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Voor uw veiligheid

Dit supplement bij de handleiding bevat algemene gedragsregels voor het
reglementaire gebruik van het apparaat en tevens veiligheidstechnische
instructies die u omwille van uw eigen veiligheid strikt dient op te volgen!
De opsomming is zeer omvangrijk, veel aanwijzingen hebben niet uitsluitend
betrekking op het geleverde apparaat. De samenvatting van de aanwijzingen
herinnert u echter aan vaak onbewust genegeerde veiligheidsregels bij de
dagelijkse omgang met machines en apparaten.

1. Reglementair gebruik

Het apparaat is uitsluitend geconstrueerd voor de normale toepassing bij agrarische
werkzaamheden (reglementair gebruik).

Elk gebruik daarbuiten geldt als onreglementair. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit
resulterende schade. Dit risico rust uitsluitend bij de gebruiker.

Tot de reglementaire toepassing behoort ook het opvolgen van de door de fabrikant
voorgeschreven bedienings-, onderhouds- en reparatievoorschriften.

Het apparaat mag alleen gebruikt, onderhouden en gerepareerd worden door personen die
vertrouwd zijn met het apparaten en die op de hoogte zijn van de gevaren. Geef alle
veiligheidsinstructies ook door aan andere gebruikers.

De betreffende ongevallenpreventievoorschriften en de anderszins van toepassing zijnde algemene
en erkende veiligheidstechnische, ARBO- en verkeersregels moeten worden nageleefd.

Bij eigenmachtige veranderingen aan het apparaat vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant
voor mogelijk daaruit resulterende schade.
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2. Algemene veiligheidstechnische instructies en
ongevallenpreventievoorschriften

• Controleer vóór elke inbedrijfstelling het apparaat en de tractor op verkeers- en
bedrijfveiligheid!

• Volg altijd de algemeen geldende veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften op!

• Aan het apparaat aangebrachte waarschuwings- en informatieborden bevatten belangrijke
informatie voor een veilige werking; neem deze in acht omwille van uw eigen veiligheid!

• Houd u bij het gebruik van openbare wegen aan de van toepassing zijnde bepalingen!

• Maak u vóór werkbegin vertrouwd met alle voorzieningen en bedieningselementen en met de
werking daarvan. Tijdens het werk is het daarvoor te laat!

• De gebruiker moet nauwsluitende kleding dragen. Vermijd loshangende kleding!

• Houd de machine schoon en voorkom zo brandgevaar!

• Controleer de nabije omgeving voordat u de machine opstart en in bedrijf stelt! (Kinderen!) Let
erop dat u voldoende zicht hebt!

• Het op het werkapparaat meerijden tijdens het werk en het transport is verboden!

• Koppel de apparaten aan volgens voorschrift en bevestig deze alleen aan de daarvoor bestemde
voorzieningen!

• Bij het aan- en ontkoppelen van apparatuur aan of van de tractor is uiterste voorzichtigheid
geboden!

• Breng de steunvoorzieningen bij het monteren en demonteren in de desbetreffend juiste stand!
(Standveiligheid!)

• Breng gewichten altijd volgens voorschrift aan de daarvoor bestemde bevestigingspunten aan!

• Houd rekening met de geoorloofde aslasten, totaalgewichten en transportafmetingen!

• Controleer en monteer transportvoorzieningen - zoals verlichting,
waarschuwingsvoorzieningen en eventuele beschermingen!

• Activeringskabels voor snelkoppelingen moeten los hangen en mogen in de laagstand niet
zelfstandig activeren!
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• Verlaat nooit de bestuurderscabine tijdens de rit!

• Rijgedrag, stuur- en remwerking worden beïnvloed door aangebouwde of aangehangen
apparaten en / of ballastgewichten. Let dus altijd op voldoende stuur- en remvermogen!

• Houd bij het rijden door bochten rekening met ver uitstekende delen en met het uitzwenken
van het apparaat!

• Neem de apparaten alleen in gebruik als alle veiligheidsvoorzieningen aangebracht zijn en in
werkstand staan!

• Het is verboden zich binnen het werkgebied te bevinden!

• Loop of werk nooit in het zwenkbereik van het apparaat!

• Hydraulische kantelframes mogen alleen worden bediend als zich niemand binnen het
zwenkbereik bevindt!

• Aan delen die door externe kracht worden aangedreven (hydraulisch) bevinden zich gevaarlijke
punten i.v.m. met inklemmen en intrekken!

• Bij snel gereden apparaten met bodemwerktuigen bestaat na het optillen gevaar door nalopende
zwenkmassa! Kom pas dichterbij als zij volledig stilstaan!

• Plaats het apparaat eerst op de grond, schakel de motor uit en trek de contactsleutel uit het
contactslot voordat u de tractor verlaat!

• Niemand mag zich tussen tractor en apparaat bevinden zonder dat het voertuig met de
vastzetrem en / of wiggen is beveiligd tegen wegrollen!

• Beveilig ingeklapte frames en graafvoorzieningen in de transportstand!

• Zwenk de pakkervangarmen naar binnen en zet deze vast vóór het wegtransport!

• Vergrendel de spoortrekker in de transportstand!
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2.1 Aangebouwde apparatuur

• Voor de montage of demontage van apparaten aan of van de driepuntsophanging moeten de
bedieningsvoorzieningen in een stand worden gebracht waarbij het abusievelijk heffen of
neerlaten uitgesloten is!

• Bij de aanbouw aan de driepunt moeten de aanbouwcategorieën bij de tractor en het apparaat
absoluut overeenstemmen of op elkaar afgestemd worden!

• Rond de driepuntsstangen bestaat verwondingsgevaar door inklemmen of intrekken!

• Bij de activering van de externe bediening voor de driepuntsaanbouw mag u niet tussen tractor
en apparaat gaan staan!

• Let bij de transportstand van het apparaat steeds op voldoende zijwaartse borging van de
driepuntsstangen van de tractor!

• Bij wegtransport met opgetild apparaat moet de bedieningshendel beveiligd zijn tegen
neerlaten!

2.2 Aangehangen apparatuur

• Apparaten beveiligen tegen wegrollen!

• Let op de maximaal geoorloofde steunlast van de aanhangkoppeling, trekpendel of hitch!

• Let bij aanhanging aan de dissel op voldoende bewegingsvrijheid aan het aanhangpunt!

2.3 Bedrijf via aftakas (alleen bij via aftakas aangedreven apparatuur)

• Hierbij mogen alleen de door de fabrikant voorgeschreven cardanassen worden gebruikt!

• Beschermbuis en -trechter van de cardanas en de bescherming van de aftakas - ook aan de zijde
van het apparaat - moeten aangebracht zijn en in ordelijke staat verkeren!

• Let bij cardanassen op de voorgeschreven buisafdekkingen in de transport- en werkstand!

• Montage en demontage van de cardanas uitsluitend bij uitgeschakelde aftakas en motor en met
uitgetrokken contactsleutel!

• Let altijd op correcte montage en borging van de cardanas!
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• Beveilig de cardanasbescherming met kettingen tegen meelopen!

• Zorg er vóór het inschakelen van de aftakas voor dat het gekozen toerental van de aftakas van
de tractor overeenstemt met het geoorloofde toerental van het apparaat!

• Let bij het gebruik van de weg-aftakas op dat het toerental afhankelijk is van de rijsnelheid en
dat de draairichting omkeert bij het achteruit rijden!

• Stel vóór het inschakelen van de aftakas veilig dat zich geen personen in de gevarenzone van
het apparaat bevinden!

• Schakel de aftakas nooit in bij uitgeschakelde motor!

• Bij het werken met de aftakas mag zich niemand in het bereik van de draaiende aftak- of
cardanas bevinden!

• Schakel de aftakas altijd uit als te grote hoeken optreden en de aftakas niet nodig is!

• Opgelet, na het uitschakelen van de aftakas bestaat gevaar door nalopende zwenkmassa! Houd
tijdens de naloop voldoende afstand van het apparaat. Pas als het apparaat volledig stilstaat,
mag u eraan werken! Schakel altijd de motor uit en verwijder de contactsleutel!

• Het reinigen, smeren of afstellen van de via de aftakas aangedreven apparaten of van de
cardanas is alleen toegestaan bij uitgeschakelde aftakas en motor en verwijderde contactsleutel!

• Deponeer de ontkoppelde cardanas altijd op de daarvoor bestemde houder!

• Steek na de demontage van de cardanas altijd de bescherming op de aansluitstomp van de
aftakas!

• Eventueel opgetreden schade moet altijd onmiddellijk hersteld worden. Werk nooit met een
beschadigd apparaat!

2.4 Hydraulische installatie

• Hydraulische installatie staat onder hoge druk!

• Let bij het aansluiten van hydraulische cilinders en motoren op de voorgeschreven aansluiting
van de hydrauliekslangen!

• Bij de aansluiting van de hydrauliekslangen aan de hydraulica van de tractor moet u erop letten
dat de hydraulica zowel aan de tractorzijde als aan de zijde van het apparaat drukloos is!
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• Bij hydraulische functieverbindingen tussen tractor en apparaat moeten de koppelingsfittingen
en -stekers worden gekenmerkt zodat bedieningsfouten uitgesloten zijn!
Bij verwisseling van de aansluitingen worden de functies omgekeerd (bijv. heffen en neerlaten)
- Gevaar voor ongevallen!

• Controleer hydraulische slangleidingen regelmatig en vervang deze bij beschadiging of
ouderdom! De reserveslangen moeten voldoen aan de vereisten van de apparaatfabrikant!

• Voorkom ongevallen en gebruik de juiste hulpmiddelen bij het zoeken naar lekkage!

• Onder hoge druk vrijkomende vloeistoffen (hydrauliekolie) kunnen de huid doordringen en
ernstig letsel veroorzaken! Consulteer bij verwondingen onmiddellijk een arts. Infectiegevaar!

• Schakel - voordat u aan de hydraulische installatie gaat werken -de apparaten uit en maak de
installatie drukloos, schakel de motor uit en trek de contactsleutel uit het contactslot!

2.5 Remmen en banden

• Controleer de werking van de remmen vóór iedere rit!

• De remsystemen moeten regelmatig zorgvuldig worden nagekeken!

• De afstellings- en reparatiewerkzaamheden aan de reminstallatie mogen alleen worden
uitgevoerd door speciale garages of erkende remservicediensten! Gebruik alleen de
voorgeschreven remvloeistof en vervang deze volgens voorschrift!

• Let bij werkzaamheden aan de banden op dat het apparaat veilig is geparkeerd en tegen
wegrollen beveiligd is (wiggen)!

• Voor het monteren van banden is voldoende kennis en het voorgeschreven
montagegereedschap vereist!

• Laat reparaties aan banden en wielen uitsluitend door vakpersoneel en alleen met het
voorgeschreven gereedschap uitvoeren!

• Controleer regelmatig de luchtdruk! Houd u aan de voorgeschreven luchtdruk!



7

2.6 Onderhoud

• Reparatie, onderhoud en reiniging evenals het verhelpen van functiestoringen zijn alleen
toegestaan bij uitgeschakelde aandrijving en stilstaande motor! Trek de contactsleutel uit het
contactslot!

• Controleer moeren en schroeven regelmatig en trek deze - indien nodig -weer vast!

• Gebruik bij werkzaamheden aan het opgetilde apparaat altijd de daarvoor geschikte
steunelementen als beveiliging!

• Gebruik bij het verwisselen van werktuigen met messen altijd het geschikte gereedschap en
handschoenen!

• U dient voor de correcte afvoer van olie, vet en filters te zorgen!

• Onderbreek altijd eerst de stroomtoevoer voordat u aan de elektrische installatie gaat werken!

• Bij elektrische laswerkzaamheden aan de tractor en aangebouwde apparatuur moet u de kabels
aan de generator en de accu afklemmen!

• Bij gasreservoirs mag u alleen stikstof gebruiken om bij te vullen - explosiegevaar!

• Vervangdelen moeten tenminste voldoen aan de door de apparaatfabrikant gestelde technische
eisen! Gebruik dus omwille van uw eigen veiligheid alleen originele vervangdelen!

2.7 Aanvullende aanwijzingen: mechanische drilmachines

• Houd tijdens de afdraaiproef rekening met gevarenzones door draaiende en oscillerende
machinedelen!

• Gebruik de treevlakken alleen bij het vullen. Tijdens het bedrijf is meerijden verboden!

• Bescherm of verwijder de taatsschijven van de vooraanslagmarkering bij het wegtransport!

• Volg bij het vullen van de zaadkast de aanwijzingen van de apparaatfabrikant op!

• Vergrendel de spoortrekker in de transportstand!

• Leg geen delen in de zaadkast - de roeras draait ook bij het rangeren!

• Houd u aan de voorgeschreven vulhoeveelheid!


