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1. Innledning 

 
SAMI takker dem for kjøp av vår redskap. Vi håper at de kommer til å være fornøyd 

med vårt produkt. Dette produktet er et resultat som er oppnådd takket være SAMIs 

langvarig erfaring med design og produksjon av ulik arbeidsutstyr. Vi ber at de leser 

gjennom og forstår denne bruksanvisningen i sin helhet før utstyret taes i bruk. Dette 

forenkler bruk og vedlikehold, hjelper å unngå sammenbrudd og skader og forlenge 

levetiden for deres maskin. Ikke betenk dem på å ta kontakt med vår importør, dersom 

de har behov for hjelp angående vedlikehold, reservedeler eller hvilke som helst 

problemer relatert til bruk av utstyr. 

 

 

2. Tiltenkt bruk og arbeidsprinsipp 

 
SAMI rundballepigg kan festes til traktorens frontinnfestning (trima, sms, euro, 

avant). 

Rundballepiggen er tiltenkt for løfting og transport av silo- eller rundballer. 

To kraftige smidde pigger garanterer at ballen som løftes, står sikkert på plass. 

Ved transport av rundballer må ballens tyngdepunkt plasseres nærmest mulig inntil 

rammen. Dette bidrar til å sikre trygt arbeid med utstyret. 

 

 

 

3. Sikkerhetsinstruksjoner 
 

 Les gjennom både traktorens og utstyrets bruksanvisning før bruk. 

  Vær sikker på at utstyrets monteringsbolter låser korrekt før utstyret 

kobles til. 

 Start ikke arbeidet hvis utstyret ikke er ordentlig låst til traktoren. 

 Start driften sakte og forsiktig. 

 Utstyret skal alltid være plassert lavest mulig for å garantere maksimal 

stabilitet ved drift. 

 Vær sikker på at ingen mennesker står i nærheten før piggen dreies. 

Klemfare! 

 Vær spesielt forsiktig i svinger når De kjører for å unngå at piggen treffer 

ytre gjenstander. 

 Stå aldri under utstyret, selv om motoren ikke er i drift vil piggen senkes 

ned dersom løfteanleggets styrehåndtak beveges. 

 Bli også kjent med traktorens sikkerhetsinstruksjoner før bruk av piggen. 

 For å kunne arbeide med rundballepigg må traktoren være utstyrt med 

tilstrekkelig motvekt.  
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4. Tekniske data 

 
 

Type SMS Euro 
Lengde, mm 1220 1220 

Bredde, mm 1150 1150 

Høyde, mm 570 570 

Vekt, kg 64 73 

 

 

 

5. Garantibetingelser 
 

AS SAMI gir sine produkter tolv (12) måneders garanti fra kjøpedato. 

 

- Materiale- og produksjonsfeil som blir oppdaget i garantiperioden blir dekket av 

garantien.  

- Reparasjonstimer godtgjøres kun hvis produksjonsfabrikken ikke utfører 

reparasjoner selv. 

- Produksjonsfabrikken enten reparerer feilaktige deler eller erstatter de med nye. 

- Produksjonsfabrikken godtgjør priset på kundens kjøpte maskindeler kun etter en 

spesialavtale med fabrikken.  

- Underleverandørenes deler har produsentgaranti. 

- Garantiservice utvider ikke garantiperioden. 

- Garantien gjelder ikke for skader, som er forårsaket av forsømmelig bruk eller  

hvis de godkjente tekniske opplysninger i denne bruksanvisningen overskrides. 

 

 

Garantien gjelder ikke for: 

- Forbruksdeler  

- Driftsstans og andre driftstap og skader 

- Transportutgifter (reise- og fraktutgifter) 

- Overtids- og dagpenger 

 

 

Garantien gjelder ikke for skader som er resultat av: 

- Forsømmelig og feil bruk av produktet 

- Produsentens bruks- og vedlikeholdsanvisninger følges ikke etter 

- Normal slitasje 

- Unormale bruksforhold 

- Overlast eller annen type ikke hensiktsmessig bruk 

- Mangel på vedlikehold og kontroll 

- Reparasjoner som er blitt utført ikke møter standarden 

- Bruk av andre reservedeler og utstyr enn SAMI originaler 

- Langvarig opphold i forhandlerens lager (f. eks. farge-eller korrosjonsfeil) 

- Produsenten påtar seg ingen ansvar for driftsbrudd eller andre driftstap, som er 

følge av hvilken som helst mangel. 
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Alle garantibetingelser gjelder kun for en ny rundballepigg som er blitt kjøpt hos AS 

SAMI autorisert importør. Garantien gjelder ikke for videresolgte rundballepigger. 

 

Ta kontakt med importør  eller autorisert forhandler dersom en feil eller mangel 

oppstår. Først av alt noter produksjonsår / serienummer, se produsentskilt. 

 

 

 

PRODUSENT: 

 

AS SAMI 

Tule 20, Saue, Harju 76505, Estland 

Tel. +3726 709 040 

e-post: sami@sami.ee 

www.sami.ee 

 

IMPORTØR: 

 

SISU PRODUKTER AS 

Dyrskuvn 42, 2040 Kløfta 

Tel. + 47 63943900 

e-post: kontor@sisu.no 

www.sisu.no 
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