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OBS! Kontrollera att ingen annan person befinner sig inom arbetsområdet.

Varning! Stenar och andra föremål som ligger på marken kan kastas ut av maskinen.

Tekniska Data
Arbetsbredd: 285cm
Antal rotorer: 2st
Antal knivar: 4st
Effektbehov: ca 75hk

Säkerhetsföreskrifter
Maskinen får endast användas av kvalificerad användare. Det är ägarens och användarens an-
svar att det inte befinner sig någon inom arbetsområdet. Användaren får ej befinna sig i omedelbar 
närhet intill betesputsaren. Vid service och allmän översyn får traktorns motor ej vara igång.

Montering av maskinen
- Börja med att montera tryckstångsfästet, vilket bultas fast i sitt nedre fäste.
- Kättingar för 3-punktsfästet anbringas med schackel i de bakre fästena samt i 3-punktsfästet.
- K-axeln monteras. Kontrollera att k-axeln har rätt längd och att den inte är för lång.

Smörjning
Kontrollera oljan i växellådorna.

Bruksanvisning
Kontrollera att det inte finns något slitage på samtliga rörliga delar, om nödvändigt måste dessa 
delar genast bytas ut. Kontrollera att k-axelns skydd är hela. Betesputsaren körs med svag lutning 
bakåt, med tyngden på stödhjulen. Detta gör att det inte blir spår av medarna.

Varningar

Övrigt
Betesputsen körs i vänstervarv för bästa resultat.



Leverantör:
Sonnys Maskiner AB
Industrigatan 3
467 40 Grästorp
Tel:  +46 (0)514-10505
info@sonnys.se
www.sonnys.se

Modellnummer:

_____________________________
Som omfattas av denna försäkran 
är i överensstämmelse med följande 
standard:
● EN 303-5
● EN 292-1
● EN 292-2
● EN 294
● EN 50156-1

Enligt vilkoren i direktiv:
● 89/392/EEG
● 91/368/EEG

_____________________________
Ort och datum

_____________________________
Namn och underskrift

Supplier:
Sonnys Maskiner AB
Industrigatan 3
467 40 Grästorp
Tel:  +46 (0)514-10505
info@sonnys.se
www.sonnys.se

Model.no:

_____________________________
To which this declaration relates is in 
confirmity with the following
standard:
● EN 303-5
● EN 292-1
● EN 292-2
● EN 294
● EN 50156-1

Following the provissions of Directive:
● 89/392/EEG
● 91/368/EEG

_____________________________
Place and date

_____________________________
Name and signature

Anbieter:
Sonnys Maskiner AB
Industrigatan 3
467 40 Grästorp
Tel:  +46 (0)514-10505
info@sonnys.se
www.sonnys.se

Modellnummer:

_____________________________
Auf das sich diese Erklärung
bezieht, mit der folgende Normen 
uberstimt:
● EN 303-5
● EN 292-1
● EN 292-2
● EN 294
● EN 50156-1

Gemäss den bestimmungen der Richtlinie:
● 89/392/EEG
● 91/368/EEG

_____________________________
Ort und datum

_____________________________
Name und underschrift

SE
Försäkran om

Överensstämmelse

GB
Declaration

of conformity

DE
Konfirmätserklärung
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