REMORCĂ
Stimate Cumpărător !
Vă salutăm cu ocazia achiziţiei acestei anexe. Dorim să vă întâmpinăm cu câteva sfaturi utile şi
necesare în vederea utilizării optime a echipamentului dumneavoastră. Sperăm că veţi utiliza
produsul nostru cu maximă satisfacţie un timp îndelungat de acum înainte.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
 Înainte de luarea în folosinţă citiţi negreşit instrucţiunile de utilizare ale uneltei.
 Regulă aplicabilă: persoana care foloseşte unealta este responsabilă pentru păstrarea la
distanţă a altor persoane de zona de lucru, precum de prevenirea accidentelor sau pagubelor
materiale.
 Se interzice folosirea utilajului de către tineri şi persoane care nu au citit instrucţiunile de
utilizare şi nu sunt familiari cu modul de funcţionare a maşinii.
 Înainte de începerea lucrului asiguranţi-vă de starea tehnică corespunzătoare a maşinii. Nu
folosiţi maşina dacă are componente slăbite sau avariate. Strângeţi elementele de legătură,
sau înlocuiţi piesele degradate. Folosiţi numai piese de schimb originale.
 Dacă vă îndepărtaţi de maşină, opriţi numaidecât motorul.
 Nu lăsaţi motorul să funcţioneze fără tobă de eşapament, filtru aer sau ulei.
 În timpul lucrului există un nivel însemnat de vibraţii şi zgomot, din acest motiv neapărat faceţi
pauze periodice. O sesiune de lucru să nu depăşescă 30 minute, din acest motiv planificaţi
dinainte mersul muncii.
 În cazul unei situaţii neaşteptate ivite in timpul lucrului opriţi imediat utilajul prin eliberarea
manetei de ambreiaj şi prin oprirea motorului.
REMORCA este o anexă tractabilă de către motocultorul dotat cu roţile de cauciuc. Se foloseşte
pentru transportarea, în limitele sarcinii utile, a anexelor sau a produselor agricole.
ESTE INTERZISĂ transportarea de persoane!
Dimensiuni:
lungime:
lăţime:
înălţime:
Masa proprie:
Înălţime platformă:
Înălţime benă:
Suprafaţă platformă
1050 × 1350 mm
Volum util:
Ecartament:
Viteză max. admisă
Sarcină utilă:

2750 mm
1350 mm
1000 mm
85 kg
350 mm
200 mm
1,3 m2
0,26 m3
1250 mm
15 km/h
400 kg

Remorca se poate folosi de la o putere de 4,0 CP în sus. Motosapa trebuie echipată cu roţi de
cauciuc cu diferenţial şi cu reductor. Cupla remorcii se montează cu două şuruburi M12 pe
consola spate, în locul suportului de roţi-brăzdar al maşinii.

