SARABOLÓ ADAPTER
Kedves Vásárlónk !
Üdvözöljük Önt az adaptere vásárlása alkalmából. Néhány hasznos és szükséges
tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja
használni.
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Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a saraboló gépkönyvét.
Érvényes szabály: az a személy, aki a sarabolót használja felelős mindazért, hogy más
személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.
Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és
nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, tilos a gépet használatba venniük !
Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban
van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított
darabokat használjon.
Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen
tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a
munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar
elengedésével , és a motor leállításával .

A SARABOLÓ ADAPTER növényi kultúrák gyomtalanításához, a talaj legfelső rétegé
megmunkálásához. Csapszegbiztosítással a kapálógép rotációs tagjának helyére helyezhető,
így a spirálisan elhelyezett vágókés műveli meg a talaj felső rétegét.
Felszerelése: az alapgép
segítségével (lásd .kép)
Külméretek
dobátmérő
Adapter szélesség
művelési szélesség
művelési mélység
Vágószerkezet
meghajtása
működtetése
Dobfordulat
Felszerelése

rotacsapszege+biztosítórugója

: 270 mm
: 270 mm
: 600 mm
: max. 50 mm
: horizontális forgódobon elhelyezett
5 db spirális vágókés
: rotáció kihajtótengelyről
: fő tengelykapcsolóval
: ∼100-130 1/min
: kézzel

Tömege
: ∼9 kg/pár
A saraboló adapter 3,5 LE kapálógéptől alkalmazható.
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