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Vă mulțumim pentru alegerea făcută de către Dvs. Batoza de porumb MS-500CA/MS-700CA  

este proiectată pentru a deservi nevoile Dvs., pentru detașarea boabelor de porumb de pe suprafața 

coceanului. 

!Avertisment: dacă nu acordați atenție instrucțiunilor de siguranță, ați putea avaria Batoza sau ați putea 

suferi leziuni! 

Pentru a preveni electrocutarea, cablul de alimentare al Batozei și prize trebuie să aibă împământare. 

Nu alimentați Batoza cu materiale dure. Batoza se poate alimenta numai cu coceni pentru îndepărtarea 

boabelor de pe cocean. 

Porniți Batoza, apoi alimentați cu materie primă (cocean cu boabe). 

Orice mentenanță în timpul funcționării sau când batoza este alimentată cu tensiune este strict interzisă. 

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de funcționare înainte de prima punere în funcțiune a 

produsului Și respectati obligatoriu instrucțiunile de siguranță! Nerespectarea indicațiilor din 

prezentul MANUAL scutește producatorul de orice răspundere Și duce la pierderea garanției! 

Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. 

Manualul de utilizare este parte integrantă a acestui produs. Acesta include instrucțiuni 

importante despre siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de a începe să folosiți aparatul, citiți cu 

atenție toate instrucțiunile privind operarea și siguranța. Producătorul nu este răspunzător de orice 

pagube produse persoanelor sau proprietăților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a 

produsului. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială. 
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1.INFORMAȚII GENERALE 

1.1. Utilizarea și scopul manualului 
 

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înaintea 

primei utilizări și urmați toate măsurile de siguranță. Scopul acestui manual este de a vă aduce la cunoștiință 

modalitatea eficientă de utilizare și întreținere în condiții de siguranță pentru o utilizare de durată a produsului 

achiziționat. Păstrați cu atenție manualul, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. În caz de pierdere sau 

deteriorare solicitați o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producător. 

1.2. Precauții generale 
 

Citiți cu atenție prezentul document pentru a vă informa privind tipurile de lucrări permise și limitările produsului 

precum și riscurile potențiale specifice legate de acesta. Batoza de porumb este utilizată pentru a îndepărta boabele 

de porumb de pe știuleți depășunați. Pentru o funcționare eficientă și fără pierderi de porumb, se recomandă ca 

știuleții să fie în prealabil foarte bine uscați la soare câteva zile după recoltare. Nu sunt permise alte operații decât 

cele indicate în prezentul manual. Operaţiile pentru care nu a fost proiectat acest echipament pot crea pericole şi pot 

provoca vătămarea persoanelor. 

Folosirea batozei de porumb în activități pentru care nu a fost proiectată poate conduce la vătămări 

corporale grave care nu au fost evaluate în acest manual și pentru care nu există responsabilitate din partea 

producătorului, distribuitorului sau vânzătorului. 

Folosirea batozei de porumb în activități pentru care nu a fost proiectată poate conduce la vătămări corporale grave 

care nu au fost evaluate în acest manual și pentru care nu există responsabilitate din partea producătorului, 

distribuitorului sau vânzătorului. 

Pentru a proteja sănătatea operatorului, se recomandă folosirea batozei doar după însușirea instrucțiunilor de 

siguranță. 

1.3. Securitate personală 
 

Rămâneți în alertă, mențineți atenția la ceea ce faceți și fiți precaut atunci când manevrați batoza de porumb. 

Nu folosiți această batoză dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de 

neatenție în timpul funcționării batozei poate duce la vătămări corporale grave. 

În timpul funcționării, batoza de porumb fiind acționată cu un motor electric, se pot produce scântei care pot 

aprinde resturile furajere, rumegușul sau alte materiale prezente în zona de lucru dacă acestea sunt infllamabile 

(hârtia, articole de îmbrăcăminte, materiale plastice) sau combustibile (gasolina, kerosen, vopsea, diluant, propan). 

Sunt considerate materiale inflamabile și anumite metale ca: magneziu, potasiu, titaniu, sodiu și altele. 

NU este permisă utilizarea batozei în zone cu pericol de explozie. Acest produs este destinat exclusiv curățării 

boabelor de porumb de pe știuleții care se află în stare uscată și relativ curată. 

Batoza trebuie utilizată numai de către persoane bine instruite cu privire la funcționarea, întreținerea și 

regulile de siguranță prezentate în acest manual. Folosirea incorectă a batozei poate provoca vătămarea 

operatorului. 

Pericol de strivire sau tăiere! Țineți mâinile departe de zona de prelucrare a știuleților de porumb. Mențineți 

la distanță de utilaj: părul, șireturile, îmbrăcămintea liberă, cablurile electrice sau alte fire ce pot fi antrenate 

sau tăiate accidental. 
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Purtaţi echipament de protecţie personală. Se recomandă purtarea unei măști de praf, dispozitiv de protecţie pentru 

auz, mănuşi, şorţ de atelier și încălțăminte antiderapantă. Protejați-vă ochii cu ochelari speciali, în special când 

realizați curățarea suprafețelor cu aer comprimat. 

Îmbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau părul neprotejat. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe 

de părțile mobile. Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile ale batozei. Purtați o 

îmbrăcăminte adecvată atunci când lucrați cu batoza. Se recomandă echiparea cu salopete, ci nu cu halate de lucru. 

NU folosiți batoza de porumb fără protecțiile montate! 

Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul motorului electric al batozei este pe poziția OPRIT 

înainte de conectarea la rețeaua electrică. În cazul în care apare un blocaj neașteptat în funcționare, opriți motorul 

electric al batozei și deconectați-o de la rețeaua electrică. Nu continuați să introduceți știuleți de porumb în batoză 

dacă sesizați anomalii în funcționarea acesteia. 

NU forțați utilajul! Introduceți treptat știuleți prin gura de alimentare. NU atingeți zona de prelucrare cu mâna. 

NU introduceți corpuri străine în batoză. NU folosiți batoza dacă aveți mâinile ude. NU o folosiți dacă prezintă 

stropi de apă sau ulei. 

Nu forțați batoza. Folosiți-o corect conform indicațiilor din acest manual. O batoză de porumb corect folosită își va 

face treaba în siguranță și la calitatea pentru care este proiectată. Nu folosiți batoza dacă întrerupătorul său nu 

funcționează. Un instrument care nu poate fi controlat este periculos și trebuie reparat imediat. Rămâneți în alertă, 

mențineți atenția când interveniți asupra batozei și fiți precaut atunci când manevrați partea electrică. Nu interveniți 

asupra batozei dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. 

NU este permis să se distragă atenția persoanelor care lucrează la acest aparat. În acest caz pot pierde controlul 

asupra acestuia. 

Înainte de montare, verificați eventualele avarii ale aparatului. Verificați așezarea pieselor aflate în mișcare, fixarea, 

gradul de avariere, montajul și alte detalii care pot avea influență asupra manevrabilității și funcționării aparatului. 

Dacă unele piese sunt defecte, trebuiesc reparate de către personal de specialitate înainte de utilizare. 

Se interzice utilizarea batozei de către copii sau persoane cu dizabilități locomotorii, cu capacități psihiatrice, 

senzoriale sau mintale limitate sau de persoane nefamiliarizate cu instrucțiunile din prezentul manual. 

Nu lăsați copii nesupravegheați în preajma batozei sau să se joace cu aceasta. Nu utilizați produsul în alte 

scopuri decât cele prezentate în acest manual. 

Pentru siguranța personală, când folosiți batoza nu vă întindeți dincolo de poziția normală. Poziția corpului și un 

echilibrul adecvat permit un control mai bun al batozei în situații neașteptate. Nu depozitați produsul la îndemâna 

copiilor și a altor persoane neinstruite. Un moment de neatenție în timpul funcționării poate duce la vătămări 

corporale grave. 

Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau defecte. Folosiți pentru aceasta doar piese de schimb originale. Orice 

reparație neautorizată cu piese neadecvate conduce la pierderea garanției. 

Pe măsură ce vă obișnuiți cu utilizarea produselor NU tratați superficial respectarea strictă a regulilor de siguranță 

indicate în acest manual. 

Nu utilizați accesorii sau consumabile nerecomandate de producător. Utilizarea unui accesoriu nerecomandat de 

producător poate conduce la accidente grave. Simplul fapt că un accesoriu se poate atașa sau folosi împreună cu 

produsul NU înseamnă că este sigur pentru utilizare. Dacă utilizați această batoză în mod impropriu sau incorect, 

puteți suferi răni personale grave. Dacă un accesoriu este scăpat din mână, nu trebuie să îl mai utilizați fără a 

identifica eventualele deteriorări și după caz să interveniți pentru remedierea sau înlocuirea pieselor afectate. 

Este interzisă întroducerea mâinilor în gura de alimentare în timp ce batoza funcționează. 
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Verificați tensiunea curelei și așezarea pe fulia motorului. Înainte de fiecare utilizare porniți batoza în gol și dacă nu 

sesizați probleme de funcționare puteți începe operația de separare a boabelor de porumb de știuleți. În situația în 

care se întâmplă ca axul mecanismului de prelucrare să se oprească în timpul procesului, se va decupla imediat 

motorul și prin mișcări ale curelei de antrenare alternativ în ambele sensuri se pot debloca și elimina cocenii care au 

blocat axul mecanismului. 

Opriţi imediat batoza dacă apar vibraţii neobişnuite sau alte anomalii. Folosiţi elementele de protecție livrate 

împreună cu batoza. Nu le demontați! 

Întâi porniți batoza în gol și apoi începeți alimentarea cu știuleți de porumb. În cazul pornirii batozei cu știuleți 

prezenți deja în zona de prelucrare, pot apărea șocuri mecanice ce pot avaria sau uza excesiv batoza. 

Evitaţi punerea în funcţiune a batozei în mod involuntar. Batoza și accesoriile sale trebuiesc folosite numai în 

conformitate cu instrucțiunile fabricantului și numai în aplicațiile specificate. Verificați produsul înainte de fiecare 

utilizare de posibile deteriorări. 

1.4. Riscuri reziduale 
Chiar dacă utilizați această batoză în conformitate cu instrucțiunile prezentate în acest manual, anumite riscuri 

reziduale nu pot fi excluse. Pot apărea următoarele riscuri reziduale:  

• Vătămări cauzate de atingerea accidentală a unor piese cu muchii ascuțite;  

• Afecțiuni pulmonare ca urmare a expunerii îndelungate la pulberi fine de resturi de coceni. 

1.5. Instrucțiuni de siguranță electrică 
 

Rămâneți în alertă și fiți precaut atunci când manevrați partea electrică. Nu utilizați batoza de porumb fără 

dispozitivele de protecție montate. 

Nu apropiaţi mâinile de părţile aflate în mişcare, de piesele cu muchii ascuțite sau piese încă fierbinți. 

Asiguraţi-vă întotdeauna că batoza este oprită şi deconectată de la sursa de energie electrică înainte de orice reglaje 

sau activități de întreținere. 

Nu expuneți batoza la apă sau ploaie. Nu o puneți în funcțiune în spații ce prezintă umezeală excesivă sau căldură 

ridicată. Nu folosiți o batoză care prezintă stropi de apă sau ulei. Atunci când lucrați cu o batoză de porumb trebuiesc 

respectate instrucțiuni specifice pentru a reduce riscul producerii unor incendii, accidentări etc. Tineți produsul la 

distanță față de sursele de căldură. 

Înlocuirea ștecherului sau a cablului de alimentare poate fi efectuată doar de către o persoană autorizată sau la un 

service autorizat. 

Batoza trebuie să fie conectată întotdeauna la priza de rețea echipată cu împământare. În cazul avarierii cablului de 

alimentare sau al ștecherului, acesta trebuie înlocuit de către un electrician pentru a se evita orice pericol! Când 

batoza nu este utilizată, în timpul operațiunilor de întreținere și/sau de înlocuire a accesoriilor, scoateți ștecherul din 

priză. Astfel evitați ca următoare pornire să se facă în gol. 

Verificați cablul electric pe toată lungimea acestuia, verificați și ștecherul înainte și după fiecare utilizare, și în caz de 

deteriorare apelați la un electrician autorizat. 

Fiți întotdeauna atent la ceea ce lucrați. Acționați cu simțul răspunderii. Nu folosiți niciodată batoza dacă 

sunteți obosit. Nu transportați sau poziționați batoza trăgând de cablul electric. Nu trageți de cablul electric 

pentru a-l deconecta din priză. Cablul de alimentare se va amplasa astfel încât să nu fie călcat, tăiat sau supus la 

deteriorare. Țineți cablul electric de alimentare al batozei la distanță față de sursele de căldură. Nu atingeți ștecherul 

cu mâinile ude, există risc de electrocutare. Deconectați batoza de la rețeaua electrică doar ținând de ștecher, ci nu 
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de cablul de alimentare. Conectați întotdeauna numai la o priză cu împământare, montată corect și verificată. Priza 

împământată și ștecherul unui cablu prelungitor trebuiesc așezate în zone protejate evitându-se contactul cu apa.  

Opriți batoza atunci când observați apariția unor căderi de tensiune repetate sau tensiune electrică anormală. Nu 

conectați batoza la rețeaua electrică dacă întrerupătorul este coborât în poziția PORNIT. Nu depozitați batoza în 

locații în care temperatura și umiditatea sunt în afara limitelor acceptate de producător. Aceasta poate favoriza 

apariția unor riscuri suplimentare. 

1.6. Instrucțiuni de prim ajutor 
 

In eventualitatea unui accident, solicitați ajutorul persoanelor aflate în apropiere pentru a opri imediat funcționarea 

batozei de porumb și pentru a închide alimentarea cu curent a zonei de lucru. După aceasta îndepărtați eventualele 

persoane rănite din zona de lucru și apelați la serviciul de urgență. 

Asigurați-vă din timp că există o trusă de prim ajutor în apropierea locului unde folosiți batoza. Completați ulterior 

orice produs de prim ajutor folosit. 

Când apelați la medic utilizând numărul unic de 

urgență 112, vă rugăm să furnizați următoarele 

informații:  

• Adresa completă la care s-a produs accidentul;  

• Date privind modul de producere: electrocutare, 

explozie sau accidentare mecanică;  

• Numărul de persoane rănite;  

• Starea răniților și felul leziunilor. 
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2. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI 

2.1. Descrierea produsului Batoza porumb MS-500CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Descriere 

1 Gură de evacuare coceni 

2 Cadru sustinere 

3 Gură de evacuare boabe de porumb 

4 Bridă susținere motor 

5 Motor 

6 Curea transmisie  

7 Cuva alimentare stiuleti 

8 Sistem antrenare stiuleti 

9 Sistem ajustare  
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 Descrierea produsului Batoza porumb MS-700CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Descriere 

1 Gură de evacuare coceni 

2 Cadru sustinere 

3 Gură de evacuare boabe de porumb 

4 Bridă susținere motor 

5 Motor 

6 Curea transmisie  

7 Cuva alimentare stiuleti 

8 Sistem antrenare stiuleti 

9 Sistem ajustare  
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2.2. Specificații tehnice 
Descrierea produsului Batoza porumb MS-500CA 

 

 

Acest produs este conceput pentru desfacerea porumbului, folosind un motor si transmisie pe curea, cu o rotatie 

specifica. 

 

Batoza pentru porumb are o putere de lucru de 2000 kg/h. Functia sa principala este de a indeparta boabele uscate 

de pe stiulete. 

 

Carcasa utilajului este mica si folosind o metoda unica de desfacere, se elimina separat stiuletele curatat. Nu necesita 

curatire si asigura o eficienta ridicata a productiei. 

 

Batoza pentru porumb are o structura simpla si este usor de folosit, structura sa se bazeaza pe separara fortata a 

boabelor de pe stiulete. 

 

Are caracteristicile ce asigura o utilizare optima si intretinerea este foarte usoara. 

 

Utilajul este usor de folosit, ofera o eficienta foarte buna, un motor fiabil si un grad inalt de siguranta. 

 

Este construita astfel incat consumul de curent sa fie redus, usor de manevrat si durabilitate in timp. 

 

DATE TEHNICE: 

-putere motor: 1.5 kW 

-tensiune: 220V, 50hz 

-rotatii: 2800 rpm 

-capacitate maxima: 2000 kg/h 

-greutate: 25 kg 

Descrierea produsului Batoza porumb MS-700CA 

 

Acest produs este conceput pentru desfacerea porumbului, folosind un motor si transmisie pe curea, cu o rotatie 

specifica. 

 

Batoza pentru porumb are o putere de lucru de 3000 kg/h. Functia sa principala este de a indeparta boabele 

uscate de pe stiulete. 

 

Carcasa utilajului este mica si folosind o metoda unica de desfacere, se elimina separat stiuletele curatat. Nu 

necesita curatire si asigura o eficienta ridicata a productiei. 

 

Batoza pentru porumb are o structura simpla si este usor de folosit, structura sa se bazeaza pe separara fortata 

a boabelor de pe stiulete. 

 

Are caracteristicile ce asigura o utilizare optima si intretinerea este foarte usoara. 

 

Utilajul este usor de folosit, ofera o eficienta foarte buna, un motor fiabil si un grad inalt de siguranta. 

 

Este construita astfel incat consumul de curent sa fie redus, usor de manevrat si durabilitate in timp. 
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DATE TEHNICE: 

-putere motor: 2.2 kW 

-tensiune: 220V, 50hz 

-capacitate maxima: 4000 kg/h 

-greutate: 35 kg 

3. INSTRUCTIUNI DE OPERARE 

3.1. Punerea în funcțiune 
Înainte de orice intervenție asupra batozei de porumb sau în cazul montării/înlocuirii unui accesoriu, asigurați-vă că 

aceasta este oprită și nu este conectată alimentarea cu energie electrică.  

Nu lăsați ambalajul din plastic la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul din plastic, 

pungi, folie și piese mici. Există pericol de ingestie și sufocare! 

Înainte de prima utilizare verificați dacă batoza de porumb și accesoriile sale au fost deteriorate de la transport. 

Utilizați doar accesorii livrate împreună cu batoza sau cele recomandate de producător (se achiziționează separat). 

Doar dacă respectați întocmai instrucțiunile de montaj, batoza va putea fi utilizată în siguranță. Pregătiți toate 

piesele corespunzătoare înainte de fiecare etapă de montaj. Curățați spațiul în care urmează să vă desfășurați 

munca, de orice materiale și obiecte care ar putea fi prezente și să vă îngreuneze munca. 

Instalarea batozei de porumb:  

• Verificați componentele batozei care necesită asamblare înainte de punerea în funcțiune.  

• Dacă lipsesc piese sau detectați o defecțiune de orice fel, nu continuați pregătirea batozei până când piesele nu au 

fost înlocuite și/sau defectul a fost remediat. Nerespectarea acestui lucru poate crea situații periculoase sau chiar 

accidente corporale grave.  

• Așezați corpul principal premontat al batozei pe o suprafață plană și uscată.  

• Verificați dacă batoza de porumb este deconectată de la rețeaua electrică.  

• Montați cadrul posterior pe corpul batozei de porumb cu ajutorul șuruburilor din kitul de montaj. 

• Montați cadrul anterior cu roți pe corpul batozei de porumb cu ajutorul șuruburilor din kitul de montaj.  

• Montați bridele pentru susținerea motorului electric cu ajutorul a patru șuruburi și piulițe utilizând o cheie 

hexagonală. 

• Reglați pozițiile de prindere ale bridelor în același plan în funcție de gabaritul motorului electric. Reglajul se poate 

face doar în corpul principal al batozei unde sunt disponibile două găuri de tip butonieră.  

• Montați motorul electric achiziționat separat pe bridele de susținere cu ajutorul șuruburilor și piulițelor utilizând o 

cheie hexagonală. 

• Montați fulia motorului și cureaua de transmisie furnizate împreună cu batoza de porumb.  

• Reglajul se face prin întinderea curelei din găurile de tip butonieră prin urcarea și coborârea motorului. 

Cureaua trebuie reglată între fulia motorului și roata batozei de porumb. Curea trebuie să fie bine întinsă, dar nu 

excesiv. 

• Montați partea de alimentare/împământare electrică conform instrucțiunilor motorului achiziționat (nu face parte 

integrantă din prezentul manual).  

• Montați cuva (gura de alimentare) pe corpul batozei de porumb cu ajutorul șuruburilor din kitul de montaj. 
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• Verificați încă o dată gradul de strângere al șuruburilor montate anterior și rigiditatea ansamblului.  

• Porniți batoza de porumb în gol circa 1 minut și verificați buna funcționare a elementelor montate.  

• Dacă în timpul probei, batoza de porumb vibrează sau se încălzește excesiv contactați un service autorizat. 

Pornirea/oprirea batozei: 

 • Înainte de pornirea batozei verificați conexiunea electrică dacă corespunde cerințelor tehnice.  

• Înainte de pornirea batozei verificați că nu există știuleți sau obiecte străine în interiorul sistemului de antrenare.  

• Cuplați comutatorul PORNIT/OPRIT al motorului electric pe poziția PORNIT.  

• Așteptați un minut de funcționare în gol înainte de a introduce primii știuleți în batoză.  

• La finalizarea activității cuplați comutatorul motorului electric pe poziția OPRIT și deconectați batoza de la rețeaua 

de energie electrică.  

• Dacă urmează ca batoza să nu fie utilizată o perioadă de timp sau va rămâne în repaus câteva ore 

nesupravegheată, se recomandă decuplarea de la rețeaua electrică. 

Dacă apar zgomote anormale în funcționare, opriți imediat batoza de porumb și adresați-vă unui service autorizat 

pentru constatări și reparații. 

Ajustarea distanței de prelucrare:  

• Înaintea utilizării batozei, maneta de ajustare a distanței de prelucrare trebuie reglată la poziția cea mai de sus 

(maximă).  

• După pornirea batozei și introducerea primilor știuleți reglați maneta de ajustare mai jos cu câte o treaptă în 

funcție de rezultatele obținute.  

• Dacă sesizați că sunt eliminați coceni cu multe boabe de porumb neseparate, trebuie să mai coborâți maneta. Dacă 

sesizați o curățare exagerată a cocenilor sau creșterea vibrațiilor se recomandă să poziționați maneta cu o treaptă 

mai sus. 

Intervenții pentru o bună funcționare:  

• La fiecare utilizare, cu batoza complet oprită, se recomandă curățarea de resturi a gurii de alimentare și a 

cilindrului de antrenare. Dacă sunt resturi de coceni care blochează mecanismul de curățare trebuie să acționați 

asupra curelei de transmisie și prin trageri stânga-dreapta, aceste resturi se vor debloca.  

• Înainte de fiecare utilizare lăsați batoza să meargă în gol pentru a elimina eventualele resturi rămase. 

3.2. Modul de operare 
Batoza de porumb se utilizează exclusiv pentru curățarea boabelor de 

porumb de pe știuleți depășunați și bine uscați.Inspectați periodic gradul 

de uzură al suprafețelor de prelucrare a știuleților și dacă acestea 

prezintă lovituri sau deformări importante este necesar să fie înlocuite 

urgent cu piese de schimb originale sau apelați la un centru de sevice 

autorizat. În caz contrar riscați să reduceți eficiența batozei și chiar să 

apară vibrații periculoase urmate de distrugerea unor piese. După o 

anumită perioadă de timp, pentru o funcționare optimă a batozei, este 

necesar să verificați starea de uzură a rulmenților și buna lubrifiere a 

angrenajului. 
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Modul de lucru:  

• Înainte de pornirea batozei verificați conexiunea electrică dacă corespunde cerințelor tehnice.  

• Înainte de pornirea batozei verificați că nu există știuleți sau obiecte străine în interiorul sistemului de antrenare.  

• Cuplați comutatorul PORNIT/OPRIT al motorului electric pe poziția PORNIT.  

• Lăsați batoza să funcționeze în gol circa 1 minut.  

• Alimentați batoza prin gura de alimentare direct dintr-o găleată sau sac de porumb - evitați să realizați alimentarea 

cu măna. 

• Alimentarea cu știuleți de porumb se face continuu pe măsură de sunt preluați, dar fără a forța batoza. 

Este interzisă introducerea mâinilor în gura de alimentare în timp ce batoza funcționează. 

• Știuletele este preluat de cilindrul de antrenare cu nervuri spiralate și prin mișcare de rotație și avans, boabele sunt 

desprinse la contactul cu cilindrul de prelucrare. Cocenii curățați de boabe sunt eliminați la capătul batozei, iar 

boabele de porumb se colecteză în partea de jos a batozei într-un recipient sau sac.  

• În situația în care sesizați că cilindrul de antrenare se oprește sau se frânează foarte mult, trebuie să opriți imediat 

motorul batozei. Prin mișcări ale curelei de antrenare sus-jos se vor elimina cocenii care au blocat mecanismul.  

• În cazul în care cureaua de antrenare s-a rupt trebuie să opriți motorul și s-o înlocuiți imediat.  

• Orice intervenție sau remediere se face după ce motorul a fost decuplat de la rețea.  

• După fiecare utilizare se curăță și se depozitează într-un loc uscat și ferit de intemperii. 

Recomandări: 

• Utilizați echipament de protecție personală: mască de protecție antipraf, antifoane, ochelari de protecție, mănuși 

de protecție.  

• Înainte de începerea lucrului verificați starea perfectă a batozei.  

• Adoptați o poziție de lucru corectă.  

• Vă recomandăm să curățați aparatul imediat, de fiecare dată când ați terminat să îl utilizați.  

• Eliminați defectele apărute la ultima utilizare. 

 • Verificați dacă piesele sunt murdare.  

• Verificați dacă piesele echipamentului prezintă deteriorări, sau dacă șuruburile și piulițele sunt slăbite. 

 

Dacă transferați batoza de porumb altor persoane, dați-le și manualul utilizatorului. Urmarea instrucțiunilor 

din manualul inclus destinat utilizatorului este o cerință preliminară obligatorie în utilizarea corectă a uneltei. 

Manualul utilizatorului conține și instrucțiuni privind operarea, întreținerea și reparațiile produsului. 
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4. INTRETINERE SI ELIMINARE 

4.1. Intretinerea 
Inspecția constantă și întreținerea atentă vor menține batoza de porumb în stare de funcționare continuă și vor 

elimina eventuale posibile probleme. 

Înaintea oricărei operații de întreținere:  

1. Opriți batoza de porumb;  

2. Așteptați oprirea completă a cilindrului;  

3. Deconectați cablul de alimentare de la rețea. 

• Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale, deoarece piesele care nu sunt testate și aprobate 

de producătorul echipamentului pot provoca daune neprevăzute.  

• Lucrările de reparație și întreținere, altele decât cele descrise în această secțiune, trebuiesc efectuate numai de 

specialiști calificați.  

• În cazul în care batoza nu pornește verificați alimentarea electrică.  

• Inspectați periile motorului și înlocuiți-le.  

• Curățați acumulările de impurități care blochează fantele de aerisire ale motorului.  

• Dacă sesizați o eficiență scăzută a batozei de porumb, deși aceasta are toate piesele funcționale, se recomandă să 

solicitați o inspecție la un centru service autorizat.  

• Temperatura de lucru: + 5 °C...+ 40 °C.  

• Temperatura de depozitare: 0 °C...+ 40 °C.  

• După circa 50 de ore de funcționare: 

• Verificați dacă toate piesele sunt bine fixate și dacă sunt parțial înșurubate procedați la strângerea lor dacă este 

necesar.  

• Verificați dacă cilindrul de antrenare prezintă deformări importante sau o uzură accentuată. În acest caz va trebui 

înlocuit cu o piesă de schimb originală într-un service autorizat.  

• Îndepărtați orice corp străin care ar putea să intre în zona de prelucrare.  

• Verificați și după caz ungeți angrenajul cu rulmenți. 

4.2. Curatarea 
Curățați batoza cu o perie de sârmă pentru a îndepărta resturile de coceni. Dacă aveți posibilitatea, suflați periodic 

toate orificiile, pasajele de ventilare folosind aer comprimat uscat. Toate componentele vopsite trebuiesc curățate cu 

o lavetă moale și umedă. Nu utilizați NICIODATĂ solvenți pentru a curăța componentele batozei. Aceștia pot dizolva 

sau deteriora în alt mod materialul. • Purtați ochelari de protecție dacă utilizați aerul comprimat pentru curățarea 

utilajului. 

Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot 

rezulta decolorări, deformări sau fisuri. 
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4.3. Depozitarea 
Nu depozitați batoza neprotejată în aer liber sau în mediu umed. Păstrați-o într-un loc răcoros și uscat. Depozitați-o 

astfel încât aceasta să nu poată fi pornită de către persoane neautorizate. Nu lăsați produsul să stea în soare sau la o 

temperatură mai scazută de -10°C, dacă nu este folosit o perioadă mai lungă de timp. Depozitați produsul într-un 

spațiu inaccesibil copiilor, într-o poziție stabilă și sigură. Nu păstrați produsul ambalat în folie sau în punga de plastic 

pentru a evita acumularea umidității.   

4.4. Garanție / Eliminare produs 
Dacă există o problemă de calitate de la data cumpărării în termen de 2 ani, producătorul va furniza servicii de 

reparații sau înlocuire gratuite. Daunele provocate de operator ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau ca 

urmare a unor dezastre naturale, nu se încadrează în perioada de garanție și se vor percepe costuri de reparație. 

Păstrați certificatul de garanție. Nu este permis să se transfere. Este valabil numai dacă este emis de distribuitori 

autorizați sau agenți agreați de către producător. 

Nu aruncați batoza sau piese ale acesteia împreună cu deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva Europeană 

2002/96/CE (text consolidat la 15.02.2014) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și punerea în 

aplicare a acesteia în conformitate cu legislația națională, instrumentele electrice care au ajuns la sfârșitul vieții 

trebuiesc colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul. 

Simbolul coșului de gunoi încrucișat indicat pe aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, 

trebuie tratat separat de deșeurile menajere și trebuie trimis la un centru de colectare separat pentru echipamentele 

electrice și electronice sau returnat la comerciantul cu amănuntul în momentul achiziționarea unui nou echipament 

echivalent. Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura îndepărtarea produsului la sfârșitul duratei sale de viață în 

instalațiile de colectare corespunzătoare, cunoscând sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind deșeurile. 

Colectarea selectivă pentru fiecare material pentru reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul contribuie la 

evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și asupra sănătății și promovează recuperarea materialelor din 

care este compus produsul. Pentru informații mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactați 

serviciul local pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul unde a fost efectuată achiziția. Producătorii și importatorii 

își îndeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea și eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, 

fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare și reciclare. Ambalajul produsului este 100% reciclabil. 

Echipamentele electrice uzate si accesoriile acestora conțin o cantitate considerabilă de materii prime și plastic, care 

pot fi reciclate la rândul lor. 
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5. INTRETINERE SI ELIMINARE 
 

Trebuie să întrerupeți imediat utilizarea produsului și să contactați distribuitorul dacă problemele de 

funcționare nu pot fi rezolvate utilizând remediile de mai jos. 

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna funcționare a produsului. În majoritatea cazurilor, veți 

putea corecta cu ușurință aceste defecte. Vă rugăm să consultați următorul tabel: 

 

 

 

 

Problema Cauza posibila Remediere 

Batoza nu poate fi pornita Conexiune electrică 

defectuasă sau 

defecțiune a cablului. 

Verificați priza, cablul, conexiunea, ștecherul. Contactați 

un specialist pentru eventualele reparații. 

Sunt evacuați coceni plini 

de boabe de porumb 

Direcția de rotație 

greșită. 

Schimbați sensul de rotație al motorului. 

Spațiu prea mare între 

elementele de curățare. 

Ajustați distanța de prelucrare conform indicațiilor din 

manual. 

Curățare incompletă sau 

evacuare coceni rupți sau 

tocați 

Porumbul este încă 

umed. 

Lăsați știuleții la soare să se usuce complet. 

Știuleți putreziți. Îndepărtați știuleții putreziți. 

Spațiu prea mic între 

elementele de curățare. 

Ajustați distanța de prelucrare conform indicațiilor din 

manu 

Batoza funcționează 

corespunzător, dar 

motorul se încălzește 

excesiv 

Cantitate prea mare de 

știuleți introduși în 

batoză. 

Reduceți cantitatea de știuleți, iar dacă persistă se 

recomandă o pauză de răcire. 

Cureaua de transmisie 

este fierbinte. Carcasa 

rulmentului este 

fierbinte. 

În zona rulmentului s-au 

acumulat resturi. 

Opriți batoza și curățați zona respectivă. 

Rulment foarte uzat sau 

defect. 

Inlocuiți rulmentul uzat. 

Batoza funcționează, dar 

vibrează excesiv 

Rulmenți uzați excesiv Verificați starea de uzură și înlocuiți piesele uzate. 

Cilindrul de prelucrare 

știuleți prezintă 

ciupituri, rupturi sau are 

deformări. 

Verificați dacă cilindrul de prelucrare este avariat. Dacă 

este cazul înlocuiți-l. 

Batoza s-a oprit brusc din 

funcționare 

Mecanism de acționare 

avariat. 

Necesită o evaluare într-un service autorizat. 

Protecție la 

suprasarcină. 

n caz de suprasolicitare motorul se oprește. Lăsați batoza 

să funcționeze fără sarcină la turația maximă de mers în 

gol timp de aproximativ 30 secunde pentru a se răci. În caz 

că situația persistă este necesar să opriți activitatea 

pentru câteva minute. 
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CERTIFICAT DE GARANȚIE 

Produsele comercializate de SC TEHNO MSS SRL beneficiaza de condițiile de garanție conform  

Legii nr. 449/2003 republicată, privind asigurarea protecției consumatorului, OG 21/1992 actualizată și a 

Legii nr. 269/2004, condițiile de garanție fiind acordate după caz, pentru persoane fizice, cât și pentru 

persoane juridice. 

Astfel , garanția va fi acordată, în condițiile Codului Civil, diferențiat, termenul de valabilitate pentru 

persoanele fizice fiind de 24 LUNI, iar pentru persoanele juridice 12 LUNI, de la data livrării cu condiția 

respectării instrucțiunilor din  manualelor de utilizare primit sau incarcat pe site-ul nostru, condițiilor de 

montaj, instalare, transport, manipulare, depozitare, exploatare și întreținere. 

Clientul are obligația să  verifice primirea integral și buna stare a produselor și să sesizeze orice deficient sau 

defecțiune constatată in maxim 3 zile de la primirea coletului. 

În cazul în care cumpărătorul a primit produsul fără certificate de garanție sau manual de utilizare vă 

recomandăm să reclamați lipsa acestora în cel mult 48 de ore de la achiziționarea produsului la adresele 

indicate pe magazinul nostru on-line. 

Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul trebuie să prezinte în original factura și certificatul de garanție. 

Va rugam sa aveti in considerare, in cazul in care ati achizitionat sau sunteti pe cale sa achizitionati un 

produs ce nu este destinat pietei europene, acesta nu va fi acoperit de Politica Garantiei Europene. In aceasta 

privinta, atunci cand doriti sa faceti o achizitie va rugam sa verificati daca produsul este un model fabricat 

pentru piata europeana (aceasta informatie este disponibila pe plăcuța produsului).  

Produsul a fost achiziționat personal din altă țară sau a fost comandat dintr-o altă țară la cererea clientului, 

poate fi reparat contra-cost în condițiile în care pentru acesta sunt disponibile componentele necesare pentru 

a putea fi reparat. 

- Costurile de reparație vor fi suportate de client, iar timpul de reparație poate fi mai lung decât de obicei. 

-Costul detaliat și timpul estimat de reparație pot fi confirmate la centrul service unde va fi predat produsul; 

- Dacă există o diferență semnificativă în ceea ce privește specificațiile produsului, reparația nu poate fi 

efectuată. 

-Un produs nu poate fi reparat dacă mediul de funcționare al produsului este diferit cum ar fi: lățimea de 

bandă, tensiunea de alimentare, etc. 

Pentru a beneficia de reparaţii gratuite în termen de garanţie, cumpărătorul trebuie: 

- să folosească produsul conform instrucţiunilor de utilizare; 

- să respecte instrucţiunile de transport, depozitare, conservare; 

- să nu afecteze sigiliul şi seria de fabricaţie; 

- să nu permită, în caz de defecţiuni, intervenţia altor persoane decât cele ale unităţii SERVICE; 

- să prezinte acest document cât şi cel de cumpărare (factură, chitanţă fiscală, chitanţă, bon) la societatea de 

Service. 

 

Neacordarea garanției operează în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare cu 

privire la următoarele situații: 
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• Neprezentarea certificatului de garanție și facturii; 

• Utilizarea produsului în aplicaţii ce necesită performanţe şi calităţi altele decât cele oferite de clasa şi 

scopul pentru care este destinat produsul sau în afara specificaţiilor tehnice aferente; 

• Uzura normală a produselor (ex. uzura fizica, mecanică şi electrică, scăderea în timp a luminozităţii 

ecranelor monitoarelor); 

• Utilizarea produsului în condiţii neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare, 

împământare inexistentă sau greşită, acţiunea şocurilor, vibraţiilor, loviturilor sau altor forme de abuz fizic; 

• Utilizarea de accesorii altele decât cele indicate de producător în specificaţiile tehnice, utilizarea 

produsului în condiţii de mediu necorespunzătoare precum acţiuni ale substanţelor chimice, noxe, fum, praf sau 

umiditate; 

• Manipularea sau instalarea greşită (ex: instalarea greşită a bateriilor sau a acumulatorilor, utilizarea 

altor modele de surse de alimentare sau accesorii decât cele livrate sau indicate de producător); 

• Setări greşite ale produselor sau programelor; 

• Deteriorări termice, mecanice şi plastice ale produsului datorate incendiilor, accidentelor, vibraţiilor, 

intemperiilor, neglijenţei în utilizare sau a oricăror altor factori, independent de Producător; 

• Produsul este neîntreținut corespunzător (murdar, lovit, deteriorate, fără ulei de ungere etc) 

• Au fost adăugate modificări neautorizate de furnizor; 

• Utilizare in regim de suprasarcină sau în regim profesional a produselor casnice 

• Produsul a fost utilizat necorespunzător destinației sale, 

• Exploatare incorectă prin folosirea uleiurilor și combustibililor de proastă calitate, a lanțurilor sau a 

discurilor de tăiere uzate, filtre de aer înfudate, zonele de răcire a motoarelor necurate, etc 

• Produsul nu este livrat vanzatorului pentru reparația în service în ambalaj original. 

Certificatele de garanție pe suport durabil pentru produsele de folosință îndelungată se eliberează odata cu 

achizitionarea produselor și se înmânează la momentul ridicării sau livrării produselor. 

 

Serie Factură:TMS2021 Număr:______  Awb:________________________________ 

Denumire Produs:________________________________________________________ 
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Suntem o echipa tanara infiintata in 2015, dornica de modernizare a fermelor zootehnice romanesti si 

va stam la dispozitie cu produsele noastre incercand sa imbinam atat eficienta cat si calitatea! 

Venim in intampinarea micilor fermieri dorind sa le oferim o mare gama de utilaje agricole si accesorii 

pentru cresterea animalelor si a pasarilor, in gospodariile proprii sau in ferme, la preturi avantajoase. 

 

 

CONTACT 

RELATII CLIENTI: 0787777448/ 0787773888 

EMAIL: tehnoms.iasi@gmail.com 

Site: www.tehno-ms.com 

J22/1717/2015 

RO35049120 

str. Al. O. Teodoreanu nr. 51-53 (fosta Proletari) 

Iasi, Iasi 
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https://www.tehno-ms.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4xcmVeSat2A

