultivatore. 

■ Aparatul nu trebuie să fie operat fără să urmeze liniile directoare și normele menționate 

în cartea de exploatare, întreținere și reparații. 

■ Înainte, proprietarul mașinii permite oricui operarea cultivatorul în rânduri dacă această 

persoană este de la familia lui / ei, unul dintre prietenii lui / ei sau a unui lucrător; proprietarul 

ar trebui să se asigure că această persoană să citească și să înțeleagă condițiile de funcționare, 

întreținere și reparații carte complet și el / ea ar trebui să fie cu siguranță, cu condiția de 

formare de către proprietarul mașinii pentru a avea informații complete despre dispozitiv. 

Această persoană ar trebui să fie pe deplin informat și avertizat în legătură cu orice risc și 

pericol pe care el și mașina sunt expuse în cazul în care aparatul este utilizat în mod abuziv. Nu 
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lăsa niciodată pe cineva care este lipsit de experiență, nu are nici o astfel de experiență și mai 

ales cei care nu sunt furnizate nici o pregătire de către dumneavoastră să opereze cultivatorul. 

Instrucțiuni de operare 

■ Echipamentul de protecție ar trebui să fie utilizate în timpul operării uneltelor și dispozitive 

agricole. Niciodată nu purtați haine lejere, necorespunzătoare sau pantaloni largi în timpul 

funcționării dispozitivului. În cazul în care, hainele largi sunt prinse în piesele în mișcare ale 

mașinii, este aproape imposibil să se elibereze. 

■ Masina noastră este un mecanism care este proiectat numai pentru prășit și nu este utilizat 

pentru transportul de persoane, materiale și scopuri etc., în orice caz. 

■ În timp ce efectuați prășitul, orice persoană care nu este direct legată de acest proces, în 

special copiii ar trebui să fie ținute departe de spațiul de lucru și a mașinii. Mai multe persoane-

copii care se uita la funcționarea mașinii sau care sunt interesate în mod inutil rănită. Pentru că, 

aceste persoane nu sunt conștiente de părți ale mașinii sau orice piatră, stâncă, sol, etc. ramură 

și aruncate de către mașină. 

Operatorul este singurul responsabil pentru orice accident care ar putea apărea, deoarece 

manualul de întreținere, exploatare și reparare a mașinii, care nu este citit sau instrucțiunile 

indicate în acest manual nu sunt urmate. fermă și dealerii noștri nu poate fi considerat 

responsabil pentru orice accident sau risc care ar putea apărea în cazul în care această linie 

directoare nu este urmat 

2.1. Pregătirea mașinii pentru prășit: 

1. Conectarea mașinii cu tractorul trebuie să fie realizată ferm prin utilizarea sistemului de 

legătură cu trei puncte de pe aparat și aparatul trebuie scos din hangar (spațiul închis), în spațiu 

deschis, foarte atent. 

2. Înainte de a începe procesul de întreținere și control, tractorul trebuie oprit și trebuie 

verificat dacă frâna de parcare a tractorului este tras, în cazul în care nu este tras, frâna de 

staționare trebuie să fie tras. 

3. În cazul în care, aparatul trebuie să fie menținută în timp ce este atașat, trebuie să luați 

măsurile de siguranță necesare pentru riscul de scurgere a manșoanelor hidraulice ale 

tractorului și a pus o pană sau etc sub aparatul. 

4. Înainte de a începe prășitul, ar trebui să se verifice dacă există șuruburile slăbite și 

piulițe și, dacă este cazul, acestea ar trebui să fie strânge. Mai ales, clemele de îmbinare ale 

sapele de primăvară ar trebui să fie verificate și orice șurub și piuliță liber trebuie să fie strânse. 

5.  Înainte de a porni mașina lăsate deschise, toate niplurile de ungere ar trebui să fie unse 

cu atenție. 



10 
 

6. Trebuie verificat dacă există vreo defecțiune, spațiu sau parțial rupt în piesele în mișcare 

înainte de staring mașinii. În cazul în care, este necesar să se înlocuiască orice parte, acest 

proces ar trebui să fie efectuate numai de către persoane autorizate. Furnizarea de piese de 

schimb ar trebui să fie numai piesele de schimb originale, care vor fi achiziționate de la firma 

noastră și dealerii noștri. 

7. În timpul efectuării procesului de atașament, este necesar să se verifice dacă există 

cineva între tractor și cultivator culturilor rând și tractorul trebuie făcută în paralel cu 

cultivatorul de cultură rând încet și cu atenție, iar conexiunea trebuie să fie stabilită cu atenție. 

8. În timp, aparatul este conectat la tractor, conexiunea ar trebui să fie suficient de 

puternic pentru a nu elibera (vin în vrac), din cauza vibrațiilor sau cauze similare. 

9. Un tractor cu suficientă putere ar trebui să fie utilizat pentru cultivator în timpul 

prășitului. 

10. Înainte de începerea operației de prășit, sapele și discuri de protecție a culturilor ar 

trebui să fie verificate. Piesele uzate și rupte trebuie înlocuite. 

11. Conductele de ingrășăminte de cultivare si scarificatoare cu cadru de îngrășăminte ar 

trebui să fie curățate, iar cazurile de îngrășăminte ar trebui verificat dacă acestea sunt curate 

sau nu, în cazul în care acestea nu sunt curate, acestea trebuie să fie curățate. 

12. Mecanismele care protejează culturile de orice daune din prășitoare. Ele nu ar trebui să 

fie folosite la prima operație prașile. 

13. După ce culturile cresc, mecanismele ar trebui să fie eliminate pentru a nu deteriora 

frunzele. 

14. Cultivatoarele de recolte cu cadru de îngrășăminte efectuează atât prășit și suprafața de 

fertilizare. 

Reguli de operare/manipulare și condiții de încărcare 

2.2. Probleme de luat în considerate în timpul prășitului: 

 1. Ungeți niplurile mașinii zi cu zi înainte de operație prășit. 

 2. Ar trebui să fie sigur că orice persoană neautorizată se mută departe de câmpul prășit 

și dacă există cineva în zona de operare, alta decât operatorul (operatorul Row Crop 

cultivatore), aceste persoane trebuie sa fie imediat mutat departe de teren. 

3. Nu lăsați pe nimeni să pe mașină în timpul funcționării. 

4. Mașina trebuie atașată la tractor în mod corespunzător și trebuie verificat că setările sunt 

efectuate. 
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5.Distanța de rând distanța trebuie verificată pe baza culturii în domeniu și în cazul în care nu 

este ajustat, ar trebui să se facă adecvat rând spațiere pentru cultura. În cazul în care, distanța 

va fi modificată, de exemplu, de la sfecla la floarea-soarelui, conversia ar trebui să se facă prin 

obținerea de piese originale de la firma noastra. 

6. În timp ce, mașina lucrează efectuate la capătul câmpului nu trebuie să se facă întoarceri. În 

cazul în care, trebuie să văîntoarceți pe câmp, aparatul ar trebui să fie ridicat de către unitatea 

hidraulic al tractorului, iar aparatul trebuie să fie pornit atunci. 

7. Operatorul trebuie să se odihnească 10 minute pentru fiecare 1 oră de funcționare și el / ea 

nu ar trebui să lucreze mai mult de 8 ore într-o zi. 

Operatia de prasit a unui cultivator: 

 

3. Condiții de manipulare și încărcare: 

1. În timp ce, transportați mașina pe camioane, remorci și vehicule, etc., mașinile trebuie 

să fie ridicate și coborâte prin punctele lor de ridicare, precum și procesele de încărcare și 

descărcare trebuie să fie efectuate utilizând aceleași puncte de ridicare. 

2.  Atenție că mașina este în poziția de transport în timp ce se deplasează pe câmp din 

spațiul de parcare sau hangarul în cazul în care este păstrat. 

3. În timp ce stabiliți conexiunii între tractor și cultivator, nu ar trebui să nu fie nimeni între 

ele. 

4. Nu lăsați pe nimeni să ajungă pe mașină în timp ce tractați aparatul de tractor. 
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5. Trebuie remarcat faptul că aparatul nu este proiectat pentru a transporta orice element 

sau o persoană în oricum. Mașina nu ar trebui să fie utilizat pentru a transporta orice. 

6. Pentru că, unele modele sunt mai mari de 3 metri în total, ei nu au voie să intre în orice 

autostradă. Prin urmare, ar trebui să efectueze transportul in containere pe camioane și 

vehicule similare. 

7. Viteza tractorului nu trebuie să depășească 15 kilometri pe oră în timp tractează mașina. 

8. În timp ce, transportați mașina la camp prin utilizarea unui tractor, alt aparat, cum ar fi 

remorci, etc nu ar trebui să fie tractate. 

9. În timp ce tractat de un tractor, viteza trebuie să fie coborâtă în viraje și în caz de viraje 

abrupte; tractorul trebuie să fie rotit cu manevră, dacă este necesar. 

10. În timp ce, mașina este trasă de un tractor și recepționate de rândul său, semnalizările 

tractorului nu pot fi văzute de către următoarele vehicule din cauza mașinii, semnalizarea ar 

trebui să fie instalat de către o persoană autorizată pe o poziție superioară să fie văzută de 

următoarele vehicule. Unitatea ar trebui să fie atașată (blocat) în timpul transportului. Chiar 

dacă este blocat, știftul de blocare sau de colivie poate fi rupt din cauza vibrațiilor produse în 

timpul transportului. Mecanismul de blocare este utilizat numai pentru anularea unităților 

corespunzătoare unui distanță între rânduri inegale în timpul funcționării. 

11. Este periculos și interzis pentru orice mașini mai late de 3 metri să intre pe orice 

autostradă.  

Întreținere generală 

* Opriți întotdeauna motorul înainte de a efectua orice ajustare, întreținere sau reparare 

operație 

Instrucțiuni de întreținere generală 

Vă rugăm să urmați instrucțiunile menționate mai jos, în scopul de a menține în stare bună 

după utilizarea acestuia pentru un termen lung: 

- Strângeți toate șuruburile după primele ore de funcționare. 

Piese de schimb 

A. Piesele de schimb originale și accesoriile sunt concepute special pentru mașinile sau uneltele 

înrudite. 

B. Dorim să atragem atenția că piesele de schimb și accesoriile care se spune că sunt originale, 

dar nu au fost livrate de către noi nu sunt verificate și aprobate de către firma noastră. 
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C. Prin urmare, instalarea și / sau utilizarea unor astfel de produse pot modifica sau restricționa 

specificațiile structurale predeterminate ale noastre negativ. Producătorul nu își asumă nici o 

responsabilitate pentru utilizarea oricăror piese de schimb și accesoriile care nu sunt originale. 

D. Responsabilitatea producătorului devine nulă în cazul în care orice modificări în mod arbitrar 

sunt aplicate pe ele mașină sau orice structură sau piese suplimentare sunt instalate pe el. 

Curățarea părții mașinii 

Atenție! Nu folosiți dispozitive sub presiune de mare de curățare în timp ce curățarea lagărelor 

sau a componentelor hidraulice. 

■ Există riscul de a construi rugina! 

■ După ce aparatul este curățat, vă rugăm să-l lubrifiați în conformitate cu planul său de 

lubrifiere și de a efectua o scurtă cursă de probă. 

■ Pot deveni daune pe vopsea din cauza de curățare de curățare sub presiune cu înaltă. 

Pregătire pentru iarnă 

■ Vă rugăm, curățați aparatul de bine înainte de a pregăti-l pentru iarna. 

■ Aplicați protecție starea vremii. 

■ Înlocuiți lubrifiantul de unelte sau adăugați. 

■ Protejați părțile lucioase împotriva coroziunii. 

■ Ungeți toate punctele care urmează să fie unse. 

Arbori de transmisieA se vedea instrucțiunile atașate 

Vă rugăm nu uitați de întreținere! 

Ca principiu, instrucțiunile din acest manual de operare sunt aplicabile. În cazul în care, nu 

există nici o instrucțiune specială, instrucțiunile de utilizare ale producătorului pentru arborele 

de transmisie aferente sunt aplicabile. 
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Declarație CE 

Certificat de conformitate CE 

Noi, ca Bufer Agricultural Machinery, declarăm pe proprie răspundere că următorul aparatul 
este în conformitate cu dispozițiile de protecție de bază indicate în Directiva 2006/42 / CE 
pentru cerințele esențiale de sănătate și siguranță referitoare la proiectarea și construcția 

componentelor de mașini și de siguranță;; 

MAȘINA 

Denumire produs CULTIVATOR PRĂSITOARE/CULTIVATOR 

Tip produs MODEL MHM5-CF, MHM7-CF, MHM9-CF□ 

Numere serie:____________________________  

Destinație________________________________  

Nume și semnătură cumpărător___________________________  

 

 

Precum și următoarele directive: 

TS EN 12100 – Siguranța mașinilor 

TS EN 4413 - Reguli generale și cerințe de securitate pentru sisteme și componente 
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CERTIFICAT DE GARANTIE 

NUMELE CLIENTULUI________________________________________    

ADRESA_____________________________________________________   

 DENUMIREA MARFI__________________________________________  

DATA VANZARII______________________________________________ 

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

documentatiilor de executie a fabricantului şi standardelor romãnesti conform buletinelor de încercãri. 

 2.Pretul şi riscul transpotului intră în obligatia cumpărătorului.  

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

service proprie prin reparare ,întretinere sau înlocuire.  

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

mãrfurile însotite doar de factura de cumpãrare(chitantã).  

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

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

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

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

timpul scurs de la reclamatie pînă la data repunerii în functionare.Prelungirea se înscrie în certificatul de garantie de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

destinate,precum si cele la care au fost utilizate accesorii sau piese necorespunzatoare.  

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

s-a efectuat întretinerea zilnicã conform manualului de utilizare. Garantia este valabilã doar pe teritoriul national şi 

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

schimb în garantie si postgarantie. Am primit instructiunile necesare instalãrii si utilizãrii aparatului. Este absolut 

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

  

  

  

VÂNZATOR                                                                                 CUMPARATOR  

  


