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1.0 FORORD
Denne manualen med instruksjoner for bruk (som heretter kalles Manual) gir brukeren nyttig informasjon for korrekt og sikker arbeid,
og slik at det blir lettere å bruke SÅMASKINEN.
Bruk av kombimaskinen (Rotorharv - Såmaskin) beskriver denne manualen som en del av manualen for bruk og vedlikehold av rotorharv.
Det som er skrevet nedenfor, må ikke betraktes som en lang og omfattende liste med advarsler, men som et serie med instruksjoner
for å forbedre maskinens ytelse og spesielt for å unngå skader på mennesker, gjenstander eller dyr som følge av feile prosedyrer ved
bruk og drift.
Det er svært viktig at de personene som tar seg av transport, installasjon, igangsetting, bruk, vedlikehold, reparasjon og kassering av
maskinen leser nøye denne manualen før de utfører de ulike operasjonene. Dette for å unngå feilaktige manøvrer og problemer som
kan ha betydning for maskinens helhet og føre til fare for personsikkerheten.
Hvis du fremdeles tviler eller er usikker på maskinens bruk etter å ha lest denne manualen, ta kontakt med produsenten som vil være
tilgjengelig for å garantere en rask og nøyaktig hjelp for å bedre maskinens drift og effektivitet.
Vi minner også om at i alle faser for bruk av maskinen må alle forskrifter som gjelder sikkerhet, yrkeshygiene og miljøvern følges. Det
er brukerens oppgave å kontrollere at maskinen kun brukes
i sikkerhetsforhold som er optimale både for personer og gjenstander.
Denne manualen er en del av produktet, og sammen med samsvarserklæringen må den oppbevares på et trygt sted slik at den kan
konsulteres i maskinens levetid og i tilfelle videresalg.
Denne manualen er utarbeidet i samsvar med gjeldende regelverk på tidspunktet for trykking.
Produsenten forbeholder seg retten til å endre utstyret uten at denne publikasjonen oppdateres umiddelbart. Den italienske
teksten er gyldig som referanse ved eventuelle tvister.
Noen av bildene i denne manualen viser deler eller utstyr som kan være forskjellige fra de på din maskin. Deler eller vern kan være
fjernet for at man skal få en bedre oversikt.

1.1 GENERELT
Typografiske konvensjoner:
For å merke og gjenkjenne forskjellige faretyper, brukes følgende symboler i manualen:

VÆR OPPMERKSOM!
FARE FOR PERSONERS HELSE OG SIKKERHET

VÆR OPPMERKSOM!
FARE FOR SKADE PÅ MASKINEN ELLER
PRODUKTET SOM BEARBEIDES.

I teksten er det sikkerhetsadvarsler ved siden av symbolene. Disse korte setningene gir eksempler på faretype. Advarslene skal ivareta
personalets sikkerhet og unngå skader på maskinen eller produktet som skal bearbeides.
Vi presiseres at tegninger, fotografier og grafikk i denne manualen, ikke er i riktig målestokk. Disse brukes som en integrasjon til den
skriftlige informasjonen og er et tillegg til denne, men de er ikke en nøyaktig representasjon av maskinen. For en mer fullstendig oversikt
av maskinen, vises tegninger, fotografier og diagrammer uten installerte vern eller beskyttelser.
Til slutt vil vi opplyse om at vedleggene, som består av kopier fra kataloger, tegninger, osv., beholder identifikasjonsnummer og sidetallet
til den originale siden (når disse finnes), og i motsatt tilfelle vil den være uten sidenummer.
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Definisjoner:
Nedenfor har vi definert viktige begreper som brukes i denne manualen. Vi anbefaler en grundig lesing av manualen før bruk.
• OPERATØR:................................................. Den eller de personer som installerer, setter opp, monterer, betjener, stiller inn, vedlikeholder, rengjør, reparerer eller flytter på en maskin.
• FARLIG OMRÅDE:....................................... Ethvert område i eller rundt en maskin, hvor en persons tilstedeværelse innebærer en
risiko for vedkommendes helse og sikkerhet.
• Farlig situasjon:.................................. Enhver situasjon hvor operatøren er utsatt for en eller flere farer.
• Risiko:......................................................... Kombinasjon av sannsynligheten for og graden av beskadigelse eller helseskade som
kan oppstå i en farlig situasjon.
• Verneinnretninger:............................. Innretninger, som enten alene eller sammen med et vern, beskytter operatørene mot
farer.
• Vern:........................................................... Del av maskinen, brukt spesielt til å gi beskyttelse ved hjelp av en fysisk barriere; avhengig
av dens konstruksjon kan den kalles hette, lokk, skjerm, dør, gjerde, deksel, skille, osv.
• UTSATT PERSON:....................................... Enhver person som helt eller delvis befinner seg i et farlig område.
• BRUKER:...................................................... Brukeren er den personen, eller firmaet, som har kjøpt eller leid maskinen og som skal
bruke denne i samsvar med opplysningene i bruksanvisningen.
• KVALIFISERT PERSON:.............................. Dette er de personer som har opplæring og er autoriserte til å utføre vedlikehold eller
reparasjon som krever spesiell kunnskap om maskinen, dens funksjon, sikkerhetsanordninger, metoder for inngrep og som er i stand til å gjenkjenne farene som oppstår når
maskinen brukes og derfor kan være i stand til å unngå dem.
• Opplært personale:............................ Ansatte som er informert og opplært for de oppgavene som skal utføres og tilhørende
farer.
• AUTORISERT SERVICESENTER:.............. Autorisert servicesenter er de som som er autorisert av produsenten, som har kvalifisert
personale som kan utføre all service, vedlikehold og reparasjon av som er nødvendig for
å holde maskinen i perfekt stand.
Ansvar:
Produsenten fraskriver seg ethvert direkte eller indirekte ansvar i tilfelle:
- feil bruk av maskinen (ikke tiltenkt bruk);
- den brukes av operatører som ikke er autoriserte, opplærte og som er uten førerkort;
- alvorlige mangler i det planlagte vedlikeholdet;
- uautoriserte endringer eller inngrep;
- bruk av uoriginale og spesielle reservedeler;
- manglende overholdelse av instruksjonene i denne håndboken;
- manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksene i denne manualen;
- bestemmelsene om sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen følges ikke.
- spesielle uforutsigbare hendelser.
VÆR OPPMERKSOM
• Mindreårige, analfabeter eller personer med fysiske eller psykiske lidelser har ikke tillatelse til å bruke maskinen.
• Kun personer som har egnet førerkort kan bruke maskinen etter å ha blitt tilstrekkelig informert og opplært.
• Det er operatøren som har ansvaret for at maskinen er funksjonell og for bytte og reparasjon av deler som utsettes for slitasje og som
kan forårsake skade.
• Kunden må sørge for opplæring av personalet angående risikoen for skader, innretninger for operatørens sikkerhet og helse, risiko
knyttet til eksponering for støy og generelle ulykkesforebyggende forskrifter forutsett av internasjonale retningslinjer og lovverk i landet
hvor maskinen brukes.
• Maskinen må kun brukes av kvalifiserte operatører som er pålagt å følge de tekniske og ulykkesforebyggende forskriftene i denne
manualen.
• Det er Kunden som er ansvarlig for valg av egnet PVU(PersonligP Verneutstyr).
• Det finnes piktogrammer på maskinen og det er operatørens oppgave å sørge for at disse alltid er synlige og bytte dem ut når de ikke
lenger er lesbare slik som forutsett av EU-forskrifter.
• Det er brukeren som må kontrollere at maskinen kun brukes under optimale sikkerhetsforhold for personer, dyr og gjenstander.
• Enhver uautorisert endring på denne maskinen, frigjør produsenten fra en hver form for ansvar for skader på gjenstander eller skade
på operatører eller tredjeparter.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle unøyaktigheter i manualen på grunn av eventuelle trykkfeil, oversettingsfeil
eller transkripsjonsfeil. Eventuelle tillegg til bruksanvisningen som produsenten anser som hensiktsmessig å sende til kunden, må
oppbevares sammen med manualen da disse tilleggene regnes som en del av denne.
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Sammendrag av Personlig Verneutstyr (PVU) som skal brukes i alle livsfasene til maskinen.
I tabell 1 oppsummeres PVU (Personlig Verneutstyr) som skal brukes i maskinens forskjellige livsfaser (i hver fase er det påbudt å
bruke og/eller ha PVU tilgjengelig).
Ansvar for valg av type og kategori egnet PVU er kundens ansvar.
Verneklær

Vernesko

Hansker

Briller

Hørselsvern

Hjelm

Maske

Fase

Transport
Håndtering
Utpakking
Montering
Ordinær bruk
Justeringer
Rengjøring
Vedlikehold

Tabell 1

Demontering
Kassering
Påbudt PVU.

PVU tilgjengelig eller som skal brukes om nødvendig.

PVU ikke påbudt.

DetPVU som brukes må være CE-merket og oppfylle kravene i Direktivet 2006/42/EF

Tabellen under beskriver maskinens livsfaser (brukt i Tabell 1).
Transport:................. Flytting av maskinen fra et sted til et annet ved hjelp av et transportmiddel.
Håndtering .............. Flytting av maskinen av og på transportmiddelet, i tillegg til flytting inne på selve anlegget.
Utpakking................. Denne fasen består av å fjerne alt materialet som brukes som emballasje på maskinen.
Montering . .............. Består av alle monteringsoperasjoner som gjør maskinen klar til innstilling.
Ordinært bruk ......... Tiltenkt bruk av maskinen i forhold til dens utforming, konstruksjon og drift.
Justeringer ............. Består av justering, innstilling og kalibrering av alle de innretningene som må tilpasset normalt driftstilstand.
Rengjøring............... Består av fjerning av støv, olje og rester fra bearbeiding som kan påvirke riktig drift og bruk av maskinen, så vel
som operatørens helse/sikkerhet.
• Vedlikehold ............. Består av periodisk kontroll av maskinens slitasjedeler eller deler som må byttes.
• Demontering ........... Komplett eller delvis demontering av maskinen, uansett type behov.
• Kassering . .............. Fjerning av alle maskindelene ved avvikling av maskinen, og eventuell resirkulering eller gjenvinning av delene
i samsvar med gjeldene regelverk.
•
•
•
•
•
•
•

VÆR OPPMERKSOM
Det er forbudt å bruke vernehansker som kan henge seg fast i maskinens bevegelige deler.
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1.2 GARANTI
Kontroller ved levering at maskinen ikke har blitt skadet under transport og at utstyret er intakt og komplett.
EVENTUELLE REKLAMASJONER MÅ sendes inn skriftlig innen 8 dager etter mottak hos forhandleren.
Kjøperen kan gjøre krav på sine garantirettigheter når han har oppfylt betingelsene knyttet til garantien i kontrakten.
1.2.1 FORFALL AV GARANTIEN
I tillegg til det som er beskrevet i kontrakten, forfaller garantien:
- Dersom grensene i tabellen med tekniske data overskrides.
- Dersom instruksjonene beskrevet i dette hefter ikke har blitt fulgt.
- I tilfelle feil bruk, dårlig vedlikehold og andre feil utført av kunden.
- Dersom det har blitt utført endringer uten produsentens skriftlige autorisasjon og det har blitt brukt uoriginale reservedeler.

1.3 IDENTIFIKASJON AV UTSTYRET
Hver enkelt utstyr har et merkeskilt (Fig. 1), som inneholder:

(A)
(1)

MERKESKILT FOR KOMBIMASKIN (A)
1) Produsentens varemerke og adresse;
2) Type og modell kombimaskinen;
3) Kombimaskinens egenvekt med harv med størst vekt, (Kg);
4) Kombimaskinens maksimale nyttelast (Kg);
5) Kombimaskinens serienummer;
6) Produksjonsår kombimaskin;
7) CE-merke .

(2)
(4)

(3)
(5)

(6)

MERKESKILT FOR SÅMASKIN (B)
1) Produsentens merke og adresse;
2) Type og modell såmaskin;
3) Såmaskinens egenvekt, (Kg);
4) Såmaskinens maksimale nyttelast (Kg);
5) Såmaskinens serienummer;
6) Produksjonsår såmaskin.

(7)

(B)
(1)

Denne informasjonen må alltid oppgis når man trenger hjelp eller
reservedeler.

(2)
Vi anbefaler at denne informasjonen skrives her under sammen
med kjøpsdato og forhandlerens navn.
Kjøpsdato

_________________

(3)
(5)

Forhandler

____________________

Vekt rotorharv (*). .............................................. ___________ +
Vekt bakre valse (*)............................................ ___________ +

(4)

(6)

fig. 1

Såmaskinens egenvekt (**)................................ ___________ =
Kombimaskinens egenvekt................................. ___________ +
Såmaskinens maksimale last (**)....................... ___________ =
Kombimaskinens vekt med maksimal last........... ___________
(*) se avsnitt «Tekniske Data» i rotorharvens hefte.
(**) se avsnitt «Tekniske Data» i dette heftet.

VÆR OPPMERKSOM
Man må ikke fjerne, tukle med eller gjøre maskinens
"CE-merke" uleselig.
Se informasjon på maskinens "CE-merke" når du skal kontakte Produsenten
(f.eks: ved forespørsel om reservedeler, osv.).
Ved kassering av maskinen må "CE-merket" ødelegges.

8

Kode F07010993

NORSK

BRUK OG VEDLIKEHOLD

2.0 GENERELLE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
2.1 SIKKERHETSSKILT OG INSTRUKSJONER

Skiltene beskrevet her finnes på maskinen (Fig. 2). Sørg for at de
alltid er rene og bytt dem dersom de har løsnet eller er uleselige.
Les nøye det som er skrevet og husk betydningen.
2.1.1 VARSELSKILT
1) Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke maskinen.
2) Før vedlikehold utføres, stopp maskinen og les i bruksanvisningen.
3) Før distribusjon av store frø, anbefaler vi å frakoble røreakselen.
2.1.2 FARESKILT
4) Fare for fall. Ikke gå opp på maskinen.
* Tilgjengelig kun
med noe utstyr.

6*

13

5) Fare for klemming. Hold dere langt unna deler i bevegelse.
6) Rør med høytrykksvæsker. Hvis fleksible rør ødelegges må
man være oppmerksom på oljesprut. Les bruksanvisningen.
7) Fare for klemming av kroppsdeler når bevegelige deler er i
bevegelse.
2.1.3 OPPLYSNINGSSKILT
8) Plugg for drenering og påfylling av olje.
9) Tappeplugg for olje.
10) Plugg for kontroll av oljenivå.
11) Smørepunkt.
12) Festepunkt ved løfting.
13) Nivå av frø i beholderen.
14) Under drift og vedlikehold, bruk
egnet personlig verneutstyr.

1

fig. 2

2

12
11*
11*
FETT

14

4

7

7

5

12
5
3
12

FRAKOBLE
RØREAKSEL

10
OLJENIVÅ

8

9

OLJE

OLJE

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle piktogrammene for sikkerhet som leveres med
maskinen mangler, er uleselige eller fjernet fra original posisjon.
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2.2 SIKKERHETSFORSKRIFTER OG
ULYKKESFOREBYGGING
Vær oppmerksom på fareskiltene i de ulike kapitlene i denne
manualen.

Det finnes fareskilter av tre nivåer:
• FARE: Dette skiltet advarer om at dersom de angitte operasjonene ikke utføres korrekt,fører de til alvorlige skader, død eller
langsiktig helserisiko.
• VÆR OPPMERKSOM: Dette skiltet advarer om at dersom de
angitte operasjonene ikke utføres korrekt,kan de føre til til alvorlige skader, død eller langsiktig helserisiko.
• VÆR FORSIKTIG: Dette skiltet advarer om at dersom de angitte
operasjonene ikke utføres korrekt,kan de føre til til skader på
maskinen.
Les nøye alle instruksjonene før maskinen brukes. I tilfelle
tvil ta kontakt med teknikere fra Produsentens forhandlere.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar ved manglende
overholdelse av sikkerhetsforskriftene og ulykkesforebygging
beskrevet nedenfor.

Generelle forskrifter
1) Ved bruk, vedlikehold, reparasjon, håndtering eller lagring av
maskinen, bruk egnet personlig verneutstyr.
2) Vedlikehold, justering og rengjøring må utføres med maskinen
på bakken (i stabil tilstand), kraftuttaket frakoplet, traktormotoren av, parkeringsbremsen tilkoblet og tenningsnøkkelen tatt
ut.
3) Hvis maskinen brukes når det er mørkt eller under forhold med
redusert sikt, må man bruke traktorens lyssystem.
4) Maskinen må brukes av kun en operatør. All annen bruk enn
det er angitt anses som uegnet.
5) Ta hensyn til faresymbolene som vises i denne manualen og
på såmaskinen.
6) Etikettene med instruksjoner, som er festet på maskinen, gir
nødvendige råd om hvordan man unngår ulykker.
7) Observer nøye, med hjelp av instruksjonene, forskrifter for
sikkerhet og ulykkesforebygging.
8) Berør aldri deler som er i bevegelse.
9) Inngrep og justeringer på utstyret må alltid utføres med motoren
av og traktoren blokkert.
10) Det er strengt forbudt å transportere personer eller dyr på
utstyret.
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11) Det er strengt forbudt å la traktoren kjøres, med utstyret tilkoblet, av personer uten førerkort, uten erfaring eller som ikke
har god helse.
12) Før traktoren og utstyret settes i drift, kontroller at alle sikkerhetsinnretningene for transport og bruk er hele.
13) Før utstyret settes i drift, kontroller at det ikke er personer
(spesielt barn) eller husdyr i området rundt maskinen, og at
du hele tiden har god oversikt.
14) Bruk egnede klær. Bruk aldri løstsittende klær eller klær med
kanter som kan bli fanget i roterende eller bevegelige deler.
15) Før maskinen brukes, sørg for at alle sikkerhetsanordninger
fungerer ordentlig og at de er riktig plassert; sørg for at de
skiftes ut i tilfelle feil eller skader. De må skiftes umiddelbart
dersom de viser tegn på skader.
16) Bli kjent med kommandoene og deres funksjon før arbeidsstart.
17) Begynn å arbeide med utstyret kun hvis alle sikkerhetsanordninger er hele, installerte og i sikker posisjon.
18) Det er strengt forbudt å oppholde seg i maskinens aksjonsområde hvor det er deler i bevegelse.
19) Det er strengt forbudt å bruke utstyret uten beholdernes vern
og lokk.
20) Under arbeid kan maskinen forårsake en økning av støvmengden. Vi anbefaler å bruke traktorer med førerhus utstyrt med
filter i ventilasjonsanlegget eller bruke egnet åndedrettsvern
som støvmasker eller masker med filter.
21) Kontroller at maskinen ikke har blitt skadet under transport.
Hvis dette er tilfelle, må produsenten varsles umiddelbart.
22) Hold maskinen ren for fremmedlegemer (rusk, verktøy, forskjellige ting) som kan skade maskinens drift eller føre til skade
på operatøren.
23) Før du forlater traktoren, senk utstyret som er festet til løfteenheten, stopp motoren, koble til parkeringsbremsen og ta
tenningsnøkkelen ut av kontrollpanelet. Sørg for at ingen kan
komme i nærheten av kjemikalier.
24) Forlat aldri traktoren med motoren i gang.
25) Før utstyret setter i funksjon, kontroller at støttebeina er fjernet
under såmaskinen; kontroller at såmaskinen er riktig montert
og justert; kontroller at maskinen er i god stand, og at alle
slitasjedeler er funksjonelle.
26) Før utstyret kobles fra 3-punkts festet, sett spaken for kontroll
av løfting i låst posisjon og senk støttebeina.
27) Arbeid alltid når det er god sikt.
28) Alle operasjoner må utføres av opplært personell, utstyrt med
vernehansker og i rene og støvfrie omgivelser.

Kode F07010993
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Feste til traktoren
1) Fest utstyret, slik som forutsatt, til en traktor av egnet størrelse
og konfigurasjon med tilhørende løfteinnretning, i samsvar med
forskriftene.
2) Festeboltene for feste av utstyret må samsvare med festet til
løfteinnretningen.
3) Vær oppmerksom ved arbeid i løftearmenes område, dette er
et svært farlig område.
4) Vær svært forsiktig når utstyret festes og frakobles.
5) Det er strengt forbudt å gå mellom traktoren og festet for å
manøvrere løfting fra utsiden (Fig. 3).
6) Det er strengt forbudt å å gå mellom traktoren og utstyret (Fig.
3) når motoren er i gang og kardangakselen er tilkoblet.
Man kan gå i mellom kun etter at parkeringsbremsen har blitt
tilkoblet og etter å ha lagt en stokk eller en stein av egnede
dimensjoner som sperre under hjulene.
7) Feste av et tilleggsverktøy til traktoren fører til en ulik distribusjon av vekten på aksene.
Vi anbefaler derfor at man legger til last på traktorens fremre
del slik at vekten på aksene er jevn. Kontroller kompatibiliteten
til traktorens ytelse med vekten som såmaskinen overfører til
tre-punkts festet. I tilfelle tvil kontakt traktorprodusenten.
8) Overhold maks tillatt vekt på aksene, total mobil vekt, transport- og veitrafikkloven.

NORSK

Kjøring på vei
1) For kjøring på vei, må man følge veitrafikkloven som gjelder i
tilhørende land.
2) Eventuelle utstyr for transport må må ha skilter og egnede
vern.
3) Det er svært viktig å huske på at veigrepet og styrings/bremseevnen kan påvirkes (ganske mye) av eventuelt tilkoblet utstyr
eller som trekkes.
4) For en sikker drift må man følge veitrafikkloven som krever
at minst 20 % av traktorens vekt må være på akselen foran
og at vekten på løftearmene ikke må være mer enn 30 % av
traktorens vekt.
Ved svinging, være oppmerksom på sentrifugalkraften som utføres
i en annen posisjon og tyngdepunktet, med og uten utstyr tilkoblet. Vær også ekstra oppmerksom på veier eller underlag
med stigning.
6) Under transportfasen, juster og fest kjedene til traktorens
løftearmer på sidene; kontrollere at lokkene på beholderne
med frø og gjødsel er skikkelig lukket; sett kontrollspaken til
den hydrauliske løfteinnretningen i sperret posisjon.
7) Kjøring på vei må utføres med tomme beholdere.
8) Kjøring utenfor arbeidsområdet må utføres med utstyret i
transportposisjon.
9) Produsenten leverer på forespørsel støtte og tabeller for skilting
av dimensjoner.
10) Dersom dimensjonene til utstyret som bæres hindrer sikten til
traktorens innretninger for signalisering og belysning, må disse
også festes til utstyret ved å følge veitrafikkloven som gjelder
i tilhørende land. Forsikre seg om at lyssystemet fungerer
skikkelig når det er i bruk.

fig. 3
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Sikkerhet som gjelder hydraulikk
1) Ved tilkobling av hydraulikkslangene til traktorens hudraulikksystem, pass på at at verken maskinens eller traktorens
hydraulikksystem er under trykk.
2) I tilfelle funksjonskoblinger av hydraulisk type mellom traktor
og maskin, bør støpsler og stikkontakter merkes med farger,
for å utelukke at de brukes feil. Hvis det oppstå et bytte, er det
fare for en ulykke.
3) Hydraulikksystemet er under høyt trykk; på grunn av risiko for
skade, må man bruke egnede tilleggsverktøy hvis det søkes
etter lekkasjer.
4) Let ALDRI etter lekkasjer med fingrene eller hendene. Væsker
som kommer ut fra de små hullene kan være nesten usynlig.
5) Under transport på vei må hydraulikkoblingene mellom traktor
og maskin være frakoblet og festet i tilhørende holder.
6) Bruk aldri vegetabilske oljer. Disse kan føre til skade på sylindernes pakninger.
7) Hydraulikkanleggets driftstrykk må være mellom 100 og 180
bar.
8) Overstig aldri hydraulikkanleggets tillatte trykk.
9) Kontroller riktig kobling av hurtigkoblingene, det kan oppstå
skader på anleggets deler.
10) Lekkasje av olje under høyt trykk kan føre til hudskader med
risiko for alvorlige skader og infeksjoner. Skulle dette skje må
du kontakte lege umiddelbart. Hvis oljen ikke fjernes raskt som
et kirurgisk tilfelle, kan det oppstå alvorlige allergier og/eller
infeksjoner. Det er derfor absolutt forbudt å installere hydrauliske komponenter i traktorens førerhus. Alle komponentene
tilhørende anlegget må være nøye plassert for å unngå skader
når utstyret brukes.
11) I tilfelle inngrep på hydraulikkanlegget, tøm hydraulikktrykket
ved å føre de hydrauliske kommandoene i de ulike posisjonene
etter at motoren er slått av.

Sikkert vedlikehold
Ved bruk og vedlikehold, bruk egnet personlig verneutstyr (eks.):

Kjeledress

Hansker

Sko

Briller

Hjelm

1) Ikke utfør vedlikehold og rengjøring før kraftuttaket er frakoblet,
motoren slått av, parkeringsbremsen har blitt tilkoblet og etter
å ha lagt en stokk eller en stein av egnede dimensjoner som
sperre under hjulene.
2) Kontroller regelmessig skruenes og mutrenes stramming
og stram på nytt om nødvendig. Til dette bør man bruke en
momentnøkkel og ta hensyn til verdien 53 Nm for skruer M10
motstandsklasse 8.8, og 150 Nm for skruer M14 motstandsklasse 8.8 (Tabell 2).
3) Under arbeid som montering, vedlikehold, rengjøring, osv., når
såmaskinen er hevet, sett som forholdsregel egnede støtter
under utstyret.
4) Reservedelene må oppfylle kravene som er definert av produsenten. Bruk kun originale reservedeler.

Tabell 2

12
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3.0 BESKRIVELSE AV SÅMASKINEN
Denne landbruksmaskinen kan kun brukes sammen med en traktor utstyrt med løftearmer og universalt tre-punkts feste. Såmaskinene
er egnet for bruk sammen med utstyr for bearbeidelse av jorden.
Den er egnet for såing av:
Korn:
Små frø og fôr:
Store frø:

hvete, bygg, rug, havre, ris.
raps, kløver, alfalfa, raigress.
soyabønner, erter.

VÆR OPPMERKSOM
Såmaskinene er kun egnet for angitt bruk. Anbefalt arbeidshastighet er 6÷8 km/t. Transport på vei av såmaskinen må utføres
med tomme beholdere og hastighet på maks 25 km/t. En hver annen bruk enn den som er beskrevet i denne bruksanvisningen
kan føre til skader på maskinen og utgjøre en alvorlig fare for brukeren.
Maskinen er kun for profesjonelt bruk og må kun brukes av kvalifisert, opplært og autorisert personell som i tillegg også har
førerkort.
Bruk
• Maskinen er konstruert for dosering og spredning av vanlige frø.
• Den må brukes sammen med et redskap for bearbeidelse av jorden (rotorharv) som er festet til traktorens trepunktsfeste og som
styres av en operatør.
• Maskinen er kun for profesjonelt bruk og kun kvalifiserte operatører kan bruke den.
• Maskinen må kun manøvreres av en operatør.
• Maskinen er kun egnet for bruk i jordbruk.

Det er mulig å så på overflater som har en helning:

Max. 10%

Max. 10%

Max. 10%

Max. 10%

Med tiltenkt bruk menes også:
• overholdelse av alle instruksjonene i denne manualen;
• utføring av inspeksjon og vedlikehold angitt i denne manualen;
• bruk av kun originale reservedeler MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Kunden må forsikre seg om at personene som utfører ordinært bruk av maskinen har egnet opplæring og at de viser kompetanse i å
utføre sine plikter samtidig som de tar vare på både sin egen og andres sikkerhet.
Avhengig av fagpersonellets oppgaver og plikter, må de være riktig trent også når det gjelder maskinens funksjonalitet slik at denne
brukes på korrekt og effektiv vis.
Riktig bruk og egnet vedlikehold er viktig for at utstyret skal fungere uten problemer. Vi anbefaler derfor at man overholder det som er
skrevet for å forebygge feil som kan påvirke utstyrets drift og varighet. Det er også viktig at man følger instruksjonene i denne manualen
da produsenten fraskriver seg alt ansvar på grunn av uaktsomhet og manglende overholdelse av disse reglene.
Produsenten er alltid tilgjengelig for å garantere en rask og nøyaktig teknisk hjelp for å bedre maskinens drift og effektivitet.
For skader som skyldes feil bruk er det utelukkende brukeren som er ansvarlig.

VÆR OPPMERKSOM!
Maskinen må kun brukes av kundens kvalifiserte personell. Operatøren må være utstyrt med egnet personlig verneutstyr
(vernesko, kjeledress og hansker, osv.).
Kontraindikasjoner for bruk
Her er en liste med kontraindikasjoner for bruk av utstyret:
• forsikre seg om at det i jorden som skal bearbeides ikke finnes steiner eller blokker av store størrelser (diameter større enn 8 12 cm);
• forsikre seg om at det i jorden som skal bearbeides ikke finnes trestubber som stikker opp mer enn cirka 10 cm og med en diameter
større en 8 12 cm);
• forsikre seg om at det i jorden som skal bearbeides ikke finnes metallgjenstander som netting, ledninger, kjetting, rør, osv.

Kode F07010993
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COMPAGNA + DELFINO

3.1 TEKNISKE DATA
MOD.
cm

C

B

A
inch

cm inch

D

cm cm
		inch
inch

cm/inch

kW

HP

kg*

lb*

84
33

65/25.5

65/25.5

22-74

30-100		
628

1384

COMPAGNA 1500 + DELFINO 1300

130 51

135

53

28,5
11.2

COMPAGNA 1500 + DELFINO 1500

150 59

155

61

94,5
37

207
81.5

75/29.5

75/29.5

26-74

692
35-100		

1525

COMPAGNA 2000 + DELFINO 1800

180 71

185

73

32,5
13

80
31.5

90/35.5

90/35.5

33-74

45-100		
756

1666

COMPAGNA 2000 + DELFINO 2000

200 79

205

81

90,5
36

203
80

100/39.5

100/39.5

44-74

60-100		
839

1850

92

39,5
15.5

73
29

115/45

115/45

48-88

65-130

915

2017
2162

COMPAGNA 2500 + DELFINO 2300

230 90

235

COMPAGNA 2500 + DELFINO 2500

250 98

255 100

83,5
33

196
77

125/49

125/49

52-88

70-130

981

COMPAGNA 3000 + DELFINO 3000

300 118

305 120

82,5
32.5

195
77

150/59

150/59

56-88

75-130

1111 2450

(*)

Vekten til rotorharv DELFINO med tyngste valse.
(for vekten til valsene se paragraf “Tekniske data” i harvens manual

		 for bruk og vedlikehold)
(**) Vekten til kun såmaskin.
(***) 		 Maks vekt med utstyr tilkoblet og med full last (såmaskin, frø og/
eller gjødsel). Vekten kan variere noe avhengig av frøets spesifikke
vekt.

LYDNIVÅ
Støymåling uten last, (NS EN ISO 4254-1:2010)
Lydtrykknivå: LpAm dB (A)...81,1
Lydeffektnivå: LwA dB (A)....97,8

Tekniske data og modeller som vises er ikke bindende. Vi
forbeholder oss retten til å endre disse uten forvarsel.

C

63 cm / 25 in

D

A
B

DELFINO MOD.
1500
2000
2500
3000

49 cm / 19 in

115 cm / 45 in

DELFINO MOD.
1300
1800
2300

C

148 cm / 58 in

14

145 cm / 57 in

C

fig. 4A
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COMPAGNA + DELFINO

3.2 SAMMENSTILLINGSTEGNING
(Fig. 5A)

MOD.
Nr.

Kg** lb**

L1

L2

Kg*** lb***

245

540

145

120

1198 2641

11

250

551

145

120

1272 2804

COMPAGNA 2000 + DELFINO 1800

14

291

641

215

175

1418 3126

COMPAGNA 2000 + DELFINO 2000

16

296

652

215

175

1511 3331

COMPAGNA 2500 + DELFINO 2300

18

345

760

285

233

1685 3714

COMPAGNA 2500 + DELFINO 2500

20

350

771

285

233

1761 3882

24

398

877

355

290

1987 4380

COMPAGNA 1500 + DELFINO 1300

9

COMPAGNA 1500 + DELFINO 1500

COMPAGNA 3000 + DELFINO 3000

1
2
3
4
5
6

Frøbeholder;
Gir;
Frøfordeler;
Nedre festepunkt;
Øvre festepunkt;
Merkeskilt;

(L1) Beholderens kapasitet (liter)
(L2) Kapasitet for beholderens forhøyning (liter).

3
1

7

2

6

4

5

fig. 5A
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COMPAGNA + DAINO DS

3.1 TEKNISKE DATA
MOD.
cm

C

B

A
inch

D

cm cm
cm inch			
inch inch

cm/inch

kg*

lb*

52-59

70-80		
977

2154

115/45

115/45

59-66

80-90		
1050

2314

196
77

125/49

125/49

66-74

90-100

1140

2513

195
77

150/59

150/59

74-89 100-120

1326

2923

200 79

205

81

90,5
36

203
80

100/39.5

COMPAGNA 2500 + DAINO DS 2300

230 90

235

92

39,5
15.5

73
29

COMPAGNA 2500 + DAINO DS 2500

250

98

255 100

83,5
33

COMPAGNA 3000 + DAINO DS 3000

300 118

305 120

82,5
32.5

		 for bruk og vedlikehold)
(**) Vekten til kun såmaskin.
(***)		 Maks vekt med utstyr tilkoblet og med full last (såmaskin, frø og/
eller gjødsel). Vekten kan variere noe avhengig av frøets spesifikke
vekt.

HP

100/39.5

COMPAGNA 2000 + DAINO DS 2000

(*) Vekten til rotorharv DAINO DS med tyngste valse.
		 (for vekten til valsene se paragraf “Tekniske data” i harvens manual

kW

LYDNIVÅ
Støymåling uten last, (NS EN ISO 4254-1:2010)
Lydtrykknivå: LpAm dB (A)...81,1
Lydeffektnivå: LwA dB (A)....97,8

Tekniske data og modeller som vises er ikke bindende.
Vi forbeholder oss retten til å endre disse uten forvarsel.

C

76 cm / 30 in
MOD.
2300

C

D

A
B

60-62 cm / 23-24 in

132 cm / 52 in

MOD.
2000
2500
3000

138 cm / 54 in

16

145 cm / 57 in

C

fig. 4A
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COMPAGNA + DAINO DS

3.2 SAMMENSTILLINGSTEGNING
(Fig. 5A)

MOD.
Nr.

Kg** lb**

L1

L2

COMPAGNA 2000 + DAINO DS 2000

14

276

608

215

175

1505 3318

COMPAGNA 2500 + DAINO DS 2300

20

323

712

285

233

1681 3706

COMPAGNA 2500 + DAINO DS 2500

20

326

718

285

233

1774 3911

COMPAGNA 3000 + DAINO DS 3000

24

369

813

355

290

2060 4541

Kg*** lb***

1
2
3
4
5
6

Frøtank;
Gir;
Frøfordeler;
Nedre festepunkt;
Øvre festepunkt;
Merkeskilt;

(L1) Beholderens kapasitet (liter)
(L2)Kapasitet for beholderens forhøyning (liter).

3
1

7

2

6

4

5

fig. 5A
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COMPAGNA + DRAGO DC - DC RAPIDO PLUS

3.1 DATI TECNICI
MOD.
cm
COMPAGNA 2500 + DRAGO DC 2500

250

C

B

A
inch
98

D

cm cm
cm inch			
inch inch
255

cm/inch

kW

HP

125/49

59-111

150/59

150/59

100

13
5

27
10.5

125/49

27
10.5

kg*

lb*

80-150

1213

2674

66-111

90-150

1371

3022

COMPAGNA 3000 + DRAGO DC RAPIDO 3000

300

118

305

121

13
5

COMPAGNA 2500 + DRAGO DC RAPIDO 2500

250

98

255

100

13
5

27
10.5

125/49

125/49

59-111

80-150

1293

2850

121

13
5

27
10.5

150/59

150/59

66-111

90-150

1461

3221

COMPAGNA 3000 + DRAGO DC RAPIDO 3000

300

118

305

(*) Vekten til rotorharv DELFINO med tyngste valse.
		 (for vekten til valsene se paragraf “Tekniske data” i harvens manual
		 for bruk og vedlikehold)
(**) Vekten til kun såmaskin.
(***) 		 Maks vekt med utstyr tilkoblet og med full last (såmaskin, frø og/
eller gjødsel). Vekten kan variere noe avhengig av frøets spesifikke
vekt.

LYDNIVÅ
Rilevamenti della rumorosità a vuoto, (UNI EN ISO 4254-1:2010)
Lydtrykknivå: LpAm dB (A)...81,1
Lydeffektnivå: LwA dB (A)....97,8

C

D

76 cm / 30 in

145 cm / 57 in

Tekniske data og modeller som vises er ikke bindende. Vi
forbeholder oss retten til å endre disse uten forvarsel.

60 cm / 23 in

132 cm / 52 in

A
B

138 cm / 54 in

18

fig. 4A
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COMPAGNA + DRAGO DC - DC RAPIDO PLUS

3.2 SAMMENSTILLINGSTEGNING
(Fig. 5A)

MOD.
Nr.

Kg** lb**

L1

L2

COMPAGNA 2500 + DRAGO DC 2500

20

326

718

285

233

1847

4072

COMPAGNA 3000 + DRAGO DC 3000

24

369

813

355

290

2104

4638

COMPAGNA 2500 + DRAGO DC RAPIDO 2500

20

326

718

285

233

1927

4248

COMPAGNA 3000 + DRAGO DC RAPIDO 3000

24

369

813

355

290

2194

4837

Kg*** lb***

1
2
3
4
5
6

Frøtank;
Gir;
Frøfordeler;
Nedre festepunkt;
Øvre festepunkt;
Merkeskilt;

(L1) Beholderens kapasitet (liter)
(L2)Kapasitet for beholderens forhøyning (liter).

3
1
7

2

6

4
5

fig. 5A
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COMPAGNA + DOMINATOR DM - DM RAPIDO PLUS

3.1 TEKNISKE DATA
MOD.

B

A
cm

inch

C

D

cm inch

cm inch

cm/inch

kW

HP

kg*

lb*

COMPAGNA 3000 + DOMINATOR DM 3000

300 119

305 121

13
5

27
10.5

150/59

150/59

88-132 120-180

COMPAGNA 3000 + DOMINATOR DMR 3000

300 119

305 121

13
5

27
10.5

150/59

150/59

88-132 120-180		
1730 3814

(*)
		
		
(**)
(***) 		

Vekten til rotorharv DELFINO med tyngste valse.
(for vekten til valsene se paragraf “Tekniske data” i harvens manual
for bruk og vedlikehold)
Vekten til kun såmaskin.
Maks vekt med utstyr tilkoblet og med full last (såmaskin, frø og/
eller gjødsel). Vekten kan variere noe avhengig av frøets spesifikke
vekt.

1634 3602

LYDNIVÅ
Rilevamenti della rumorosità a vuoto, (UNI EN ISO 4254-1:2010)
Lydtrykknivå: LpAm dB (A)...81,1
Lydeffektnivå: LwA dB (A)....97,8

C

D

76 cm / 30 in

145 cm / 57 in

Tekniske data og modeller som vises er ikke bindende. Vi
forbeholder oss retten til å endre disse uten forvarsel.

60 cm / 23 in

132 cm / 52 in

A
B

138 cm / 54 in

20

fig. 4A
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COMPAGNA + DOMINATOR DM - DM RAPIDO PLUS
MOD.
Nr.

Kg** lb**

L1

L2

COMPAGNA 3000 + DOMINATOR DM 3000

24

369

813

355

290

2083 4592

COMPAGNA 3000 + DOMINATOR DMR 3000

24

369

813

355

290

2179 4803

Kg*** lb***

3.2 SAMMENSTILLINGSTEGNING
(Fig. 5A)
1
2
3
4
5
6

Frøtank;
Gir;
Frøfordeler;
Nedre festepunkt;
Øvre festepunkt;
Merkeskilt;

(L1) Beholderens kapasitet (liter)
(L2)Kapasitet for beholderens forhøyning (liter).

3
1
7

2

6

4
5

fig. 5A
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COMPAGNA + PRESTO

3.1 TEKNISKE DATA
MOD.
cm
COMPAGNA 2500 + PRESTO 250
COMPAGNA 3000 + PRESTO 300

(*)
		
		
(**)
(***) 		

250
300

C

B

A
inch
98
118

D

cm cm
cm inch			
inch inch
280
330

cm/inch

110

25
9.8

31
12.2

125/49

130

25
9.8

31
12.2

150/59

kW

HP

kg*

lb*

125/49

59-74

80-100

1292

2848

150/59

74-90

100-120

1665

3670

Tekniske data og modeller som vises er ikke bindende. Vi
forbeholder oss retten til å endre disse uten forvarsel.

Vekten til rotorharv DELFINO med tyngste valse.
(for vekten til valsene se paragraf “Tekniske data” i harvens manual
for bruk og vedlikehold)
Vekten til kun såmaskin.
Maks vekt med utstyr tilkoblet og med full last (såmaskin, frø og/
eller gjødsel). Vekten kan variere noe avhengig av frøets spesifikke
vekt.

D

158 cm / 62 in

C

B

134 cm / 52 in

143 cm / 56 in

A

218 cm / 85 in

22

fig. 4A
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COMPAGNA + PRESTO

3.2 SAMMENSTILLINGSTEGNING
(Fig. 5A)

MOD.
Nr.

Kg** lb**

L1

L2

COMPAGNA 2500 + DRAGO DC 2500

20

347

765

285

233

1794

3955

COMPAGNA 3000 + DRAGO DC 3000

24

389

857

355

290

2209

4870

Kg*** lb***

1
2
3
4
5
6

Frøtank;
Gir;
Frøfordeler;
Nedre festepunkt;
Øvre festepunkt;
Merkeskilt;

(L1) Beholderens kapasitet (liter)
(L2)Kapasitet for beholderens forhøyning (liter).

1

3
2

6

4

5

fig. 5A
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COMPAGNA + PONY

3.1 TEKNISKE DATA
MOD.

COMPAGNA 1500 + PONY 1450

C

B

A

D

cm

inch

cm cm
cm inch			
inch inch

143

56

153

cm/inch

kW

HP

kg*

lb*

60

7
2.5

24
9.4

72,5/28.5

72,5/28.5

26-37

35-50

296

652

33
13

80/31.5

80/31.5

74-90

40-50

321

707

COMPAGNA 1500 + PONY 1600

160

63

170

67

15,5
6

COMPAGNA 2000 + PONY 1800

178

70

188

74

-5,5
-2

16
6.2

90/35.5

90/35.5

74-90

40-50

341

751

COMPAGNA 2000 + PONY 2000

196

77

206

81

8
3

25,5
10

100/40

100/40

74-90

45-50

364

802

(*)
		
		
(**)
(***) 		

Vekten til rotorharv DELFINO med tyngste valse.
(for vekten til valsene se paragraf “Tekniske data” i harvens manual
for bruk og vedlikehold)
Vekten til kun såmaskin.
Maks vekt med utstyr tilkoblet og med full last (såmaskin, frø og/
eller gjødsel). Vekten kan variere noe avhengig av frøets spesifikke
vekt.

LYDNIVÅ
Rilevamenti della rumorosità a vuoto, (UNI EN ISO 4254-1:2010)
Lydtrykknivå: LpAm dB (A)...81,1
Lydeffektnivå: LwA dB (A)....97,8

.

133 cm / 52 in

D

C

56 cm / 22 in

87 cm / 34 in

A
B

99 cm / 39 in
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fig. 4A
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COMPAGNA + PONY

3.2 SAMMENSTILLINGSTEGNING
(Fig. 5A)

MOD.
Nr.

Kg** lb**

L1

L2

COMPAGNA 1500 + PONY 1450

10

260

COMPAGNA 1500 + PONY 1600

573

145

120

733

1616

12

260

573

145

120

759

1673

COMPAGNA 2000 + PONY 1800

14

296

652

215

175

819

1805

COMPAGNA 2000 + PONY 2000

16

296

652

215

175

849

1871

Kg*** lb***

1
2
3
4
5
6

Frøtank;
Gir;
Frøfordeler;
Nedre festepunkt;
Øvre festepunkt;
Merkeskilt;

(L1) Beholderens kapasitet (liter)
(L2)Kapasitet for beholderens forhøyning (liter).

1

3

2

6

5

4

fig. 5A
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3.3 HÅNDTERING
VÆR OPPMERKSOM!
Kunden må anvende bestemmelsene i Rammedirektivet 391/89 og 269/90 og senere endringer for det som gjelder risiko ved
manuell håndtering av last for operatører ved av- og pålasting.
Ved bruk og vedlikehold, bruk egnet personlig verneutstyr:

		

Kjeledress

Hansker

Sko

Hjelm

Ved håndtering av maskinen, må denne løftes ved bruk av tilhørende fester (Fig. 6) med en løfteinnretning med egnet kapasitet. Denne
operasjonen, på grunn av at den er farlig, må utføres av opplært og ansvarsbevisst personale. Maskinens vekt er uthevet på merkeskiltet
(Fig. 1). Festepunktene identifiseres av det grafiske symbolet "krok" 5, Fig. 4). Juster stroppenes lengde slik at maskinen står vannrett
under løfting.
LØFTING AV KUN SÅMASKINEN 6)
Angitt stroppelengde er kun tilnærmingsverdier.
Juster stroppenes lengde slik at maskinen står vannrett under løfting.

Model
DAMA 250
DAMA 300
DAMA 350
DAMA 400

L1

L2

(cm)

(cm)

215
215
215
215

270
280
295
310

L2

26
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L1

L2
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4.0 REGLER FOR BRUK
For at utstyret skal prestere best mulig, følg instruksjonene nedenfor.
Kunden må forsikre seg om at faglært personale som utfører
ordinært bruk av maskinen har egnet opplæring og at de viser
kompetanse i å utføre sine plikter samtidig som de tar vare på
både sin egen og andres sikkerhet.
Avhengig av det faglærte personalets oppgaver og plikter, må de
være riktig trent også når det gjelder maskinens funksjonalitet slik
at denne brukes på korrekt og effektiv vis.

VÆR OPPMERKSOM
• Maskinen må kun brukes av kundens kvalifiserte personell.
Operatørene må være utstyrt med egnet personlig verneutstyr (vernesko, kjeledress og hansker).
• Ikke bruk uegnede klær med løstsittende deler (smykker,
sjal, skjerf, slips, osv.) som kan henge seg fast i bevegelige
deler.
• Kunden må anvende bestemmelsene i Rammedirektivet
391/89 og 269/90 og senere endringer, for det som gjelder
risiko for operatører ved manuell håndtering av last.
• Vedlikehold, justering og klargjøring for bruk må utføres med
traktormotoren av og traktoren som står godt på bakken, tenningsnøkkelen tatt ut og såmaskinen på bakken.

4.1 FESTE TIL UTSTYRET

Såmaskinen er utarbeidet for å kobles til harver og freser fra
MASCHIO GASPARDO S.p.A. Tilkoblingen krever inngrep og
forebyggende kontroller på det enkelte utstyr.

Kode F07010993
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4 . 2 S TA B I L I T E T U N D E R T R A N S P O R T AV
KOMBIUTSTYR-TRAKTOR
Når en såmaskin kobles til traktoren og blir en del av denne ved
kjøring på vei, kan stabiliteten til traktor-såmaskin variere og føre
til vanskeligheter ved av kjøring eller i arbeid (traktoren kan tippe
eller skrense). Likevekten kan gjenopprettes ved legger til ballast
på traktorens fremre del slik at vekten på aksene er jevn. For en
sikker drift må man følge veitrafikkloven som krever at minst 20
% av traktorens vekt må være på akselen foran og at vekten på
løftearmene ikke må være mer enn 30 % av traktorens vekt. Disse
betraktningene er oppsummert i følgende formler:
Z > [M x (s1+s2)]-(0.2 x T x i)
(d+i)
Symbolene har følgende betydning (se Fig. 20):
M (Kg) Vekt med full belastning på løfteenheten (Vekt + Last, se
kapittel 1.3 Identifikasjon).
T (Kg) Traktorens vekt.
Z (Kg) Totalvekt av ballast.
i (m) Akselavstand, dvs. horisontal avstand mellom traktorens
aksler.
d (m) Horisontal avstand mellom ballastens tyngdepunkt og
traktorens foraksel.
s1 (m) Horisontal avstand mellom driftsmaskinens nedre festepunkt og traktorens bakaksel (driftsmaskinen står på
bakken).
s2 (m) Horisontal avstand mellom driftsmaskinens tyngdepunkt
og driftsmaskinen nedre festepunkt (driftsmaskinen står
på bakken).
Mengden med ballast som skal brukes ut i fra beregningene i
formelen, er den minste nødvendige for kjøring på vei. Hvis man
på grunn av traktorens ytelse eller for å forbedre posisjonen til
såmaskinen under bearbeidelse ønsker å øke denne verdien, se i
traktorens manual for å kontrollere grenseverdiene.
Hvis formelen for beregning av ballast ga negativt resultat er ikke
nødvendig å anvende noen ekstra vekt. Det er mulig, alltid innenfor
traktorens grenseverdier og for å sikre større stabilitet under drift,
bruke en del av vektene.
Kontroller at traktorens dekk er egnet for lasten.

4.3 TRANSPORT PÅ VEI

Hvis maskinen skal transporteres langt, kan man bruke jernbane
eller lastebil. Se i "Tekniske data" for vekt og dimensjoner. Dimensjonene er viktig for å kontrollere om man kan passere der hvor
det er trangt.
Vanligvis leveres maskinen uten emballasje og i horisontal posisjon, og man må derfor bruke kran og stropper, eller kjetting med
egnet bæreevne, og disse festes til løftepunktene som er merket
med symbolet "krok" (12, Fig. 2).

VÆR FORSIKTIG
Før maskinen løftes, kontroller at eventuelle bevegelige deler
er festet. Løft maskinen svært forsiktig og overfør den langsomt, uten støt eller plutselige bevegelser.

FARE
Løfting og transport kan være svært farlig hvis man ikke er
forsiktig: sørg for at operatører som ikke utfører løfting går
vekk; rengjør, klargjør og avgrens området for overføring;
kontroller løfteredskapenes helhet og egnethet; ikke ta på
hengende last og stå i sikker avstand.
Man må også forsikre seg om at arbeidsområdet er fri for
hindrer og at det finnes en "rømningsvei". Med dette menes
en fri og sikker sone hvor man kan forflytte seg raskt hvis
lasten skulle falle ned.
Overflaten som man vil laste maskinen på, må være loddrett
for å unngå at lasten beveges.
Når maskinen er plassert på transportmiddelet, forsikre seg om at
den er i sperret posisjon.
Fest maskinen til underlaget den står på med tau som er egnet for
den vekten som skal blokkeres (se "Tekniske data" for vekt).
Disse tauene må festes fast til maskinen og strammes mot festepunktet på støtteflaten.
Når transporten er utført, og før maskinen frigjøres, kontroller at
tilstanden og posisjonen ikke utgjør en fare.
Fjern tauene, og ta av maskinen med det samme utstyret og på
samme måte som når det ble lastet på.
Kjøring og transport på offentlig vei
Når man kjører på offentlig vei må man montere varseltrekanter
bak, varsellys, blinklys og følge gjeldene regelverk for kjøring.
Kontroller også at maskinens dimensjoner under kjøring er sikker, selv
om det finnes underganger, innsnevringer, kraftledninger osv..

VÆR OPPMERKSOM
Transport av såmaskinen på vei må utføres med tomme beholdere og med en hastighet på maks 25 km/t.
Før man kjører inn på offentlige vei med maskinen festet til
traktoren, kontroller at innretningene beskrevet over finnes
og at de virker i tillegg til skilt for saktegående kjøretøyet og/
eller utstikkende last. Disse må befinne seg bak på driftsmaskinen i en posisjon som er synlig for alle kjøretøy som
kommer bakfra.

fig. 20
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4.4 KLARGJØRING FOR SÅING

For en riktig investering i frø per hektar (Kg/Ha) må man justere fordelingsdelene som er: giret, følerne, valser og plater. (Tabell 4)
Verdiene som må komme frem til for å gå videre er: frøtype, (hvete, bygg, osv.) og mengde (i Kg) som skal fordeles per hektar.
(Tabell 5)
I såtabellen (Tabell 6) får man veiledende indikasjoner for såtestene.
Vi minner om at tabellene har en veiledende verdi, fordi mengde fordelt frø variere avhengig av egenvekt, fuktighet, kvalitet, kalibrering av
frø og type jord.
Eksempel: Erter
- Åpne platene helt , pos. “2”;
- Bruk den store fordelingsvalsen;
- Plasser spaken til følerne på “4” på den graderte skalaen;
- Koble fra røreakselen.

A

B

C

D

2
2
1
1

A
A
B
A

1
2
0
1

1
1
1
1

Bygg

2

A

1

1

Raigress

2

A

1

1

Alfalfa

1

B

0

1

Raps

1

B

0

1

Erter

2

A

4

2

Soya

2

A

3

2

Frø

Hvete

Havre
Kløver

Rug

Tabell 4

A

4.4.1 JUSTERING AV PLATER
Platene for lukking av åpningene (L, Fig. 23) for utførsel av frø fra
beholderen, har tre justeringsposisjoner (Fig. 21):
1) Posisjon 0: plate som er helt senket lukker åpningen for utførsel
av frø fra beholderen helt og utelater fordelingsvalsen som ikke
tilføres frø.
2) Posisjon 1: ved å heve platen til det første hakket oppnår man
en posisjon med medium åpning, egnet for frø av medium størrelse fordi den åpner delvis åpningen.
3) Posisjon 2: maksimal åpning for medium og store frø.

Kode F07010993
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4.4.2 JUSTERING AV DOSERINGSVALSER
Avhengig av type frø, må man før såing velge den mest egnede
type fordelingsvalse (H, Fig. 23).
Maskinen er utstyrt med valser for små, medium og store frø. Velg
type fordelingsvalse ut i fra indikasjonene i Tabell 4
For valg av valse med små tenner må man sette medfølgende
nøkkel (Fig. 22) i hullet på venstre side av valsen og skyve stopperen utover.
For å sette valsen tilbake til startposisjon gjør det samme men i
motsatt rekkefølge.

fig. 22

L
1

5÷
0,
m

m

H

M
I

fig. 23

C

4.4.3 JUSTERING AV FØLERE
Justeringsspaken til følerne (Fig. 24) er plassert på venstre side
av maskinen og fungerer med en gradert skala med 9 posisjoner,
0 til 9. Avhengig av type frø som brukes, må man plassere spaken
i den posisjonen som man har funnet i tabellen for såing.
Følerne (I, Fig. 23) riktig plassert garanterer en flytende konstant
fordeling av frøene.

fig. 24

9

VÆR OPPMERKSOM
Settes spaken forbi maksimal åpning, fører det til tømming
av frø fra beholderen.

0

For å oppnå en optimal fordeling av frøene, kontroller regelmessig følernes posisjon (I): med spaken (Fig. 24) i posisjon 1, med
mutteren (M), juster avstanden mellom føleren og fordelingsvalsen
(H) til 0,5 ÷ 1 mm (Fig. 23).

D

4.4.4 KOBLE TIL OG FRA RØREAKSEL
Røreakselen kan være tilkoblet (POS.1 Tabell 4) eller frakoblet
(POS.2 Tabell 4).
Det er viktig å huske på at ved fordeling av store frø (erter,
soya, osv.) anbefales frakobling av røreakselen (Fig. 25) for å
unngå at frøene skades.

fig. 25
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4.5 FORDELING

4.5.1 TABELLER FOR FORDELING
Tabellene gir en indikasjon på posisjonen til giret i forhold til type frø og
mengden som skal fordeles (Kg/ha).

Vi minner om at tabellene har en veiledende verdi, fordi mengde fordelt frø variere avhengig av egenvekt, fuktighet, kvalitet, kalibrering
av frø og type jord.
Tabell 5

Frøtype
Type of seed
Type de semence
Art der Samen
Tipo de semilla

Frømengde

POSISJON FOR GIRET

Veiledende hastighet: 1 omdreining/sekund

Kode F07010993
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4.5.2 HASTIGHETSBYTTE
Giret er plassert på høyre side av maskinen og mottar bevegelse
fra valsen. Fra giret kan man variere hastigheten til enhetene for
fordeling av frø med justeringsspaken, innstilt på en skala fra 1 til
55 på en kontinuerlig måte (Fig. 26).
Løsne knotten, før spaken helt til enden av skalaen "55", sett den
tilbake til "0" (null) og deretter sett den på ønsket verdi. Lås ved
å stramme knotten.

fig. 26

1

55

PRAKTISK METODE
PRACTICAL METHOD
MÉTHODE PRATIQUE
PRAKTISCHE METHODE
MÉTODO PRÁCTICO

Tabell 6

LINEÆR AVSTAND

OVERFLATE

OMDREININGER SVEIV

ARBEIDSBREDDE

4.5.3 TABELL OMDREININGER GIR FOR SÅTEST
Denne tabellen (Tabell 6) angir antall omdreininger som giret til
såmaskinen må utføre for å gjøre en såtest når maskinen står i
ro. Dette antall omdreininger er i sammenheng med såmaskinens
modell, arbeidsbredde og type valse brukt.
I tilfelle man har arbeidsbredder som er forskjellige fra de som er
angitt i tabellen, kan man regne ut antall omdreininger for giret.
Eksempel: en arbeidsbredde på 2,80 m.

32

RT 300

Som referanse brukes verdien til antall omdreininger for giret til
arbeidsbredden som er nærmest. I dette tilfelle, ved å se på tabellen, er den 3,00 m og verdien med valse packer 500 er:
ant. omdreininger gir = 48
Antall omdreininger for arbeidsbredde på 2,80 m er:
48 x 3,00= 51 omdreininger gir;
2,80
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P

fig. 27

fig. 28

4.5.4 JUSTERINGSTABELL SÅMASKIN
SÅPRØVE MED STILLESTÅENDE MASKIN
For en presis såing anbefaler vi at det utføres en såprøve med maskinen stående i ro for å kontrollere mengden man ønsker å så.
Under såprøven, vær oppmerksom på delene med bevegelige
deler: røreaksel, doseringsvalser, osv...
Utfør innledende justeringer, angitt i Justeringstabeller (Tabell 4),
avhengig av type frø, i rekkefølgen:
- Plasser girspaken ut i fra mengden som skal fordeles (fra «0» til
«55»).(Tabell 5)
- Posisjon følere (fra «1» til «9»). (Tabell 4)
- Valg av såvalser (små eller store tenner).
- Åpne platene (pos. «0» - «1» - «2»).
- Type fordelingsvalse.

fig. 29

Når maskinen er innstilt, gjør som følgende:
1) Senk rørholderen (P, Fig. 27).
2) Koble fra frøoppsamlerne (Fig.28) og plasser dem under åpningene for utførsel av frø.
3) Fyll beholderen til halv last.
4) Sett sveiven (Fig. 29) i girakselen og vri i klokkeretning.
5) Før prøven startes, vri sveiven noen ganger for å fylle fordeleren med frø, deretter tøm frøoppsamlerne.
6) Utfør antall omdreininger med sveiven som angitt i tabellen
«OMDREININGER SVEIV» (Tabell 6) for type arbeidsbredde
og type valse.
7) Vei frømengden som er samlet i beholderne og multipliser
med 100 eller med 40 avhengig av antall utførte rotasjoner.
Oppnådd verdi vil være antall kilo som fordeles per hektar
(Fig. 30).
4.5.5 BESTEMME MED PRAKTISK METODE ANTALL
OMDREININGER FOR SÅTEST
Antall omdreininger som skal utføres for statisk såtest, angitt i
tabell, er teoretisk siden den er beregnet under de beste forhold.
I virkeligheten er det flere faktorer som kan forårsake avvik, også
betydelige, mellom mengdene i tabellen og dem som faktisk fordeles. De mest vanlige er: valsens tap av feste på grunn av fuktighet
og/eller type underlag, kjemikalier eller andre produkter blandet
med frøene som reduserer flyten, endringer i frøenes spesifikke
vekt, osv.
For å finne den reelle verdien omdreininger (for 1/100 ha) gjør
som følgende:
en så maskin med bredde på 3,00 meter, still såmaskinen inn som
i Tabell 4 og fyll beholderen til halv last, ved fordeling av store
mengder per hektar (eks. hvete, bygg, erter, osv.).

Kode F07010993
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Kjør den strekningen angitt i meter i kolonnen lineær avstand i
Tabell 6.
Vei frømengden som er samlet i beholderne og multipliser med
100 eller med 40 avhengig av antall kjørte meter. Oppnådd verdi
vil være antall kilo som fordeles per hektar (Fig. 30).
Kontroller at frømengden oppnådd med praktisk metode tilsvarer
frømengden oppnådd i prøven med stillestående maskin. I motsatt tilfelle endre posisjonen til girspaken, ved å øke eller minske
verdien avhengig av behov (ved å øke fordeles mer frø, ved å
senke fordeles mindre).

VIKTIG: Lengden til strekningen i testen varierer avhengig av arbeidsbredde, slik at resultatet mellom bredden (m) x strekningen
(m) alltid er lik en overflate på 100 m² (1/100 hektar).

4.6 Fylling av beholdere
Fylling av beholderne kan utføres manuelt eller med løfteinnretninger som, med en kapasitet på over 200 kg, må være godkjent
av relevante organer. Vi minner om at løfting av vekt på over
25 kg krever at flere operatører hjelper til eller bruk av mekanisk
løfteinnretning som angitt over, og ved å følge instruksjonene i
tilhørende manual for bruk og vedlikehold.

VÆR OPPMERKSOM
- Fylling og tømming av beholderne må utføres med såmaskinen stående på bakken, parkeringsbremsen tilkoblet,
motoren av og tenningsnøkkelen tatt ut av kontrollpanelet.
Sørg for at ingen kan komme i nærheten av kjemikalier.
- Alle operasjoner må utføres av opplært personell, utstyrt
med egnet verneutstyr og i et rene og støvfrie omgivelser.

Kjeledress

Hansker

Sko

Briller

fig. 31

Maske

- Gå til påfylling ved bruk av rampen bak.
- Vær oppmerksom så det ikke kommer andre gjenstander i
beholderen under påfylling av frø (tråder, papir fra sekken,
osv.).
- Såmaskinen kan transportere kjemikalier. La derfor aldri
personer, barn, husdyr nærme seg såmaskinen.

4.7 NIVÅ AV FRØ I BEHOLDEREN.
Nivå av frø i beholderen kan enkelt kontrolleres av operatøren fra
førerposisjon med indikatoren (Fig. 31).

34
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4.8 FØR ARBEIDSSTART
Før arbeidsstart, smør alle punktene angitt av bildet nr.11 (“GREASE”) på side 9 i denne manualen.

VÆR OPPMERKSOM
Før maskinens startes, kontroller at det ikke finnes andre
personer rundt maskinen (eks. vedlikeholdpersoner,
operatører, osv.).

4.9 ARBEIDSSTART
VIKTIG
For et godt arbeidsresultat, er det viktig at du sår et lite stykke
og kontrollerer at frøene legges regelmessig ned i jorden.

4.10 UNDER ARBEID
Såmaskinen er utformet slik at man skal få en høy såhastighet
som er forenelig med jordtype og jordoverflate. Viktig: ved å variere traktorens hastighet varierer ikke mengde frø som fordeles
per hektar.
Arbeid alltid med konstant hastighet. Plutselige hastighetsendringer
fører til en uregelmessig fordeling av produktet.

VÆR OPPMERKSOM
Hold en hastighet som egner seg for jordtypen og type bearbeidelse slik at man unngår ødeleggelser og skader.
Hver gang man starter en ny sårunde, kjører maskinen cirka 1 meter
før frøene kommer ned i furen gjennom sårørene. Omvendt, etter
endt runde, tømmes alle frøene som befinner seg i disse rørene.
Dette må man alltid huske på for et best mulig sluttresultat.
For arbeid av god kvalitet, ta hensyn til følgende regler:
- hold den hydrauliske løfteinnretningen i laveste posisjon.
- kontroller rengjøring av fordelerne, fremmedelementer (ikke frø)
som har kommet inn i beholderen kan påvirke den regelmessige
funksjonen.

VÆR OPPMERKSOM
- Formen, dimensjonene og materialet til drivakslenes valsetapper er valgt for forebygging.
- Bruk av tapper som er uoriginale eller som er mer motstandsdyktige kan føre til alvorlige skader på såmaskinen.
- Unngå å svinge når maskinen er sunket ned i jorden, eller
arbeide i revers. Løft den opp for å svinge eller bytte retning.
- Hold en hastighet som egner seg for jordtypen og type bearbeidelse slik at man unngår ødeleggelser og skader.
- Ikke senk såmaskinen når traktoren ikke kjører, dette for
å unngå tilstopping eller skade på plogenes labber selv
om disse er utstyrt med beskyttelse mot tilstopping. Av
samme grunn frarådes ryggemanøver med såmaskinen på
bakken.
- Hvis frøene er fuktige, spesielt hvis de er blandet, kan dette
føre til tilstopping ved distribusjon.
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- Ikke la frøene bli værende i beholderen over lengre tid, og før
arbeidet starter må man kontrollere at beholderen, distributører og sårørene ikke er for fuktige.
- Vær oppmerksom så det ikke kommer andre gjenstander i
beholderen under påfylling av frø (tråder, papir fra sekken,
osv.)

fig. 31A
B

A

FARE
Såmaskinen kan transportere kjemikalier blandet med såkorn.
La derfor aldri personer, barn, husdyr nærme seg såmaskinen.
C

VÆR OPPMERKSOM
Ingen må kunne nærme seg frøbeholderen eller prøve å åpne
denne når såmaskinen er i drift eller klar for drift (1, Fig. 5).
fig. 32

4.10.1 JUSTERING AV SÅRØR
Såmaskinen COMPAGNA tillater lokal bredsåing takket være
muligheten for å justere høyden (A Fig.31A) og skråstillingen (B-C
Fig.31A) til sårørene.
I arbeidsfasen er det derfor mulig å justere til egnet posisjon for
sårørene avhengig av type frø og vær.

Q

4.11 VED ARBEIDSSLUTT
Når arbeidet er ferdig, stans alle de mekanisk bevegelige delene
på en trygg måte, sett maskinen på bakken, stans traktorens motor,
ta ut tenningsnøkkelen og koble til parkeringsbremsen.
TØMME BEHOLDEREN
For å tømme beholderen for frø må man:
- ta ut bolten (Q, Fig. 32) og ved hjelp av håndtakene flytt rørholder
i pilens retning
- koble fra frøoppsamlerne (Fig. 33) og plasser dem under åpningene for utførsel av frø
- for store mengder anbefaler vi at man bruker håndtaket på giret
for å dreie røreaksen, og på denne måten kontrollere mengden
som tømmes i beholderne; for små mengder som skal tømmes,
flytt doseringsspaken forbi posisjon «9» (Fig. 34)
- når operasjonen er utført, sett beholderne, rørholder og doseringsspaken tilbake til startposisjon for arbeid.
FORBEREDELSE FOR KJØRING PÅ VEI
Når arbeidet er utført, gjør maskinen klar for kjøring langs offentlig vei.
Sett på plass maskinens alle bevegelige deler og blokker dem med
tilhørende sikringer (radmarkørarm, spormarkering bak, osv..).

fig. 33
fig. 34

VIKTIG!
Følg veitrafikkloven som gjelder i tilhørende land.

9
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5.0 VEDLIKEHOLD
Nedenfor er en liste over vedlikehold som må utføre periodisk.
Lavest mulig driftskostnad og lang levetid for maskinen avhenger
blant annet konstant og metodisk overholdelse av disse reglene.
Tiden for når inngrepene som er angitt i denne manualen skal
utføres, er kun informativ og er avhengig av vanlig bruk. De
kan utsettes for variasjoner avhengig av type drift, om omgivelsene er støvfulle eller ei, avhengig av årstider, osv. I tilfelle
krevende driftsforhold, må vedlikeholdet økes.
Alle operasjoner må utføres av opplært personell, utstyrt med
egnet verneutstyr og i rene og støvfrie omgivelser.
Alt vedlikehold må utføres med utstyret festet til traktoren,
parkeringsbremsen tilkoblet, traktormotoren av, tenningsnøkkelen tatt ut og utstyret støttes til bakken på støtter.

ADVARSEL
BRUK AV OLJER OG FETT
- Før det pumpes smørefett i smøreniplene, må smøreniplene
rengjøres nøye for å unngå at leire, støv eller fremmedlegemer blandes med fettet og fører til at smøringens effekt
reduseres eller annulleres.
- Sørg alltid for at oljer og fett holdes utenfor barns rekkevidde.
- Les alltid nøye alle advarsler og forholdsregler som er oppført på beholderne.
- Unngå at disse kommer i kontakt med huden.
- Vask deg grundig etter bruk.
- Behandle spillolje i samsvar med gjeldende lover.
Rengjøring
- Bruk og kasting av produktene som brukes til rengjøring må
utføres i samsvar med gjeldende lover.
- Installer de sikkerhetsvernene som ble fjernet for utføring
av rengjøring og vedlikehold; bytt dem med nye dersom de
er skadet.

for å unngå skader når utstyret brukes.
- Minst en gang i året må man la en ekspert kontrollere slitasjen
på hydraulikkslangene.
- Bytt ut hydraulikkslangene hvis de er skadet eller slitte på grunn
av aldring.
- Hydrauliske slanger må ikke brukes i lenger enn 5 år, også selv
om de ikke brukes (naturlig aldring).
Figur 62 (R) viser et eksempel på produksjonsår for hydraulikkslanger.
Etter de første 10 arbeidstimene og deretter etter hver 50.
time, kontroller:
- forseglingen til alle delene tilhørende hydraulikkanlegget;
- stramming av alle koblinger.
Før hver start, kontroller:
- korrekt tilkobling av hydraulikkslangene;
- korrekt plassering av slangene, kontroller også at de har fri bevegelighet under normale arbeidsmanøvrer;
- bytt eventuelt slitte eller skadede deler.
Bytt hydraulikkslangene når følgende tilstand oppdages:
- utvendige skader som f.eks: kutt, slitasjerifter på grunn av friksjon
osv.;
- utvendig svekkelse;
- misdannelser som ikke er i samsvar med slangenes naturlige:
klemming, dannelse av bobler, osv.;
- lekkasjer ved slangens mantel (S, Fig. 35);
- korrosjon av mantel (S, Fig. 35);
- når det har gått 5 år fra produksjon (R, Fig. 35).

5.1 NÅR MASKINEN ER NY

- Etter de første 8 arbeidstimene, kontroller stramming av alle
skruene.

5.2 HVER 20/30 ARBEIDSTIMER

- Kontroller strammingen til plogenes bolter.
- Smør skruen til den sentrale sveiven (Q, Fig. 32).
- Smør stiften til radmarkørskivene.

BRUK AV HØYTRYKKSSYSTEMER VED RENGJØRING (Luft/
Vann)
- Man må alltid være oppmerksom på reglene for bruk av disse
systemene.
- Ikke rengjør elektriske komponenter.
- Ikke rengjør forkrommede deler.
- La aldri dysen komme i kontakt med utstyrets deler, dette gjelder
spesielt lagrene. Hold en avstand på minst 30 cm fra overflaten
som skal rengjøres.
- Smør nøye utstyret, særlig etter at det er rengjort med et høytrykkssystem.
HYDRAULIKKANLEGG
- Vedlikehold av hydraulikkanlegg må utføres av kvalifisert
personale.
- I tilfelle inngrep på hydraulikkanlegget, tøm hydraulikktrykket ved å føre de hydrauliske kommandoene i de ulike
posisjonene etter at motoren er slått av.
- Hydraulikkanlegget er under høyt trykk; på grunn av risiko
for skade, må man bruke egnede tilleggsverktøy hvis det
søkes etter lekkasjer.
- Lekkasje av olje under høyt trykk kan føre til hudskader
med risiko for alvorlige skader og infeksjoner. Skulle dette
skje må du kontakte lege umiddelbart. Hvis oljen ikke fjernes raskt som et kirurgisk tilfelle, kan det oppstå alvorlige
allergier og/eller infeksjoner. Det er derfor absolutt forbudt
å installere hydrauliske komponenter i traktorens førerhus.
Alle komponentene tilhørende anlegget må være nøye plassert
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5.3 HVER 50 ARBEIDSTIMER
-

Smør stiften til radmarkørarmen.
Smør plogenes deler.
Smør transmisjonskjedene.
Kontroller transmisjonskjedenes stramming.
Kontroller oljenivå i girboksen. Fyll på om nødvendig (T, Fig. 36).
Når den påfylles, bruk samme oljetype (ACER 22).

5.4 HVER 400 ARBEIDSTIMER

- Utfør et komplett oljebytte i girkassen med olje av typen ACER
22 (Kg.2):
- tappeplugg olje (U, Fig. 36);
- fyllplugg olje (V, Fig. 36).

5.5 ANBEFALTE SMØREMIDLER

- Ved generell smøring anbefales: OLJE AGIP ACER 22 eller
tilsvarende (egenskaper: CINCINNATI P-62; CETOP RP 91 H;
AFNOR NF E 48-600; AGMA 250.04; BS 4231 PAS 3; DIN 51
517; ASLE H-150, H-215, H-315; CINCINNATI P-38, P-54, P-55,
P-57)
- For alle smørepunkt anbefales: FETT AGIP GR MU EP 2 eller
tilsvarende (egenskaper: DIN 51825 (KP2K)).

5.6 LAGRING

Ved sesongslutt, eller hvis man planlegger en lengre periode hvor
den ikke skal brukes, bør du
- Grundig tømming av alle frøene i beholderne og i fordelingsdelene.
- Vask utstyret med mye vann, særlig beholderen og deretter tørt
den.
- Kontroller nøye og om nødvendig bytt ut slitte eller skadede
deler.
- Stram godt alle skruer og bolter.
- Smør alle transmisjonskjedene, og legg smøremiddel på alle
umalte deler.
- Beskytt utstyret med en presenning.
- Plasser den til slutt på et sted som er tørt, stabilt og utilgjengelig
for uvedkommende.

6.0 VRAKING OG KASSERING
Operasjon som skal utføres av kunden.
Før maskinen vrakes, må man kontrollere dens tilstand, og vurdere
om det finnes deler av strukturen som kan gi etter under fasen for
vraking.
Kunden må handle i samsvar med lovene i landet sitt når det gjelder
å respektere og beskytte miljøet.
				

VÆR OPPMERKSOM
Vraking av maskinen må kun utføres av kvalifisert personale,
utstyrt med egnet personlig verneutstyr (vernesko og hansker)
og verktøy.
Demontering ved vraking må utføres når maskinen står i ro
og frakoblet traktoren.
Før maskinen vrakes, må man uskadeliggjøre alle farekilder,
dvs.:
- vrake strukturen gjennom spesialiserte bedrifter,
- fjerne elektriske apparater i henhold til regelverket,
- gjenvinne spilloljer som man må kvitte seg med gjennom autoriserte bedrifter og i samsvar med regelverket i landet hvor
maskinen brukes.
Ved kassering av maskinen må "CE-merket" ødelegges sammen
med denne manualen.

Vi minner om at Produsenten alltid er tilgjengelig ved behov
for hjelp og reservedeler.

Ved neste "oppstart" av maskinen, anbefales følgende kontroller:
- Kontroller oljenivå i girboksen. Fyll på om nødvendig.
- Kontroller smørepunktene; fyll på om nødvendig.
- kontroller stramming av alle skruene, og stram om nødvendig.
Hvis dette gjøres med omhu, vil det være til fordel for brukeren
som vil finne utstyret i perfekt stand.

V

T

fig. 36
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ENGLISH

NEDERLANDS

EC Declaration of Conformity

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

We hereby declare under our own responsibility that the machine complies with
the safety and health requirements established by European Directive
2006/42/EC. The following harmonized standards have been used for dapting the
machine: UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN
745:2010**, UNI EN 14018:2009*** as well as technical specifications ISO
11684:1995. The technical file is compiled by Egidio Maschio – corporate
headquarters.

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine in
overeenstemming is met de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften volgens de
Europese richtlijn 2006/42/EG. Voor de aanpassing van de machine zijn de
volgende geharmoniseerde normen gebruikt: UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN
ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009***, alsmede de
technische specificaties ISO 11684:1995. Het technische dosier is tot stand
gekomen door dhr. Egidio Maschio - Hoofdkantoor.

*Standard used for rotary tillers and power harrows only - **Standard used for shredders
only - ***Standard used for seed drills and combined machines only.

*Norm alleen gebruikt voor cultivatoren en draaiende shoffeimachinen - **Norm alleen gebruikit
voor snijmachines - ***Deze norm wordt alleen gebruikit vor gecombineerde

DEUTSCH

DANSK

EG-Konformitätserklärung

EU-overnesstemmelseserklæring

Hiermit erklären wir unter unserer eigenen Verantwortung, dass die Maschine den
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Richtlinie 2006/42/EG
entspricht. Für die Anpassung der Maschine wurden die folgenden harmonisierten
Normen verwendet: UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI
EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009***, sowie die technischen Spezifikationen
ISO 11684-1995. Technische Dossier zusammengestellt von Egidio Maschio Firmensitz.

Vi erklærer på eget ansvar, at maskinen opfylder kravene vedrørende sikkerhed
og arbejdsmiljø, der er fastsat i direktivet 2006/42/EF. Endvidere opfylder
maskinen kravene i de harmoniserede standarder UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI
EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009***, samt den
tekniske standard ISO 11684:1995.Det tekniske dossier er udarbejdet af Mr
Egidio Maschio, Hovedkontoret.

*Norm, die nur für Bodenfräsen und Kreiseleggen verwendet wird.-** Norm, die nur für Häckselmaschinen
verwendet wird.-*** Norm, die nur für Sämaschinen und Kombi-Maschinen verwendet wird.

*Standard, som kun vedrører jord- og roterende harve - **Standard, som kun vedrører
hakkemaskiner - *** Forskriffen gælder kun for kombi-maskiner

FRANÇAIS

SVENSKA

Déclaration de Conformité CE

Försäkran om EU-överensstämmelse

Nous déclarons sous notre responsabilité que la machine est conforme aux
prescriptions de sécurité et de santé prévues par la Directive Européenne
2006/42/CE. Les normes harmonisées UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO
4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009*** ainsi que les
spécifications techniques ISO 11684:1995 ont été utilisées pour l’adaptation de la
machine. Le dossier technique est constituè par Egidio Maschio - siège social.

Vi försäkrar på eget ansvar att maskinen är i överensstämmelse med kraven på
säkerhet och hälsa enligt direktivet 2006/42/EG. Kraven i standarderna UNI EN
ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN
14018:2009***, samt den tekniska standarden ISO 11684:1995, har respekterats.
Den tekniska manualen är gjord av Mr Egidio Maschio – Maschio huvudkontor

*Norme utilisée seulement pour les motoculteurs et les fraises rotatives - **Norme utilisée
seulement pour les broyeurs- ***Norme utilisée uniquement pour les machines combinées

*Standard som endast har använts till jord- och roterande harv - **Standard som endast har
använts till hackmaskiner - ***Föreskriften gäller för kombimaskiner

ITALIANO

NORSK

Dichiarazione di Conformità CE

EU overensstemmelseserklæring

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che la macchina è conforme ai requisiti
di sicurezza e salute previsti dalla Direttiva Europea 2006/42/ CE. Per
l’adeguamento della macchina sono state utilizzate le norme armonizzate: UNI
EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN
14018:2009*** nonchè le specifiche tecniche ISO 11684:1995. Il fascicolo tecnico
è costituito da Egidio Maschio – sede aziendale.

Vi erklærer under eget ansvar at maskinen er i samsvar med kravene for sikkerhet
og helsevern foreskrevet i direktivet 2006/42/EF. De harmoniserte standardene
UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI
EN 14018:2009***, samt den tekniske standarden ISO 11684:1995, har blitt fulgt.
Den tekniske informasjon er satt opp av Mr. Egidio Maschio – Konsernets
Hovedkontor

*Norma utilizzata solo per zappatrici ed erpici rotanti - **Norma utilizzata solo per i trincia
***Norma utilizzata solo per le seminatrici e le macchine combinate

*Standard kun brukt for valseharver og roterende harv - **Standard kun brukt for
skjæremaskiner - ***Forskriften gjelder kun for kombimaskiner

ESPAÑOL

SUOMI

Declaración de Conformidad CE

Vakuutus EY yhdenmukaisuudesta

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la máquina respeta los requisitos
de seguridad y salud previstos por la Directiva Europea 2006 /42/CE. Para
adecuar la máquina han sido utilizadas las normas armonizadas: UNI EN ISO
4254-1:2010,
UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN
14018:2009*** como así también las especificaciones tecnica ISO 11684:1995.
Expediente tecnico elaborado por Egidio Maschio – sede corporativa.

Vakuutamme omalla vastuullamme, että kone täyttää direktiivin 2006 /42/EY
turvallisuutta ja terveyttä koskevat vaatimukset. Koneen yhdenmukauttamiseksi
on käytetty harmonisoituja standardeja: UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO
4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009*** sekä teknistä
määritystä ISO 11684:1995. Tekninen tieto on laadittu Egidio Maschion toimesta.

*Norma utilizada solo para los motocultores y las fresadoras rotativas - **Norma utilizada sólo
para las cortadoras - ***Norma utilizada sólo para máquines combinades

*Standadi koskee ainoastaan traktorjjyrsimiä ja pyörivä äes - **Standardi koskee ainoastaan
niittokoneita - ***Ainoastaan yhdistelmäkoneita koskeva standardi

PORTUGUÊS

EƒƒHNIKA

Declaração de Conformidade CE

ƒȒȜȦıȘ ıȣµµȩȡĳȦıȘȢ ǼȀ

Declaramos sob a nossa responsabilidade que a máquina está em conformidade
com os requisitos de segurança e saúde previstos pela Directiva Europeia
2006/42/CE. Para a adequação da máquina foram utilizadas as normas
harmonizadas: UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN
745:2010**, UNI EN 14018:2009*** assim como as especificações técnicas ISO
11684:1995.
Ficha técnica elaborada pelo Egidio Maschio - sede corporativa.

ƒÁÎÌÔÏÂ, ·Ì·Î·Ï‚‹ÌÔÌÙ·Ú ðÎÒÚ ÙÁÌ ÂËÌÁ ·ÙÚ ÙÁÚ ‰ÎÛÁÚ, ¸ÙÈ ÙÔ
ÏÁ˜‹ÌÁÏ· ðÎÁÒÔ ÙÈÚ ·ð·ÈÙÛÂÈÚ ·Ûˆ‹ÎÂÈ·Ú Í·È „ÈÂÈÌÚ ðÔ ðÒÔ‚Î›ðÔÌÙ·È ·ð¸
ÙÁÌ ¢Òð·Í œ‰Á„· 2006/42/¢§. È· ÙÁÌ ðÒÔÛ·ÒÏÔ„ ÙÔ ÏÁ˜·ÌÏ·ÙÔÚ
Âˆ·ÒÏ¸ÛÙÁÍÂ ÙÔ ÂÓÚ ¢Ì·ÒÏÔÌÈÛÏ›ÌÔ —Ò¸ÙðÔ: UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI
EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009***, Í·ËÚ Í·È ÔÈ
ÙÂ˜ÌÈÍ›Ú ðÒÔ‰È·„Ò·ˆ›Ú ISO 11684:1995.
TO TEXNIKO APXEIO ”XEƒIA”THKE AʌO TON KYPIO EGIDIO MASCHIO - KENTPIKA PAˆEIA 

*Norma utilizada somente para os moto-cultivadores e roter-fresas - **Norma utilizada apenas
para a trinchadora - ***Norma utilizada apenas para máquinas combinadas

*—Ò¸ÙðÔ ðÔ ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈÂÙ·È Ï¸ÌÔ „È· Í·ÎÎÈÂÒ„ÁÙÈÍ›Ú ÏÁ˜·Ì›Ú Í·È ðÂÒÈÛÙÒÔˆÈÍ›Ú
Û‚‹ÒÌÂÚ - **—Ò¸ÙðÔ ðÔ ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈÂÙ·È Ï¸ÌÔ „È· ÍÔðÙÈÍ›Ú ÏÁ˜·Ì›Ú - ***—Ò¸ÙðÔ ðÔ
˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈÂÙ·È Ï¸ÌÔ „È· Ûð·ÒÙÈÍ›Ú ÏÁ˜·Ì›Ú ÛÂ ÛÌ‰·ÛÏ¸ ÏÂ Û‚‹ÒÌÂÚ.
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Il Presidente
Maschio Egidio

ýESKY

LATVISKI

ES Prohlášení o shodČ

EK AtbilstƯbas deklarƗcija

Prohlašujeme na vlastní zodpovČdnost, že stroj vyhovuje základním
požadavkĤm na ochranu bezpeþnosti a zdraví pĜedpokládaným v Evropské
SmČrnici 2006/42/ES. Pro pĜizpĤsobení stroje byly uplatnČné
harmonizované normy : UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*,
UNI EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009*** a technické charakteristiky ISO
11684:1995. Technicke udaje sestavil pan Egidio Maschio – Vedeni
Spolenosti.

PaziƼojam, ka uzƼemamies atbildƯbu par mašƯnas atbilstƯbu Eiropas
SavienƯbas DirektƯvas 2006/42/EK prasƯbƗm par drošƯbu un veselƯbu. Lai
pielƗgotu mašƯnu, ir izmantoti standarti UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO
4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009***, kƗ arƯ ISO
11684:1995 specifikƗcijas. Tehniskos pamatdatus ir izstrƗdƗjis Egidio
Maschio kungs - KorporƗcijas galvenajƗ MƯtnƝ

*Norma používaná pouze pro kultivátory a rotaþní brány - **Norma používaná pouze pro
Ĝezaþky ***Norma používaná pouze pro secí stroje a kombajny

*Standarts attiecas tikai uz kultivatoriem un rotƗcijas kultivatoriem – **Standarts attiecas tikai uz
griezƝjiem - ***Standarts attiecas tikai uz kombinƝtƗm ierƯcƝm

LIETUVIŠKAI

SLOVENSKY

EG-Konformitätserklärung

ES Vyhlásenie o zhode

Prisiimdami atsakomybĊ, deklaruojame, kad ši mašina atitinka Europos
Direktyvoje 2006/42/EB numatytus saugumo ir sveikatos reikalavimus.
Pritaikant mašiną buvo remiamasi šiais darniaisiais standartais: UNI EN ISO
4254-1:2010,
UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN
14018:2009***, taip pat technin÷mis specifikacijomis ISO 11684:1995.
Techninơ rinkmena yra sudaryta Egidio Maschio – Korporacijos vyriausioji
valdyba.

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosĢ, že stroj vyhovuje základným
požiadavkám na ochranu bezpeþnosti a zdravia predpokládaným v
Evropskej Smernici 2006/42/ES. Pre prizpusobení stroja boly uplatnené
harmonizované normy : UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*,
UNI EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009*** a technické charakteristiky ISO
11684:1995.Tehniþno dokumentacijo je sestavil-la Egidio Maschio - iz
podjetja.

*Standartas taikomas tik kultivatoriams ir mechanizuotoms akơþioms - **Standartas taikomas tik
pjovikliams - ***Standartas taikomas tik kombinuotoms mašinoms.

*Norma používaná len pre kultivátory a rotaþné brány - **Norma používaná len pre rezaþky
***Norma používaná len pre sejaþky a kombajny

SLOVENýINA

MALTI

ES Izjava o skladnosti

Dikjarazzjoni tal-Konformità tal-KE

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je stroj skladen z zahtevami za varnost
in zdravje, ki so predvidene z evropsko direktivo 2006/42/ES. Za skladnost
stroja si bili uporabljeni naslednji harmonizirani standardi: UNI EN ISO 42541:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009***
in tudi tehniþne specifikacije ISO 11684:1995. Technické informácie pripravil
p. Egidio Maschio – vedenie spoloþnosti

Niddikjaraw taƫt ir-responsabbiltà tagƫna li l-magna tikkonforma malƫtiƗijiet
tas-saƫƫa u ssigurtà stabbiliti mid-Direttiva Ewropea 2006/42/KE. Listandards
armonizzati li Ɨejjin intuĪaw sabiex tiƗi addatta l-magna: UNI EN ISO 42541:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009***
kif ukoll bƫala speëifikazzjonijiet tekniëi ISO 11684-1995. Dan il-fajl tekniku gie
ippreparat mis - Sur Egidio Maschio - Kwartieri generali Korporattivi.

*Standard uporabljen samo za kultivatorje in krožne brane - **Standard uporabljen samo za
rezalnike - ***Standard uporabljen samo za sejalnike in kombinirane stroje

*Standard uĪat gƫal mgƫaĪqi tal-kultivaturi u mgƫaĪaq li jduru biss – **Standard uĪat gƫal
qattiegƫa biss - ***Standard uĪat gƫal magni kombinati biss

EESTI KEEL

POLSKI

EÜ vastavusdeklaratsioon

Deklaracja zgodnoĞci WE

Kinnitame ja kanname vastutust selle eest, et masin vastab Euroopa
direktiiviga 2006/42/EÜ sätestatud ohutus- ja tervisenõuetele. Masina
seadistamisel on kasutatud järgnevaid ühtlustatud standardeid: UNI EN ISO
4254-1:2010,
UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN
14018:2009*** ning ISO 11684:1995 tehnilisi nõudeid. Tehniline toimik (fail)
on koostatud mr Egidio Maschio – Ühise Peakorteri poolt

OĞwiadczamy z peáną odpowiedzialnoĞcią, Īe maszyna jest zgodna z
wymaganiami bezpieczeĔstwa i zdrowia przewidzianymi przez DyrektywĊ
Europejską 2006/42/CE. Do speánienia zgodnoĞci maszyny zostaáy
zastosowane normy zharmonizowane UNI EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO
4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN 14018:2009*** a takĪe
specyfikacje techniczne ISO 11684:1995. Dokumentacja techniczna zostala
sporządzona przez Egidio Maschio – Zarząd Grupy Maschio Gaspardo.

*Standard kehtib ainult kultivaatoritele ja kultivaatorikäppadele - **Standard kehtib ainult
lõikuritele - ***Standard kehtib ainult kombineeritud masinatele

*Norma stosowana wyáącznie do kultywatorów oraz spulchniarek - **Norma stosowana
wyáącznie do krajarek ***Norma stosowana wyáącznie do urządzeĔ áączonych

ROMÂNA

MAGYAR

DeclaraĠie de conformitate CE

EK megfelelĘségi nyilatkozat

Declarăm pe propria răspundere că masina este conformă cerinìelor de
siguranìă si sănătate prevăzute de Directiva Europeană 2006/42/CE. Pentru
adecvarea masinii s-au considerat în schimb următoarele norme: UNI EN
ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN
14018:2009*** precum si specificaìiile tehnice ISO 11684:1995. Fisierul
tehnic este elaborat de catre d-l Egidio Maschio sediul firmei.

Saját felelĘsségünk tudatában kijelentjük, hogy a gép megfelel az 2006
/42/CE Európai direktívában rögzített egészségügyi és biztonsági
követelményeknek. A gépen alkalmazott módosításoknál az UNI EN ISO
4254-1:2010,
UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN
14018:2009*** harmonizált szabályok, valamint az ISO 11684:1995 mĦszaki
szabványok lettek alkalmazva. A mĦszaki fájl Egidio Maschio úr által
jóváhagyva – A társaság felsĘ vezetése.

*Standard utilizat exclusiv pentru utilaje de săpat si grape rotative - **Standard utilizat exclusiv
pentru treierători - ***Standard utilizat exclusiv pentru semănători si combine

*Csak a kultivátoroknál és a talajmaróknál használt szabvány - **Csak a szecskavágóknál
használt szabvány - ***Csak a vetĘ és kombinált gépekhez.

ȻɔɅȽȺɊɋɄɂ
ȿɋ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɡɚ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ

Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɚɦɟ ɧɚ ɫɜɨɹ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ, ɱɟ ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɨɬɝɨɜɚɪɹ ɧɚ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɢ ɡɞɪɚɜɟ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɢ ɜ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ 2006/42/CE. ɉɪɢ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɫɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɯɚɪɦɨɧɢɡɢɪɚɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ: UNI
EN ISO 4254-1:2010, UNI EN ISO 4254-5:2010*, UNI EN 745:2010**, UNI EN
14018:2009***, ɤɚɤɬɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɬɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ISO
11684:1995.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɹɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɟ ɪɟɞɚɤɬɢɪɚɧ ɨɬ ɝ–ɧ ȿɞɠɢɞɢɨ
Ɇɚɫɤɢɨ – Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ ɫɟɞɚɥɢɳɟ ɧɚ Maschio Gaspardo S.p.A.
*ɫɬɚɧɞɚɪɬɴɬ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɫɚɦɨ ɡɚ ɤɭɥɬɢɜɚɬɨɪɢ ɢ ɪɨɬɚɰɢɨɧɧɢ ɤɨɩɚɱɤɢ - **ɫɬɚɧɞɚɪɬɴɬ ɫɟ
ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɫɚɦɨ ɡɚ ɮɪɟɡɢ - ***ɫɬɚɧɞɚɪɬɴɬ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɫɚɦɨ ɡɚ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɢ ɦɚɲɢɧɢ

BRUK ALLTID ORIGINALE RESERVEDELER
ALWAYS USE ORIGINAL SPARE PARTS
IMMER DIE ORIGINAL-ERSATZTEILE VERWENDEN
EMPLOYEZ TOUJOURS LES PIECES DE RECHANGE ORIGINALES
   

Ettersalgsservice - After Sales Service
Reservedelsservice - Spare Parts Service
+39 0434 695410

www.maschionet.com
DEALER:

MASCHIO GASPARDO SpA
Registered office & Production plant
Via Marcello, 73 - 35011
Campodarsego (Padova) - Italy
Tel. +39 049 9289810
Fax +39 049 9289900
Email: info@maschio.com
www.maschionet.com

MASCHIO GASPARDO SpA
Production plant
Via Mussons, 7 - 33075
Morsano al Tagliamento (PN) - Italy
Tel. +39 0434 695410
Fax +39 0434 695425
Email: info@gaspardo.it

MASCHIO DEUTSCHLAND GMBH
Äußere Nürmberger Straße 5
D - 91177 Thalmässing
Deutschland
Tel. +49 (0) 9173 79000
Fax +49 (0) 9173 790079
www.maschio.de

MASCHIO FRANCE Sarl
Rue Denis Papin, 1
F - 45240 La Ferte St. Aubin
France
Tel. +33 (0) 2.38.64.12.12
Fax +33 (0) 2.38.64.66.79

  
   
 
 
   
   

MASCHIO IBERICA S.L.
Ronda General Mitre, 28-30
08017 Barcelona
Spagna
Tel. +34 93.81.99.058
Fax +34 93.81.99.059

MASCHIO-GASPARDO ROMANIA S.R.L.
Strada Înfrátirii, F.N.
315100 Chisineu-Cris (Arad) - România
Tel. +40 257 307030
Fax +40 257 307040
e-mail: maschio@maschio.ro

MASCHIO-GASPARDO POLAND
MASCHIO-GASPARDO UCRAINA
GASPARDO-MASCHIO TURCHIA
MASCHIO-GASPARDO CINA

MASCHIO-GASPARDO NORTH AMERICA
120 North Scott Park Road
Eldridge, IA 52748 - USA
Ph. +1 563 2859937
Fax +1 563 2859938
e-mail: info@maschio.us
Research & Development MASCHIO GASPARDO S.p.A.

