
     Verklaring van de symbolen  3.00

Waarschuwingssymbolen verwijzen naar mogelijke gevaren: zij geven
aanwijzingen voor de veilige bediening van de machine.
Zorg dat de waarschuwingssymbolen altijd goed zichtbaar en schoon zijn en
vervang ze bij verlies (bijvoorbeeld na een reparatie of na het aanbrengen
van een nieuwe laklaag) – u kunt deze met vermelding van het
symboolnummer bij RABE bestellen.

1

 

Lees de handleiding door voordat u met het werk
begint.
Volg de veiligheidsinstructies op.
Volg de transport- en montage-instructies op.

2

 

Trek na de eerste inbedrijfstelling alle schroeven
vast; controleer regelmatig of zij nog goed
vastzitten.
Voor speciale aandraaimomenten verwijzen wij
naar de handleiding en de lijst
reserveonderdelen.
Gebruik een draaimomentsleutel.

3

 

Het is verboden om tijdens het bedrijf of het
transport op de machine mee te rijden.
Betreed de laadvloer of het platform alleen bij
rustende - aangebouwde of veilig ondersteunde
- machine.

4

 

Uitklapbare zijdelen. Houd afstand.
Loop niet binnen het klapbereik.
Let bij het uitklappen op voldoende vrije ruimte.

5

 

De ploeg draait en zwenkt. Houd afstand.
Loop niet in het zwenkbereik.



6

 

Gevaar voor inklemmen. Houd afstand.

7

 

Ronddraaiende werktuigen. Houd afstand.
Grijp nooit achter beschermingen, afdekplaten
enz.
Zet bij werkzaamheden aan of in de buurt van de
machine eerst de werktuigen stil.

8

 

Levensgevaar door last van boven.
Til de „turbodrill“ alleen op aan de
transportogen.
Til daarbij nooit de boormachine samen met het
grondbewerkingsapparaat op.

9

 

Levensgevaar door last van boven.
Plaats de „multidrill“ in de
schotwand van de zaadkast.
Gebruik alleen textielriemen, geen
kettingen.

10

 

Levensgevaar door last van boven.
Til de „multidrill A“ alleen op aan de
transportogen.
Til daarbij nooit de boormachine samen met het
grondbewerkingsapparaat op.

11

 

Sla hier het lastmiddel aan.
Loop of werk nooit in het bereik van de opgetilde
last.



12

 

U kunt verwondingen aan uw benen oplopen
door plotseling uitzwenkende of weggeslingerde
elementen.
Houd afstand.

13

 

Smeer de steenbescherming met de vetpers op
de aangegeven punten. U verhoogt de
activeringskracht van de steenbescherming door
de schroef (kN) naar links (!) te draaien en
vermindert deze door het draaien naar rechts.
Spleetopening a mag nooit kleiner zijn dan 1
mm.  Opgelet! Veer staat onder voorspanning.
Demonteer de steenbeveiliging nooit
eigenmachtig. Levensgevaar !!!

14

 

Bij lopende aandrijving mogen nooit de
beschermingen geopend of verwijderd worden.

15

 

Levensgevaar door last van boven.
Til de „multidrill eco-line A“ op aan
het transportoog en plaats hem in
de schotwand van de zaadkast.
Gebruik riemen. Til daarbij nooit de
boormachine samen met het
grondbewerkingsapparaat op.


