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MP 84 Series
MP 98 Series
SD 98 Series
SD 108 Series

BG  
Косачка със седнал водач - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

EL  
Χλοοκοπτικό τρακτέρ με εποχούμενο χειριστή  - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

HU  
Vezetőüléses fűnyírógép - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

RO  
Mașină de tuns iarba cu șofer la volan - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

RU  
Ездовая косилка с сиденьем - РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто 
руководство по зксплуатации.

SK  
Kosačka so sediacou obsluhou - NÁVOD NA POUŽITIE
UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

TR  
Oturan sürücülü çim biçme makinesi - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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�1� DATI TECNICI SD 98 Series SD 108 Series
�2� Potenza nominale * kW 6,4 ÷ 11,5 6,4 ÷ 11,5
�3� Giri al minuto * min-1 2800 ± 100 2800 ± 100
�4� Impianto elettrico V 12 12

�5� Pneumatici anteriori 13 x 5,00-6
(15 x 5,00-6)

13 x 5,00-6
(15 x 5,00-6)

�6� Pneumatici posteriori 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8

�7� Pressione gonfiaggio anteriore  13 x 5,00-6
                                                   15 x 5,00-6

bar
bar

1,5
1,0

1,5
1,0

�8� Pressione gonfiaggio posteriore bar 1,2 1,2
�9� Massa * kg 160 ÷ 171 160 ÷ 171

�10�
Diametro interno di sterzata 
(diametro minimo di erba non tagliata) lato 
sinistro

m 1,4 1,3

�11� Altezza di taglio cm 3 ÷ 8,5 3 ÷ 8,5
�12� Larghezza di taglio cm 98 107
�13� Capacità del sacco di raccolta l - -

�14�
Trasmissione meccanica 
Velocità di avanzamento (indicativa) 
a 3000 min-1

km/h 2,2 ÷ 9,7 2,2 ÷ 9,7

�15�
Trasmissione  idrostatica
Velocità di avanzamento (indicativa) 
a 3000 min-1

km/h 0 ÷ 8,8 0 ÷ 8,8

�16� Limite di velocità con catene da neve 
(se accessorio previsto) km/h 9,7 9,7

�17� Dimensioni
�18� Lunghezza mm 1647 1647

�19� Lunghezza con sacco 
(Lunghezza senza sacco) mm -

-
-
-

�20� Larghezza mm - -

�21� Larghezza con deflettore di scarico laterale
(Larghezza senza deflettore di scarico laterale)

1198
(1051)

1312
(1101)

�22� Altezza mm 1068 1068
�23� Codice dispositivo di taglio 82004346/0 82004357/0
�24� Capacità del serbatoio carburante l 6,5 6,5

�25� Limite di carico per dispostivo di traino 
(Forza verticale massima) N (kg) 245 

(25)
245 
(25)

�26� Limite di carico per dispostivo di traino
(Peso massimo rimorchiabile) N (kg) 980 

(100)
980 
(100)

�27� Inclinazione massima consentita 10° (17%) 10° (17%)
�28�
�29�

Livello di pressione acustica
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

83,8
0,3

86,3
2,5

�30�
�29�

Livello di potenza acustica misurato
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

99
0,8

99
0,7

�31� Livello di potenza acustica garantito dB(A) 100 100
�32�
�29�

Livello di vibrazioni al posto di guida
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
0,94
1,39

0,80
1,46

�33�
�29�

Livello di vibrazioni al volante
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
3,33
2,72

2,44
1,95 

*   Per il dato specifico, fare riferimento a quanto indicato nell’etichetta di identificazione della macchina.



�1� DATI TECNICI MP 84 Series MP 98 Series
�2� Potenza nominale * kW 5,56 ÷ 9,7 6,3 ÷ 10,3
�3� Giri al minuto * min-1 2300/2400 ± 100 2600 ± 100
�4� Impianto elettrico V 12 12

�5� Pneumatici anteriori 13 x 5,00-6
(15 x 5,00-6)

13 x 5,00-6
(15 x 5,00-6)

�6� Pneumatici posteriori 18 x 8,50-8
(18 x 6,50-8)

18 x 8,50-8
(18 x 6,50-8)

�7� Pressione gonfiaggio anteriore  13 x 5,00-6
                                                   15 x 5,00-6

bar
bar

1,5
1,0

1,5
1,0

�8� Pressione gonfiaggio posteriore bar 1,2 1,2
�9� Massa * kg 180 ÷ 187 185 ÷ 200

�10�
Diametro interno di sterzata 
(diametro minimo di erba non tagliata) lato 
sinistro

m 1,8 1,4

�11� Altezza di taglio cm 3 ÷ 8,5 3 ÷ 8,5
�12� Larghezza di taglio cm 83 97
�13� Capacità del sacco di raccolta l 210 ÷ 240 210 ÷ 240

�14�
Trasmissione meccanica 
Velocità di avanzamento (indicativa) 
a 3000 min-1

km/h 2,2 ÷ 9,7 2,2 ÷ 9,7

�15�
Trasmissione  idrostatica
Velocità di avanzamento (indicativa) 
a 3000 min-1

km/h 0 ÷ 8,8 0 ÷ 8,8

�16� Limite di velocità con catene da neve 
(se accessorio previsto) km/h 9,7 9,7

�17� Dimensioni
�18� Lunghezza mm - -

�19� Lunghezza con sacco 
(Lunghezza senza sacco) mm 2340 

(1814)
2340 
(1814)

�20� Larghezza mm 902 1020

�21� Larghezza con deflettore di scarico laterale
(Larghezza senza deflettore di scarico laterale) - -

�22� Altezza mm 1098 1098

�23� Codice dispositivo di taglio 82004358/0 - 82004359/0
82004360/0 - 82004361/0

82004362/0 - 82004363/0
82004346/0 - 82004364/0

�24� Capacità del serbatoio carburante l 6,5 6,5

�25� Limite di carico per dispostivo di traino 
(Forza verticale massima) N (kg) 245 

(25)
245 
(25)

�26� Limite di carico per dispostivo di traino
(Peso massimo rimorchiabile) N (kg) 980 

(100)
980 
(100)

�27� Inclinazione massima consentita 10° (17%) 10° (17%)
�28�
�29�

Livello di pressione acustica
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

86
1,1

86
1,12

�30�
�29�

Livello di potenza acustica misurato
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

100
0,63

100
0,65

�31� Livello di potenza acustica garantito dB(A) 100 100
�32�
�29�

Livello di vibrazioni al posto di guida
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
1,06
0,99

0,7
0,25

�33�
�29�

Livello di vibrazioni al volante
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
6,37
2,19

8,2
1,53 

*   Per il dato specifico, fare riferimento a quanto indicato nell’etichetta di identificazione della macchina.



�42� ACCESSORI A RICHIESTA
�42.A1�
�42.A2� Kit “mulching” 

�42.B� Carica batteria di mantenimento 
�42.C� Kit traino 
�42.D� Telo di copertura 
�42.E� Kit di protezione scarico posteriore (solo per modelli MP series) 
�42.F� Catene da neve (18”) 
�42.G� Ruote da fango/neve (18”) 
�42.H� Rimorchio 45-03453-997
�42.I� Spargitore 45-03153-997
�42.J� Rullo per erba 45-0267
�42.K� Spalaneve a lama ST-1402
�42.L� Raccoglitore foglie ed erba 38” (solo per modelli SD series) 45-03313-997
�42.L� Raccoglitore foglie ed erba 42” (solo per modelli SD series) 45-02616-997

�34� TABELLA PER LA CORRETTA COMBINAZIONE DEGLI ACCESSORI
�34.A�  ACCESSORI POSTERIORI

H

�42.H�
I

�42.I� �42.J� �42.L� �42.F� �42.G�

�3
4.
B�
  A

CC
ES

SO
RI

 F
RO

N
TA

LI

�42.F�

  - - - -

�42.G�

  - - - -

�42.K�

-  - -  
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[1]    BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2]    Номинална мощност *
[3]    Обороти в минута (*)
[4]    Електрическа система
[5]    Предни гуми
[6]    Задни гуми
[7]    Налягане предно напомпване
[8]    Налягане задно напомпване
[9]    Маса (*)
[10]    Вътрешен диаметър на завиване 

(минимален диаметър на неотрязана 
трева) лява страна

[11]    Височина на косене
[12]    Ширина на косене
[13]    Вместимост на торбата за събиране на 

трева
[14]   Механична трансмисия - Скорост на 

напредване (индикативна) - 3000 min-1

[15]    Хидростатична трансмисия - Скорост на 
напредване (индикативна) - 3000 min-1

[16]    Граница на скоростта с верига за сняг 
(ако тази принадлежност е предвидена)

[17]    Размери
[18]    Дължина
[19]    Дължина с торбата за събиране на трева 

(дължина без торбата за събиране на 
трева)

[20]   Ширина
[21]  Ширина с дефлектор на страничното 

разтоварване (Ширина без дефлектор на 
страничното разтоварване)

[22]   Височина
[23]    Код на инструмента за рязане
[24] Вместимост на резервоара за гориво
[25]  Ограничение на товара за теглещото 

устройство (максимална вертикална сила)
[26]  Ограничение на товара за теглещото 

устройство (максимално тегло за теглене)
[27]  Максимално допустим наклон
[28]     Ниво на звуково налягане
[29]      Несигурност на измерване
[30]      Измерено ниво на акустична мощност
[31]      Гарантирано ниво на акустична мощност
[32]      Ниво на вибрации в мястото за 

управление
[33]      Ниво на вибрации на волана

[34]    Таблица за правилното комбиниране 
на принадлежностите

[34.A] задни принадлежности
[34.B] челни принадлежности
[42]     принадлежности по поръчка
[42.A1, 42.A2]   Hабор за “mulching”
[42.B]   Зарядно устройство за поддържане
[42.C]   Набор за теглене
[42.D]  Покривен брезент
[42.E]   Набор защита на задно 

разтоварване (само за модели от 
серията MP)

[42.F]   Вериги за сняг (18”)
[42.G]  Колела за кал / сняг (18”)
[42.H]   Ремарке
[42.I]   Приспособление за  разсейване на 

пясък или чакъл
[42.J]   Ролка за трева
[42.K]   Снегорин с острие
[42.L]   Събирач на листа и трева (само за 

модели от серията SD)

*   За специфични данни, вижте посоченото 
на идентификационния етикет на 
машината

[1]  BS - TEHNIČKI PODACI
[2]   Nazivna snaga (*)
[3]    Obrtaji u minuti (*)
[4]    Električna instalacija
[5]    Prednje gume
[6]    Zadnje gume
[7]    Pritisak vazduha u prednjim gumama
[8]    Pritisak vazduha u zadnjim gumama
[9]   Masa (*)
[10]    Unutrašnji prečnik skretanja (najmanji 

prečnik kada trava nije pokošena) lijeva 
strana

[11]   Visina košenja
[12]   Širina košenja
[13]    Kapacitet vreće za skupljanje trave
[14]    Mehanički prijenos Brzina kretanja 

(orijentaciono) na 3000 min-1

[15]    Hidrostatički prijenos 
Brzina kretanja (orijentaciono) na 3000 min-1

[16]    Ograničenje brzine s lancima za snijeg 
(ako su oni predviđena dodatna oprema)

[17]    Dimenzije
[18]   Dužina
[19]   Dužina s vrećom (dužina bez vreće)
[20]   Širina
[21]  Širina s usmjerivačem bočnog izbaci-

vanja (Širina bez usmjerivača bočnog 
izbacivanja)

[22]   Visina
[23]    Šifra rezne glave
[24]    Kapacitet spremnika goriva
[25]  Granica nosivosti uređaja za vuču (maksi-

malna vertikalna sila)
[26]  Granica nosivosti uređaja za vuču (maksi-

malna težina koja se smije vući)
[27]  Maksimalni dozvoljen nagib
[28]   Razina zvučnog pritiska
[29]   Mjerna nesigurnost
[30]   Izmjerena razina zvučne snage
[31]   Garantirana razina zvučne snage
[32]   Razina vibracija na mjestu vozača
[33]   Razina vibracija na volanu
[34]     Tablica za pravilno kombinovanje 

dodatne opreme
[34.A]  Zadnja dodatne oprema
[34.B] Prednja dodatne oprema
[42]     Dodatna oprema na zahtjev
[42.A1, 42.A2]     Komplet za malčiranje
[42.B]     Punjač akumulatora za održavanje
[42.C]   Komplet za vuču
[42.D]  Pokrovna cerada
[42.E]   Komplet štitnika za izbacivanje odotraga 

(samo za seriju modela MP)
[42.F]   Lanci za snijeg (18”)
[42.G]  Točkovi za blato / snijeg (18”)
[42.H]   Prikolica
[42.I]   Rasipač
[42.J]   Valjak za travu
[42.K]   Plug za snijeg s nožem
[42.L]   Skupljač lišća i trave (samo za seriju 

modela SD)

*   Za specifični podatak, pogledajte što je navede-
no na identifikacijskoj naljepnici mašine

[1]  CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2]   Jmenovitý výkon (*)
[3]    Otáčky za minutu (*)
[4]    Elektroinstalace
[5]    Přední pneumatiky
[6]    Zadní pneumatiky
[7]   Tlak huštění předních pneumatik
[8]    Tlak huštění zadních pneumatik
[9]   Hmotnost (*)
[10]   Vnitřní průměr zatáčení (minimální 

průměr plochy s neposečenou trávou) 
levá strana

[11]   Výška sekání
[12]   Šířka sekání
[13]   Kapacita sběrného koše
[14]   Mechanická převodovka 

Rychlost pojezdu (přibližná) při 3000 
min-1

[15]   Hydrostatická převodovka 
Rychlost pojezdu (přibližná) při 3000 
min-1

[16]   Mezní rychlost se sněhovými řetězy 
(pokud se jedná o určené příslušenství)

[17]   Rozměry
[18]  Délka
[19]  Délka s košem (Délka bez koše)
[20]   Šířka
[21]  Šířka vychylovače bočního výhozu (Šířka 

bez vychylovače bočního výhozu)
[22]   Výška
[23]   Kód sekacího zařízení
[24]  Kapacita palivové nádržky
[25]  Mezní zatížení tažného zařízení (max. 

svislá síla)
[26]  Mezní zatížení tažného zařízení (max. 

tažená hmotnost)
[27]  Maximální povolené naklonění
[28]   Úroveň akustického tlaku
[29]   Nepřesnost měření
[30]   Úroveň naměřeného akustického 

výkonu
[31]    Úroveň zaručeného akustického výkonu
[32]    Úroveň vibrací na místě řidiče
[33]    Úroveň vibraci na volantu
[34]   Tabulka pro správnou kombinaci 

příslušenství

[34.A] Zadní příslušenství
[34.B] Fřední příslušenství
[42]  Příslušenství na požádaní
[42.A1, 42.A2]    Sada pro mulčování
[42.B]    Udržovací nabíječka akumulátoru
[42.C]    Sada tažného zařízení
[42.D]  Krycí plachta
[42.E]   Sada ochranného krytu zadního výhozu
            (jen pro modely řady MP)
[42.F]   Sněhové řetězy (18”)
[42.G]  Kola do bláta / sněhu (18”)
[42.H]   Přívěs
[42.I]   Posypávač
[42.J]   Válec pro válcování trávy
[42.K]   Sněhová radlice 
[42.L]   Sběrač listí a trávy (jen pro modely 

řady SD)

*   Ohledně uvedeného údaje vycházejte z 
hodnoty uvedené na identifikačním štítku 
stroje.

[1]  DA - TEKNISKE DATA
[2]   Nominel effekt (*)
[3]    Omdrejninger pr. minut (*)
[4]    Elektrisk anlæg
[5]    Forhjulsdæk
[6]    Baghulsdæk
[7]   Pumpetryk for fordæk
[8]   Pumpetryk for bagdæk
[9]   Vægt (*)
[10]   Intern drejediameter (minimumdiameter 

for ikke-afklippet græs) venstre side
[11]   Klippehøjde
[12]   Klippebredde
[13]   Størrelse på opsamlingspose
[14]   Mekanisk transmission 

Fremdriftshastighed (vejledende) ved 
3000 min-1

[15]   Hydrostatisk transmission 
Fremdriftshastighed (vejledende) ved 
3000 min-1

[16]   Hastighedsgrænse med snekæder 
(hvis disse er monteret)

[17]    Mål
[18]   Længde

[19]     Længde med opsamlingspose 
(længde uden pose)

[20]   Bredde
[21]  Bredde med sideudkast skærm (Hvis 

monteret)
[22]   Højde
[23]     Skæreanordningens varenr.
[24]  Brændstofstankens kapacitet
[25]  Belastningsgrænse for trækanordning 

(maksimal, vertikal effekt) 
[26]  Belastningsgrænse for trækanordning 

(maksimal anhængervægt)
[27]  Maksimal tilladt hældning
[28]    Lydtryksniveau
[29]    Måleusikkerhed
[30]    Målt lydeffektniveau
[31]    Garanteret lydeffektniveau
[32]    Vibrationsniveau på førersædet
[33]    Vibrationsniveau ved rattet
[34]  Tabel over udstyrets korrekte kombination
[34.A]  Bagmonteret tilbehør
[34.B]  Formonteret tilbehør
[42]   Ekstraudstyr
[42.A1, 42.A2]    Sæt til “Multiclip”
[42.B]    Udligningsbatterilader
[42.C]    Sæt til bugsering
[42.D]  Presenning
[42.E]   Sæt til beskyttelse på bagudkast (bare 

for MP serie modeller)
[42.F]   Snekæder (18”)
[42.G]  Mudder- og snehjul (18”)
[42.H]   Anhænger
[42.I]   Fordeler
[42.J]   Græsvalse
[42.K]   Sneplov med skrabeskær
[42.L]   Opsamlingsmaskine til blade og græs 

(bare for SD serie modeller)

*   For disse data henvises til hvad der er angi-
vet på maskinens identifikationsmærkat.



 [1]  DE - TECHNISCHE DATEN
[2]   Nennleistung (*)
[3]   Umdrehungen pro Minute (*)
[4]   Elektrische Anlage
[5]   Reifen Vorderräder
[6]   Reifen Hinterräder
[7]   Reifendruck vorne
[8]   Reifendruck hinten
[9]   Gewicht (*)
[10]   Innerer Wendekreisdurchmesser (Min-

destdurchmesser bei nicht geschnitte-
nem Gras) linke Seite

[11]   Schnitthöhe
[12]   Schnittbreite
[13]   Fassungsvermögen der Grasfangein-

richtung
[14]   Mechanischer Antrieb - Vorschubge-

schwindigkeit (Richtwert) bei 3000 min-1

[15]   Hydrostatischer Antrieb - Vorschubge-
schwindigkeit (Richtwert) bei 3000 min-1

[16]   Geschwindigkeitsgrenze mit Schneeket-
ten 
(falls als Zubehör vorgesehen)

[17]   Abmessungen
[18]   Länge
[19]   Länge mit Grasfangeinrichtung 

(Länge ohne Grasfangeinrichtung)
[20]   Breite
[21]  Breite mit seitlichem Auswurfdeflektor 
(Breite ohne seitlichen Auswurfdeflektor)
[22]   Höhe
[23]   Code Schneidwerkzeug
[24]   Inhalt des Kraftstofftanks
[25]  Lastgrenze für Zugvorrichtung (max. 

senkrechte Kraft)
[26]  Lastgrenze für Zugvorrichtung (max. 

Zuggewicht)
[27]  Max. zulässige Neigung
[28]   Schalldruckpegel
[29]   Messungenauigkeit
[30]   Gemessener Schallleistungspegel
[31]   Garantierter Schallleistungspegel
[32]   Vibrationspegel am Fahrersitz
[33]    Vibrationspegel am Lenkrad
[34]    übersicht für die korrekte zubehörkom-

bination
[34.A]  Heckseitiges zubehör

[34.B]  Frontseitiges zubehör
[42]  Sonderzubehör
[42.A1, 42.A2]    “Mulching”-kit
[42.B]    Batterieladegerät
[42.C]    Zugvorrichtung
[42.D]   Abdeckung
[42.E]   Kit hinterer auswurfschutz (nur für 

MP-Series)
[42.F]   Schneeketten (18”)
[42.G] M+S-Räder (Matsch- und Schneeräder) 

(18”)
[42.H]   Anhänger
[42.I]   Streuer
[42.J]   Rasenwalze
[42.K]   Schneepflug
[42.L]   Sammler für laub und gras (nur für 

SD-Series)

        
*   Für die genaue Angabe nehmen Sie bitte 
auf das Typenschild der Maschine Bezug.

[1]  EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[2]   Ονομαστική ισχύς (*)
[3]   Στροφές ανά λεπτό (*)
[4]   Ηλεκτρικό σύστημα
[5]   Εμπρόσθια ελαστικά
[6]   Πίσω ελαστικά
[7]   Πίεση εμπρόσθιων ελαστικών
[8]   Πίεση πίσω ελαστικών
[9]   Βάρος (*)
[10]   Εσωτερική διάμετρος στροφής 

(ελάχιστη διάμετρος χλόης που δεν 
κόβεται) αριστερή πλευρά

[11]   Ύψος κοπής
[12]   Πλάτος κοπής
[13]    Χωρητικότητα του κάδου περισυλλογής
[14]    Μηχανικό σύστημα μετάδοσης 

Ταχύτητα κίνησης (ενδεικτική) στις 
3000 σ.α.λ.

[15]    Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης 
Ταχύτητα κίνησης (ενδεικτική) στις 
3000 σ.α.λ.

[16]    Όριο ταχύτητας με αλυσίδες
χιονιού (αν προβλέπεται ως αξεσουάρ)
[17]    Διαστάσεις
[18]    Μήκος

[19]    Μήκος με κάδο (μήκος χωρίς κάδο)
[20]    Πλάτος
[21]  Πλάτος με πλευρικό εκτροπέα 

αποβολής (Πλάτος χωρίς πλευρικό 
εκτροπέα αποβολής)

[22]    Ύψος
[23]    Κωδικός συστήματος κοπής
[24]  Χωρητικότητα του ντεπόζιτου  καυσίμου
[25]  Όριο φορτίου για το σύστημα 
ρυμούλκησης (μέγιστη κάθετη δύναμη)
[26]  Όριο φορτίου για το σύστημα 

ρυμούλκησης (μέγιστη ρυμουλκούμενο 
βάρος)

[27] Μέγιστη επιτρεπόμενη γωνία
[28]    Στάθμη ακουστικής πίεσης
[29]    Αβεβαιότητα μέτρησης
[30]    Μετρημένη στάθμη ακουστικής ισχύος
[31]    Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος
[32]    Επίπεδο κραδασμών στη θέση του 

οδηγού
[33]    Επίπεδο κραδασμών στο τιμόνι
[34]    σωστος πινακας για το σωστο 

συνδυασμο των παρελκομενων
[34.A]    οπισθια παρελκομενα
[34.B]    εμπροσθια παρελκομενα
[42]    αιτουμενα παρελκομενα
[42.A1, 42.A2]    Σετ “mulching”
[42.B]    Φορτιστής συντήρησης μπαταρίας
[42.C]    Σετ ρυμουλκησης
[42.D]  Κάλυμμα προστασίας
[42.E]   Σετ προστασιας οπισθιας αποβολης 

(μόνο για τα μοντέλα της σειράς MP)
[42.F]   Αλυσιδες χιονιου (18”)
[42.G]  Τροχοί για λάσπη / χιόνι (18”)
[42.H]   Ρυμουλκουμενο
[42.I]   Διανομεας
[42.J]   Κυλινδρος για χλοη
[42.K]   Εκχιονιστικό με λάμα
[42.L]   Συλλεκτης φυλλων και χλοης (μόνο 

για τα μοντέλα της σειράς SD)

*   Για το συγκεκριμένο στοιχείο, ελέγξτε 
τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα 
προσδιορισμού του μηχανήματος

[1]  EN - TECHNICAL DATA
[2]   Nominal power (*)
[3]   RPM (*)
[4]   Electrical system
[5]   Front tyres
[6]   Rear tyres
[7]   Front tyre pressure
[8]   Rear tyre pressure
[9]   Mass (*)
[10]   Inside turning circle 

(minimum diameter of uncut grass) 
left side

[11]   Cutting height
[12]   Cutting width
[13]   Grass catcher capacity
[14]   Mechanical transmission 

Forward speed (approximate) at 3000 
min-1

[15]   Hydrostatic transmission 
Forward speed (approximate) at 3000 
min-1

[16]   Speed limit with snow chains (if available)
[17]   Dimensions
[18]   Length
[19]   Length with grass catcher  

(length without grass catcher)
[20]   Width
[21]  Width with side discharge chute (Width 

without side discharge chute)
[22]    Height
[23]    Cutting means code
[24]  Fuel tank capacity
[25]  Admissible load on towing device (maxi-

mum vertical weight)
[26]  Admissible load for towing device (maxi-

mum towing weight)
[27]  Maximum admissible tilt
[28]    Acoustic pressure level
[29]    Measurement uncertainty
[30]    Measured acoustic power level
[31]    Guaranteed acoustic power level
[32]    Operator position vibration level
[33]    Steering wheel vibration level
[34]  Table for correct accessory combinations
[34.A]  Rear accessories
[34.B]  Front accessories

[42]  Accessories available on request
[42.A1, 42.A2]   “Mulching” kit
[42.B]    Maintenance battery charger
[42.C]    Towing kit
[42.D]  Cloth cover
[42.E]   Rear discharge guard kit (only for MP 

series)
[42.F]   Snow chains (18”)
[42.G]  Mud / Snow wheels (18”)
[42.H]   Trailer
[42.I]   Sprinkler
[42.J]   Lawn roller
[42.K]   Snow shovel 
[42.L]   Leaf and grass catcher (only for SD 

series)

*   Please refer to the data indicated on the 
machine’s identification plate for the exact 
figure.

[1]  ES - DATOS TÉCNICOS
[2]   Potencia nominal (*)
[3]   Revoluciones por minuto (*)
[4]   Instalación eléctrica
[5]   Neumáticos anteriores
[6]   Neumáticos posteriores
[7]   Presión neumático anterior
[8]   Presión neumático posterior
[9]   Masa (*)
[10]   Diámetro interior de viraje (diámetro 

mínimo de hierba no cortada – lado 
izquierdo):

[11]   Altura de corte
[12]   Anchura de corte
[13]   Capacidad de la bolsa de recolección
[14]   Transmisión mecánica 

Velocidad de avance (indicativa) a 3000 
min-1

[15]   Transmisión hidrostática 
Velocidad de avance (indicativa) a 3000 
min-1

[16]   Límite de velocidad con cadenas de 
nieve 
(si estuviera previsto el accesorio)

[17]   Dimensiones
[18]   Longitud
[19]   Longitud con bolsa (longitud sin bolsa)

[20]   Anchura
[21]  Ancho con deflector de descarga lateral 
(ancho sin deflector de descarga lateral)
[22]   Altura
[23]   Código dispositivo de corte
[24]  Capacidad del depósito carburante 
[25]  Límite de carga para dispositivo de 

remolque (fuerza vertical máxima)
[26]  Límite de carga para dispositivo de 

remolque (peso máximo de remolque)
[27]  Inclinación máxima permitida
[28]   Nivel de presión acústica
[29]   Incertidumbre de medida
[30]   Nivel de potencia acústica medido
[31]   Nivel de potencia acústica garantizado
[32]   Nivel de vibraciones en el puesto de 

conductor
[33]   Nivel de vibraciones al volante
[34]   Tabla para combinar accesorios
[34.A]   Accesorios traseros
[34.B]  Aaccesorios frontales
[42]      Accesorios bajo pedido
[42.A1, 42.A2]    Kit para “mulching”
[42.B]    Cargador de bateria de mantenimiento
[42.C]    Kit remolque
[42.D]  Lona de cubierta
[42.E]    Kit sistema de seguridad de descarga 

posterior (sólo para la serie MP)
[42.F]    Cadenas de nieve (18”)
[42.G]  Ruedas para fango y nieve (18”)
[42.H]    Remolque
[42.I]    Esparcidor
[42.J]    Rodillo para hierba
[42.K]    Quitanieves de cuchilla
[42.L]   Recogedor hojas y hierba (sólo para 

la serie SD)

*   Para el dato específico, hacer referencia a 
lo indicado en la etiqueta de identificación 
de la máquina.



[1]  ET - TEHNILISED ANDMED
[2]   Nominaalvõimsus (*)
[3]   Pöörded minutis (*)
[4]   Elektrisüsteem
[5]   Eesmised rehvid
[6]   Tagumised rehvid
[7]   Pumpamise rõhk ees
[8]   Pumpamise rõhk taga
[9]   Mass (*)
[10]   Sisekurvi diameeter  

(niitmata rohu miinimumdiameeter) 
vasak pool

[11]   Lõikekõrgus
[12]   Lõikelaius
[13]   Kogumiskorvi maht
[14]   Mehaaniline jõuülekanne 

Edasiliikumise kiirus (ligikaudne) 3000 
min-1

[15]   Hüdrostaatiline jõuülekanne 
Edasiliikumise kiirus (ligikaudne) 3000 
min-1

[16]   Kiiruspiirang lumekettidega 
(kui on ettenähtud lisaseade)

[17]   Mõõtmed
[18]   Pikkus
[19]   Pikkus korviga (pikkus ilma korvita)
[20]   Laius
[21]  Laius koos külgväljaviske deflektoriga 

(Laius ilma külgväljaviske deflektorita)
[22]   Kõrgus
[23]   Lõikeseadme kood
[24]  Kütusepaagi maht
[25]  Veoseadme suurim koormus (suurim 

vertikaalne koormus)
[26]  Veoseadme suurim koormus (suurim 

veetav mass)
[27]  Suurim lubatud kalle
[28]   Helirõhu tase
[29]   Mõõtemääramatus
[30]   Mõõdetud müravõimsuse tase
[31]   Garanteeritud müravõimsuse tase
[32]   Vibratsioonitase juhiistmel
[33]   Vibratsioonide tase roolis
[34]   Tarvikute õige kombineerimise tabel
[34.A]  Tagumised tarvikud
[34.B]  Eesmised tarvikud

[42]  Tellimusel lisatarvikud
[42.A1, 42.A2]   „Multsimis“ komplektt
[42.B]    Hooldus akulaadija
[42.C]    Järelhaagise vedamise komplekt
[42.D]   Katteriie
[42.E]    Tagumise väljaviske kaitse komplekt 

(ainult MP seeria)
[42.F]    Lumeketid (18”)
[42.G]  Lume- ja mudarattad (18”)
[42.H]    Järelhaagis
[42.I]    Puistur
[42.J]    Mururull
[42.K]    Teraga lumesahk
[42.L]   Lehtede ja muru koguja (ainult SD seeria)

*   Konkreetse info jaoks viidata masina identi-
fitseerimisetiketil märgitule

[1]  FI - TEKNISET TIEDOT
[2]   Nimellisteho (*)
[3]   Kierrosta minuutissa (*)
[4]   Sähkölaitteisto
[5]   Eturenkaat
[6]   Takarenkaat
[7]   Eturenkaiden täyttöpaine
[8]   Takarenkaiden täyttöpaine
[9]   Massa (*)
[10]   Ohjauksen sisäläpimitta (leikkaamatto-

man ruohon minimiläpimitta) vasen puoli
[11]   Leikkuukorkeus
[12]    Leikkuuleveys
[13]   Keruusäkin tilavuus
[14]   Mekaaninen voimansiirto 

Etenemisnopeus (suuntaa-antava) 3000 
min-1

[15]   Hydrostaattinen voimansiirto 
Etenemisnopeus (suuntaa-antava) 3000 
min-1

[16]   Nopeusrajoitus lumiketjuilla 
(jos kuuluu lisävarusteisiin)

[17]   Mitat
[18]   Pituus
[19]   Pituus säkin kanssa (pituus ilman säkkiä)
[20]   Leveys
[21]  Sivutyhjennyksen läppäkorkin 

leveys (Leveys ilman sivutyhjennyksen 
läppäkorkkia)

[22]   Korkeus
[23]    Leikkuuvälineen koodi
[24]  Polttoainesäiliön tilavuus
[25]  Vetolaitteen kuormituksen raja-arvo 

(enimmäispystyvoima)
[26]  Vetolaitteen kuormituksen raja-arvo 

(kiinnitettävä enimmäispaino)
[27]  Suurin sallittu kaltevuus
[28]    Akustisen paineen taso
[29]    Mittauksen epävarmuus
[30]    Mitattu äänitehotaso
[31]    Taattu äänitehotaso
[32]   Tärinätaso kuljettajan paikalla
[33]    Tärinätaso ohjauspyörässä
[34]    Lisävarusteiden oikeaoppisen yhdistelyn 

taulukko
[34.A]  Takavaruste
[34.B]  Etuvaruste
[42]  Tilattavat lisävarusteet
[42.A1, 42.A2]    Silppuamisvarusteet
[42.B]    Ylläpitoakkulaturi
[42.C]    hinaussarja
[42.D]  Suojakangas
[42.E]    Takatyhjennyksen suojussarja 

(pelkästään MP series)
[42.F]    Lumiketjut (18”)
[42.G]  Muta-/talvipyörät (18”)
[42.H]    Perävaunu
[42.I]    Levitin
[42.J]    Nurmikkojyrä
[42.K]    Lumiaura
[42.L]   Lehtien ja ruohon kerääjä (pelkästään 

SD series)

*   Määrättyä arvoa varten, viittaa laitteen 
tunnuslaatassa annettuihin tietoihin.

[1]  FR - CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES

[2]   Puissance nominale (*)
[3]   Tours par minute (*)
[4]    Installation électrique
[5]    Pneus avant
[6]    Pneus arrière
[7]   Pression de gonflage avant
[8]    Pression de gonflage arrière
[9]   Masse (*)
[10]   Diamètre interne du braquage (diamètre 

minimum de l’herbe non tondue) côté 
gauche

[11]   Hauteur de coupe
[12]   Largeur de coupe
[13]   Capacité du bac de ramassage
[14]   Transmission mécanique 

Vitesse d’avancement (indicative) à 
3000 min-1

[15]   Transmission hydrostatique 
Vitesse d’avancement (indicative) à 
3000 min-1

[16]   Limite de vitesse avec chaînes à neige (si 
accessoire prévu)

[17]   Dimensions
[18]   Longueur
[19]   Longueur avec sac (longueur sans sac)
[20]   Largeur
[21]  Largeur avec déflecteur d’éjection latéra-

le (Largeur sans déflecteur d’éjection 
latérale)

[22]   Hauteur
[23]   Code organe de coupe
[24]  Capacité du réservoir de carburant
[25]  Limite de charge pour dispositif de remor-

quage (force verticale maximale)
[26]  Limite de charge pour dispositif de remor-

quage (poids maximum remorquable)
[27]  Pente maximale admise
[28]   Niveau de pression acoustique
[29]   Incertitude de mesure
[30]   Niveau de puissance acoustique mesuré
[31]   Niveau de puissance acoustique garanti
[32]   Niveau de vibration au poste de conduite
[33]   Niveau de vibration au volant
[34]   Tableau pour la correcte combinaison des 

accessoires

[34.A]  Accessoires arrière
[34.B]  Accessoires frontaux
[42]  Accessoires sur demande
[42.A1, 42.A2]   Kit pour “mulching”
[42.B]   Chargeur de batterie
[42.C]   Kit remorquage
[42.D]  Housse de protection
[42.E]  Kit protectur d’éjection arrière (seule
             ment pour la série MP)
[42.F]   Chaîne à neige (18”)
[42.G]  Roues complètes boue / neige (18”)
[42.H]   Remorque
[42.I]   Épandeur
[42.J]   Rouleau à gazon
[42.K]   Lame à neige 
[42.L]  Balai de ramassage feuilles et herbe
            (seulement pour la série SD)

*   Pour la valeur spécifique, se référer à ce 
qui est indiqué sur la plaque signalétique de 
la machine.

[1]  HR - TEHNIČKI PODACI
[2]   Nazivna snaga (*)
[3]   Broj okretaja u minuti (*)
[4]   Električni sustav
[5]   Prednje gume
[6]   Stražnje gume
[7]   Tlak zraka u prednjim gumama
[8]   Tlak zraka u stražnjim gumama
[9]   Masa (*)
[10]   Unutarnji promjer zakretanja 

(najmanji promjer nepokošene trave), 
lijeva strana

[11]   Visina košnje
[12]   Širina košnje
[13]   Kapacitet košare za sakupljanje trave
[14]   Mehanički prijenos 

Brzina napredovanja (indikativno) pri 
3.000 min-1

[15]   Hidrostatski prijenos 
Brzina napredovanja (indikativno) pri 
3.000 min-1

[16]   Ograničenje brzine s lancima za snijeg 
(ako se radi o predviđenom dijelu dodat-
ne opreme)

[17]   Dimenzije
[18]   Dužina
[19]   Dužina s košarom (dužina bez košare)
[20]   Širina
[21]  Širina s usmjerivačem za bočno izbaci-

vanje (Širina bez usmjerivača za bočno 
izbacivanje)

[22]   Visina
[23]   Šifra noža
[24]   Zapremnina spremnika goriva
[25]  Granica nosivosti uređaja za vuču (maksi-

malna vertikalna sila)
[26]  Granica nosivosti uređaja za vuču (maksi-

malna težina koja se smije vući)
[27]  Maksimalni dozvoljen nagib
[28]   Razina zvučnog tlaka
[29]   Mjerna nesigurnost
[30]   Izmjerena razina zvučne snage
[31]   Zajamčena razina zvučne snage
[32]   Razina vibracija na vozačkom mjestu
[33]   Razina vibracija na upravljaču
[34]  Tablica za pravilno kombiniranje dodat-

nog pribora
[34.A]  Zadnji dodatni pribog
[34.B]  Prednji dodatni pribog
[42]  Dodatni pribor na upit
[42.A1, 42.A2]  Komplet za “malčiranje”
[42.B]   Punjač baterija za održavanje
[42.C]   Komplet za vuču
[42.D]  Zaštitna cerada
[42.E]   Komplet za štitnik stražnjeg otvora za 

izbacivanje (samo za MP serije)
[42.F]   Lanci za snijeg (18”)
[42.G]  Kotači za blato/snijeg (18”)
[42.H]   Prikolica
[42.I]   Rasipač
[42.J]   Valjak za travu
[42.K]   Nož za čišćenje snijega
[42.L]   Sakupljač lišća i trave (samo za SD 

serije)

*   Specifični podatak pogledajte na identifika-
cijskoj etiketi stroja.



[1]  HU - MŰSZAKI ADATOK
[2]   Névleges teljesítmény (*)
[3]    Percenkénti fordulatszám (*)
[4]    Elektromos rendszer
[5]    Elülső gumiabroncsok
[6]    Hátsó gumiabroncsok
[7]    Elülső abroncsok légnyomása
[8]    Hátsó abroncsok légnyomása
[9]   Tömeg (*)
[10]   Fordulás belső átmérője 

(le nem nyírt fű minimális átmérője) - bal 
oldal

[11]   Nyírási magasság
[12]   Munkaszélesség
[13]    A gyűjtőzsák térfogata
[14]   Mechanikus erőátvitel 

Haladási sebesség (hozzávetőlegesen) 
3000 ford./perces fordulatszámon

[15]   Hidrosztatikus erőátvitel 
Haladási sebesség (hozzávetőlegesen) 
3000 ford./perces fordulatszámon

[16]  Sebességkorlát hólánccal (ha tartozék)
[17]   Méretek
[18]   Hosszúság
[19]   Hosszúság zsákkal (hosszúság zsák 

nélkül)
[20]   Szélesség
[21]  Szélesség oldalsó kidobás deflektorral 

(Szélesség oldalsó kidobás deflektor 
nélkül)

[22]   Magasság
[23]   Vágóegység kódszáma
[24]  Üzemanyagtartály kapacitása
[25]  Vontatóberendezés maximális terhelése 

(maximális függőleges erőhatás)
[26]  Vontatóberendezés maximális terhelése 

(maximális vontatható súly)
[27]  Megengedett legnagyobb dőlés
[28]   Hangnyomásszint
[29]   Mérési bizonytalanság
[30]   Mért zajteljesítmény szint.
[31]   Garantált zajteljesítmény szint
[32]   A vezetőállásnál mért vibrációszint
[33]   A kormánynál mért vibrációszint
[34]   Tartozékok helyes kombinációja táblázat
[34.A]  Hátsó tartozékok

[34.B]  Front tartozékok
[42]  Rendelhető tartozékok
[42.A1, 42.A2]   “Mulcsozó készlet”
[42.B]    Fenntartó akkumulátortöltő
[42.C]    Vontató készlet
[42.D]  Takaró ponyva
[42.E]    Hátsó kidobás védőrész készlet (csak 

az MP sorozat)
[42.F]    Hóláncok (18”)
[42.G]  Sár- és hókerekek (18”)
[42.H]    Utánfutó
[42.I]    Szóró
[42.J]    Gyephenger
[42.K]    Hótolólap
[42.L]   Fű- és lombgyűjtő (csak az SD sorozat)

* A pontos adatot lásd a gép azonosító 
adattábláján.

[1]  LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2]   Vardinė galia (*)
[3]   Apsisukimai per minutę (*)
[4]   Elektros instaliacija
[5]   Priekinės padangos
[6]   Užpakalinės padangos
[7]   Priekinių padangų oro slėgis
[8]   Užpakalinių padangų oro slėgis
[9]   Svoris (*)
[10]   Vidinis posūkio skersmuo (minimalus 

nenupjautos vejos apskritimo skersmuo 
- kairioji pusė)

[11]   Pjovimo aukštis
[12]   Pjovimo plotis
[13]   Surinkimo maišo talpa
[14]   Mechaninė transmisija 

Eigos greitis (apytikslis) per 3000 min-1

[15]   Hidrostatinė transmisija 
Eigos greitis (apytikslis) per 3000 min-1

[16]   Greičio riba su sniego grandinėmis         
(jei šis priedas numatytas)

[17]   Matmenys
[18]   Ilgis
[19]   Ilgis su maišu (ilgis be maišo)
[20]   Plotis
[21]  Plotis su šoninio išmetimo deflektoriumi 

(Plotis be šoninio išmetimo deflekto-
riaus)

[22]   Aukštis
[23]   Pjovimo įtaiso kodas
[24]  Alyvos bako talpa
[25]  Tempimo prietaiso svorio limitas 

(maksimali, vertikaliai veikianti vilkimo 
įrenginį jėga)

[26]  Tempimo prietaiso svorio limitas (maksi-
malus pakrautos priemonės svoris)

[27]  Maksimalus leistinas pokrypis
[28]   Garso slėgio lygis
[29]   Matavimo paklaida
[30]   Išmatuotas garso galios lygis
[31]   Garantuotas garso galios lygis
[32]   Vibracijų lygis, sėdynė
[33]   Vibracijų lygis, vairas
[34]  Teisingos priedų kombinacijos lentelė
[34.A]  Galiniai priedai
[34.B]  Priekiniai priedai
[42]  Priedai, kuriuos galima užsisakyti
[42.A1, 42.A2]    Rinkinys mulčiavimui
[42.B]    Akumuliatoriaus palaikymo
[42.C]    Rinkinys vilkimui
[42.D]  Apdangalas
[42.E]    Galinio išmetimo apsaugos įtaiso 

rinkinys (tikai MP sērija)
[42.F]    Sniego grandinės (18”)
[42.G]  Ratai purvui / sniegui (18”)
[42.H]    Priekaba
[42.I]    Barstytuvas
[42.J]    Vejos volas
[42.K]    Peilinis sniego valytuvas
[42.L]   Lapų ir žolės surinktuvas (tikai SD sērija)

*   Konkretūs specifiniai duomenys yra pateik-
ti įrenginio identifikavimo etiketėje

[1]  LV - TEHNISKIE DATI
[2]   Nominālā jauda (*)
[3]    Apgriezieni minūtē (*)
[4]    Elektroiekārta
[5]    Priekšējās riepas
[6]    Aizmugurējās riepas
[7]   Priekšējo riepu spiediens
[8]   Aizmugurējo riepu spiediens
[9]   Masa (*)
[10]   Iekšējais pagrieziena diametrs 

(minimālais nenopļautas zāles diametrs) 
no kreisās puses

[11]   Pļaušanas augstums
[12]    Pļaušanas platums
[13]    Savākšanas maisa tilpums
[14]    Mehāniskā transmisija 

Kustības ātrums (aptuvens) pie 3000 
min-1

[15]   Hidrostatiskā transmisija 
Kustības ātrums (aptuvens) pie 3000 min-1

[16]    Ātruma ierobežojums sniega ķēžu 
izmantošanas gadījumā 
(ja šis piederums ir paredzēts)

[17]    Izmēri
[18]    Garums
[19]    Garums ar maisu (garums bez maisa)
[20]    Platums
[21]  Platums ar sāniskās izmešanas deflekto-

ru (Platums bez sāniskās izmešanas 
deflektora)

[22]    Augstums
[23]    Griezējierīces kods
[24]  Degvielas tvertnes tilpums
[25]  Jūgierīces slodze limits (maksimālais 

vertikālais spēks)
[26]  Jūgierīces slodze limits (maksimālais 

piekabes svars)
[27]  Maksimālais pieļaujamais slīpums
[28]   Skaņas spiediena līmenis
[29]   Mērījumu kļūda
[30]   Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
[31]   Garantētais skaņas intensitātes līmenis
[32]   Vibrāciju līmenis vadītāja vietā
[33]   Stūres vibrāciju līmenis
[34]  Tabula pareizai piederumu kombinācijai
[34.A]  Aizmugures piederumi
[34.B]  Priekšējie piederumi

[42]   Piederumi pēc pieprasījuma
[42.A1, 42.A2]   Mulčēšanas komplekts
[42.B]   Akumulatoru atbalsta lādētājs
[42.C]    Vilkšanas komplekts
[42.D]  Pārvalks
[42.E]    Aizmugurējās izmešanas aizsarga 

komplekts (tik MP serijos)
[42.F]    Sniega ķēdes (18”)
[42.G]  Dubļu/sniega riteņi (18”)
[42.H]    Piekabe
[42.I]    Izkliedētājs
[42.J]    Zāles rullis
[42.K]    Sniega tīrītājs ar vērstuvi
[42.L]   Lapu un zāles savācējs (tik SD serijos)

*    Precīza vērtība ir norādīta mašīnas 
identifikācijas datu plāksnītē.

[1]  MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2]   Номинална моќност (*)
[3]    Вртежи во минута (*)
[4]    Електрична инсталација
[5]    Предни пневматици
[6]    Задни пневматици
[7]    Притисок за полнење напред
[8]   Притисок за полнење назад
[9]   Тежина (*)
[10]   Внатрешен дијаметар на возилото 

(минимален дијаметар со неискосена 
трева) лева страна

[11]    Висина на косење
[12]    Ширина на косење
[13]    Монтирање на вреќата за собирање
[14]    Механички пренос 

Брзина на движење (индикативна) до 
3000 мин-1

[15]    Хидростатички пренос 
Брзина на движење (индикативна) до 
3000 мин-1

[16]    Ограничување на брзината со синџири 
за снег (ако дополнителната опрема е 
предвидена)

[17]    Димензии
[18]     Должина
[19]     Должина со вреќата (должина без 

вреќата)
[20]   Ширина

[21]  Ширина со дефлектор со страничен 
испуст (ширина без дефлектор со 
страничен испуст)

[22]   Висина
[23]   Код на уредот со сечивото
[24]  Капацитет на резервоарот за гориво
[25]  Допуштено оптеретување на уредот 

за влечење (најголема тежина во 
вертикала)

[26]  Допуштено оптеретување за уредот 
за влечење (најголема тежина за 
влечење)

[27]  Најголема вредност на наведнување
[28]   Ниво на акустичен притисок
[29]   Отстапување од мерењата
[30]   Измерено ниво на акустична моќност
[31]   Гарантирано ниво на акустична моќност
[32]   Ниво на вибрации на местото за 

управување
[33]   Ниво на вибрации на воланот
[34]   табела за соодветна комбинација на 

додатоците
[34.A]   задни додатоци
[34.B]   предни додатоци
[42]    додатоци достапни на барање
[42.A1, 42.A2]   Kомплет за „мелење
[42.B]   Полнач за акумулаторот со 

издржливоср
[42.C]    Комплет за приколка
[42.D]  Платно за покривање
[42.E]     Ккомплет за  заштита на страничен 

испуст (само за MP серија)
[42.F]    Синџири за снег (18”)
[42.G]  Гуми за кал/снег (18”)
[42.H]    Приколка 
[42.I]    Дробалка
[42.J]    Валјак за трева
[42.K]    Сечиво за снег
[42.L]   Собирач за лисја и трева (само за 

SD серија)

*   За одреден податок, проверете дали 
истиот е посочен на етикетата за 
идентификација на машината.



[1]  NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2]   Nominaal vermogen (*)
[3]   Omwentelingen per minuut
[4]   Elektrische installatie
[5]   Voorbanden
[6]   Achterbanden
[7]   Bandenspanning vooraan
[8]   Bandenspanning achteraan
[9]   Massa (*)
[10]   Binnendiameter draaicirkel (minimum dia-

meter van de ongesneden oppervlakte) 
linkerkant

[11]   Maaihoogte
[12]   Maaibreedte
[13]   Vermogen van de opvangzak
[14]   Mechanische aandrijving  

(Indicatieve) voortbewegingssnelheid bij 
3000 min-1

[15]   Hydrostatische aandrijving 
(Indicatieve) voortbewegingssnelheid bij 
3000 min-1

[16]   Snelheidslimiet met sneeuwkettingen 
(indien dit toebehoren voorzien is)

[17]   Afmetingen
[18]   Lengte
[19]   Lengte met zak (lengte zonder zak)
[20]   Breedte
[21]  Breedte met zijdelingse 

aflaatdeflector(Breedte zonder zijde-
lingse aflaatdeflector)

[22]   Hoogte
[23]   Code snij-inrichting
[24]  Vermogen van het brandstofreservoir
[25] Belastingslimiet voor trekinrichting (maxi-

male verticale kracht)
[26]  Belastingslimiet voor trekinrichting (maxi-

maal gewicht dat getrokken kan worden)
[27]  Maximaal toegestane helling
[28]   Niveau geluidsdruk
[29]   Meetonzekerheid
[30]   Gemeten akoestisch vermogen
[31]   Gewaarborgd akoestisch vermogen 
[32]   Niveau trillingen op de bestuurdersplaats
[33]   Niveau trillingen aan het stuur
[34]   Tabel voor de juiste combinatie van 

accessoires

[34.A]  Accessoires achterzijde
[34.B]  Accessoires voorzijde
[42]    Optionele accessoires
[42.A1, 42.A2]    Kit voor “mulching”
[42.B]    Batterij-oplader voor behoud
[42.C]    Kit tractie
[42.D]  Afdekzeil
[42.E]    Kit achterste aflaatbeveiliging (alleen 

voor MP-serie)
[42.F]    Sneeuwkettingen (18”)
[42.G]  Modderwielen/sneeuwwielen (18”)
[42.H]    Aanhangwagen
[42.I]    Verspreider
[42.J]    Grasrol
[42.K]    Sneeuwschuiver
[42.L]   Opvanger voor bladeren en gras (alleen 

voor SD-serie)

*   Voor het specifiek gegeven, verwijst men 
naar wat aangegeven is op het identificatie-
label van de machine.

[1]  NO - TEKNISKE DATA
[2]   Nominell effekt (*)
[3]   Omdreininger pr. minutt (*)
[4]   Elektrisk system
[5]   Fordekk
[6]   Bakdekk
[7]   Lufttrykk foran
[8]   Lufttrykk bak
[9]   Vekt (*)
[10]   Indre svingradius (minste diameter for 

uklipt gress) venstre side
[11]   Klippehøyde
[12]   Klippebredde
[13]   Oppsamlerens volum
[14]   Mekanisk transmisjon 

Fremdriftshastighet (ca.) ved    3 000 
o/min.

[15]    Hydrostatisk transmisjon 
Fremdriftshastighet (ca.) ved    3 000 
o/min.

[16]   Hastighetsgrense med snøkjettinger 
(hvis finnes)

[17]   Mål
[18]   Lengde

[19]   Lengde med oppsamler (lengde uten 
oppsamler)

[20]   Bredde
[21]  Bredde med deflektor for sideutkast 

(Bredde uten deflektor for sideutkast)
[22]   Høyde
[23]   Artikkelnummer for klippeinnretning
[24]  Drivstofftankens volum
[25]  Belastningsgrense for hengeranordning 

(maks. vertikal kraft)
[26]  Belastningsgrense for hengeranordning 

(maks. hengervekt)
[27]  Maks. tillatt helling
[28]   Lydtrykknivå
[29]   Måleusikkerhet
[30]   Målt lydeffektnivå
[31]   Garantert lydeffektnivå
[32]   Vibrasjonsnivå ved førerplassen
[33]   Vibrasjonsnivå ved rattet
[34]  Tabell for korrekt kombinert bruk av 

tilbehør
[34.A]  Bakmontert tilbehør
[34.B]  Frontmontert tilbehør
[42]  Tilleggsutstyr på forespørsel
[42.A1, 42.A2] Mulching-sett
[42.B]    Batterilader
[42.C]    Sett med tilhengerfeste
[42.D]  Presenning
[42.E]    Sett med vern for utkast bak (MP-series)
[42.F]    Snøkjettinger (18”)
[42.G]  Gjørme-/snøhjul (18”)
[42.H]    Tilhenger
[42.I]    Spreder
[42.K]    Snøplog
[42.L]   Blad- og gressoppsamler (SD-series)

*   For spesifikk informasjon, se referansen på 
maskinens identifikasjonsetikett.

[1]  PL - DANE TECHNICZNE
[2]   Moc znamionowa (*)
[3]   Liczba obrotów na minutę (*)
[4]   Instalacja elektryczna
[5]   Koła przednie
[6]   Koła tylne
[7]   Ciśnienie powietrza kół przednich
[8]   Ciśnienie powietrza kół tylnych
[9]   Masa (*)
[10]   Średnica wewnętrzna skręcania 

(minimalna średnica nieskoszonej trawy)  
lewa strona

[11]    Wysokość koszenia
[12]    Szerokość koszenia
[13]    Pojemność pojemnika na trawę
[14]    Napęd mechaniczny 

Szybkość postępu (przybliżona) przy 
3000 min-1

[15]    Napęd hydrostatyczny 
Szybkość postępu (przybliżona) przy 
3000 min-1

[16]    Limit prędkości z łańcuchami 
(jeżeli przewidziane)

[17]    Wymiary
[18]     Długość
[19]     Długość z pojemnikiem (długość bez 

pojemnika)
[20]     Szerokość
[21]  Szerokość z deflektorem wyrzutu bocz-

nego (Szerokość bez deflektora wyrzutu 
bocznego)

[22]    Wysokość
[23]   Kod agregatu tnącego
[24]  Pojemność zbiornika paliwa
[25]  Dopuszczalne obciążenie dla urządzenia 

ciągnącego (maksymalna siła pionowa)
[26] Dopuszczalne obciążenie dla urządzenia 

ciągnącego (maksymalny holowany 
ciężar)

[27]  Maksymalne dopuszczalne nachylenie
[28]   Poziom ciśnienia akustycznego
[29]   Błąd pomiaru
[30]   Poziom mocy akustycznej zmierzony
[31]   Gwarantowany poziom mocy akustycznej
[32]   Poziom drgań na stanowisku kierowcy
[33]   Poziom drgań na kierownicy
[34]   Tabela właściwego łączenia akcesoriów

[34.A]   Akcesoria tylne
[34.B]   Akcesoria przednie
[42]   Akcesoria dostępne na zamówienie
[42.A1, 42.A2]    Zestaw mulczujący
[42.B]    Ładowarka akumulatora
[42.C]    Zestaw do holowania
[42.D]  Pokrowiec
[42.E]    Zestaw osłony tylnego wyrzutu trawy 

(wyłącznie dla serii MP)
[42.F]    Łańcuchy przeciwśniegowe (18”)
[42.G] Koła błotne / śnieżne (18”)
[42.H]    Przyczepa
[42.I]    Rozrzutnik
[42.J]    Walec do trawy
[42.K]     Pług śnieżny
[42.L]   Zbieracz do liści i trawy (wyłącznie dla 

serii SD)

*   W celu uzyskania konkretnych danych, 
należy się odnieść do wskazówek za-
mieszczonych na tabliczce identyfikacyjnej 
maszyny.

[1]  PT - DADOS TÉCNICOS
[2]   Potência nominal (*)
[3]   Rotações por minuto (*)
[4]   Instalação elétrica
[5]   Pneus dianteiros
[6]   Pneus traseiros
[7]   Pressão dos pneus dianteiros
[8]   Pressão dos pneus traseiros
[9]   Massa (*)
[10]   Diâmetro interno de viragem (diâmetro 

mínimo com a relva não cortada) lado 
esquerdo

[11]   Altura de corte
[12]   Largura de corte
[13]   Capacidade do saco de recolha
[14]   Transmissão mecânica 

Velocidade de avanço (indicativa) a 
3000 min-1

[15]   Transmissão hidrostática 
Velocidade de avanço (indicativa) a 
3000 min-1

[16]   Limite de velocidade com correntes de 
neve  (se o acessório for previsto)

[17]   Dimensões

[18]   Comprimento 
[19]   Comprimento com saco (comprimento 

sem saco) 
[20]   Largura 
[21]  Largura com deflector de descarga lateral 

(Largura sem deflector de descarga 
lateral)

[22]   Altura
[23]   Código dispositivo de corte
[24]  Capacidade do tanque de combustível
[25]  Limite de carga por dispositivo de tração 

(força vertical máxima)
[26]  Limite de carga por dispositivo de tração 

(peso máximo rebocável)
[27]  Inclinação máxima autorizada
[28]   Nível de pressão acústica
[29]   Incerteza de medição
[30]   Nível de potência acústica medido
[31]   Nível de potência acústica garantido
[32]   Nível de vibrações no local de 

condução
[33]   Nível de vibrações no volante
[34]  Tabela para a correta combinação dos 

acessórios
[34.A]  Acessórios posteriores
[34.B]  Acessórios frontais
[42]     Acessórios a pedido
[42.A1, 42.A2]   Kit para “mulching”
[42.B]   Carregador de baterias de manutenção
[42.C]    Kit tração
[42.D]  Lona de cobertura
[42.E]    Kit proteção de descarga traseira 

(apenas para série MP)
[42.F]    Correntes para neve (18”)
[42.G]  Rodas para lama / neve (18”)
[42.H]    Reboque
[42.I]    Espalhador
[42.J]    Rolo para relva
[42.K]    Limpa-neves com lâmina
[42.L]   Recolhedor de folhas e relva (apenas 

para série SD)

*   Para o dado específico, consulte a etiqueta 
de identificação da máquina.



[1]  RO - DATE TEHNICE
[2]   Putere nominală (*)
[3]   Rotații pe minut (*)
[4]   Instalație electrică
[5]   Pneuri față
[6]   Pneuri spate
[7]   Presiune roți față
[8]   Presiune roți spate
[9]   Masă (*)
[10]   Diametrul interior viraj 

(diametru minim iarbă netunsă) latura 
stângă

[11]   Înălțime de tăiere
[12]   Lățime de tăiere
[13]   Capacitatea sacului de colectare
[14]   Transmisie mecanică - Viteza de avans 

(indicativă) la 3000 min-1

[15]   Transmisie hidrostatică- Viteză de 
avans (indicativă) la 3000 min-1

[16]   Limită de viteză cu lanțuri de zăpadă 
(dacă acest accesoriu este prevăzut)

[17]   Dimensiuni
[18]   Lungime
[19]   Lungime cu sac (lungime fără sac)
[20]   Lățime
[21]  Lățime cu deflector de evacuare laterală 

(Lățime fără deflector de evacuare 
laterală)

[22]   Înălțime
[23]   Codul dispozitivului de tăiere
[24]  Capacitate rezervor carburant
[25]  Limita de încărcare a dispozitivului de 

tracțiune (forță verticală maximă)
[26] Limita de încărcare a dispozitivului de 

tracțiune (greutatea maximă care poate 
fi tractată)

[27]  Înclinația maximă admisă
[28]   Nivel de presiune acustică
[29]   Nesiguranță în măsurare
[30]   Nivel de putere acustică măsurat
[31]   Nivel de putere acustică garantat
[32]   Nivel de vibrații la locul conducătorului
[33]   Nivel de vibrații la volan
[34]   Tabel pentru combinarea corectă a 

accesoriilor 
[34.A] Accesorii posterioare
[34.B]  Accesorii frontale 

[42]   Accesorii la cerere
[42.A1, 42A2]   Kit pentru „mulching”
[42.B]    Încărcător de baterie de întreținere
[42.C]    Kit de remorcare
[42.D]  Prelată pentru acoperire
[42.E]    Set de protecție pentru evacuare 

posterioară (numai pentru seriile MP)
[42.F]    Lanțuri de zăpadă (18”)
[42.G]  Roți de noroi / zăpadă (18”)
[42.H]    Remorcă  
[42.I]    Distribuitor
[42.J]    Rolă pentru iarbă
[42.K]    Utilaj de deszăpezire cu lamă
[42.L]   Colector de frunze și iarbă (numai pentru 

seriile SD)

*   Pentru informația specifică, consultați datele 
de pe eticheta de identificare a mașinii.

[1]  RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

[2]   Номинальная мощность (*)
[3]   Число оборотов в минуту (*)
[4]   Электропроводка
[5]   Передние шины
[6]   Задние шины
[7]   Давление в передних шинах
[8]   Давление в задних шинах
[9]   Масса (*)
[10]   Внутренний диаметр поворота 

(минимальный диаметр нескошенной 
травы) с левой стороны

[11]   Высота скашиваемой травы
[12]   Ширина скашивания
[13]   Вместимость контейнера для сбора травы
[14]   Механическая трансмиссия - Скорость 

передвижения (ориентировочная) при 
3000 мин-1

[15]   Гидростатическая трансмиссия 
- Скорость передвижения 
(ориентировочная) при 3000 мин-1

[16]  Предел скорости с цепями 
противоскольжения сли предусмотрено это 
дополнительное оборудование)

[17]   Габариты
[18]   Длина
[19]   Длина с контейнером (длина без 

контейнера)
[20]   Ширина

[21]  Ширина с боковым желобом для 
выброса (Ширина без бокового 
желоба для выброса)

[22]   Высота
[23]   Код режущего приспособления
[24]  Объем топливного бака
[25]  Максимальная нагрузка, которая 

может быть приложена к 
буксировочному устройству (макс. 
вертикальная нагрузка)

[26]  Максимальная нагрузка, которая 
может быть приложена к 
буксировочному устройству (макс. 
буксируемый вес)

[27]  Допустимый максимальный наклон
[28]   Уровень звукового давления
[29]   Погрешность измерения
[30]   Измеренный уровень звуковой мощности
[31]   Гарантируемый уровень звуковой 

мощности
[32]   Уровень вибрации на месте водителя
[33]    Уровень вибрации на руле
[34]   таблица правильного сочетания 

принадлежностей – навесных орудий
[34.A]   задние навесные орудия
[34.B]   фронтальные навесные орудия
[42]   принадлежности – навесные орудия 

по заказу
[42.A1, 42.A2]   Комплект для 

мульчирования
[42.B]    поддерживающее зарядное 

устройство
[42.C]    Прицепное устройство   
[42.D]    Защитный чехол
[42.E]  Комплект защиты заднего выброса 

(только для серии MP)
[42.F]    Цепи противоскольжения (18”)
[42.G]   Колеса для грязи / снега  (18”)
[42.H]    Прицеп
[42.I]    Разбрасыватель
[42.J]    Валок для травы
[42.K]    Шнекороторный снегоочиститель
[42.L]   Сборщик травы и листьев  (только 

для серии SD)

*   Точное значение см. на 
идентификационном ярлыке машины

[1]  SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
[2]   Menovitý výkon (*)
[3]    Otáčky za minútu (*)
[4]    Elektroinštalácia
[5]    Predné pneumatiky
[6]    Zadné pneumatiky
[7]   Tlak hustenia predných pneumatík
[8]   Tlak hustenia zadných pneumatík
[9]   Hmotnosť (*)
[10]   Vnútorný priemer zatáčania 

(minimálny priemer nepokosenej trávy) 
ľavá strana

[11]   Výška kosenia
[12]   Šírka orezávania
[13]   Kapacita zberného koša
[14]   Mechanická prevodovka - Rýchlosť 

pohybu (približná) pri 3000 min-1

[15]   Hydrostatická prevodovka 
Rýchlosť pohybu (približná) pri 3000 
min-1

[16]   Hraničná rýchlosť so snehovými reťazami 
(ak sa jedná o určené príslušenstvo)

[17]   Rozmery
[18]   Dĺžka
[19]   Dĺžka s košom (dĺžka bez koša)
[20]   Šírka
[21]  Šírka vychyľovača bočného vyhadzo-

vania (Šírka bez vychyľovača bočného 
vyhadzovania)

[22]   Výška
[23]   Kód kosiaceho zariadenia
[24]  Kapacita palivovej nádržky
[25]  Maximálne zaťaženie ťažného zariadenia 

(max. zvisle pôsobiaca sila)
[26] Maximálne zaťaženie ťažného zariadenia 

(max. hmotnosť ťahaného nákladu)
[27]  Maximálny povolený náklon
[28]   Úroveň akustického tlaku
[29]   Nepresnosť merania
[30]   Úroveň nameraného akustického výkonu
[31]   Úroveň zaručeného akustického výkonu
[32]   Úroveň vibrácií na mieste vodiča
[33]   Úroveň vibrácií na volante
[34]   Tabuľka  pre správnu kombináciu 

prídavných zariadení
[34.A] Zadné prídavné zariadenia
[34.B] Predné prídavné zariadenia

[42] Prídavné zariadenia na požiadanie
[42.A1, 42.A2]   Súprava pre mulčovanie
[42.B]    Udržiavacia nabíjačka akumulátora
[42.C]    Súprava ťažného zariadenia
[42.D]  Krycia plachta
[42.E]  Súprava ochranného krytu zadného 

vyhadzovania (výlučne pre sériu MP)
[42.F]    Snehové reťaze (18”)
[42.G]  Kolesá do blata / snehu (18”)
[42.H]    Príves
[42.I]    Posypávač
[42.J]    Valec na valcovanie trávy
[42.K]    Snehová radlica
[42.L]   Zberač lístia a trávy (výlučne pre sériu 

SD)

*   Ohľadne uvedeného parametra vychádzajte 
z hodnoty uvedenej na identifikačnom štítku 
stroja.

[1]  SL - TEHNIČNI PODATKI
[2]    Nazivna moč (*)
[3]     Vrtljaji na minuto (*)
[4]     Električna napeljava
[5]     Prednje pnevmatike
[6]     Zadnje pnevmatike
[7]   Tlak v prednjih pnevmatikah
[8]   Tlak v zadnjih pnevmatikah
[9]   Masa (*)
[10]    Notranji premer ovinka (minimalni premer 

nepokošene trave) – leva stran
[11]   Višina košnje
[12]   Širina reza
[13]   Kapaciteta zbiralne košare
[14]    Mehanski menjalnik 

Hitrost vožnje (približna) pri 3000 min-1

[15]    Hidrostatični menjalnik 
Hitrost vožnje (približna) pri 3000 min-1

[16]    Omejitev hitrosti ob montiranih snežnih 
verigah (če so predvidene kot oprema)

[17]   Dimenzije
[18]    Dĺžka
[19]    Dĺžka s košom (dĺžka bez koša)
[20]   Širina

[21]  Širina z odbijačem bočnega izmeta 
(Širina brez odbijača bočnega izmeta)

[22]   Višina
[23]   Šifra rezalne naprave
[24]  Prostornina rezervoarja za gorivo
[25]  Omejitev obremenitve za vlečno napravo 

(maksimalna vertikalna sila)
[26]  Omejitev obremenitve za vlečno napravo 

(maksimalna teža pri vleki)
[27]  Maksimalni dovoljen naklon
[28]   Raven zvočnega tlaka
[29]   Merilna negotovost
[30]   Izmerjena raven zvočne moči
[31]   Zajamčena raven zvočne moči
[32]   Stopnja vibracij na voznikovem sedežu
[33]   Nivo vibracij na volanu
[34]   Tabela za pravilno kombinacijo dodatnih 

priključkov
[34.A]   Zadnji priključki
[34.B]   Sprednji priključki
[42]   Dodatni priključki na zahtevo
[42.A1, 42.A2]   Komplet za mulčenje
[42.B]    Polnilnik akumulatorja za vzdrževanje
[42.C]    Komplet za vleko
[42.D]    Prekrivno platno
[42.E]  Komplet ščitnika zadnjega izmeta 
             (samo za MP serijo)
[42.F]    Snežne verige (18”)
[42.G]  Kolesa za blato / sneg (18”)
[42.H]    Prikolica
[42.I]    Trosilec
[42.J]    Valj za travo
[42.K]    Snežni plug z nožem
[42.L]   Pobiralnik listja in trave (samo za SD 

serijo)

*   Za specifični podatek glej identifikacijsko 
nalepko stroja.



[1]  SR - TEHNIČKI PODACI
[2]   Nazivna snaga (*)
[3]   Obrtaji u minuti (*)
[4]   Električna instalacija
[5]   Prednje gume
[6]   Zadnje gume
[7]   Pritisak vazduha u prednjim gumama
[8]   Pritisak vazduha u zadnjim gumama
[9]   Masa (*)
[10]   Unutrašnji prečnik skretanja 

(najmanji prečnik nepokošene trave) levo
[11]   Visina košenja
[12]   Širina košenja
[13]   Kapacitet vreće za skupljanje trave
[14]   Mehanički prenos Brzina kretanja (orijen-

taciono) na 3000 min-1

[15]   Hidrostatički prenos 
Brzina kretanja (orijentaciono) na 3000 
min-1

[16]   Ograničenje brzine s lancima za sneg 
(ukoliko su oni redviđeni kao dodatna 
oprema)

[17]   Dimenzije
[18]   Dužina
[19]   Dužina s vrećom (dužina bez vreće)
[20]   Širina
[21]  Širina s usmerivačem bočnog izbaci-

vanja (Širina bez usmerivača bočnog 
izbacivanja)

[22]   Visina
[23]   Šifra rezne glave
[24]  Kapacitet rezervoara goriva
[25]  Granica nosivosti uređaja za vuču (maksi-

malna vertikalna sila)
[26]  Granica nosivosti uređaja za vuču (maksi-

malna težina koja sme da se vuče)
[27]  Maksimalni dozvoljen nagib
[28]   Nivo zvučnog pritiska
[29]   Merna nesigurnost
[30]   Izmereni nivo zvučne snage
[31]   Garantovani nivo zvučne snage
[32]   Nivo vibracija na mestu vozača
[33]   Nivo vibracija na volanu
[34]   Tablica za pravilno kombinovanje dodatne 

opreme

[34.A]   Zadnja dodatne oprema
[34.B]   Prednja dodatne oprema
[42]   Dodatna oprema na zahtev
[42.A1, 42.A2]   Komplet za malčiranje
[42.B]    Punjač akumulatora za održavanje
[42.C]    Komplet za vuču   
[42:D]    Pokrovna cerada
[42.E]  Komplet štitnika za izbacivanje otpoza-

di (edina za MP serija)
[42.F]    Lanci za sneg (18”)
[42.G]  Točkovi za blato / sneg (18”)
[42.H]    Prikolica
[42.I]    Posipač
[42.J]    Valjak za travu
[42.K]    Plug za sneg s nožem
[42.L]    Plug za sneg s nožem  (edina za SD 

serija)

*   Za specifični podatak, pogledajte podatke 
navedene na identifikacijskoj nalepnici 
mašine.

[1]  SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2]   Nominell effekt (*)
[3]   Varv i minuten (*)
[4]   Elanläggning
[5]   Framdäck
[6]   Backdäck
[7]   Däcktryck fram
[8]   Däcktryck bak
[9]   Vikt (*)
[10]   Inre styrningsdiameter 

(minsta diameter vid oklippt gräs)
[11]   Klipphöjd
[12]    Klippbredd
[13]   Uppsamlingspåsens kapacitet
[14]   Mekanisk transm ission 

Körhastighet (indikativ) vid 
         3 000 min-1

[15]   Hydrostatisk transmission 
Körhastighet (indikativ) vid 

        3 000 min-1

[16]   Hastighetsgräns med snökedjor 
(om tillbehör förutses)

[17]   Dimensioner

[18]   Längd
[19]   Längd med påse (längd utan påse)
[20]  Bredd
[21]  Bredd med sidotömningens riktplatta 

(Bredd utan sidotömningens riktplatta)
[22]  Höjd
[23]   Skärenhetens kod
[24]  Bränsletankens kapacitet
[25]  Belastningsgräns för drag (max. vertikal 

belastning)
[26]  Belastningsgräns för drag (max. bogser-

bar vikt)
[27]  Max. tillåten lutning
[28]   Ljudtrycksnivå
[29]   Tvivel med mått
[30]   Uppmätt ljudeffektnivå
[31]   Garanterad ljudeffektnivå
[32]   Vibrationsnivå på förarplatsen
[33]   Vibrationsnivå på ratten
[34]   Tabell över korrekt kombination av 

tillbehör
[34.A]   Bakre tillbehör
[34.B]   Främre tillbehör
[42]   Fillvalstillbehör
[42.A1, 42.A2]    Sats för “mulching”
[42.B]    Batteriladdare för utjämningsladdning
[42.C]    Sats för bogsering
[42.D]    Presenning
[42.E]  Sats med bakre tömningsskydd 
             (endast för MP-serien)
[42.F]    Snökedjor 18”
[42.G]  Hjul för lera/snö
  [42.H]    Spridare
[42.I]    Släp
[42.J]    Vals för gräs
[42.K]    Snöröjare med blad
[42.L]   Blad- och grässamlare (endast för 

SD-serien)

*    För specifik information, se uppgifterna 
på maskinens märkplåt.

[1]  TR - TEKNİK VERİLER
[2]    Nominal güç (*)
[3]     Dakikadaki devir sayısı (*)
[4]     Elektrik tesisi
[5]     Ön tekerlekler
[6]    Arka tekerlekler
[7]   Ön şişirme basıncı
[8]    Arka şişirme basıncı
[9]    Kütle (*)
[10]   Sol yan direksiyon çevirme iç çapı 

(kesilmemiş çim minimum çapı)
[11]   Kesim yüksekliği
[12]    Kesim genişliği
[13]    Toplama sepeti kapasitesi
[14]   Mekanik transmisyon 

3000 dak-1’de ilerleme hızı (yaklaşık)
[15]   Hidrostatik transmisyon 

3000 dak-1’de ilerleme hızı (yaklaşık)
[16]   Kar zincirleri ile (aksesuar öngörülmüş 

ise) hız limiti
[17]   Ebatlar
[18]   Sepetli
[19]   Sepetli uzunluk (sepetsiz uzunluk)
[20]   Genişlik
[21]  Yandan tahliye deflektörüyle genişlik (Yan-

dan tahliye deflektörü olmadan genişlik)
[22]   Yükseklik
[23]    Kesim düzeni kodu
[24]  Yakıt deposu kapasitesi
[25]  Çekme tertibatı için yük limiti (maksimum 

dikey kuvvet)
[26]  Çekme tertibatı için yük limiti (çekilebilir 

maksimum ağırlık)
[27]  İzin verilen maksimum eğim
[28]   Ses basınç seviyesi
[29]   Ölçü belirsizliği
[30]   Ölçülen ses gücü seviyesi
[31]   Garanti edilen ses gücü seviyesi
[32]    Sürücü mahalinde titreşim seviyesi
[33]     Direksiyonda titreşim seviyesi
[34]   Aksesuarlarin doğru kombinasyonu 

için tablo
[34.A]  Arka aksesuarlar
[34.B]  ön aksesuarlar

[42]  Talep üzerine aksesuarlar
[42.A1, 42.A2]    “Malçlama” Kıtı
[42.B]    Koruma batarya şarjö
[42.C]    Çekış Kıtı
[42.D]    Kaplama Kıtı
[42.E]  Arka tahlıye koruma kıtı (sadece MP 
            serisi için)
[42.F]    Kar zıncırlerı (18”)
[42.G]  Çamur / kar tekerleri (18”)
[42.H]    Römork
[42.I]    Serpıcı
[42.J]    Çım sılındırı
[42.K]    Biçakli kar temızleme makınesı
[42.L]   Yaprak ve çım toplayici (sadece SD 
            serisi için)

*   Spesifik değer için, makine belirleme 
etiketinde belirtilenleri referans alın
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1.1 HOGYAN KELL A HASZNÁLATI 
UTASÍTÁST ÉRTELMEZNI

A használati utasítás szövegében 
néhány, a biztonság vagy a használat 
szempontjából különösen fontos információt 
tartalmazó bekezdést eltérő módon 
kiemeltünk az alábbi kritérium szerint:

 MEGJEGYZÉS  vagy  FONTOS  az 
előző részekben feltüntetettekre vonatkozó 
pontosításokat, vagy egyéb információt 
tartalmaz a célból, hogy segítsen elkerülni a gép 
megrongálódását, illetve egyéb károk okozását.

A  szimbólum veszélyt jelez. A figyelmeztetés 
be nem tartása kezelő vagy más személyek 
sérülését, illetve károkat okozhat.

A szürke pontokkal jelölt kerettel 
kiemelt szakaszok opciós jellemzőket 
tartalmaznak, amelyek nincsenek meg a 
jelen használati utasításban leírt összes 
géptípusnál. Ellenőrizze, hogy az Ön 
gépen jelen vannak-e ezek a jellemzők.

Az összes "elülső", "hátsó", "jobb" és 
"bal megjelölést a kezelő munkavégzési 
helyéből kell értelmezni.

 1.2 HIVATKOZÁSOK

 1.2.1 Ábrák

A jelen használati útmutatóban található 
ábrák számozása: 1, 2, 3 stb.
Az ábrákon látható alkatrészeket 
az A, B, C stb. betűk jelölik.
A 2. ábrán látható C alkatrészre való 
hivatkozás jelölése tehát: "Lásd a 2.C 
ábrát" vagy egyszerűen "(2.C ábra)".
Az ábrák csak illusztrációk. A valós alkatrészek 
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.

 1.2.2 Címek

A használati utasítás fejezetekre és szakaszokra 
oszlik. A "2.1. Betanítás" c. szakasz a "2. 
Biztonsági előírások" c. fejezet alcíme. A 
címekre vagy szakaszokra való hivatkozásokat 
a számozott szak. illetve fej. rövidítések 
jelölik. Például: "2. fej." vagy "2.1. szak.".

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 2.1 BETANÍTÁS

Ismerje meg a kezelőszerveket, és 
sajátítsa el e gép kezelését. Tanulja meg a 
motor gyors leállítását. A figyelmeztetések 
és az utasítások be nem tartása tűzesethez 
és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet. 

• Tilos gyermekekre bízni a gép használatát, 
illetve olyan személyre, aki nem ismeri a 
gép kezelésére vonatkozó útmutatásokat. 
A helyi törvények szabályozhatják a gép 
használatához előírt minimális életkort.

• Soha ne használja a gépet, ha a kezelő 
fáradt vagy nem érzi jól magát, illetve ha 
gyógyszer, kábítószer, alkohol vagy más 
olyan szerek hatása alatt áll, melyek reflexeit 
és figyelmét károsan befolyásolják.

• Ne szállítson gyermekeket vagy más utasokat. 
• Ne feledje, hogy a gép kezelője vagy 
használója felelős a más személyeket ért 
balesetekért és váratlan eseményekért, 
illetve azok tulajdonában keletkező 
károkért. A felhasználó felelőssége a 
munkaterület talajviszonyaiból eredő 
potenciális veszélyek felmérése, valamint a 
saját és mások biztonsága garantálásához 
szükséges óvintézkedések alkalmazása, 
különösen lejtő vagy emelkedő, egyenetlen, 
csúszós vagy bizonytalan területeken.

• Ha harmadik személynek átadja vagy 
kölcsönadja a gépet, győződjön meg 
arról, hogy az elolvasta a jelen használati 
utasításba foglalt tudnivalókat.

 2.2 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

Egyéni védőfelszerelések
• Viseljen megfelelő ruházatot, erős, 
csúszásgátló cipőt és hosszúnadrágot. Ne 
működtesse a gépet mezítláb vagy nyitott 
szandálban. Viseljen hallásvédő fülvédőt..

• Ne használjon sálat, köpenyt, nyakláncot, 
karkötőt, olyan ruházatot, melyen 
nyakkendő, lobogó részek, szalagok 
vannak, illetve vagy bármilyen lelógó vagy 
széles kellékeket, melyek beakadhatnak a 
gépbe, vagy más a munkavégzés helyén 
lévő tárgyakba, illetve anyagokba. 

• Ha hosszú a haja, kösse megfelelően össze.

Munkaterület / Gép
• Vizsgálja át gondosan a munkavégzés 
területét és távolítson el minden olyan 
tárgyat, melyet a gép kidobhat, vagy 
amelyek sérüléseket okozhatnak a 
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vágóegységen/forgó egységeken (kövek, 
gallyak, vashuzalok, csontok, stb.). 

Robbanómotorok: üzemanyag
VESZÉLY! Az üzemanyag tűzveszélyes. 
• Az üzemanyagot erre a célra előírt 

tartályokban kell tárolni biztonságos helyen, 
hőforrásoktól vagy nyílt lángoktól távol.

• Tisztítsa meg a tartályokat és a tárolási 
területet a fű- és lombmaradványoktól 
és a felesleges kenőanyagtól.

• Ne hagyja a tartályokat gyermekek 
által elérhető helyen.

• Ne dohányozzon az üzemanyag 
feltöltése vagy utántöltése alatt, illetve az 
üzemanyaggal való tevékenységek során.

• Az üzemanyagot tölcsér segítségével 
töltse be, kizárólag a szabadban.

• Ne lélegezze be az üzemanyag gőzeit.
• Járó, vagy meleg motornál ne nyissa ki a 
tanksapkát és ne töltsön be üzemanyagot.

• Lassan nyissa ki tanksapkát és 
hagyja, hogy a belső nyomás 
fokozatosan kerüljön kieresztésre.

• Ne közelítsen lángot a tartály nyílásához 
a tartalmának ellenőrzése céljából.

• Ha az üzemanyag kifolyt, ne indítsa el 
a motort, hanem távolítsa el a gépet 
arról a területről, ahol ez történt, és 
kerülje az olyan eszközök használatát, 
melyek tüzet okozhatnak egészen 
addig, amíg az üzemanyag el nem 
párolgott és a gőze szét nem oszlott.

• A gépre vagy a földre került minden 
üzemanyag-nyomot távolítson azonnal el.

• Tankolás után a tanksapkát és az üzemanyag-
tartály dugóját gondosan csavarja vissza 
a helyére és alaposan húzza meg.

• Ne indítsa el a gépet azon a helyen, ahol az 
üzemanyag utántöltését végezte; a motor 
indítását az üzemanyag töltés helyétől 
legalább 3 méteres távolságra végezze.

• Kerülje az üzemanyagnak a ruházattal történő 
érintkezését, és ha ez mégis megtörtént 
volna, öltözzön át, mielőtt a motort elindítaná.

 2.3 HASZNÁLAT KÖZBEN

Munkaterület
• A motort ne működtesse zárt térben, mivel 
veszélyes mennyiségű szénmonoxid 
kerülhet a levegőbe. Az indítási műveleteket 
szabadban, vagy jól szellőző helyen 
kell végezni! Soha ne feledje, hogy 
a motor kipufogógáza mérgező! 

• A gép beindítása során ne irányítsa 
a kipufogót, tehát a kipufogógázt 
gyúlékony anyagok felé.

• Kerülje a gép használatát 
robbanásveszélynek kitett helyeken, 
gyúlékony folyadékok, gáz vagy 
por jelenléte esetén. Az elektromos 
érintkezések vagy mechanikus súrlódások 
szikrákat képezhetnek, melyek lángra 
lobbanthatják a port vagy a gőzöket. 

• Kizárólag nappal vagy jó világítás és 
megfelelő látási viszonyok mellett dolgozzon. 

• Tartson távol a munkavégzés területétől 
más személyeket, gyermekeket, 
állatokat. A gyermekekre egy másik 
felnőttnek kell felügyelnie.

• kerülje a vizes fűben, esőben, 
viharveszélyben történő történő 
munkavégzést, főleg villámcsapás 
veszélye esetén.

• Különösen ügyeljen, ha a talaj egyenetlen 
(buckás, gödrös), valamint lejtőn és 
emelkedőn, figyeljen a rejtett veszélyekre  
és az esetleges akadályokra, amelyek 
korlátozhatják a látási viszonyokat.

• Különösen ügyeljen, amikor árokpart, 
szakadék vagy vízpart közelében dolgozik. 
A gép felborulhat, ha az egyik kerék túlhalad 
a parton, vagy ha a part beszakad.

• Lejtős talajon különösen óvatosan dolgozzon 
a felborulás és a gép feletti uralom 
elvesztése elkerülése érdekében. A gép 
feletti uralom elvesztésének alapvető okai:

 – A kerekek nem tapadnak
 – Túlzott sebesség
 – Nem megfelelő fékezés
 – Az adott használatra alkalmatlan gép
 – A talajviszonyokból eredő 
hatások ismeretének hiánya

 – Vontatójárműként való helytelen használat.

A helyes viselkedésre vonatkozó 
figyelmeztetések
• A gép vezetése és a munka során 
figyelme ne kalandozzon el, koncentráljon 
megfelelően a munkára.

• Legyen óvatos, amikor hátramenetben halad. 
Nézzen hátra és győződjön meg az akadályok 
hiányáról a hátramenet előtt és közben.

• Legyen óvatos terhek vontatása vagy 
nehéz felszerelések használatakor:

 – A vontatórudakhoz csak szabványos 
csatlakozási pontokat használjon;

 – Ne fordítsa el hirtelen a kormányt. 
Tolatás közben figyeljen;

 – Használjon ellensúlyokat vagy a 
kerekekre tett súlyokat, amikor azt 
a használati utasítás javasolja.

• Körültekintően járjon el, amikor gyűjtőzsákot 
és egyéb olyan tartozékokat használ, amelyek 
megváltoztathatják a gép egyensúlyát, 
különösen emelkedőn és lejtőn.
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• Tartsa mindig távol a kezét és a lábát 
a vágóegységtől az elindításkor és a 
gép használata során egyaránt.

• Figyelem: a vágóelem a kikapcsolása 
után vagy a motor kikapcsolása után is 
tovább forog néhány másodpercig.

• Ügyeljen az egynél több vágóegységgel 
felszerelt vágócsoport esetében arra, 
hogy az egyik forgó vágóegység 
a többi forgását is okozhatja.

• Tartózkodjon mindig távol a kidobónyílástól.
• Ne érjen a motornak a használat 
során felforrósodó részeihez. 
Égési sérülés veszélye.

• A tűzveszély elkerülése érdekében ne hagyja 
a gépet  járó motorral a magas fűben. 

Abban az esetben, ha a munka során 
géphiba vagy baleset történik, állítsa le azonnal 
a motort és távolítsa el a gépet, hogy ne 
okozhasson további károkat; amennyiben a 
kezelő vagy más személyek sérülését okozó 
baleset történt, nyújtson elsősegélyt az adott 
helyzetnek legmegfelelőbb módon és forduljon 
az illetékes egészségügyi intézményhez a 
szükséges ellátásért. Távolítsa el gondosan az 
esetleges törmelékeket, melyek jelenléte károkat, 
személyek vagy állatok sérülését okozhatja.

Használati korlátozások
• Soha ne használja a gépet, ha a védőrészek 
(gyűjtőzsák, oldalsó kidobás védőrész, hátsó 
kidobás védőrész) sérültek, hiányoznak 
vagy nincsenek megfelelően felszerelve.

• Ne használja a gépet, ha a 
tartozékok/szerszámok nincsenek 
felszerelve az előírt helyre. 

• Ne kapcsolja ki, iktassa ki, távolítsa el 
vagy módosítsa a gépen levő biztonsági 
rendszereket/mikrokapcsolókat.

• Ne vesse alá a gépet túlságos erőfeszítésnek 
és ne használjon kis gépet nehéz 
munkák végrehajtásához; a megfelelő 
gép használata csökkenti a lehetséges 
veszélyeket, és javítja a munka minőségét.

• Ez a gép nem közlekedhet közutakon! 
Használata (a KRESZ értelmében) 
kizárólag forgalom elöl elzárt 
magánterületeken lehetséges.

 2.4 KARBANTARTÁS, TÁROLÁS

A gép biztonságának és 
teljesítményszintjének érdekében végezze 
el a gép rendszeres karbantartását és 
gondoskodjon megfelelő tárolásáról.

Karbantartás
• Soha ne használja a gépet kopott vagy sérült 
alkatrészekkel. A meghibásodott vagy sérült 
alkatrészeket ne javítsa, hanem cserélje ki.

• A tűzveszély csökkentése céljából 
rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e 
olaj- vagy üzemanyag-szivárgás.

• A gép beállítási műveletei során ügyeljen 
arra, hogy az ujjai ne szoruljanak be a forgó 
vágóegység és a gép rögzített részei közé. 

A jelen útmutatóban megadott zajszint- 
és vibrációértékek a gép legnagyobb 
használati értékei. A nem egyensúlyban levő 
vágóelem, a túl gyors mozgás, a karbantartás 
elhanyagolása jelentősen befolyásolják a 
zajkibocsátást és a vibrálást. Ezért szükséges 
biztosítani azokat a megelőző intézkedéseket, 
melyek révén megszüntethetők a magas 
zajszint és a vibrálás okozta lehetséges 
károsodások; valamint gondoskodni kell a 
gép karbantartásáról, fülvédőt kell viselni 
és a munka során szüneteket kell tartani. 

Tárolás
• A gépet ne raktározza üzemanyaggal 
teli tartállyal olyan zárt helyen, ahol az 
üzemanyag gőze láng, szikra vagy erős 
hőforrás közelében begyulladhatna.

• A tűzveszély csökkentése céljából ne 
hagyja a munka melléktermékeit tartalmazó 
tárolóedényeket a helyiségben. 

 2.5 KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezet védelmét a gép használata során 
elsődleges fontossági szempontként kell 
figyelembe venni, mivel ez a békés egymás 
mellett élés és környezetünk érdeke. 
• Ne zavarjon másokat a szomszédságában. 
A gépet csak elfogadható napszakokban 
használja (ne használja kora reggel vagy 
késő este, amikor másokat zavarhat). 

• Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a 
csomagolóanyagok, olaj, üzemanyag, szűrők, 
használt alkatrészek vagy bármi egyéb, 
környezetszennyező elem selejtezésére 
vonatkozóan; ezeket a hulladékokat ne 
helyezze a háztartási hulladékba, hanem 
szelektív hulladékkezelés keretében 
szállítsa a megfelelő gyűjtőtelepekre, ahol 
gondoskodnak azok újrahasznosításáról.

• Szigorúan kövesse a helyi előírásokat a 
levágott növényzet megsemmisítését illetően. 

• Az üzemen kívül helyezéskor ne 
szennyezze a géppel a környezetet, 
hanem a hatályos helyi előírások 
értelmében adja le egy gyűjtőtelepen.
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3. ISMERKEDJEN MEG A GÉPPEL!

 3.1 A GÉP LEÍRÁSA ÉS 
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

Ez a gép vezetőüléses fűnyírógép.
A gép egy motorral van felszerelve, mely 
működteti a burkolattal védett vágóegységet, 
továbbá egy erőátviteli berendezéssel, 
mely a gép mozgatását biztosítja.
A gép hátsó meghajtású. A hátsó 
tengelyre felszerelhető:

 – mechanikus hajtás 5 előre- és 
1 hátrameneti fokozattal

 – hidrosztatikus hajtás végtelenül 
variálható előre- és hátrameneti 
fokozatokkal ("Hydro").

A kezelő a vezetőülésen elhelyezkedve vezetheti 
a gépet és működtetheti a fő vezérléseket. 

A gépre felszerelt biztonsági szerkezetek néhány 
másodpercen belül leállítják a motort és a vá-
góegységet (6.2.2. szakasz).

 3.1.1 Rendeltetésszerű használat

Ezt a gépet fűnyírás céljára 
terveztük és készítettük.

Általános ez a gép alkalmas az alábbiakra:
• Az MP 84 / MP 98 Series 
alkalmas az alábbiakra:

1. fűnyírás és a fű összegyűjtése a gyűjtőzsákba
2. fűnyírás és a fű ürítése a talajra 

a gép hátsó oldalán
3. fűnyírás, a fű felaprítása és a 

talajra terítése (mulcsozás)
• Az SD 98 / 108 Series alkalmas az alábbiakra:
4. fűnyírás és a fű ürítése a talajra a gép oldalán 
5. fűnyírás, a fű felaprítása és a 

talajra terítése (mulcsozás)

A gyártó által eredeti felszerelésként 
vagy külön rendelhető tartozékként előírt 
speciális tartozékok révén a gép különféle 
munkamódozatok szerint üzemeltethető, 
ezeket a jelen használati útmutató vagy az 
egyes tartozékok használati útmutatója írja le.
A (gyártó által tervezett) kiegészítő tartozékok 
felszerelése révén a gép további funkciókat 
láthat el, a jelen használati útmutatóban vagy 
az egyes tartozékok használati útmutatójában 
megadott feltételek és korlátozások betartásával.

 3.1.2 Nem rendeltetésszerű használat

• A fentiektől eltérő bármilyen más 
használat veszélyes lehet és személyi és/
vagy tárgyi károkat okozhat. Helytelen 
használatnak minősülnek az alábbiak 
(példaként és nem kizárólagosan):

 –   más személyek, gyermekek vagy 
állatok szállítása a gépen vagy az 
utánfutón, mivel azok leeshetnek 
és súlyosan megsérülhetnek, illetve 
veszélyeztetik a vezetés biztonságát;

 –  terhek húzása vagy vonása a vontatásra 
szolgáló eszköz alkalmazása nélkül;

 –  a gép használata instabil, síkos, 
jeges, köves vagy egyenetlen talajon, 
a talaj állagának megállapítását 
akadályozó pocsolyás vagy 
víztükrökkel borított felületen;

 –  a vágóegység működtetése a 
nem füves szakaszokon;

 –  a gép használata lomb vagy 
törmelék összegyűjtésére.

 FONTOS  A gép helytelen használata 
a garancia elévülését, valamint a Gyártó 
bárminemű felelősség alóli mentesülését vonja 
maga után, a felhasználóra hárítva a saját 
magán vagy másokon okozott károkból illetve 
sérülésekből származó kötelezettségeket.

 3.1.3 Felhasználói célcsoport

Ez a gép fogyasztói, azaz nem 
professzionális használatra készült. 
Hobbikertészeti alkalmazásra készült.

 FONTOS  A gépet a kezelő egyedül használja!

 3.2 BIZTONSÁGI JELZÉSEK

A gépen különféle szimbólumok 
láthatók (2. ábra ). Funkciójuk az, hogy 
felhívják a gépkezelő figyelmét a gép 
körültekintő és óvatos használatára.
A jelölések jelentése:

Figyelem:  Olvassa el az utasí-
tásokat gép használata előtt!

Figyelem:  Vegye ki az 
indítókulcsot, és olvassa el 
az utasításokat bármilyen 
karbantartási vagy javítási 
művelet elvégzése előtt!
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Veszély! Tárgyak kidobásá-
nak veszélye: Ne dolgozzon 
anélkül, hogy a hátsó kidobás 
védőrészt vagy a gyűjtőzsákot 
felszerelte volna. (csak a hátsó 
gyűjtéssel felszerelt típusoknál)
Veszély! Tárgyak kidobásá-
nak veszélye: Ne dolgozzon 
felszerelt oldalsó kidobás de-
flektor nélkül. (csak az oldalsó 
kidobással felszerelt típusok-
nál)
 Veszély! Tárgyak kidobásá-
nak veszélye: Tartsa távol az 
embereket!

Veszély! A gép felborulásá-
nak veszélye: Ne használja 
ezt a gépet 10°-nál merede-
kebb terepen
Veszély! Csonkítás veszélye: 
Ellenőrizze, hogy a gyerekek 
kellő távolságra tartózkodjanak 
a géptől, amikor a motor be van 
kapcsolva
Vágásveszély.  Vágóegységek 
mozgásban.  Ne tegye kezét 
vagy lábát a vágóegységek 
házába.

 
Figyelem! Tartózkodjon a me-
leg felületektől távol.

max xxx N (xx kg)

m
ax

 xx
x N

 (x
xx

 kg
) A vontató készlet használa-

takor ne lépje túl a címkén 
feltüntetett maximális terhelési 
értékeket, és tartsa be a bizton-
sági szabályokat.

 FONTOS  A megrongálódott vagy 
olvashatatlan címkéket ki kell cserélni! 
Kérjen új címkéket a szerviztől.

 3.3 AZONOSÍTÓ CÍMKE 

Az azonosító címke az alábbi 
adatokat tartalmazza (1. ábra ):

1. Zajteljesítmény szint 
2. CE minőségazonossági jelzés 
3. Gyártás éve 
4. Motor teljesítménye és működési sebessége
5. Gép modell
6. Gép típusa
7. Gyártási szám
8. Súly kg-ban
9. A gyártó neve és címe

10. Erőátvitel típusa:
11. Cikkszám

Másolja át a belső borítólapon látható 
gépazonosító címke megfelelő 
helyére az azonosítási adatokat.

 FONTOS  A felhatalmazott márkaszervizzel 
való kapcsolatfelvételkor adja meg mindig a 
címkén látható termékazonosító adatokat!

 FONTOS  A példa megfelelőségi nyilatkozat 
a használati útmutató utolsó oldalain található.

 3.4 A FŐ ALKATRÉSZEK

A gép az alábbi fő alkatrészekből áll, amelyek 
a következő funkciókat látják el (1. ábra ):

A. Vágóegység-tárcsa: az egység áll 
egy házból, amely tartalmazza a forgó 
vágóegységeket és a vágóegységeket.

B. Vágóegységek: a fűnyírásra szolgáló 
elemek, a végeken található bordák 
elősegítik a lenyírt fű továbbítását 
a kidobó csatorna felé.

C. Oldalsó kidobás deflektor: ez a 
biztonsági védőelem megakadályozza, 
hogy a vágóegységek által esetlegesen 
összegyűjtött tárgyakat a gép kidobja (csak 
oldalsó kidobással felszerelt típusoknál).

D. Kidobó csatorna: összekötő 
elem a vágóegység-tárcsa és a 
gyűjtőzsák között.(csak a hátsó 
gyűjtéssel felszerelt típusoknál).

E. Gyűjtőzsák: a lenyírt fű összegyűjtésén 
túl biztonsági szerepet is játszik, mivel 
megakadályozza, hogy a vágóegységek 
által esetlegesen összegyűjtött 
tárgyakat a gép kidobja (csak a hátsó 
gyűjtéssel felszerelt típusoknál).

F. Hátsó kidobás védőrész (igényelhető): 
a gyűjtőzsák helyére felszerelve 
megakadályozza, hogy a vágóegységek 
által esetlegesen összegyűjtött 
tárgyakat a gép kidobja (csak a hátsó 
gyűjtéssel felszerelt típusoknál).

G. Vezetőülés: a kezelő munkavégzési 
helye. Érzékelővel láttuk el, mely 
érzékeli a vezető jelenlétét a biztonsági 
berendezések működésbe lépése céljából.

H. Akkumulátor: a motor beindításához 
szükséges energiát szolgáltatja. Jellemzői 
és használatának szabályai egy külön 
használati utasításban vannak leírva.

I. Motor: mind a vágóegységek, mind 
a kerekek meghajtója. Jellemzői és 
használatának szabályai egy külön 
használati utasításban vannak leírva.

J. Elülső lökhárító: védi a gép elülső részeit.
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K. Kormánykerék: Az elülső kerekek 
elfordulását vezérli.

4. ÖSSZESZERELÉS

 A betartandó biztonsági előírásokat 
a 2. fejezet tartalmazza. Szigorúan tartsa 
be az előírásokat a súlyos kockázatok 
vagy veszélyek elkerülése érdekében.

Tárolási és szállítási okok miatt a gép néhány 
elemét nem szereltük fel közvetlenül a gyárban. 
Ezeket a csomagolóanyag eltávolítása után kell 
felszerelnie, a következő utasításokat követve.

 A gép kicsomagolását és 
összeszerelését szilárd, sík felületen 
kell végezni, továbbá elegendő helyet 
kell biztosítani a gép és a csomagolás 
mozgatásához a megfelelő szerszámok 
alkalmazásával. Ne használja a gépet, amíg 
nem végezte el az "ÖSSZESZERELÉS" 
szakaszban leírt műveleteket.

 4.1 ALKATRÉSZEK AZ 
ÖSSZESZERELÉSHEZ

A csomagolás tartalmazza az alábbi 
táblázatban felsorolt, az összeszereléshez 
szükséges alkatrészeket:

Leírás
1. Kormánykerék
2. Műszerfal burkolat és a 

kormányt rögzítő részek
3. Vezetőülés
4. Akkumulátor
5. Elülső lökhárító
6. Borotválás-gátló kis kerekek
7. Gyűjtőzsák a felszereléshez szükséges 

csavarkészlettel és útmutatóval (csak a 
hátsó gyűjtéssel felszerelt típusoknál)

8. A hátsó lemez alsó része, a gyűjtőz-
sák-tartók és kiegészítő és rögzítő tarto-
zékok (csak a hátsó gyűjtéssel felszerelt 
típusoknál)

9. Oldalsó kidobás deflektor (csak az ol-
dalsó kidobással felszerelt típusoknál)

10. A vágóegység oldalsó merevítői 
(csak az oldalsó kidobással 
felszerelt típusoknál, ha van).

11. Tasak, tartalma:
- használati utasítás és dokumentumok 
- csavarkészlet az ülés felszereléséhez
- az oldalsó kidobás deflektor felszerelé-
séhez szükséges készlet (csak az oldalsó 
kidobással felszerelt típusoknál)
- az akkumulátor vezetékeinek csatlako-
zócsavarjait
- 2 indítókulcsot
- 1 db. 10 A-es pótbiztosítékot.

 4.1.1 Kicsomagolás 

1. Óvatosan bontsa ki a csomagolást, ügyeljen, 
hogy ne vesszenek el az alkatrészek.

2. Olvassa el a dobozban található 
dokumentációt, beleértve a 
jelen használati útmutatót.

3. Vegye ki a dobozból az összes 
felszerelendő alkatrészt.

4. Vegye ki a gépet a csomagolásból, 
ügyeljen az alábbiakra:

 – állítsa a legmagasabb pozícióba a 
vágóegység-tárcsát (5.10. szakasz), 
ezzel elkerülhető a károsodása a gépnek 
a rakodólapról való levétele során;

 – Vegye le a gépet a rakodólapról. 

A hidrosztatikus hajtású típusoknál 
állítsa a hátsó hajtás kioldókarját a 
kioldási pozícióba (5.13. ábra).

 4.2 A KORMÁNYKERÉK FELSZERELÉSE

1. Állítsa a gépet vízszintes helyzetbe és 
állítsa egyenesbe az első kerekeket.

2. Szerelje fel a csonkot (3A ábra) a 
tengelyre (3B ábra), ügyeljen arra, 
hogy a csap (3C ábra) megfelelően 
illeszkedjen a csonkba.

3. Pattintsa a műszerfal burkolatának 
(3.D ábra) hét kapcsát a helyére.

4. Szerelje fel a kormányt (3E ábra) a 
csonkra (3A ábra), úgy, hogy a küllők 
az ülés felé nézzenek.

5a. Csak az "I" típusú kormánykeréknél - 
Helyezze be a távtartót (3.F ábra) és rögzítse 
a kormánykereket a tartozék csavarokkal 
(3.G ábra) a megadott sorrendben.

5b. Csak a "II" típusú kormánykeréknél 
- Rögzítse a kormánykereket a 
tartozék csavarokkal (3.F, 3.G ábra) 
a megadott sorrendben.

6. Pattintsa a helyére a kormánykerék 
burkolatát (3.H ábra).

 4.3 AZ ÜLÉS FELSZERELÉSE

Szerelje fel az ülést (4A ábra) a lemezre (4B 
ábra) a csavarok (3C ábra) segítségével.
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 4.4 AZ AKKUMULÁTOR 
FELSZERELÉSE ÉS BEKÖTÉSE

Az akkumulátor (5.A ábra) az ülés alatt található, 
egy rugó (5.B ábra) rögzíti.
1. A tartozék csavarok segítségével 

csatlakoztassa először a piros vezetéket 
(5C ábra) a pozitív pólushoz (+), majd 
a fekete vezetéket (5D ábra) a negatív 
pólushoz (–) a megadott módon. 

2. Kenje meg szilikonos kenőanyaggal a 
kapcsokat, és ügyeljen a piros vezeték (5.E 
ábra) védősapkájának helyes felhelyezésére.

 FONTOS  Mindig gondoskodjon a teljes feltöl-
tésről, melyet az akkumulátor füzetében mega-
dottak szerint kell elvégezni.

 FONTOS  Az elektronikus kártya védőelemé-
nek működésbe lépésének elkerülése végett ne 
indítsa be a motort a teljes feltöltés előtt!

 4.5 AZ ELÜLSŐ LÖKHÁRÍTÓ 
FELSZERELÉSE

1. 

1a. Csak az "I" típusú lökhárítónál - 
Szerelje fel az elülső lökhárítót (6.A 
ábra) az alváz alsó részére (6.B ábra) 
a négy csavarral (6.C ábra).

1b. Csak a "II" típusú lökhárítónál: 
1. Szerelje fel a két tartót (6.A ábra) 
és (6.B ábra) az alváz alsó részére 
(6.C ábra), ügyeljen az ábrán 
megjelölt irányra: R= jobb; L= bal.

2. húzza meg jól a csavarokat (6.D ábra). 
3. Rögzítse az elülső lökhárítót (6.E 
ábra) a tartókhoz (6.A ábra) és 
(6.B ábra) a csavarokkal (6.F ábra) 
és az anyákkal (6.G ábra).

 4.6 AZ OLDALSÓ KIDOBÁS 
DEFLEKTOR FELSZERELÉSE 
(CSAK AZ OLDALSÓ KIDOBÁSSAL 
FELSZERELT TÍPUSOKNÁL)

1. Az oldalsó kidobás deflektor (7.A ábra) 
belsejében helyezze fel a rugót (7.B ábra) oly 
módon, hogy a végét (7.B.1 ábra) a nyílásba 
illeszti és elfordítja, hogy a rugó (7.B ábra) 
és a rugó vége (7.B.2 ábra) megfelelően 
a számukra kijelölt helyre illeszkedjenek.

2. Helyezze az oldalsó kidobás deflektort 
(7.A ábra) a vágóegység-tárcsa tartóihoz 
(7.C ábra) és csavarhúzó segítségével 
forgassa el a rugó (7.B ábra) második 
végződését (7.B.2 ábra) úgy, hogy az oldalsó 
kidobás deflektoron kívülre kerüljön.

3. Illessze be a csapot (7.D ábra) a tartóelemek 
(7.C ábra) és az oldalsó kidobás deflektor 

nyílásaiba és vezesse át belülről a 
rugótekercsen (7.B ábra), míg a lyukas vég 
teljesen ki nem jön a legbelső tartóelemből.

4. Illessze a zárószeget (7.E ábra) a csap 
(7.D ábra) furatába (D.1 ábra)  és forgassa 
el a csapot annyira, hogy a zárószeg 
két végét (7.E.1 ábra) visszahajlíthassa 
(egy fogóval), hogy ne csúszhasson ki 
és ne engedje el a csapot (7.D ábra).

Győződjön meg arról, hogy a rugó 
megfelelően működjön, azaz stabilan 
tartsa az oldalsó kidobás deflektort 
leeresztett állásban, valamint hogy 
a csap jól be legyen illesztve, és ne 
tudjon még véletlenül sem kiesni.

 4.7 A VÁGÓEGYSÉG-TÁRCSA 
OLDALSÓ MEREVÍTŐINEK 
FELSZERELÉSE 
(CSAK AZ OLDALSÓ 
KIDOBÁSSAL FELSZERELT 
TÍPUSOKNÁL, HA VAN).

A vágóegység-tárcsa felszerelésének 
befejezéseként rögzítse az oldalsó 
merevítőket a vágóegység-tárcsa profiljára 
a megfelelő csavarkészlettel (8. ábra)

 4.8 A HÁTSÓ LEMEZ FELSZERELÉSE 
ÉS KIEGÉSZÍTÉSE (CSAK 
A HÁTSÓ GYŰJTÉSSEL 
FELSZERELT TÍPUSOKNÁL)

1. Szerelje fel a két alsó kengyelt (9.A 
ábra) és (9.B ábra), ügyeljen az ábrán 
látható felszerelési irányra, és rögzítse 
a csavarokkal (9.C ábra) és az anyákkal 
(9.D ábra), húzza meg ütközésig.

2. Vegye ki a két csavart (9.H ábra), 
melyekre később lesz szükség.

3. Szerelje fel a hátsó lemez alsó részét (9.E 
ábra) és rögzítse az alsó kengyelekhez 
a csavarokkal (9.F ábra) és az anyákkal 
(9.G ábra), ne húzza meg teljesen.

4. A hátsó lemez alsó része (9.E ábra) 
felszerelésének befejezéseként csavarja 
be ütközésig az előzőleg eltávolított, 
két középső csavart (9.H ábra) és 
a négy felső csavart (9.I ábra)

5. Húzza meg a két alsó anyát (9.G ábra).
6. Illessze be a helyére (9.K ábra) a 

gyűjtőzsák telítettségjelző kart (9.J 
ábra) és tolja lefelé kattanásig.

7. Szerelje fel a két gyűjtőzsák-tartó elemet 
(9.L ábra) és (9.M ábra), ügyeljen az ábrán 
látható felszerelési irányra, és rögzítse 
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a csavarokkal (9.N ábra) és a rugalmas 
alátétekkel (9.O ábra), húzza meg ütközésig.

5. VEZÉRLÉSEK

 5.1 KULCSOS KAPCSOLÓ

A kulcs engedélyezi/letiltja a gép és a 
fényszórók (ha vannak) bekapcsolását. 

Négy állása lehet (10.A ábra):
1. Leállítási állás. A gép azonnal leáll.

2. Fényszórók (ha vannak) 
bekapcsolási állása. A motor 
beindítása után a fényszórókat 
a kulcsnak ebbe az állásba való 
elforgatásával kapcsolhatja be. A 
kikapcsolásukhoz fordítsa vissza 
a kulcsot a menet állásba. 

3. Menet állás. Minden funkció aktív..

4. Indítási állás. Bekapcsolja az 
indítómotort és a gép beindul. Ha 
elengedi a kulcsot a beindítási 
állásban, az automatikusan 
visszatér a menet állásba.

 5.2 GÁZKAR

A motor fordulatszámát szabályozza.

A motor típusától függően a gáz 
vezérlőkar kétféle lehet:

A. "I" típus, különálló hidegindítóval 
(10.E + 10.E.1 ábra)

B. "II" típus, (10.E ábra)

A megjelölt állások a következőknek 
felelnek meg:

1. Choke hidegindító - Hidegindítás. 
A motor hidegindításához 
használatos. A "CHOKE" pozíció 
a a keveréket dúsítja, és csak a 
ténylegesen szükséges, lehető 
legrövidebb ideig szabad használni.

1. Motor maximális fordulatszáma 
Mindig ezt használja a gép 
indításához, üzemeltetéséhez 
és a fűnyíráshoz.

2. Motor minimális fordulatszáma  
Az állás alatt használatos, 
amikor a motor elég meleg.

 MEGJEGYZÉS  Helyváltoztatáskor a «teknős» 
és a «nyúl» közötti köztes állást válassza.

 5.3 KÉZIFÉK-KAR

A kézifék megakadályozza, hogy a gép 
elmozduljon, miután leparkolta. 

A karnak (10.D ábra) két állása van:
1. Fék kioldva. A kézifék kioldásához 
nyomja meg a pedált (10.I ábra). A 
kar visszaáll a kioldott fék pozícióba.

2. Fék behúzva. A kézifék 
behúzásához nyomja meg padlóig 
a pedált (10.I ábra) állítsa a kart a 
behúzott kézifék állásba; amikor 
leveszi a lábát a pedálról, a 
pedál az alsó állásban marad.

 5.4 TENGELYKAPCSOLÓT /FÉK 
PEDÁL (MECHANIKUS HAJTÁS)

Ennek a pedálnak kettős 
funkciója van (10.I ábra): 

!
1. a menethossz első feléig 
tengelykapcsolóként működik, be- 
és kikapcsolja a kerekek hajtását.

2. a menethossz második felén fékként 
működik, a hátsó kerekeket fékezi.

 FONTOS  Különös figyelmet fordítson arra, 
hogy a tengelykapcsolás szakasza ne legyen 
túl hosszú, hogy túl ne melegedjen a motor 
hajtószíja, ami következményében károsodhat.

 MEGJEGYZÉS  Menet közben 
ne tartsa lábát a pedálon.

 5.5 SEBESSÉGVÁLTÓ KAR 
(MECHANIKUS HAJTÁS)

Ennek a karnak hét állása van (10.K ábra):
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1. Öt előremeneti fokozat

2. «N» üresjárat állás.

3. «R» hátramenet
A hátramenetet álló 

helyzetben kell kapcsolni.

Az egyik sebességfokozatból egy 
másikba váltáshoz nyomja meg félútig 
a pedált (10.I ábra) és állítsa át a 
kart a címkén megjelölt módon.

 5.6 FÉKPEDÁL (HIDROSZTATIKUS 
HAJTÁS)!

Ez a pedál a hátsó kerekekre ható fé-
ket hozza működésbe (10.I ábra)

 5.7 MEGHAJTÁSPEDÁL 
(HIDROSZTATIKUS HAJTÁS)

Ennek a pedálnak a segítségével tudja a 
kerekekre kapcsolni a meghajtást, valamint 
a gép sebességét – mind előre- mind 
hátramenetben – szabályozni (10.J ábra):

1. Előremenet Az előremenet 
kapcsolásához nyomja meg 
a lábával az elülső pedált. 
Ha nagyobb erővel nyomja 
a pedált, fokozatosan 
növekszik a gép sebessége.

2. Hátramenet A hátramenethez 
sarkával nyomja meg 
a hátsó pedált.
 A hátramenetet álló 
helyzetben kell kapcsolni.

3. Üresjárat állás. Ha felengedi 
a pedált, automatikusan 
visszaáll üresjárati állásba.

 MEGJEGYZÉS  Amennyiben a 
meghajtáspedált behúzott kézifékkel (10.D 
ábra) hozza működésbe – mind előre- 
mind hátramenetben – a motor leáll.

 5.8 HIDROSZTATIKUS 
ERŐÁTVITELT KIIKTATÓ KAR 
(HIDROSZTATIKUS HAJTÁS)

Ennek a karnak két állása van, melyeket 
egy adattábla mutat (10.L ábra): 

1. Hajtás bekapcsolva: menet 
és nyírás közben az összes 
használati feltételhez.

2. Hajtás kioldva: álló 
motor mellett jelentősen 
csökkenti a gép kézzel 
történő mozgatásához 
szükséges erőkifejtést.

 FONTOS  Az erőátviteli berendezés 
károsításának elkerülése végett ezt a műveletet 
csak álló motor mellett, üres állásban levő 
pedállal (10.J ábra) szabad elvégezni.

 5.9 A VÁGÓEGYSÉGEK BEKAPCSOLÓ 
ÉS KIKAPCSOLÓ VEZÉRLÉSEI

A gomba alakú kapcsoló lehetővé teszi 
a vágóegységek bekapcsolását egy 
elektromágneses tengelykapcsolón 
keresztül (10.B ábra):

1. Vágóegységek bekapcsolva. 
Gomba alakú kapcsoló kihúzva.

2. Vágóegységek kikapcsolva. 
Gomba alakú gomb megnyomva.

• A vágóegységek 
kikapcsolásakor egyidejűleg 
egy fék kerül működtetésre, 
mely néhány másodpercen 
belül leállítja forgást.

 MEGJEGYZÉS  Ha az előírt biztonsági 
feltételek betartása nélkül kapcsolja be a 
vágóegységeket, akkor a motor kikapcsol, vagy 
nem lehet beindítani (lásd 6.2.2. szakasz.)

 5.10 FŰNYÍRÁS HÁTRAMENETBEN 
ENGEDÉLYEZŐ GOMB

A gomb (10.F ábra) nyomva 
tartásával lehetővé válik a hátramenet 
bekapcsolt vágóegységek mellett, 
anélkül, hogy a motor leállna.
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 5.11 A VÁGÁSI MAGASSÁGOT 
BEÁLLÍTÓ KAR

Ezzel a karral lehet felemelni és leengedni 
a vágóegység-tárcsát, amely 7 különböző 
vágási magasságra állítható (10.G ábra). 

Ennek a karnak hét állása van, 
melyet a vonatkozó táblán «1»-től 
«7»-ig tüntettünk fel. Mindegyik 
egy eltérő vágási magasságnak 
felel meg 3 cm és 8 cm között.

Amennyiben az egyik állásból 
egy másikba óhajtja áttenni, 
mozdítsa el oldalirányban a 
kart, és helyezze egy másik 
állásnak megfelelő vájatba.

 5.12 JELZŐLÁMPA ÉS HANGJELZŐ 
(CSAK A HÁTSÓ GYŰJTÉSSEL 
FELSZERELT TÍPUSOKNÁL)

• A jelzőlámpa (10.C ábra) akkor gyullad ki, 
amikor a kulcs (10.A ábra) «MENET» állásban 
van, és működés közben végig égve marad.

• Ha villog, az azt jelenti, hogy a motor 
indításához szükséges engedélyezés 
hiányzik (lásd 6.2.2 szakasz).

• A hangjelzés arra figyelmeztet, hogy a 
gyűjtőzsák megtelt (lásd 6.5.5. szakasz).

 5.13 GYŰJTŐZSÁK FORDÍTÓ KAR (HA 
VAN, CSAK A HÁTSÓ GYŰJTÉSSEL 
FELSZERELT TÍPUSOKNÁL)

Ez a helyéből kihúzható kar lehetővé teszi a 
gyűjtőzsák átfordítását a kiürítéshez, ezzel 
megkönnyíti a kezelő munkáját (10.H ábra).

6. A GÉP HASZNÁLATA

 A betartandó biztonsági előírásokat 
a 2. fejezet tartalmazza. Szigorúan tartsa 
be az előírásokat a súlyos kockázatok 
vagy veszélyek elkerülése érdekében.

 6.1 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A munka megkezdése előtt el kell végeznie egy 
sor ellenőrzést és műveletet, hogy a munka 
eredményes és teljesen biztonságos legyen. 

 6.1.1 Olaj- és benzinutántöltés 

 FONTOS  A gépet motorolaj és 
üzemanyag nélkül szállítjuk le.

A gép használata előtt ellenőrizze az 
üzemanyagot és az olajszintet (7.2, 7.3. szakasz). 
Az üzemanyagtöltéssel és az olaj utántöltésselent 
kapcsolatos tudnivalókat és óvintézkedéseket 
lásd a 7.2. és a 7.3. szakaszokban és 
a motor használati utasításában. 

 6.1.2 Az ülés beállítása

Az ülés helyzetének megváltoztatásához lazítsa 
meg a négy rögzítőcsavart (11.A ábra), és 
mozdítsa el a tartószerkezet nyílásai mentén. 
Miután megtalálta a megfelelő helyzetet, 
húzza meg a négy csavart (11.A ábra).

 6.1.3 A gumiabroncsok nyomása

A gumiabroncsok megfelelő légnyomása 
alapvető feltétel a vágóegység-tárcsa 
tökéletes beállításához, és ezért a 
pázsit egyenletes nyírásához.

1. Csavarja le a védősüvegeket.
2. Csatlakoztassa a szelepeket egy 

manométerrel felszerelt sűrítettlevegő-
csatlakozáshoz (12. ábra)

3. Állítsa be a nyomást a "Műszaki adatok" 
táblázatában megadott értékekre.

 6.1.4 A gép előkészítése a 
munkavégzéshez

 MEGJEGYZÉS  Ezzel a fűnyíróval a pázsit 
nyírása többféle módon végezhető, ezért 
a munka megkezdése előtt a kívánt nyírási 
módnak megfelelően kell előkészíteni a gépet.

a.   Előkészítés a fűnyíráshoz és fű oldalsó 
kidobásához a talajra (csak az oldalsó 
kidobással felszerelt típusoknál):
 – Győződjön meg mindig arról, hogy 
a deflektor (13.A ábra) belső rugója 
megfelelően működjön, stabilan 
leeresztett állásban tartva a deflektort.

b. Előkészítés a fűnyíráshoz és a fű 
gyűjtőzsákba való begyűjtéséhez (csak 
a hátsó gyűjtéssel felszerelt típusoknál)
 – Akassza a gyűjtőzsákot (14.A ábra) a 
tartóelemekre (14.B ábra) úgy, hogy a 
hátsó lemezhez képest középen legyen. 
A beállítást a jobb oldali tartó oldalsó 
támasztékként való használata biztosítja.
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 – Győződjön meg arról, hogy a 
gyűjtőzsák nyílásának alsó csöve az 
erre a célra szolgáló tartószöghöz 
(11.C ábra) kapcsolódjon.

c. Előkészítés a fűnyíráshoz és a fű hátsó 
kidobásához a talajra (csak a hátsó 
gyűjtéssel felszerelt típusoknál)
 – Amennyiben gyűjtőzsák nélkül kíván 
dolgozni, kérésre rendelhető egy hátsó 
kidobás védőrész készlet (15. ábra, 
15.5. fejezet), melyet a hátsó lemezhez 
kell rögzíteni, az erre vonatkozó 
utasításokban leírtak szerint.

d. Előkészítés a fűnyíráshoz 
és a fű aprításához
 – A fűnyíráskor a fű felaprításához és a talajra 
terítéséhez  külön rendelhető a mulcsozó 
készlet (15.1. fejezet), amelyet a hozzá 
tartozó útmutató alapján kell felszerelni.

 6.1.5 A borotválás-gátló kis 
kerekek elhelyezése

A borotválás-gátló kis kerekek funkciója 
az, hogy csökkentsék a kockázatát annak, 
hogy a pázsitban szakadások keletkezzenek 
a vágóegység-tárcsa peremének 
csúszása miatt az egyenetlen talajon.
A megadott módon helyezze el a kis kerekeket 
(7.4. szakasz). 

 6.2 BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK

Végezze el az alábbi biztonsági ellenőrzéseket 
és bizonyosodjon meg arról, hogy az eredmények 
megegyeznek a táblázatba foglaltakkal.

 A használat előtt mindig végezze 
el a biztonsági ellenőrzéseket.

 6.2.1 Általános biztonsági ellenőrzés

Tárgy Eredmény
Akkumulátor Nincs sérülés a 

burkolatán, fedelén 
vagy kapcsain

Hátsó kidobás 
védőrész, gyűjtőzsák

Épek. Nincs károsodás. 
Helyesen vannak 
felszerelve.

Oldalsó kidobás 
védőrész, beszívórács 

Ép. Nincs károsodás. 
Helyesen van felszerelve. 

Üzemanyag-rendszer 
és csatlakozásai.

Nincs szivárgás

Elektromos vezetékek A szigetelés sértetlen 
Nincs mechanikus 
károsodás

Olaj rendszer Nincs szivárgás 
Nincs károsodás.

Mozgassa a gépet 
előre és hátra, 
kapcsolja az üresjárati 
fokozatot/engedje fel 
a meghajtáspedált  
(5.5., 5.7. szakasz)

A gép lassít és leáll.

Nyomja meg a fékpedált 
(5.4., 5.6. szakasz)

A gép leáll.

Próbavezetés Nincs rendellenes vibrálás
Nincs rendellenes zaj

Biztonsági berendezések A 6.2.2. szakaszban 
leírtak szerint működnek.

 6.2.2 A biztonsági berendezések 
ellenőrzése

A biztonsági berendezések két 
kritérium szerint hatnak:
A. a motor beindítását megakadályozzák, 

amikor nincs betartva az összes 
biztonsági feltétel;

B. leállítják a motort, amint az egyik 
biztonsági feltétel megszűnik. 

Tennivaló Eredmény
1. erőátvitel üresben;
2. vágóegységek 
kikapcsolva;

3.  gépkezelő ül. 

A motor leáll

a kezelő elhagyja az ülést A motor leáll

a kezelő felemeli a 
gyűjtőzsákot vagy 
leveszi a hátsó kidobás 
védőrészt bekapcsolt 
vágóegységek mellett 
(csak a hátsó gyűjtéssel 
felszerelt típusoknál)

A motor leáll

úgy húzza be a kéziféket, 
hogy nem kapcsolta ki 
a vágóegységeket

A motor leáll

 kapcsolja a sebességváltót 
vagy megnyomja a 
meghajtáspedált, miközben 
a kézifék be van húzva

A motor leáll

kapcsolja a hátramenetet 
bekapcsolt vágóegységek 
mellett, anélkül, hogy 
nyomva tartaná az 
engedélyező gombot 
(5.9. szakasz)

A motor leáll

 Ha a táblázatokba foglaltaktól bármiben 
eltérő eredményt észlel, ne használja a 
gépet! Forduljon a szervizhez és végeztesse 
el a megfelelő ellenőrzéseket és javításokat.
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 FONTOS  Soha ne feledje, hogy a biztonsági 
berendezések megakadályozzák a motor 
indítását, amikor nem tartja be a biztonságos 
munka feltételeit. Ezekben az esetekben, miután 
visszaállította az indítás feltételeit, a kulcsot 
(10.A ábra) állítsa vissza a leállási állásba, csak 
ezután tudja a motort ismételten beindítani.

 6.3 HASZNÁLAT DOMBOS TERÜLETEN

Tartsa be a "Műszaki adatok" táblázatában 
és a 18. ábrán megjelölt korlátozásokat 
a menetiránytól függetlenül. 

Ne felejtse el, hogy nincs "biztonságos" lejtő! 
Dombos talajon a haladás különleges figyelmet 
igényel. A gép felborulásának vagy a gép 
feletti uralom elveszítésének elkerülésére:
• Soha ne nyírjon a lejtő irányára merőlegesen. 
A dombos pázsiton a lejtő/emelkedő 
irányában kell haladni, és sohasem 
arra merőlegesen. Különösen ügyeljen 
irányváltoztatáskor, hogy a felső kerekek 
ne ütközzenek akadálynak (kavicsok, 
faágak, gyökerek, stb.), melyek miatt a gép 
oldalirányban elcsúszhatna, felborulhatna, 
vagy elveszíthetné felette az uralmát.

• Ne álljon meg vagy induljon újra 
hirtelen emelkedőn vagy lejtőn;

• Óvatosan és finoman kapcsolja a hajtást, 
hogy ne emelkedjen fel a gép eleje.

• Csökkentse a sebességet:
 – irányváltáskor és a szűk kanyarokban
 – emelkedő és főleg lejtő elején 

• Soha ne használja a hátramenetet a sebesség 
csökkentésére lejtőn: elveszítheti az uralmát 
a gép felett, különösen csúszós talajon.

• Mindig húzza be a kéziféket, mielőtt a gépet 
álló helyzetben felügyelet nélkül hagyja.

• Csak a mechanikus hajtással felszerelt 
típusoknál: Soha ne haladjon lejtőn 
úgy, hogy a sebességváltó üresben van 
vagy kikapcsolt tengelykapcsolóval!
Tegye az egyik alacsony sebességbe 
a gépet, mielőtt álló helyzetben 
felügyelet nélkül hagyja.

• Csak a hidrosztatikus hajtással 
felszerelt típusoknál Lejtőn 
meghajtáspedál nélkül haladjon, 
hogy kihasználja a hidrosztatikus 
erőátvitel fékező hatását, amikor az 
erőátvitel nincs bekapcsolva.

 6.4 INDÍTÁS

1. Nyissa ki az üzemanyag csapot 
(19.A ábra) (ha van).

2. Üljön a vezetőülésbe.
3. Tegye üresbe az erőátvitelt 

(«N») (5.5., 5.7. szakasz).
4. Kapcsolja ki a vágóegységeket 

(5.8. szakasz). 
5. Húzza be a kéziféket (5.3. szakasz).
6. Állítsa a gáz vezérlőkart a legnagyobb 

fordulatszámra ("nyúl") (5.2. szakasz).
7. Hidegindításnál: kapcsolja be a 

hidegindítót (5.2. szakasz / 5.2.1. szakasz)
8. Illessze be az indítókulcsot és 

fordítsa el menet állásba az áramkör 
bekapcsolásához, majd az indítás 
állásba a motor beindításához.

9. Miután megtörtént az indítás, 
engedje el a kulcsot.

10. Hidegindításnál, amint a 
motor szabályosan jár:

10a. Kapcsolja ki a hidegindítót 
(5.2. szakasz, "II" típus) és állítsa 
a gáz vezérlőkart a legnagyobb 
fordulatszámra ("nyúl").

10b. Kapcsolja ki a hidegindítót 
(5.2. szakasz, "I" típus).

 MEGJEGYZÉS  Ha már meleg 
motorral használja a hidegindítót, a 
gyertya szennyeződhet és a motor 
rendellenes működését okozhatja.

11. Miután beindította a motort, állítsa 
a gáz vezérlőkart a legkisebb 
fordulatszámra ("teknősbéka").

 MEGJEGYZÉS  Amennyiben az indítás 
nehézkes, ne használja hosszan az önindító 
motort, hogy az akkumulátor ne merüljön le, és 
a motor ne szívja meg túlzottan magát. Állítsa 
vissza a kulcsot a leállás helyzetbe, várjon 
néhány másodpercet, és ismételje meg a 
műveletet. Amennyiben a probléma továbbra is 
fennáll, nézze meg a használati utasítás "14." 
fejezetét és a motor használati utasítását.

 6.5  MUNKAVÉGZÉS

 6.5.1 Előremenet és helyváltoztatás

A helyváltoztatás közben:
• kapcsolja ki a vágóegységeket (5.8. szakasz); 
• állítsa a vágóegység-tárcsát a 
legmagasabb («7») állásba;
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• állítsa a gáz vezérlőkart egy köztes állásba 
a legnagyobb ("nyúl") és a legkisebb 
("teknősbéka") fordulatszám közé.

• Csak a mechanikus hajtással 
felszerelt típusoknál: 

1. Nyomja le padlóig a pedált (5.4. 
ábra) és állítsa a sebességváltó 
kart az 1. fokozatba (5.5. ábra).

2. A pedált nyomva tartva (10.I ábra) 
engedje ki a kéziféket (5.3. szakasz).

3. Fokozatosan engedje fel a pedált, amely 
így a fék üzemmódból a tengelykapcsoló 
üzemmódba vált és kapcsolja a hátsó 
kerekek hajtását (5.4. szakasz).

 Fokozatosan engedje fel a pedált, 
hogy a túl hirtelen sebességkapcsolás 
miatt ne emelkedjen fel a gép elülső része, 
és ne veszítse el az uralmat a gép felett.

4. Fokozatosan érje el a kívánt sebességet 
a gázkar és a sebességváltó 
segítségével. Sebességváltáshoz 
a pedált nyomja le félútig, hogy a 
tengelykapcsoló működésbe lépjen 
(5.4 szakasz; 5.5 szakasz).

• Csak a hidrosztatikus hajtással 
felszerelt típusoknál: 

1. Engedje ki a kéziféket, és engedje 
fel a fékpedált (5.6. szakasz).

2. Nyomja meg a meghajtáspedált (5.7. 
szakaszt) "előremenet" irányba, a 
pedál nyomásával és a gázkarral 
szabályozza a kívánt sebességet.

 A hajtás bekapcsolását az előírt 
módon kell végrehajtani (5.7. szakasz), 
ezzel megelőzhető, hogy a hirtelen történő 
kapcsolás miatt a gép eleje felemelkedjen 
és a kezelő elveszítse az uralmát a gép 
felet, főként emelkedőn és lejtőn.

 6.5.2 Fékezés

Először lassítsa le a gépet a motor 
fordulatszámának csökkentésével, ezután 
nyomja meg a fékpedált (5.4. szakasz; 5.6. 
szakasz) a további lassításhoz, leállásig.

Csak a hidrosztatikus hajtással 
felszerelt típusoknál: 
A meghajtáspedál felengedésével már 
érezhetően lassul a gép (5.7. szakasz).

 6.5.3 Hátramenet

 FONTOS  A hátramenetet álló 
helyzetben kell kapcsolni.

Csak a mechanikus hajtással 
felszerelt típusoknál: 
1. Nyomja meg a pedált (5.4. 

szakasz) a gép leállásáig;
2. Állítsa sebességváltó kart a hátramenet 

("R") állásba (5.5. szakasz).
3. Fokozatosan engedje fel a pedált a 

tengelykapcsoló bekapcsolásához, 
és kezdje meg a hátramenetet.

Csak a hidrosztatikus hajtással 
felszerelt típusoknál: 
1. Nyomja meg a pedált (5.6. 

szakasz) a gép leállásáig;
2. kezdje meg a hátramenetet a 

meghajtáspedálnak a hátrameneti 
irányba való nyomásával (5.7. szakasz).

 6.5.4 Fűnyírás

A géppel az alábbi leírás alapján 
végezzen munkát:
1. állítsa a gázkart a legnagyobb fordulatszámra 

("nyúl"); a gép használata során 
mindig ezt az állást kell alkalmazni;

2. állítsa a vágóegység-tárcsát a 
legmagasabb állásba;

3. a vágóegységeket (5.8. szakasz) csak a 
pázsit felett indítsa be, soha ne indítsa be 
kavicsos talajon vagy túl magas fűben;

4. a haladási sebességet és a vágási 
magasságot (5.10. ábra) a pázsit 
állapotának (fű magassága, sűrűsége és 
nedvessége) megfelelően állítsa be; 

5. nagyon fokozatosan és különösen 
óvatosan kezdjen a füves területen haladni, 
ahogy azt már a korábbiakban leírtuk;

 FONTOS  Ahhoz, hogy hátramenetet 
tudjon végezni bekapcsolt vágóegységek 
mellett, meg kell nyomni és nyomva kell tartani 
a vágást a hátramenet alatt engedélyező 
gombot, ellenkező esetben a motor leáll.

A sebességet mindig csökkenteni kell, amikor 
a motor fordulatszáma csökken. Ne feledje, ha 
a lenyírt fű mennyiségéhez képest magas a 
sebesség, a fűnyírás soha sem lesz jó minőségű.

Kapcsolja ki a vágóegységeket és állítsa a 
vágóegység-tárcsát a legmagasabb állásba:

 – Munkavégzési zónák közötti 
helyváltoztatás közben



HU - 15

 – Nem fűvel borított talajon való áthaladáskor
 – Amikor akadályon kell áthaladnia

 6.5.5 Tanácsok a szép pázsit 
fenntartásához

1. Amennyiben szép, zöld és puha pázsitot 
szeretne, azt rendszeresen kell nyírnia. A 
pázsit többféle típusú fűből állhat. Gyakori 
nyírással a dúsabb gyökérzetű fűfélék 
növekednek, és tömör fűtakarót hoznak 
létre. Ellenkező esetben, ha ritkábban nyírja, 
elsősorban a magas és vadon növő fűfélék 
növekednek (lóhere, margaréta, stb.).

2. Ajánlatos a füvet akkor nyírni, 
amikor a pázsit száraz.

3. A vágóegységek legyenek épek és élesek, 
hogy a füvet tisztán és ne tépve nyírják le, 
ellenkező esetben a fűvégek elsárgulhatnak.

4. A motort maximális fordulatszámon kell 
használni, mind a fű tiszta lenyírása 
érdekében, mind azért, hogy a lenyírt 
füvet megfelelő erővel továbbítsa 
a kidobó csatornán keresztül.

5. A fűnyírás gyakoriságának a fű 
növekedéséhez kell igazodnia. Ne 
hagyja, hogy két fűnyírás között 
a fű nagyon megnőjön.

6. Az év legmelegebb és legszárazabb 
időszakaiban ajánlatos hagyni a füvet 
egy kicsit magasabbra nőni, hogy 
elkerülje a talaj kiszáradását.

7. Egy megfelelően gondozott pázsiton a fű 
optimális magassága körülbelül 4-5 cm. Egy 
nyírással nem szabad a teljes magasság 
egy harmadánál többet lenyírni. Ha a fű 
nagyon magas jobb, ha a fűnyírást két 
alkalommal, egy nap kihagyásával végzi el. 
Először a nyírást a vágóegység legmagasabb 
állásában és esetleg csökkentett 
vágószélességen végezze, másodszor 
pedig a kívánt magasságon (20. ábra).

8. A pázsit szebben fog kinézni, ha a nyírást a 
két irányban váltakozva végzi (21. ábra).

9. Amennyiben a kidobónyílás gyakran 
eltömődik fűvel, csökkentse a sebességet, 
mert az lehet az oka, hogy a pázsit 
viszonyaihoz képest magas a sebesség. 
Amennyiben a probléma továbbra is 
fennáll, lehetséges kiváltó okok lehetnek 
a nem kellően éles vágóegységek vagy 
az, hogy a bordák profilja deformálódott.

10. Különösen figyeljen, amikor bokrok és 
alacsony szegélyek közelében nyírja 
a füvet, mert azok károsíthatják a 
vágóegység-tárcsa párhuzamosságát és 
peremét, valamint a vágóegységeket.

 6.5.6 A gyűjtőzsák ürítése (csak a hátsó 
gyűjtéssel felszerelt típusoknál)

 MEGJEGYZÉS  A gyűjtőzsákot csak 
kikapcsolt vágóegységek mellett lehet 
kiüríteni, ellenkező esetben a motor leáll.

• Ne hagyja túlságosan megtelni a gyűjtőzsákot, 
hogy ne tömítse el a kidobó csatornát. 

• Hangjelzés jelzi, ha a gyűjtőzsák megtelt:
1. kapcsolja ki a vágóegységeket (5.8. 
szakasz) és a hangjelzés megszűnik;

2. állítsa a gáz vezérlőkart a legkisebb 
fordulatszámra ("teknősbéka") ;

3. állítsa le a haladást és kapcsolja az 
üresjárat fokozatot (5.5., 5.7. szakasz);

4. húzza be a kéziféket;
5. állítsa le a motort;
6. – húzza ki a kart (22.A ábra - ha van), 
vagy fogja meg a hátsó markolatot 
(22.A1 ábra) és a kiürítéshez 
fordítsa meg a gyűjtőzsákot;

7. zárja vissza a gyűjtőzsákot, hogy a 
tartószöghöz (22.B ábra) kapcsolódjon.

 6.5.7 A kidobó csatorna tisztítása 
(csak a hátsó gyűjtéssel 
felszerelt típusoknál)

• Nagyon magas vagy nedves fű nyírása túl 
magas sebesség mellett a kidobó csatorna 
eltömődését okozhatja. Eltömődés esetén 
a 7.4.2. fejezetben leírtak szerint járjon el.

 6.5.8 A fűnyírás végén

A fűnyírás befejeztével:
1. kapcsolja ki a vágóegységeket;
2. csökkentse a motor fordulatszámát
3. a visszaúton állítsa a vágóegység-

tárcsát a legmagasabb állásba.

 6.6 LEÁLLÍTÁS

A gép leállításához:
1. állítsa a gáz vezérlőkart a legkisebb 

fordulatszámra ("teknősbéka") 

A visszacsapó láng elkerülése végett 
tartsa a gázkart «teknősbéka» állásban 20 
másodpercig, mielőtt a motort kikapcsolja.

2. kapcsolja ki a motort a kulcsot a 
leállási pozícióba fordítva;

3. álló motor mellett zárja el az üzemanyag 
csapot (23.A ábra) (ha van);

4. vegye ki a kulcsot
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 FONTOS  Soha ne hagyja a kulcsot 
"menet" vagy "fényszórók bekapcsolva" 
állásban, amikor a motor nem jár, hogy 
le ne merüljön az akkumulátor.

 Előfordulhat, hogy a motor 
kikapcsolás után nagyon meleg. Ne 
érjen a kipufogódobhoz vagy az ahhoz 
közeli részekhez. Ezen pontokon 
égési sérülés veszélye áll fenn.

 6.7 A HASZNÁLAT UTÁN

1. Hagyja kihűlni a motort, mielőtt 
a gépet bárhol elhelyezné.

2. Tisztítsa meg a gépet (7.4. szakasz).
3. Engedje le a vágóegység-tárcsát, állítsa 

üresbe a sebességváltót és húzza be a 
kéziféket, állítsa le a motort és vegye ki az 
indítókulcsot (győződjön meg arról, hogy 
az összes mozgó rész teljesen leállt-e):

 – minden egyes alkalommal, amikor a 
gépet őrizetlenül hagyja vagy elhagyja a 
vezetőülést, illetve leparkolja a gépet;

7. RENDSZERES KARBANTARTÁS

 7.1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 A betartandó biztonsági előírásokat 
a 2. fejezet tartalmazza. Szigorúan tartsa 
be az előírásokat a súlyos kockázatok 
vagy veszélyek elkerülése érdekében.

 Bármilyen ellenőrzési, tisztítási vagy 
karbantartási, beállítási művelet előtt:
• kapcsolja ki a vágóegységet;
• állítsa üresbe a sebességváltót;
• húzza be a kéziféket;
• állítsa le a motort;
• vegye ki a kulcsot (soha ne hagyja 

a kulcsot a gépben, gyermekek 
vagy nem alkalmas személyek 
által hozzáférhető helyen);

• győződjön meg arról, hogy az összes 
mozgó rész teljesen leállt-e;

• olvassa el a vonatkozó útmutatót;
• Viseljen megfelelő ruházatot, 

munkakesztyűt és védőszemüveget

• A műveletek gyakoriságát és jellegét a 
"Karbantartási táblázat" tartalmazza. 
A táblázat célja, hogy segítsen Önnek 
a gép hatékonyságának és üzembiztos 
állapotának megőrzésében. Tartalmazza 
a főbb elvégzendő műveleteket és 
azok elvégzésének gyakoriságát. A 

műveleteket az elsőként aktuálissá 
váló alkalommal végezze el.

• A nem eredeti, vagy helytelenül felszerelt 
cserealkatrészek és tartozékok használata 
veszélyeztetheti a gép biztonságát és 
működését. Ezen termékek okozta károk, 
balesetek és sérülések esetén a gyártó 
nem vállal semminemű felelősséget.

• Az eredeti cserealkatrészek az 
engedéllyel rendelkező szervizektől és 
viszonteladóktól szerezhetők be.

 7.2 ÜZEMANYAGTÖLTÉS / AZ 
ÜZEMANYAG-TARTÁLY KIÜRÍTÉSE

 MEGJEGYZÉS  A motor használati 
utasításában adtuk meg az 
alkalmazandó üzemanyag típusát.
 MEGJEGYZÉS  A gépet üzemanyag nélkül 
adjuk át a vevőnek. Tartsa be a motor használati 
utasításában feltüntetett összes előírást.

 7.2.1 Üzemanyagtöltés 

Az üzemanyag-töltéséhez:
1. Csavarja ki és távolítsa el az üzemanyag-

tartály dugóját (24.F ábra).
2. Helyezze a nyílásba a tölcsért (24. ábra).
3. Az üzemanyagtöltéskor ügyeljen arra, 

hogy ne töltse meg színültig a tartályt.
4. Vegye ki a tölcsért.
5. A töltés elvégeztével csavarja jól vissza 

a dugót és tisztítsa meg a felületet az 
esetlegesen kifolyt üzemanyagtól.

 FONTOS  Ne öntsön benzint a műanyag 
részekre, mert károsíthatja azokat. Ha véletlenül 
mégis kifolyik a benzin, haladéktalanul 
öblítse le vízzel. A jótállás nem vonatkozik 
a karosszéria vagy a motor műanyag 
részein a benzin által okozott károkra.

 7.2.2 A tartály kiürítése

 MEGJEGYZÉS  Az üzemanyag 
romlékony, ezért nem szabad a tartályban 
maradnia 30 napot meghaladó időszakra. 
Huzamos ideig tartó raktározás előtt (9. 
fejezet) ürítse ki az üzemanyagtartályt.

 Az üzemanyagtartály kiürítése 
előtt hagyja kihűlni a motort.

1. Állítsa a gépet sík felületre a szabadban.
2. Helyezzen egy gyűjtőedényt a 

leeresztő cső alá (26.A ábra)..
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3. Bontsa a benzinszűrő bemeneténél 
levő cső (26.B ábra) csatlakozását.

4. Nyissa ki az üzemanyag csapot (ha van).
5. Gyűjtse össze egy megfelelő 

edényben az üzemanyagot.
6. Csatlakoztassa ismét a csövet (26.A 

ábra), ügyeljen a csőbilincs (26.C 
ábra) megfelelő visszaszerelésére.

7. Zárja el az üzemanyagcsapot (ha van).

  A munka újrakezdésekor győződjön 
meg arról, hogy a csövekből, a 
benzincsapból és a karburátorból 
nem szivárog-e benzin.

 7.3 MOTOROLAJ SZINTJÉNEK 
ELLENŐRZÉSE, UTÁNTÖLTÉSE 
ÉS LEÜRÍTÉSE

 MEGJEGYZÉS  A motor 
használati utasításában adtuk meg 
a felhasználandó olaj típusát.
 FONTOS  A gépet motorolaj 
nélkül adjuk át a vevőnek.
 FONTOS  Tartsa be a motor használati 
utasításában feltüntetett összes előírást.

 7.3.1 Ellenőrzés / utántöltés

Minden használat előtt 
ellenőrizze az olaj szintjét. 

• Álló motor mellett, ellenőrizze az olajszintet: 
a motor használati utasításában megadott 
pontos módozat szerint a mérőpálca MIN és 
MAX rovátkája között kell lennie (25. ábra)..

 Ne töltse túl, mert a motor emiatt 
túlmelegedhet. Ha a szint meghaladja a 
"MAX" jelzést, eressze le a megfelelő szintig.

 7.3.2 Ürítés

 A motorolaj nagyon forró lehet, 
ha a motor kikapcsolása után azonnal 
leeresztésre kerül. Hagyja lehűlni a motort 
néhány percig az olaj leeresztése előtt.

Az olaj cseréjét a motor használati utasításában 
megadott gyakorisággal végezze. 

Végezze el az alábbi műveleteket:
• "I" típus:
1. Állítsa a gépet sík felületre.
2. Helyezzen egy gyűjtőedényt a 

hosszabbító cső alá (27.A ábra).

3. Tartsa rögzítve a hosszabbító 
csövet (27.A ábra) és csavarja ki 
a leeresztő dugót (27.B ábra).

4. Gyűjtse az olajat az edénybe.
5. Csavarja vissza a leeresztő dugót 

(27.B ábra), ügyeljen a belső tömítés 
elhelyezésére (27.C ábra).

6. Húzza meg ütközésig, rögzítse a 
hosszabbító csövet (27.A ábra).

7. Tisztítsa fel az esetlegesen kifolyt olajat.

• "II" típus:
1. Csavarja ki a betöltő dugót (27.A ábra).
2. Szerelje fel a csövet (27.B ábra) a 

fecskendőre (27.C ábra) ás illessze 
be a furatba, ütközésig.

3. A fecskendővel (27.C ábra) szívja ki az 
olajat a motorból, a teljes kiürítéshez a 
műveletet többször is meg kell ismételni.

 FONTOS  A fáradtolajat adja le a 
hulladékkezelő telepen a helyi előírások szerint.

 7.4 BOROTVÁLÁS-GÁTLÓ KIS KEREKEK

A kis kerekek különböző felszerelési állásai 
biztosítják, hogy a vágóegység-tárcsa 
pereme és a talaj között meglegyen a "H" 
biztonsági távolság (16.A, 17.A ábra).
Állítsa be a borotválásgátló kis kerekek pozícióját 
a talaj egyenetlenségének megfelelően.

 Ezt a műveletet mindig ÁLLÓ MOTOR ÉS 
KIKAPCSOLT VÁGÓEGYSÉGEK MELLETT kell 
mindkét kis keréken elvégezni, ügyeljen arra, 
hogy a kerekek azonos magasságban legyenek.

a. csak az oldalsó kidobással 
felszerelt típusoknál

A pozícióváltáshoz:
1. csavarja ki és vegye ki a csavart (16.B ábra) 
2. helyezze át a kereket (16.A ábra) 

a távtartóval (16.C ábra) a kívánt 
távolságnak megfelelő furatba

3. húzza meg a csavart (16.B ábra) 
az anyával (16.D ábra).

b. csak a hátsó gyűjtéssel 
felszerelt típusoknál

A pozícióváltáshoz:
1. csavarja ki az anyát (17.B ábra) és 

vegye ki a csapot (17.C ábra).
2. helyezze át a kereket (17.A 

ábra) a kívánt állásba
3. szerelje vissza a csapot (17.C ábra), 

ügyeljen arra, hogy a csap feje (17.C 
ábra) a gép belseje felé álljon

4. húzza meg az anyát (17.B ábra).
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 7.5 TISZTÍTÁS

Minden használat után végezze el a gép 
tisztítását az alábbi útmutatás betartásával.

 7.5.1 A gép tisztítása

• Tisztítsa meg kívülről a gépet, a karosszéria 
műanyag részeit vizes-tisztítószeres 
szivaccsal törölje át. Ügyeljen arra, hogy ne 
érje víz a motort, az elektromos részeket és a 
műszerfal alatt található elektronikus kártyát.

• A tűzveszély csökkentése céljából a motort, a 
hangtompítót és az akkumulátor helyét mindig 
tisztítsa meg a fű- és levélmaradványoktól 
vagy a felesleges kenőanyagtól.

 FONTOS  Soha ne használjon nagynyomású 
vízsugarat vagy agresszív folyadékokat a 
karosszéria és a motor tisztításához! 

 7.5.2 A kidobó csatorna tisztítása 
(csak a hátsó gyűjtéssel 
felszerelt típusoknál)

A kidobó csatorna eltömődése esetén 
végezze el a következő műveleteket:
1. vegye le a gyűjtőzsákot vagy a 

hátsó kidobás védőrészt;
2. távolítsa el az összegyűlt füvet a 

kidobó csatorna nyílásán keresztül.

 7.5.3 A gyűjtőzsák tisztítása (csak a hátsó 
gyűjtéssel felszerelt típusoknál)

1. Ürítse ki a gyűjtőzsákot
2. Rázza ki belőle a fű- és talajmaradékot
3. Szerelje vissza a gyűjtőzsákot és 

mossa le a vágóegység-tárcsát belülről 
(7.4.4-a szakasz), ezután vegye le a 
zsákot, ürítse ki, öblítse ki és helyezze 
vissza a gyors száradás érdekében.

 7.5.4 A vágóegység-tárcsa tisztítása

Tisztítsa meg gondosan a vágóegység-
tárcsát, és távolítsa el a fűmaradékot 
és az egyéb szennyeződéseket.

 A vágóegység-tárcsa tisztítása 
során távolítsa el a gép közeléből 
a személyeket vagy állatokat. 

a. A belső rész tisztítása
A vágóegység-tárcsa és a kidobó 
csatorna belső részének lemosását 
szilárd talajon végezze, közben:

 – a gyűjtőzsák vagy a hátsó kidobás 
védőrész legyen felszerelve (csak a 
hátsó gyűjtéssel felszerelt típusoknál);

 – az oldalsó kidobás deflektor 
legyen felszerelve (csak az oldalsó 
kidobással felszerelt típusoknál)

 – a kezelő üljön a helyén;
 – a vágóegység-tárcsa legyen 
az «1» állásban;

 – járjon a motor
 – legyen üresben az erőátvitel
 – a vágóegységek legyenek bekapcsolva

• Felváltva csatlakoztassa a vízcsövet 
az erre a célra szolgáló csatlakozókhoz 
(28.A ábra; 29.A ábra). Mindegyikbe 
néhány percig folyasson vizet, 
miközben a vágóegységek járnak.

 FONTOS  Az elektromágneses 
tengelykapcsoló megfelelő 
működésének megőrzése céljából:
- kerülje a tengelykapcsoló érintkezését olajjal;
- ne irányítson nagy nyomású vízsugarat 
közvetlenül a tengelykapcsoló egységre;
- ne tisztítsa a tengelykapcsolót benzinnel.

b. A külső rész tisztítása

A gép optimális hatékonysága 
és biztonsága érdekében ügyeljen 
arra, hogy a vágóegység-tárcsa 
felső részén ne gyűljön fel a száraz 
levágott fű és egyéb szennyeződés. 

A vágóegység-tárcsa felső részének tisztításakor:
• engedje le teljesen a vágóegység-
tárcsát («1» állás);

• a jobb és bal oldali védőszerkezet nyílásain át 
fújjon be sűrített levegőt (28. ábra; 29. ábra).

 7.6 AKKUMULÁTOR

Alapvetően fontos az akkumulátor 
gondos karbantartása ahhoz, hogy 
élettartama hosszú legyen.
Gépének akkumulátorát fel kell tölteni:
• a gép első használata előtt;
• a huzamosabb (30 napot meghaladó) 
üzemszünet időtartamára (9. szakasz);

• a gép üzembe helyezése előtt 
huzamosabb állási időszak után.

Figyelmesen olvassa el, és tartsa be az 
akkumulátorhoz mellékelt használati utasításban 
leírt utántöltési eljárást. Amennyiben nem tartja 
be az eljárást, vagy az akkumulátor nem töltődik 
fel, az akkumulátor részei helyrehozhatatlan 
károkat szenvedhetnek. A lemerült akkumulátort 
a lehető legrövidebb időn belül újra kell tölteni.
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 FONTOS  A feltöltést állandó feszültségű 
készülékkel kell elvégezni. Egyéb 
töltőrendszerek helyrehozhatatlan károkat 
okozhatnak az akkumulátorban.

• A gépen található egy, a feltöltésre szolgáló 
csatlakozó (30. ábra), melyet a géphez adott 
(ha van) vagy külön rendelhető fenntartó 
akkumulátortöltő megfelelő aljzatához 
kell csatlakoztatni (15.2. szakasz).

 FONTOS  Ezt a csatlakozóaljzatot kizárólag 
a gyártó által előírt fenntartó akkumulátortöltő 
csatlakoztatására használja. Alkalmazásához:

 – kövesse a vonatkozó használati 
utasításban megadott útmutatásokat;

 – kövesse az akkumulátor használati 
utasításában megadott útmutatásokat;

 7.7 RÖGZÍTŐ CSAVAROK ÉS ANYÁK

• A csavarokat és a csavaranyákat 
mindig tartsa meghúzva, hogy a 
gép mindig üzembiztos legyen.

8. RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

 8.1 BIZTONSÁGI TANÁCSOK

Haladéktalanul jelezze a 
márkakereskedőnek vagy a szakszerviznek, 
ha az alábbi géprészek működésében 
rendellenességet észlel:
- fék
- a vágóegységek bekapcsoló 
és leállító vezérlései
- az előre- vagy hátramenet bekapcsolása.

 8.2 A VÁGÓEGYSÉG-TÁRCSA 
/ VÁGÓEGYSÉGEK

 8.2.1 A vágóegység-tárcsa beállítása

A vágóegység-tárcsa megfelelő 
beállítása alapvető fontosságú a pázsit 
egyenletes nyírásához (31. ábra). 
Ha a nyírás egyenetlen, ellenőrizze a 
gumiabroncsok nyomását (6.1.3. szakasz).
Amennyiben ez nem elegendő az egyenletes 
nyíráshoz, forduljon a márkakereskedőhöz és 
kérje a szükséges ellenőrzések elvégzését, 
továbbá a vágóegység-tárcsa beállítását.

 8.2.2 Vágóegységek

Az életlen vágóegység kitépi a füvet 
és a pázsit elsárgulását okozza.

Valamennyi, a vágóegységgel 
kapcsolatos művelet (leszerelés, élezés, 
kiegyensúlyozás, javítás, visszaszerelés 
és/vagy csere) felelősségteljes munka, 
amely különleges hozzáértést igényel a 
megfelelő szerszámok használatán túl. 
Biztonsági okokból ezek a műveletek 
csak szakszervizben végezhetők.

A gép kiegyensúlyozásának érdekében 
mindig egyszerre cserélje ki a sérült, 
elgörbült vagy kopott vágóegységeket 
és a hozzájuk tartozó csavarokat.

 FONTOS  A vágóegységeket 
párosával kell kicserélni, főleg akkor, 
ha jelentősen eltérő a kopásuk. 

 FONTOS  Mindig eredeti vágóegységeket 
alkalmazzon, amelyek kódja megegyezik a 
"Műszaki adatok" táblázatában látható kóddal. 

Mivel a gép folyamatos fejlesztés tárgyát 
képezi, a "Műszaki adatok" táblázatában 
látható vágóegységeket idővel hasonló jellegű 
és tulajdonságú, biztonságos működést 
biztosító vágóegységekre lehet kicserélni.

 8.3 A ELÜLSŐ / HÁTSÓ 
KEREKEK CSERÉJE

 8.3.1 Előkészítő műveletek

 FONTOS  Megfelelő emelő eszközt kell 
alkalmazni, például pantográf emelőt.

A kerekek cseréje előtt végezze 
el az alábbi műveleteket:
• Szerelje le az összes tartozékot.
• Állítsa a gépet a stabilitást biztosító 
szilárd és sík felületre.

• Húzza be a kéziféket; 
• Állítsa le a motort;
• Vegye ki a kulcsot;
• Helyezze az emelőt a kicserélendő 
kerék melletti emelési ponthoz 
(8.3.2. szakasz; 8.3.3. szakasz).

• Ellenőrizze, hogy az emelő teljesen 
merőleges-e a talajra.
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 8.3.2 Az emelő kiválasztása és 
elhelyezése a hátsó kerekeknél

Helyezze fa ékeket (31.A ábra) a kerék alá (31.B 
ábra) a kicserélendő kerék oldalán (31.C ábra).

A hátsó gyűjtéssel felszerelt típusoknál:
• Az összecsukott emelő maximális 
megengedett magassága 110 mm. (32. ábra)

• Helyezze az emelőt a hátsó lemez alá (33.A 
ábra) 180 mm-re az oldalsó peremtől.

Az oldalsó kidobással felszerelt típusoknál:
• Az összecsukott emelő maximális 
megengedett magassága 110 mm. (34. ábra)

• Helyezze az emelőt a hátsó tengely 
alá, az ábra szerint (35.A ábra).

 MEGJEGYZÉS  Az itt leírtak szerint elhelyezett 
emelővel csak a kicserélendő kerék emelhető fel.

 8.3.3 Az emelő kiválasztása és 
elhelyezése az elülső kerekeknél

1. Helyezze fa ékeket (36.A ábra) a 
kerék alá (36.B ábra) a kicserélendő 
kerék mögé (36.C ábra).

2. Az összecsukott emelő maximális 
megengedett magassága 110 mm.

3. Helyezze az emelőt (37.A ábra) egy 10 x 10 
cm-es négyszögletes fa betétre (37.B ábra). 

 MEGJEGYZÉS  A fa betét az elülső 
tengely érülésének elkerülésére szolgál.

4. Emelje fel az emelőt úgy, hogy a 
betét a vázra és a szerkezeti részekre 
támaszkodjon (37.C ábra).

 MEGJEGYZÉS  Ezalatt tartsa 
egyensúlyban a betétet az emelőn.

 MEGJEGYZÉS  Az így elhelyezett emelővel 
az elülső tengely egésze felemelhető.

 8.3.4 A kerék cseréje

 FONTOS  Győződjön meg arról, hogy az 
emelés alatt a gép stabil és álló helyzetben 
maradjon. Ha rendellenességet észlel, 
azonnal engedje le az emelőt és ellenőrizze, 
majd oldja meg az esetleges problémákat, 
és csak ezután emelje fel újra.

1. Vegye le a fedelet (38.A ábra)
2. Emelje fel a kerék kivételéhez 

elegendő magasságba.
3. Egy csavarhúzóval vegye ki a rugalmas 

gyűrűt (38.B ábra) és az alátétet (38.C ábra).

4. Vegye le a kicserélendő kereket.
5. Kenj meg zsírral a tengelyt (38.D ábra).
6. Szerelje fel a cserekereket.
7. Helyezze vissza az alátétet 

és a rugalmas gyűrűt.

 FONTOS  Ellenőrizze, hogy a hátsó 
kerekek egyenlő magaságban legyenek 
(39.A ábra) és hogy a kerekek külső 
átmérőjének különbsége (39.B ábra) 
ne haladja meg a 8-10 mm-t. Ellenkező 
esetben, az egyenetlen vágás elkerülése 
érdekében, el kell végezni a vágóegység-
tárcsa beállítását egy márkaszervizben.

 8.3.5 A gumiabroncsok javítása 
vagy cseréje

A gumiabroncsok «Tubeless» típusúak, ezért 
a cserét illetve a defekt javítását minden 
esetben gumijavítónak kell elvégeznie az 
adott abroncstípusnak megfelelő módon.

 8.4 ELEKTRONIKUS KÁRTYA

Az elektronikus kártya a műszerfal alatt 
helyezkedik el, a gép összes biztonsági 
berendezésének kezelését végzi. 

 8.4.1 A kártya védőszerkezete 
(csak a hátsó gyűjtéssel 
felszerelt típusoknál)

• A műszerfal alatt elhelyezett elektronikus 
kártya fel van szerelve egy önélesítő 
védőszerkezettel, amely az elektromos 
rendszer rendellenes működése esetén 
megszakítja az áramkört (14. fejezet). 

 8.4.2 A kártyát védő olvadóbiztosíték 
(csak az oldalsó kidobással 
felszerelt típusoknál)

• A műszerfal alatt elhelyezett 
elektronikus kártya fel van szerelve 
egy olvadóbiztosítékkal, amely az 
elektromos rendszer rendellenes 
működése vagy rövidzárlata esetén 
megszakítja az áramkört (14. fejezet).

 8.5 AZ OLVADÓBIZTOSÍTÉK CSERÉJE

A gépen néhány különböző kapacitású 
olvadóbiztosíték (40.A ábra) található, melyek 
funkciója és jellemzője a következő:

 – 10 A-es olvadóbiztosíték = az 
elektronikus kártya általános és 
teljesítmény áramköreinek védelmét 
szolgálja. Beavatkozása a gép 
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leállását, valamint - csak a hátsó 
gyűjtéssel felszerelt típusoknál - a 
műszerfalon lévő jelzőlámpa teljes 
kikapcsolását idézi elő (5.11. szakasz).

 – 25 A-es olvadóbiztosíték = a töltési 
hálózat védelmét szolgálja. Beavatkozása 
az akkumulátor töltésének fokozatos 
csökkenését, és az ebből adódó 
indítási nehézségeket idézi elő.

Az olvadóbiztosíték kapacitása az 
olvadóbiztosítékon magán van feltüntetve.

 FONTOS  A kiolvadt olvadóbiztosíték 
cseréjekor mindig ugyanolyan típusú és 
kapacitású olvadóbiztosítékot kell használni.

Amennyiben a biztosíték kiolvadását 
kiváltó okot nem tudja elhárítani, 
forduljon a márkakereskedőhöz.

 8.6 A LÁMPÁK CSERÉJE

 8.6.1 "I" típus - Izzólámpák

• A lámpák (18W) bajonettzárral vannak 
rögzítve a foglalatokban, kivételükhöz 
fogóval forgassa a foglalatot az óra 
járásával ellentétes irányba (41. ábra).

 8.6.2 "II" típus - LED-es lámpák

• Csavarozza ki a gyűrűt (41.A ábra) és 
távolítsa el a csatlakozót (41.B ábra). 
Szerelje le a csavarokkal (41.D ábra) 
rögzített LED-es lámpát (41.C ábra).

 8.7 HÁTSÓ TENGELY

• Lezárt egységblokkból áll, nem igényel 
semmilyen karbantartást. Állandó 
kenésre van feltöltve, amelyet nem 
kell cserélni vagy utántölteni.

9. TÁROLÁS

A gép 30 napot meghaladó tárolásához:
1. Hagyja kihűlni a motort
2. Bontsa az akkumulátor kábeleinek 

csatlakozását és tárolja az 
akkumulátort hűvös, száraz helyen.

3. Ürítse ki a tankból az üzemanyagot 
(7.2.2. szakasz) és kövesse a motor 
használati útmutatójának utasításait.

4. Tisztítsa meg gondosan a gépet.

5. Ellenőrizze, hogy a gép nem károsodott-e. 
Szükség esetén forduljon a márkaszervizhez.

6. A gép tárolása:
 – vágóegység-tárcsa leengedve
 – száraz helyen
 – az időjárás viszontagságaitól védetten
 – lehetőleg ponyvával letakarva (15.4. ábra)
 – gyermekektől elzárva.
 – ellenőrizze, hogy eltávolította-e 
a karbantartáshoz használt 
kulcsokat és szerszámokat.

A gép újra működésbe helyezésekor:
• győződjön meg arról, hogy a 
csövekből, az üzemanyag-csapból és a 
porlasztóból nem szivárog-e benzin:

• készítse elő a gépet a "6. A gép 
használata" c. fejezetben leírtak szerint.

10. A GÉP MOZGATÁSA 
ÉS SZÁLLÍTÁSA

• A gép mozgatása alatt:
 – kapcsolja ki a vágóegységet;
 – állítsa a vágóegység-tárcsát 
a legmagasabb állásba;

 – kapcsolja ki a motort;

• A gép járművel vagy utánfutóval 
való szállítása során:

 – használjon megfelelő teherbírású, 
szélességű és hosszúságú rámpát;

 – a gépet tolással kell felrakni a járműre, 
álló motorral, az indítókulcs ne legyen 
behelyezve, a vezető ne üljön az ülésen, a 
műveletet megfelelő számú kezelő végezze;

 – zárja el az üzemanyagcsapot (ha van);
 – engedje le a vágóegység-tárcsát;
 – húzza be a kéziféket;
 – úgy helyezze el, hogy senki 
számára ne jelentsen veszélyt;

 – rögzítse erősen a szállító járműhöz 
kötelekkel vagy láncokkal, hogy ne 
borulhasson fel és ne károsodjon, 
illetve ne folyjon ki az üzemanyag.

11. SZERVIZSZOLGÁLAT ÉS JAVÍTÁS

Ebben a használati utasításban megtalálja a gép 
kezeléséhez és a felhasználó által elvégezhető 
helyes alapkarbantartásához szükséges összes 
útmutatást. A használati utasításban le nem írt 
összes beállítást és karbantartási műveletet a 
márkakereskedőnél vagy egy szakszervizben 
kell elvégeztetni, ahol rendelkeznek a tökéletes 
munka elvégzéséhez szükséges szaktudással 
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és felszereléssel, és nem változtatják meg a gép 
eredeti üzembiztonsági szintjét és állapotát.
Nem megfelelő műhelyekben, vagy nem 
szakember által végzett műveletek a 
jótállás bármely formájának elévülését 
és a gyártó mindennemű felelősség alóli 
mentesülését vonják maguk után.
• Kizárólag az engedéllyel rendelkező 
szervizek végezhetik a garanciális 
karbantartást és a javítást. 

• A márkaszervizek kizárólag eredeti 
cserealkatrészeket használnak. Az 
eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat 
kifejezetten gépeinkhez terveztük.

• A nem eredeti cserealkatrészeket és 
tartozékokat nem engedélyeztük, a nem 
eredeti cserealkatrészek és tartozékok 
alkalmazása veszélyezteti a gép biztonságát, 
továbbá felmenti a gyártót a mindennemű 
kötelezettség és felelősség alól.

• Ajánlatos a gépet évente egyszer elvinni 
egy engedéllyel rendelkező szervizbe az 
általános felülvizsgálat, karbantartás és a 
biztonsági egységek ellenőrzése céljából.

12. A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESSÉGE

A jótállás minden gyártási- és 
anyaghibára vonatkozik. A felhasználó 
köteles szigorúan betartani a mellékelt 
dokumentációba foglalt utasításokat.
A jótállás nem vonatkozik az alábbi 
okok miatt keletkező károkra:
• A kísérő dokumentáció hiányos ismerete.
• Figyelmetlenség.
• Helytelen vagy nem megengedett 
használat és összeszerelés.

• Nem eredeti cserealkatrészek használata.
• Nem a gyártó által szállított vagy 
engedélyezett tartozékok használata.

A jótállás továbbá nem érvényes az alábbiakra:
• A fogyóeszközök - például ékszíjak, lámpák, 
kerekek, vágókések, biztonsági csavarok és 
vezetékek - normál kopása, elhasználódása.

• Normál elhasználódás.
• Motorok. A motorokra azok gyártójának 
jótállása érvényes, a megadott 
feltételek és határidők szerint.

A vásárló a helyi törvények védelme alatt áll. A 
vásárló helyi törvények biztosította jogait a jelen 
jótállás semmilyen módos sem korlátozza.

13. KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT

Az itt látható mezőkbe feljegyezheti a beavatkozás végrehajtásának dátumát vagy az üzemóraszámot.

Beavatkozás Gyakoriság
(üzemóra)

Elvégezve (dátum vagy üzemóra) Megjegyzések

GÉP
Biztonsági ellenőrzések / A 
vezérlések ellenőrzése

Minden 
használat 
előtt

6.2. szakasz

A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése Minden 
használat 
előtt

6.1.3. szakasz

A kimeneti védőrészek 
felszerelése / ellenőrzése

Minden 
használat 
előtt

6.1.4. szakasz

Általános tisztítás és ellenőrzés Minden 
használat 
után

7.4. szakasz

A gép esetleges károsodásának 
ellenőrzése Szükség esetén 
forduljon a márkaszervizhez.

Minden 
használat 
után

-

* A motor használati utasításában találja a teljes felsorolást és a gyakoriságot
** Forduljon a márkakereskedőhöz, ha működési rendellenességet észlel
***  Ezt a műveletet a márkakereskedő vagy a szakszerviz végezze el
*** Ezen túl az összes illesztés általános kenését minden alkalommal el kell 
végezni, amikor előreláthatólag hosszú ideig nem fogja használni a gépet
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Beavatkozás Gyakoriság
(üzemóra)

Elvégezve (dátum vagy üzemóra) Megjegyzések

Az akkumulátor töltése A tárolás 
előtt

7.5. szakasz

Az összes rögzítés ellenőrzése 25.
Vágóegységek rögzítésének és 
élességének ellenőrzése

25. ***

Hajtószíj ellenőrzése 25. ***
Vágóegységek vezérszíjának ellenőrzése 25. ***
Fék ellenőrzése és beállítása 25. ***
Meghajtás ellenőrzése és beállítása 25. ***
Vágóegységek bekapcsolásának 
és fékezésének ellenőrzése

25. ***

Általános kenés 25. ****
A vágóegységek cseréje 100. ***
A hajtószíj cseréje - ** / ***
Vágóegységek vezérszíjának cseréje - ** / ***

MOTOR
Üzemanyag szint ellenőrzése/utántöltés Minden 

használat 
előtt

7.2. szakasz

Motorolaj ellenőrzés / utántöltés Minden 
használat 
előtt

7.3. szakasz

Motorolaj cseréje ... *
Levegőszűrő ellenőrzése és tisztítása ... *
Levegőszűrő cseréje ... *
Benzinszűrő ellenőrzés ... *
Benzinszűrő cseréje ... *
Gyújtógyertyák érintkezéseinek 
ellenőrzése és tisztítása

... *

Gyertya cseréje ... *

* A motor használati utasításában találja a teljes felsorolást és a gyakoriságot
** Forduljon a márkakereskedőhöz, ha működési rendellenességet észlel
***  Ezt a műveletet a márkakereskedő vagy a szakszerviz végezze el
*** Ezen túl az összes illesztés általános kenését minden alkalommal el kell 
végezni, amikor előreláthatólag hosszú ideig nem fogja használni a gépet
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14.  A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS
1. Kulcs "MENET" 
állásban, a jelzőlámpa 
nem világít (csak a 
hátsó gyűjtéssel 
felszerelt típusoknál)

Az elektronikus kártya biztonsági 
berendezésének beavatkozása 
az alábbi okok miatt:

Fordítsa a kulcsot "LEÁLLÁS" pozícióba, 
és keresse meg a meghibásodás okait:

az akkumulátor rosszul van bekötve ellenőrizze a csatlakozásokat (4.4. szakasz)
az akkumulátor pólusainak felcserélése ellenőrizze a csatlakozásokat (4.4. szakasz)
teljesen lemerült akkumulátor töltse fel az akkumulátort (7.5. szakasz)
kiolvadt biztosíték cserélje ki az olvadóbiztosítékot 

(10 A) (8.5. szakasz).
vizes kártya szárítsa meg langyos levegővel

2. Kulcs «INDÍTÁS» 
állásban, a jelzőlámpa 
villog, és az önindító 
motor nem jár (csak 
a hátsó gyűjtéssel 
felszerelt típusoknál)

nincsenek meg az indítás feltételei ellenőrizze, hogy a szükséges feltételek be 
legyenek tartva (6.2.2. szakasz)

3.  Kulcs «INDÍTÁS» 
állásban, jelzőlámpa 
kigyullad, de az önindító 
motor nem jár (csak 
a hátsó gyűjtéssel 
felszerelt típusoknál)

az akkumulátor töltése nem elegendő töltse fel az akkumulátort (7.5. szakasz)

az indítórelé rossz működése Forduljon a márkakereskedőhöz

4. Kulcs «INDÍTÁS» 
állásban, önindító 
motor nem jár (csak az 
oldalsó kidobással 
felszerelt típusoknál)

Fordítsa a kulcsot "LEÁLLÁS" pozícióba, 
és keresse meg a meghibásodás okait:

nincsenek meg az indítás feltételei ellenőrizze, hogy a szükséges feltételek be 
legyenek tartva (6.2.2. szakasz)

az akkumulátor rosszul van bekötve ellenőrizze a csatlakozásokat (4.4. szakasz)
az akkumulátor pólusainak felcserélése ellenőrizze a csatlakozásokat (4.4. szakasz)
teljesen lemerült akkumulátor töltse fel az akkumulátort (7.5. szakasz)
kiolvadt biztosíték cserélje ki az olvadóbiztosítékot 

(10 A) (8.5. szakasz).
vizes kártya szárítsa meg langyos levegővel
az indítórelé rossz működése Forduljon a márkakereskedőhöz

5. Kulcs «BEINDÍTÁS» 
állásban, önindító 
motor forog, de a 
motor nem indul be

az akkumulátor töltése nem elegendő töltse fel az akkumulátort (7.5. szakasz)
nem érkezik benzin ellenőrizze a szintet a tartályban 

(7.2.1. szakasz)
nyissa ki a csapot (ha van) (6.4. szakasz)
ellenőrizze a benzinszűrőt

gyújtási probléma ellenőrizze a gyújtógyertya 
sipkájának rögzítését
ellenőrizze, hogy az elektródok tiszták-e, 
és hogy közöttük a távolság megfelelő-e

6. Nehézkes indítás vagy 
a motor szabálytalan 
működése

porlasztási problémák tisztítsa meg vagy cserélje ki a levegőszűrőt
ürítse ki a tartályt, és töltsön bele friss benzint
ellenőrizze, és szükség esetén 
cserélje ki a benzinszűrőt

Amennyiben a fent leírt műveletek elvégzése után a problémák 
továbbra is fennállnak, forduljon a márkakereskedőhöz.
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PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS
7. Motor teljesítményének 
csökkenése 
fűnyírás közben

a nyírás magassághoz 
képest magas sebesség

csökkentse a sebességet és/vagy emelje 
meg a vágási magasságot (6.5.4. szakasz)

8. A motor munkavégzés 
közben leáll

biztonsági berendezések beavatkozása ellenőrizze, hogy a szükséges feltételek 
be legyenek tartva (6.2.2. szakasz)

az olvadóbiztosíték rövidzárlat 
vagy az elektromos rendszer 
rendellenes működése miatt kiégett 
(csak az oldalsó kidobással 
felszerelt típusoknál)

Keresse meg és szüntesse meg a 
hiba okát, hogy a megszakítások 
ne ismétlődhessenek meg
Cserélje ki az olvadóbiztosítékot 
(10 A) (8.5. szakasz). 
Ha a megszakítások megismétlődnek, 
forduljon a márkakereskedőhöz. 

9.  A munka alatt a motor 
leáll és a jelzőlámpa 
kialszik (csak a hátsó 
gyűjtéssel felszerelt 
típusoknál)

Az elektronikus kártya biztonsági 
berendezésének beavatkozása 
az alábbi okok miatt:

Fordítsa a kulcsot "LEÁLLÁS" pozícióba, 
várjon néhány másodpercet, hogy az 
áramkör automatikusan helyreálljon, és:

az akkumulátor pólusainak felcserélése ellenőrizze a csatlakozásokat (4.4. szakasz)
az akkumulátortöltő szabályozója 
rendellenesen működik

ellenőrizze az akkumulátor 
csatlakozásait (4.4. szakasz)
ellenőrizze az akkumulátor jelenlétét

rövidzárlat forduljon a márkakereskedőhöz
10. A vágóegységeket 

nem lehet bekapcsolni 
vagy kikapcsolásukkor 
nem állnak le azonnal.

bekapcsoló rendszer problémái forduljon a márkakereskedőhöz

11. Egyenetlen vágás és 
elégtelen begyűjtés 
(csak a hátsó 
gyűjtéssel felszerelt 
típusoknál)

vágóegység-tárcsa nem 
párhuzamos a talajjal

ellenőrizze a gumiabroncsok 
nyomását (6.1.3. szakasz)
állítsa helyre a vágóegység-tárcsa beállítását 
a talajhoz képest (8.2.1. szakasz)

 a vágóegységek nem hatékonyak forduljon a márkakereskedőhöz
a vágási magassághoz képest 
nagy a haladási sebesség

csökkentse a sebességet és/vagy emelje 
meg a vágási magasságot (6.5.4. szakasz)
várja meg, hogy a fű megszáradjon

a csatorna eltömődött vegye le a gyűjtőzsákot, és ürítse 
ki a csatornát (7.4.2. szakasz)

12. Egyenetlen vágás 
(csak az oldalsó 
kidobással felszerelt 
típusoknál)

vágóegység-tárcsa nem 
párhuzamos a talajjal

ellenőrizze a gumiabroncsok 
nyomását (6.1.3. szakasz)
állítsa helyre a vágóegység-tárcsa beállítását 
a talajhoz képest (8.2.1. szakasz)

 a vágóegységek nem hatékonyak forduljon a márkakereskedőhöz
13.  Működés közben 
rendellenesen vibrál

a vágóegység-tárcsa tele van fűvel tisztítsa meg a vágóegység-
tárcsát (7.4.4. szakasz)

a vágóegységek nincsenek 
kiegyensúlyozva vagy lazák

forduljon a márkakereskedőhöz

a rögzítések kilazultak ellenőrizze és húzza meg a motor 
és az alváz rögzítő csavarjait

14. Bizonytalan vagy nem 
hatékony fékezés

a fék nincs megfelelően beszabályozva forduljon a márkakereskedőhöz

15. Egyenetlen haladás, 
elégtelen húzóerő az 
emelkedőn, vagy a 
gép eleje hajlamos 
a felemelkedésre

problémák a szíjjal, vagy a 
kapcsolószerkezettel

forduljon a márkakereskedőhöz

Amennyiben a fent leírt műveletek elvégzése után a problémák 
továbbra is fennállnak, forduljon a márkakereskedőhöz.
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16. Járó motor mellett, 
a meghajtás pedállal 
a gép nem mozdul 
el (hidrosztatikus 
erőátvitelű modellek)

kioldó kar a hajtás kioldási állásában állítsa vissza a hajtás bekapcsolva 
állásba (5.13. szakasz)

17. A gép rendellenesen 
vibrál és/vagy idegen 
testnek ütközött

sérült vagy meglazult részek állítsa le a gépet és vegye ki az indítókulcsot
ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések
ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult 
részek, ha szükséges, rögzítse
az ellenőrzést, cserét vagy javítást 
szakszervizzel végeztesse el

Amennyiben a fent leírt műveletek elvégzése után a problémák 
továbbra is fennállnak, forduljon a márkakereskedőhöz.

15.   TARTOZÉKOK

 15.1 "MULCSOZÓ" KÉSZLET

Felaprítja a lenyírt füvet, és a pázsitra 
teríti (42.A1; 42.A2 ábra).

 15.2 AKKUMULÁTOR-TÖLTŐ

Lehetővé teszi, hogy az akkumulátort hatékony 
állapotban tartsa az olyan időszakokban, 
amikor nem használja a gépet. Az optimális 
töltési szintet és az akkumulátor hosszabb 
élettartamát garantálja (42.B ábra).

 15.3 VONTATÓ KÉSZLET

Egy kisméretű utánfutó vontatásához (42.C ábra)

 15.4 TAKARÓ PONYVA

Megvédi a használaton kívüli 
gépet a portól (42.D ábra).

 15.5 HÁTSÓ KIDOBÁS 
VÉDŐRÉSZ KÉSZLET 

A gyűjtőzsák helyett lehet használni, amikor 
a füvet nem gyűjti össze (42.E ábra). (Csak a 
hátsó gyűjtéssel felszerelt típusoknál).

 15.6 HÓLÁNCOK 18"

Növelik a hátsó kerekek tapadását a havas 
szakaszokon és lehetővé teszik a hólapát-
tartozék használatát (42.F ábra).

 15.7 SÁR- ÉS HÓKEREKEK 18"

Javítják sáros, havas talajon a 
hajtás teljesítményét. 

 15.8 UTÁNFUTÓ

Szerszámok vagy egyéb tárgyak 
szállításához a megengedett  terhelési 
határértékeken belül (42.H ábra).

 15.9 SZÓRÓ

Só vagy műtrágya szórására (42.I ábra).

 15.10 GYEPHENGER

A talaj tömörítéséhez a vetés után vagy 
a gyep lelapítására (42.J ábra).

 15.11 HÓTOLÓLAP

Hóeltakarításhoz és a hó oldalsó 
felhalmozásához (42.K ábra).

 15.12 LOMB- ÉS FŰGYŰJTŐ

A füves felületeken való használatra, fű 
és levelek begyűjtésére (42.L ábra).



doc_base r.9- ro-fm-p_0 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società:  STIGA  SpA  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosaerba con conducente a bordo seduto / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base MP 84

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore a scoppio
  

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

         •    MD:  2006/42/EC  
 e) Ente Certificatore:  /
 f) Esame CE del tipo: / 

•    OND:  2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC 
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)

 e) Ente Certificatore:                                            N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH   
                                                                Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany 

•    EMCD:  2014/30/EU  
  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 

EN 55012:2007/A1:2009 
EN ISO 14982:2009 

g) Livello di potenza sonora misurato 100 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  83 cm 

 m) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico: STIGA  SpA  
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

 n) Castelfranco V.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 

                                                                                                            
171514099_0
  

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Tondeuse à gazon à conducteur 
assis/ coupe du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
i) Largeur de coupe  
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: ride-on lawnmower with 
seated operator/ Grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
i) Range of cut 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Aufsitzmäher / Rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
i) Schnittbreite 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Grasmaaier met zittende bediener  / grasmaaier 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: benzinemotor 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
i) Snijbreedte 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Cortadora de pasto con conductor 
sentado/ Corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
i) Amplitud de corte 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Corta-relvas para operador sentado/ 
corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
i) Amplitude de corte 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Χλοοκοπτικό τρακτέρ µε εποχούµενο χειριστή/ 
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
i) Εύρος κοπής
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Oturan sürücülü çim biçme makinesi 
/ çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
i) Kesim genişliği 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Тревокосачка со
седнат управувач / косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

EXAMPLE



doc_base r.9- ro-fm-p_0 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società:  STIGA SpA  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosaerba con conducente a bordo seduto / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base MP 98

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore a scoppio
  

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

         •    MD:  2006/42/EC  
 e) Ente Certificatore:  /
 f) Esame CE del tipo: / 

•    OND:  2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC 
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)

 e) Ente Certificatore:                                            N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH   
                                                                Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany 

•    EMCD:  2014/30/EU  
  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 

EN 55012:2007/A1:2009 
EN ISO 14982:2009 

g) Livello di potenza sonora misurato 100 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  97 cm 

 m) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico: STIGA SpA  
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

 n) Castelfranco V.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 

                                                                                                            
171514105_0
  

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Tondeuse à gazon à conducteur 
assis/ coupe du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
i) Largeur de coupe  
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: ride-on lawnmower with 
seated operator/ Grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
i) Range of cut 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Aufsitzmäher / Rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
i) Schnittbreite 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Grasmaaier met zittende bediener  / grasmaaier 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: benzinemotor 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
i) Snijbreedte 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Cortadora de pasto con conductor 
sentado/ Corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
i) Amplitud de corte 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Corta-relvas para operador sentado/ 
corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
i) Amplitude de corte 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Χλοοκοπτικό τρακτέρ µε εποχούµενο χειριστή/ 
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
i) Εύρος κοπής
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Oturan sürücülü çim biçme makinesi 
/ çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
i) Kesim genişliği 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Тревокосачка со
седнат управувач / косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

EXAMPLE



doc_base r.9- ro-fm-p_0 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società:  STIGA SpA  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosaerba con conducente a bordo seduto / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base SD 98

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore a scoppio
  

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

         •    MD:  2006/42/EC  
 e) Ente Certificatore:  /
 f) Esame CE del tipo: / 

•    OND:  2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC 
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)

 e) Ente Certificatore:                                            N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH   
                                                                Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany 

•    EMCD:  2014/30/EU  
  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 

EN 55012:2007/A1:2009 
EN ISO 14982:2009 

g) Livello di potenza sonora misurato 99 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  98 cm 

 m) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico: STIGA  SpA  
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

 n) Castelfranco V.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 

                                                                                                            
171514101_0
  

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Tondeuse à gazon à conducteur 
assis/ coupe du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
i) Largeur de coupe  
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: ride-on lawnmower with 
seated operator/ Grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
i) Range of cut 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Aufsitzmäher / Rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
i) Schnittbreite 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Grasmaaier met zittende bediener  / grasmaaier 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: benzinemotor 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
i) Snijbreedte 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Cortadora de pasto con conductor 
sentado/ Corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
i) Amplitud de corte 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Corta-relvas para operador sentado/ 
corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
i) Amplitude de corte 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Χλοοκοπτικό τρακτέρ µε εποχούµενο χειριστή/ 
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
i) Εύρος κοπής
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Oturan sürücülü çim biçme makinesi 
/ çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
i) Kesim genişliği 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Тревокосачка со
седнат управувач / косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

EXAMPLE



doc_base r.9- ro-fm-p_0 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società:  STIGA  SpA  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosaerba con conducente a bordo seduto / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base SD 108

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore a scoppio
  

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

         •    MD:  2006/42/EC  
 e) Ente Certificatore:  /
 f) Esame CE del tipo: / 

•    OND:  2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC 
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)

 e) Ente Certificatore:                                            N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH   
                                                                Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany 

•    EMCD:  2014/30/EU  
  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 

EN 55012:2007/A1:2009 
EN ISO 14982:2009 

g) Livello di potenza sonora misurato 99 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  107 cm 

 m) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico: STIGA  SpA  
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

 n) Castelfranco V.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 

                                                                                                            
171514103_0
  

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Tondeuse à gazon à conducteur 
assis/ coupe du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
i) Largeur de coupe  
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: ride-on lawnmower with 
seated operator/ Grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
i) Range of cut 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Aufsitzmäher / Rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
i) Schnittbreite 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Grasmaaier met zittende bediener  / grasmaaier 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: benzinemotor 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
i) Snijbreedte 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Cortadora de pasto con conductor 
sentado/ Corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
i) Amplitud de corte 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Corta-relvas para operador sentado/ 
corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
i) Amplitude de corte 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Χλοοκοπτικό τρακτέρ µε εποχούµενο χειριστή/ 
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
i) Εύρος κοπής
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Oturan sürücülü çim biçme makinesi 
/ çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
i) Kesim genişliği 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Тревокосачка со
седнат управувач / косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

EXAMPLE



doc_base r.9- ro-fm-p_0 

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: 
Sittegressklipper / gressklipping 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrenningsmotor 
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
g) Målt lydeffektnivå 
h) Garantert lydeffektnivå 
i) Klippebredde 
m) Person som har fullmakt til å utferdige 
teknisk dokumentasjon:    
n) Sted og dato                             

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 

EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen 
Åkgräsklippare / gräsklippning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor: förbränningsmotor 
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
g) Uppmätt ljudeffektnivå 
h) Garanterad ljudeffektnivå 
i) Skärbredd 
m) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
n) Ort och datum                             

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: 
Havetraktor/ klipning af græsset a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrændingsmotor 
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
g) Målt lydeffektniveau 
h) Garanteret lydeffektniveau 
i) Klippebredde 
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
n) Sted og dato                             

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Päältäajettava ruohonleikkuri / ruohonleikkuu 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori : räjähdysmoottori 
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
g) Mitattu äänitehotaso 
h) Taattu äänitehotaso 
i) Leikkuuleveys 
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
n) Paikka ja päivämäärä                            

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Sekačka se sedící obsluhou/ sekačka na trávu 
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor: spalovací motor   
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
g) Naměřená úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
i) Šířka řezání 
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
n) Místo a Datum                             

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Kosiarka z operatorem jadącym, w 
pozycji siedzącej na maszynie/ cięcie trawy 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym 
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej 
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
i) Szerokość cięcia 
m) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
n) Miejscowość i data                             

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 

EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Vezetőüléses fűnyírógép/ 
fűnyírás 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor: robbanómotor 
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
g) Mért zajteljesítmény szint 
h) Garantált zajteljesítmény szint 
i) Vágási szélesség 
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
n) Helye és ideje                             

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Ездовая
косилка с водителем / стрижка газона
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт
d) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:  
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
i) Амплитуда кошения
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:    
n) Место и дата                             

HR (Prijevod originalnih uputa) 

EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Sjedeća kosilica trave s operaterom/ 
košenje trave 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem 
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
g) Izmjerena razina zvučne snage 
h) Zajamčena razina zvučne snage 
i) Širina rezanja 
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
n) Mjesto i datum                             

SL (Prevod izvirnih navodil) 

ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Traktorska kosilnica/ košnja trave 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem 
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
g) Izmerjen nivo zvočne moči 
h) Zagotovljen nivo zvočne moči 
i) Obseg košnje 
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
n) Kraj in datum                             

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Traktorska kosilica (traktorčić) / 
Košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem 
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmjereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja 
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
n) Mjesto i datum                             

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 
Kosačka so sediacou obsluhou/ kosačka na 
trávu 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor: spaľovací motor 
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
g) Nameraná úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
i) Šírka kosenia 
j) Čistý inštalovaný výkon 
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
n) Miesto a Dátum                             

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Mașină de tuns iarba cu șofer la volan/ tăiat 
iarba 
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor: motor cu combustie 
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
g) Nivel de putere sonoră măsurat 
h) Nivel de putere sonoră garantat 
i) Lăţimea de tăiere 
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
n) Locul şi Data                             

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Balninė
vejapjovė su sėdinčiu operatoriumi / žolės 
pjovimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis: vidaus degimo variklis 
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
g) Išmatuotas garso galios lygis 
h) Užtikrinamas garso galios lygis 
i) Pjovimo plotis 
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:    
n) Vieta ir Data                             

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Sēžot vadāma zālienu pļaujmašīna/ 
zāles pļaušana 

a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors: iekšdedzes motors 
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
i) Pļaušanas platums 
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
n) Vieta un datums                             

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Traktorska kosačica (traktorčić)/ 
košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem 
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja..................... 
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
n) Mesto i datum                             

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А) 
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Косачка със седнал водач/ рязане
на трева
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: мотор с вътрешно горене
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:  
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
й) Широчина на косене
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:    
р) Място и дата

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: Istuva 
juhiga muruniitja / muruniitja 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor: Sisepõlemismootor 
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
g) Mõõdetud helivõimsuse tase 
h) Garanteeritud helivõimsuse tase 
i) Lõikelaius 
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
n) Koht ja Kuupäev 

doc_base r.9- ro-fm-p_0 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società:  STIGA  SpA  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosaerba con conducente a bordo seduto / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base SD 108

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore a scoppio
  

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

         •    MD:  2006/42/EC  
 e) Ente Certificatore:  /
 f) Esame CE del tipo: / 

•    OND:  2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC 
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)

 e) Ente Certificatore:                                            N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH   
                                                                Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany 

•    EMCD:  2014/30/EU  
  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 

EN 55012:2007/A1:2009 
EN ISO 14982:2009 

g) Livello di potenza sonora misurato 99 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  107 cm 

 m) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico: STIGA  SpA  
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

 n) Castelfranco V.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 

                                                                                                            
171514103_0
  

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Tondeuse à gazon à conducteur 
assis/ coupe du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
i) Largeur de coupe  
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: ride-on lawnmower with 
seated operator/ Grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
i) Range of cut 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Aufsitzmäher / Rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
i) Schnittbreite 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Grasmaaier met zittende bediener  / grasmaaier 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: benzinemotor 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
i) Snijbreedte 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Cortadora de pasto con conductor 
sentado/ Corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
i) Amplitud de corte 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Corta-relvas para operador sentado/ 
corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
i) Amplitude de corte 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Χλοοκοπτικό τρακτέρ µε εποχούµενο χειριστή/ 
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
i) Εύρος κοπής
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Oturan sürücülü çim biçme makinesi 
/ çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
i) Kesim genişliği 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Тревокосачка со
седнат управувач / косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

doc_base r.9- ro-fm-p_0 

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: 
Sittegressklipper / gressklipping 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrenningsmotor 
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
g) Målt lydeffektnivå 
h) Garantert lydeffektnivå 
i) Klippebredde 
m) Person som har fullmakt til å utferdige 
teknisk dokumentasjon:    
n) Sted og dato                             

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 

EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen 
Åkgräsklippare / gräsklippning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor: förbränningsmotor 
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
g) Uppmätt ljudeffektnivå 
h) Garanterad ljudeffektnivå 
i) Skärbredd 
m) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
n) Ort och datum                             

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: 
Havetraktor/ klipning af græsset a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrændingsmotor 
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
g) Målt lydeffektniveau 
h) Garanteret lydeffektniveau 
i) Klippebredde 
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
n) Sted og dato                             

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Päältäajettava ruohonleikkuri / ruohonleikkuu 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori : räjähdysmoottori 
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
g) Mitattu äänitehotaso 
h) Taattu äänitehotaso 
i) Leikkuuleveys 
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
n) Paikka ja päivämäärä                            

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Sekačka se sedící obsluhou/ sekačka na trávu 
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor: spalovací motor   
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
g) Naměřená úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
i) Šířka řezání 
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
n) Místo a Datum                             

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Kosiarka z operatorem jadącym, w 
pozycji siedzącej na maszynie/ cięcie trawy 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym 
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej 
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
i) Szerokość cięcia 
m) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
n) Miejscowość i data                             

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 

EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Vezetőüléses fűnyírógép/ 
fűnyírás 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor: robbanómotor 
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
g) Mért zajteljesítmény szint 
h) Garantált zajteljesítmény szint 
i) Vágási szélesség 
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
n) Helye és ideje                             

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Ездовая
косилка с водителем / стрижка газона
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт
d) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:  
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
i) Амплитуда кошения
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:    
n) Место и дата                             

HR (Prijevod originalnih uputa) 

EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Sjedeća kosilica trave s operaterom/ 
košenje trave 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem 
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
g) Izmjerena razina zvučne snage 
h) Zajamčena razina zvučne snage 
i) Širina rezanja 
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
n) Mjesto i datum                             

SL (Prevod izvirnih navodil) 

ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Traktorska kosilnica/ košnja trave 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem 
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
g) Izmerjen nivo zvočne moči 
h) Zagotovljen nivo zvočne moči 
i) Obseg košnje 
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
n) Kraj in datum                             

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Traktorska kosilica (traktorčić) / 
Košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem 
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmjereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja 
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
n) Mjesto i datum                             

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 
Kosačka so sediacou obsluhou/ kosačka na 
trávu 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor: spaľovací motor 
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
g) Nameraná úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
i) Šírka kosenia 
j) Čistý inštalovaný výkon 
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
n) Miesto a Dátum                             

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Mașină de tuns iarba cu șofer la volan/ tăiat 
iarba 
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor: motor cu combustie 
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
g) Nivel de putere sonoră măsurat 
h) Nivel de putere sonoră garantat 
i) Lăţimea de tăiere 
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
n) Locul şi Data                             

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Balninė
vejapjovė su sėdinčiu operatoriumi / žolės 
pjovimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis: vidaus degimo variklis 
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
g) Išmatuotas garso galios lygis 
h) Užtikrinamas garso galios lygis 
i) Pjovimo plotis 
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:    
n) Vieta ir Data                             

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Sēžot vadāma zālienu pļaujmašīna/ 
zāles pļaušana 

a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors: iekšdedzes motors 
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
i) Pļaušanas platums 
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
n) Vieta un datums                             

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Traktorska kosačica (traktorčić)/ 
košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem 
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja..................... 
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
n) Mesto i datum                             

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А) 
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Косачка със седнал водач/ рязане
на трева
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: мотор с вътрешно горене
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:  
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
й) Широчина на косене
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:    
р) Място и дата

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: Istuva 
juhiga muruniitja / muruniitja 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor: Sisepõlemismootor 
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
g) Mõõdetud helivõimsuse tase 
h) Garanteeritud helivõimsuse tase 
i) Lõikelaius 
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
n) Koht ja Kuupäev 
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