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DESPRE NOI 

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

În primul rând, Ontar Agricultural Implements, producător de îngrășăminte și pulverizatoare a 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 uneltele sale agricole, 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 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 

își servește clienții. 

În plus față de exporturile sale de unelte agricole prin Ontar Agricultural Implements și alți câțiva 

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

echipamentele din cele mai bune companii din sector 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 cât șiu pe cei din străinătate. 

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

companie de comerț intern și extern participă în mod regulat la târguri de prestigiu în domeniul 

mașinilor agricole pentru a crește promovării ambelor mărci de pe piață, având un dialog continuu cu 

clienții săi.  

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

mașină 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.  

 

SEMNALIZAREA DE ÎNTREȚINERE, REPARAȚIE ȘI DE FUNCȚIONARE; SEMNIFICAȚIA ACESTORA 

 

Atentie                              Limita de viteza 20km/h                     problema importanta 



 
 

 

În timp ce mașina este tractată de un tractor, aceasta nu poate fi încărcată 
Este periculoasă și interzisă accesul pentru mașini mai late de 3 metri pe autostrada 

Vă rugăm să verificați dacă sunt șuruburi sau bolțu destrânși pe mașină și strângeți-le 

 

 

Va rugăm lubrifiați cu ulei subțire  

În cazul în care, aparatul nu va rula pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să lubrifiați arbori de ridicare hidraulice 

Vă rugăm lubrifiați niplurile 

Citiți Manualul de instrucțiuni înainte de operare mașinii 

Opriți motorul înainte de întreținere 

NU stați între tractor și mașină în timpul funcționării sau în timpul conectării 

Nu vă apropiați de piese mișcătoare, ele vă pot tăia mâna 

Este periculos și interzis să vă urcați pe mașină 

Marcaj CE 

Vă rugăm să ridicați mașina doar de la aceste puncte. 

 

 

 

 



 
 

MODEL 

SPAȚIU DISC 

LĂȚIME LĂȚIME DE 
LUCRU DIAMETRU DISC 

MASĂ PUTERE 
CP 

BD/MD-20 245 mm 260 cm 250 cm 0510 x 5 mm 980 Kg 80-90 

BD/MD-24 245 mm 310 cm 300 cm 0510 x 5 mm 1.180 Kg 100-110 

BD/MD-28 245 mm 360 cm 350 cm 0510 x 5 mm 1.450 Kg 120-130 

BD/MD-32 245 mm 410 cm 400 cm 0510 x 5 mm 1.600 Kg 130-140 

 

Caracteristici generale 

1-SPECIFICAȚII GENERALE ALE MAȘINII 

Instrumentul greu este extrem de eficient în miriștea-arătură, dezintegrare și săpat deșeuri 

vegetale, înainte de plantare de orice culturi în condiții de sol dur în cazul în care grapele 

standard sunt insuficiente. Aveți posibilitatea să pregătiți solul pentru culturile dumneavoastră 

prin intermediul acestei mașini, fără a distruge solul. Această mașină pregătește în mod direct 

solul pentru plantare fără a utiliza o altă mașină agricolă prin efectuarea cultivării solului, fără 

distrugere în timpul lunilor aride cand plugurile nu pot fi utilizate după recoltare.. 

Pentru că, fiecare disc este conectat în mod individual la cadru prin intermediul unor pene de 

cauciuc, mașina poate cultiva solul fără a aduna pământ, chiar în sol temperat grele (sol foarte 

umed). 

Părțile grapei cu discuri 

CONECTAREA PRIN TREI PUNCTE ȘI MECANISMUL CADRULUI 

Partea cadru a mașinii este stabilită prin sudarea de profile 100x100 în formă dreptunghiulară 

Sistemul de conectare prin trei puncte este fixat prin sudare în plăci inferioare pe cadru și care 

leagă trei puncte de legătură superioară a cu ajutorul șuruburilor. Tablele superioare sunt întărite 

în mod considerabil prin profilurile 60x60 conectate în spatele cadrului. 

1.1. BATERIA ȘI MECANISMUL DE DISC 

Bateria care face legătura între discurile pe cadru este format din profile 80x80. 

Mecanismul bateriei este conectat la cadru prin articulații cu ajutorul dale torsadate care 

sunt sudate pe părțile laterale ale cadrului. Trei pini care poartă sunt utilizate pentru fiecare 

articulație în timp ce conectarea acestor îmbinări cu rama. 

După cum se vede din figură, prin intermediul arborelui filetat situat pe rama, devine posibil 

să alunece bateriile față și spate în cazul în care discurile sunt conectate în paralel între ele. 

Prin acest mod, eficiența de mărunțire a discurilor sunt crescute. Mai mult decât atât, această parte este de asemenea 

responsabil pentru dacă este sau nu lăsa nici un sol brut în ferma. 

Discurile sunt conectate la cadru prin intermediul pârghiei de conectare disc, capace de 

conectare pe disc și 4 pene de cauciuc flexibile din interiorul acestor capace 

Datorita flexibilitatii penelor de cauciuc situate în interiorul acestor capace, discul și 

maneta de disc îndoiți înapoi, în cazul prinderii pe orice piatră sau moloz în ferme 

stâncoase, iar discurile nu sunt deteriorate din cauza acestor obstacole 



 
 

Mai mult decât atât, datorită flexibilității oferite prin conectarea acestor pene de cauciuc și fiecare disc la cadru individual, 

mașina continuă cultivarea solului chiar și în sol temperat grele (sol foarte umed). 

Rulmenții cu role și sigilii de praf conice sunt folosite în lagăre ale discurilor 

Există pereți de compartimentare a bucăților din sol în partea stângă a bateriei din față 

și partea din dreapta a bateriei din stânga constând din plăci de cauciuc, pentru a 

preveni ca discurile să arunce pământ mult și spre stânga și spre dreapta în timpul 

funcționării. Se asigură faptul că linia de sol nu este dispersat mai mult decât este 

necesar, prin intermediul acestor pereți etanși, care pot fi ajustați în funcție de 

necesități. Există discuri crestate la bateriile din fata si din spate. Unghiul de direcție al 

bateriilor și unghiul de poziție al discurilor sunt fixe. 

1.3. MECANISMUL DE RULARE 

Rola care poate fi fabricat fie ca colivie sau tip de țeavă este formată din unități care sunt 

conectate la un cadru stabilit de 80x80 profile pătratele prin intermediul dale și rulmenți cu bile 

de cotitură. 

Acest grup stabilit de role este conectat la cadrul principal prin intermediul manetelor rolei de 

ajustare prin utilizarea șuruburi și piulițe. 

Sistemul cu role frânează cu ușurință bucățile care apar în timp ce cultivarea solului și nivelurile 

de suprafața solului. Arcurile amplasate pe pârghiile de role oferi flexibilitate rola în timp ce 

cultivarea solului și de acest fel, ele previn că rola și aparatul nu sunt deteriorate în timpul funcționării. 

Sistemul de role cu o ridicare ușor de reglat prin intermediul pârghiilor sale cu role cu arcuri filetate permite creșterea în 

greutate prin ridicarea deasupra mașinii în cazul în care se dorește. 

MANULAUL DE OPERARE – GHID DE OPERARE GENERAL 

Nu trebuie niciodată uitat că aceasta este o sarcină serioasă pentru operarea utilajelor agricole. Prin urmare, ar trebui să fie 

extrem de stricte 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 concepută numai pentru un singur șofer. Este interzis ca cineva să fie 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 au fost asociate cu aceste mașini legate de a doua sau a treia parte. 

Niciodată nu lăsați pe nimeni să ajungă pe aparat în timpul cultivării solului. Pentru că, aceste persoane pot fi ușor aruncate sau 

pot să cadă de la mașină sau pot fi rănite din cauza părțile mobile ale mașinii. 

Mașina nu ar trebui să fie operat de către o persoană care este obosit, somnoros, folosind alcool, droguri și etc sau orice 

persoană care are probleme psihice și astfel de persoane 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 orientarea. 

O persoană care nu citește manualul de operare, întreținere și reparații complet, pagina de pagină și nu are permis de 

conducere a tractorului nu trebuie să aibă permisoiune să efectueze cultivarea solului prin utilizarea grapei cu discuri. 

Mașina nu ar trebui să fie operată fără să se urmeze liniile directoare și normele menționate în cartea de exploatare, întreținere 

și reparații 

Înainte ca proprietarul mașinii să permită oricui operarea grapei, fără să țină cont 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 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 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 pentru a opera grapa. 

Echipamentul de protecție ar trebui să fie utilizat în timpul operării uneltelor și dispozitive agricole. Niciodată nu poarte nici un 

vrac, sau cămăși baggy necorespunzătoare sau pantaloni în timpul funcționării dispozitivului. În cazul în care, hainele largi sunt 

prinse în piesele în mișcare ale mașinii, este aproape imposibil să se elibereze While, the machine is connected to the tractor, 

the connection should be strong enough in order not to release (come loose) due to any vibration or similar causes. After, the 

connection of the machine with the tractor is completed, the spring pins and couplings of the towing pin must be fixed and the 

machine should be taken outside from the hangar (the closed area). 

Masina noastra este un mecanism care este proiectat numai pentru cultivarea solului și nu este utilizat pentru transportul sau 

care transportă persoane, materiale, etc scopuri, în orice caz 

În timp ce, cultivarea solului prin folosirea Multi vase Harrow, 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. 

PREGĂTIREA MAȘINII PENTRU CULTIVAREA SOLULUI 

În scopul de a pregăti mașina care este mutat într-o zonă închisă și coborâtă pe discuri după fiecare operațiune de reluare în 

primul rând 

2. În timp ce se efectuează atașarea mașinii la tractor, penele ar trebui să fie pus înainte și după discuri, în scopul de a 

fixa mașina pe poziția sa 

3. În timp ce, aparatul este conectat la tractor - trebuie verificat dacă există cineva între tractor și Multi grapă cu discuri 

și tractorul ar trebui să elaboreze în paralel cu mașina într-un mod controlat, iar conexiunea trebuie să fie stabilită cu atenție. 

4. 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 

5. În primul rând, este necesar să se verifice dacă există șuruburile slăbite și piulițe și, dacă este cazul, acestea ar trebui 

să fie strânse. 

6. Înainte, pornirea mașinii, toate nipluri de ungere ale grapei trebuie unsă cu atenție. Mai ales, lagărele trebuie unsă cu 

grăsime, până când uleiul murdar și vechi, care a pierdut caracteristicile sale în sistemul de disc este descărcat și curge nou și 

ulei curat 

7. Trebuie să se verifice 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 noștr. 

8. Discurile trebuie să fie pornite manual și trebuie să se verifice dacă există vreun spațiu sau de bruiaj în lagărele de 

disc. În cazul în care, nu există nici un spațiu sau blocări în lagărele de disc, mufa trebuie să fie îndepărtată și rulmenții și feltings 

trebuie verificate. În cazul în care, există vreo problemă pe rulmenți cu role și feltings, acestea ar trebui să fie înlocuite cu altele 

noi, sau în cazul în care rulmenții și feltings sunt în stare bună, dar există un spațiu, spațiul trebuie îndepărtat prin intermediul 

închiderii de spațiu capac turnat bolț. 

9. Trebuie să se verifice dacă discurile de tăiere ale mașinii sunt destul de mari. În cazul în care, mai mult de 1/3 dintr-un 

disc este uzat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un nou disc. 

1.1. PROBLEME DE LUAT ÎN CONSIDERARE ÎN TIMPUL CULTIVĂRII SOLULUI CU MAȘINA 



 
 

1. În primul rând, un tractor cu o putere suficientă trebuie să fie utilizată pentru aparat 

2. În fiecare zi lucrătoare și înainte de a începe cultivarea solului, mameloanele de ungere ale mașinii trebuie unsă și 

șuruburile slăbite și piulițele (dacă este cazul) trebuie să fie strânse. 

3. Trebuie să se verifice dacă există vreo defecțiune, spațiu sau parțial rupt în piesele în mișcare înainte de staring 

mașinii. Dacă există un piston în mecanismul cu arc electric al mașinii, trebuie verificat din nou dacă există scurgeri de ulei din 

sistemul hidraulic înainte de a porni mașina. 

4. În fiecare zi lucrătoare, discurile trebuie să fie pornit manual și trebuie să se verifice dacă există vreun spațiu sau de 

bruiaj în lagărele de disc. În cazul în care, nu există nici un spațiu sau blocări în disc. rulmenți, cricul trebuie îndepărtat, iar 

rulmenții și feltings trebuie verificate. În cazul în care, există vreo problemă pe rulmenți cu role și feltings, acestea ar trebui să 

fie înlocuite cu altele noi, sau în cazul în care rulmenții și feltings sunt în stare bună, dar există un spațiu, spațiul trebuie 

îndepărtat prin intermediul închiderii de spațiu capac turnat bolț. 

5. Penele de cauciuc amplasate în interiorul capacelor de conectare pe disc trebuie să fie verificate individual, iar penele 

de cauciuc sparte sau uzate trebuie înlocuite cu altele noi. 

6. Pentru că, spațiile dintre disc se poate modifica datorită operațiunilor de lungă durată, aceste spații trebuie să fie 

verificate acum și apoi și discurile cu spațiu modificat ar trebui să fie reajustate prin slăbirea șuruburilor de conectare capac de 

până la 245 mm, spațiu între discuri. 

7. Ar trebui să vă asigurați că orice persoană neautorizată se fie departe de campul de cultivare a solului și dacă există 

cineva în zona de operare, alta decât operatorul (operatorul grapei), aceste persoane ar trebui să fie mutat imediat departe de 

campul. 

8. Mecanismul de tractare pini, care asigură legătura cu tractorul trebuie să fie reglată prin intermediul unui sistem de 

reglare de echilibru pentru a fi fixat doar în mijlocul pivotului de remorcare al tractorulu. 

9. Rezultatele prelucrării solului cu mașina poate varia în conformitate cu rigiditate, moliciunea și sol structura câmpului 

fermei. Prin urmare, trebuie verificat din când în când, dacă aparatul părăsește orice sol brut și discurile sape în sol suficient. În 

cazul în care, nivelurile brute de sol și de adâncime nu sunt adecvate, aparatul ar trebui să fie reajustate într-un mod de a oferi 

adâncimea optimă și valorile brute ale solului. 

10. Tractorul nu trebuie întors oricum la capătul terenurilor agricole fără ridicarea mașinii. In caz contrar, aparatul și 

discurile sunt deteriorate. fermă și dealerii noștri nu pot fi considerați responsabili pentru astfel de probleme. 

11. Pietrele mari din interiorul câmpului trebuie să fie colectate înainte de cultivarea solului. În caz contrar, aceste pietre 

pot deteriora discurile și aparatul în cazul în care a lovit aceste mecanisme. În astfel de cazuri, aparatul este în afara domeniului 

de aplicare a garanției. 

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

2.3. CONDIȚII DE MANIPULARE ȘI ÎNCĂRCARE 

1. În  timpul transportului grapei pe camioane, remorci si alte vehicule, 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. În același timp, se stabilește legătura cu grapa și tractor, nimeni nu ar trebui să stea între ele, iar tractorul ar trebui să fie 

așezat în paralel cu grapa cu discuri, în conformitate cu sistemul său de trei puncte 

Nu lăsați NICIODATĂ pe cineva să urce pe grapă în timp ce aceasta este tras de un tractor 

3. Grapele cu discuri nu sunt destinate pentru a transporta nimic sau oameni. Mașina nu ar trebui să fie utilizată pentru 

a transporta ceva. 

4. Deoarece, unele modele ale mașinilor sunt mai late de 3 metri în total, ei nu au voie să intre pe autostradă. Prin 

urmare, ar trebui să efectueze transportul grapei in containere de camioane și vehicule similar. 



 
 

5. Viteza tractorului nutrebuie să depășească 15km/h wîn timp ce tractează mașina. 

6. În timp ce tractorul trage grapa, aceasta nu ar trebui să tragă sau transporte orice altă mașină (remorcă și etc). 

7. În timp ce tras de un tractor, viteza trebuie să fie coborâtă în viraje și în caz de viraje abrupte, tractorul trebuie să fie 

pornit de manevră, dacă este necesar 

8. În timp ce grapa este trasă de un tractor, semnalizările tractorului nu pot fi văzute de către următoarele vehicule, 

semnalizarea ar trebui să fie instalată de către o persoană autorizată pe o poziție superioară să fie văzută de următoarele 

vehicule. 

ATENȚIE: Orice mașină mai mică de 3 metri lățime ar trebui să respecte orice reguli de circulație în timp ce intră pe o 

autostradă. 

ATENȚIE: Este periculos și interzis pentru orice mașini mai lată de 3 metri să intre pe orice autostradă. 

. ÎNTREȚINERE GENERALĂ 

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a se menține într-o poziție bună după utilizarea acestuia pentru un termen 

lung. 

 Trebuie să opriți tractorul și asigurați-vă că frâna de mână este trasă înainte de a începe orice operațiuni de 

întreținere. 

 Nu folosiți apă sub presiune mare pentru curățarea componentelor hidraulice, rulmenti Rotter, feltings și 

matrice de discuri îndopa. S-ar putea deveni daune pe vopsea și poloneză din cauza de curățare cu apă sub presiune înaltă. 

Sistemul hidraulic 

Atenție, risc de vătămare corporală și de infectare! 

Fluidele evacuate sub înaltă presiune poate provoca tăieturi sau răni. 

-Dupa primele 10 de ore de funcționare și apoi la fiecare 50 de ore de funcționare 

-Verificați etanșeitatea dispozitivului hidraulic și tubulatura și re-strângeți șuruburile, dacă este necesar. 

-Înainte de fiecare operație 

- Verificați mii de conducte hidraulice pentru orice abraziune. 

- Înlocuiți imediat orice tubulatură hidraulică uzată sau deteriorată. 

- Conductele înlocuite trebuie să fie în conformitate cu condițiile tehnice ale producătorului. 

-Conductele hidraulice sunt supuse la îmbătrânire naturală; Prin urmare, termenul de utilizare a acestora nu trebuie să 

depășească 5-6 ani. 

2.5. CONDIȚII DE MANIPULARE ȘI ÎNCĂRCARE 

Curățați întreaga mașină temeinic, fără a lăsa nici un noroi, praf și murdărie etc. 



 
 

-Toate nipluri de ungere trebuie unsă, cu atenție. Mai ales, lagărele trebuie unsă cu grăsime, până când uleiul murdar și vechi, 

care a pierdut caracteristicile sale în lagărele este descărcat și nou și ulei curat curge. 

-Se menține conductele hidraulice (dacă este cazul) într-o pungă în interiorul unui loc aproape fără ei de îndoire. 

- Mai ales penele de cauciuc amplasate în interiorul capacelor de conectare pe disc și vopseaua mașinii, 

orice mecanism și o parte a aparatului poate fi afectata de ploaie, umiditate și lumină solară astfel încât vă 

rugăm să mențină grape cu disk intr-un spațiu închis, departe de ploaie și umiditate. 

Părțile decolorate ale mașinii ar trebui revopsite pentru a preveni coroziunea. 

- Arborele cromat al mecanismului de ridicare hidraulic (dacă este cazul), ar trebui să fie unse cu un strat subțire de unsoare 

pentru protecția împotriva coroziunii. 

Operatorul este obligat să efectueze aceste procese de întreținere menționate mai sus, în timp și complet. Operatorul este 

singurul si complet responsabil, dacă oamenii, creaturi vii sau mediu este deteriorat sau răniți din cauza mentenantelor care nu 

sunt executate sau executate în mod suficient. Firma noastră nu își asumă nicio responsabilitate legată de astfel de 

circumstanțe. 

Părțile deficitare care urmează să fie detectate în timpul procesului de întreținere trebuie înlocuite cu piese de schimb originale. 

În caz contrar, operatorul este singurul responsabil pentru orice accident care ar putea apărea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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  

  

 



 
 

Declarație CE 

Declarație CE de conformitate 

CE 

 Noi, Buferagri Agricultural Machinery declarăm pe propria noastră responsabilitate că mașină. este în 

conformitate cu dispozițiile de protecție de bază indicate în Directiva 98/37 / CE pentru cerințele 

esențiale de sănătate și siguranță referitoare la proiectarea și construcția componentelor de mașini și de 

siguranță. 

 

 

MAȘINA 

Denumire produs: Grapă cu discuri 

Tip produs: MODEL BDLT/BDLC/BDHT/BDHC N B MDT / MDC / MDK / 

Nr. Serie:  

Locul destinației:  

Denumire și semnătură cumpărător Acest formular se eliberează în 2 exemplare. Copie se depune la 

Cumparator . 

 

Este conform cu următoarele directive : TS EN 1050 

Analiza de risc mașină TS 292-1 

Reguli de siguranță mașini TS 292-2 

Reguli de siguranță mașini 

 

Directive de fabricație CE : 2006 / 42 E 

 


