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Izdanje 1, april 2019 
 
 

ZA TEBE, KORISNIČE 
 

Овај приручник садржи информације о коришћењу и одржавању уређаја за прскање и 
правила која се морају поштовати. Ова брошура је део машине, служи као референтни 
извор за консултације ради сигурнијег и ефикаснијег рада током њеног животног века. 
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Због тога се чува на најсигурнијем месту. Корисник и клијент морају пажљиво прочитати 
и применити правила о безбедности и начине заштите од могућих незгода. То је разлог 
зашто машином треба да управљају компетентне особе са одговарајућим знањем, након 
што су пажљиво и у потпуности прочитане дане техничке информације. Не треба 
заборавити да је одговорност оператора да прати да машина ради у најбољим условима 
за здравље и безбедност људи и животне средине. 
 
Ovo uputstvo za upotrebu treba smatrati kao deo oruđa. Molimo da pre bilo kakvog kontakta 
sa oruđem, obavezno pročitate ovo uputstvo, koje stalno treba da imate pri ruci. 
 

UUppuuttssttvvoo  jjee  nneeoopphhooddnnoo  ssttrrooggoo  ppooššttoovvaattii  kkaakkoo  bbiissttee  oorruuđđee  pprriikklljjuuččeennoo  nnaa  ooddggoovvaarraajjuuććii  ttrraakkttoorr,,  

kkaaoo  rraaddnnuu  mmaaššiinnuu,,  iisspprraavvnnoo  kkoorriissttiillii  zzaa  pprreeddvviiđđeennuu  nnaammeennuu  ii  kkaakkoo  bbii  ssee  iizzbbeeggllaa  mmoogguuććnnoosstt  

uuggrroožžaavvaannjjaa  ssiigguurrnnoossttii  kkoorriissnniikkaa,,  ddrruuggiihh  oossoobbaa  ii  žžiivvoottiinnjjaa.. 
 

Svako oruđe je snabdeveno odgovarajućom identifikacionom tablicom, na kojoj se nalaze 
osnovni podaci o tanjirači, srpski znak usaglašenosti i CE znak. 
                                                                                     
NIVO ZVUČNE SNAGE I ZVUČNOG PRITISKA, to jest buka u radnom okruženju i kojoj je 
izložen rukovalac  pri radu sa oruđem, su ekvivalentni vrednostima datim za traktor na koji je 
oruđe prikljućeno. Takođe, BEZBEDNOST, LAKOĆA RADA, UČINAK I EFIKASNOST uveliko 
zavise od traktora na koji je oruđe prikljućeno. 
 
 
 

OOvvoo  UUppuuttssttvvoo  zzaa  uuppoottrreebbuu  ssaaddrržžii  GGAARRAANNCCIIJJSSKKEE  UUSSLLOOVVEE  ZZAA  RRAASSIIPPAAČČ,,  KKaattaalloogg  rreezzeerrvvnniihh  

ddeelloovvaa,,    DDeekkllaarraacciijjuu  oo  uussaaggllaaššeennoossttii  mmaaššiinnee  pprreemmaa  PPrraavviillnniikkuu  oo  bbeezzbbeeddnnoossttii  mmaaššiinnaa    ((  

SSll..ggllaassnniikk  RRSS  1133//22001100  ))  ii  EECC  DDeekkllaarraacciijjuu  oo  uussaaggllaaššeennoossttii  pprreemmaa  EEUU  ddiirreekkttiivvii  zzaa  mmaaššiinnee  

22000066//4422//EECC..  UU  sslluuččaajjuu  bbiilloo  kkaakkvviihh  nneejjaassnnooććaa  pprrii  kkoorriiššććeennjjuu  KKOONNTTAAKKTTIIRRAAJJTTEE  NNAASS  iillii  

ssppeecciijjaalliizzoovvaannee  ttrrggoovvccee  nnaaššiihh  pprrooiizzvvooddaa 

 
Ovom prilikom, želimo da se, sa velikim poštovanjem, zahvalimo na ukazanom poverenju za 
kupovinu našeg proizvoda sa uveravanjem da ćete biti zadovoljni njegovim korišćenjem, a mi 
ćemo Vas blagovremeno snabdevati  rezervnim delovima i sve vaše primedbe i sugestije na 
kvalitet i funkcionalnost ćemo objediniti u novim proizvodima. 
 
 
Želimo vam dobre prinose! 
 
 
Podaci u ovom uputstvu tačni su na dan izdavanja, a proizvođač zadržava sva prava za 
izmene proizvoda i za štampu, izmene i izdavanje uputstva. 
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 1.1. NAMENA ORUĐA 

Свака употреба која није описана у овом приручнику може довести до озбиљних 
опасности за руковаоце, као и до оштећења машине. Ови стројеви су расипачи 
произведени у монтажном типу, са верзијама са једним диском од 250-350, 400-500-600-
800 литара и 450-500-600- 800- 1000 верзија са двоструким диском, опремљени 
хидрауличним системом подизања трактора и универзалним систем за спајање у три 
тачке за транспорт. То, дакле, омогућава лакши прелазак на земљу која ће се оплодити. 

1.2. IDENTIFIKACIJA ORUĐA 

Natpisna pločica oruđa,sa podacima o oruđu, nalazi se na prednjoj strani rama vučene 
tanjirače ( slika br.1) i služi za identifikaciju proizvoda. 

1.3. NATPISNA PLOČICA  

 
 

Pločica pored naziva, sedišta i adrese proizvođača sadrži sledeće podatke : 
- U polju „Naziv“ upisan je naziv proizvoda 
- u polju „TIP“ upisana je komercijalna oznaka proizvoda 
- u polju „Ser.br.“ upisan je serijski broj proizvoda 
- u polju „Godina izrade“ upisana je godina proizodnje 
- u polju „Masa“  upisana je masa oruđa u kilogramima 
- oznaka „CE“ na pločici označava da proizvod ispunjava zahteve za  bezbednost 

proizvoda Evropske Unije 
- oznaka „3A“ na pločici označava da proizvod ispunjava zahteve za  bezbednost 

proizvoda Republike Srbije 
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1.4. MERE BEZBEDNOSTI 

Пажљиво прочитајте приручник пре употребе машине. У случају било каквих 
недоумица, позовите техничаре продавца. У случају да се следећа правила о 
безбедности и упутства против незгода не поштују, произвођач није одговоран за 
било какав резултат. 

 

- Пре употребе машине пажљиво прочитајте приручник и држите га на месту које је 
лако доступно током рада. 

- Слиједите сва правила наведена у упутству за властиту сигурност и дужи вијек 
трајања ваше машине. 

- Олабављена одећа може бити заробљена ротирајућим деловима. На послу 
носите одговарајућу одећу. На пример кацига, заштитна обућа и чаше, 
одговарајућа одећа, чепићи за уши и заштитне рукавице. 

- Пре почетка рада, проверите везе уређаја и опреме да бисте били сигурни да су 
све матице и вијци добро затегнути. Замените истрошени део. 

- Проверите да ли је опрема правилно постављена и постављена. 

- Замените делове који постају неупотребљиви оригиналним. 

- Не превозите под било којим условима особу, животињу, добро на машини. 

- Не задржавајте се у радној зони машине. 

- Користите рукавице, наочаре и маску у складу са стандардима. 

- Ако машина коју користите ради са осовином: 

а) Замените пластичне поклопце вратила када се истресе. 

б) Осовину након сваке употребе подмажите робном марком. 

ц) Никада не прелазите број обртаја трактора дефиниране у упутству за употребу. 

д) Скините осовину током транспорта. 

- Започните посао када сте сигурни да све компоненте раде исправно и све је под 
контролом. 

- Пре рада са машином, проверите да се у радној зони не налази ниједна животиња 
или особа. 
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- Када мотор трактора ради, не остављајте возачко седиште 

1.4.1 OPŠTA UPOZORENJA I UPUTSTVA 
 

Simbol  znači upozorenje ili važno uputstvo. Pošto se u takvim slučajevima radi o vašoj 
sigurnosti budite oprezni i poštujte data uputstva, preporuke i upozorenja. 
 

 

Pre nego što započne bilo kakav rad sa vučenom tanjiračom grupe 7, 
potrebno je da rukovaoc pročita uputstvo za rukovanje i održavanje i da 
se pridržava navedenih uputstava i upozorenja i na taj način zaštiti i 
sebe i druge od mogućih povreda. 
Takođe na taj način obezbediće i pouzdan rad uređaja 

 

 

NAPOMENA ! 
U toku garantnog roka ne treba podešavati i rastavljati pojedine delove 
oruđa, pošto se tada gubi pravo na garanciju. 
 

Takođe, fabrika ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko na pojedinim 
delovima u toku garancije dođe do kvara usled nepravilnog ili 
nenamenskog rukovanja ili održavanja. Servisne mere, osim 
podmazivanja i jednostavnog održavanja, koje se lako mogu obaviti, 
prepustiti servisnim zastupnicima ili prodajno servisnom centrima koji 
za to imaju obučeno osoblje. 

 

 
1.4.2. LIČNA BEZBEDNOST I BEZBEDNOST ORUĐA 

 

 

PAŽNJA ! 
VAŠA BEZBEDNOST JE NAJVAŽNIJA 

Dobro proučite uputstvo za bezbedan rad 
U uputstvu za rukovanje sva ona mesta koja se odnose na Vašu 
bezbednost označena su ovim znakom. 
Ne dozvolite da vašim oruđem rukuju neobučena lica. 
Striktno se pridržavajte uputstva za održavanje i oruđe držite u radnom, 
odnosno ispravnom stanju. 

 

 

Kada na vašem oruđu vidite ovaj simbol ON VAS UPOZORAVA NA 
OPASNOST, vodite računa o eventualnim povredama, sledite 
preporučena upozorenja iz uputstva, kao i opšta pravila bezbednosti 
rada. 
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OPASNOST! 
NAJSTROŽE JE ZABRANJENO VOZITI DRUGA LICA  NA 
POTEZNICAMA TRAKTORA I  NA ORUĐU 

 

 

 
Skladištite priključno oruđe na bezbedan način. 
Priključno oruđe skladištite tako da bude osigurano od padanja i 
prevrtanja jer u suprotnom može doći do teških povreda 

 
 
 
Za održavanje i popravku koristiti originalne delove koji se mogu nabaviti kod ovlašćenih 
servisnih zastupnika ili direktno u fabrici. 
NAPOMENA ! 
Na oruđu može biti ugrađen deo koji funkcionalno odgovara objašnjenju u uputstvu, ali se 
oblikom malo razlikuje. U takvim slučajevima ne obraćati pažnju. 
Pre nego što započne bilo kakav rad vučenom tanjiračom potrebno je da se proveri 
pritegnutost svih vijaka a naročito kod osovina sa diskovima, i kod podešavanja zakošenosti 
baterija. 
 
1.4.3. ZNAKOVI BEZBEDNOSTI 

Na nosećoj konstrukciji vučene tanjirače postavljeni su znakovi bezbednosti, sa slikovitim 
prikazom potencijalnih opasnosti, koje nisu mogle biti izbegnute konstrukcijom s obzirom na 
namenu oruđa, u vidu nalepnica. Njihovo značenje opisano je u daljem tekstu. 
 
Pročitajte pažljivo sve o njima i održavajte ih u dobrom stanju. Ukoliko su oznake nevidljive, 
oštećene ili otpale, zamenite novim. Rezervne oznake možete kupiti kod prodavca mašine ili 
servisnog zastupnika.  
 
Postojeća opasost označena je upozoravajućim trouglom, a upozorenje o izbegavanju 
povreda prikazano je ilustracijom. 
 
 



AGR KULA 

 

 

 
Strana 8 

 

  
 

Red.broj NAZIV 

1. PROUČITI UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

2. NE VOZITI SE NA ORUĐU 

3. OSTATI NA BEZBEDNOM RASTOJANJU U TOKU RADA 

4.  POSTOJI MOGUČNOST PRIGNJEČENJA 

5. CE ZNAK - OZNAKA USAGLAŠENOSTI 

6. 3A ZNAK – OZNAKA USAGLAŠENOSTI 

 

 

 

 
1.Proučiti uputstvo za rad 
Uputstvo za rad sadrži važne informacije za bezbedan rad oruđem. 
Dobro ga proučiti i pridržavati se 

 

 

 
2.Ne voziti se na oruđu 
Strogo je zabranjeno voziti se na poteznicama traktora kao i na 
oruđu zato što može doći do ozbiljnih povreda, a u najgorem slučaju 
i do smrti. 

 

 

 
5.Ostati na bezbednom rastojanju u toku rada 
Slučajno izbačeni kamenčići ili neki drugi čvrsti predmeti mogli bi 
izazvati povrede. 
Posebnu pažnju obratiti na šiljate i isturene delove-velika opasnost 
od povrede. 

 

 

 
4.Postoji mogućnost prignječenja 
Skladištite priključno oruđe na bezbedan način. 
Priključno oruđe skladištite tako da bude osigurano od padanja i 
prevrtanja jer u suprotnom može doći do teških povreda 
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5.CE ZNAK – oznaka usaglašenosti  
Mere bezbednosti pri konstrukciji i izradi vučene tanjirače grupe 7, i 
upozoravajuće oznake za opasnosti koje nisu mogle biti otklonjene s 
obzirom na namenu vučene tanjirače grupe 7 usklađene su sa 
evropskim direktivama i standardima. 
 

 
 
2. OPIS ORUĐA 

2.1. OPŠTI OPIS 

Свака употреба која није описана у овом приручнику може довести до озбиљних 
опасности за руковаоце, као и до оштећења машине. Ови стројеви су расипачи 
произведени у монтажном типу, са верзијама са једним диском од 250-350, 400-500-600-
800 литара и 450-500-600- 800- 1000 верзија са двоструким диском, опремљени 
хидрауличним системом подизања трактора и универзалним систем за спајање у три 
тачке за транспорт. То, дакле, омогућава лакши прелазак на земљу која ће се оплодити. 

2.2. NAMENSKA UPOTREBA 

Расипач ђубрива обогаћује тло ширењем биљака попут пшенице, јечма, зоби, сирева, 
каноле, памука, репе, сунцокрета, кукуруза и пасуља. 

2.3. HIDRAULIČNI DELOVI 

Vizuelno proveriti stanje hidraulične instalacije, očistiti spojeve, armaturu, creva, hidraulični 
cilindar. 
Omogućiti kretanje hidrauličnih creva, kako ne bi došlo do kačenja i otkidanja. 
Ukoliko postoji curenje, oštećenje creva, ili neka neispravnost, utvrditi kvar i otkloniti. 
Nikada ne intervenosati na hidrauličnoj instalaciji u cilju popravke, dok je ista pod pritiskom. 
Pre kretanja u transport ubaciti osovinicu u otvor poluge graničnika, i rasteretiti hidrauličnu 
instalaciju, da bi se izbegla eventualna oštećenja u hidrauličnoj instalaciji. 
Kada ostavljate mašinu, to uradite na ravnom prostoru i obezbedite da ne dođe do kretanja 
iste. Ukoliko oruđe ostavljate na duži rok, obavezno rasteretiti točkove i hidrauličnu instalaciju. 
 
2.4. ODRŽAVANJE 

1. Снага трактора мора бити у складу са снагом машине наведеном у техничким 
карактеристикама. 

2. Притисак у тракторским гумама мора бити довољан. 

3. Изузетно је опасно боравити у зони слободног простора за подизање трактора. 
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4. Приликом подешавања висине трактора помоћу ручке пазите да се не држите 
између трактора и машине 

5. Опасно је остати између трактора и котача опреме који мотор ради, а паркинг 
кочница није повучена. 

6. Ако је ваш уређај опремљен хидрауличним системом, када прикључујете 
хидрауличне цеви на систем трактора, проверите да систем на обе стране није 
под притиском. 

7. Ако је ваш уређај опремљен електричним системом, најсигурније комбинујте 
електричне и сензорске везе на машини. 

 

 

 

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

  800 1000 1200 1500 

KAPACITET BURETA LIT 800 1000 1200 1500 

BROJ DISKOVA KOM 2 2 2 2 

ŠIRINA Mm 1700 1800 1800 1800 

DUŽINA mm 1170 1170 1170 1170 

VISINA mm 1200 1200 1220 1250 

RADNI ZAHVAT M 18 18 18 18 

KATEGORIJA  2 2 2 2 

SISTEM   Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal 

Menjač  1/1 1/1 1/1 1/1 

Broj obrtaja  540 540 540 540 

Potrebna snaga traktora KS 75-80 75-80 75-80 75-80 
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4. PUŠTANJE U RAD 

 

4.3.Montaža 

1 - Пазите да се задржите у границама корисног оптерећења одобреним законодавством 
о друмском саобраћају. 2 - Придржавајте семафора и лампица током вожње јавним 
путевима 
3 - Током транспорта са трактором ставите све потребне наљепнице и заштитне мјере за 
сву опрему. 
4 - Приликом транспорта с трактором не треба заборавити да тежина терета има 
директан утицај не само на углавном способност ломљења и управљања, већ и на путу 
на цести. 
5 - Приликом скидања завоја имајте на уму да се центрифугална сила може променити 
чињеницом да је трактор напуњен или празан. 
6 - Приликом транспорта с трактором пазите да су бочни ланци руку већ подешени. 
Будите сигурни да је хидраулична рука за подизање већ закључана 
7 - Опрема мора бити у режиму превоза док се креће са радног места. 
8 - Опрема монтирана на трактор може сакрити светла и сигурносне знакове. Ово је 
противно законодавству у друмском саобраћају и може довести до опасних услова за 
безбедност. У случају да се светла и сигурносни знак не виде, додатна светла и знакови 
морају се поставити на најпогоднијим местима 

4.4.Priprema tanjirače za transport 

-Proveriti zazor u glavčinama točkova za transport 
-Proveriti pritisak u pneumaticima točkova 
-Pre kretanja u transport, da bi zaštitili elemente u hidrauličnoj instalaciji, isključujemo 
hidraulični sistem, tako što ubacujemo osovinicu poz.18 u otvor uški na ramu tanjirače i 
granične poluge poz.21. i osiguramo osiguračem poz. 19.  
-Vizuelno proveriti paralelnost rama sa podlogom, prednji i zadnji kraj trebaju biti približno iste 
visine. Ako je potrebno, izravnati tanjiraču ručicom za izravnavanje. 
 

4.5. Priprema za rad 

Пажљиво прочитајте приручник пре употребе машине. У случају било каквих недоумица, 
позовите техничаре продавца. У случају да се следећа правила о безбедности и 
упутства против незгода не поштују, произвођач није одговоран за било какав резултат. 
 
- Пре употребе машине пажљиво прочитајте приручник и држите га на месту које је лако 
доступно током рада. 
- Слиједите сва правила наведена у упутству за властиту сигурност и дужи вијек трајања 
ваше машине. 
- Олабављена одећа може бити заробљена ротирајућим деловима. На послу носите 
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одговарајућу одећу. На пример кацига, заштитна обућа и чаше, одговарајућа одећа, 
чепићи за уши и заштитне рукавице. 
- Пре почетка рада, проверите везе уређаја и опреме да бисте били сигурни да су све 
матице и вијци добро затегнути. Замените истрошени део. 
- Проверите да ли је опрема правилно постављена и постављена. 
- Замените делове који постају неупотребљиви оригиналним. 
- Не превозите под било којим условима особу, животињу, добро на машини. 
- Не задржавајте се у радној зони машине. 
- Користите рукавице, наочаре и маску у складу са стандардима. 
- Ако машина коју користите ради са осовином: 
а) Замените пластичне поклопце вратила када се истресе. 
б) Осовину након сваке употребе подмажите робном марком. 
ц) Никада не прелазите број обртаја трактора дефиниране у упутству за употребу. 
д) Скините осовину током транспорта. 
- Започните посао када сте сигурни да све компоненте раде исправно и све је под 
контролом. 
- Пре рада са машином, проверите да се у радној зони не налази ниједна животиња или 
особа. 
- Када мотор трактора ради, не остављајте возачко седиште 

4.5.1.Puštanje u rad 

Подешавање норматива гнојива може постепено прећи и до 150 кг за 1000 м². Положај 
заклопки протока ђубрива може се лако постићи одвртањем ручице за подешавање. 
Једном када нађете одговарајућу количину ђубрива из табеле, извршите потребно 
подешавање преко ручице за подешавање положаја и фиксирајте руку за подешавање 
гнојива. За подешавање количине ђубрива отворите клип хидрауличке команде. У 
супротном, подешавање ће постати теже. Подесите висину машине од земље у складу 
са врстом ђубрива које ћете ширити и радном ширином. Док подешавате висину, 
поставите ручицу водећи рачуна о предњем и задњем нагибу ваше машине као што је 
дато у табели. Након подешавања висине, закључајте хидраулични систем подизања 
трактора. Ако хидраулички систем команде вашег трактора не прави и сигурно 
закључава, и цури уље натраг у резервоар, систем двоструких завојница који враћа 
хидрауличне клипове расипача ђубрива отвориће хидраулички клип и испуштати 
ђубриво на земљу! Поправите хидраулички систем управљања трактором. Равномерно и 
сигурно расипање ђубрива зависи од неколико параметара. Водеће међу њима су 
густина ђубрива које ћете емитирати, димензије гранула ђубрива, влажност ђубрива, 
ротација репа трактора, брзина трактора на земљи, брзина ветра, угао дисплејских 
дискова, угао крила итд…. То је разлог због којег прије покретања расипања ђубрива сви 
параметри морају бити пажљиво прегледани, све бројке у приручнику морају се поново 
провјерити и такође је потребно да будете сигурни да су сва подешавања тачна. У 
ветровитим данима гнојидбу треба избегавати 
 

5.PROBLEMI U RADU 
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Problem Uzrok Rešenje 

Гнојиво се избацује са обе 
стране неравномерно 

Заклопке протока ђубрива 
се можда не отварају 
равномерно. 

- У овом се случају дужина 
осовине причвршћене на 
доњу куглу може мијењати 
након провјере заклопки у 
отвореном или затвореном 
положају. 

Хидраулички командни 
систем не следи наредбе. 

- Притисци у тракторском 
уљу могу бити нижи. 
- Хидраулика се може 
затворити 

- Подесите притисак. 
- Отворите вентил 

- Гнојиво не може да 
достигне жељену радну 
ширину 

- Реп можда ради више од 
540 о / мин, на пример, при 
1000 о / мин. Или при нижим 
обртајима 

- Покрени при 540 обртаја 

 
 

 

 

6.ODRŽAVANJE 

Списак свих активности одржавања које ће се периодично обављати даје се 
овдје. Машина са нижим оперативним трошковима и дужим веком трајања зависи 
од чињенице да се сва правила и упутства поштују на систематски и континуирани 
начин. Овде су наведени периоди одржавања који су предложени и важе за 
уобичајену употребу. Стога ће се ови периоди мењати са мањим нивоом уља и 
радним окружењем са више прашине. Тежи радни услови захтеваће чешће услуге. 
Пре убризгавања масти брадавице је потребно очистити како би се избегло да се 
блато, прашина и страни материјали не помешају са мастима. У супротном, 
умањиће ефекат лубрификације. 

 

- Оперите опрему после употребе. 

- Проверите све вијке након првих осам сати рада, да ли су још увек 
довољно чврсти. 

- За све тачке подмазивања користите препоручени квалитет масти и ако 
ваша машина има мењач, онда користите уље за мењач. За машине опремљена 
мењачем, после 400 сати рада замените уље (2 литре) 
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За завршетак сезоне и дужи период паузе саветују се следеће акције: 

 

- Проверите или замените по потреби истрошене или оштећене делове 

- добро затегните све вијке и вијке 

- Подмажите све необојене делове. Заштитите опрему најлонским 
поклопцем. 

- Чувајте на сувом месту, избегавајући контакт са неовлаштеним људима 

- Ако су горње активности пажљиво изведене, корисник ће у наредној сезони 
пронаћи машину која се одржава у добрим условима. 

- На крају, подсећамо вас да вам је произвођач на располагању за потребну 
техничку помоћ и резервне делове. 
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                                  8. KATALOG REZERVNIH DELOVA 
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NO PARTS NO PARTS NAME UNIT FEATURES 

1 49.01.01.45
0 

Chasis 1 450 

2 49.01.02.45
0 

Caldron 1 500 

3 49.01.02.13 Gearbox Plate 1  

4 48.01.01 Wheel Pin 4  

5 FNM.16 Nut 4 M.16 

6 FR.21323 Washer 4  

7 48.01.04 Wheel 4  

8 R.4 R Pin 4 4 MM 

9 49.01.09 Side Pin 2  

10 YM.10 Spring Tongs 4 10 MM 

11 48.01.12 Upper Pin 1  

12 49.01.12.13 Protection 1  

13 48.01.13.13 Glass Display 2  

14 BM.615 Screw 8 M.6X15 

15 FNM.6 Fiber Nut 8 M.6 

16 48.01.16.13 Nut 4 M.6X15 

17 BM.615 Screw 4  

18 49.01.18.13 Sieve (Right) 1  

19 49.01.19.13 Sieve (Left) 1  

20 49.01.20 Hinge 1 2  

21 49.01.21 Hinge 2 1  

22 BM.1025 Screw 10 M.10X25 

23 FNM.10 Nut 10 M.10 

24 FR.10 Washer 10 10 MM 

25 BM.1230 Screw 4 M.12X30 

26 FNM.10 Nut 4  

27 FR.12 Washer 4 M.12 

28 FNM.8 Nut 2 M.8 

29 BM.820 Screw 2 M.8X20 

30 FR.8 Washer 4 M.8 
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NO PARTS 
NO 

PARTS NAME UNIT FEATU
RES 
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1 49.03.01 Lift Connection Plate 1  

2 49.03.02 Complete Lift 1  

3 49.03.03 Spring 2  

4 49.03.04 Oil Connection Bearing 2  

5 49.03.05 Hydraulic Oil Hose 1  

6 49.03.06 Lift End Adjustment Sheet 1  

7 49.02.07 Racket-Left with Long Handle 1  

8 49.02.08 Short Handled Racket 2  

9 49.02.09 Adjustment Beam 2  

10 48.02.05 Bolt with Knob 4  

11 BM.830 Screw 2 M.8X
30 

12 48.02.12 Base Plate Connector Bolt 2  

13 48.02.13 Flor Bolt Nut with 6 Edges 2  

14 48.02.14 Pin 2  

15 49.02.15 Adjustment Bar 2  

16 48.02.16 Tie Rod End 2  

17 R.4 R Pin 2 4 
MM 

18 49.02.18 Racket-Left with Long Handle 1  

19 FNM.10 Nut 4 M.10 

20 BM.840 Screw 1 M.8X40 

21 FNM.8 Nut 2 M.8 

22 BM.1080 Screw 2 M.10X8
0 

23 BM.820 Screw 4 M.8X
20 

24 BM.1020 Screw 2 M.10X2
0 
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NO PARTS 

NO 
PARTS NAME UNIT FEA

TUR
ES 

1 49.01.01 Bearing For Adjustment Bar Mechanism 1  

2 49.02.02 Adjustment Bar 1  

3 49.02.03 U Joint Bar 1  

4 BM.820 Screw 7 M.8
X20 

5 FNM.8 Nut 1 F
N
M
.8 

6 FR.8 Washer 1 8 
MM 

7 49.02.07 Racket-Right with Long Handle 1  

8 49.02.08 Short Handled Racket 2  

9 49.02.09 Adjustment Beam 2  

10 48.02.05 Bolt with Knob 4  

11 BM.1030 Screw 3 M
.1
0
X
3
0 

12 48.02.12 Base Plate Connector Bolt 2  

13 48.02.13 Base Plate Connector Nut 2  

14 48.02.14 Pin 2  

15 49.02.15 Adjustment Bar 2  

16 48.02.16 Tie Rod End 2  

17 R.4 R Pin 2 4 
M
M 

18 49.02.18 Racket-Left with Long Handle 1  

19 FNM.10 Nut 4 M
.1
0 

20 48.02.20 Handle 1  

21 FNM.10 Nut 2 M
.1
0 
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