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MANUAL DE UTILIZARE 

 



 

 

 

-SIGURANȚĂ 
Dezvoltate în ceea ce privește siguranța oamenilor și instrucțiunile de siguranță trebuie să 
fie respectate pe tot parcursul duratei de viață a produsului de la perioada de proiectare 
până la depozitarea finală. 
1 -1 Instrucțiuni de siguranță 
Înainte de a utiliza sau de a folosi tractoarele / mașinile de recoltat furaje, asigurați-vă de 
fiecare dată că respectă regulamentele enumerate mai jos: 
• Precauții împotriva accidentelor. 
• Siguranța de funcționare (regulamentele de funcționare) 
• Conducerea pe drumurile publice (Legea traficului rutier) 
Este necesar să urmați instrucțiunile de bază de precauție de mai jos pentru siguranța dvs. 
și pentru ceilalți. . 
- Mașina trebuie cuplată la un tractor cu dimensiunea și puterea corespunzătoare; nici un 
alt motor nu trebuie montat. Cuplarea mașinii trebuie să se efectueze în conformitate cu 
instrucțiunile disponibile în acest manual al utilizatorului. 
- Nu vă apropiați de mașină cu haine libere care pot fi prinse în părțile mobile ale mașinii. 
- - Orice persoană care operează sau pregătește recolta de furaje trebuie să fie 
instruită corespunzător cu privire la sarcină. 
- Asigurați-vă că sunteți suficient de vizibil înainte de a utiliza aparatul și de a începe să 
lucrați. Goliți zona de lucru a obiectelor care pot fi aruncate de sistemul de recoltare. 
- Elementele rotative ale acestei mașini au fost proiectate și testate pentru condiții dificile. 
Cu toate acestea, capacitatea lor de rezistență poate fi afectată în cazul contactului cu 
obiecte grele (pietre, obiecte metalice etc.) și pot sări cu viteză excesivă. Aveți grijă să nu vă 
confruntați cu astfel de obstacole. 
- O mașină proiectată să funcționeze cu o putere de 540 rpm nu trebuie să funcționeze 
niciodată cu 1000 rpm. 
- Verificați starea tractorului (sistemul de frânare, roata, umflarea anvelopelor) și 
conexiunea corespunzătoare a mașinii. 
- Verificați dacă lămpile de avertizare (faruri, reflectoare, faruri de baliză) funcționează 
corect înainte de a vă deplasa pe drumurile publice. 
- Mașina nu trebuie folosită niciodată pentru transportul uman și obiect. 
- Nu încercați să ajungeți la tractor atunci când operează. 
- Evitați să vă aflați în zona de rotație a tractorului. 
- Aveți grijă în timpul cuplării și / sau demontării. Opriți motorul înainte de a porni sau opri 
transmisia. 
- Verificați dacă toate echipamentele de siguranță și carcasele sunt disponibile și în stare 
bună. 
- Reglați viteza de deplasare întotdeauna conform regulilor de circulație! Evitați 
schimbările bruște de viteză și direcție în timp ce conduceți în sus sau în jos versanții sau 
înapoi. 
- Întotdeauna efectuați toate reparațiile, înlocuirile și reglajele necesare înainte ca mașina 



să funcționeze. 
 Opriți motorul și transmisia și trageți frâna de mână înainte de a efectua orice reparații. 
- Verificați periodic întreaga mașină, în special funcționarea piulițelor. 
- Înainte de a folosi aparatul după orice reparație sau întreținere, asigurați-vă că pe mașină 
nu este lăsată nici o unealtă sau obiect. 
- În cabina tractorului trebuie să fie disponibil un kit de prim ajutor.  
Respectați reglementările locale luând în considerare alte echipamente de siguranță. 
- Nu modificați mașina fără aprobarea scrisă a producătorului. 
Verificați dacă conductele hidraulice, funcționarea piulițelor și cuplarea hidraulică sunt în 
stare bună. Uleiul poate sări cu o presiune ridicată de la o conductă străpunsă și poate 
provoca vătămări grave. În caz de astfel de accidente, consultați un medic urgent. 
2-DEFINIȚIE 
Orice operație efectuată indiferent de definiția de mai sus va fi în responsabilitatea 
utilizatorului 
 Producătorul nu va fi responsabil în cazurile enumerate mai jos: 
- Nu funcționează în conformitate cu definiția dată mai sus. 
- Modificarea mașinii fără acordul scris al producătorului. 
- Nu respectați instrucțiunile de întreținere și reparații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 RF 152, RF 132 

a 3,376 
b 2,504 

c 3,504 
d 1,523 

e 3,106 
f 2,807 

g 1,490 
h 2,743 
i 1,941 

 

 

Dedicat cercetării și dezvoltării FIMAKS are dreptul să schimbe și să modifice mașinile de 
uscare a ierbii fără o notificare prealabilă și nu are obligația de a înlocui mașina vândută 
anterior cu cea modificată 
4-CUPLAREA LA TRACTOR 
Reglați lungimea celui de-al treilea punct cu brațul lateral paralel cu solul. . 
Apoi montați transmisia B. (Pentru montarea transmisiei, vezi secțiunea 6) 
Nu aplicați forța asupra sistemului hidraulic de ridicare a tractorului. 

 RF 152, RF 132 
Greutate 645 kg 
Priza de putere 540 rpm 
Puterea așteptată Ch/din 50 ch/Din 

Număr lame 24 

Lățime de transport 1,8 m 
Lățime de tăiere 1,5 m 
Anvelope 500X12 6PR 

3-1 Date tehnice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglați stabilizatorii în mod intens pe brațele de ridicare ale tractorului. 
Reglați raza brațelor laterale în funcție de distanța anvelopei tractorului. Încercați să 
trageți mașina la tractor la un nivel maxim, pentru a ușura umplerea remorcii pentru tăiere 
cu șir și pentru a reduce puterea de antrenare. 
Efectuați următoarele instrucțiuni în ordine directă: 
1) Ajustați lungimea celui de-al treilea punct așa cum este descris în secțiunea 4. 
2) Aliniați arborele cu came cu două capete față (A), arborele de intrare a carcasei trebuie 
să fie paralel cu arborele de acționare al tractorului. 
Aceasta corespunde celei mai scurte poziții a transmisiei. 
3) Măsurați distanța A între cele două încuietori de siguranță ale arborilor superiori. 
4) Testați apoi transmisia (B) în poziția complet oprită și întotdeauna între 2 șuruburi de 
siguranță ale arborilor cu came.  

AJUSTAREA INALTIMII DE TAIERE 
1) În cazul în care transmisia trebuie să fie scurtată, părțile tăiate ale țevilor și căputele 
masculine și feminine trebuie să fie în aceeași lungime. Așezați roata liberă pe partea 
casetei. 
2) Asigurați-vă că tubul transmisiei telescopice nu atinge suportul la poziția înclinată și 
ridicată a operației de ridicare . 

Pentru a regla înălțimea de tăiere, utilizați pârghia de reglare a poziției de ridicare.  



Atenție!! 
Mișcarea de ridicare nu trebuie să treacă deasupra poziției de 15 cm și poziția dreaptă a 
transmisiei primare de jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După setarea înălțimii brațului de cuplare automată, reglați lungimea transmisiei 
secundare aplicând aceeași procedură în secțiunea 5. 
CUPLAREA TRACTOR / MAȘINĂ 8-1 POZIȚIA DE FUNCȚIOANRE 
1) Deplasați tractorul înainte cu partea de ridicare cu capul în jos prin purtarea brațului de 
legătură la partea inferioară a carcasei care se află în interiorul părții feminine a mașinii în 
formă de conic, până când unghiul cârlig este fixat. (A și B) 
2) Ridicați ușor elementul de ridicare și continuați să ridicați până când clema este blocată 
(C). 
3) Montați transmisia secundară între carcasă și mașină. 
 Atenție: nu depășiți limitele de încărcare de transport și de tragere menționate mai jos; 
PTR: 8 TONE maxim 
Încărcarea maximă pe cârlig: maxim 2 tone 
8-2 POZIȚIA DE TRANSPORT 
Pentru a transporta încărcăturile pe șosea, purtați capătul (F) al brațului la unghiul de 
conectare (E) care se află în partea dreaptă a conexiunii. 
Pentru a obține lungimea de tăiere dorită plasați știftul pe unul din gaurile sectorului. 
 



pozitia 1                                     pozitia 2                                pozitia 3 

15-20mm                                    15-20mm                                taiere lunga 

Taiere scurta                                   taiere medie 

 
 
Figura din stânga demonstrează modul de reglare a lamei opuse pentru a regla lungimea 
tăierii așa cum se arată în diagramă below. 

 

 
Pentru a obține lamele opuse mai des slăbiți șuruburile. Încercați să apropiați paleta opusă 
la un nivel egal pe toată lungimea. 



Verificați nivelul de coroziune al lamei în formă de 

lingură. Lamele scoase în lingură reduc efectul 

suflantei. Lipsa palelor în formă de lingură 

cauzează vibrații. 

Dimensiune nouă: 172 mm Dimensiune minimă: 

160 mm A se vedea figura 2. 

 

Conectați fișa 2 de împingere a împingătorului la distribuitor. . 

Direcția jgheabului este realizată cu un controler 

hidraulic cu efect dublu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglați cu o fixare proiectată teleflexibil. În timpul 

depozitării, controlerul se află în rulmentul 

proiectat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curelele trapezoidale trebuie să fie întinse în mod regulat și să fie curățate. Cele patru 

curele ar trebui înlocuite în același timp. 



Reglați tensiunea cu aparatul de 

reglare extern menționat mai sus. 

 

 

 

- PRESIUNEA ANVELOPELOR 

Pentru cazul 1 folosiți ulei SAE 80 W 

90: verificați nivelul de ulei. 
Presiune maximă 2 bari PERIODICITATE ULEI –O DATĂ PE ZI 8 ORE, DE 2 ORI PE 
SĂPTĂMÂNĂ-40 ORE 
O DATĂ LA TREI LUNI 

 

 

 

 
Transmisie 

Tub de protecție Tijă telescopică 

Rotor 

Anvelope 

Arbore 

 

 

 

 



 
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  


