Systembeskrivelse

- et genialt HMS-system!

2Y005604

Koblingsplan leveres i 2 varianter: Horisontal 2Y008314 og vertikal 2Y008324

Alltid riktig funksjon!

Pakkarm

Standardisering av funksjoner uavhengig av produsent øker sikkerheten.

SafetyMark er selvforklarende med funksjonsfarger og ID-tall for hver krets uavhengig av produsent.
Ved komplett bruk av systemet vil en alltid oppnå samme funksjon og derved unngå feilbruk og ulykker.
Dekaler - ID-merker for uttak på traktor:

ID-funksjon på utstyr:

Slanger merket med krympehylser
2 dimensjoner: 39/13 og 51/26 mm
(Viste kuplinger er spillfrie IS 16028)

2C002996
2R002000

Deler av 2C002195 LS/Power Beyond

Trykkregulering - Akkumulator tilkobles et EW / pluss uttak

Trykkregulering

Fårbredde - Rød ID reduserer - kobles til DW uttak
Rød pluss reduserer fårbredde

Sideskift - første fårbredde - Rød ID inn til senter (transport)
2C002154

ID-merker fra 2C002454

(2C002156)

Enkelte maskiner krever uttak med T-løp for retur = grønn ID
Rød pluss minsker - transport

Systembeskrivelse - Agriculture - Tillage - 3 pkt. mounted plough

Agriculture - Trailed disc mowers

Vendehode - Rød ID nr. 1 til uttak med EW / med flyt
funksjon - pluss for vending retur minus, eller fri retur
2Y008324
2Y008324
2Y008324
2Y000101

Enkelte maskiner kan kreve uttak med T-løp for senk,
eller drenering

2R002986

2Y000101

System ID-merker fra sett

2Y008324

Rød pluss for vending
2G000981

Standard kupling for brems ISO 5676
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SafetyMark – alltid sikker og riktig tilkobling ved komplett merking av uttak, slanger på utstyr!

Side

SafetyMark systembeskrivelse er veiledende for å dekke beskrivelse av tilkobling og funksjon for alle produsenter.
Påse alltid tilkobling til uttak med riktige funksjoner. EW, DW og T-løp/fri retur for å unngå skader på tilkoblet utstyr.
Følg alltid produsentenes instruksjonsbok for innstillinger, justeringer og spesielle funksjoner på den traktoren utstyret
skal tilkobles. Betjeningsorgan - spaker, brytere og automatiserte funksjoner, som vendeteigsautomatikk kan medføre
at en må tilkoble slangepar i en annen rekkefølge.

