ROŢI DE FIER TIP GHEARE
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.
ROŢILE DE FIER prevăzute cu gheare tip săgeată, se folosesc pentru tractarea anexelor, în
special a plugurilor.

Dimensiuni
Diametru roţi mici:
Diametru roţi mari:
Lăţime:
Înălţime gheare:
Ecartament:
Antrenarea:
Cuplarea:
Turaţie:
Montaj:
Masa:

330 mm
450 mm
80 mm
30 mm
360 / 415 mm
de la arborele grupului de transmisie
de la ambreiajul principal
~100-130 rpm
manual
~7 & 9 kg/per.

Roţile de fier se pot folosi de la o putere de 3,5 CP în sus.

