
         Forklaring til piktogramsymbolerne   3.05

Advarselstegn henviser til steder med mulige farer. De giver henvisninger,
som skal sikre en farefri drift af maskinen.
Advarselstegnene skal altid kunne ses (holdes fri for snavs) og erstattes,
hvis de går tabt (fx efter reparation eller ny lakering) – de kan bestilles hos
RABE ved angivelse af billedets nummer.

1

  

Læs betjeningsvejledningen inden maskinen ta-
ges i brug.
Overhold sikkerhedshenvisninger.
Overhold transport- og montagehenvisninger.

2

  

Efterspænd alle skruer efter den første brug.
Derefter skal det jævnligt kontrolleres, at de er
spændt fast.
Se betjeningsvejledningen hhv. reservedelslisten
for specielle tilspændingsmomenter.
Brug momentnøgle.

3

  

Det er forbudt at lade sig transportere mens
redskabet er i arbejde eller bliver transporteret.
Trinbræt hhv. platform må kun betrædes, når
maskinen er i ro eller sikkert understøttet.

4

  

Sidedele, som kan foldes ud. Hold afstand.
Træd ikke ind i det farlige område.
Sørg for tilstrækkeligt frit rum, når sådanne dele
foldes  ud.

5

  

Ploven drejer og svinger. Hold afstand.
Ophold dig ikke i svingområdet.



6

  

Fare for at komme i klemme. Hold afstand.

7

  

Roterende værktøj. Hold afstand.
Grib ikke efter noget bag beskyttelsesudstyr,
dækplader osv.
Ved arbejde på maskinen eller i dens nærhed
skal værktøj stilles i bero.

8

  

Livsfare som følge af last ovenover.
„Turbodrill“ må kun fastgøres på transportringe-
ne.
Løft aldrig såmaskinen samtidig med et værktøj
til jordbearbejdning.

9

  

Livsfare som følge af last oveno-
ver. „Multidrill“ fastgøres i sædkas-
sens skotvæg.
Brug kun tekstilseler, ingen kæder.

10

  

Livsfare som følge af last ovenover.
„Multidrill A“ må kun fastgøres i transportringe.
Løft aldrig såmaskinen samtidig med et værktøj
til jordbearbejdning.

11

  

Anslagsmidler fastgøres her.
Ophold dig ikke i området med løftede laster.



12

  

Ben kan rammes af pludseligt udsvingende eller
udslyngede elementer.
Hold afstand.

13

  

Stensikring smøres de steder, der er markeret
med fedtpresse. Forøg stensikringens udløser-
kraft ved at dreje skruen (kN) til venstre, nedsæt
den ved at dreje skruen til højre.
Spaltemål a må aldrig blive mindre end 1 mm.
GIV AGT! Fjeder under forspænding. Adskil
aldrig stensikring på egen hånd. Livsfare!

14

  

Du må aldrig åbne eller fjerne beskyttelsesudstyr
hvor drev roterer.
Hold afstand.

15

  

Livsfare som følge af last ovenover.
„Multidrill eco-line A“ fastgøres i
sædkassens skotvæg og transpor-
tringe. Brug seler. Løft aldrig
såmaskine samtidig med et værktøj
til jordbearbejdning.


