
 

 

 

 

 

 

 

MOTOSAPA ROTATIVA  



1.0 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE  

 
Acest utilaj este fabricat în conformitate cu standardele europene privind siguranța și Reglementările privind 
siguranța utilajelor ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010)) 

 

  DECLARAȚIE DE CONFORMITATE  

  Emisă la: 01-2014  

Producător: 
FPM “DELJANIN”  

18430 Kursumlija, Toplicka 121 
 

  
   

Numele produsului: MOTOSAPĂ ROTATIVĂ    
Model/tip: ROT-700   
FPM “DELJANIN” declară că produsul numit mai sus este conform cu cerințele Anexei I a Directivei privind utilajele 
2006/42EC și că produsul este proiectat și construit în conformitate cu standardele armonizate.     
Produsul a făcut obiectul procedurii de evaluare a conformității descrise în Anexa VIII a directive privind 
utilajele 2006/42 EC  

 – EN ISO 4254-1:2013  Utilaje agricole – Siguranță - Partea 1: Cerințe  

  generale  

 – EN ISO 4254-5: 2008 Utilaje agricole – Siguranță - Partea 5: Utilaje de lucrat cu  

  solul, cu antrenare mecanică  

 –    ISO 3744:2010 Nivel acustic – Determinarea nivelurilor de putere acustică și ale  

  
nivelurilor de energie acustică  ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică- 
Metodă tehnică în condiții apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan  

  reflectant  

 –    EN ISO 11201:2010 Nivel acustic – Zgomotul emis de utilaje și echipamente -   
 

 
Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii 
precizate din nivelurile de putere acustică 

 

Standarde  

armonizate: – EN ISO 13849-1:2008  Siguranța utilajelor-Siguranță –piese aferente sistemului de  
  comandă- Partea 1:  Cerințe generale de proiectare  

 – EN ISO 13849-2:2008  Siguranța utilajelor-Siguranță –piese aferente sistemului de 

  comandă- Partea 1: Validare  

 – EN ISO 12100:2010  Siguranța utilajelor-Principii generale de proiectare - Evaluarea 

  riscurilor și reducerea riscurilor  

 – ISO/TR 14121-2:2012  Siguranța utilajelor — Evaluarea riscurilor Ghid practic 

  și exemple de metode  

 –    ISO 3864-1:2011 Simboluri grafice – Culori și însemne de siguranță - Partea 1: 

  Principii de proiectare pentru însemne și marcaje de siguranță  

 –    ISO 3864-2:2004 Simboluri grafice - Culori și însemne de siguranță - Partea 2: 

  Principii de proiectare pentru etichetele de siguranță ale produsului  
   

FPM DELJANIN declară că produsul de mai sus a fost proiectat pentru a satisface cerințele privind sănătatea și 
siguranța proiectării și construcției utilajelor din Anexa I a Directivei privind utilajele 2006/42EC și 
standardele armonizate menționate.  
Semnat de:  

…………………………………  
Emis: 18430 Kursumlija , 1/2014-05-13  
Nume:  Nenad Deljanin  
Funcție: director  
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 INFORMAȚII GENERALE  
 Scopul instrucțiunilor  
Scopul prezentului ghid este de a permite implementarea corespunzătoare a utilajului, utilizarea și întreținerea reușite. 
Studierea cu atenție a acestui manual vă va oferi informații folositoare în pregătirea echipamentului, precum și pentru 
lucrul cu acesta.    
Varietatea condițiilor de muncă din practică nu permite acoperirea acesteia de către aceste instrucțiuni, dar toate 
elementele esențiale configurării utilajului sunt clar stabilite.  
 MĂSURI DE SIGURANȚĂ  
 Informații generale  
 

Înainte de a începe lucrul cu motosapa rotativă este necesar ca operatorul să citească manualul 
operatorului în vederea utilizării și întreținerii și să respecte avertismentul de mai sus, protejându-
se pe sine și pe cei din jurul său împotriva vătămărilor corporale.  În acest mod, acesta va asigura și 
utilizarea fiabilă a uneltelor.   

 
ATENȚIE !  
PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ  
Studiați cu grijă acest manual  
Acest simbol de avertizare înseamnă: ―Atenție, fiți vigilenți! Siguranța dumneavoastră este implicată!‖ 
Citiți cu atenție mesajul care urmează. Avertismentele referitoare la utilaj și manualele sunt pentru 
siguranța dumneavoastră. Nerespectarea avertismentelor poate cauza vătămare corporal sau deces. 
Este foarte important să citiți instrucțiunile și reglementările privind siguranța înainte de a încerca să 
asamblați sau utilizați această unitate.    

Următoarele expresii de avertizare sunt utilizate cu simbolul de pericol: 
 
PERICOL – Acest cuvânt indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca vătămări corporale grave 
sau decesul. Însemnele de siguranță conțin cuvântul―PERICOL‖ se va folosi numai în situații rare și numai când există o 
amenințare importantă.  
 
AVERTISMENT – Acest cuvânt indică o eventuală situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate rezulta în vătămare 
corporală gravă sau deces. Pericolele marcate cu expresia „AVERTISMENT” reprezintă un nivel mai redus de risc decât 
cele marcate cu expresia ―PERICOL‖. 
 
ATENȚIE – Acest cuvânt indică o eventuală situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate rezulta în vătămare 
corporal de intensitate mică sau medie. Expresia "ATENȚIE" poate de asemenea fi utilizată pentru a avertiza asupra unor 
operațiuni care pot duce la vătămare corporală.   
 
2.2.2 Instrucțiuni generale pentru activitate sigură  
 

 Motosapa rotativă nu poate fi utilizată de către niciun individ care nu a citit integral manualul de instrucțiuni și 

nu a înțeles toate mențiunbile.  
 Verificați dacă protecțiile de pe arborele de transmisie PTO, arborele cardanic al motosapei și reductorul sunt 

bine asigurate.   


 Utilizarea știfturilor de blocare adecvate pe manșonul arborelui cardanic este obliatorie când manșoanele sunt 

situate pe arborele de transmisie zimțat al tractorului și utilajului, pentru a evita vătămarea corporală.   

 Nu vă apropiați niciodată de arborele cardanic și unealtă când sunt pornite.  
 

 După agregare, opriți motorul tractorului înainte de a efectua orice reglaj sau inspecție a uneltei.   
 Verificați întotdeauna dacă toate lamele sunt acoperite.   
 Verificați întotdeauna dacă toate șuruburile care prind prășitoarele de pe montură și discurile de lucru au 

fost bine asigurate.  


 Verificați dacă toate șuruburile car5e prind lamele pe flanșa axului de lucru au fost strânse corespunzător.   


 Înainte de fiecare utilizare a motosapei realizați toate reglajele necesare în conformitate cu condiția culturilor 

cultivate:   
– Unghiul în care este poziționat utilajul este poziționat în comparație cu linia orizontală a terenului în direcția 

perpendiculară – pe axul tractorului și unghiul în care utilajul este poziționat în comparație cu terenul în direcția 

axului tractorului.    
 Numai după efectuarea tuturor reglajelor și verificărilor, motorul tractorului poate fi pornit, dar, înainte de 

pornirea motorului, verificați încă o dată dacă bara pentru antrenarea arborelui cardanic a fost oprită.    
 Este foarte important în primul rând să ridicați întotdeauna de pe sol și numai apoi să porniți arborele 

cardanic.  
 Când utilajul funcționează, nu este permisă staționarea sau preyența niciunei persoane pe utilaj sau 

barele tractorului.   
 După terminarea activității, ar trebui întotdeauna să dezactivați utilajul cu ajutorul mânerului 

adecvat și apoi să coborâți utilajul.   



 Când motosapa rotativă este lăsată nesupravegheată, aceasta trebuie coborâtă pe sol, motorul 

tractorului trebuie dezactivat și cheia de contact trebuie să fie îndepărtată.    
 Când utilajul este separat de tractor, asigurați-vă că utilajul este stabil poziționat în timp ce stă așezat pe 

sol.   
 
Etichete de avertizare pentru lucrul sigur cu utilajul  

Pe construcția portantă a utilajului, etichetele de avertizare pentru lucrul sigur au fost poziționate sub formă de 
autocolante cu ilustrații ale eventualelor pericole care nu ar putea fi evitate prin intermediul soluțiilor structurale. 
Semnificația etichetelor de avertizare este explicată mai jos.   

Citiți cu atenție expresiile etichetelor de avertizare și păstrați-le în stare bună. Dacă etichetele de avertizare nu 
sunt vizibile, sunt deteriorate sau au căzut, acestea ar trebui înlocuite cu unele noi. Etichete de avertizare de achimb pot 
fi achiziționate de la distribuitorul utilajului sau reprezentantul utilajului. Pericolele existente sunt marcate cu un 
triunghi de avertizare, iar informările privind evitarea vătămărilor corporale sunt indicate prin ilustrații.    

Acestea sunt însemnele:  
 

Citiți cu atenție manualul de utilizare și luați-l în considerare.  
 
 

 

Opriți motorul și îndepărtați cheia înainte de a realiza lucrări de întreținere sau reparații.   
Nu conduceți de pe cuplaj și utilaj – Este strict interzisă conducerea de pe cuplaj și utilaj deoarece poate rezulta în 
vătămare corporal gravă.    
 

Păstrați o distanță sigură de utilaj în timpul utilizării – Asigurați-vă că păstrați o distanță 
sigură față de tocător, în special de lamele rotative care pot cauza vătămarea corporal a 
picioarelor.   

 
Nu deschideți sau îndepărtați scutul în timp ce funcționbează unelata – în caz contrar 
poate rezulta în vătămare corporală gravă.   

 

 

Stați departe cât timp motorul funcționează 
 

 

Elemente rotative – feriți mâinile.   
 
 
 
 
 
 
După câteva ore de activitate, verificați dacă șuruburile, piulițele și șaibele sunt suficient de strânse. 
 Descrierea motosapei rotative  

Motosapa rotativă produsă de către FPM ―DELJANIN‖ reprezintă o unealtă de cultivare cu unelte de tăiere 
active – prășitoare cu ax orizontal de rotație prin arborele de transmisie PTO de pe tractor. Acesta este un echipament 
portant și este conectat la tractoare de categoria 1 și 2 cu cuplaj în trei puncte.    

Motosapa rotativă este potrivită pentru:   
 Activitate în zone de șes și munte   
 Pregătirea calității solului pentru însămânțare    
 Cultivarea solului între rânduri în podgorii și livezi tot timpul anului   
 Combinarea fertilizatorului mineral și a reziduurilor de plante cu solul, precum și întreținerea strcturii 

terenului și creșterea ferilității acestuia.    
Motosapa constă în trei subansambluri secundare (module):   
–   Cadru de conectare  
– Modul transmisie care oferă putere de utilizare maximă prin arborele de transmisie PTO al tractorului.    
– Modul de lucru – rotorul motosapei cu lame de tăiere care – grație formei, geometriei și pozițiie lor – permit 
cultivarea de înaltă calitate a terenului în orice condiții și în toate modurile de lcru cu consum minimum de energie.  
 
 Conectarea cadrului motosapei rotative  



 
 

 
Ansamblul de conectare este utilizat pentru conectarea motosapei la tractor, reglajul poziției de lucru și 
transportul elementelor de lucru. Punctele de conectare sunt situate pe cadrul de conectare și activează 
cuplajul pe tractoare de categorie 1 și 2 fără echipamente suplimentare. Echipamentul este ridicat cu troliul în 
poziție de transport și de lucru prin intermediul mânerului cu comandă hidraulică al tractorului.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Imagine 1. Cadru de conectare  

 

 Modul de transmisie  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                    Imagine 2. Modul de transmisie  
 
 
 Modul de lucru   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagine 3. Modul de lucru motosapă rotativă 

 
 

 



 
 

 
IDENTIFICAREA UTILAJULUI  

Utilajul poate fi identificat printr-o plăcuță de identificare situată în partea stângă a motosapei rotative 
pe rezervorul de ulei al sistemului hidraulic.   
Plăcuța conține următoarele date:  
• Numele și adresa producătorului; 
• Numele efectiv al utilajului în domeniu ―Nume utilaj‖; 
• Denumirea comercială a produsului dată în domeniu―tip‖;  
• Numărul utilajului dat în domeniu ―număr de serie‖; 
• Masa utilajului este dată în domeniu ―Masă‖, în (kg). 

La comandarea pieselor de schimb și explicații, asigurați-vă că menționați tipul utilajului și numărul 
de serie.   

FPM “DELJANIN” 18430 Kursumlija 
Toplicka 121, www.fpmdeljanin.com 

         
 

Nume utilaj: 
  

Motosapă rotativă  
 

    

 Tip    ROT 700  

 Număr de serie:       

 Anul fabricării:        

        
 

Masă : 
  

250 kg 
 

    
         

 

3.0 MANIPULAREA MOTOSAPEI ROTATIVE   

 

Tip 
    

MOTOSAPĂ ROTATIVĂ-ROT 700 
 

   ..........................   
       

     

 Lungime    ..........................  900 mm  
     

     

 Lățime    ..........................  2200 mm  
     

     

 Înălțime    ..........................  800 mm  
     

 

Lățime de lucru  
     

   ..........................  700 mm  
      

        

 Transmisie    ..........................  Mecanică   
     

 

Mediu de 
transmisie central    ..........................  Angrenaj   

     

 Reglementarea    ..........................  Suporți glisanți mecanici (saboți de frână sau "schiuri")  

 adâncimii arăturii        

 Adâncime lucru    ..........................  Lucru 0,15m, max 0,2 m între două secțiuni   
     

 Tip rotor    ..........................  Cu ax de rotație orizontal   
     

 Aparat de tăiere    ..........................  Rotație cu efect de hârâit, formă optimă,  geometrie și   

      Așezări pentru diferite tipuri și condiții de teren    

        

 Tip de conexiune    ..........................  Portant, o variată de trei puncte    
     

 RPM rotor    ..........................  540 o/min  
     

 Masă   ..........................  250 kg  
        

http://www.fpmdeljanin.com/


 
 

Înainte de utilizare, verificați dacă toate piesele (piulițe, șurubi și altele asemenea) sunt strânse, 
acordând atenție specială strângerii lamelor pe rotor. Piesele uzate și lamele deteriorate vor fi înlocuite cu piese 
noi, originale imediat.   

În timpul lucrului cu motosapa rotativă, utilizați întotdeauna lanțurile sau barele de stabilizare ale 
tractorului.  
3.1 Procedura pentru cuplarea  MOTOSAPEI ROTATIVE pe tractor   

Motosapa rotativă va fi întodeauna cuplată pe tractor pe o suprafață plată, în modul următor:    
 Tractorul trebuie să fie mutat înapoi până când axa tractorului este verticală cu axa motosapei. Utilizați 

mânerul hidraulic pentru a coborî legăturile din partea superioară la înălțimea axului punctelor de legătură ale 
motosapei.    

 Dezactivați tractorul   
 Conectați legătura superioară la punctul de legătură de sus de pe motosapa rotativă (imaginea 4 

Poziția A).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagine . 4 
 Conectați legătura din stânga jos la manșonul din stânga al motosapei rotative și asigurați în această 

poziție folosind blocajul existent (imagine 4, poziția B) 
 Conectați legătura din dreapta jos la manșonul din dreapta al motosapei rotative și asigurați în 

această poziție folosind blocajul existent (picture 4, position C)  
 Conectați capătul frontal al arborelui cardanic (cel în care se situează ambreiajul prin fricțiune) la 

arborele de transmisie PTO al motosapei rotative și asigurați în această poziție (imagine 4, poziția D)  
 Conectați celălalt capăt al arborelui cardanic la la arborele de transmisie PTO al motosapei rotative și 

asigurați în această poziție  
 De pe scaunul conducătorului auto, utilizați mânerul de comandă hidraulică în poziție inferioară în 

cadran pentru a muta ușor tractorul în față sau în spate până când conectarea capătului frontal cu legătura 
superioară este posibilă și securizați în această poziție.  

 Când motosapa este conectată la tractor, axul motosapei rotative trebuie să fie adus în poziție orizontală 
prin prelungirea sau scurtarea legăturii superioare.  
Notă: conectarea motosapei la tractor trebuie să fie întotdeauna realizată în ordinea următoare:    
a) Legătură superioară stânga jos 
b) Legătură superioară dreapta jos  
c) Legătură superioară sus  
Când motosapa conectată este adusă în poziție orizontală, alte reglaje sunt realizate pentru funcționarea 
normală a acesteia.    

 Utilizați mânerul hidraulic pentru a ridica ușor motosapa astfel încât unghiul de rupere al arborelui 
cardanic să nu fie prea mare. Când motosapa este adusă în poziția cea mai ridicată, verificați următoarele:    
a) Ca rborele cardanic să nu fie întins prea mult   
b) Ca arborele cardanic să se miște liber și ca îmbinările să nu atingă nimic    
c) Ca manșonul de protecție cardanic să se miște liber   
d) Ca manșonul de protecție cardanic să fie strâns de arborele cardanic cu un lanț    
Repetați această procedură cu tractorul poziționat astfel încât motosapa să atârne în poziția cea mai ridicată. 
Acesta poate fi realizat prin mutarea tractorului împreună cu motosapa pe rampă astfel încât motosapa să 
atârne în poziția cea mai joasă, dar și cel mai jos punct al motosapei să fie semnificativ mai mic decât cel mai 
jos punct al tractorului.    



 
 

ATENȚIE: Unghiul maximal al ruperii arborelui cardanic este 300. Dacă acest unghi este 
depășit în timpul activității, aceasta poate duce la deteriorarea gravă a motosapei rotative, 
deteriorarea arborelui cardanic sau arborelui de transmisie PTO. Va trebui să acordați atenție 
în special ca îmbinările arborelui cardanic să nu atingă nimic.    

 
ATENȚIE: Nerespectarea cerințelor de bază ale activității cu arborele cardanic poate rezulta 
în ruperea cardanului sau deteriorarea motosapei.    

 

 

AVERTISMENT: Dacă arborele cardanic nu funcționează correct în poziția cea mai joasă a 
motosapei, legăturile de pe tractor utilizate pentru ridicare trebuie scurtate.   

 
 

 Pentru a limita balansarea motosapei, coborâți motosapa rotativă, legăturile superioare de jos 
trebuie să fie reglate prin strângerea lanțurilor astfel încât să nu existe balans pe legăturile 
superioare!!! . 
Motosapa rotativă va fi atașată corespunzător pe tractor dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:   

 Când axul motosapei este adus în poziție orizontală, lamele de pe rotor aproape trebuie să atingă solul.   
 Când distanța dintre tractor și motosapă este cea mai mică, elementele arborelui cardanic pot fi prelungite 

astfel încât elementele sale să nu fie integral în contact unul cu celălalt.   
 Când motosapa se află în poziția sa cea mai ridicată sau joasă, elementele arborelui cardanic nu trebuie să 

cadă unul din celălalt.    
 Când motosapa se află în poziția cea mia joasă sau ridicată, elementele îmbinării nu se ating unul pe 

celălalt.   
 Dacă motosapa se află în poziție orizontală (aceasta ar trebui reglată prin ajustarea legăturii superioare 

de jos).   
 
3.2 Deblocarea MOTOSAPEI ROTATIVE de pe tractor   
 

După finalizarea activității cu motosapa, coborâți motosapa ușor pe sol și decuplați motosapa în 
ordinea următoare:   

De pe cabina tractorului, decuplați legătura superioară din partea de sus de pe tractor. Pentru a 
scoate mai ușor pinul legăturii superioare, mutați ușor tractorul înainte și înapoi.   
Îndepărtați îmbinarea superioară a arborelui cardanic de pe arborele de transmisie PTO al 
tractorului (imagine 4, poziția E)  
Decuplați legătura superioară din dreapta jos și pentru o deblocare mai simplă, puteți utiliza mânerul 
de nivelare al tractorului (imagine 4, poziție C)  
Decuplați legătura superioară din stânga sus (imagine 4, poziție B). 4.0 

LUCRUL CU MOTOSAPA ROTATIVĂ   

4.1 Poziția de transport a motosapei rotative 
 

Înainte de a începe cultivarea terenului, motosapa rotativă trebuie să fie reglată pentru poziția de 
transport. Reglajul acesta se realizează pe un teren plat înainte de a ieși de pe câmp. Când motosapa rotativă 
este conectată corespunzător la tractor, este gata de lucru. Pentru a activa motosapa, trebuie să ajustați 
adâncimea de lucru a primului pasaj. Acesta este ajustat prin ridicarea sau coborârea sabotului de frână la 
înălțimea necesară, în funcție de structura solului cultivat.   

Trageți deviația motosapei cu mâna dreaptă până când motosapa ajunge în poziție stânga integral. 
Când motosapa este în poziția cea mai ridicată, folosiți mâna stângă pentru a activa mecanismul de transport 
cu clichet. Mutați mânerul ventil în stânga și creșteți unghiul capului motosapei la maximum. Când motosapa 
este în poziție cu unghi maximal, mutați mânerul ventil în poziție inițială. Motosapa pregătită în acest mod este 
gata de transport.  
4.2 Punerea în funcțiune a motosapei rotative  
 

Porniți motorul și utilizați mânerul hidraulic pentru a ridica motosapa de pe sol, angajați arborele de 
transmisie PTO de pe tractor pentru a porni rotația rotorului pentru o scurtă perioadă de timp cu un număr 
mic derotații astfel încât uleiul să se întindă în lagărul reductorului. În partea din stânga a motosapei rotative, 



 
 

schimbați mânerul ventil (imaginea 5, poziția A) spre dreapta în direcția săgeții și coborâți capul motosapei. 
Utilizați mâna dreaptă pentru a strânge deviația motosapei și mâna stângă pentru a decupla mecanismul  cu 
clichet (imagine 5, poziție B) folosită pentru poziția de transport. Motosapa este gata de lucru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Reglaj “arc spiral” 

Motosapa rotativă fabricată de către FPM ―DELJANIN‖ este adecvată în special pentru uz în podgorii 
și livezi unde motosapa este utilizată pentru arătură până la plantare. Pentru a evita deteriorarea podgoriilor 
tinere cu trunchiuri subțiri și slabe, în timpul arării, veți regal sensibilitatea arcului spiral prin scurtarea sau 
prelungirea cablului, folosind bolțul indicat în imaginea 6, poziția A. Motosapa este gata de lucru.  

Înainte de a începe activitatea, veți crește numărul de rotații ale arborelui la 500 r/min..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagine 6. ―Arc spiral‖ 
4.4 Poziționarea și lucrul cu comanda manuală a „arcului spiral”  

Există o opțiune suplimentară pentru comanda manuală a arcului spiral, unde comenzile sunt plasate 
in interiorul cabinei din partea laterală a tractorului pe partea dreaptă a conducătorului auto, conform imaginii 
7. În timpul utilizării comenzilor manuale, operatorul mută motosapa în stânga și în dreapta, trăgând mânerul 
în față și în spate.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagine 7. Comanda manuală a arcului spiral  
 

 

5.0 ÎNTREȚINEREA MOTOSAPEI ROTATIVE                 
PAŢNJA: Pohabane i oštećene delove roto sitnilice obavezno zameniti sa originalnim 
delovima FPM „DELJANIN‖ jer se time obezbeĎuje visok kvalitet i laka zamena delova. 

 
 



 
 

 

5.1 Înlocuirea lamelor  
Lamele motosapei sunt realizate din oțel de înaltă calitate rezistent la uzură ce asigură un ciclu de 

operare lung în condițiile prevăzute, după cum urmează:    
–   Viteza lucrului va fi în intervalul 0.6 - 1.0 m/s 
–   Lucrul fără supraîncărcarea tractorului, șocurilor și vibrațiilor  
–   viteza de rotație a rotorului cu lame va fi de până la 500 r/min 

În timpul înlocuirii, veți identifica în primul rând lamele din stânga și din dreapta și apoi veți utiliza bolțurile 
pentru a poziționa lamele pe montură. Fiecare secțiune are 3 lame stângi și 3 lame drepte.   

Lamele sunt plasate pe elemental rotativ în formă de spirală conform imaginii 8, astfel încât să aibă 
efect asupra rezistenței și uniformității cultivării solului în ceea ce privește lățimea și adâncimea cu forma și 
dimensiunea sa.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 8. Raspored noţeva na rotoru 
5.2 Schimbarea uleiului în redactor și sistemul hidraulic   

Cel mai bine este să schimbați uleiul după finalizarea lucrului cu motosapa deoarece uleiul încă este 
cald și reziduurile din redactor nu s-au așezat încă.   

Inițial, deșurubați patul (imaginile 9 și 10, poziția A) utilizat pentru turnarea și descărcarea uleiului 
care permite uleiului să se scurgă din legărul reductorului. Turnați 0,8 l de ulei în lagărul reductorului SAE 90.  

Rezervoarele de pe sistemul hidraulic se umplu prin deschiderea patului conform imaginii 10, poziția 
B. turnați 0,8 l de ulei HD 46 în lagărul sistemului hidraulic.   
 
 

 

  
Imagine 9. Reductor                                            Imagine 10 rezervor ulei sistem hidraulic 

 

Înocuiți uleiul din arborele de transmisie la fiecare 500 hectare acoperite sau o dată pe an. Nivelul 
uleiului din sistemul hidraulic trebuie verificat ocazional și uleiul trebuie adăiugat atunci când este necesar.   
5.3 Lubrifiere  

Lubrifierea regulată asigură activitatea eficientă fără întreruperi și problem inutile. Folosiți pistolul de 
gresare Tecalemit pentru a lubrifia toate ansamblurile axiale (motosapa are 11 nipluri de gresare) 
6.0 EVENTUALE PROBLEME  



 
 

Dacă motosapa rotativă este utilizată corespunzător, nu ar trebui să existe problem, cu excepția 
defectării reductorului, a arborelui de transmisie sau explozia furtunurilor hidraulice, îndoirea sau ruperea 
lamelor de arare. Acesta este motivul pentru care este esențială inspectarea și ștergerea terenului înainte de 
demararea lucrărilor.    
 
 

PAŢNJA: PRE NEGO ŠTO SE OTPOČNE SA OBRADOM ZEMLJIŠTA, UKLONITI SA NJIVE 
KAMENJE I SKRIVENE PREPREKE 

 
 
 
7.0 SPECIFICAȚIE PRIVIND PIESELE DE SCHIMB PENTRU MOTOSAPA ROTATIVĂ  
1. Reductor cu pompă hidraulică; 
2. Cilindru hidraulic (mare); 
3. Cilindru hidraulic pentru mișcarea capului motosapei;   
4. Ventil hidraulic; 
5. Furtunuri hidraulice; 
6. Mecanism arc spiral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

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  

  


