171506151/1E

02/2018

T* - TC* - TH* 102 Series
108 Series
118 Series
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Косачка със седнал водач - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με εποχούμενο χειριστή - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

Vezetőüléses fűnyírógép - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

Mașină de tuns iarba cu șofer la volan - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

Ездовая косилка с сиденьем - РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто
руководство по зксплуатации.

Kosačka so sediacou obsluhou - NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

Oturan sürücülü çim biçme makinesi - KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.

ITALIANO - Istruzioni Originali ....................................................................................................
БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация ............................................................................
BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa .........................................................................................
ČESKY - Překlad původního návodu k používání ...........................................................................
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning ................................................................
DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung ...............................................................
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μεταφραση των πρωτοτυπων οδηγιων ......................................................................
ENGLISH - Translation of the original instruction ...........................................................................
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original .................................................................................
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge ......................................................................................
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös .....................................................................................
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale ...............................................................................
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa ..........................................................................................
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása ............................................................................
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas ................................................................................
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģināl valodas ....................................................................
МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства ................................................................
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing .....................................................
NORSK - Oversettelse av den originale bruksanvisningen ............................................................
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej .................................................................................
PORTUGUÊS - Tradução do manual original ................................................................................
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului ..............................................................................
РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций .......................................................................
SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie ................................................................
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil .......................................................................................
SRPSKI - Prevod originalnih uputstva ............................................................................................
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original ...................................................................
TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi .....................................................................................
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�1�

DATI TECNICI

�2�
�3�
�4�
�5�
�6�

Potenza nominale *
Giri al minuto *
Impianto elettrico
Capacità del serbatoio carburante
Pneumatici anteriori

�7�

Pneumatici posteriori

�8�
�9�
�10�
�11�
�12�
�13�

Pressione gonfiaggio anteriore
Pressione gonfiaggio posteriore
Altezza di taglio
Larghezza di taglio
Raggio minimo di erba non tagliata
Capacità del sacco di raccolta

�14�

Codice dispositivo di taglio

�15�
�16�
�17�
�18�
�19�
�20�
�21�
�22�
�23�
�24�
�25�
�26�
�27�
�28�
�29�
�28�
�30�
�31�
�28�
�32�
�28�

Velocità di avanzamento (indicativa)
a 3000 min-1
Limite di velocità con catene da neve
(se accessorio previsto)
Limite di carico per dispostivo di traino
(Forza verticale massima)
Limite di carico per dispostivo di traino
(Peso massimo rimorchiabile)
Inclinazione massima consentita
Dimensioni
Lunghezza
Lunghezza con sacco
(Lunghezza senza sacco)
Larghezza
Larghezza con deflettore di scarico laterale
(Larghezza senza deflettore di scarico laterale)
Altezza
Massa *
Livello di pressione acustica (max.)
Incertezza di misura
Livello di potenza acustica misurato (max.)
Incertezza di misura
Livello di potenza acustica garantito
Livello di vibrazioni al posto di guida (max.)
Incertezza di misura
Livello di vibrazioni al volante (max.)
Incertezza di misura

kW
min-1
V
l

T* - TC*
102 Series
6,0 ÷ 12,4
2300 ÷ 2500 ± 100
12
7,0
15 x 6,00-6
18 x 8,50-8

bar
bar
cm
cm
cm
l

km/h
km/h
N (kg)
N (kg)

mm

1,0
1,2
3÷9
101
96
300 ÷ 320
82004341/1-82004340/1
(standard)
182004370/0 (standard)
82004348/0-82004347/0 182004357/0 (mulching)
(mulching)
0 ÷ 8,8

0 ÷ 9,2

8,8

9,2

245
(25)
980
(100)
10° (17%)

294
(30)
490
(50)
10° (17%)

mm

2300 ÷ 2418
1780
1050

mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2

1070
216 ÷ 240
83,7
1,0
100
0,3
100
0,69
0,98
2,84
1,07

mm

T*
108 Series
8,2 ÷ 13,59
2600 ÷ 2700 ± 100
12
8,0
15 x 6,00-6
18 x 8,50-8
20 x 10,00-10
1,0
1,4
3÷9
105
120
-

1860
1330
(1118)
1095
200 ÷ 240
83
1,2
100
0,63
100
0,7
0,25
2,3
0,92

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

�1�

DATI TECNICI

�2�
�3�
�4�
�5�

Potenza nominale *
Giri al minuto *
Impianto elettrico
Capacità del serbatoio carburante

�6�

Pneumatici anteriori

�7�
�8�
�9�
�10�
�11�
�12�
�13�

Pneumatici posteriori
Pressione gonfiaggio anteriore
Pressione gonfiaggio posteriore
Altezza di taglio
Larghezza di taglio
Raggio minimo di erba non tagliata
Capacità del sacco di raccolta

�14�

Codice dispositivo di taglio

�15�
�16�
�17�
�18�
�19�
�20�
�21�
�22�
�23�
�24�
�25�
�26�
�27�
�28�
�29�
�28�
�30�
�31�
�28�
�32�
�28�

Velocità di avanzamento (indicativa)
a 3000 min-1
Limite di velocità con catene da neve
(se accessorio previsto)
Limite di carico per dispostivo di traino
(Forza verticale massima)
Limite di carico per dispostivo di traino
(Peso massimo rimorchiabile)
Inclinazione massima consentita
Dimensioni
Lunghezza
Lunghezza con sacco
(Lunghezza senza sacco)
Larghezza
Larghezza con deflettore di scarico laterale
(Larghezza senza deflettore di scarico laterale)
Altezza
Massa *
Livello di pressione acustica (max.)
Incertezza di misura
Livello di potenza acustica misurato (max.)
Incertezza di misura
Livello di potenza acustica garantito
Livello di vibrazioni al posto di guida (max.)
Incertezza di misura
Livello di vibrazioni al volante (max.)
Incertezza di misura

kW
min-1
V
l

bar
bar
cm
cm
cm
l

km/h
km/h
N (kg)
N (kg)

mm
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2

T*
118 Series
11,2 ÷ 13,59
2700 ± 100
12
14,0
15 x 6,00-6
16 x 6,00-8
20 x 10,0-10
1,0
1,4
3÷9
121
111
-

T* - TC*
122 Series
11,2 ÷ 13,9
2600 ÷ 2900 ± 100
12
7,0

0 ÷ 9,2

0 ÷ 8,8

15 x 6,00-6

18 x 8,50-8
1,0
1,2
3÷9
121
90
300 ÷ 320
82004343/0-82004342/0
182004359/0 (standard)
(standard)
182004361/0 (mulching) 82004350/0-82004349/0
(mulching)

9,2

8,8

294
(30)
490
(50)
10° (17%)

245
(25)
980
(100)
10° (17%)

1860
1520
(1300)
1095
230 ÷ 270
88
0,5
105
0,78
105
0,5
0,17
2,4
0,82

2300 ÷ 2418
1780
1260
1070
216 ÷ 240
89,2
0,2
104
0,7
105
0,54
0,98
3,22
1,06

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

�1�

DATI TECNICI

�2�
�3�
�4�
�5�
�6�
�7�
�8�
�9�
�10�
�11�
�12�
�13�

Potenza nominale *
Giri al minuto *
Impianto elettrico
Capacità del serbatoio carburante
Pneumatici anteriori
Pneumatici posteriori
Pressione gonfiaggio anteriore
Pressione gonfiaggio posteriore
Altezza di taglio
Larghezza di taglio
Raggio minimo di erba non tagliata
Capacità del sacco di raccolta

�14�

Codice dispositivo di taglio

�15�
�16�
�17�
�18�
�19�
�20�
�21�
�22�
�23�
�24�
�25�
�26�
�27�
�28�
�29�
�28�
�30�
�31�
�28�
�32�
�28�

Velocità di avanzamento (indicativa)
a 3000 min-1
Limite di velocità con catene da neve
(se accessorio previsto)
Limite di carico per dispostivo di traino
(Forza verticale massima)
Limite di carico per dispostivo di traino
(Peso massimo rimorchiabile)
Inclinazione massima consentita
Dimensioni
Lunghezza
Lunghezza con sacco
(Lunghezza senza sacco)
Larghezza
Larghezza con deflettore di scarico laterale
(Larghezza senza deflettore di scarico laterale)
Altezza
Massa *
Livello di pressione acustica (max.)
Incertezza di misura
Livello di potenza acustica misurato (max.)
Incertezza di misura
Livello di potenza acustica garantito
Livello di vibrazioni al posto di guida (max.)
Incertezza di misura
Livello di vibrazioni al volante (max.)
Incertezza di misura

kW
min-1
V
l
bar
bar
cm
cm
cm
l

km/h
km/h
N (kg)
N (kg)

mm

TH*
TH*
102 Series
118 Series
6,0 ÷ 12,4
13,79 ÷ 14,4
2400 ÷ 2500 ± 100
2700 ± 100
12
12
10
10
16 x 6,00-8
16 x 6,00-8
20 x 10,0-10
20 x 10,0-10
1,0
1,0
1,4
1,4
2 ÷ 10
2 ÷ 10
101
121
101
84
360
82004341/1-82004340/1
(standard)
182004359/0 (standard)
82004348/0-82004347/0 182004361/0 (mulching)
(mulching)
0 ÷ 9,8
9,8

9,8

245
(25)
980
(100)
10° (17%)

294
(30)
490
(50)
10° (17%)

mm

2620
2000
1055

mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2

1200
270 ÷ 310
84,7
0,3
100
0,2
100
0,81
1,06
2,31
0,98

mm

0 ÷ 9,8

1950
1520
(1300)
1200
270 ÷ 310
89
0,79
105
0,77
105
0,8
0,21
2,9
1,04

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

�1�

DATI TECNICI

�2�
�3�
�4�
�5�
�6�
�7�
�8�
�9�
�10�
�11�
�12�
�13�

Potenza nominale *
Giri al minuto *
Impianto elettrico
Capacità del serbatoio carburante
Pneumatici anteriori
Pneumatici posteriori
Pressione gonfiaggio anteriore
Pressione gonfiaggio posteriore
Altezza di taglio
Larghezza di taglio
Raggio minimo di erba non tagliata
Capacità del sacco di raccolta

�14�

Codice dispositivo di taglio

�15�
�16�
�17�
�18�
�19�
�20�
�21�
�22�
�23�
�24�
�25�
�26�
�27�
�28�
�29�
�28�
�30�
�31�
�28�
�32�
�28�

Velocità di avanzamento (indicativa)
a 3000 min-1
Limite di velocità con catene da neve
(se accessorio previsto)
Limite di carico per dispostivo di traino
(Forza verticale massima)
Limite di carico per dispostivo di traino
(Peso massimo rimorchiabile)
Inclinazione massima consentita
Dimensioni
Lunghezza
Lunghezza con sacco
(Lunghezza senza sacco)
Larghezza
Larghezza con deflettore di scarico laterale
(Larghezza senza deflettore di scarico laterale)
Altezza
Massa *
Livello di pressione acustica (max.)
Incertezza di misura
Livello di potenza acustica misurato (max.)
Incertezza di misura
Livello di potenza acustica garantito
Livello di vibrazioni al posto di guida (max.)
Incertezza di misura
Livello di vibrazioni al volante (max.)
Incertezza di misura

kW
min-1
V
l
bar
bar
cm
cm
cm
l

km/h
km/h
N (kg)
N (kg)

mm

TH*
122 Series
11,3 ÷ 13,9
2600 ÷ 2800 ± 100
12
10
16 x 6,00-8
20 x 10,00-10
1,0
1,4
2 ÷ 10
121
90
360
82004343/0-82004342/0
(standard)
82004350/0-82004349/0
(mulching)
0 ÷ 9,8
9,8
245
(25)
980
(100)
10° (17%)

mm

2620
2000
1266

mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2

1200
270 ÷ 310
88,5
0,8
104
0,6
105
0,70
1,02
3,95
1,11

mm

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

�58�
ACCESSORI A RICHIESTA
�58.A1�
Kit “mulching”
�58.A2�
�58.B� Carica batteria di mantenimento
�58.C�
�58.D�
�58.E�

Kit traino

Telo di copertura

Kit pesi posteriori
Kit di protezione scarico posteriore (solo per
modelli con raccolta posteriore)
�58.G� Catene da neve (18”, 20”)
�58.F�

�58.H�
�58.I�
�58.J�
�58.K�

Ruote da fango/neve (18”, 20”)
Rimorchio

�58.L�

Rullo per erba

Spargitore

�58.M� Spalaneve a lama
�58.N�

Spazzatrice frontale

�58.O� Trinciatrice
(Solo per modelli SD series)
Raccoglitore foglie ed erba 38”
�58.P�
Raccoglitore foglie ed erba 42”
�58.Q� Rastrello frontale
�58.R1� Interfaccia di sollevamento
+
�58.R2� Presa di potenza (PTO)
�58.R3� Presa di potenza (PTO)










45-03453-997
45-03153-997
PA402 (TH* Series)
45-0267
45-02681
ST-1401 (+ KIT 1503) (T* - TC* Series)
SNB 1501 (T* - TC* Series)
AE-015-001GI (+ AN-156-001GI) (TH* Series)
SWR-1401 (+ KIT 1503) (T* - TC* Series)
AD-200-001GI (+ AN-156-001GI) (TH* Series)
FLM-1406 (+ KIT 1503) (T* - TC* Series)
45-03313-997
45-02616-997
45-03201-997
AI-200-001GI (+ AN-156-001GI) (TH* Series)
KIT 1503 (T* - TC* Series)
AN-156-001GI (TH* Series)

�33� TABELLA PER LA CORRETTA COMBINAZIONE DEGLI ACCESSORI
�33.A� ACCESSORI POSTERIORI
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�58.I�
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�58.K�

�58.L�
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F

�58.G�
G

ACCESSORI FRONTALI

�58.H�

K

�58.M�

�33.B�

O

�58.N�

P

�58.O�

�58.Q�

[1] BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2] Номинална мощност *
[3] Обороти в минута *
[4] Електрическа инсталация
[5] Вместимост на резервоара за гориво
[6] Предни гуми
[7] Задни гуми
[8] Налягане на предно напомпване
[9] Налягане на задно напомпване
[10] Височина на косене
[11] Ширина на косене
[12] Минимален радиус на неподрязана
трева
[13] Вместимост на чувала за събиране
на трева
[14] Код на инструмента за рязане
[15] Указателна скорост на придвижване) на 3000 min-1
[16] Ограничение на скоростта с вериги
за сняг (ако тази принадлежност е
предвидена)
[17] Ограничение на тежестта за
тегличното устройство (Максимална
вертикална сила)
[18] Ограничение на тежестта за тегличното устройство (Максимално тегло
за теглене)
[19] Разрешен максимален наклон
[20] Размери
[21] Дължина
[22] Дължина с чувал (Дължина без
чувал)
[23] Ширина
[24] Ширина с дефлектор за странично
разтоварване (Ширина без дефлектор за странично разтоварване)
[25] Височина
[26] Маса *
[27] Ниво на звуково налягане (макс.)
[28] Несигурност на измерване
[29] Измерено ниво на звукова мощност
(макс.)
[30] Гарантирано ниво на звукова
мощност
[31] Ниво на вибрации на мястото на
водача (макс.)
[32] Ниво на вибрации на волана (макс.)
[33] Таблица за правилното комбиниране
на принадлежностите
[33.A] Задни принадлежности
[33.B] Челни принадлежности
[58] Принадлежности по заявка
[58.A1, 58.A2] Комплект “мулчиране”
[58.B] Зарядно устройство за поддържане
[58.C] Комплект теглич
[58.D] Платно за покриване
[58.E] Комплект задни тежести
[58.F] Комплект за защита за задно
разтоварване(само за модели със
задно събиране)
[58.G] Вериги за сняг (18”, 20”)
[58.H] Колела за кал/сняг (18”, 20”)
[58.I] Ремарке
[58.J, 58.K] Приспособление за разсейване
[58.L] Ролка за трева
[58.M] Снегорин с острие
[58.N] Челна метачка
[58.O] Резачка
[58.P] (Само за модели SD series)
Събирач на листа и трева 38”
Събирач на листа и трева 42”
[58.Q] Предно гребло
[58.R1, 58.R2] Интерфейс за повдигане +
Силоотводен вал (PTO)
[58.R3] Силоотводен вал (PTO)
* За конкретни данни, вижте посоченото
на идентификационния етикет на
машината.

[1] BS - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga *
[3] Okretaji u minuti *
[4] Električni sistem
[5] Zapremina spremnika goriva
[6] Prednje gume
[7] Stražnje gume
[8] Pritisak u prednjim gumama
[9] Pritisak u stražnjim gumama
[10] Visina košenja
[11] Širina košenja
[12] Minimalan radijus nepokošene trave
[13] Kapacitet vreće za sakupljanje trave
[14] Br. dijela uređaja za košenje
[15] Brzina vožnje prema naprijed
(indikativno) pri 3000 min-1
[16] Ograničenje brzine s lancima za
snijeg (ako postoji)
[17] Ograničenje opterećenja za vučni
uređaj (maksimalna okomita sila)
[18] Ograničenje opterećenja za vučni
uređaj (dozvoljena visina vuče)
[19] Maksimalni dozvoljeni nagib
[20] Dimenzije
[21] Dužina
[22] Dužina s vrećom za sakupljanje trave
(dužina bez vreće za sakupljanje
trave)
[23] Širina
[24] Širina s bočnim deflektorom za
izbacivanje (širina bez bočnog
deflektora za izbacivanje)
[25] Visina
[26] Masa *
[27] Nivo zvučnog pritiska (maks.)
[28] Mjerna nesigurnost
[29] Izmjereni nivo zvučne snage (maks.)
[30] Garantirani nivo zvučne snage
[31] Nivo vibracija u položaju vozača
(maks.)
[32] Nivo vibracija na volanu (maks.)
[33] Tabela kompatibilnosti dodatne
opreme
[33.A] Stražnja dodatna oprema
[33.B] Prednja dodatna oprema
[58] Opcionalna dodatna oprema
[58.A1, 58.A2] Komplet za malčiranje
[58.B] Float punjač akumulatora
[58.C] Komplet za vuču
[58.D] Zaštitna pokrovna cerada
[58.E] Komplet stražnjih utega
[58.F] Sigurnosni komplet za stražnje
izbacivanje (samo modeli sa
stražnjom vrećom za sakupljanje
trave)
[58.G] Lanci za snijeg (18”, 20”)
[58.H] Točkovi za snijeg/blato (18”, 20”)
[58.I] Prikolica
[58.J, 58.K] Posipač
[58.L] Valjak za travu
[58.M] Plug za snijeg s nožem
[58.N] Prednja četka
[58.O] Sjeckalica
[58.P] (Samo za modele SD serije)
Skupljač lišća i trave 38”
Skupljač lišća i trave 42”
[58.Q] Prednje grablje
[58.R1, 58.R2] Sučelje za podizanje +
kardansko vratilo (PTO)
[58.R3] kardansko vratilo (PTO)
* Dodatne informacije potražite na
identifikacijskoj naljepnici uređaja.

[1] CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2] Jmenovitý výkon *
[3] Otáčky za minutu *
[4] Elektroinstalace
[5] Kapacita palivové nádrže
[6] Přední pneumatiky
[7] Zadní pneumatiky
[8] Tlak huštění předních pneumatik
[9] Tlak huštění zadních pneumatik
[10] Výška sečení
[11] Šířka záběru
[12] Minimální poloměr neposečené trávy
[13] Kapacita sběrného koše
[14] Kód žacího ústrojí
[15] Rychlost pojezdu (orientační) při
3 000 min-1
[16] Rychlostní limit se sněhovými řetězy
(je-li toto příslušenství ve výbavě)
[17] Mezní zatížení tažného zařízení
(maximální svislá síla)
[18] Mezní zatížení tažného zařízení
(maximální přípojná hmotnost)
[19] Maximální přípustný náklon
[20] Rozměry
[21] Délka
[22] Délka s košem (délka bez koše)
[23] Šířka
[24] Šířka s vychylovačem bočního výhozu (šířka bez vychylovače bočního
výhozu)
[25] Výška
[26] Hmotnost *
[27] Hladina akustického tlaku (max.)
[28] Nepřesnost měření
[29] Měřená hladina akustického výkonu
(max.)
[30] Garantovaná hladina akustického
výkonu
[31] Hladina vibrací na místě řidiče (max.)
[32] Hladina vibrací na volantu (max.)
[33] Tabulka správné kombinace příslušenství
[33.A] Zadní příslušenství
[33.B] Přední příslušenství
[58] Příslušenství na vyžádání
[58.A1, 58.A2] Mulčovací sada
[58.B] Udržovací nabíječka akumulátoru
[58.C] Sada tažného zařízení
[58.D] Krycí plachta
[58.E] Sada zadních závaží
[58.F] Sada ochranného krytu zadního
výhozu (pouze u modelů se zadním
sběrem)
[58.G] Sněhové řetězy (18”, 20”)
[58.H] Kola do bláta/sněhu (18”, 20”)
[58.I] Přívěs
[58.J, 58.K] Sypač
[58.L] Travní válec
[58.M] Sněhová radlice
[58.N] Přední zametač
[58.O] Drtička
[58.P] (Pouze u modelů SD series)
Sběrač listí a trávy 38"
Sběrač listí a trávy 42"
[58.Q] Přední pohrabovač
[58.R1, 58.R2] Zdvihací rozhraní + pomocný pohon (PTO)
[58.R3] pomocný pohon (PTO)
* Konkrétní údaj naleznete na identifikačním štítku stroje.

[1] DA - TEKNISKE DATA
[2] Nominel effekt
[3] Omdrejninger i minuttet
[4] Elektrisk anlæg
[5] Brændstofstankens kapacitet
[6] Forhjulenes dæk
[7] Baghjulenes dæk
[8] Forhulenes tryk
[9] Baghulenes tryk
[10] Klippehøjde
[11] Klippebredde
[12] Minimumsradius af ikke klippet græs
[13] Opsamlingsposens rumfang
[14] Skæreanordningens kode
[15] Fremføringshastighed (vejledende)
ved 3000 min-1
[16] Fartgrænse med snekæder (hvis
tilbehøret er forudset)
[17] Belastningsgrænse for trækanordning
(Maksimal lodret kraft)
[18] Belastningsgrænse for trækanordning
(Maksimalt tilladt trukket vægt)
[19] Maksimal tilladt terrænstigning
[20] Mål
[21] Længde
[22] Længde med pose (Længde uden
pose)
[23] Bredde
[24] Bredde med sideudkastskærm (Bredde uden sideudkastskærm)
[25] Højde
[26] Vægt
[27] Lydtryksniveau (max.)
[28] Måleusikkerhed
[29] Målt lydeffektniveau (max.)
[30] Garanteret lydeffektniveau
[31] Vibrationsniveau ved førerpladsen
(max.)
[32] Vibrationsniveau ved rattet (max.)
[33] Tabel over den korrekte kombination
af tilbehør
[33.A] Bagmonterede tilbehør
[33.B] Frontale tilbehør
[58] Tilbehør på forespørgsel
[58.A1, 58.A2] Kit “multiclip”
[58.B] Udligningsbatterilader
[58.C] Kit anhænger
[58.D] Dækken
[58.E] Kit med bagmonteret balast
[58.F] Kit til beskyttelse af bagudkast (angår kun modeller med opsamling
bagpå)
[58.G] Snekæder (18”, 20”)
[58.H] Mudder- og vinterhjul (18”, 20”)
[58.I] Anhænger
[58.J, 58.K] Spreder
[58.L] Græsrulle
[58.M] Sneplov
[58.N] Frontal fejemaskine
[58.O] Skæremaskine
[58.P] (Angår kun modellerne SD series)
Opsamlingsmaskine til blade og
græs 38”
Opsamlingsmaskine til blade og
græs 42”
[58.Q] Frontal rive
[58.R1, 58.R2] Løftegrænseflade + Kraftudtag (PTO)
[58.R3] Kraftudtag (PTO)
* Indhent oplysninger om det specifikke
data i maskinens identifikationsetiket.

[1] DE - TECHNISCHE DATEN
[2] Nennleistung*
[3] Drehungen pro Minute *
[4] Elektrische Anlage
[5] Inhalt des Kraftstofftanks
[6] Vorderreifen
[7] Hinterreifen
[8] Reifendruck vorne
[9] Reifendruck hinten
[10] Schnitthöhe
[11] Schnittbreite
[12] Mindestradius nicht geschnittenes
Gras
[13] Füllvermögen der Grasfangeinrichtung
[14] Code Schneidvorrichtung
[15] Fahrgeschwindigkeit (indikativ) bei
3000 min-1
[16] Geschwindigkeitsbegrenzung
mit Schneekette (wenn Zubehör
vorgesehen)
[17] Tragfähigkeit für Zugvorrichtung
(maximale vertikale Kraft)
[18] Tragfähigkeit für Zugvorrichtung
(maximales Anhängegewicht)
[19] Maximal zulässige Neigung
[20] Abmessungen
[21] Länge
[22] Länge mit Grasfangeinrichtung (Länge ohne Grasfangeinrichtung)
[23] Breite
[24] Breite mit Deflektor des seitlichen
Auswurfs (Breite ohne Deflektor des
seitlichen Auswurfs)
[25] Höhe
[26] Gewicht *
[27] Schallpegel (max.)
[28] Messungenauigkeit
[29] Gemessener Schalleistungspegel
(max.)
[30] Sichergestellter Schalleistungspegel
[31] Schwingungen am Fahrersitz (max.)
[32] Schwingungen am Lenkrad (max.)
[33] Tabelle für die richtige Kombination
der Anbaugeräte
[33.A] Hintere Anbaugeräte
[33.B] Vordere Anbaugeräte
[58] Anbaugeräte auf Anfrage
[58.A1, 58.A2] Mulching-Kit
[58.B] Batterieladegerät
[58.C] Zugvorrichtung
[58.D] Abdeckung
[58.E] Kit hintere Gewichte
[58.F] Kit der Schutzvorrichtungen
Auswurf hinten (nur für Modelle mit
Sammelvorrichtung hinten)
[58.G] Schneeketten (18”, 20”)
[58.H] Matsch- und Schneeräder (18”, 20”)
[58.I] Anhänger
[58.J, 58.K] Streuer
[58.L] Rasenwalze
[58.M] Schneepflug
[58.N] Kehrmaschine vorne
[58.O] Häckselmaschine
[58.P] (Nur für Modelle der SD Reihe)
Sammler für Laub und Gras 38”
Sammler für Laub und Gras 42”
[58.Q] Harke vorne
[58.R1, 58.R2] Nebenabtriebeinheit +
Steckdose (PTO)
[58.R3] Steckdose (PTO)
* Für spezielle Daten beziehen Sie sich
auf die Angaben auf dem Typenschild
der Maschine.

[1] EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
[2] Ονομαστική ισχύς *
[3] Στροφές ανά λεπτό *
[4] Ηλεκτρική εγκατάσταση
[5] Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου
[6] Εμπρόσθια ελαστικά
[7] Πίσω ελαστικά
[8] Πίεση φουσκώματος εμπρός
[9] Πίεση φουσκώματος πίσω
[10] Ύψος κοπής
[11] Πλάτος κοπής
[12] Ελάχιστη ακτίνα μη κομμένου
χόρτου
[13] Χωρητικότητα κάδου περισυλλογής
[14] Κωδικός συστήματος κοπής
[15] Ταχύτητα προώθησης (ενδεικτική)
σε 3000 min-1
[16] Όριο ταχύτητας με χιοναλυσίδες
(εάν προβλέπεται αυτό το αξεσουάρ)
[17] Όριο φορτίου για της διάταξη ρυμούλκησης (Μέγιστη κάθετη ισχύς)
[18] Όριο φορτίου για της διάταξη
ρυμούλκησης (Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος)
[19] Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση
[20] Διαστάσεις
[21] Μήκος
[22] Μήκος με κάδο (Μήκος χωρίς κάδο)
[23] Πλάτος
[24] Πλάτος με πλευρικό εκτροπέα
αποβολής (Πλάτος χωρίς πλευρικό
εκτροπέα αποβολής)
[25] Ύψος
[26] Γείωση *
[27] Στάθμη ηχητικής πίεσης (μέγ.)
[28] Αβεβαιότητα μέτρησης
[29] Μετρημένη στάθμη ηχητικής πίεσης
(μέγ.)
[30] Εγγυημένη στάθμη ηχητικής πίεσης
[31] Επίπεδο κραδασμών στη θέση
οδήγησης (μέγ.)
[32] Επίπεδο κραδασμών στο τιμόνι
(μέγ.)
[33] Πίνακας για το σωστό συνδυασμό
των παρελκόμενων
[33.A] Πίσω παρελκόμενα
[33.B] Εμπρόσθια παρελκόμενα
[58] Παρελκόμενα κατόπιν παραγγελίας
[58.A1, 58.A2] Κιτ “mulching”
[58.B] Φορτιστής συντήρησης μπαταρίας
[58.C] Κιτ ρυμούλκησης
[58.D] Κάλυμμα προστασίας
[58.E] Κιτ πίσω βαρών
[58.F] Κιτ προστατευτικού πίσω αποβολής (μόνο για μοντέλα με πίσω
περισυλλογή)
[58.G] Χιοναλυσίδες (18”, 20”)
[58.H] Τροχοί για λάσπη / χιόνι (18”, 20”)
[58.I] Ρυμουλκό
[58.J, 58.K] Διανομέας
[58.L] Κύλινδρος χλόης
[58.M] Εκχιονιστικό με λάμα
[58.N] Εμπρόσθιο σάρωθρο
[58.O] Τεμαχιστής
[58.P] (Μόνο για τα μοντέλα της σειράς SD)
Συλλέκτης φύλλων και χόρτων 38”
Συλλέκτης φύλλων και χόρτων 42”
[58.Q] Εμπρόσθιο δίκρανο
[58.R1, 58.R2] Διασύνδεση ανύψωσης +
Δυναμοδότης (PTO)
[58.R3] Δυναμοδότης (PTO)
* Για το συγκεκριμένο στοιχείο, ανατρέξτε σε όσα αναγράφονται στην ετικέτα
αναγνώρισης του μηχανήματος.

[1] EN - TECHNICAL DATA
[2] Nominal power *
[3] Revolutions per minute *
[4] Electrical system
[5] Fuel tank capacity
[6] Front tyres
[7] Rear tyres
[8] Front tyre pressure
[9] Rear tyre pressure
[10] Cutting height
[11] Cutting width
[12] Minimum radius of uncut grass
[13] Grass catcher bag capacity
[14] Cutting means part n.
[15] Forward speed (indicative) at 3000
min-1
[16] Speed limit with snow chains (if fitted)
[17] Loading limit for towing device (Maximum vertical force)
[18] Loading limit for towing device (Permissible towing weight)
[19] Maximum permissible gradient
[20] Dimensions
[21] Length
[22] Length with catcher bag (Length
without catcher bag)
[23] Width
[24] Width with side discharge chute
(Width without side discharge chute)
[25] Height
[26] Mass *
[27] Sound pressure level (max.)
[28] Measurement uncertainty
[29] Measured acoustic power level
(max.)
[30] Guaranteed acoustic power level
[31] Vibration level at driver's position
(max.)
[32] Vibration level at steering wheel
(max.)
[33] Attachment compatibility table
[33.A] Rear attachments
[33.B] Front attachments
[58] Optional attachments
[58.A1, 58.A2] "Mulching" kit
[58.B] Battery float charger
[58.C] Towing kit
[58.D] Protective canvas cover
[58.E] Rear weights kit
[58.F] Rear discharge safety kit (models
with rear grass catcher only)
[58.G] Snow chains (18”, 20”)
[58.H] Snow/mud wheels (18”, 20”)
[58.I] Trailer
[58.J, 58.K] Sprinkler
[58.L] Grass roller
[58.M] Snow blade
[58.N] Front sweeper
[58.O] Shredder
[58.P] (For SD series models only)
Leaf and collector 38”
Leaf and collector 42”
[58.Q] Front rake
[58.R1, 58.R2] Lifting interface + Power
Take-Off (PTO)
[58.R3] Power Take-Off (PTO)
* For specific information, refer to the
information on the machine identification
label.

[1] ES - DATOS TÉCNICOS
[2] Potencia nominal *
[3] Revoluciones por minuto *
[4] Instalación eléctrica
[5] Capacidad del depósito carburante
[6] Neumáticos anteriores
[7] Neumáticos posteriores
[8] Presión de inflado anterior
[9] Presión de inflado posterior
[10] Altura de corte
[11] Anchura de corte
[12] Radio mínimo de hierba no cortada
[13] Capacidad de la bolsa de recolección
[14] Código del dispositivo de corte
[15] Velocidad de avance (indicativa) a
3000 min-1
[16] Límite de velocidad con cadenas
para nieve (si está previsto el
accesorio)
[17] Límite de carga para el dispositivo de
arrastre (Fuerza vertical máxima)
[18] Límite de carga para el dispositivo de
arrastre (Peso máximo a remolcar)
[19] Inclinación máxima permitida
[20] Dimensiones
[21] Longitud
[22] Longitud con la bolsa (Longitud sin
la bolsa)
[23] Anchura
[24] Anchura con el deflector de descarga
lateral (Anchura sin el deflector de
descarga lateral)
[25] Altura
[26] Masa *
[27] Nivel de presión acústica (máx.)
[28] Incertidumbre de medida
[29] 
Nivel de potencia acústica medido
(máx.)
[30] Nivel de potencia acústica
garantizado
[31] Nivel de vibración en el puesto del
conductor (máx.)
[32] Nivel de vibración en el volante
(máx.)
[33] Tabla para combinar correctamente
los accesorios
[33.A] Accesorios posteriores
[33.B] Accesorios frontales
[58] Accesorios bajo pedido
[58.A1, 58.A2] Kit “mulching”
[58.B] Cargador de batería de
mantenimiento
[58.C] Kit de arrastre
[58.D] Lona de cobertura
[58.E] Kit de pesos posteriores
[58.F] Kit de protección de descarga
posterior (solo para los modelos
con recolección posterior)
[58.G] Cadenas para nieve (18”, 20”)
[58.H] Ruedas para fango/nieve (18”, 20”)
[58.I] Remolque
[58.J, 58.K] Esparcidor
[58.L] Rodillo para hierba
[58.M] Quitanieves de cuchilla
[58.N] Barredora frontal
[58.O] Trituradora
[58.P] (Solo para modelos de SD series)
Recogedor de hojas y hierba 38”
Recogedor de hojas y hierba 42”
[58.Q] Rastrillo frontal
[58.R1, 58.R2] Conexión para elevación +
Toma de potencia (TDP)
[58.R3] Toma de potencia (TDP)
* Para conocer el dato específico, consultar todo lo indicado en la etiqueta de
identificación de la máquina.

[1] 
ET - TEHNILISED ANDMED
[2] Nimivõimsus *
[3] Pööret minutis *
[4] Elektrisüsteme
[5] Kütusepaagi maht
[6] Esirehvid
[7] Tagarehvid
[8] Esirehvide rõhk
[9] Tagarehvide rõhk
[10] Niidukõrgus
[11] Niidulaius
[12] Lõikamata rohu minimaalne raadius
[13] Rohu kogumiskorvi mahutavus
[14] Lõikeseadme osa nr
[15] Edasiliikumise kiirus (soovituslik)
3000 min-1
[16] Kiirusepiirang lumekettidega (kui
need on paigaldatud)
[17] Laadimispiirang vedamisseadmega
(maksimaalne vertikaaljõud)
[18] Laadimispiirang vedamisseadmega
(lubatud haakemass)
[19] Maksimaalne lubatud kalle
[20] Mõõtmed
[21] Pikkus
[22] Pikkus kogumiskorviga (Pikkus ilma
kogumiskorvita)
[23] Laius
[24] Laius koos külgmise väljalaske
suunajaga (Laius ilma külgmise
väljalaske suunajata)
[25] Kõrgus
[26] Mass *
[27] Helitase (max)
[28] Mõõtmisebatäpsus
[29] Mõõdetud akustilise võimsuse tase
(max)
[30] Garanteeritud akustilise võimsuse
tase (max)
[31] Vibratsioonitase juhikohal (max)
[32] Vibratsioon rooliratta juures (max)
[33] Tarvikute ühilduvuse tabel
[33.A] Tagumised tarvikud
[33.B] Eesmised tarvikud
[58] Valikulised tarvikud
[58.A1, 58.A2] Multšimiskomplekt
[58.B] Float režiimiga akulaadija
[58.C] Vedamiskomplekt
[58.D] Kaitsev katteriie
[58.E] Tagaraskuste komplekt
[58.F] Tagumise väljalaske ohutuskomplekt (ainult mudelid tagumise
kogumiskorviga)
[58.G] Lumeketid (18”, 20”)
[58.H] Lume-/mudarehvid (18”, 20”)
[58.I] Järelhaagis
[58.J, 58.K] Puistur
[58.L] Mururull
[58.M] Teraga lumesahk
[58.N] Esipühkija
[58.O] Purustaja
[58.P] (Üksnes SD seeria mudelitele)
Lehtede kollektor 38”
Lehtede kollektor 42”
[58.Q] Eesmine kaaruti
[58.R1, 58.R2] Tõsteliides + jõuvõtuvõll
(PTO)
[58.R3] jõuvõtuvõll (PTO)
* Lisateabe saamiseks vaadake infot
masina tähistussildilt.

[1] FI - TEKNISET TIEDOT
[2] Nimellisteho *
[3] Kierroksia minuutissa *
[4] Sähkölaitteisto
[5] Polttoainesäiliön tilavuus
[6] Eturenkaat
[7] Takarenkaat
[8] Täyttöpaine edessä
[9] Täyttöpaine takana
[10] Leikkuukorkeus
[11] Leikkuuleveys
[12] Leikkaamattoman ruohon minimisäde
[13] Keruusäkin tilavuus
[14] Leikkuulaitteen koodi
[15] Ajonopeus (suuntaa antava) kun
3000 min-1
[16] Nopeusrajoitus lumiketjuilla (jos
lisälaite voidaan asentaa)
[17] Kuormitusrajoitus vetolaitteelle
(maksimi pystyvoima)
[18] Kuormitusrajoitus vetolaitteelle
(hinattava maksimipaino)
[19] Suurin sallittu kaltevuus
[20] Koko
[21] Pituus
[22] Pituus säkin kanssa (Pituus ilman
säkkiä)
[23] Leveys
[24] Leveys sivutyhjennyksen
läppäkorkin kanssa (Leveys ilman
sivutyhjennyksen läppäkorkkia)
[25] Korkeus
[26] Massa *
[27] Äänenpainetaso (maks.)
[28] Epätarkka mittaus
[29] Mitattu äänitehotaso (maks.)
[30] Taattu äänitehotaso
[31] Tärinätaso ohjauspaikalla (maks.)
[32] Tärinätaso ohjauspyörällä (maks.)
[33] Lisävarusteiden yhdistämistaulukko
[33.A] Taakse asennettavat lisävarusteet
[33.B] Eteen asennettavat lisävarusteet
[58] Tilattavat lisävarusteet
[58.A1, 58.A2] Silppuamissarja
[58.B] Ylläpitoakkulaturi
[58.C] Hinaussarja
[58.D] Suojakangas
[58.E] Takapainojen sarja
[58.F] Takatyhjennyksen suojasarja
(vain malleissa joissa keruu
tapahtuu takaa)
[58.G] Lumiketjut (18”, 20”)
[58.H] Muta-/talvipyörät (18”, 20”)
[58.I] Perävaunu
[58.J, 58.K] Levitin
[58.L] Nurmikkojyrä
[58.M] Lumiaura
[58.N] Etulakaisulaite
[58.O] Silppuri
[58.P] (Vain malleille SD series)
Lehtien ja ruohon kerääjä 38”
Lehtien ja ruohon kerääjä 42”
[58.Q] Etuharavalaite
[58.R1, 58.R2] Nostolaite + Voimanotto
(PTO)
[58.R3] Voimanotto (PTO)
* Kyseinen tieto on katsottava koneen
tunnistustarrasta.

[1] F
 R - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
[2] Puissance nominale *
[3] Tours par minute *
[4] Circuit électrique
[5] Capacité du réservoir de carburant
[6] Pneus avant
[7] Pneus arrière
[8] Pression de gonflage avant
[9] Pression de gonflage arrière
[10] Hauteur de tonte
[11] Largeur de tonte
[12] Rayon minimal de l'herbe non taillée
[13] Capacité du sac de ramassage
[14] Code organe de coupe
[15] Vitesse d'avancement (indicative) à 3 000
min-1
[16] Limite de vitesse avec chaînes à neige (si
cet accessoire est prévu)
[17] Limite de charge pour dispositif de remorquage (Force verticale maximum)
[18] Limite de charge pour dispositif de remorquage (Poids maximum remorquable)
[19] Inclinaison maximum autorisée
[20] Dimensions
[21] Longueur
[22] Longueur avec sac (Longueur sans sac)
[23] Largeur
[24] Largeur avec déflecteur d'éjection latérale
(Largeur sans déflecteur d'éjection
latérale)
[25] Hauteur
[26] Masse *
[27] Niveau de pression sonore (max.)
[28] Incertitude de la mesure
[29] Niveau de puissance sonore mesuré
(max.)
[30] Niveau de puissance sonore garanti
[31] Niveau de vibration au poste de conduite
(max.)
[32] Niveau de vibration au volant (max.)
[33] Tableau pour la combinaison correcte des
accessoires
[33.A] Accessoires arrière
[33.B] Accessoire frontaux
[58] Accessoires sur demande
[58.A1, 58.A2] Kit « mulching »
[58.B] Chargeur de maintien batterie
[58.C] Kit remorquage
[58.D] Housse de protection
[58.E] Kit poids arrière
[58.F] Kit de protection d'éjection arrière
(seulement pour les modèles avec
ramassage arrière)
[58.G] Chaînes à neige (18”, 20”)
[58.H] Roues boue / neige (18”, 20”)
[58.I] Remorque
[58.J, 58.K] Épandeur
[58.L] Rouleau pour herbe
[58.M] Chasse-neige à lame
[58.N] Balayeuse frontale
[58.O] Broyeur
[58.P] (Seulement pour les modèles SD series)
Balai de ramassage feuilles et herbe 38”
Balai de ramassage feuilles et herbe 42”
[58.Q] Râteau frontal
[58.R1, 58.R2] Interface de levage + Prise de
puissance (PTO)
[58.R3] Prise de puissance (PTO)

[1] HR - TEHNIČKI PODACI
[2] Nominalna snaga *
[3] Okretaji u minuti *
[4] Električni sustav
[5] Kapacitet spremnika goriva
[6] Prednje gume
[7] Stražnje gume
[8] Tlak u prednjim gumama
[9] Tlak u stražnjim gumama
[10] Visina košnje
[11] Širina košnje
[12] Minimalni promjer nepokošene trave
[13] Kapacitet košare za sakupljanje trave
[14] Šifra noževa
[15] Brzina kretanja (približna) na
3000 min-1
[16] Ograničenje brzine s lancima za
snijeg (ako ta oprema postoji)
[17] Granično opterećenje uređaja za
vuču (maksimalna vertikalna snaga)
[18] Granično opterećenje uređaja za
vuču (maksimalna težina vuče)
[19] Najveći dozvoljeni nagib
[20] Dimenzije
[21] Duljina
[22] Duljina s košarom (Duljina bez
košare)
[23] Širina
[24] Širina s usmjerivačem bočnog izbacivanja (Širina bez usmjerivača bočnog
izbacivanja)
[25] Visina
[26] Masa *
[27] Razina zvučnog tlaka (max.)
[28] Kolebanje mjerenja
[29] Izmjerena razina zvučnog tlaka (max.)
[30] Zajamčena razina zvučnog tlaka
[31] Razina vibracija na mjestu vozača
(max.)
[32] Razina vibracija na upravljaču (max.)
[33] Tablica za pravilnu kombinaciju
dodatne opreme
[33.A] Stražnja dodatna oprema
[33.B] Prednja dodatna oprema
[58] Dodatna oprema na zahtjev
[58.A1, 58.A2] Komplet za “malčiranje”
[58.B] Punjač baterija za održavanje
[58.C] Komplet za vuču
[58.D] Zaštitna cerada
[58.E] Komplet stražnjih utega
[58.F] Komplet zaštite stražnjeg izbacivanja (samo za modele sa stražnjim
sakupljanjem)
[58.G] Lanci za snijeg (18”, 20”)
[58.H] Kotači za blato/snijeg (18”, 20”)
[58.I] Prikolica
[58.J, 58.K] Rasipač
[58.L] Valjak za travu
[58.M] Nož za čišćenje snijega
[58.N] Prednja četka
[58.O] Priključak za košnju nekultivirane
trave
[58.P] (Samo za modele serije SD)
Sakupljač lišća i trave 38”
Sakupljač lišća i trave 42”
[58.Q] Prednje grablje
[58.R1, 58.R2] Sučelje za podizanje +
Priključno vratilo (PTO)
[58.R3] Priključno vratilo (PTO)

* Pour les données spécifiques, se référer aux
indications reportées sur l'étiquette d’identification de la machine.

* Za točan podatak pogledajte što je navedeno na identifikacijskoj etiketi stroja.

[1] HU - MŰSZAKI ADATOK
[2] Névleges teljesítmény *
[3] Percenkénti fordulatszám *
[4] Elektromos rendszer
[5] Üzemanyagtartály kapacitása
[6] Első gumiabroncsok
[7] Hátsó gumiabroncsok
[8] Első guminyomás
[9] Hátsó guminyomás
[10] Vágási magasság
[11] Vágási szélesség
[12] Nem levágott fű minimális sugara
[13] Gyűjtőzsák űrtartalma
[14] Vágószerkezet kódja
[15] Haladási sebesség (hozzávetőleges)
3000 min-1-en
[16] Sebességkorlátozás hólánccal (ha
van ilyen tartozék)
[17] Vontatószerkezet terhelési korlátozás
(Maximális függőleges erő)
[18] Vontatószerkezet terhelési korlátozás
(Maximális vontatható súly)
[19] Megengedett maximális dőlés
[20] Méretek
[21] Hossz
[22] Hossz zsákkal (Hossz zsák nélkül)
[23] Szélesség
[24] Szélesség oldalsó kihordó terelőlemezzel (Szélesség oldalsó kihordó
terelőlemez nélkül)
[25] Magasság
[26] Tömeg *
[27] Hangnyomásszint (max.)
[28] Mérési bizonytalanság
[29] Mért hangerőszint (max.)
[30] Garantált hangerőszint
[31] Rezgésszint a vezetőülésnél (max.)
[32] Rezgésszint a kormánynál (max.)
[33] Táblázat a tartozékok helyes összerakásához
[33.A] Hátsó tartozékok
[33.B] Oldalsó tartozékok
[58] Igényelt tartozékok
[58.A1, 58.A2] Mulcsozó készlet
[58.B] Fenntartó akkumulátortöltő
[58.C] Vontatókészlet
[58.D] Takaróvászon
[58.E] Hátsó súlykészlet
[58.F] Hátsó kihordás védőelem készlet
(csak hátsó kihordású modelleknél)
[58.G] Hólánc (18”, 20”)
[58.H] Sár-/hókerekek (18”, 20”)
[58.I] Utánfutó
[58.J, 58.K] Szóró
[58.L] Fűhenger
[58.M] Hótolólap
[58.N] Frontoldali kefe
[58.O] Aprító
[58.P] (Csak az SD sorozat modelljeihez)
Fű- és avargyűjtő 38”
Fű- és avargyűjtő 42”
[58.Q] Frontoldali gereblye
[58.R1, 58.R2] Emelő interfész + erőleadó
(TLT)
[58.R3] 
Erőleadó (TLT)
* A specifikus adatokat a gép azonosító
címkéjén találja.

[1] LT – TECHNINIAI DUOMENYS
[2] Vardinė galia *
[3] Apsisukimai per minutę *
[4] Elektros sistema
[5] Degalų bako talpa
[6] Priekinės padangos
[7] Galinės padangos
[8] Priekinių padangų slėgis
[9] Galinių padangų slėgis
[10] Pjovimo aukštis
[11] Pjovimo plotis
[12] Mažiausias nenupjautos žolės
spindulys
[13] Surinkimo maišo talpa
[14] Pjovimo įrenginio kodas
[15] Padavimo greitis (apytikslis) 3 000
min-1
[16] Greičio apribojimas su sniego grandinėmis (jeigu numatytas priedas)
[17] Vilkimo įtaiso apkrovos riba (didžiausia vertikali jėga)
[18] Vilkimo įtaiso apkrovos riba (didžiausias vilkimo svoris)
[19] Didžiausias leistinas nuolydis
[20] Matmenys
[21] Ilgis
[22] Ilgis su maišu (ilgis be maišo)
[23] Plotis
[24] Plotis su šoniniu išmetimo deflektoriumi (plotis be šoninio išmetimo
deflektoriaus)
[25] Aukštis
[26] Masė *
[27] Garso slėgio lygis (didž.)
[28] Matavimo netikslumas
[29] Išmatuotas garso galios lygis (didž.)
[30] Garantuotas garso galios lygis
[31] Vairuotojo sėdynės vibracijos lygis
(didž.)
[32] Vibracijos lygis prie vairo (didž.)
[33] Teisingos priedų kombinacijos lentelė
[33.A] Galiniai priedai
[33.B] Priekiniai priedai
[58] Papildomi priedai
[58.A1, 58.A2] Mulčiavimo komplektas
[58.B] Akumuliatoriaus palaikymo
įkroviklis
[58.C] Vilkimo komplektas
[58.D] Brezentas
[58.E] Galinių svarsčių komplektas
[58.F] Galinio išmetimo apsaugos komplektas (tik modeliams su galiniu
surinkimu)
[58.G] Sniego grandinės (18”, 20”)
[58.H] Ratai purvui / sniegui (18”, 20”)
[58.I] Priekaba
[58.J, 58.K] Barstytuvas
[58.L] Volas žolei
[58.M] Peilinis sniego valytuvas
[58.N] Šlavimo mašina su priekine šluota
[58.O] Smulkintuvas
[58.P] (Tik SD serijos modeliams)
Lapų ir žolės surinkėjas 38”
Lapų ir žolės surinkėjas 42”
[58.Q] Priekinis grėblys
[58.R1, 58.R2] Kėlimo sistema + Galios
teikimo velenas (GTV)
[58.R3] Galios teikimo velenas (GTV)
* Dėl konkrečių duomenų žiūrėti, kas nurodyta įrenginio identifikavimo etiketėje.

[1] LV - TEHNISKIE DATI
[2] Nominālā jauda *
[3] Apgriezieni minūtē *
[4] Elektriskā iekārta
[5] Degvielas tvertnes tilpums
[6] Priekšējās riepas
[7] Aizmugurējās riepas
[8] Priekšējais gaisa spiediens
[9]  Aizmugurējais gaisa spiediens
[10] Griešanas augstuma regulēšana
[11] Griešanas platuma regulēšana
[12] Minimālais nenopļautās zāles rādiuss
[13] Savākšanas maisa ietilpība
[14] Griešanas mehānisma kods
[15] Pārvietošanās ātrums (aptuvens)
3000 min.-1
[16] Ātruma ierobežojums ar sniega ķēdēm
(ja piederums ir paredzēts)
[17] Griešanas mehānisma maksimālā
nestspēja (maksimālais vertikālais
spēks)
[18]  Griešanas mehānisma maksimālā
nestspēja (maksimālais buksēšanas
svars)
[19] Maksimālais pieļaujamais slīpums
[20] Izmēri
[21] Garums
[22] Garums ar maisu (garums bez maisa)
[23] Platums
[24] Platums ar sāniskās izmešanas
deflektoru (platums bez sāniskās
izmešanas deflektora)
[25] Augstums
[26] Svars *
[27] Maksimālais spiediena līmenis (maks.)
[28] Mērījuma kļūda
[29] Maksimālais izmērītais skaņas spiediena līmenis (maks.)
[30] Garantētais skaņas spiediena līmenis
[31] Vibrāciju līmenis vadītāja vietā (maks.)
[32] Vibrāciju līmenis pie stūres (maks.)
[33] Tabula pareizai piederumu savienošanai
[33.A] Aizmugurējie piederumi
[33.B] Priekšējie piederumi
[58] Piederumi pēc pieprasījuma
[58.A1, 58.A2] “Mulčēšanas” komplekts
[58.B] Akumulatora uzturēšanas lādēšana
[58.C] Vilkšanas komplekts
[58.D] Pārvalks
[58.E] Aizmugurējo svaru komplekts
[58.F] Aizmugurējās izmešanas aizsargkomplekts (tikai modeļiem ar
aizmugurējo savākšanu)
[58.G] Sniega ķēdes (18”, 20”)
[58.H] Dubļu/sniega riteņi (18”, 20”)
[58.I] Piekabe
[58.J, 58.K] Izkliedētājs
[58.L] Zāles rullis
[58.M] Sniega tīrītājs ar vērstuvi
[58.N] Priekšpusē novietots slaucītājs
[58.O] Smalcināšanas iekārta
[58.P] (Tikai SD sērijas modeļiem)
Lapu un zāles savācējs 38”
Lapu un zāles savācējs 42”
[58.Q] Priekšējais grābeklis
[58.R1, 58.R2] Pacelšanas kontaktvirsma +
Jaudas noņemšana (PTO)
[58.R3] Jaudas noņemšana (PTO)
* Attiecībā uz šo konkrēto informāciju,
atsaukties uz to, kas norādīta uz ierīces
identifikācijas marķējuma.

[1] MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2] Номинална моќност *
[3] Вртежи во минута *
[4] Електричен систем
[5] Капацитет на резервоарот за гориво
[6] Предни гуми
[7] Задни гуми
[8] Притисок во предните гуми
[9] Притисок во задните гуми
[10] Висина на косење
[11] Ширина на косење
[12] Минимален радиус на некосена трева
[13] Капацитет на вреќата на корпата за трева
[14] Сечило дел бр.
[15] Предна брзина (индикативна) на 3000 мин-1
[16] Ограничување на брзината со ланци за
снег (доколку има)
[17] Ограничување на оптоварувањето
за уредот за влечење (Максимална
вертикална сила)
[18] Ограничување на оптоварувањето за
уредот за влечење (Дозволена тежина на
влечење)
[19] Максимална дозволена косина
[20] Димензии
[21] Должина
[22] Должина со корпа за трева (Должина без
корпа за трева)
[23] Ширина
[24] Ширина со дефлектор за странично
исфрлање (Ширина без дефлектор за
странично исфрлање)
[25] Тежина
[26] Маса *
[27] Ниво на звучен притисок (макс.)
[28] Мерна несигурност
[29] Ниво на измерена звучна моќност (макс.)
[30] Ниво на загарантирана звучна моќност
[31] Ниво на вибрација на местото на возачот
(макс.)
[32] Ниво на вибрација на управувачот (макс.)
[33] Табела за компатибилност на дополнителна
опрема
[33.A] Задна дополнителна опрема
[33.B] Предна дополнителна опрема
[58] Опционална дополнителна опрема
[58.A1, 58.A2] Сет за „мулчирање“
[58.B] Полнач за одржување на наполнетоста на
акумулаторот
[58.C] Сет за влечење
[58.D] Заштитно платно
[58.E] Сет за задна корпа за товар
[58.F] Сет за безбедност за задно исфрлање
(само за модели со задна корпа за трева)
[58.G] Ланци за снег (18”, 20”)
[58.H] Гуми за снег/кал (18”, 20”)
[58.I] Приколка
[58.J, 58.K] Прскалка
[58.L] Валјак за трева
[58.M] Сечиво за снег
[58.N] Преден чистач
[58.O] Шредер
[58.P] (Само за модели со SD серија)
Собирач на лисја 38”
Собирач на лисја 42”
[58.Q] Предно гребло
[58.R1, 58.R2] Подигнувачка платформа +
Капацитет на подигање (PTO)
[58.R3] Капацитет на подигање (PTO)

[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2] Nominaal vermogen *
[3] Toeren per minuut *
[4] Elektrische installatie
[5] Vermogen brandstofreservoir
[6] Voorbanden
[7] Achterbanden
[8] Bandenspanning vooraan
[9] Bandenspanning achteraan
[10] Maaihoogte
[11] Maaibreedte
[12] Minimum straal ongemaaid gras
[13] Inhoud van de opvangzak
[14] Code snijgroep
[15] Voortbewegingssnelheid (indicatief) bij
3000 min-1
[16] Snelheidslimiet met sneeuwkettingen
(indien voorzien accessoire)
[17] Laadlimiet voor aandrijfinrichting
(Maximale verticale kracht)
[18] Laadlimiet voor aandrijfinrichting
(Trekbaar maximaal gewicht)
[19] Toegestane maximum inclinatie
[20] Afmetingen
[21] Lengte
[22] Lengte met zak (Lengte zonder zak)
[23] Breedte
[24] Breedte met zijdelingse aflaatdeflector (Breedte zonder zijdelingse
aflaatdeflector)
[25] Hoogte
[26] Gewicht *
[27] Geluidsdrukniveau (max.)
[28] Meetonzekerheid
[29] Gemeten geluidsdrukniveau (max.)
[30] Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
[31] Trillingsniveau op de bestuurdersplaats (max.)
[32] Trillingsniveau op het stuur (max.)
[33] Tabel voor de correcte combinatie van
de accessoires
[33.A] Accessoires achteraan
[33.B] Frontale accessoires
[58] Accessoires op verzoek
[58.A1, 58.A2] Kit “Melching”
[58.B] Batterijlader voor behoud
[58.C] Trekset
[58.Do] Afdekzeil
[58.E] Set gewichten achteraan
[58.F] Beschermingskit aflaat achteraan
(enkel voor modellen met opvang
achteraan)
[58.G] Sneeuwkettingen (18”, 20”)
[58.H] Modderwielen/sneeuwwielen (18”,
20”)
[58.I] Aanhanger
[58.J, 58.K] Verspreider
[58.L] Rol voor gras
[58.M] Sneeuwruimer met sneeuwschuif
[58.N] Frontale veger
[58.O] Hakselaar
[58.P] (Enkel voor modellen SD series)
Opvanger voor bladeren en gras 38”
Opvanger voor bladeren en gras 42”
[58.Q] Frontale hark
[58.R1, 58.R2] Lift-interface + Aftakas
(PTO)
[58.R3] Aftakas (PTO)

* За повеќе информации погледнете ја ознаката
за идентификација на машината.

* Voor het specifieke gegeven wordt
verwezen naar wat is aangeduid op het
identificerende etiket van de machine.

[1] NO - TEKNISKE DATA
[2] Nominell effekt *
[3] Omdreininger per minutt *
[4] Elektrisk anlegg
[5] Drivstofftankens kapasitet
[6] Dekk framme
[7] Dekk bak
[8] Trykk ved oppblåsing framme
[9] Trykk ved oppblåsing bak
[10] Klippehøyde
[11] Klippebredde
[12] Minste radius til ikke klippet gress
[13] Oppsamlingsposens kapasitet
[14] Kode til klippeenheten
[15] Hastighet ved framdrift (veiledende)
ved 3000 min-1
[16] Hastighetsbegrensning med
snøkjetting (dersom dette tilbehøret
forutsettes)
[17] Lastbegrensning for trekkanordningen (Maksimal vertikal effekt)
[18] Lastbegrensning for trekkanordningen (Maksimal vekt som kan taues)
[19] Maksimal tillatt helning
[20] Dimensjoner
[21] Lengde
[22] Lengde med sekk (Lengde uten sekk)
[23] Bredde
[24] Bredde med deflektor for tømming
på siden (Bredde uten deflektor for
tømming på siden )
[25] Høyde
[26] Vekt *
[27] Lydtrykknivå (maks.)
[28] Måleusikkerhet
[29] Målt lydeffektnivå (maks.)
[30] Garantert lydeffektnivå
[31] Nivå for vibrasjoner ved sjåførens
sete (maks.)
[32] Nivå for vibrasjoner ved rattet (maks.)
[33] Tabell for riktig kombinasjon av
tilbehør
[33.A] Tilbehør bak
[33.B] Tilbehør framme
[58] Ekstrautstyr etter forespørsel
[58.A1, 58.A2] Sett for “mulching”
[58.B] Batterilader for opprettholdelse
[58.C] Sett for trekking
[58.D] Presenning for tildekking
[58.E] Sett for vekter framme
[58.F] Sett for beskyttelse av utslipp bak
(kun for modellene med oppsamling bak)
[58.G] Snøkjetting (18”, 20”)
[58.H] Dekk for gjørme/snø (18”, 20”)
[58.I] Tilhenger
[58.J, 58.K] Spreder
[58.L] Plenrull
[58.M] Snøplog med skjær
[58.N] Feiemaskin med koster framme
[58.O] Kutter
[58.P] (Kun for modellene i SD seriene)
Oppsamler av blader og gress 38”
Oppsamler av blader og gress 42”
[58.Q] Rake framme
[58.R1, 58.R2] Grensesnitt for løfting +
Kraftuttak (PTO)
[58.R3] Kraftuttak (PTO)
* For den spesifikke dataen, se hva som
er angitt på etiketten for identifikasjon av
maskinen.

[1] PL - DANE TECHNICZNE
[2] Moc znamionowa *
[3] Obroty na minutę *
[4] Instalacja elektryczna
[5] Pojemność zbiornika paliwa
[6] Opony przednie
[7] Opony tylne
[8] Ciśnienie przednich opon
[9] Ciśnienie tylnych opon
[10] Wysokość koszenia
[11] Szerokość koszenia
[12] Minimalny promień nieskoszonej trawy
[13] Pojemność pojemnika na trawę
[14] Kod urządzenia tnącego
[15] Prędkość jazdy (orientacyjna) przy 3000
min-1
[16] Limit prędkości z łańcuchami śniegowymi
(jeśli przewidziano)
[17] Limit obciążenia dla urządzenia holowniczego (maksymalna siła pionowa)
[18] Limit obciążenia dla urządzenia holowniczego (maksymalna masa przyczepy)
[19] Maksymalne dozwolone nachylenie
[20] Wymiary
[21] Długość
[22] Długość z pojemnikiem (długość bez
pojemnika)
[23] Szerokość
[24] Szerokość z deflektorem bocznego wyrzutu (szerokość bez deflektora bocznego
wyrzutu )
[25] Wysokość
[26] Masa *
[27] Poziom ciśnienia akustycznego (maks.)
[28] Błąd pomiaru
[29] Zmierzony poziom mocy akustycznej
(maks.)
[30] Gwarantowany poziom mocy akustycznej
[31] Poziom drgań na miejscu kierowcy (maks.)
[32] Poziom drgań na kierownicy (maks.)
[33] Tabela prawidłowego połączenia
akcesoriów
[33.A] Akcesoria tylne
[33.B] Akcesoria przednie
[58] Akcesoria na zamówienie
[58.A1, 58.A2] Zestaw „mulching”
[58.B] Ładowarka akumulatora
[58.C] Zestaw do holowania
[58.D] Pokrowiec
[58.E] Zestaw tylnych obciążników
[58.F] Zestaw osłony tylnego wyrzutu trawy
(tylko do modeli z tylnym pojemnikiem
na trawę)
[58.G] Łańcuchy śniegowe (18”, 20”)
[58.H] Koła błotne/śnieżne (18”, 20”)
[58.I] Przyczepa
[58.J, 58.K] Rozrzutnik
[58.L] Walec do trawy
[58.M] Pług śnieżny
[58.N] Przednia zamiatarka
[58.O] Rozdrabniacz
[58.P] (Tylko do modeli SD series)
Zbieracz do liści i trawy 38”
Zbieracz do liści i trawy 42”
[58.Q] Przednia zgrabiarka
[58.R1, 58.R2] Interfejs podnoszenia + Przystawka odbioru mocy (PTO)
[58.R3] Przystawka odbioru mocy (PTO)
* Aby uzyskać szczegółowe dane, odnieść się
do informacji wskazanych na etykiecie identyfikacyjnej maszyny.

[1] 
P T - DADOS TÉCNICOS
[2] Potência nominal *
[3] Rotações por minuto *
[4] Sistema elétrico
[5] Capacidade do tanque de combustível
[6] Pneus dianteiros
[7] Pneus traseiros
[8] Pressão de enchimento dianteiro
[9] Pressão de enchimento traseiro
[10] Altura de corte
[11] Largura de corte
[12] Raio mínimo da relva não cortada
[13] Capacidade do saco de recolha
[14] Código do dispositivo de corte
[15] Velocidade de avanço (indicativa) a
3000 min-1
[16] Limite de velocidade com correntes de
neve (se o acessório estiver incluído)
[17] Limite de carga para dispositivo de
tração (Força vertical máxima)
[18] Limite de carga para dispositivo de
tração (Peso máximo rebocável)
[19] Inclinação máxima permitida
[20] Dimensões
[21] Comprimento
[22] Comprimento com saco (Comprimento
sem saco)
[23] Largura
[24] Largura com defletor de descarga
lateral (Largura sem defletor de
descarga lateral)
[25] Altura
[26] Massa *
[27] Nível de pressão acústica (máx.)
[28] Incerteza de medição
[29] Nível de potência acústica medido
(máx.)
[30] Nível de potência acústica garantido
[31] Nível de vibrações no posto de condução (máx.)
[32] Nível de vibrações no volante (máx.)
[33] Tabela para a combinação correta dos
acessórios
[33.A] Acessórios traseiros
[33.B] Acessórios dianteiros
[58] Acessórios a pedido
[58.A1, 58.A2] Kit “mulching”
[58.B] Carregador de bateria de manutenção
[58.C] Kit de tração
[58.D] Lona de cobertura
[58.E] Kit de pesos traseiros
[58.F] Kit de proteção de descarga traseira
(apenas para os modelos com
recolha traseira)
[58.G] Correntes de neve (18”, 20”)
[58.H] Rodas para lama/neve (18”, 20”)
[58.I] Reboque
[58.J, 58.K] Distribuidor
[58.L] Rolo para relva
[58.M] Limpa-neves com lâmina
[58.N] Pá frontal
[58.O] Retalhadora
[58.P] (apenas para os modelos SD series)
Recolhedor de folhas e relva 38”
Recolhedor de folhas e relva 42”
[58.Q] Grade frontal
[58.R1, 58.R2] Interface de elevação +
Tomada de força (TDF)
[58.R3] Tomada de força (TDF)
* Para este dado, consulte a indicação na
etiqueta de identificação da máquina.

[1] RO - DATE TEHNICE
[2] Putere nominală *
[3] Rotaţii pe minut *
[4] Instalaţie electrică
[5] Capacitatea rezervorului de carburant
[6] Anvelope faţă
[7] Anvelope spate
[8] Presiunea de umflare faţă
[9] Presiunea de umflare spate
[10] Înălţimea de tăiere
[11] Lăţimea de tăiere
[12] Raza minimă de iarbă netăiată
[13] Capacitatea sacului de colectare
[14] Codul dispozitivului de tăiere
[15] Viteza de înaintare (orientativă) la
3000 min-1
[16] Limita de viteză cu lanţuri de zăpadă
(dacă acest accesoriu există în dotare)
[17] Limita de sarcină pentru dispozitivul
de tractare (Forţa verticală maximă)
[18] Limita de sarcină pentru dispozitivul de tractare (Masă remorcabilă
maximă)
[19] Înclinarea maximă admisă
[20] Dimensiuni
[21] Lungime
[22] Lungime cu sac (Lungime fără sac)
[23] Lăţime
[24] Lăţime cu deflector de evacuare lateral
(Lăţime fără deflector de evacuare
lateral)
[25] Înălţime
[26] Masă *
[27] Nivelul de presiune sonoră (max.)
[28] Nesiguranţă în măsurare
[29] Nivelul de putere acustică măsurat
(max.)
[30] Nivelul de putere acustică garantat
[31] Nivelul de vibraţii pe locul şoferului
(max.)
[32] Nivelul de vibraţii pe volan (max.)
[33] Tabel pentru combinarea corectă a
accesoriilor
[33.A] Accesorii posterioare
[33.B] Accesorii frontale
[58] Accesorii la cerere
[58.A1, 58.A2] Kit pentru mulci
[58.B] Încărcător baterii pentru întreţinere
[58.C] Kit tractare
[58.D] Prelată de acoperire
[58.E] Kit greutăţi posterioare
[58.F] Kit de protecţie pentru evacuare
posterioară (doar pentru modelele
cu sistem de colectare în spate)
[58.G] Lanţuri de zăpadă (18”, 20”)
[58.H] Roţi de noroi / iarnă (18”, 20”)
[58.I] Remorcă
[58.J, 58.K] Dispozitiv de împrăştiere
[58.L] Cilindru pentru iarbă
[58.M] Utilaj de deszăpezire cu lamă
[58.N] Măturător frontal
[58.O] Tocător
[58.P] (Numai pentru modelele din seria
SD)
Colector de frunze şi iarbă 38”
Colector de frunze şi iarbă 42”
[58.Q] Greblă frontală
[58.R1, 58.R2] Interfaţă de ridicare+ Priză
de putere (PTO)
[58.R3] Priză de putere (PTO)
* Pentru date specifice, consultaţi informaţiile de pe eticheta de identificare a
maşinii.

[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2] Номинальная мощность *
[3] Частота вращения *
[4] Электрическая система
[5] Объем топливного бака
[6] Передние шины
[7] Задние шины
[8] Давление в передних шинах
[9] Давление в задних шинах
[10] Высота скашивания
[11] Ширина скашивания
[12] Минимальный радиус нескошенной травы
[13] Емкость травосборника
[14] Артикул режущего приспособления
[15] Скорость движения (примерная) на 3000
об/мин
[16] Предельная скорость с цепями противоскольжения (если предусмотрены)
[17] Предельная нагрузка на буксировочное
устройство (Максимальная вертикальная
сила)
[18] Предельная нагрузка на буксировочное
устройство (Максимальный буксируемый
вес)
[19] Максимально допустимый наклон
[20] Габариты
[21] Длина
[22] Длина с травосборником (Длина без
травосборника)
[23] Ширина
[24] Ширина с дефлектором бокового выброса
(Ширина без дефлектора бокового выброса)
[25] Высота
[26] Масса *
[27] Уровень звукового давления (макс.)
[28] Неточность размеров
[29] Измеренный уровень звуковой мощности
(макс.)
[30] Гарантированный уровень звуковой
мощности
[31] Уровень вибраций на месте оператора
(макс.)
[32] Уровень вибраций на руле (макс.)
[33] Таблица совместимости дополнительных
принадлежностей
[33.A] Задние принадлежности
[33.B] Передние принадлежности
[58] Опциональные принадлежности
[58.A1, 58.A2] Комплект для мульчирования
[58.B] Поддерживающее зарядное устройство
[58.C] Комплект для буксировки
[58.D] Укрывной брезент
[58.E] Комплект заднего балласта
[58.F] Комплект ограждения заднего выброса
(только для моделей с задним сбором)
[58.G] Цепи противоскольжения (18”, 20”)
[58.H] Грязевые / снеговые колеса (18”, 20”)
[58.I] Прицеп
[58.J, 58.K] Разбрасыватель
[58.L] Садовый каток
[58.M] Шнекороторный снегоочиститель
[58.N] Фронтальная щетка
[58.O] Измельчитель
[58.P] (только для моделей серии SD)
Сборщик травы и листьев 38”
Сборщик травы и листьев 42”
[58.Q] Фронтальные грабли
[58.R1, 58.R2] Подъемный адаптер + отбор
мощности (МОМ)
[58.R3] отбор мощности (МОМ)
* Для получения конкретных значений обращайтесь к идентификационной табличке машины.

[1] SK – TECHNICKÉ PARAMETRE
[2] Nominálny výkon
[3] Otáčky za minútu
[4] Elektroinštalácia
[5] Kapacita palivovej nádrže
[6] Predné pneumatiky
[7] Zadné pneumatiky
[8] Tlak nahustenia predných pneumatík
[9] Tlak nahustenia zadných pneumatík
[10] Výška kosenia
[11] Šírka kosenia
[12] Minimálny akčný rádius otáčania
[13] Kapacita zberného koša
[14] Kód kosiaceho zariadenia
[15] Rýchlosť jazdy (indikatívna) pri ot.
3 000 min-1
[16] Rýchlostný limit so snehovými reťazami (ak sú súčasťou príslušenstva
[17] Limit nákladu pre ťažné zariadenie
(maximálne vertikálne zaťaženie
[18] Limit nákladu pre ťažné zariadenie
(maximálna hmotnosť pre ťahanie
[19] Maximálny povolený náklon
[20] Rozmery
[21] Dĺžka
[22] Dĺžka s košom (dĺžka bez koša)
[23] Šírka
[24] Šírka s vychyľovačom bočného
vyhadzovania (šírka bez vychyľovača
bočného vyhadzovania
[25] Výška
[26] Hmotnosť
[27] Úroveň akustického tlaku
[28] Nepresnosť merania
[29] Meraná úroveň akustického výkonu
[30] Garantovaná úroveň akustického
výkonu
[31] Úroveň vibrácií na mieste vodiča
[32] Úroveň vibrácií pri volante
[33] Tabuľka pre správne kombinácie
príslušenstva
[33.A] Zadné príslušenstvo
[33.B] Čelné príslušenstvo
[58] Príslušenstvo na požiadanie
[58.A1, 58.A2] Súprava „mulčovanie“
[58.B] Udržiavacia nabíjačka akumulátora
[58.C] Súprava ťažného zariadenia
[58.D] Krycia plachta
[58.E] Súprava zadných závaží
[58.F] Ochranná súprava zadného
vyhadzovania (len pri modeloch so
zadným zberom)
[58.G] Snehové reťaze (18”, 20”)
[58.H] Kolesá do blata / snehu (18”, 20”)
[58.I] Prívesný vozík
[58.J, 58.K] Posypávač
[58.L] Valec na valcovanie trávy
[58.M] Snehová radlica
[58.N] Čelný zametač
[58.O] Drvička
[58.P] (Iba pri modeloch SD series)
Zberač lístia a trávy 38”
Zberač lístia a trávy 42”
[58.Q] Čelný hrabač
[58.R1, 58.R2] Prepojenie na zdvih + pohon prídavného zariadenia
(PTO)
[58.R3] 
Pohon prídavného zariadenia
(PTO)
* Pri špecifických údajoch sa riaďte
údajmi uvedenými na identifikačných
štítkoch stroja.

[1] SL - TEHNIČNI PODATKI
[2] Nazivna moč*
[3] Vrtljaji na minuto*
[4] Električna napeljava
[5] Prostornina rezervoarja za gorivo
[6] Sprednje pnevmatike
[7] Zadnje pnevmatike
[8] Polnilni tlak sprednjih pnevmatik
[9] Polnilni tlak zadnjih pnevmatik
[10] Višina košnje
[11] Širina košnje
[12] Najmanjše področje nepokošene
trave
[13] Prostornina zbiralne košare
[14] Šifra rezalne naprave
[15] Hitrost vožnje (nazivna) pri 3000
min-1
[16] Omejitev hitrosti pri uporabi snežnih
verig (če je oprema predvidena)
[17] Omejitev obremenitve za vlečno
napravo (največja navpična sila)
[18] Omejitev obremenitve za vlečno
napravo (največja dovoljena vlečena
masa)
[19] Največji dovoljeni naklon
[20] Dimenzije
[21] Dolžina
[22] Dolžina s košaro (dolžina brez
košare)
[23] Širina
[24] Širina z odbijačem bočnega izmeta
(širina brez odbijača bočnega izmeta)
[25] Višina
[26] Masa*
[27] Raven zvočnega tlaka (najv.)
[28] Nezanesljivost meritve
[29] Raven izmerjene jakosti zvoka (najv.)
[30] Raven zajamčene jakosti zvoka
[31] Raven vibracij na voznikovem sedežu
(najv.)
[32] Raven vibracij na volanu (najv.)
[33] Preglednica za pravilno kombiniranje
dodatne opreme
[33.A] Zadnja dodatna oprema
[33.B] Sprednja dodatna oprema
[58] Dodatna oprema po naročilu
[58.A1, 58.A2] Komplet za „mulčenje“
[58.B] Polnilnik akumulatorja za vzdrževanje
[58.C] Komplet za vleko
[58.D] Prekrivno platno
[58.E] Komplet zadnjih uteži
[58.F] Komplet za zaščito zadnjega izmeta
(samo za modele z zbiralnikom na
zadnjem delu)
[58.G] Snežne verige (18”, 20”)
[58.H] Kolesa za blato / sneg (18”, 20”)
[58.I] Prikolica
[58.J, 58.K] Trosilec
[58.L] Valj za travo
[58.M] Snežni plug z nožem
[58.N] Sprednja naprava za pometanje
[58.O] Mulčer
[58.P] (Samo za modele serije SD)
Pobiralnik listja in trave 38”
Pobiralnik listja in trave 42”
[58.Q] Sprednje grablje
[58.R1, 58.R2] Vmesnik za dviganje +
odjem moči (PTO)
[58.R3] 
Odjem moči (PTO)
* Za specifične podatke si oglejte navedbe
na Identifikacijski etiketi stroja.

[1] SR – TEHNIČKI PODACI
[2] Nominalna snaga *
[3] Obrtaja u minutu *
[4] Električni uređaj
[5] Kapacitet rezervoara za gorivo
[6] Prednji pneumatici
[7] Zadnji pneumatici
[8] Pritisak naduvanosti za prednje
[9] Pritisak naduvanosti za zadnje
[10] Visina otkosa
[11] Širina otkosa
[12] Minimalni poluprečnik nepokošene
trave
[13] Kapacitet vreće za sakupljanje trave
[14] Kôd rezne glave
[15] Brzina napredovanja (indikativna) pri
3000 min-1
[16] Ograničenje brzine sa lancima za
sneg (ako je dodatak predviđen)
[17] Ograničenje opterećenja prema
sistemu za vuču (maksimalna
vertikalna sila)
[18] Ograničenje opterećenja prema
sistemu za vuču (maksimalna težina
prikolice)
[19] Maksimalni dozvoljeni nagib
[20] Dimenzije
[21] Dužina
[22] Dužina sa vrećom (dužina bez vreće)
[23] Širina
[24] Širina sa usmerivačem bočnog
izbacivanja (širina bez usmerivača
bočnog izbacivanja)
[25] Visina
[26] Masa *
[27] Nivo akustičnog pritiska (maks.)
[28] Nepouzdanost merenja
[29] Izmereni nivo akustične snage
(maks.)
[30] Garantovani nivo akustične snage
[31] Nivo vibracija na mestu vozača
(maks.)
[32] Nivo vibracija na volanu (maks.)
[33] Tabela za ispravnu kombinaciju
dodataka
[33.A] Dodaci za zadnji deo
[33.B] Dodaci za prednji deo
[58] Dodaci na zahtev
[58.A1, 58.A2] Oprema za malč
[58.B] Punjač akumulatora za održavanje
[58.C] Oprema za vuču
[58.D] Pokrovna cerada
[58.E] Oprema za teret na zadnjoj strani
[58.F] Oprema za zaštitu istovara
otpozadi(samo za modele sa
skupljanjem otpozadi)
[58.G] Lanci za sneg (18”, 20”)
[58.H] Točkovi za blato/sneg (18”, 20”)
[58.I] Prikolica
[58.J, 58.K] Posipač
[58.L] Valjak za travu
[58.M] Plug za sneg s nožem
[58.N] Deo za čišćenje sa prednje strane
[58.O] Kosačica
[58.P] (Samo za modele iz serije SD)
Skupljač lišća i trave 38”
Skupljač lišća i trave 42”
[58.Q] Prednje grabulje
[58.R1, 58.R2] Priključak za podizanje +
Priključno vratilo (PTO)
[58.R3] Priključno vratilo (PTO)
* Za navedene podatke, pogledati
identifikacionu etiketu mašine.

[1] SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2] Nominell effekt *
[3] Varv per minut *
[4] Elsystem
[5] Bränsletankens kapacitet
[6] Främre däck
[7] Bakre däck
[8] Främre däcktryck
[9] Bakre däcktryck
[10] Klipphöjd
[11] Klippbredd
[12] Minimiradie på oklippt gräs
[13] Uppsamlingspåsens kapacitet
[14] Klippredskapets kod
[15] Körhastighet (ungefärlig) vid 3000
min-1
[16] Hastighetsgräns med snökedjor (om
tillbehöret förutses)
[17] Belastningsgräns för bogseranordning (maximal vertikal kraft)
[18] Belastningsgräns för bogseranordning (maximal bogserbar vikt)
[19] Maximal tillåten lutning
[20] Dimensioner
[21] Längd
[22] Längd med påse (Längd utan påse)
[23] Bredd
[24] Bredd med sidotömningens riktplatta (Bredd utan sidotömningens
riktplatta)
[25] Höjd
[26] Vikt *
[27] Ljudtrycksnivå (max)
[28] Tvivel med mått
[29] Ljudeffektsnivå (max)
[30] Garanterad ljudeffektsnivå
[31] Vibrationsnivå på förarplatsen (max)
[32] Vibrationsnivå vid ratten (max)
[33] Tabell för korrekt kombination av
tillbehören
[33.A] Bakre tillbehör
[33.B] Främre tillbehör
[58] Tillbehör på begäran
[58.A1, 58.A2] Sats för "mulching"
[58.B] Underhållsladdning av batteriet
[58.C] Bogsersats
[58.D] Presenning
[58.E] Bakre viktsats
[58.F] Sats för bakre tömningsskydd
(bara för modeller med bakre
uppsamling)
[58.G] Snökedjor (18”, 20”)
[58.H] Hjul för lera/snö (18”, 20”)
[58.I] Släp
[58.J, 58.K] Spridare
[58.L] Gräsrulle
[58.M] Snöröjare med blad
[58.N] Främre sopmaskin
[58.O] Slaghack
[58.P] (Bara för modeller i SD-serien)
Blad- och grässamlare 38”
Blad- och grässamlare 42”
[58.Q] Främre kratta
[58.R1, 58.R2] Lyftkoppling + Kraftuttag
(PTO)
[58.R3] Kraftuttag (PTO)
* För specifik uppgift, se anvisningar på
maskinens märkskylt.

[1] 
TR - TEKNİK VERİLER
[2] Nominal güç *
[3] Dakikada devir *
[4] Elektrik sistemi
[5] Yakıt deposunun kapasitesi
[6] Ön lastikler
[7] Arka lastikler
[8] Ön lastik basıncı
[9] Arka lastik basıncı
[10] Kesim yüksekliği
[11] Kesim genişliği
[12] Minimum kesilmemiş çim yarıçapı
[13] Çim toplama haznesi torbası
kapasitesi
[14] Kesim cihazı parça n.
[15] 3000 dak-1'deki ileri hız (gösterge
niteliğinde)
[16] Kar zincirleriyle birlikte hız sınırı
(varsa)
[17] Yedekte çekme cihazı için yükleme
sınırı (Maksimum dikey kuvvet)
[18] Yedekte çekme cihazı için yükleme
sınırı (İzin verilebilir yedekte çekme
ağırlığı)
[19] İzin verilebilir maksimum eğim
[20] Ebatlar
[21] Uzunluk
[22] Toplama haznesi torbasıyla birlikte
uzunluk (Toplama haznesi torbası
olmaksızın uzunluk)
[23] Genişlik
[24] Yanal döküm deflektörüyle birlikte
genişlik (Yanal döküm deflektörü
olmaksızın genişlik )
[25] Yükseklik
[26] Kütle *
[27] Ses basıncı seviyesi (maks.)
[28] Ölçü belirsizliği
[29] Ölçülen ses gücü seviyesi (maks.)
[30] Garanti edilen ses gücü seviyesi
[31] Sürüş mahallindeki titreşim seviyesi
(maks.)
[32] Direksiyon simidindeki titreşim
seviyesi (maks.)
[33] Aksesuar uyumluluk tablosu
[33.A] Arka aksesuarlar
[33.B] Ön aksesuarlar
[58] İsteğe bağlı aksesuarlar
[58.A1, 58.A2] "Malçlama" kiti
[58.B] Akü tampon şarj cihazı
[58.C] Yedekte çekme kiti
[58.D] Branda bezinden koruyucu örtü
[58.E] Arka ağırlıklar kiti
[58.F] Arka döküm güvenlik kiti (yalnızca
arka çim toplama haznesine sahip
modeller)
[58.G] Kar zincirleri (18”, 20”)
[58.H] Kar/çamur tekerlekleri (18”, 20”)
[58.I] Römork
[58.J, 58.K] Serpici
[58.L] Çim silindiri
[58.M] Bıçaklı kar küreme makinesi
[58.N] Ön süpürücü
[58.O] Kıyıcı
[58.P] (Yalnızca SD serisi modeller için)
Yaprak ve toplayıcı 38”
Yaprak ve toplayıcı 42”
[58.Q] Ön tırmık
[58.R1, 58.R2] Kaldırma arayüzü + Ara
Şanzıman (PTO)
[58.R3] Ara Şanzıman (PTO)
* Özel bilgiler için, makine kimlik etiketindeki bilgilere başvurun.
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1.1

2.1

HOGYAN KELL A HASZNÁLATI
UTASÍTÁST ÉRTELMEZNI

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.

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 a kezelő vagy más személyek
sérülését, illetve károkat okozhat.
A szürke pontokkal jelölt kerettel kiemelt
szakaszok opcionális jellemzőket
tartalmaznak, amelyek nincsenek meg a
jelen használati utasításban leírt összes
géptípusnál. Ellenőrizze, hogy az Ön
gépén 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.”

BETANÍTÁS

• 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 ő elolvasta a jelen használati
utasításban 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.
• A fülvédő használata csökkentheti a
figyelmeztető hangok (kiabálás vagy
vészjelzés) észlelését. Figyeljen oda, hogy
mi történik a munkaterület környékén.
• Ne használjon sálat, köpenyt, nyakláncot,
karkötőt, olyan ruházatot, melyen
nyakkendő, lobogó részek, szalagok
vannak, illetve 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.
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Munkaterület / Gép
• Vizsgálja át gondosan a munkavégzés
területét és távolítson el minden olyan
tárgyat, melyet a gép kidobhat, vagy
amelyek sérüléseket okozhatnak a
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
üzemanyagnyomot távolítson azonnal el.
• Tankolás után a tanksapkát és az
üzemanyagtartály 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 üzemanyagtöltés helyétől
legalább 3 méteres távolságra végezze.
• Kerülje az üzemanyagnak a ruházattal történő
érintkezését, és ha ez mégis megtörténne,
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 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
elvesztésének 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.
Amikor a gépet út közelében
használja, figyeljen a forgalomra.
A tűzveszély elkerülése érdekében ne hagyja
a gépet járó motorral a magas fűben.

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;
–– A terhelés maximum akkora legyen,
amit még könnyedén tud ellenőrizni;
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–– 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.
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 változtassa meg a motor beállítását és
ne állítsa magasabb fordulatszámra. Ha a
motort túl magas fordulatszámon működteti,
a személyi sérülés veszélye megnő.
• 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 elől 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 zajszintés 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 tárolja 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,
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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.

3. ISMERKEDJEN MEG A GÉPPEL!
3.1

A GÉP LEÍRÁSA ÉS
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

Ez a gép vezetőüléses fűnyírógép.
A gép motorral van felszerelve, mely
működteti a burkolattal védett vágóegységet,
továbbá erőátviteli berendezéssel,
mely a gép mozgatását biztosítja.
A gép fel van szerelve:
–– hidrosztatikus áttétellel, melynek előre- és
hátramenet áttételi aránya fokozatmentes
(„Hydro”), két meghajtott kerékkel (2WD)
vagy négy meghajtott kerékkel (4WD).
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 vágóegységet (6.2.2. szakasz).
3.1.1

Rendeltetésszerű használat

Ezt a gépet fűnyírás céljára
terveztük és készítettük.
Általánosságban ez a gép az
alábbiakra alkalmas:
1. fűnyírásra és a fű összegyűjtésére
a gyűjtőzsákban.
2. fűnyírásra és a hátsó részen
a fű talajra rakására.
3. fűnyírásra, a fű felaprítására és a
talajra terítésére (mulcsozás).
4. fűnyírásra és a fű oldalirányú kirakására.
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 sérüléseket
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
magának vagy másoknak 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 az alábbi szimbólumok
láthatók (2. ábra). Funkciójuk az, hogy
felhívják a gépkezelő figyelmét a gép
körültekintő és óvatos használatára.
A jelölések jelentése:
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Figyelem! A gép használata
előtt olvassa el az útmutatót.

3.3 AZONOSÍTÓ CÍMKE
Az azonosító címkén az alábbi
adatok olvashatók (1. ábra):

Figyelem! Vegye ki a
kulcsot és olvassa el az
útmutatót, mielőtt bármilyen
karbantartási vagy javítási
műveletet végezne.
Veszély! Tárgyak
kidobásának veszélye: Ne
dolgozzon anélkül, hogy a
hátsó kidobás védőrészt vagy
a gyűjtőzsákot felszerelte
volna. (csak hátsó gyűjtéssel
felszerelt típusoknál).
Veszély! Tárgyak
kidobásának veszélye:
Tartsa távol a személyeket.

Hangerőszint
CE megfelelőségi jelzés
Gyártás éve
Gép típusa
Gyártási szám
A gyártó neve és címe
Cikkszám
Névleges teljesítmény és a motor
maximális működési sebessége
9. Súly kg-ban
10. Erőátvitel típusa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veszély! A gép
felborulásának veszélye:
Ne használja ezt a gépet
10°-nál nagyobb lejtőkön.
Veszély! Csonkítás
veszélye: Gondoskodjon
róla, hogy a gyermekek
távol maradjanak a géptől,
amikor annak motorja jár.
Vágásveszély. Vágószerkezet
mozgásban. Ne nyúljon
be kézzel és ne tegye be
a lábát a vágószerkezetet
magában foglaló házba.
Figyelem! Tartsa távol
magát a meleg felületektől.

max xxx N (xxx kg)

Ne másszon fel úgy a gépre,
hogy a lábát a vágószerkezet
védőburkolatára helyezi.
max xxx N (xx kg)

A vontatókészlet
használatakor ne haladja
meg a címkén feltüntetett
terhelési korlátot, és tartsa
be a biztonsági előírásokat.

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

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 főbb alkatrészekből áll, amelyek
az alábbi feladatokra alkalmasak (1. ábra):
A. Motor: mind a vágóegységek, mind
a kerekek meghajtója. Jellemzői és
használatának szabályai egy külön
használati utasításban vannak leírva.
B. Vágóegységtárcsa: az egység egy
házból áll, amely tartalmazza a forgó
vágóegységeket és a vágóegységeket.
C. Vágóegységek: a fűnyírásra szolgáló
elemek, a végeken található bordák
elősegítik a lenyírt fű továbbítását
a kidobócsatorna felé.
D. 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).
E. Oldalsó kidobás terelőlemez: az egyik
funkciója, hogy a füvet oldalirányban a
talajra rakja, továbbá védőelemként is
szolgál, mivel megakadályozza, hogy a
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vágószerkezet által esetlegesen felkapott
tárgyak a géptől távolra lökődjenek ki (csak
az oldalsó kidobással felszerelt típusoknál).
F. Gyűjtőzsák: az egyik funkciója,
hogy a lenyírt füvet összegyűjtse,
továbbá védőelemként is szolgál, mivel
megakadályozza, hogy a vágószerkezet
által esetlegesen felkapott tárgyak a
géptől távolra lökődjenek ki (csak a hátsó
kidobással felszerelt típusoknál).
G. Kidobócsatorna: összekötő
elem a vágóegységtárcsa és a
gyűjtőzsák között (csak a hátsó
gyűjtéssel felszerelt típusoknál).
H. Vezetőülés: a kezelő munkavégzési
helye. Érzékelővel láttuk el, mely
érzékeli a vezető jelenlétét a biztonsági
berendezések működésbe lépése céljából.
I. Kormánykerék: Az elülső
kerekek elfordulását vezérli.
J. Elülső lökhárító: védi a gép elülső részeit.
K. Akkumulátor: a motor beindításához
szükséges energiát szolgáltatja. Jellemzői
és használatának szabályai egy külön
használati utasításban vannak leírva.

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

3
4
5

6
7
8
9

10
4.1.1

Leírás
Kormánykerék

Műszerfalburkolat és a
kormányt rögzítő részek
Vezetőülés
Elülső lökhárító (ha van)
Zsák a felszereléshez szükséges csavarokkal és utasításokkal (csak a TSTX-TH modellekhez) (csak hátsó gyűjtővel rendelkező modelleknél)
A zsák tartói és a felszereléshez szükséges többi alkatrész (csak a hátsó gyűjtéssel felszerelt típusoknál)
Oldalsó kidobás terelőlemez (csak az oldalsó kidobással felszerelt típusoknál)
Vágószerkezet oldalsó megerősítései
(ha vannak).
Tasak, tartalma:
- használati utasítás és dokumentumok
- csavarkészlet az ülés felszereléséhez
- az oldalsó kidobás terelőlemez felszereléséhez szükséges készlet (csak az
oldalsó kidobással felszerelt típusoknál)
- az akkumulátor vezetékeinek csatlakozócsavarjai
- 2 indítókulcs
- 1 db 10 A-es pótbiztosíték.
Mulcsozó készlet (csak az oldalsó kidobással felszerelt típusoknál) (ha van).
Kicsomagolás

1. Óvatosan bontsa ki a csomagolást, ügyeljen
arra, 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
vágóegységtárcsát (5.11. szakasz), ezzel
elkerülhető a károsodása a gépnek a
rakodólapról való levétele során.
–– Vegye le a gépet a rakodólapról.
5. Vigye a hátsó áttételt kioldó kart
kioldási pozícióba (5.4. szakasz).

ALKATRÉSZEK AZ
ÖSSZESZERELÉSHEZ

A csomagolás tartalmazza az alábbi
táblázatban felsorolt, az összeszereléshez
szükséges alkatrészeket:
1

2

4.2 A KORMÁNYKERÉK FELSZERELÉSE
1. Állítsa a gépet vízszintes helyzetbe és
állítsa egyenesbe az első kerekeket.
2. Egy csavarhúzó segítségével
távolítsa el a kormány (3.A ábra)
középső takarását (3.B ábra).
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3. Helyezze fel a kormányt (3.A ábra) a kiálló
tengelyre (3.C ábra) és forgassa el úgy,
hogy a küllők az ülés felé nézzenek, majd
nyomja meg, hogy a kormányagy beakadjon
a tüske kiálló végeibe (3.D ábra).
4. A megadott sorrendben rögzítse a kormányt
a készletben található csavarokkal (3.E
ábra) és alátétekkel (3.F ábra és 3.G ábra).
5. Teljesen húzza meg a csavart
(3.E ábra) egy csőkulccsal.
6. Tegye fel a kormány fedelét (3.B ábra),
és a rögzítőket pattintsa be a helyükre.

4.5

Szerelje fel a két tartót (6.A ábra) a
hátsó lemezre (6.B ábra). Mindegyik
tartóhoz használja a készletben
lévő három csavart (6.C ábra) a rajz
szerint, és az anyákat (6.D ábra).
Akassza be a tartókba a gyűjtőzsák vázának
felső részét (6.E ábra), majd igazítsa középre
a felső lemezhez képest (6.B ábra).
Állítsa be a két tartó helyzetét (6.F ábra) az
ütközőhöz (6.G ábra) képest úgy, hogy a
gyűjtőzsák vázát elforgatva a csap (6.H ábra)
megfelelően illeszkedjen a fészekben (6.I
ábra).
Még egyszer ellenőrizze, hogy a váz
(6.E ábra) valóban középen van-e a
hátsó lemezhez képest (6.B ábra) és
a forgó mozgás szabályosan történik,
a fent leírtak szerint. Ezt követően
húzza meg teljesen a csavarokat (6.C
ábra) és az anyákat (6.D ábra).

4.3 AZ ÜLÉS FELSZERELÉSE
Húzza felfelé a beállítókart (4.C ábra),
majd az ülést helyezze (4.A ábra) a sínre
(4.B ábra) a kormány felőli oldalon, amíg
be nem kattan a hat pozíció egyikébe.
Ekkor az ülés stabilan be van szerelve, és
nem lehet kicsúsztatni, csak a rögzítést
oldó kar lenyomásával (4.D ábra).
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
(5.C ábra) a pozitív pólushoz (+), majd
a fekete vezetéket (5.D ábra) a negatív
pólushoz (–) a megadott módon.
2. Szerelje be a rugót (5.B ábra) az akkumulátor
megtartásához, de figyeljen rá, hogy
a kábelek megfelelő módon legyenek
elrendezve az akkumulátor előtt, hogy
a rugó be ne csípje őket (5.B ábra).
FONTOS Mindig gondoskodjon a teljes
feltöltésről, amit az akkumulátor füzetében
megadottak szerint kell elvégezni.
FONTOS Az elektronikus kártya
beavatkozásának elkerülése
érdekében semmiképpen ne indítsa
el a motort a teljes feltöltés előtt!

GYŰJTŐZSÁK TARTÓINAK
FELSZERELÉSE

4.6

GYŰJTŐZSÁK-RÖGZÍTŐKAMPÓ
KALLANTYÚJÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA

A szállításkor a gyűjtőzsákot rögzítő
kampó (7.A ábra) a kallantyúval (7.B
ábra) a hátsó lemezhez van rögzítve.
Ezt a kallantyút el kell távolítani, mielőtt
felszerelné a gyűjtőzsák tartóit, ezt
követően nem kell többé használni.
4.7 AZ ELÜLSŐ LÖKHÁRÍTÓ
FELSZERELÉSE
• „I” típusú lökhárító
• „II” típusú lökhárító
1. Szerelje fel az első lökhárítót (8.A ábra)
az alváz alsó részére (8.B ábra), és
rögzítse a négy csavarral (8.C ábra).
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4.8 GYŰJTŐZSÁK FELSZERELÉSE

4.9

• TC modellnél
1. Először szerelje fel a vázat úgy, hogy a
felső részt (9.A ábra) összekapcsolja az
alsó résszel (9.B ábra), az ábrán látható
módon használja a készletben lévő
csavarokat és anyákat (9.C ábra).
Helyezze el a saroklemezeket (9.D
ábra és 9.E ábra) a jobb (R⇑) és a
bal (L⇑) oldali elhelyezést betartva,
majd rögzítse őket a vázhoz a négy
önbehajtó csavarral (9.F ábra).

GYŰJTŐZSÁKDÖNTŐ
KAROK FELSZERELÉSE

Helyezze a karok tengelyét (10.A
ábra) a két lemez mélyedésébe (10.B
ábra), majd a készletben található
csavarokkal és anyákkal (10.D ábra) az
ábrán látható sorrendben rögzítse őket
a gyűjtőzsáktartókon (10.C ábra).
Csatlakoztassa az emelő dugattyúrúd
végét (10.E ábra) a csappal (10.G ábra)
a karhoz (10.F ábra), és szerelje fel a
két rugalmas gyűrűt (10.H ábra).
Mielőtt felszerelné a gyűjtőzsákot a
tartókra, győződjön meg róla, hogy a
döntő karok mozgása szabályos-e.

2. Csak elektromos döntőszerkezettel
szerelt modelleknél: Szerelje
fel a két görgőt (9.G ábra) a tartók
csapjaira (9.H ábra), de ügyeljen rá,
hogy a kés a tartó felé nézzen, majd
rögzítse őket a rugalmas gyűrűkkel
(9.I ábra). Ezt követően a csavarokkal
és anyákkal (9.J ábra) szerelje fel a
tartót az elülső vázra (9.B ábra).

4.10 A VÁGÓEGYSÉGTÁRCSA
OLDALSÓ VÉDŐBURKOLATAINAK
FELSZERELÉSE (HA VAN ILYEN)
A készletben található csavarokkal
(11.B ábra) és az anyákkal (11.C ábra)
szerelje fel a védőelemeket (11.A ábra),
az adott géphez leírt utasítást követve.

3. Fűzze be a vázat a vászonborításba (9.K
ábra). Figyeljen a pontos elhelyezésre az
alap kerülete mentén. Egy csavarhúzó
segítségével (9.L ábra) akassza be az
összes műanyag profilt a váz csöveibe.
4. Helyezze be a fogantyút (9.M ábra) a
fedél furataiba (9.N ábra), majd a rajz
szerint az egészet rögzítse a csavarokkal
és a hátsó önbehajtó csavarokkal
(9.P ábra) a vázhoz (9.O ábra).
5. Helyezze fel a merevítőt (9.Q ábra)
a váz alá a csavarokkal és anyákkal
(9.R ábra) úgy, hogy a lapos része
nézzen a vászon felé. Helyezze be az
ürítő kart (9.S ábra) a helyére, majd
szerelje be a rögzítőcsavart (9.T ábra)
és a hozzá tartozó anyát (9.U ábra).

4.11 AZ OLDALSÓ KIDOBÁS
TERELŐLEMEZ FELSZERELÉSE
(CSAK AZ OLDALSÓ KIDOBÁSSAL
FELSZERELT TÍPUSOKNÁL)
1. Az oldalsó kidobás terelőlemez (12.A
ábra) belsejében helyezze fel a rugót
(12.B ábra) oly módon, hogy a végét
(12.B.1 ábra) a nyílásba illeszti és
elfordítja, hogy a rugó (12.B ábra) és a
rugó vége (12.B.2 ábra) megfelelően a
számukra kijelölt helyre illeszkedjen.

2. Helyezze az oldalsó kidobás terelőt (12.A
ábra) a vágóegységtárcsa tartóihoz
(12.C ábra), és csavarhúzó segítségével
forgassa el a rugó (12.B ábra) második
végződését (12.B.2 ábra) úgy, hogy az
oldalsó kidobás terelőn kívülre kerüljön.

• A TS-TX-TH modelleknél
A zsák felszerelését az alkatrész
mellett található útmutató
utasításait követve végezze el.

3. Illessze be a csapot (12.D ábra) a
tartóelemek (12.C ábra) és az oldalsó
kidobás terelő nyílásaiba, és vezesse
át belülről a rugótekercsen (12.B
ábra), míg a lyukas vég teljesen ki
nem jön a legbelső tartóelemből.
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1. Hátramenet Ha nagyobb erővel
nyomja a pedált, fokozatosan
növekszik a gép sebessége.
A hátramenetet álló
helyzetben kell kapcsolni.

4. Helyezze be a sasszeget (12.E ábra)
a csap (12.D ábra) furatába (D.1 ábra),
és egy fogóval forgassa el a csapot
annyira, hogy a sasszeg két vége
(12.E.1 ábra) annyira visszahajoljon,
hogy ne tudjon kiesni, és így a csap
(12.D ábra) ne tudjon kicsúszni.

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

Győződjön meg arról, hogy a rugó
megfelelően működik, azaz stabilan
tartja az oldalsó kidobás terelőlemezt
leeresztett állásban, valamint hogy
a csap jól be van illesztve, és nem
tud még véletlenül sem kiesni.

MEGJEGYZÉS Az „üres” állást a jelzőfény
felkapcsolódása jelzi (16.F ábra).
MEGJEGYZÉS Ha a pedált olyankor
nyomja le, amikor a kézifék (15.D
ábra) be van húzva, a motor leáll.

5. VEZÉRLÉSEK
5.1

FÉKPEDÁL

5.4

Ez a pedál a hátsó kerekeket
fékezi (13.A, 14.A ábrák).
5.2

ELŐREMENET PEDÁL

Ezzel a pedállal lehet bekapcsolni a kerekek
meghajtását, valamint szabályozható az
előremenet sebessége (13.B, 14.B ábrák):
1. Előremenet Ha nagyobb erővel
nyomja a pedált, fokozatosan
növekszik a gép sebessége.
2. Üresjárat állás Ha felengedi
a pedált, automatikusan
visszaáll üresjárati állásba.

Ennek a vezérlőnek két állása van, amit
egy címke jelez (13.D, 14.D 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 áttételi egység
megrongálódásának elkerülése érdekében
ezt a műveletet csak álló motorral szabad
elvégezni, amikor a pedálok (13.B, 13.C,
14.B, 14.C ábrák) üresben vannak.
• Csak a 4WD modellnél
A gép mozgatása csak hátrafelé
könnyen kivitelezhető, akkor is, ha
a hátsó áttétel ki van oldva.

MEGJEGYZÉS Az „üres” állást a jelzőfény
felkapcsolódása jelzi (16.F ábra).
MEGJEGYZÉS Ha a pedált olyankor
nyomja le, amikor a kézifék (13.D
ábra) be van húzva, a motor leáll.
5.3

HIDROSZTATIKUS ÁTTÉTELT
KIOLDÓ VEZÉRLŐ

5.5 KULCSOS KAPCSOLÓ
A kulcs a gép bekapcsolását engedélyezi / tiltja

HÁTRAMENET PEDÁL

Ezzel a pedállal lehet bekapcsolni a hátramenet
meghajtását, valamint szabályozható a
gép sebessége (13.C, 14.C ábra):

3 állása van (15.A ábra):
1. Leállítási állás A gép azonnal leáll.
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2. Menet állás Minden
szolgáltatás engedélyezett.

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

2. Fék behúzva. A kézifék
behúzásához nyomja teljesen le
a pedált (13.A, 14.A ábrák), és
vigye a kart fék behúzva állásba;
amikor leveszi a lábát a pedálról,
a pedál az alsó állásban marad.

5.6 GÁZKAR

5.8 VILÁGÍTÁSKAPCSOLÓ

A motor fordulatszámát szabályozza.

Ezzel a gombbal (15.E ábra)
kapcsolható fel a világítás, amikor a
(15.A ábra) «MENET» állásban van.

A motor típusa szerint a gáz
vezérlőkar két típusú lehet:
A. I. típus különálló hidegindítóval
(15.B + 15.C ábra)
B. II. típus (15.B ábra)

5.9 A VÁGÓEGYSÉGEK BEKAPCSOLÓ
ÉS KIKAPCSOLÓ VEZÉRLÉSEI

A megadott helyzetek megfelelnek
az alábbiaknak:
1. Choke hidegindító - Hidegindítás
(ha van) a motor hidegindításához
használandó. A „CHOKE” pozíció
a keveréket dúsítja, és csak a
ténylegesen szükséges, lehető
legrövidebb ideig szabad használni.
2. Motor maximális fordulatszáma
Mindig ezt használja a gép
indításához, üzemeltetéséhez
és a fűnyíráshoz.
3. Motor minimális fordulatszáma
Az állás alatt használatos,
amikor a motor elég meleg.

Ez a vezérlő egy elektromágneses
kuplung segítségével lehetővé teszi
a vágószerkezet bekapcsolását:
1. Vágóegységek bekapcsolva.
Gomba alakú kapcsoló kihúzva
(15.F.1 ábra) vagy gomb
lenyomva (15.F.2 ábra).

2. Vágóegységek kikapcsolva.
Gomba alakú kapcsoló benyomva
(15.F.1 ábra) vagy gomb
felengedve (15.F.2 ábra).

MEGJEGYZÉS Helyváltoztatáskor a «teknős»
és a «nyúl» közötti köztes állást válassza.
MEGJEGYZÉS Néhány típus el van látva
egy olyan rendszerrel, amely automatikusan
ellenőrzi a hidegindító helyzetét a karburátorban
a motor bekapcsolásakor és a melegítést.
5.7 KÉZIFÉKKAR
A kézifék megakadályozza, hogy a gép
elmozduljon, miután leparkolta.
A karnak (15.D ábra) két állása van:
1. Fék kioldva. A kézifék kioldásához
nyomja meg a pedált (13.A,
14.A ábrák). A kar visszaáll
a kioldott fék pozícióba.

A vágóberendezést kikapcsolva, azzal
egyidejűleg bekapcsol egy fék, amely
néhány másodperc alatt leállítja a forgását.
MEGJEGYZÉS A „Vágóberendezés
bekapcsolva” állapotot a jelzőfény
felkapcsolódása jelzi (16.A ábra).
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.)

HU - 11

5.10 FŰNYÍRÁS HÁTRAMENETBEN
ENGEDÉLYEZŐ GOMB

5.12 SEBESSÉGTARTÓ KÉSZÜLÉK
(CRUISE CONTROL)

A gombot lenyomva tartva (15.G
ábra) a motor leállása nélkül
lehet hátramenetben haladni.

Ez a szerkezet lehetővé teszi az
előremenet sebességének megtartását
anélkül, hogy a pedált lenyomva
kellene tartani (13.B, 14.B ábra).
A gomba alakú gombnak két állása van:

5.11 VEZÉRLŐK A VÁGÓEGYSÉGTÁRCSA
MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSÁHOZ
• Karos vezérlő
Ezzel a karral lehet felemelni vagy leengedni
a vágószerkezetet, amit 7 különböző vágási
magasságba lehet beállítani (15.H ábra).
Ennek a karnak hét állása van,
melyet a vonatkozó táblán «1»-től
«7»-ig tüntettünk fel. Mindegyik
eltérő vágási magasságnak
felel meg 3 cm és 9 cm között.
Ahhoz, hogy átálljon az
egyik állásról a másikra,
le kell nyomni a kar végén
található kioldógombot.

• Karos és gombos vezérlő
A kar segítségével (15. H ábra) engedhető
le és emelhető fel a teljes vágószerkezet.
• «A» állás
Vágóegység felemelve.
• «B» állás
Vágóegység leengedve.
A karral (15.I ábra) a teljes vágószerkezet
9 különböző magasságba állítható be,
amely ugyanennyi vágási magasságnak
felel meg 2 és 10 cm között.
1. Tegye a kart (15.H ábra) «A» állásba.
2. Állítsa be a vágási magasságot
a gombbal (15.I ábra).
3. A kart (15.H ábra) «B» állásba helyezve
a vágószerkezet automatikusan visszaáll
az előre rögzített magasságra.
MEGJEGYZÉS Szállítás és áthelyezés
során tegye a kart (15.H ábra) «A» állásba.

1. Lenyomva. A szerkezet
kikapcsolva (nem aktív)
2. Kihúzva. A szerkezet
bekapcsolva (aktív)

• Ha előremenet közben bekapcsolja
a szerkezetet, a gép tartja az adott
menetsebességet anélkül, hogy a pedált
használni kellene (13.B, 14.B ábra).
• Hátramenetben a szerkezet
nem használható.
• Amikor a szerkezet be van
kapcsolva, a hátramenet pedál nem
használható (13.C, 14.C ábra).
MEGJEGYZÉS Hegymenetben vagy
lejtmenetben a sebesség változhat a
sík terepen beállítotthoz képest.
A szerkezet kikapcsolásához,
valamint a pedállal kezelt előremeneti
sebesség használatához (13.B, 14.B
ábrák) az alábbiakat kell tenni:
• nyomja le a pedált (13.B, 14.B ábra);
vagy
• nyomja le a fékpedált (13.A, 14.A ábra).
Mindkét esetben a gomba alakú vezérlő
automatikusan visszaáll «Lenyomva» állásba.
FONTOS A szerkezetet soha ne a
gomba alakú vezérlővel kapcsolja ki.
5.13 SZÁMLÁLÓ (HA VAN)
A számláló (15.K ábra) minden alkalommal
bekapcsol, ha a kulcsot (15.A ábra)
«MENET» állásba teszi, és jelzi a
motor működési idejét órákban.
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Villogó jelzőfény: A motor kenésének
rendellenességeit jelzi (16.E
ábra). Azonnal állítsa le a motort,
ellenőrizze az olajszintet és lépjen
kapcsolatba egy márkaszervizzel.

5.14 KIEGÉSZÍTŐ ALJZAT
TARTOZÉKOKHOZ
Lehetővé teszi a 12 V egyenáramról
működő, maximum 50 watt teljesítményű
elektromos készülékek csatlakoztatását,
melyek megfelelő (autóba való) dugvillával
vannak felszerelve (15.M ábra).
–– A csatlakozó csak akkor van
feszültség alatt, ha kulcsot (15.A
ábra) «MENET» állásba forgatja.

Világító jelzőfény: Hiányzik a
gyűjtőzsák vagy a hátsó kidobás
védőrész (16.F ábra).

Világító jelzőfény: a motor be van
kapcsolva, az akkumulátor töltése
nem szabályos (16.G ábra).

5.15 GYŰJTŐZSÁKDÖNTÉS-VEZÉRLŐ

Villogó jelzőfény az indítás előtt: az
akkumulátor nem képes elindítani
a motort. Lépjen kapcsolatba egy
márkaszervizzel (16.G ábra).

• Kézi vezérlés
A gyűjtőzsák döntése ürítési céllal a helyéről
kihúzható kar (15.L ábra) segítségével történik.
• Elektromos vezérlés
A gyűjtőzsák döntése ürítési céllal
a gomb (15.N ábra) lenyomásával
történik. Addig kell lenyomva tartani,
amíg a vezérlő motor le nem áll.
A gyűjtőzsák a gomb (15.O lenyomásával)
áll vissza az eredeti helyzetbe. Addig kell
lenyomva tartani, amíg a kampó be nem
akad és a vezérlő motor le nem áll.

Világító jelzőfény: a meghajtás
"üresjáratban" van (16.H ábra).
•

Hangjelzések

A hangjelzés kétféle lehet:
1. Folyamatos
hangjelzés:

5.16 "I" TÍPUSÚ KIJELZŐ ÉS
HANGJELZÉSEK
Amikor a kulcsot «MENET» állásba rakja,
valamennyi fényjelzés egyszerre felkapcsolódik
kb. fél másodpercre (egy rövid hangjelzés
kíséretében), ami a helyes működést jelzi.
Ezt követően a jelzőfények
mutatják az alábbiakat:
Világító jelzőfény: a vágóegységek
be vannak kapcsolva (16.A ábra).
Világító jelzőfény: a kézifék be
van húzva (16.B ábra).
Világító jelzőfény: a gépkezelő
távol van (16.C ábra).

2. Szaggatott
hangjelzés:

• Közbelépett az
elektronikus kártya
védelme.

• A motor többi mint 30
másodperce ki van
kapcsolva a «MENET»
állásban lévő kulccsal.
• A gyűjtőzsák tele van.

5.17 "II" TÍPUSÚ KIJELZŐ ÉS
HANGJELZÉSEK
Amikor a kulcsot «MENET» állásba rakja,
valamennyi ikon egyszerre felkapcsolódik kb. fél
másodpercre (egy rövid hangjelzés kíséretében),
ami a helyes működést jelzi; a kijelző tehát
a „Munkaóra-számláló” helyzetbe áll be.
Ezt követően a jelzőfények
mutatják az alábbiakat:

Villogó jelzőfény: az üzemanyag
szintje alacsony (16.D ábra).

Világító jelzőfény: a vágóegységek
be vannak kapcsolva (16.A ábra).
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Világító jelzőfény: a kézifék be
van húzva (16.B ábra).

Üzemóra-számláló (16.l ábra). A
motor működésének összesített
óraszámát mutatja.
Voltmérő (16.O ábra). Az akkumulátor
töltöttségi szintjét jelzi.

Világító jelzőfény: a gépkezelő
távol van (16.C ábra).

Fordulatszámláló (16.K ábra) Megadja
a motor fordulatszámát numerikus
értékekkel vagy egy sor csillaggal,
amelyek az alábbiaknak felelnek meg:

Egyszerű üzemanyag jelzőfény (16.D ábra).
Villogó jelzőfény: az üzemanyag
szintje alacsony.

Megjelenő érték:

Üzemanyag jelzőfény
szintjelzővel (16.D ábra).
A jelzőfény mutatja az üzemanyag szintjét a
tartályban a következő követelmény szerint:
Az üzemanyag szintje telétől
nagyjából a tartály feléig.

Az üzemanyag szintje a tartály
nagyjából felétől az alacsony szintig.

MEGJEGYZÉS A tartalék
üzemanyag kb. 2 liter, ami kb. 30-40
perc munkavégzést tesz lehetővé.
Villogó jelzőfény: A motor kenésének
rendellenességeit jelzi (16.E
ábra). Azonnal állítsa le a motort,
ellenőrizze az olajszintet és lépjen
kapcsolatba egy márkaszervizzel.
Világító jelzőfény: Hiányzik a gyűjtőzsák
vagy a hátsó kidobás védőrész (16.F
ábra) (csak a hátsó gyűjtésű típusokhoz).

Villogó jelzőfény az indítás előtt: az
akkumulátor nem képes elindítani
a motort. Lépjen kapcsolatba egy
szakszervizzel (16.G ábra).
Világító jelzőfény: a meghajtás
"üresjáratban" van (16.H ábra).
• Működési funkciók
Nyomja meg az "ÜZEMMÓD"
nyomógombot, hogy egymás után
elindítsa az üzemelési funkciókat.

Motor minimumon

< 2500

haladási sebesség

> 2500

vágási sebesség

*
(**)

Motor minimumon

**
***
****
*****
******

Az üzemanyagszint alacsony.

Világító jelzőfény: a motor be van
kapcsolva, az akkumulátor töltése
nem szabályos (16.G ábra).

< 1600

haladási sebesség
vágási sebesség

MEGJEGYZÉS A villogás azt jelzi, hogy a
motor fordulatszáma nem alkalmas fűnyírásra.
Óra (ha van a gépen) (16.L
ábra) Megadja az órát 24 óra/
nap üzemmódban.
A beállítás elvégzéséhez a kulcsnak «MENET»
állásban kell lennie, a motort le kell állítani,
és az alábbi műveleteket kell végrehajtani:
• Nyomja meg többször az «ÜZEMMÓD»
gombot, amíg meg nem jelenik az óra ikonja.
• Tartsa nyomva az «ÜZEMMÓD» gonbot,
amíg az első két szám nem villog (óra).
• Nyomja meg a két oldalsó gomb egyikét
(16.K,L ábra), hogy megnövelje vagy
lecsökkentse az értéket egy egységgel.
• Nyomja meg az «ÜZEMMÓD» gombot,
amíg a másik két szám nem villog (perc).
• Nyomja meg az oldalsó gombok egyikét,
hogy megnövelje vagy lecsökkentse
az értéket egy egységgel.
• Nyomja meg az «ÜZEMMÓD» gombot
a beállítás befejezéséhez.
MEGJEGYZÉS Az órát egy
gombelem működteti; ha ez lemerül,
forduljon a márkaszervizhez.
• Hangjelzések
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Égő ikon: A motor kenésének
rendellenességeit jelzi (16.E
ábra). Azonnal állítsa le a motort,
ellenőrizze az olajszintet és lépjen
kapcsolatba egy márkaszervizzel.

A hangjelzés kétféle lehet:
1. Folyamatos
hangjelzés:

2. Szaggatott
hangjelzés:

• Közbelépett az
elektronikus kártya
védelme.
• A motor több mint 30
másodperce ki van
kapcsolva a «MENET»
állásban lévő kulccsal.

Égő ikon: Hiányzik a gyűjtőzsák vagy
a hátsó kidobás védőrész (16.F ábra)
(csak a hátsó gyűjtésű típusokhoz).
Égő ikon: A gyűjtőzsák megtelet
és ki kell üríteni (16.F ábra) (csak
hátsó gyűjtésű típusokhoz).

• A gyűjtőzsák tele van.

Akkumulátor ikon szintjelzővel (16.G ábra).
Égő ikon: Az akkumulátor töltés alatt áll.

5.18 "III" TÍPUSÚ KIJELZŐ ÉS
HANGJELZÉSEK
Amikor a kulcsot «MENET» állásba rakja,
valamennyi ikon egyszerre felkapcsolódik
kb. fél másodpercre (egy rövid hangjelzés
kíséretében), ami a helyes működést jelzi;.

Égő ikon: Az akkumulátor
feszültségszintje optimális.
Égő ikon kikapcsolt motorral: Azt jelzi,
hogy fel kell tölteni az akkumulátort

Ezt követően az ikonok mutatják az alábbiakat:

Égő ikon bekapcsolt motorral:
Az akkumulátor feltöltési
rendellenességét jelzi.
Villogó ikon: Az akkumulátor nem
képes elindítani a motort, ezért
forduljon egy márkaszervizhez.

Égő ikon: a vágóegységek be
vannak kapcsolva (16.A ábra).
Égő ikon: a kézifék be van
húzva (16.B ábra).
Világító jelzőfény: a gépkezelő
távol van (16.C ábra).

Égő ikon: a meghajtás
"üresjáratban" van (16.H ábra).

Üzemanyag ikon szintjelzővel (16.D ábra).

Üzemóra-számláló (16.l ábra). A
motor működésének összesített
óraszámát mutatja.

Az ikon mutatja az üzemanyag szintjét
a tartályban az alábbiak szerint:

Lámpák (16.P ábra). Égő ikon: Azt
mutatja, hogy a lámpák égnek.

Az üzemanyag szintje telétől
nagyjából a tartály feléig.

Karbantartásra van szükség (16.Q ábra).
Égő ikon: Rendszeres karbantartás
jelzője. Az elvégzendő karbantartásokat
a 13. fejezet tartalmazza. Az ikon 50
óránként kapcsol be, és 1 órán át ég.

Az üzemanyag szintje a tartály
nagyjából felétől az alacsony szintig.
Az üzemanyagszint alacsony.

Zöld terület (16.R ábra). A
motor fordulatszáma megfelel
a fű optimális vágásához.

MEGJEGYZÉS A tartalék
üzemanyag kb. 2 liter, ami kb. 30-40
perc munkavégzést tesz lehetővé.
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• Hangjelzések

6.1.3

A hangjelzés kétféle lehet:
1. Folyamatos
hangjelzés:

2. Szaggatott
hangjelzés:

• Közbelépett az
elektronikus kártya
védelme.
• A motor több mint 30
másodperce ki van
kapcsolva a «MENET»
állásban lévő kulccsal.
• A gyűjtőzsák tele van.

A gumiabroncsok megfelelő légnyomása
alapvető feltétel a vágóegységtárcsa
tökéletes beállításához és ezért a
pázsit egyenletes nyírásához.
1. Csavarja le a védősüvegeket.
2. Csatlakoztassa a szelepeket egy
manométerrel felszerelt sűrítettlevegőcsatlakozáshoz (18. ábra)
3. Állítsa be a nyomást a „Műszaki adatok”
táblázatában megadott értékekre.
6.1.4

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.
1. tegye a gépet vízszintes helyzetbe, hogy
megfelelően támaszkodjon a talajra;
2. készítse elő a gépet a végzendő munkára
alkalmas módon (6.1.4. szakasz);
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 olajutántöltéssel 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 csúsztatható és hat
különböző helyzetbe állítható.
A beállításhoz emelje fel a kart (17.A
ábra) és csúsztassa az ülést, amíg
be nem akad a kívánt pozícióba.

A gumiabroncsok nyomása

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 a fű
gyűjtőzsákba való begyűjtéséhez (csak
a hátsó gyűjtéssel felszerelt típusoknál)
–– Akassza fel a gyűjtőzsákot (19.A ábra) a
tartókra (19.B ábra), majd igazítsa középre
a felső lemezhez képest, hogy a két
referenciavonallal egybeessen (19.B ábra).
–– Ellenőrizze, hogy a gyűjtőzsák szájának
alsó csöve beakadt-e az erre a célra
szolgáló rögzítőkampóba (19.C ábra).
–– Ha a beakadás nehézkes vagy túl
laza, állítson a rugózaton (lásd 8.9).
b. Előkészítés a fűnyíráshoz és fű hátsó
kidobásához a talajra (csak a hátsó
kidobással felszerelt típusoknál) (ha van)
–– Amennyiben gyűjtőzsák nélkül kíván
dolgozni, kérésre rendelhető egy hátsó
kidobás védőrész készlet (20. ábra,
15.7. fejezet), melyet a hátsó lemezhez
kell rögzíteni, az erre vonatkozó
utasításokban leírtak szerint.
c. 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.
Az oldalsó kidobással rendelkező
modelleknél ellenőrizze, hogy
oldalsó megerősítés fel van-e
szerelve (22.A ábra) (ha van).
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d. Előkészítés a fűnyíráshoz és fű oldalsó
kidobásához a talajra (csak az oldalsó
kidobással felszerelt típusoknál):
–– Mindig ellenőrizze, hogy a terelőlemez
belső rugói (21.A ábra) megfelelően
működnek-e, vagyis hogy stabilan
az alsó pozícióban tartják-e.

6.2.2

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

Tárgy

Hátsó kidobás
védőrész, gyűjtőzsák

Eredmény

Nincs sérülés a
burkolatán, fedelén
vagy kapcsain

Épek. Nincs károsodás.
Helyesen vannak
felszerelve.

Nincs veszteség.
Nincs károsodás.

A 6.2.2. szakaszban
leírtak szerint működnek.

A biztonsági berendezések
ellenőrzése

Tennivaló

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

Akkumulátor

Nincs veszteség.

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.

A borotválásgátló kis
kerekek elhelyezése

Általános biztonsági ellenőrzés

A szigetelés sértetlen.
Nincs mechanikus
károsodás

Biztonsági berendezések

Használat után győződjön
meg róla, hogy az oldalsó kilökő
megerősítése vissza lett-e szerelve.

6.2.1

Elektromos vezetékek
Olajrendszer

Amennyiben a gép oldalirányú
ütést kap, és a megerősítés
nincs felszerelve (22.A ábra), a
vágószerkezet eldeformálódhat.

A használat előtt mindig végezze
el a biztonsági ellenőrzéseket.

Ép. Nincs károsodás.
Helyesen van felszerelve.

Üzemanyagrendszer
és csatlakozásai.

–– Amennyiben a fűnyírás különösen
nehéz körülmények között történik
(magas vagy vizes fű esetén), javasoljuk,
hogy távolítsa el az oldalsó kilökő
(22.A ábra) megerősítését (ha van).
–– A megerősítés eltávolításához
az oldalsó kilökő terelőlemezét
megemelve (22.C ábra) csavarozza
ki a csavarokat (22.B ábra).

6.1.5

Oldalsó kidobás
védőrész, beszívórács

Eredmény

1. erőátvitel üresben;
2. vágóegységek
kikapcsolva;
3. a gépkezelő ül.

A motor elindul

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
A motor leáll
bekapcsolt vágóegységek
mellett anélkül, hogy nyomva
tartaná az engedélyező
gombot (5.10. szakasz)
Mozgassa a gépet előre
és hátra, kapcsolja
üresbe/engedje fel
a meghajtáspedált
(5.2., 5.3. szakasz).
Nyomja le a fékpedált
(5.1. szakasz).
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A gép lassít és leáll

A gép leáll

Tennivaló

Próbavezetés

Eredmény

6.4 INDÍTÁS

Nincs rendellenes
vibrálás
Nincs rendellenes zaj

Ha a táblázatokban foglaltaktól
bármiben eltérő eredményt észlel,
ne használja a gépet! Forduljon a
szervizhez, és végeztesse el a megfelelő
ellenőrzéseket és javításokat.
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
(15.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 24. 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 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.
• A lejtőn a meghajtó pedál működtetése
nélkül haladjon, így ki tudja használni
a hidrosztatikus áttétel fékező hatását,
amikor az áttétel nincs bekapcsolva.

1. Nyissa ki az üzemanyagcsapot
(25.A ábra) (ha van).
2. Üljön a vezetőülésbe.
3. Tegye üresbe az erőátvitelt
(«N») (5.2., 5.3. szakasz).
4. Kapcsolja ki a vágóegységeket
(5.9. szakasz).
5. Húzza be a kéziféket (5.7. szakasz).
6. Állítsa a gáz vezérlőkart a legnagyobb
fordulatszámra („nyúl”) (5.6. szakasz).
7. Hidegindításnál: kapcsolja be a
szívatót (5.6. szakasz) (ha van ilyen).
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 szívatót (5.6.
szakasz, II. típus) úgy, hogy a gáz
vezérlőkart a legnagyobb, „nyúl”
fordulatszámra állítja (ha van).
10b. Kapcsolja ki a szívatót (5.6.
szakasz, I. típus) (ha van).
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 percet, 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 (5.9. szakasz);
• állítsa a vágóegységtárcsát a
legmagasabb állásba (5.11. szakasz);
HU - 18

• állítsa a gáz vezérlőkart egy köztes állásba
a legnagyobb („nyúl”) és a legkisebb
(„teknősbéka”) fordulatszám közé.
• a fékpedál felengedésével engedje
ki a kéziféket (5.7. szakasz).
• nyomja le a meghajtó pedált (5.2.
szakasz) „előremenet” helyzetben, majd
a pedált fokozatosan nyomva és a gázkart
használva érje el a kívánt sebességet.

6. A végeredmény sokkal jobb lesz, ha a
vágást mindig azonos magasságon végzi,
és a két irányt váltogatja (27. ábra).

A meghajtást a leírt módok szerint kell
bekapcsolni (5.2 rész), nehogy a túl hirtelen
bekapcsolás az eszköz irányításának
elvesztésével és felemelkedésével
járjon, különösen lejtőkön.

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

6.5.2

FONTOS Ha a vágószerkezet be van
kapcsolva, akkor a hátrafelé haladáshoz le
kell nyomni és lenyomva kell tartani a vágást
hátramenetben engedélyező gombot (5.10.
szakasz), hogy a motor ne álljon le.

Kapcsolja ki a vágóegységeket és állítsa a
vágóegységtárcsát a legmagasabb állásba:
–– Munkavégzési zónák közötti
helyváltoztatás közben
–– Nem fűvel borított talajon való áthaladáskor
–– Amikor akadályon kell áthaladnia

Fékezés

A gép sebességét először a motor
fordulatszámának visszavételével
csökkentse, majd nyomja le a fékpedált
(5.1. szakasz) a sebesség további
csökkentéséhez és a megálláshoz.
A gép érezhető lassítása úgy érhető el, hogy
elengedi a meghajtó pedált (5.2 szakasz).
6.5.3

6.5.5

Hátramenet

FONTOS A hátramenetet álló
helyzetben kell kapcsolni.
1. Nyomja meg a pedált (5.1.
szakasz) a gép leállásáig;
2. kezdje meg a hátramenetet a
meghajtáspedálnak a hátrameneti irányba
való nyomásával (5.3. 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 vágóegységtárcsát a
legmagasabb állásba;
3. a vágóegységeket (5.9. szakasz) csak a
pázsit felett indítsa be, soha ne indítsa be
kavicsos talajon vagy túl magas fűben.
4. Nagyon fokozatosan és óvatosan kezdje
el az előrehaladást és a füves terület
nyírását az előzőekben leírtak szerint;
5. A haladási sebességet és a vágási
magasságot (5.11. szakasz) a
terepviszonyok (a fű magassága,
sűrűsége és nedvessége) és az eltávolított
fűmennyiség függvényében válassza meg;

Tanácsok a szép pázsit
fenntartásához

• 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.). A
fűnyírás gyakoriságának a fű növekedéséhez
kell igazodnia. Ne hagyja, hogy két
fűnyírás között a fű nagyon megnőjön.
• Megfelelően gondozott pázsiton a fű
optimális magassága körülbelül 4-5 cm. Egy
nyírással nem szabad a teljes magasság
egyharmadánál többet lenyírni. Ha a fű
nagyon magas, jobb, ha a fűnyírást két
alkalommal, egy nap kihagyásával végzi el.
az első vágásnál állítsa a vágószerkezetet
maximális magasságra, a másodiknál
pedig a kívánt magasságra (26. ábra).
• A túl alacsony vágási magasság
tépheti a füvet és a fűszőnyeg foltokban
történő kiritkulásával járhat.
• Az év legmelegebb és legszárazabb
időszakaiban ajánlatos hagyni a füvet
egy kicsit magasabbra nőni, hogy
elkerülje a talaj kiszáradását.
• Ajánlatos a füvet akkor nyírni, amikor a
pázsit száraz. Ne végezzen fűnyírást,
amikor a fű vizes; ez ugyanis csökkenti a
forgó szerkezet hatékonyságát, mivel a fű
rátapad, és a szerkezet kitépheti azt.
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• A vágóegységek legyenek épek és élesek,
hogy a füvet tisztán és ne tépve nyírják le,
ellenkező esetben a fűvégek elsárgulhatnak.
• A motort maximális fordulatszámon kell
használni, mind a fű tiszta lenyírása
érdekében, mind azért, hogy a lenyírt
füvet megfelelő erővel továbbítsa
a kidobócsatornán keresztül.
• Amennyiben a kidobónyílás gyakran
eltömődik fűvel, csökkentse a sebességet,
mert az lehet az oka, hogy a pázsit
viszonyaihoz képest nagy a sebesség.
Amennyiben a probléma továbbra is
fennáll, lehetséges kiváltó okok lehetnek a
nem kellően éles vágóegységek vagy az,
hogy a bordák profilja deformálódott.
• Különösen figyeljen, amikor bokrok és
alacsony szegélyek közelében nyírja
a füvet, mert azok károsíthatják a
vágóegységtárcsa párhuzamosságát és
peremét, valamint a vágóegységeket.
6.5.6

újra megszólal, amikor a vágószerkezetet
bekapcsolja. Ezt a jelzőberendezés letapogatóján
maradt fűmaradványok okozzák; ez esetben
a jelzés megszüntetéséhez kapcsolja ki, majd
azonnal kapcsolja vissza a vágóberendezést.
A letapogatót mindig tartsa tisztán
(28.E ábra) a fűlerakódásoktól.
6.5.7

• Nagyon magas vagy nedves fű nyírása túl
nagy sebesség mellett a kidobócsatorna
eltömődését okozhatja. Eltömődés esetén
a 7.6.2. fejezetben leírtak szerint járjon el.
6.5.8

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

6.6 LEÁLLÍTÁS

• Ne hagyja túlságosan megtelni a gyűjtőzsákot,
hogy ne tömítse el a kidobócsatornát.
• Hangjelzés jelzi, ha a gyűjtőzsák megtelt:
1. kapcsolja ki a vágóegységeket (5.9.
szakasz), és a hangjelzés megszűnik;
2. állítsa a gáz vezérlőkart a legkisebb
fordulatszámra („teknősbéka”);
3. állítsa le a haladást és kapcsolja az
üresjárat fokozatot (5.2., 5.3. szakasz);
4. húzza be a kéziféket;

• Elektromos vezérlés
5. a vezető maradjon a helyén és tartsa
lenyomva a gombot (28.C ábra), amíg
a gyűjtőzsák teljesen ki nem ürül;
6. az ürítés befejeztével tartsa lenyomva
a gombot (28.D ábra), amíg a gép
teljesen le nem engedi a gyűjtőzsákot,
majd ellenőrizze, hogy beakadt-e
a rögzítőkampóba (28.B ábra).
MEGJEGYZÉS Előfordulhat, hogy a
gyűjtőzsák kiürítését követően a hangjelzés

A fűnyírás végén

A fűnyírás befejeztével:
1. kapcsolja ki a vágóegységeket;
2. csökkentse a motor fordulatszámát;
3. a visszaúton állítsa a vágóegységtárcsát
a legmagasabb állásba.

A gyűjtőzsák ürítése (csak a hátsó
gyűjtéssel felszerelt típusoknál)

• Kézi vezérlés
5. húzza ki a kart (28.A ábra), és az
ürítéshez döntse meg a gyűjtőzsákot;
6. zárja vissza a gyűjtőzsákot, hogy
beakadjon a rögzítőkampóba (28.B
ábra), és állítsa vissza a kart.

A kidobócsatorna tisztítása
(csak a hátsó gyűjtéssel
felszerelt típusoknál)

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
üzemanyagcsapot (25.A ábra) (ha van);
4. vegye ki a kulcsot.
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 (7.6. szakasz).
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3. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult
vagy megrongálódott alkatrészek. Szükség
esetén cserélje ki a megrongálódott
alkatrészeket és húzza meg az esetlegesen
meglazult csavarokat vagy anyákat, illetve
lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel.
FONTOS
–– Engedje le a vágóegységet;
–– állítsa üresbe a sebességváltót;
–– kapcsolja be a rögzítőféket;
–– állítsa le a motort;
–– vegye ki az indítókulcsot (győződjön
meg arról, hogy az összes
mozgó rész teljesen leállt):
• 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;
• 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.

7.2

ÜZEMANYAGTÖLTÉS / AZ
ÜZEMANYAGTARTÁLY KIÜRÍTÉSE

FONTOS Tartsa be a motor használati
kézikönyvében leírt utasításokat.
A motorhoz használható üzemanyag
típusa a kézikönyvben van megadva.
7.2.1

Üzemanyagtöltés

Az üzemanyag töltéséhez:
1. Csavarozza ki a tartály zárókupakját,
majd vegye le ( 30).
2. Helyezze a nyílásba a tölcsért (30. 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
leeresztőcső alá (31.A ábra).
3. Kösse le a benzinszűrő (31.B ábra)
bemeneténél található csövet (31.A ábra).
4. Nyissa ki az üzemanyagcsapot (ha van).
5. Gyűjtse össze egy megfelelő
edényben az üzemanyagot.
6. Csatlakoztassa ismét a csövet (31.A
ábra), ügyeljen a csőbilincs (31.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 benzin.
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7.3

MOTOROLAJ SZINTJÉNEK
ELLENŐRZÉSE, UTÁNTÖLTÉSE
ÉS LEÜRÍTÉSE

• „I” típus
1. Állítsa a gépet sík felületre.
2. Helyezzen egy gyűjtőedényt a
hosszabbítócső alá (33.A ábra).
3. Tartsa rögzítve a hosszabbítócsövet
(33.A ábra) és csavarja ki a
leeresztődugót (33.B ábra).
4. Gyűjtse az olajat az edénybe.
5. Csavarja vissza a leeresztődugót
(33.B ábra), ügyeljen a belső tömítés
elhelyezésére (33.C ábra).
6. Húzza meg ütközésig, rögzítse a
hosszabbítócsövet (33.A ábra).
7. Tisztítsa fel az esetlegesen kifolyt olajat.

FONTOS Tartsa be a motor használati
kézikönyvében leírt utasításokat.
A motorhoz használható olaj típusa
a kézikönyvben van megadva.
7.3.1

Ellenőrzés / utántöltés

Minden használat előtt
ellenőrizze az olaj szintjét.
Eljárás:
• Az ellenőrzéshez állítsa a gépet sík talajra.
• Álló motor mellett ellenőrizze az olajszintet:
a motor használati utasításában megadott
pontos módozat szerint a mérőpálca MIN és
MAX rovátkája között kell lennie (32. 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 gép megfelelő működésének és hosszú
élettartamának biztosítása érdekében ajánlott
a motorolajat időnként lecserélni, a motor
kézikönyvében megadott rendszerességgel.
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:

• „II” típus
1. Állítsa a gépet sík felületre.
2. Helyezzen egy gyűjtőedényt a
hosszabbítócső alá (33.D ábra).
3. Akassza le a hosszabbítócsövet (33.D
ábra) a tartóról (33.E ábra), majd egy fogó
segítségével lazítsa meg a bilincset (33.F
ábra) annyira, hogy a leeresztőkupak
kivehető legyen (33.G ábra).
4. Hajlítsa meg a hosszabbítócsövet és
ürítse ki az olajat egy megfelelő edénybe.
5. Tegye vissza a kupakot (33.G ábra) és
akassza vissza a hosszabbítócsövet
(33.D ábra) a tartóra (33.E ábra),
mielőtt az olaj feltöltését elvégezné.
6. Tisztítsa fel az esetlegesen kifolyt olajat.
FONTOS A fáradt olajat adja le a
hulladékkezelő telepen a helyi előírások szerint.
7.4

A BOROTVÁLÁSGÁTLÓ KIS KEREKEK

A kerekek eltérő felszerelési pozíciója
lehetővé teszi a megfelelő biztonsági
távolság „H” megtartását a vágószerkezet
széle és a talaj között (23.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 pozícióváltáshoz:
1. Egy csavarhúzó segítségével akassza le
a rögzítőlemezt (23.B ábra) és húzza ki a
csapot (23.C ábra) a rugóval (23.D ábra).
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2. Helyezze vissza a kis kereket (23.A
ábra) a kívánt helyzetbe.
3. A megadott sorrendben szerelje vissza
a csapot (23.C ábra), a rugót (23.D
ábra) és a rögzítőlemezt (23.B ábra).
Figyeljen rá, hogy a csap feje (23.C
ábra) a gép belseje felé nézzen.
7.5

7.6.1

• 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.

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.

FONTOS Soha ne használjon nagynyomású
vízsugarat vagy agresszív folyadékokat a
karosszéria és a motor tisztításához!
7.6.2

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.

• A gépen található egy, a feltöltésre szolgáló
csatlakozó (34.A ábra), melyet a géphez adott
(ha van) vagy külön rendelhető fenntartó
akkumulátortöltő megfelelő aljzatához
kell csatlakoztatni (15.2. szakasz).

7.6

TISZTÍTÁS

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

A kidobócsatorna tisztítása
(csak a hátsó gyűjtéssel
felszerelt típusoknál)

A kidobócsatorna eltömődése esetén
végezze el a következő műveleteket:
1. vegye le a gyűjtőzsákot vagy a
hátsó kidobás védőrészt;
2. távolítsa el az összegyűlt füvet a
kidobócsatorna nyílásán keresztül.
7.6.3

FONTOS A feltöltést állandó feszültségű
készülékkel kell elvégezni. Egyéb
töltőrendszerek helyrehozhatatlan károkat
okozhatnak az akkumulátorban.

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.

A gép tisztítása

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 vágóegységtárcsát belülről
(7.6.4-a szakasz), ezután vegye le a
zsákot, ürítse ki, öblítse ki és helyezze
vissza a gyors száradás érdekében.
7.6.4

A vágóegységtárcsa tisztítása

A vágóegységtárcsa tisztítása
során távolítsa el a gép közeléből
a személyeket vagy állatokat.
a. A belső rész tisztítása
Távolítsa el a vágóberendezésben lerakódott
fűmaradványokat és sarat, mivel megszáradva
nehézkessé tehetik a következő indítást.
A vágóegységtárcsa és a kidobócsatorna
belső részének lemosását szilárd
talajon végezze, közben:
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–– a gyűjtőzsák vagy a hátsó kidobás
védőrész legyen felszerelve (csak a
hátsó gyűjtéssel felszerelt típusoknál);
–– az oldalsó kidobás terelőlemez
legyen felszerelve (csak az oldalsó
kidobással felszerelt típusoknál);
–– a kezelő üljön a helyén;
–– a vágóegységtárcsa legyen az „1” állásban;
–– járjon a motor;
–– legyen üresben az erőátvitel;
–– a vágóegységek legyenek bekapcsolva.
• Egymás után csatlakoztasson egy
víztömlőt az adott csatlakozókhoz (35.A
ábra), és néhány percig mindegyiken
folyasson keresztül vizet, miközben a
vágóberendezés mozgásban van.

A vágóegységtárcsa felső részének tisztításakor:
• engedje le teljesen a
vágóegységtárcsát („1” állás);
• fújjon be sűrített levegőt a jobb és bal
védőelem nyílásain (36. ábra).

8. RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS
8.1

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

Haladéktalanul jelezze a
márkakereskedőnek vagy a szakszerviznek,

A vágóegység beállítása

Vágószerkezet

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

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

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

8.2.1

8.2.2

b. A külső rész tisztítása

RÖGZÍTŐ CSAVAROK ÉS ANYÁK

8.2 VÁGÓEGYSÉG

A vágóegységtárcsa megfelelő
beállítása alapvető fontosságú a pázsit
egyenletes nyírásához (37. 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 vágóegységtárcsa beállítását.

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

7.7

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

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.
Az egyensúly fenntartásához
a megrongálódott, elgörbült vagy
kopott vágószerkezetet mindig a
csavarjaival együtt cserélje ki.
FONTOS A vágószerkezeteket mindig
egyszerre ajánlott kicserélni, főleg, ha
a kopásuk látható eltérést mutat.
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.
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3. Helyezze az emelőt a gép elülső
része alá, az ábrán látható ponton
(44.A, 45.A, 46.A ábra).

8.3 AZ ELÜLSŐ / HÁTSÓ
KEREKEK CSERÉJE
8.3.1

MEGJEGYZÉS Az emelőt mindig
az alátámasztás sík részénél kell
elhelyezni (44.B, 45.B ábra).

Előkészítő műveletek

FONTOS Megfelelő emelőeszközt kell
alkalmazni, például pantográf emelőt.

MEGJEGYZÉS Az emelőt mindig
az alátámasztás középső pereménél
kell elhelyezni (46.B ábra).

A kerekek cseréje előtt végezze
el az alábbi műveleteket:
• Szerelje le az összes tartozékot.
• Állítsa a gépet 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.
8.3.2

8.3.4

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

Az emelő kiválasztása és
elhelyezése a hátsó kerekeknél

Helyezzen faékeket (38.A ábra) a kerék alá (38.B
ábra) a kicserélendő kerék oldalán (38.C ábra).
A hátsó gyűjtéssel felszerelt típusoknál:
• Az összecsukott emelő maximális
megengedett magassága 110 mm. (39. ábra)
• Helyezze az emelőt a hátsó lemez alá (40.A
ábra), 180 mm-re az oldalsó peremtől.
Az oldalsó kidobással felszerelt típusoknál:
• Az összecsukott emelő maximális
megengedett magassága 110 mm. (41. ábra)
• Helyezze az emelőt a hátsó tengely
alá az ábra szerint (42.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

A kerék cseréje

1. A gép felemelése előtt vegye
le a fedelet (47.A ábra).
2. Emelje fel a kerék kivételéhez
elegendő magasságba.
3. Egy csavarhúzóval vegye ki a rugalmas
gyűrűt (47.B ábra) és az alátétet (47.C ábra).
4. Vegye le a kicserélendő kereket.
5. Kenje meg a tengelyt (47.D ábra) kenőzsírral.
6. Szerelje fel a cserekereket.
7. Helyezze vissza az alátétet
és a rugalmas gyűrűt.
8. Engedje le a kereket a talajra és
szerelje vissza a fedelet (47.A ábra).
FONTOS Ellenőrizze, hogy a hátsó
kerekek egyenlő magasságban legyenek
(48.A ábra), és hogy a kerekek külső
átmérőjének különbsége (48.B ábra)
ne haladja meg a 8-10 mm-t. Ellenkező
esetben az egyenetlen vágás elkerülése
érdekében el kell végezni a vágóegységtárcsa
beállítását egy márkaszervizben.
8.3.5

A gumiabroncsok javítása
vagy cseréje

1. Helyezzen faékeket (43.A ábra) a
kerék alá (43.B ábra) a kicserélendő
kerék mögé (43.C ábra).
2. Az összecsukott emelő maximális
megengedett magassága 110 mm.

Egy gumi bármely cseréje vagy javítása, miután
kilyukadt, gumispecialistánál történjen, a
használt fedéltípushoz kialakított módok alapján.

MEGJEGYZÉS Az emelő helyzetét a gép
típusának függvényében kell megválasztani.

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

8.4 ELEKTRONIKUS KÁRTYA
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Az elektronikus kártya olyan automatikus
helyreállító védelemmel van ellátva, amely
megszakítja az áramkört, ha az elektromos
rendszerben rendellenesség lép fel; a
beavatkozás leállítja a motort, és megszólal egy
hangjelzés, amely csak a kulcs kihúzásával áll le.
Az áramkör néhány másodperc után
automatikusan helyreáll; az újabb beavatkozás
elkerüléséhez azonosítsa és javítsa ki a hibát.
FONTOS A védelem
beavatkozásának elkerüléséhez:
– ne cserélje fel az akkumulátor pólusait;
– ne működtesse a gépet akkumulátor
nélkül, ellenkező esetben a
terhelésszabályozó működésében
rendellenességek jelentkezhetnek;
– figyeljen a rövidzárlatok elkerülésére.

Az olvadóbiztosíték kapacitása magán
az olvadóbiztosítékon 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.

„I” típus - Izzólámpák

• A lámpák (18 W) bajonettzárral vannak
rögzítve a foglalatokban, kivételükhöz
fogóval forgassa a foglalatot az óra
járásával ellentétes irányba (50. ábra).
„II” típus - LED-es lámpák

• Csavarozza ki a gyűrűt (51.A ábra) és
távolítsa el a csatlakozót (51.B ábra).
Szerelje le a csavarokkal (51.D ábra)
rögzített LED-es lámpát (51.C ábra).
8.6.3

A gépen néhány különböző kapacitású
olvadóbiztosíték (49.A ábra) található, melyek
funkciója és jellemzője a következő:
–– 10 A-es biztosíték = az elektronikus kártya
általános és teljesítmény áramköreinek
védelmére, beavatkozása a gép leállásával
és a műszerfalon található jelzőfény
lekapcsolódásával jár (5.16. szakasz).
–– 25 A-es olvadóbiztosíték = a töltési
hálózat védelmét szolgálja. Beavatkozása
az akkumulátor töltésének fokozatos
csökkenését és az ebből adódó
indítási nehézségeket idézi elő.

–– 15 A-es biztosíték = a vezérlő
motor áramkörének védelmére,
beavatkozásakor a zsákkiborító
rendszer nem működtethető
elektromosan; az ürítést a kézikarral
lehet elvégezni (ha van).

8.6.1

8.6.2

8.5 AZ OLVADÓBIZTOSÍTÉK CSERÉJE

–– 5 A-es biztosíték = a tartozékok 12 voltos
segédcsatlakozójának védelmére.

8.6 A LÁMPÁK CSERÉJE

„III” típus - LED lámpa (TNS,
THNS modelleknél)

1. Emelje fel a motorháztetőt és távolítsa
el a csatlakozót (52.A ábra).
2. Vegye ki a sasszeget (52.B ábra) és
oldalirányban húzza ki a motorháztetőt.
3. Kösse le a LED lámpák kábeleit (53.A
ábra), csavarozza ki a csavarokat (53.B
ábra) és akassza ki a nyelvet (53.C ábra).
4. Emelje fel és akassza ki a motorháztető
felső részét (54.A ábra).
5. Csavarozza ki a csavarokat (55.A ábra) és
cserélje ki a LED lámpákat (55.B ábra).
6. A motorháztető visszaszereléséhez
végezze el a leszerelésnél leírt
műveleteket ellentétes sorrendben.
8.7 HÁTSÓ ÁTTÉTELI EGYSÉG
Lezárt egységblokkból áll, nem igényel
semmilyen karbantartást. Állandó
kenésre van feltöltve, amelyet nem
kell cserélni vagy utántölteni.
8.8 ELÜLSŐ ÁTTÉTELI EGYSÉG
(4WD MODELL)
Lezárt egységblokkból áll, nem igényel
semmilyen karbantartást. A hidraulikus
kör olaját időszakosan ellenőrizni,
utántölteni, illetve cserélni szükséges.
Ellenőrizze a hidraulikus rendszerben
az olajszintet, melynek mindig a
tartályon jelzett referenciaértékek,
«MIN» és «MAX» között kell lennie.
Amennyiben a szint a «MIN»
érték alatt van (56. ábra):
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10. A GÉP MOZGATÁSA
ÉS SZÁLLÍTÁSA

–– távolítsa el az anyával (56. B ábra)
rögzített védőelemet (56.A ábra):
–– csavarja le a kupakot (56.C ábra) és
töltsön be 10W30-as olajat, amíg
el nem éri a «MAX» szintet:
–– tegye vissza a kupakot (56.C ábra)
és a védőelemet (56.A ábra).

• A gép mozgatása alatt:
–– kapcsolja ki a vágóegységet;
–– állítsa a vágóegységtárcsát a
legmagasabb állásba;
–– kapcsolja ki a motort;

FONTOS Amennyiben gyakori utántöltés
szükséges, ellenőrizze, hogy nem észlel-e
szivárgást a csöveknél vagy a tartálynál,
és a szükséges beavatkozás elvégzéséhez
lépjen kapcsolatba a viszonteladóval.
8.9

• 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 vágóegységtárcsát;
–– húzza be a kéziféket;
–– úgy helyezze el, hogy senki
számára ne jelentsen veszélyt;
–– rögzítse erősen a szállítójárműhöz
kötelekkel vagy láncokkal, hogy ne
borulhasson fel és ne károsodjon,
illetve ne folyjon ki az üzemanyag.

GYŰJTŐZSÁKOT RÖGZÍTŐ
KAMPÓ KALLANTYÚRUGÓJÁNAK
BEÁLLÍTÁSA

Ha egyenetlen talajon haladva a gyűjtőzsák
nagyon rázkódik és időnként kinyílik, vagy ha
ürítés után nehezen akasztható vissza, akkor
be kell állítani a rugó feszességét (57.A ábra).
A furatokba beakasztva módosítsa
a kapcsolódást (57.B ábra), amíg el
nem éri a kívánt feszességet.

11. SZERVIZSZOLGÁLAT ÉS JAVÍTÁS

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:
–– vágóegységtárcsa leengedve
–– száraz helyen
–– az időjárás viszontagságaitól védetten
–– lehetőleg ponyvával letakarva
(15.4. szakasz)
–– gyermekektől elzárva.
–– ellenőrizze, hogy eltávolította-e
a karbantartáshoz használt
kulcsokat és szerszámokat.
A gép újra működésbe helyezésekor:
• győződjön meg arról, hogy a
csövekből, az üzemanyagcsapból és a
porlasztóból nem szivárog benzin:
• készítse elő a gépet a „6. A gép
használata” c. fejezetben leírtak szerint.

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
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 nem eredeti cserealkatrészeket és
tartozékokat nem engedélyeztük, a nem
eredeti cserealkatrészek és tartozékok
alkalmazása veszélyezteti a gép biztonságát,
továbbá felmenti a gyártót mindennemű
kötelezettség és felelősség alól.
• Az eredeti cserealkatrészek az
engedéllyel rendelkező szervizektől és
viszonteladóktól szerezhetők be.
• Ajánlatos a gépet évente egyszer elvinni
egy engedéllyel rendelkező szervizbe az
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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
dokumentációban 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 módon nem korlátozza.

13. KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT
Beavatkozás
GÉP

Gyakoriság (óra)
Először

Ezt követően ...-ként

Biztonsági ellenőrzések / A vezérlések ellenőrzése

Minden használat előtt

A hátsó / oldalsó kihordók védőelemének
ellenőrzése. Gyűjtőzsák, oldalsó
kihordó terelőlemez ellenőrzése.

Minden használat előtt

A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

Szakasz /
Megjegyzés
6.2. szakasz

Minden használat előtt

6.1.3. szakasz

Minden használat után

7.6. szakasz

A tárolás előtt

7.5. szakasz

25

***

Hajtószíj ellenőrzése

25

***

Fék ellenőrzése és beállítása

25

***

Általános tisztítás és ellenőrzés

A gép esetleges károsodásának ellenőrzése.
Szükség esetén forduljon a márkaszervizhez.

Minden használat után

Az akkumulátor töltése

Az összes rögzítés ellenőrzése

25

Vágóegységek rögzítésének és
élességének ellenőrzése
Vágóegységek vezérszíjának ellenőrzése

25

Meghajtás ellenőrzése és beállítása

25

Vágóegységek bekapcsolásának
és fékezésének ellenőrzése

25

Általános kenés

A vágóegységek cseréje
Vágóegységek vezérszíjának cseréje
Üzemanyagszint ellenőrzése/utántöltés
Motorolaj ellenőrzése / utántöltés

Levegőszűrő ellenőrzése és tisztítása

Minden használat előtt

7.2. szakasz

*

*

*
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***

** / ***

*

Levegőszűrő cseréje

***

-

Minden használat előtt

Motorolaj cseréje

***

****

-

MOTOR *

-

25

100

A hajtószíj cseréje

6.1.4. szakasz

***

** / ***

7.3. szakasz
*
*

Benzinszűrő ellenőrzése

*

*

Gyújtógyertyák érintkezéseinek
ellenőrzése és tisztítása

*

*

Benzinszűrő cseréje

*

Gyertya cseréje

*

*

*

* Olvassa el a motor kézikönyvét, ahol megtalálja a beavatkozások teljes listáját és gyakoriságát.
** Forduljon a márkakereskedőhöz, ha működési rendellenességet észlel.
*** Ezt a műveletet a márkakereskedő vagy a szakszerviz végezze el.
*** Ezentúl az összes illesztés általános kenését minden alkalommal el kell
végezni, amikor előreláthatólag hosszú ideig nem fogja használni a gépet.

14. A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA
PROBLÉMA
1. Amikor a kulcs
«MENET» állásban van,
a műszerfal lekapcsolva
marad, nincs semmilyen
hangjelzés.

VALÓSZÍNŰ OK
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)

teljesen lemerült akkumulátor

töltse fel az akkumulátort (7.5. szakasz)

vizes kártya

szárítsa meg langyos levegővel

az akkumulátor pólusainak felcserélése ellenőrizze a csatlakozásokat (4.4. szakasz)
kiolvadt biztosíték

2. Amikor a kulcs
«MENET» állásban
van, a műszerfal
lekapcsolva marad, de
megszólal hangjelzés.

MEGOLDÁS

Az elektronikus kártya biztonsági
berendezésének beavatkozása
az alábbi okok miatt:

cserélje ki az olvadóbiztosítékot
(10 A) (8.5. szakasz).

Tegye a kulcsot «LEÁLLÍT» állásba
és keresse meg a hiba okát:

vizes kártya

szárítsa meg langyos levegővel

3. Kulcs «INDÍTÁS»
állásban, a műszerfal
felkapcsolódik, de az
önindító nem indul.

az akkumulátor töltése nem elegendő

töltse fel az akkumulátort (7.5. szakasz)

feltöltő biztosíték beavatkozott

cserélje ki az olvadóbiztosítékot
(25 A) (8.5. szakasz)

4. 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

5. Nehézkes indítás vagy
a motor szabálytalan
működése

ellenőrizze a gyújtógyertya
sipkájának rögzítését

ellenőrizze, hogy az elektródok tiszták-e,
és hogy közöttük a távolság megfelelő-e

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

6. Motor teljesítményének
csökkenése
fűnyírás közben

a nyírás magassághoz
képest nagy sebesség

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

7. A vágószerkezet
bekapcsolásakor
a motor leáll.

a bekapcsolás nem lett jóváhagyva

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

8. Az akkumulátor
jelzőlámpája pár perc
munkavégzés után
sem kapcsol ki.

az akkumulátor töltése nem megfelelő

forduljon a márkakereskedőhöz

9. Munkavégzés közben
felkapcsolódik az
olajjelző (ha van).

problémák a motor kenésével

Azonnal állítsa a kulcsot «LEÁLLÍT» állásba:

10. A motor leáll és
bekapcsol egy
hangjelzés.

töltse fel az olajszintet (lásd 7.3.1)

Az elektronikus kártya biztonsági
berendezésének beavatkozása
az alábbi okok miatt:

cserélje ki a szűrőt (ha a rendellenesség
továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a viszonteladóval)
Tegye a kulcsot «LEÁLLÍT» állásba
és keresse meg a hiba okát:

a töltésszabályozó által
okozott túlfeszültség

forduljon a márkakereskedőhöz

az akkumulátor rosszul van bekötve
(bizonytalan érintkezések)

ellenőrizze a csatlakozásokat (lásd 3.4.)

az akkumulátor nincs csatlakoztatva

ellenőrizze a csatlakozásokat (lásd 3.4.)

probléma a motornál

forduljon a márkakereskedőhöz

12. A vágóegységeket
nem lehet bekapcsolni
vagy kikapcsolásukkor
nem állnak le azonnal.

meglazult ékszíj

forduljon a márkakereskedőhöz

probléma az elektromágneses
kuplungnál

forduljon a márkakereskedőhöz

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

a vágóegységtárcsa nem
párhuzamos a talajjal

ellenőrizze a gumiabroncsok
nyomását (6.1.3. 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)

a csatorna eltömődött

vegye le a gyűjtőzsákot és ürítse
ki a csatornát (lásd 7.6.2.)

11. A motor leáll,
hangjelzés nincs.

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

a vágóegységtárcsa nem
párhuzamos a talajjal
a vágóegységek nem hatékonyak

Amennyiben a fent leírt műveletek elvégzése után a problémák
továbbra is fennállnak, forduljon a márkakereskedőhöz.
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állítsa helyre a vágóegységtárcsa beállítását
a talajhoz képest (8.2.1. szakasz)

várja meg, hogy a fű megszáradjon

ellenőrizze a gumiabroncsok
nyomását (6.1.3. szakasz)

állítsa helyre a vágóegységtárcsa beállítását
a talajhoz képest (8.2.1. szakasz)
forduljon a márkakereskedőhöz

PROBLÉMA
15. Működés közben
rendellenesen vibrál

VALÓSZÍNŰ OK

MEGOLDÁS

a vágóegységtárcsa tele van fűvel

tisztítsa meg a vágóegységtárcsát
(7.6.4. szakasz)

a vágóegységek nincsenek
kiegyensúlyozva vagy lazák

forduljon a márkakereskedőhöz

a rögzítések kilazultak

ellenőrizze és húzza meg a motor
és az alváz rögzítőcsavarjait

16. Bizonytalan vagy nem
hatékony fékezés

a fék nincs megfelelően beszabályozva forduljon a márkakereskedőhöz

17. Egyenetlen haladás,
elégtelen húzóerő az
emelkedőn, vagy a
gép eleje hajlamos
a felemelkedésre

problémák a szíjjal vagy a
kapcsolószerkezettel

forduljon a márkakereskedőhöz

18. Amikor a motor jár,
a meghajtó pedál
lenyomásakor a
gép nem mozdul.

kioldókar a hajtás kioldási állásában

állítsa vissza a hajtás bekapcsolva
állásba (5.4. szakasz)

19. A gép rendellenes
rezgéseket produkál.

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 (58.A1; 58.A2 ábra).
15.2 AKKUMULÁTORTÖLTŐ
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 (58.B ábra).
15.3 VONTATÓ KÉSZLET
Kisméretű utánfutó vontatásához (58.C ábra).
15.4

TAKARÓPONYVA

15.5 HÁTSÓ SÚLYKÉSZLET
Javítják a gép hátsó stabilitását
különösen, ha elsősorban lejtős terüleken
kell használnia (58.E ábra).
15.6

HÁTSÓ KIDOBÁS
VÉDŐRÉSZ KÉSZLET

A gyűjtőzsák helyett használandó, amikor a
füvet nem gyűjti össze (58.F ábra). (Csak a
hátsó gyűjtéssel felszerelt típusoknál).
15.7

HÓLÁNCOK 18”, 20”

Javítják a hátsó kerekek tapadását a hóval
borított szakaszokon, és lehetővé teszik a
hótolólap felszerelések használatát (58.G ábra).

Megvédi a használaton kívüli
gépet a portól (58.D ábra).
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15.8 KEREKEK HÓBA / SÁRBA 18”, 20”
Javítják a meghajtás teljesítményét
hóban és sárban (58.H ábra).
15.9 UTÁNFUTÓ
Szerszámok és egyéb tárgyak
szállításához az engedélyezett terhelési
határértékeken belül (58.I ábra).
15.10 SZÓRÓ
Só vagy talajjavító tápanyagok
szétszórásához (58.J ábra).
15.11 SZÓRÓ
Homok vagy kavics szórásához (58.K ábra).
15.12 GYEPHENGER
A talaj tömörítéséhez vetés után vagy
a fű lelapításához (58.L ábra).
15.13 HÓTOLÓLAP
Az eltávolított hó oldalsó összegyűjtéséhez
és ellapátolásához (58.M ábra).
15.14 FRONTOLDALI KEFE

15.15 APRÍTÓ
A begyűjtött fű darálásához és
szétvágásához (58.O ábra).
15.16 LOMB- ÉS FŰGYŰJTŐ
Füves felületeken fű és levelek
begyűjtéséhez (58.P ábra).
15.17 FRONTOLDALI GEREBLYE
Fű és kis ágak begyűjtéséhez (58.Q ábra).
15.18 EMELŐ INTERFÉSZ
Lehetővé teszi kiegészítő elülső tartozékok
felszerelését, amelyekhez nincs
szükség erőleadóra (58.R1 ábra).
15.19 ERŐLEADÓ (TLT)
Lehetővé teszi a teljesítmény kihajtását
a motortól a vezérelt tartozékig. Szükség
van az emelő interfészre (58.R2 ábra).
15.20 ERŐLEADÓ (TLT)
Lehetővé teszi a teljesítmény kihajtását a
motortól a vezérelt tartozékig. Nincs szükség
az emelő interfészre (58.R3 ábra).

Kis járdák és szilárd felületek tisztításához
levelektől és piszoktól, és friss, vékony
hórégek eltávolításához (58.N ábra).
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1.

La Società: STIGA S.p.A. – 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
TC, TC HE 102

a) Tipo / Modello Base
b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

d) Motore
3.

E
L

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:

•
4.

a scoppio

/
/

P
M

N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany

A
X

EMCD: 2014/30/EU

Riferimento alle Norme armonizzate:

E

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
h) Livello di potenza sonora garantito
i) Ampiezza di taglio

100
100
101

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 20.12.2017

171514106_2

dB(A)
dB(A)
cm

Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1.

La Società: STIGA S.p.A. – 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
TC 108

a) Tipo / Modello Base
b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

d) Motore
3.

E
L

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:

•
4.

a scoppio

/
/

P
M

N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany

A
X

EMCD: 2014/30/EU

Riferimento alle Norme armonizzate:

E

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
h) Livello di potenza sonora garantito
i) Ampiezza di taglio

100
100
105

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 20.12.2017

171514107_1

dB(A)
dB(A)
cm

Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1.

La Società: STIGA S.p.A. – 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
TC, TC HE 118

a) Tipo / Modello Base
b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

d) Motore
3.

E
L

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:

•
4.

a scoppio

/
/

P
M

N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany

A
X

EMCD: 2014/30/EU

Riferimento alle Norme armonizzate:

E

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
h) Livello di potenza sonora garantito
i) Ampiezza di taglio

105
105
121

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 20.12.2017

171514108_1

dB(A)
dB(A)
cm

Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1.

La Società: STIGA S.p.A. – 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
TC, TC HE 122

a) Tipo / Modello Base
b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

d) Motore
3.

E
L

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:

•
4.

a scoppio

/
/

P
M

N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany

A
X

EMCD: 2014/30/EU

Riferimento alle Norme armonizzate:

E

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
h) Livello di potenza sonora garantito
i) Ampiezza di taglio

104
105
121

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 20.12.2017

171514104_2

dB(A)
dB(A)
cm

Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

glio erba

FR (Traduction de la notice originale)

EN (Translation of the original instruction)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

SL (Prevod izvirnih nav

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
n) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
o) Lieu et Date

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
n) Person authorised to create the Technical
Folder:
o) Place and Date

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
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
befugte Person:
o) Ort und Datum

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
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk
dokumentasjon:
o) Sted og dato

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
n) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
o) Ort och datum

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
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato

ES izjava o skladnost
(Direktiva 2006/42/ES)
1. Družba
2. pod lastno odgovor
Traktorska kosilnica/
a) Tip / osnovni mode
b) Mesec /Leto izdelav
c) Serijska številka
d) Motor: motor z notr
3. Skladen je z določil
e) Ustanova, ki izda p
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na uskl
g) Izmerjen nivo zvočn
h) Zagotovljen nivo zv
i) Obseg košnje
n) Oseba, pooblaščen
knjižice:
o) Kraj in datum

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

ES (Traducción del Manual Original)

PT (Tradução do manual original)

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
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
o) Plaats en Datum

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
n) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
o) Lugar y Fecha

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
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
o) Local e Data

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)

MK (Превод на оригиналните упатства)

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
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
o) Yer ve Tarih

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
н) овластено лице за составување на
Техничката брошура
o) место и датум

EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης)

talia

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II,
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει 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
n) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
o) Τόπος και Χρόνος

FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea manua

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
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
o) Paikka ja päivämäärä

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
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
o) Místo a Datum

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
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

CE -Declaratie de Con
(Directiva Maşini 2006
1. Societatea
2. Declară pe propria
Mașină de tuns iarba
iarba
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabri
c) Număr de serie
d) Motor: motor cu co
3. Este în conformitat
directivelor:
e) Organism de certifi
f) Examinare CE de Ti
4. Referinţă la Standa
g) Nivel de putere son
h) Nivel de putere son
i) Lăţimea de tăiere
n) Persoană autorizat
Tehnic
o) Locul şi Data

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalnih

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
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
o) Helye és ideje

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
n) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
o) Место и дата

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
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

EC deklaracija o usag
(Direktiva o mašinama
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlas
mašina: Traktorska ko
košenje trave
a) Tip / Osnovni mode
b) Mesec /Godina pro
c) Serijski broj
d) Motor: motor s unu
3. u skladu s osnovnim
e) Sertifikaciono telo
f) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađ
g) Izmereni nivo zvučn
h) Garantovani nivo z
i) Širina košenja.........
n) Osoba ovlašćena z
brošure
o) Mesto i datum

P
M

A
X

doc_base r.12- ro-fm-p_0

(Översättning av bruksanvisning i original)

-försäkran om överensstämmelse
askindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
Företaget
Försäkrar på eget ansvar att maskinen
gräsklippare / gräsklippning
Typ / Basmodell
Månad / Tillverkningsår
Serienummer
Motor: förbränningsmotor
Överensstämmer med föreskrifterna i
ektivet
ntygsorgan_ Anmält organ
G typgodkännande
Referens till harmoniserade standarder
Uppmätt ljudeffektnivå
Garanterad ljudeffektnivå
kärbredd
Auktoriserad person för upprättandet av den
niska dokumentationen:
Ort och datum

(Překlad původního návodu k používání)

– Prohlášení o shodě
měrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
oha II, část A)
Společnost
Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
kačka se sedící obsluhou/ sekačka na trávu
Typ / Základní model
Měsíc / Rok výroby
Výrobní číslo
Motor: spalovací motor
e ve shodě s nařízeními směrnic:
Certifikační orgán
S zkouška Typu
Odkazy na Harmonizované normy
Naměřená úroveň akustického výkonu
Zaručená úroveň akustického výkonu
ířka řezání
Osoba autorizovaná pro vytvoření
chnického spisu:
Místo a Datum

(Перевод оригинальных инструкций)

кларация соответствия нормам ЕС
ректива о машинном оборудовании
6/42/ЕС, Приложение II, часть A)
Предприятие
Заявляет под собственную
етственность, что машина: Ездовая
илка с водителем / стрижка газона
Тип / Базовая модель
Месяц /Год изготовления
Паспорт
Двигатель: двигатель внутреннего
рания
Соответствует требованиям следующих
ректив:
Сертифицирующий орган
спытание ЕС типового образца
Ссылки на гармонизированные нормы
Измеренный уровень звуковой мощности
Гарантируемый уровень звуковой
щности
мплитуда кошения
Лицо, уполномоченное на подготовку
нической документации:
Место и дата

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

E
L

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

SL (Prevod izvirnih navodil)

BS (Prijevod originalnih uputa)

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

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
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
o) Kraj in datum

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
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
o) Mjesto i datum

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
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
o) Miesto a Dátum

RO (Traducerea manualului fabricantului)

LT (Originalių instrukcijų vertimas)

LV (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)

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
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
o) Locul şi Data

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
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
o) Vieta ir Data

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

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalnih uputstvaI)

BG (Превод на оригиналните инструкции)

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge)

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
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

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.....................
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
o) Mesto i datum

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
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
o) Място и дата

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
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
o) Koht ja Kuupäev

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
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato

E

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
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

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
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
o) Vieta un datums
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