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Varovné znaky upozornují na možná nebezpecná místa a na bezpecný pro-
voz stroje.
Varovné znaky udržujte v cistém a dobre viditelném stavu a v prípade
poškození (napr. pri oprave nebo novém lakování) je neprodlene vymente –
lze je objednat s uvedením príslušného objednacího císla u firmy RABE.

1

  

Pred uvedením do provozu pozorne procíst pro-
vozní návod.
Dbát bezpecnostních pokynu.
Dbát transportních a montážních pokynu.

2

  

Po prvním nasazení dotáhnout všechny šrouby a
následnš pravidelne kontrolovat pevní usazení.
Speciální utahovací a krouticí momenty - viz
provozní návod, prípadne seznam náhradních
dílu.
Použít momentový klíc.

3

  

Jízda osob na zarízení pri provozu a pri prepra-
ve je neprípustná.
Na nákladní rampu, prípadne platformu vstupo-
vat jen v klidovém režimu, tzn. pri pristaveném
nebo bezpecne podepreném stroji.

4

  

Vyklápecí bocní díly. Udržovat odstup.
Nevstupovat do vyklápecího protoru.
Pri vyklápení dbát na dostatek volného prostoru.

5

  

Pluh se tocí a vychyluje do stran. Udržovat od-
stup.
Nezdržovat se ve výkyvném prostoru.



6

  

Nebezpecí zhmoždení. Udržovat odstup.

7

  

Otácivé nástroje. Udržovat odstup.
Nesahat za ochranná zarízení, plechové kryty,
atd.
Pred prací na stroji nebo v jeho blízkosti uvést
nástroje do klidového režimu.

8

  

Nebezpecí ohrožení života bremeny shora.
„Turbodrill“ zavešovat jen pomocí prepravních
závesných ok.
Rádkový secí stroj pritom nikdy nezdvihat spo-
lecne se zarízením na zpracování pudy.

9

  

Nebezpecí ohrožení života breme-
ny shora. „Multidrill“ zavešovat jen
na prepážkové stene výsevní
skríne. Používat jen textilní pásy,
nepoužívat retezy.

10

  

Nebezpecí ohrožení života bremeny shora.
„Turbodrill A“ zavešovat jen pomocí prepravních
závesných ok.
Rádkový secí stroj pritom nikdy nezdvihat spo-
lecne se zarízením na zpracování pudy.

11

  

Vázací prostredky zavesit zde.
Nezdržovat se v prostoru pod zdviženým breme-
nem.



12

  

V dusledku náhlého výkyvu nebo vymrštení
prvku mohou být zasaženy nohy.
Udržovat odstup.

13

  

Mazat ochranné zarízení proti vymrštovaným
kamenum na místech oznacených mazacím li-
sem. Zvýšení uvolnovací síly ochranného
zarízení lze dosáhnou otácením šroubu (kN)
doleva (!), snížení otácením šroubu doprava.
Šterbina "a" pritom nesmí být nikdy menší než 1
mm.  Pozor !  Pružina je pod predpetím. Nikdy
neprovádet demontáž ochranného zarízení
svévolne. Nebezpecí ohrožení života!

14

  

Pri provozu nikdy neotevírat nebo odstranovat
ochranná zarízení.
Udržovat odstup.

15

  

Nebezpecí ohrožení života breme-
ny shora. „Multidrill eco-line A“ za-
vešovat jen na prepravním záves-
ném oku a bocní stene výsevní
skríne. Používat pásy.
Rádkový secí stroj pritom nikdy
nezdvihat spolecne se zarízením
na zpracování pudy.


