UTÁNFUTÓ
Kedves Vásárlónk !

Üdvözöljük Önt az adaptere vásárlása alkalmából. Néhány hasznos és szükséges
tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja
használni.
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Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át az utánfutó gépkönyvét.
Az utánfutót csak olyan, vezetésre alkalmas szellemi és fizikai állapotban lévő személy
üzemeltetheti, aki a pótkocsi vontatásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik.
Az utánfutó csak szabványos és kifogástalan műszaki állapotban lévő vonóberendezéssel,
szabadonfutós gumikerékkel rendelkező kapálógéppel vontatható !
Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a utánfutó megfelelő technikai
állapotban van-e. Ne használja az utánfutót ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza
meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti,
gyárilag előállított darabokat használjon. Különösen ügyeljen a fékek és a
közlekedésbiztonsági berendezések megfelelőségére és épségére.
Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen
tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a
munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar
elengedésével , és a motor leállításával .
Utánfutó a szabadofutós kerékkel felszerelt kapálógép után kötve a teherbíráson belül
mindennemü szállítás elvégzésére alkalmas. Pl: adapterek munkatarületre szállítása, betakarított
termények hazaszállítása.
TILOS az utánfutóval személyt szállítani!
Külméretek:
Hosszúság: 2750 mm
Szélesség: 1350 mm
Magasság: 1000 mm
Önsúly:
85 kg
Rakfelület magassága: 350 mm
Oldalfal magasság
: 200 mm
Rakfelület
: 1,3 m2
1050x1350 mm
Raktérfogat
: 0,26 m3
Nyomtáv
: 1250 mm
Megengedhető legnagyobb sebesség: 15 km/ó
Teherbírás
: 400 kg
Az utánfutót 4 LE kapálógéptől ajánljuk. A kapálógépet fel kell szerelni szabadonfutós kerékkel,
valamint felező vagy kétsebességes adapterrel.Az utánfutó vonófejét a csoroszlyatartó helyére kell
felszerelni két darab M12-es csavarral.
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