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Societatea CARAVAGGI S.r.l. 

SEDIU SOCIAL, FABRICĂ ȘI ADMINISTRARE: 
20, Via Monte Adamello, 25037 Pontoglio (BS), ITALY 

Declară pe propria raspundere ca Bio 150 BIOSHREDDER 

Model    Bio 150 petrol 
Bio 150 for two-wheel 
tractor Bio 150 PTO 540 
RPM 

serial number: see rating plate 

year built: see rating plate 

respectă toate prevederile următoarelor directive europene: 

Directiva 2006/42 / CE de modificare a Directivei 95/16 / CE 

și din moment ce aparatul a fost adaptat la următoarele armonizate 

standarde și specificații, acolo unde este cazul: 
UNI EN ISO 12100: Siguranța mașinilor - Concepte de bază, principii generale de 
proiectare - terminologie de bază, metodologie, principii tehnice. 
UNI EN ISO 4254-1: Mașini agricole – Siguranță - Partea 1: Cerințe generale. 
UNI EN 13683: Siguranță – Tocătoare electrice/concasoare. 
ISO 11684: Tractoare, mașini agricole și forestiere, alimentate pentru grădini și 
peluze - semne de siguranță și pictorialele de pericol - Principii generale. 

Persoana autorieclaration of conformity: Valerio Caravaggi 

Pontoglio, 01 / 01 / 2013  



 

Societatea CARAVAGGI Srl 

SEDIUS SOCIAL, BIROU, FABRICĂ ȘI ADMINISTRARE: 
20, Via Monte Adamello, 25037 Pontoglio (BS), ITALY 

Declară pe propria sa răspundere că Bio 150 E BIO-TOCĂTOR 
model Bio 150 Electric 

nr.serie: vezi plăcuța 

anul fabricației: vezi plăcuța 

respectă toate prevederile următoarelor directive europene: 

Directiva 2006/42 / CE de modificare a Directivei 95/16 / CE 

Directiva 2004/108 / CE privind armonizarea legislațiilor țărilor membre 

privind compatibilitatea electromagnetică. 

Directiva 2006/95 / CE privind armonizarea legislațiilor țărilor membre referitoare 
la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de 
tensiune 

Și, din moment ce aparatul a fost adaptat la următoarele standarde și specificații 
armonizate, după caz: 

UNI EN ISO 12100: Securitatea mașinilor - Concepte de bază, principii generale de 
proiectare - terminologie de bază, metodologie, principii tehnice. 

UNI EN ISO 4254-1: Mașini agricole - Securitate - Partea 1: Cerințe generale. UNI 
EN 13683: Siguranță - tocătoare Powered / Masini de tocat. 

CEI EN 60204-1: Securitatea mașinilor - Echipamente electrice de mașini - Partea 
1: Reguli generale. 

ISO 11684: Tractoare, mașini agricole și forestiere, alimentat pentru grădini și 
peluze - semne de securitate și pictorialele de pericol - Principii generale. 

Persoana autorizată de a emite declarații de conformitate: Valerio Caravaggi 

 



 

1. PICTOGRAME DE PERICOL 



 

Atenție! 



 

Purtați o  cască dură, protecție de auz și ochelari de protecție. 

  

Atenție! 
 
Purtați mănuși de protecție. 

Atenție! 
Purtați încălțăminte de protecție  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenție 
Purtați haine corespunzătoare pentru lucru cu 
mașină având piese mobile 
 
 
 
 
 
 



 

Atenție! 



 

Deconectați de la priză înainte de a efectua orice operațiuni de întreținere 



 

 
 
 
 
Atenție! 
Scoateți bujia motorului înainte de a efectua orice operațiuni de întreținere 

Atenție! 
Opriți motorul înainte de a efectua orice operațiuni de întreținere 
 
 
 
 
 
Pericol! 
Proiecție de cioburi. Păstrați o distanță de siguranță de la instalațiile de 
încărcare și descărcare   



 

Pericol! 



 

Țineți brațele departe de piesele mobile 



 

Pericol! 
Păstrați degetele departe de elementele de tăiere 

 
 
 
Pericol! 
Asigurați-vă că lamele s-au oprit complet înainte de a vă apropia. 

Atenție! 
Doar o singură persoană trebuie să opereze aparatul.  



 

Atenție! 



 

Nu folosiți motoarele pe benzină în medii închise. Pericol de intoxicare 



 

 
 
Atenție! 
 
Mașina rulează pe electricitate. Risc de electrocutare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pericol! 

Păstrați distanțaață de elementele mobile.  

Atenție! 
Punct de ridicare mașină. 



 

Important! 
Mențineți turațiile corecte ale prizei de forță



 

2. DESPRE ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

Acest manual de instrucțiuni a fost scris pentru utilizatorul mașinii, proprietarul, 
operatorul de întreținere și tehnicianul de reparații și trebuie să fie întotdeauna 
disponibil pentru consultare. 
Acesta explică scopurile pentru care utilajul a fost proiectat și caracteristicile tehnice 
ale mașinii. Acesta conține, de asemenea, instrucțiuni pentru transport, curățenie, 
ajustări, utilizarea, întreținerea și comandarea pieselor de schimb. Acesta conține, 
de asemenea, informații pentru operator, detalii cu privire la riscurile reziduale, 
precum și avertismente în ceea ce privește operațiunile care trebuie efectuate cu 
grijă deosebită. 
Aparatul trebuie utilizat numai de către o persoană, pe deplin calificată și autorizată, 
care este bine familiarizată cu principiile de funcționare, metoda corectă de utilizare 
și a pericolelor. Acest manual și declarația de conformitate CE sunt părți integrantă 
ale mașinii. Acestea trebuie să fie predate cumpărătorului în cazul în care aparatul 
este revândut și acestea trebuie să fie întotdeauna păstrate pentru referințe 
ulterioare, până când utilajul este casat. 

Manualul de utilizare trebuie să fie întotdeauna disponibil pentru consultare și trebuie 
să fie păstrate într-un loc uscat, protejat. 

În cazul în care manualul este pierdut sau deteriorat, o copie de înlocuire poate fi 
obținut de la producător, citând numărul de serie, tipul și anul de construcție indicat 
pe plăcuța fixată la bio-tocător (secțiunea 6). 

Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza produsele sale și manualul de 
instrucțiuni, fără obligația de a actualiza versiunile anterioare. 

Producătorul nu își asumă nicio răspundere în următoarele cazuri: 

• utilizarea improprie a bio-tocătorului 

• nu se utilizează în conformitate cu instrucțiunile conținute în acest document 

• deficiențe grave în întreținerea prescrisă și recomandată 

• modificări sau intervențiilor neautorizate 

• utilizarea de piese de schimb care nu sunt originale sau specifice modelului 

• totală sau parțială eșec urmați instrucțiunile 

• forță majoră.  



 

3. IDENTIFICAREA PĂRȚILOR 
PRINCIPALE 

1. Încărcarea hopper cu gărzi 
2. Cuva de tocare 
3. Motor benzină/electrică 
4. Mânere de transport 
5. Iesire 
6. Cârlig în 3 puncte 
7. Priză de putere pentru tractor cu 
două roți  
8. Priză de putere pentru tractor   

 

Fig. 2 



 

4. UTILIZAREA CORECTĂ A  MAȘINII 

Mașina trebuie operată numai de către o singură persoană la un moment dat. 
Operatorul trebuie să rămână în poziția de lucru prin sita de încărcare în timp ce 
mașina este în funcțiune. 

Pentru a putea utiliza aparatul corect, operatorul trebuie să citească mai întâi și să 
înțeleagă instrucțiunile din acest manual. 

Operatorul trebuie să se asigure că nici o persoană sau animale intră în domeniul de 
acțiune în timp ce mașina este în funcțiune. Opriți mașina imediat dacă se apropie 
cineva. 

Bio 150 Caravaggi bio-tocător a fost construit pentru a rupe în bucăți legume, frunze 
și lemnw de până la 3 cm în diametru în buncărul de sus, și până la 9 cm în diametru 
în buncărul lateal.Mașina de nu trebuie să fie folosite pentru orice alte scopuri, cum 
ar fi spargerea sticle sau cutii metalice. Acesta poate fi folosit pentru a tăia turbă și 
altele asemănătoare. Nu este potrivit pentru mărunțirea altor materialedecât cele 
enumerate mai sus.În cazul în care doriți să tăiați alte produse, vă rugăm să 
contactați producătorul mașinii sau un distribuitor autorizat. Operatorul trebuie să 
cunoască foarte bine cu toate instrucțiunile din acest manual de instrucțiuni. 

 

 

Fig. 4 



 

5. DEZPACHETARE ȘI PREGĂTIRE 
Bio 150 Bio-tocătorul este livrat parțial demontat. Acesta poate fi aranjat pe paleți pentru a 
facilita manipularea și transportul înainte de instalare, în funcție de versiuni. Transportați 
aparatul în aceste condiții, este indispensabil să se utilizeze un Transpalete sau altele 
asemenea, cu o capacitate totală de încărcare de aproximativ 300 kg. 

Nu: 

•  ridicați aparatul folosind cabluri sau alte mijloace neadecvate; 

•  trageți aparatul pe sol; 

• supuneți aparatul loviturilor sau altor impactului; 

• expuneți aparatul la ploaie, ger sau alte condiții meteorologice nefavorabile. 

La preluarea de livrare, verificați dacă conținutul corespunde notei de livrare. 

Dacă găsiți orice deteriorare sau deformare din cauza transportului, raporta catre 
transportatorul imediat și să informeze distribuitorul autorizat sau producătorul. În special, 

verificați aparatul pentru: 

•  urme de lovituri, umflaturi sau deformare; 

• zone umede sau semne care indică faptul că pachetul a fost expus la intemperii fault; 

•  semne de falsificare. 

Dacă după verificare nu există nici o deteriorare din cauza transportului, asamblați aparatul 
așa cum se arată în fig. 6, 7 și 8. 

Motorul electric sau mașinile acționate cu motor sunt echipate cu două roți pentru transportul 
pe distanțe scurte. 
Mașinile cu un arbore cardanic poate fi cuplat și transportate cu ajutorul atelajului în trei puncte 
de pe tractor. 
Toate mașinile pot fi ridicate și transportate prin intermediul unor macarale sau vinciuri, 
folosind cârlige și cabluri, care trebuie să fie aprobate și a unei capacități adecvate. Trageți 
până la piciorușe, așa cum se arată în pictograma aplicată pe aparat. 
Doar cârligele în condiții de siguranță, cum ar fi carabine, trebuie folosite pentru ridicare. 
Procedați cu precauție extremă la încărcarea și descărcarea mașinii. Aceste operații trebuie 
efectuate numai de personal calificat (operatori, etc.). Niciodată nu treceți sau stați sub mașină 
atunci când a fost ridicată de pe sol. 
Când mutați aparatul, prindeți mânerele (1) și înclinați ușor spre înainte. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CARACTERISTICI TEHNICE 

Plăcuța de identificare a CE este în mod clar vizibil pe Bio 150 Bio-tocător (fig. 9a, 
9b, 9c). 

În toate comunicările cu producătorul indică numărul de serie de pe plăcuța de 
identificare. 

Versiunea electrică / benzină 

 

Fig. 9a 

 

 

 

Fig. 9b 



 

 

 

 

Versiune Putere CP / kW Alimentare Prod. m3 / h 

BIO 150 B 9-13 / 6.6-9.7 Benzină 6-8* 

BIO 150 E 7.5 / 5.5 Electrică 380V 6-8* 

BIO 150 MTC 8-15 / 5.9-11.1 Tractor cu 2 roți 6-8* 

BIO 150 T 20-30 / 14.9-22.3 Tractor 6-8* 

* depinde de calitatea materiei prime și viteza de alimentare 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Dimensiunile per 
total 

Versiune electrică / pe benzină 

 

 

Fig. 10b 



 

 

Acest manual conține norme privind modul de utilizare a mașinii în mod 
corespunzător și detalii cu privire la pericolele care pot fi întâlnite. În afară de 
respectarea regulilor, operatorul trebuie să utilizeze aparatul sensibil, pe baza 
experienței sale, și să adopte toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni 
accidente sau răniri. 

Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru orice modificări ale aparatului, 
care nu sunt autorizate în prealabil, în scris. 

Bio-Concasor trebuie să fie utilizate numai pentru tocarea legumelor, frunze, lemn 
și crengi. Niciodată nu trebuie să fie folosite pentru orice alte scopuri, cum ar fi 
spargerea sticle sau cutii metalice. 

Mașina trebuie operată numai de către o persoană pe deplin calificată care este 
autorizată să facă acest lucru și este bine familiarizat cu principiile de funcționare și 
pericolele inerente. 

Citiți prin manualul înainte de a lucra. bio-tocătorul nu trebuie să fie operat de copii. 

  

 



 

7.1 REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ ȘI REGULI DE 
PREVENIRE ALE ACCIDENTELOR 

• Regulă de bază: verificați aparatul cu atenție de fiecare dată înainte de a porni. 
• In afara recomandărilor cuprinse în acest manual, este important să se respecte 

regulile generale de siguranță și de prevenire a accidentelor. Înainte de a utiliza 
aparatul, operatorul trebuie să fie pe deplin familiarizați cu caracteristicile, 
controalele sale dispozitive și funcții. 

•  În afara recomandărilor cuprinse în acest manual, este important să se respecte 
regulile generale de siguranță și de prevenire a accidentelor. Înainte de a utiliza 
aparatul, operatorul trebuie să fie pe deplin familiarizați cu caracteristicile, 
controalele sale dispozitive și functions. Înaintea începerii la locul de muncă, 
asigurați-vă că lamele sunt fixate în mod corespunzător de mărunțire. În cazul în 
care se uita deteriorate, ele trebuie să fie înlocuite sau ascutite. Se montează 
lamele ca instruiți și de a folosi numai piese de schimb originale furnizate de 
producător (sau un distribuitor autorizat).  

• Înainte și după fiecare sesiune de lucru, verificați dacă paznicii, capacele și 
dispozitivele de siguranță sunt instalate corect și integral, și sunt asigurate în mod 
corespunzător cu piulițe și șuruburi.  

• Afișajele de pe aparat furnizează o serie de instrucțiuni importante. Ei sunt acolo 
pentru a vă permite să lucreze în deplină siguranță. Citește toate autocolante de 
siguranță de pe aparat și urmați instrucțiunile de pe ele. În cazul în care acestea 
devin deteriorate sau imposibil de citit, ele trebuie să fie curățate sau înlocuite în 
poziția exactă, așa cum s-a descris în secțiunea relevantă.  

• Aparatul trebuie utilizat numai într-un spațiu deschis, pe teren plat, ferm, care 
este liber de obstacole. Asigurați-vă că aparatul este poziționat în mod stabil 
înainte de utilizare. 

•  Nu utilizați tocătorul în ploaie. 
• Oricine se apropie de aparatul intră în zona de pericol și, prin urmare, devine o 

PERSOANĂ EXPUSĂ. Este la latitudinea operatorului pentru a împiedica alte 
persoane să intre în zona de pericol și el însuși trebuie să acționeze cu prudență 
extremă. Opriți mașina imediat dacă cineva intră în zona de pericol. 

• Atenție: lamele continuă să se rotească timp de câteva secunde după ce motorul 
a fost oprit. 

• Păstrați acest manual ușor accesibile, astfel încât îl puteți consulta pentru detalii 
cu privire la instrucțiunile ciclului de operare și de întreținere. În cazul în care se 
pierde sau deteriorat, o copie de înlocuire poate fi obținut de la Caravaggi. 

• Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat de un singur operator, care trebuie să 
stea întotdeauna în fața sitei de încărcare. 

• Nu purtați articole de îmbrăcăminte, care sunt susceptibile de a obține prins în 
mecanismul, cum ar fi mâneci lungi largi, curelele și coliere. 

• mijloace de protecție auditivă și ochelari de protecție trebuie să fie purtate 
întotdeauna la utilizarea mașinii. 

• Nu lăsați tocător bio nesupravegheat în timp ce se execută. 

• Nu așezați nici un fel de unelte sau alte obiecte pe aparat, deoarece acestea ar 
putea deteriora sau răni operatorul. 



 

• Utilizați numai piese de schimb originale furnizate de Caravaggi. 

 

Reguli de siguranță în timpul funcționării 

Verificați dacă sita este goală înainte de a porni aparatul. 

• Păstrați fața și mâiniledeparte de buncărul de încărcare. 

• Stați sigur pe sol în timpul utilizării mașinii. Nu stați niciodată într-o poziție 
ridicată pentru a alimenta materialul în aparat. 

• Înainte de alimentare cu orice material, asigurați-vă că sita nu conține pietre, 
bucăți de metal, cutii de conserve, sticle sau alte obiecte similare. 

• Opriți aparatul în cazul în care există o defecțiune, vibrații anormale sau orice 
alte zgomote ciudate. Deconectați sursa de alimentare (bujie în versiunea pe 
benzină, fișa de alimentare în varianta electrică, ax cardanic pentru versiunea 
tractor) și determinați cauza problemei. 

• Nu încercați niciodată să mutați aparatul în timp ce se execută. 
 
Modele de motocultivatoare 

• Orice întreținere, de reglare sau de curățare (de exemplu, îndepărtarea 
corpurilor străine din buncărele) trebuie să fie făcut cu aparatul în picioare ferm 
pe sol, motorul cu motor-cultivator oprit, frâna de mână cuplat, iar contactul 
decuplat și cheie eliminat. 

• Nu stați niciodată între motor-cultivator și mașina atunci când motorul este 
pornit, iar priza de putere conectat. 

• Asigurați-vă că apărătoarele arborelui de antrenare sunt în stare bună și în loc. 

• Orice deteriorate sau gărzi ineficiente trebuie înlocuite imediat. 

• Nu utilizați niciodată aparatul într-o încăpere închisă sau slab ventilate (chiar 
dacă ușile și ferestrele sunt deschise), deoarece gazele de eșapament sunt 
extrem de toxice. 

• Înainte de a deconecta aparatul de la motor-cultivator, asigurați-vă că acestea 
sunt încă în picioare la firmă, teren plat. 
 
Modele de ax caranic 

•  Toate operațiile de întreținere, de reglare și de curățare (de exemplu, pentru a 
îndepărta corpurile străine din buncărele) trebuie să fie efectuate cu aparatul în 
picioare pe un teren solid, motorul tractorului oprit, frâna de mână cuplat, iar 
contactul decuplat și cheia trebuie scoasă. 

• Nu stați niciodată între tractor și utilajul cu decolare de alimentare conectată și 
motorul pornit. 



 

•  Asigurați-vă că gardienii arborele cardanic sunt parte integrantă și în stare bună. 

•  Orice deteriorare sau gărzi rupte trebuie înlocuite imediat. 

•  Atunci când aparatul nu este conectat la sursa de alimentare, arborele cardanic 
trebuie să fie plasat pe suportul său. Nu utilizați niciodată mașina în închise sau 
slab ventilate zone (chiar dacă ușile și ferestrele sunt deschise), deoarece gazele 
de eșapament sunt toxice. 

•  Modele de arbore cardanic trebuie să fie utilizat numai atunci când este conectat 
la cuplajul tractorului în 3 puncte. 
Înainte de demontarea mașinii de la tractor, asigurați-vă că acestea stă pe teren 
plat, ferm. 
 
Modele electrice 

• Întreținerea, reglarea și operațiile de curățare (de exemplu, îndepărtarea 
corpurilor străine din buncăr) trebuie să fie făcut cu aparatul în repaus ferm pe 
teren, oprit și deconectat de la sursa de alimentare. 

• Aparatul este în conformitate cu principiile generale ale siguranței electrice. 
Acest lucru înseamnă că, în cazul în care sunt făcute la orice modificări ale 
structurii sau a componentelor, acest lucru se va modifica caracteristicile 
sistemului, care nu va mai sunt conforme cu cerințele de siguranță. 

• Asigurați-vă că comenzile și cablurile sunt parte integrantă și în stare bună. 

• Evaluarea protecție electrică este IP54. 
 
Versiunea pe benzină 

•  Dacă există o defecțiune, și înainte de orice operațiuni de întreținere, de reglare 
și operațiile de curățare (de exemplu, îndepărtarea corpurilor străine din buncăr), 
opriți motorul și scoateți cablul bujiei. 

• Înainte de a lucra, citiți cu atenție acest manual și urmați instrucțiunile din acesta 
și manualul motorului de însoțire. 

• Nu folosiți aparatul în zone închise sau slab ventilate (chiar dacă ușile și ferestrele 
sunt deschise), deoarece gazele de eșapament sunt toxice. 

• Evitati fumatul si flacăra deschisă când efectuați umplerea cu benzină. 

• Umpleți întotdeauna rezervorul de combustibil într-o zonă deschisă, cu motorul 
oprit. Amintiți-vă că benzina este foarte inflamabil și exploziv, în anumite condiții. 
Combustibiull trebuie să fie depozitat în recipiente adecvate. 

• Nu așezați niciodată nimic pe motor, care ar putea lua foc. 

• Nu îndepărtați niciodată capacul rezervorului de carburant sau de sus cu benzină, 
cu motorul în funcțiune sau când acesta este încă fierbinte. 

• Dacă benzina se varsă, nu încercați să porniți motorul imediat. 



 

• Conducta de eșapament devine foarte fierbinte atunci când motorul este pornit și 
rămâne fierbinte pentru ceva timp după ce a fost oprit. Niciodată nu atingeți țeava 
de eșapament. Păstrați o distanță de siguranță.



 

8. PORNIREA 
Atenție! Înainte de a porni motorul veriicați dacă aparatul este pe o suprafață 

stabilă și nu există animale sau persoane neautorizate în zona de lucru 

8.1 Versiune pe benzină 
• Citiți manualul de utilizare al producătorului motorului cu atenție. 

•  Verificați dacă există petrol și combustibil din rezervor. Dacã este necesar 

reumpleți. 

• Rotiți selectorul în poziția I (Start) (Fig.11). Apucati mânerul șnurului (fig.12) 
și trageți cablul ușor până când simțiți o rezistență cauzată de compresiune, 
apoi da un remorcher ascuțit pentru a porni motorul. 

•  Înainte de începerea lucrărilor lăsați motorul la ralanti timp de aproximativ 
1 minut, apoi duceți-l la turatii maxime (cu ajutorul manetei de accelerație) 
și se continuă cu o utilizare normală 

8.2 Versiunea cu motor electric 

• Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu tensiunea nominală a 
motorului (verificați plăcuța motorului). 

• Verificați dacă cablul de alimentare este conectat, apoi apăsați butonul de 
pornire / oprire. 

• Verificați periodic dacă cablul de alimentare este în stare perfectă. Niciodată 
nu repara un cablu deteriorat cu bandă sau o lampă de termoizolantă. 

• Cablul de alimentare trebuie să fie de tip 05RN-F din cauciuc pentru cablu 
standardizat conform DIN 57282 / VDE 0282. 

 

Fig. 11 



 

• prizele de curent trebuie să fie realizate din cauciuc sau acoperite cu cauciuc.  

 



 

 

8.3 Versiunea pentru conectare la tractor cu 2 roți 
• Bio-tocătorul trebuie să fie conectat la motocultivator cu motorul oprit. 
• Verificați dacă cuplajul bio-toătorului este potrivit pentru utilizarea cu cultivatorul 

cu motor. 
• Cuplarea prizei motocultivatorului și bio-tocătorului trebuie să fie aliniate corect 

înainte de conectare. 
• Conectați arborele de bio-tocător la priza de putere a motocultivatorului. 
• Introduceți acul de siguranță în manșonul și blocați-l cu șplint (R). 
• Verificați dacă puterea motorului cultivatorului se rotește în aceeași direcție ca și 

rotorul bio-tocător. 
• Caravaggi S.r.l. declină orice responsabilitate pentru daune sau prejudicii 

cauzate de conexiune incorectă sau operarea cultivatorului cu motor și bio-
tocător. 

 
8.4. Versiunea pentru tractor cu 3 puncte de conectare 

•  Înainte de prinderea aparatului la mașină în 3 puncte de prindere, poziționați 
dispozitivul de siguranță tractorului, astfel încât mufa din spate nu poate fi 
ridicată sau coborâtă în mod accidental. 

• Cele 3 puncte de prindere ale tractorului și bio-tocătorului trebuie să coincidă 
sau să fie adaptat. 

• Feriți-vă de riscul de zdrobire sau tăiere la braț de mufa din zona tijă de 
legătură din spate a tractorului. 

• Nu folosiți un control extern al tractorului pentru a ridica aparatul. 

• Conduceți tractorul spre bio-tocător până când barele mufelor coincid cu 
punctul 3 cârligului al mașinii și a le conecta prin intermediul pivoturile 
furnizate. 

•  Introduceți bolțurile de siguranță în orificiile din pivoturile, blocați-le și 
verificați de două ori. 

•  Conectați al treilea punct la cuplajul superioară și reglați lungimea în poziția 
bio-tocător paralel cu solul. 

•  Introduceți și blocați acul de siguranță. Blocați al treilea punct. 

• Ridicați aparatul la câțiva centimetri de la sol și fixați barele laterale de 
legătură ale barelor pentru a împiedica deplasarea laterală 

 

 

 
 

 

 

 



 

8.4.1 Instalarea arborelui cardanic 

• După conectarea mașinii la tractor, se introduce arborele cardanic în priza 
de putere a tractorului. Acest lucru trebuie să fie făcut cu motorul oprit și cheia 
scoasă din contact. 

• Înainte de a utiliza arborele cardanic, citiți manualul de utilizare de însoțire. 
Dacă nu intenționați să utilizați arborele cardanic furnizat împreună cu aparatul, 
asigurați-vă că aparatul și cel al tractorului se suprapun carcasele apărătoarea 
arborelui cardanic cu cel puțin cerința legală de 5 cm. 

• Curățați și ungeți priza de putere. 

• Ungeți arborele cardanic periodic, urmând instrucțiunile producătorului. 
Consultați manualul de întreținere de utilizare. 

• Montați arborele cardanic în direcția specificată de fabricant, astfel cum 
este marcat pe exteriorul guard (pictograma tractorului de pe tubul exterior al 
arborelui spre priza de putere a tractorului). 

•  Agățați lanțurile anti-rotație. 

•  Asigurați-vă că dispozitivul de siguranță pentru a preveni extensia (buton 
sau piuliță inel) este corect introdus și blocat în poziție. 

•  Verificați direcția de rotație și asigurați-vă că priza de putere este setat la 
540 rpm, viteza pentru care mașina este proiectată. 

•  Arborele cardanic trebuie să fie întotdeauna conectat la priza de putere 
ultimul și deconectat mai întâi la sfârșitul lucrării. 
• Utilizați numai arbori cardanici cu gărzi integre. 

• Când arborele cardanic este deconectat de la priza de putere, acesta trebuie să 
fie întotdeauna plasat pe suportul său. 
• Caravaggi își declină orice responsabilitate pentru daune sau prejudicii cauzate 

de instalarea și utilizarea arborelui cardanic incorect 
IMPORTANT 

La sfârșitul lucrării, opriți tractorul și deconectați arborele cardanic de la 
priza de putere. 
Înainte de a deplasa aparatul, deconectați arborele cardanic de la priza de 

putere .  



 

8.4 Funcționare 
Bio-tocătorul a fost pregătit în mod corect și este acum gata să lucreze. 

Cuva superioară 
 Înainte de a încărca garnituri și frunze în cuva superioară, verificați puterea 

nominală a modelului dvs. special (Fig. 14). 

Important. Aruncați materialul în gura cuvei. 

Atenție! Niciodată nu introducșei mâinile în cuvă! 

În cuvă se poat introduce material de până la 3 cm diametru. 

Maneta de comandă a sitei (fig. 15) este situat pe partea stângă a bio-tocătorului. 
În cazul în care aparatul se înfundă cu un material, eliberați maneta pentru a-l 
elibera, apoi returnați-l la locul de muncă și poziția inițială CV-ul 

Pentru a evita pericolul de intoxicare de fum, mașinile cu motoare cu combustie 
internă nu trebuie utilizat niciodată în spații închise 

Cuva laterală 
Monatți cuva (conform instrucțiunilor din secțiunea 3), asigurându-vă că 

încuietorele (Fig. 8) sun sigure. 
Această cuvă poate înghite crengi de până la 7 cm diametru (Fig. 14).  



 

9. ÎNTREȚINERE 
Atenție! Înainte de a continua cu orice operațiuni de întreținere, opriți motorul / 
motorul și asigurați-vă că aparatul nu poate fi pornit. mănuși de siguranță trebuie să 
fie purtat în timpul operațiilor de întreținere 

• Pentru a facilita transportul bio-tocător dimensiunea sa globală poate fi redusă 
prin plierea buncărul lateral spre interior, după cum urmează: 

• Deschideți încuietoarea prezentat în Fig. 7. 

•  înclinați cuva laterală spre interior (fig. 16) și strângeți piulița fluture 1 pentru a 
o bloca în poziție. 

 

 

Fig. 16 



 

9.1 Înlocuirea lamei 

•  Deșurubați cele 4 piulițe și scoateți cuva superioară, așa cum se arată în Fig. 6. 

•  Îndepărtați sita laterală prin desurubarea cele 3 piulițe, așa cum se arată în Fig. 

7. 

•  Introduceți cheia în cele două deschideri (fig. 17) și scoateți lama. 

• Ascuțiți lama sau înlocuiți-o cu una nouă. În acest din urmă caz, o piesă de 

schimb original poate fi obținut de la producător. La remontarea lama, se vor 

urma instrucțiunile în ordinea inversă. 

9.2 Înlocuirea contra-lamei 

• Desfaceți cele 4 piulițe și scoateți cuva superioară, așa cum se arată în Fig. 6. 

• Îndepărtați sita laterală prin desurubarea cele 3 piulițe, așa cum se arată în Fig. 7. 

• Desfaceți cele două piulițe de siguranță și îndepărtați contra-lama (fig. 18). 

 

Important. Îndepărtați lama conform instrucțiunilor de la punctul 9.1. 

• Ascuțiți lama sau înlocuiți-o cu una nouă. În acest din urmă caz, o piesă de schimb 
originală poate fi obținută de la producător. La remontarea lamei, se vor urma 
instrucțiunile în ordine inversă   



 

9.3 Îndepărtarea, răsturnarea și înlocuirea întrerupătoarelor de 
bare  

•  Desfaceți cele 4 piulițe și scoateți cuva superioară, așa cum se arată în Fig. 6. 

•  Îndepărtați sita laterală prin desurubarea cele 3 piulițe, așa cum se arată în Fig. 
7. 

•  Scoateți carcasa curelei de transmisie, așa cum se arată în Fig. 20. 

•  Demontați placa perforată galvanizat (fig. 21). 

•  Se rotește rotorul cu mâna pentru a alinia arborele tăietor cu diafragma. 

•  Introduceți cleștele Seeger și scoateți inelul, așa cum este prezentat în Fig. 22 
(pe partea sitei laterală). 

• Scoateți arborele, și notați poziția distanțierelor care separă barele demolator 
(fig. 23). 

• Înlocuiți barele de întrerupător, dacă este necesar. Asigurați-vă că montați 
distanțierele în aceeași poziție pe arborele tăietor. 
Important! În cazul în care numai unele dintre întrerupătoare de bare sunt înlocuite, 
asigurați-vă că acestea sunt echilibrate în mod corespunzător   



 

9.4 Înlocuirea sitei 

• Desfaceți piulițele și contra-piulițele de ghidaje și sită maneta (fig. 24). 

• Îndepărtați pârghia sitei și se extrage ace. 

• Scoateți sita și montați una nouă. 

• Remontați pinii și ghidajele în ordine inversă. 

•  Aplicați și strângeți toate piulițele și contra-piulițele. 

 

 

Fig. 24 



Fig. 25 

 

9.5 Înlouirea curelei de tensionare și transmisie 

9.5.1 Versiunea pe benzină și electrică 

• Scoateti capacul curelei (fig. 25). 

• Reglați tensiunea curelei de pe dispozitivul de tensionare a motorului. 

• În cazul în care centurile trebuie să fie înlocuite, ele se destinde complet, eliminați 
și montați altele noi. 

• Reglați tensiunea de pe dispozitivul de tensionare a motorului. 

• Se montează apărătoarea curelei. 

 

 



Fig. 26b Fig. 26c 

 

 

9.5.2 Versiunea pentru tractor 

• Scoateti capacul curelei (fig. 26a). 

• Reglați tensiunea curelei prin deșurubarea cele 4 suruburi din placa de MTC (1) 
și trageți în direcția indicată de săgeată (fig. 26c). 

• Pentru a înlocui curelele, împingeți placa MTC în direcția indicată de săgeată 
(fig. 26b), scoateți-le și montați altele noi.. 

• Tensionați curelele desfăcând cele 4 șuruburi din placa de MTC (1) și trageți în 
direcția indicată de săgeată (fig. 26c).. 

• Montați apărătoarea curelei. 

 



Fig. 27 

 

 

 

9.5.3 Versiunea de arbore cardanic 

• Scoateti capacul curelei (fig. 27). 

•  Reglați tensiunea curelei prin strângerea șurubului de reglare (1) și șurubul de 
blocare în dispozitivul de tensionare (2). 

•  Pentru a înlocui curelele, deșurubați ambele șuruburi, scoateți cele vechi și 
mount altele noi. 

•      Tensionați curelele optim prin strângerea șurubului de reglare (1) și șurubul de 
blocare în dispozitivul de tensionare (2). 

•  Se montează apărătoarea curelei.. 

 



 

 

9.6 Întreținere de rutină 

 

 

Început de 
sezon 

Înainte de 
lucru 

Sfârșit de 
sezon 

Verificați nivelul uleiului de motor 
 

♦ 
 

Verificați șuruburile, etanșeitatea, 
carcasa, cuva, etc. 

♦ ♦ 

 

Verificați tensiunea curelei și starea de 
uzură ♦ ♦ 

 

Verificați gradul de uzură pe taietoare 
♦ 

 

♦ 

Verificați gradul de uzură pe lamă 
♦ 

 

♦ 

Verificați gradul de uzură pe contra-lamă 
♦ 

 

♦ 

Verificați protecția din cauciuc la sită 
♦ ♦ ♦ 

Curățați mașina 
  

♦ 

Verificați gradul de uzură pe rulmenți și 
arbori de transmisie 

♦ 

 

♦ 

 



 

 

10. DIAGRAMĂ DE DEPANARE 

 

Problemă Soluție 

Bio-tocătorul nu 
pornește. 

Veri   Verificați tensiunea curelei și starea, priza de putere și roți 
dințate. Verificați pentru a vedea dacă rolele de sunt 
blocate. 

Se v Verificați tăietori, lama și contra-lama. Verificați pentru a 
vedea dacă există nici un material în camera de măcinare. 

Se verifică starea motorului / motorului (consultați 
manualul de instrucțiuni furnizat). 

Pornire dificilă sau 
pierdere de putere 

        Verificați tensiunea curelei și starea, priza de putere și roți 
dințate. Verificați pentru a vedea dacă rolele de sunt 
blocate. 

Se verifică starea motorului / motorului (consultați 
manualul de instrucțiuni furnizat). 

Bio-tocătorul pierde 
rotații și funcții 
neregulat. 

       . Verificați tensiunea curelei și starea, priza de putere și roți 
dințate. Verificați pentru a vedea dacă rolele de sunt 
blocate. 

Se v Verificați tăietori, lama și contra-lama. Verificați pentru a 
vedea dacă există nici un material în camera de măcinare. 

Se    Verificațisita pentru blocaj. 

Se v Verificați starea motorului / motorului (consultați manualul 
de instrucțiuni furnizat). 

Examinați materialul fiind tocat în momentul unei avarii. 

Vibrații xcesive Verificați tăietoare, lama, contra-lamă și prezența 
materialului în camera de măcinare 

Scade calitatea 
materialului rezultat 

        Verificați tensiunea curelei și starea, priza de putere și roți 
dințate. Verificați pentru a vedea dacă rolele de sunt 
blocate. Verificați starea motorului / motorului (consultați 
manualul de instrucțiuni furnizat). 

Cuva refuză materialele.        Verificați, lama și contra-lama. Verificați pentru a vedea 
dacă există nici un material în camera de măcinare. 

Se verifică starea motorului / motorului (consultați manualul de 
instrucțiuni furnizat). 

Verificați starea de uzură de protecție din cauciuc sitei 

 



 

 

11. GARANȚIE 
 1.Producătorul garantează prin prezenta Bio-tocătorul său împotriva spargerii 
cauzate de mașina de tocat de materiale defecte sau manoperă. 
2. Această garanție este valabilă numai pentru primul proprietar, timp de 12 luni de 
la data cumpărării și / sau de livrare. 
3. Producătorul are dreptul de a inspecta bio-tocătorul și orice componente pentru 
care o creanță a fost făcută în baza garanției, în scopul de a determina validitatea 
creanței. 
 4.Această garanție acoperă înlocuiri în mod gratuit numai a componentelor 
considerate a fi defecte din cauza materialelor defecte sau manoperă în condițiile 
garanției. 
5.Această garanție nu acoperă rambursare pentru forța de muncă, consumabile 
sau cheltuieli de transport pentru reparațiile în garanție. 
ACEASTĂ GARANȚIE EXCLUDE 
1. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune generale sau 
vătămare, pierderi datorate staționări în producție, pierderea de venituri, costuri de 
leasing sau orice daune morale sau comerciale. 
2. Toate cererile referitoare la un motor sau un motor montat pe un bio-tocător vor 
fi tratate de servicii post-vânzare al producătorului relevant. 
3. Această garanție nu acoperă daunele provocate de utilizarea 
necorespunzătoare, abuz, întreținere insuficientă, accidente sau pagube 
provocate în timpul transportului. 
4. Părți supuse uzurii, cum ar fi ciocane, lame și contra-lame, care nu sunt 
acoperite de această garanție. 
5. Toate cheltuielile pentru setarea mașinii pentru a lucra vor fi suportate de către 
distribuitor sau distribuitor. 
6. Această garanție nu este valabilă în cazul în care reparațiile, întreținerea sau 
modificări sunt efectuate de către o persoană neautorizată, dealer. 
7. Proprietarul este responsabil pentru întreținere și setările de rutină, care sunt 
astfel excluse din această garanție. 
8. Instalarea sau utilizarea componentelor care nu sunt originale și accesorii vor 
anula imediat această garanție. 
PROCEDURI PENTRU A SOLICITA SERVICII ÎN ACEASTĂ GARANȚIE 

Dacă considerați că bio-tocătorul este defect din cauza materialelor defecte sau manoperă, 
trimiteți producătorului o revendicare scrisă. Procedura este următoarea: 

1. Mașina trebuie să fie returnat vânzătorului sau importatorului Caravaggi autorizat. 

2. O garanție completată în mod corespunzător sau, în absența acestuia, trebuie să fie 
prezentată chitanța originală. 

3. Mențiunea va fi completată de către dealer, care îl va transmite producătorului. 
4. Producătorul singur își rezervă dreptul de a determina dacă să accepte pretenția sau în alt 

mod. 

Curtea de la Brescia, Italia are competență exclusivă în cazul litigiilor dintre părți. 



 

 

 

NOTE
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E-mail info@caravaggi.com 

http://www.caravaggi.com/
mailto:info@caravaggi.com

