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A saját biztonsága 
érdekében 

Ez a berendezés az üzemelési útmutatóban tartalmazza az általános 
viselkedési szabályokat a gép rendeltetésszerű használatához - és a 
biztonságtechnikai utasításokat, amelyeket a saját biztonsága 
érdekében feltétlenül tartson be! A felsorolás nagyon terjedelmes, 
némelyik útmutatás nem kizárólag a szállított gépre vonatkozik. Az 
útmutatások összefoglalása emlékezteti azonban az önkéntelenül de a 
gép napi használata során gyakran figyelmen kívül hagyott biztonsági 
szabályokra.  

1. Rendeltetésszerű használat  

A gép kizárólag szokásos mezőgazdasági munkák elvégzésére készült 
(rendeltetésszerű használat).  

Minden, ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből eredő 
károkért a gyártó nem vállal felelősséget; Ennek a kockázatát egyedül a felhasználó 
viseli.  

A rendeltetésszerű használathoz tartozik a gyártó által előírt üzemelési-, 
karbantartási és ápolási feltételek betartása.  

A gépet csak olyan személyek használhatják, tarthatják karban és javíthatják, akik ezt 
ismerik és megtanulták a veszélyeket. Az összes biztonsági utasítást adja tovább a többi 
felhasználónak is.  

Tartsa be a vonatkozó balesetvédelmi előírásokat, valamint az egyébként általánosan 
elfogadott biztonságtechnikai, munkaegészségügyi és közlekedési rendszabályokat.  

A gép saját hatáskörben végzett módosítása az ebből eredő károkat kizárja a gyártó 
szavatossági köréből.  
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2. Általános biztonságtechnikai utasítások és balesetelhárítási 
előírások  

• A gép és a traktor minden üzembe helyezése előtt ellenőrizze a közlekedési és 
üzembiztonságot! 

• Vegye figyelembe az általánosan érvényes biztonsági és balesetelhárítási előírásokat! 
• A gépen található figyelmeztető és tájékoztató táblák fontos információkat tartalmaznak 

a veszélytelen üzemeléshez; Ezeknek a betartása az Ön biztonságát szolgálja! 
• A közutak használata során vegye figyelembe a mindenkori közlekedési 

rendszabályokat! 
• A munka megkezdése előtt ismerkedjen meg minden berendezéssel és kezelőelemmel 

valamint a működésükkel. A munka közben ezeket már késő elsajátítani! 
• A kezelő viseljen testhez simuló ruhát. Kerülje a lazán viselt öltözéket! 
• A tűzveszély elkerülése érdekében tartsa tisztán a gépet! 
• Indítás és üzembe helyezés előtt ellenőrizze a környezetet! (gyermekek!) Ügyeljen 

arra, hogy kellő kilátása legyen! 
• Munka és szállítás közben a munkagépen utasokat szállítani tilos! 
• A gépeket előírás szerint csatlakoztassa és csak az előírt eszközöket rögzítse! 
• Amikor a gépeket csatlakoztatja a traktorhoz vagy leköti őket, legyen különösen 

óvatos! 
• A fel- és leszereléskor a támasztóberendezéseket mindig a megfelelő állásba 

helyezze! (stabilitás!) 
• A súlyokat mindig előírás szerint, az erre a célra szolgáló pontokra rögzítse! 
• Ügyeljen a megengedett tengelyterhelésre, összsúlyra és a szállítási méretekre! 
• A szállítási szerelvényeket - pl. világítást, figyelmeztető berendezéseket és az 

esetleges védőberendezéseket ellenőrizze és szerelje fel! 
• A gyorscsatlakozók kioldó elemei lazán függjenek és lesüllyesztett állásban ne 

oldjanak ki! 
• Menetközben soha ne hagyja el a vezetőállást! 
• A felszerelt vagy felfüggesztett készülékek és ellensúlyok befolyásolják a 

menettulajdonságokat, a kormányozhatóságot és a fékezést. Ezért ügyeljen a 
megfelelő kormányozhatóságra és fékezésre! 

• Kanyarban figyeljen a gép kinyúlására és lendítő tömegére! 
• A gépet csak akkor helyezze üzembe, ha minden védőberendezést felhelyezett és 

védő pozícióban vannak! 
• Tilos a munkaterületen tartózkodni! 
• Ne tartózkodjon a gép forgási és lengési tartományában! 
• A hidraulikus billenőkereteket csak akkor működtesse, ha a lengési tartományban 

nincs senki! 
• A külső erővel (pl. hidraulikusan) működtetett alkatrészeken zúzódás- és 

vágásveszélyes helyek vannak! 
• A földet művelő szerszámokkal gyorsan haladó gépeknél a felemelés után a lendítő 

tömeg utánfutása veszélyt jelent! Csak akkor lépjen oda, ha a gép teljesen leállt! 
• Mielőtt elhagyja a traktort helyezze a gépet a talajra, állítsa le a motort és húzza ki a 

gyújtáskulcsot! 
• Senki ne tartózkodjon a traktor és a gép között anélkül, hogy a járművet a rögzítőfékkel 

és/vagy alátét ékkel elgurulás ellen nem biztosította! 
• A felhajtott kereteket és emelőeszközöket szállítási pozícióban biztosítsa! 
• Közúti közlekedés előtt a tömörítő fogókarját fordítsa be és rögzítse! 
• A nyomkijelölőt szállítási pozícióban reteszelje! 
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2.1 Felszerelt gépek  

• Mielőtt a gépeket fel- vagy leszereli a hárompontos függesztésre (-ről) a 
kezelőberendezést helyezze olyan állásba, ahol a véletlen emelés vagy süllyesztés ki 
van zárva! 

• A hárompontos szerelésnél a vontató és a gép szerelési osztálya feltétlenül egyezzen, 
vagy egyeztesse őket! 

• A hárompontos-rúd tartományában a zúzó és vágó helyek miatt sérülésveszély van! 
• Amikor a hárompontos szerelést kívülről működteti, ne lépjen a traktor és a gép közé! 
• A gép szállítási pozíciójában mindig ügyeljen a traktor hárompontos-rúdjának 

megfelelő oldalsó rögzítésére! 
• Amikor felemelt géppel közúton közlekedik a kezelőkart reteszelje lesüllyesztés ellen!  
 
2.2 Függesztett készülékek  

• A gépeket biztosítsa elgurulás ellen! 
• Ügyeljen a csatlakozókuplung, a húzóinga vagy az összekötés legnagyobb 

megengedett támasztóerejére! 
• Vonórudas függesztésnél ügyeljen a függesztési pont megfelelő mozgékonyságára!  
 
2.3 Fogastengelyes üzem (csak fogastengelyes meghajtású gépeknél)  

• Csak a gyártó által előírt csuklós tengelyeket szabad használni! 
• A csuklós tengely védőcsöve és védőtölcsére valamint a fogastengely védelme - a gép 

oldalán is ¬ legyen felszerelve működőképes állapotban! 
• A csuklós tengelynél ügyeljen az előírt csőburkolatokra szállítási- és munkapozícióban! 
• A csuklós tengely fel- és leszerelését csak kikapcsolt fogastengely, leállított  motor és 

kihúzott gyújtáskulcs mellett végezze! 
• Mindig ügyeljen a csuklós tengely megfelelő szerelésére és biztosítására! 
• Biztosítsa a csuklós tengely védelmét az elmozdulás elleni lánc beakasztásával! 
• Mielőtt a fogastengelyt bekapcsolja, győződjön meg arról, hogy a traktor 

fogastengelyének kiválasztott fordulatszáma illeszkedik a gép megengedett 
fordulatszámához! 

• Ha kardántengelyt használ, vegye figyelembe, hogy a fordulatszám a haladási 
sebesség függvénye és a forgásirány hátramenetben fordított! 

• Mielőtt bekapcsolja a fogastengelyt, ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon a gép 
veszélyzónájában! 

• A fogastengelyt soha ne kapcsolja be, ha a motort leállította! 
• Amikor fogastengellyel dolgozik, senki ne tartózkodjon a forgó fogastengely vagy 

csuklós tengely tartományában! 
• Mindig kapcsolja le a fogastengelyt, ha túl nagy forduló jön és nincs rá szükség! 
• Figyelem, miután lekapcsolta a fogastengelyt, a lendítő tömeg utánfutása veszélyt 

okoz! Ezalatt ne lépjen közel a géphez. Csak akkor szabad dolgozni, ha a gép teljesen 
leállt! Feltétlenül állítsa le a motort és húzza ki a gyújtáskulcsot! 

• Csak akkor tisztítsa, kenje vagy állítsa be a fogastengellyel vagy csuklós tengellyel 
meghajtott gépet, ha a fogastengelyt lekapcsolta, a motort leállította és a gyújtáskulcsot 
kihúzta! 

• A leválasztott csuklós tengelyt tegye a megfelelő tartószerkezetbe! 
• A csuklós tengely leszerelése után helyezze fel a védőburkolatot a fogastengely 

csonkjára! 
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• Az esetleg fellépő sérüléseket azonnal szüntesse meg. Soha ne dolgozzon sérült 
géppel!  

 
2.4 Hidraulikaberendezés  

• A hidraulikaberendezés nagy nyomás alatt áll! 
• Amikor egy hidraulikahengerről vagy motorról csatlakozik, ügyeljen a hidraulikatömlő 

megfelelő csatlakoztatására! 
• Amikor a hidraulikatömlőket a traktor hidraulikájára csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy 

a hidraulika a traktor és a gép oldalán is nyomásmentes legyen! 
• A vontató és a gép működésének hidraulikus összekötésekor a csatlakozó karmantyúk 

és csatlakozódugók legyenek úgy megjelölve, hogy kizárható legyen a hibás kezelés! 
Ha a csatlakozókat felcseréli, a gép fordítva működik (pl. emelés/süllyesztés) - 
Balesetveszély! 

• Rendszeresen ellenőrizze a hidraulika tömlővezetékeit, ha sérültek, vagy öregek, 
cserélje le őket! A cserevezetékek feleljenek meg a gépgyártó műszaki 
követelményeinek! 

• Amikor a szivárgási helyeket keresi, sérülésveszély ellen alkalmazzon megfelelő 
segédeszközöket! 

• A nagy nyomás alatt kilépő folyadékok (hidraulikaolaj)áthatolhat a bőrön és súlyos 
sérüléseket okozhat! Sérülés esetén azonnal forduljon orvoshoz! Fertőzésveszély! 

• Mielőtt a hidraulikaberendezésen dolgozik, helyezze le a gépet, nyomásmentesítse a 
berendezést, állítsa le a motort és húzza ki a gyújtáskulcsot!  

 
2.5 Fékek és kerékabroncsok  

• Minden indulás előtt ellenőrizze a fékek működését! 
• A fékeket rendszeresen vesse alá alapos vizsgálatnak! 
• A fékrendszer beállítását és javítását csak szakműhelyekben ill. engedélyezett 

fékszolgálatoknál szabad végeztetni! Csak a megfelelő fékfolyadékot használja és az 
előírás szerint cserélje le! 

• Amikor a kerékabroncsokon dolgozik, ügyeljen arra, hogy a gép biztosan legyen 
leállítva és elgurulás ellen biztosítsa (alátét ékek)! 

• A kerékabroncsok szerelése megfelelő ismereteket és előírás szerinti 
szerelőszerszámokat igényel! 

• A gumiabroncsokat és a kerekeket csak szakmunkás javíthatja megfelelő 
szerelőszerszámok alkalmazásával! 

• Rendszeresen ellenőrizze a keréknyomást! Ügyeljen az előírt nyomás betartására!  
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2.6 Karbantartás  

• A javítást, karbantartást és tisztítást valamint az üzemzavarok elhárítását általában 
csak kikapcsolt hajtómű és álló motor mellett végezze! A gyújtáskulcsot húzza ki! 

• Rendszeresen ellenőrizze az anyák és csavarok szoros meghúzását, szükség esetén 
húzza meg a csavarokat! 

• A felemelt gép karbantartása közben biztosítás céljából használjon megfelelő 
letámasztást! 

• Amikor az éles munkaszerszámokat cseréli, használjon megfelelő szerszámokat és 
kesztyűt! 

• Az olajokat, zsírokat és szűrőket szabályszerűen ártalmatlanítsa! 
• Mielőtt az elektromos berendezéseken dolgozik, válassza le a tápegységről! 
• Ha a traktoron vagy a gépen elektromos hegesztést végez, vegye le a generátor és az 

akkumulátor kábelét! 
• A nyomástárolók feltöltésére csak nitrogént használjon - robbanásveszély! 
• A pótalkatrészek feleljenek meg a gépgyártó minimális műszaki követelményeinek! 

Ezért a saját biztonsága érdekében eredeti pótalkatrészeket használjon!  
 
2.7 További megjegyzések: Mechanikus sorvető gép  

• A leforgatási próba közben a veszélyes helyeken ügyeljen a forgó és ide-oda mozgó 
géprészekre! 

• A fellépőket csak a betöltésnél használja. Üzem közben tilos utazni! 
• Közúti szállításnál az előjelzés nyomkijelölő tárcsáját védje vagy szerelje le! 
• A vetőmagtartály feltöltésekor vegye figyelembe a gépgyártó utasításait! 
• A nyomkijelölőt szállítási pozícióban reteszelje! 
• Ne tegyen semmilyen alkatrészt a vetőmagtartályba - hátramenetben is forog a 

keverőtengely! 
• Ügyeljen a megengedett feltöltési mennyiségr!  
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