
171506140/1E    09/2017

NJ 92 series
NJ 102 series

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

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

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

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

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

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

TR  
Oturan sürücülü çim biçme makinesi - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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�1� DATI TECNICI NJ 92 Series NJ 102 Series
�2� Potenza nominale * kW 5,4 ÷ 11,2 5,8 ÷ 10,3

�3� Giri al minuto * min-1 2500 ± 100 ÷
2700 ± 100

2300 ± 100 ÷
2700 ± 100 

�4� Impianto elettrico V 12 12
�5� Pneumatici anteriori 15 x 5,00-6 15 x 5,00-6
�6� Pneumatici posteriori 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8
�7� Pressione gonfiaggio anteriore bar 1,0 1,0
�8� Pressione gonfiaggio posteriore bar 1,2 1,2
�9� Massa * kg 184 - 225 185 - 240

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

m 1,6 1,75

�11� Altezza di taglio cm 3 - 8 3 - 8
�12� Larghezza di taglio cm 91 101
�13� Capacità del sacco di raccolta l 230 ÷ 290 230 ÷ 290

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

km/h 2,2 - 9,7 2,2 - 9,7

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

km/h 0 - 8,8 0 - 8,8

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

�17� Lunghezza mm

�18� Lunghezza con sacco 
(Lunghezza senza sacco) mm 2379 ÷ 2491 (1795) 2379 ÷ 2491 (1795)

�19� Larghezza mm 959 1050
�20� Altezza mm 1113 1143

�21� Codice dispositivo di taglio 82004345/1-82004344/1
82004354/0-82004353/0

82004341/1-82004340/1
82004348/0-82004347/0

�22� Capacità del serbatoio carburante l 4,5 ÷ 5,5 5,5

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

�24� Limite di carico per dispostivo di traino
(Peso massimo rimorchiabile) N (kg) 980 (100) 980 (100)

�25� Inclinazione massima consentita 10° (17%) 10° (17%)
�26�
�27�

Livello di pressione acustica
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

84,37
0,2

84,37
0,2

�28�
�27�

Livello di potenza acustica misurato
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

100
0,4

100
0,4

�29� Livello di potenza acustica garantito dB(A) 100 100
�30�
�27�

Livello di vibrazioni al posto di guida
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
1,2 

0,38
1,1 

0,53 
�31�
�27�

Livello di vibrazioni al volante
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
7,33
1,03

5,97
2,22  

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



�32� ACCESSORI A RICHIESTA NJ 92 Series NJ 102 Series
�33� Kit di protezione scarico posteriore  
�34� Kit traino  
�35� Telo di copertura  
�36� Carica batteria di mantenimento  
�37� Kit “mulching”  
�38� Catene da neve (18”)  -
�39� Rimorchio 45-03453-997 45-03453-997
�40� Spargitore 45-03153-997 45-03153-997
�41� Rullo per erba 45-0267 45-0267

�42� Spalaneve a lama ST-1401 
SNB 1502

ST-1401 
SNB 1502

�43� Ruote da fango/neve (18”)  
�44� Spazzatrice frontale SWR 1401 (+ KIT 1503) SWR 1401 (+ KIT 1503)
�45� Interfaccia di sollevamento KIT 1503 KIT 1503
�46� Presa di potenza (PTO) KIT 1503 KIT 1503

�47� TABELLA PER LA CORRETTA COMBINAZIONE DEGLI ACCESSORI
�48�  ACCESSORI POSTERIORI
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[1]    BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2]    Номинална мощност *
[3]    Обороти в минута (*)
[4]    Електрическа система
[5]    Предни гуми
[6]    Задни гуми
[7]    Налягане предно напомпване
[8]    Налягане задно напомпване
[9]    Маса (*)
[10]    Вътрешен диаметър на завиване 

(минимален диаметър на 
неотрязана трева) лява страна

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

събиране на трева
[14]   Механична трансмисия - Скорост на 

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

- Скорост на напредване 
(индикативна) - 3000 min-1

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

[17]    Размери
[18]    Дължина с торбата за събиране 

на трева (дължина без торбата 
за събиране на трева)

[19]   Ширина
[20]   Височина
[21]    Код на инструмента за рязане
[22] Вместимост на резервоара за гориво
[23]  Ограничение на товара 

за теглещото устройство 
(максимална вертикална сила)

[24]  Ограничение на товара 
за теглещото устройство 
(максимално тегло за теглене)

[25]  Максимално допустим наклон
[26]     Ниво на звуково налягане
[27]      Несигурност на измерване
[28]      Измерено ниво на акустична 

мощност
[29]      Гарантирано ниво на акустична 

мощност
[30]      Ниво на вибрации в мястото за 

управление

[31]      Ниво на вибрации на волана
[32]     принадлежности по поръчка
[33]   Набор защита на задно 

разтоварване
[34]   Набор за теглене
[35]  Покривен брезент
[36]   Зарядно устройство за 

поддържане
[37]   Hабор за “mulching”
[38]   Вериги за сняг 18”
[39]   Ремарке
[40]   Приспособление за  разсейване 

на пясък или чакъл
[41]   Ролка за трева
[42]   Снегорин с острие
[43]  Колела за кал / сняг
[44]  Метачна машина с фронтално 

почистване
[45]  Интерфейс за повдигане
[46] Вал за отвеждане на мощност (вом) 
[47]   Таблица за правилното комбиниране 

на принадлежностите
[48] задни принадлежности
[49] челни принадлежности
*   За специфични данни, вижте 
посоченото на идентификационния 
етикет на машината

[1]  BS - TEHNIČKI PODACI
[2]   Nazivna snaga (*)
[3]    Obrtaji u minuti (*)
[4]    Električna instalacija
[5]    Prednje gume
[6]    Zadnje gume
[7]    Pritisak vazduha u prednjim 

gumama
[8]    Pritisak vazduha u zadnjim 

gumama
[9]   Masa (*)
[10]    Unutrašnji prečnik skretanja 

(najmanji prečnik kada trava nije 
pokošena) lijeva strana

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

(orijentaciono) na 3000 min-1

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

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

[17]    Dimenzije
[18]   Dužina s vrećom (dužina bez vreće)
[19]   Širina
[20]   Visina
[21]    Šifra rezne glave
[22]    Kapacitet spremnika goriva
[23]  Granica nosivosti uređaja za vuču 

(maksimalna vertikalna sila)
[24]  Granica nosivosti uređaja za vuču 

(maksimalna težina koja se smije vući)
[25]  Maksimalni dozvoljen nagib
[26]   Razina zvučnog pritiska
[27]   Mjerna nesigurnost
[28]   Izmjerena razina zvučne snage
[29]   Garantirana razina zvučne snage
[30]   Razina vibracija na mjestu vozača
[31]   Razina vibracija na volanu
[32]     Dodatna oprema na zahtjev
[33]   Komplet štitnika za izbacivanje 

odotraga
[34]   Komplet za vuču
[35]  Pokrovna cerada
[36]     Punjač akumulatora za održavanje
[37]     Komplet za malčiranje
[38]   Lanci za snijeg 18”
[39]   Prikolica
[40]   Rasipač
[41]   Valjak za travu
[42]   Plug za snijeg s nožem
[43]  Točkovi za blato / snijeg
[44]   Frontalni čistač
[45]  Priključni mehanizam za dizanje
[46]  Priključno vratilo (pto)
[47]    Tablica za pravilno kombinovanje 

dodatne opreme
[48]  Zadnja dodatne oprema
[49] Prednja dodatne oprema
*   Za specifični podatak, pogledajte 
što je navedeno na identifikacijskoj 
naljepnici mašine

[1]  CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2]   Jmenovitý výkon (*)
[3]    Otáčky za minutu (*)
[4]    Elektroinstalace
[5]    Přední pneumatiky
[6]    Zadní pneumatiky
[7]   Tlak huštění předních pneu-

matik
[8]    Tlak huštění zadních pneu-

matik
[9]   Hmotnost (*)
[10]   Vnitřní průměr zatáčení 

(minimální průměr plochy s 
neposečenou trávou) levá 
strana

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

Rychlost pojezdu (přibližná) při 
3000 min-1

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

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

[17]   Rozměry
[18] Délka s košem (Délka bez koše)
[19]   Šířka
[20]   Výška
[21]   Kód sekacího zařízení
[22]  Kapacita palivové nádržky
[23]  Mezní zatížení tažného zařízení 

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

(max. tažená hmotnost)
[25]  Maximální povolené naklonění
[26]   Úroveň akustického tlaku
[27]   Nepřesnost měření
[28]   Úroveň naměřeného aku-

stického výkonu
[29]    Úroveň zaručeného aku-

stického výkonu
[30]    Úroveň vibrací na místě řidiče
[31]    Úroveň vibraci na volantu

[32]  Příslušenství na požádaní
[33]   Sada ochranného krytu 

zadního výhozu
[34]    Sada tažného zařízení
[35]  Krycí plachta
[36]   Udržovací nabíječka akumulátoru
[37]    Sada pro mulčování
[38]   Sněhové řetězy 18”
[39]   Přívěs
[40]   Posypávač
[41]   Válec pro válcování trávy
[42]   Sněhová radlice 
[43]  Kola do bláta / sněhu
[44]   Čelní zametač
[45]   Zvedací
[46]  Vývodový hřídel (pto)
[47]   Tabulka pro správnou kombina-

ci příslušenství
[48] Zadní příslušenství
[49] Fřední příslušenství
 
*   Ohledně uvedeného údaje 
vycházejte z hodnoty uvedené na 
identifikačním štítku stroje.

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

mumdiameter 
for ikke-afklippet græs) ven-
stre side

[11]   Klippehøjde
[12]   Klippebredde
[13]   Størrelse på opsamlingspose
[14]   Mekanisk transmission 

Fremdriftshastighed (vejleden-
de) ved 3000 min-1

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

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

[17]    Mål
[18]     Længde med opsamlingspose 

(længde uden pose)
[19]   Bredde
[20]   Højde
[21]     Skæreanordningens varenr.
[22]  Brændstofstankens kapacitet
[23]  Belastningsgrænse for træka-

nordning (maksimal, vertikal effekt) 
[24]  Belastningsgrænse for træka-

nordning (maksimal anhængervægt)
[25]  Maksimal tilladt hældning
[26]    Lydtryksniveau
[27]    Måleusikkerhed
[28]    Målt lydeffektniveau
[29]    Garanteret lydeffektniveau
[30]    Vibrationsniveau på fører-

sædet
[31]    Vibrationsniveau ved rattet
[32]   Ekstraudstyr
[33]   Sæt til beskyttelse på ba-

gudkast
[34]    Sæt til bugsering
[35]  Presenning
[36]    Udligningsbatterilader
[37]    Sæt til “mulching”
[38]   Snekæder 18”
[39]   Anhænger
[40]   Fordeler
[41]   Græsvalse
[42]   Sneplov med kniv
[43]  Mudder- og snehjul
[44]   Forreste fejemaskine
[45]   Hævningsgrænseflade
[46]   Kraftudtag (pto)
[47]  Tabel over udstyrets korrekte 

kombination
[48]  Bagmonteret tilbehør
[49]  Formonteret tilbehør
*   For disse data henvises til hvad 
der er angivet på maskinens 
identifikationsmærkat.



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

(Mindestdurchmesser bei nicht 
geschnittenem Gras) linke Seite

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

sfangeinrichtung
[14]   Mechanischer Antrieb - 

Vorschubgeschwindigkeit 
(Richtwert) bei 3000 min-1

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

[16]   Geschwindigkeitsgrenze mit 
Schneeketten 
(falls als Zubehör vorgesehen)

[17]   Abmessungen
[18]  Länge mit Grasfangeinrichtung 

(Länge ohne Grasfangeinrichtung)
[19]   Breite
[20]   Höhe
[21]   Code Schneidwerkzeug
[22]   Inhalt des Kraftstofftanks
[23]  Lastgrenze für Zugvorrichtung 

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

(max. Zuggewicht)
[25]  Max. zulässige Neigung
[26]   Schalldruckpegel
[27]   Messungenauigkeit
[28]  Gemessener Schallleistungspegel
[29]  Garantierter Schallleistungspegel
[30]   Vibrationspegel am Fahrersitz
[31]    Vibrationspegel am Lenkrad
[32]  Sonderzubehör
[33]   Kit hinterer auswurfschutz
[34]    Zugvorrichtung
[35]   Abdeckung

[36]    Batterieladegerät
[37]    “Mulching”-kit
[38]   Schneeketten 18”
[39]   Anhänger
[40]   Streuer
[41]   Rasenwalze
[42]   Schneepflug
[43]  M+S-Räder (Matsch- und 

Schneeräder)
[44]   Frontkehrer
[45] Anbaugerätehalter für 

hubgeräte
[46]  Zapfwelle (pto)
[47]    übersicht für die korrekte 

zubehörkombination
[48]  Heckseitiges zubehör
[49]  Frontseitiges zubehör
*   Für die genaue Angabe nehmen 
Sie bitte auf das Typenschild der 
Maschine Bezug.

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

(ελάχιστη διάμετρος χλόης 
που δεν κόβεται) αριστερή 
πλευρά

[11]   Ύψος κοπής
[12]   Πλάτος κοπής
[13]    Χωρητικότητα του κάδου 

περισυλλογής
[14]    Μηχανικό σύστημα μετάδοσης 

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

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

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

[18]    Μήκος με κάδο (μήκος χωρίς 
κάδο)

[19]    Πλάτος
[20]    Ύψος
[21]    Κωδικός συστήματος κοπής
[22] Χωρητικότητα του ντεπόζιτου  καυσίμου
[23]  Όριο φορτίου για το σύστημα 
ρυμούλκησης (μέγιστη κάθετη δύναμη)
[24]  Όριο φορτίου για το σύστημα 
ρυμούλκησης (μέγιστη ρυμουλκούμενο 
βάρος)
[25] Μέγιστη επιτρεπόμενη γωνία
[26]    Στάθμη ακουστικής πίεσης
[27]    Αβεβαιότητα μέτρησης
[28]    Μετρημένη στάθμη 

ακουστικής ισχύος
[29]    Εγγυημένη στάθμη 

ακουστικής ισχύος
[30]    Επίπεδο κραδασμών στη θέση 

του οδηγού
[31]    Επίπεδο κραδασμών στο 

τιμόνι
[47]   σωστος πινακας για το σωστο 

συνδυασμο των παρελκομενων
[48]    οπισθια παρελκομενα
[49]    εμπροσθια παρελκομενα
[32]    αιτουμενα παρελκομενα
[37]    Σετ “mulching”
[36]   Φορτιστής συντήρησης μπαταρίας
[34]    Σετ ρυμουλκησης
[35]  Κάλυμμα προστασίας
[33]  Σετ προστασιας οπισθιας αποβολης
[38]   Αλυσιδες χιονιου 18”
[43]  Τροχοί για λάσπη / χιόνι
[39]   Ρυμουλκουμενο
[40]   Διανομεας
[41]   Κυλινδρος για χλοη
[42]   Εκχιονιστικό με λάμα
[44]  Μετωπικο σαρωθρο
[45]  Συστημα ανυψωσης
[46]  Παρτικοφ (pto)
*   Για το συγκεκριμένο στοιχείο, 
ελέγξτε τα όσα αναγράφονται 
στην ετικέτα προσδιορισμού του 
μηχανήματος

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

(minimum diameter of uncut 
grass) left side

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

Forward speed (approximate) 
at 3000 min-1

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

[16]   Speed limit with snow chains (if 
available)

[17]   Dimensions
[18]   Length with grass catcher  

(length without grass catcher)
[19]   Width
[20]    Height
[21]    Cutting means code
[22]  Fuel tank capacity
[23]  Admissible load on towing devi-

ce (maximum vertical weight)
[24]  Admissible load for towing devi-

ce (maximum towing weight)
[25]  Maximum admissible tilt
[26]    Acoustic pressure level
[27]    Measurement uncertainty
[28]    Measured acoustic power level
[29]   Guaranteed acoustic power level
[30]    Operator position vibration level
[31]    Steering wheel vibration level
[32]  Accessories available on request
[33]   Rear discharge guard kit
[34]    Towing kit
[35]  Cloth cover
[36]    Maintenance battery charger
[37]   “Mulching” kit

[38]   Snow chains 18”
[39]   Trailer
[40]   Sprinkler
[41]   Lawn roller
[42]   Snow shovel
[43]  Mud / Snow wheels
[44]   Front sweeper
[45]  Lifting interface 
[46]  Power take off (pto)
[47]  Table for correct accessory 

combinations
[48]  Rear accessories
[49]  Front accessories
*   Please refer to the data indicated 
on the machine’s identification 
plate for the exact figure.

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

(diámetro mínimo 
de hierba no cortada – lado 
izquierdo):

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

Velocidad de avance (indicati-
va) a 3000 min-1

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

[16]   Límite de velocidad con cade-
nas de nieve 
(si estuviera previsto el acce-
sorio)

[17]   Dimensiones
[18]   Longitud con bolsa (longitud 

sin bolsa)

[19]   Anchura
[20]   Altura
[21]   Código dispositivo de corte
[22] Capacidad del depósito carburante 
[23]  Límite de carga para dispositivo 

de remolque (fuerza vertical 
máxima)

[24]  Límite de carga para dispositivo 
de remolque (peso máximo de 
remolque)

[25]  Inclinación máxima permitida
[26]   Nivel de presión acústica
[27]   Incertidumbre de medida
[28]   Nivel de potencia acústica 

medido
[29]   Nivel de potencia acústica 

garantizado
[30]   Nivel de vibraciones en el 

puesto de conductor
[31]   Nivel de vibraciones al volante
[32]      Accesorios bajo pedido
[33]    Kit sistema de seguridad de 

descarga posterior
[34]    Kit remolque
[35]  Lona de cubierta
[36]    Cargador de bateria de mante-

nimiento
[37]    Kit para “mulching”
[38]    Cadenas de nieve 18”
[39]    Remolque
[40]    Esparcidor
[41]    Rodillo para hierba
[42]    Quitanieves de cuchilla
[43]  Ruedas para fango y nieve
[44]   Barredora frontal
[45]  Interfaz de elevación
[46]  Agarre de potencia (pto)
[47]  Tabla para combinar accesorios
[48]   Accesorios traseros
[49]  Aaccesorios frontales
*   Para el dato específico, hacer 
referencia a lo indicado en la 
etiqueta de identificación de la 
máquina.



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

(niitmata rohu miinimumdiame-
eter) vasak pool

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

Edasiliikumise kiirus (ligi-
kaudne) 3000 min-1

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

[16]   Kiiruspiirang lumekettidega 
(kui on ettenähtud lisaseade)

[17]   Mõõtmed
[18]   Pikkus korviga (pikkus ilma 

korvita)
[19]   Laius
[20]   Kõrgus
[21]   Lõikeseadme kood
[22]  Kütusepaagi maht
[23]  Veoseadme suurim koormus 

(suurim vertikaalne koormus)
[24]  Veoseadme suurim koormus 

(suurim veetav mass)
[22]  Suurim lubatud kalle
[23]   Helirõhu tase
[24]   Mõõtemääramatus
[28]   Mõõdetud müravõimsuse tase
[29]   Garanteeritud müravõimsuse 

tase
[30]   Vibratsioonitase juhiistmel
[31]   Vibratsioonide tase roolis
[32]  Tellimusel lisatarvikud
[33]    Tagumise väljaviske kaitse 

komplekt
[34]    Järelhaagise vedamise 

komplekt

[35]   Katteriie
[36]    Hooldus akulaadija
[37]   „Multsimis“ komplektt
[38]    Lumeketid 18”
[39]    Järelhaagis
[40]    Puistur
[41]    Mururull
[42]    Teraga lumesahk
[43]  Lume- ja mudarattad
[44]   Eesmine pühkimismasin
[45]  Tõstmise liides
[46]  Jõuvõtuvõll (pto) 
[47]   Tarvikute õige kombineerimise 

tabel
[48]  Tagumised tarvikud
[49]  Eesmised tarvikud
*   Konkreetse info jaoks viidata 
masina identifitseerimisetiketil 
märgitule

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

(leikkaamattoman ruohon mini-
miläpimitta) vasen puoli

[11]   Leikkuukorkeus
[12]    Leikkuuleveys
[13]   Keruusäkin tilavuus
[14]   Mekaaninen voimansiirto 

Etenemisnopeus (suuntaa-
antava) 3000 min-1

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

[16]   Nopeusrajoitus lumiketjuilla 
(jos kuuluu lisävarusteisiin)

[17]   Mitat
[18]   Pituus säkin kanssa (pituus 

ilman säkkiä)

[19]   Leveys
[20]   Korkeus
[21]    Leikkuuvälineen koodi
[22]  Polttoainesäiliön tilavuus
[23]  Vetolaitteen kuormituksen raja-

arvo (enimmäispystyvoima)
[24]  Vetolaitteen kuormituksen raja-

arvo (kiinnitettävä enimmäi-
spaino)

[25]  Suurin sallittu kaltevuus
[26]    Akustisen paineen taso
[27]    Mittauksen epävarmuus
[28]    Mitattu äänitehotaso
[29]    Taattu äänitehotaso
[30]   Tärinätaso kuljettajan paikalla
[31]    Tärinätaso ohjauspyörässä
[32]  Tilattavat lisävarusteet
[33]    Takatyhjennyksen suojussarja
[34]    hinaussarja
[35]  Suojakangas
[36]    Ylläpitoakkulaturi
[37]    Silppuamisvarusteet
[38]    Lumiketjut 18”
[39]    Perävaunu
[40]    Levitin
[41]    Nurmikkojyrä
[42]    Lumiaura
[43]  Muta-/talvipyörät
[44]   Eteen asennettava lakaisukone
[45]  Nostoliitos
[46]  Voiman ulosotto (pto)
[47]    Lisävarusteiden oikeaoppisen 

yhdistelyn taulukko
[48]  Takavaruste
[49]  Etuvaruste
  
*   Määrättyä arvoa varten, viittaa lait-
teen tunnuslaatassa annettuihin 
tietoihin.

[1]  FR - CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

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

(diamètre minimum de l’herbe 
non tondue) côté gauche

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

Vitesse d’avancement (indicati-
ve) à 3000 min-1

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

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

[17]   Dimensions
[18]   Longueur avec sac (longueur 

sans sac)
[19]   Largeur
[20]   Hauteur
[21]   Code organe de coupe
[22] Capacité du réservoir de carburant
[23]  Limite de charge pour dispositif 

de remorquage (force verticale 
maximale)

[24]  Limite de charge pour dispositif 
de remorquage (poids maxi-
mum remorquable)

[25]  Pente maximale admise
[26]   Niveau de pression acoustique
[27]   Incertitude de mesure
[28]   Niveau de puissance acousti-

que mesuré
[29]   Niveau de puissance acousti-

que garanti
[30]   Niveau de vibration au poste de
        conduite
[31]   Niveau de vibration au volant

[32]  Accessoires sur demande
[33]  Kit protectur d’éjetion arrière
[34]   Kit remorquage
[35]  Housse de protection
[36]   Chargeur de batterie
[37]   Kit pour “mulching”
[38]   Chaîne à neige 18”
[39]   Remorque
[40]   Éparpilleur
[41]   Rouleau à gazon
[42]   Chasse neige à lame
[43]  Roues complètes boue / neige
[44]  Balayeuse frontale
[45]  Interface de levage
[46]  Prise de force (pto)
[47]   Tableau pour la correcte combi-

naison des accessoires
[48]  Accessoires arrière
[49]  Accessoires frontaux
*   Pour la valeur spécifique, se 
référer à ce qui est indiqué sur 
la plaque signalétique de la 
machine.

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

(najmanji promjer nepokošene 
trave), lijeva strana

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

Brzina napredovanja (indika-
tivno) pri 3.000 min-1

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

[16]   Ograničenje brzine s lancima

za snijeg (ako se radi o 
predviđenom dijelu dodatne 
opreme)

[17]   Dimenzije
[18]   Dužina s košarom (dužina bez 

košare)
[19]   Širina
[20]   Visina
[21]   Šifra noža
[22]   Zapremnina spremnika goriva
[23]  Granica nosivosti uređaja za 

vuču (maksimalna vertikalna sila)
[24]  Granica nosivosti uređaja za vuču 

(maksimalna težina koja se smije vući)
[25]  Maksimalni dozvoljen nagib
[26]   Razina zvučnog tlaka
[27]   Mjerna nesigurnost
[28]   Izmjerena razina zvučne snage
[29]  Zajamčena razina zvučne snage
[30]  Razina vibracija na vozačkom mjestu
[31]   Razina vibracija na upravljaču
[32]  Dodatni pribor na upit
[33]   Komplet za štitnik stražnjeg 

otvora za izbacivanje
[34]   Komplet za vuču
[35]  Zaštitna cerada
[36]   Punjač baterija za održavanje
[37]  Komplet za “malčiranje”
[38]   Lanci za snijeg 18”
[39]   Prikolica
[40]   Rasipač
[41]   Valjak za travu
[42]   Nož za čišćenje snijega
[43]  Kotači za blato/snijeg
[44]   Prednja čistilica
[45]  Podizni sustav priključivanja
[46]  Priključno vratilo (pto)
[47]  Tablica za pravilno kombiniranje 

dodatnog pribora
[48]  Zadnji dodatni pribog
[49]  Prednji dodatni pribog
*   Specifični podatak pogledajte na 
identifikacijskoj etiketi stroja.



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

(le nem nyírt fű minimális átmérője) 
- bal oldal

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

Haladási sebesség 
(hozzávetőlegesen) 
3000 ford./perces fordulatszámon

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

[16]   Sebességkorlát hólánccal (ha 
tartozék)

[17]   Méretek
[18]   Hosszúság zsákkal (hosszúság 

zsák nélkül)
[19]   Szélesség
[20]   Magasság
[21]   Vágóegység kódszáma
[22]  Üzemanyagtartály kapacitása
[23]  Vontatóberendezés maximális 

terhelése (maximális függőleges 
erőhatás)

[24]  Vontatóberendezés maximális 
terhelése (maximális vontatható súly)

[25]  Megengedett legnagyobb dőlés
[26]   Hangnyomásszint
[27]   Mérési bizonytalanság
[28]   Mért zajteljesítmény szint.
[29]   Garantált zajteljesítmény szint
[30]  A vezetőállásnál mért vibrációszint
[31]  A kormánynál mért vibrációszint
[32]  Rendelhető tartozékok
[33]   Hátsó kidobás védőrész készlet
[34]    Vontató készlet

[35]  Takaró ponyva
[36]    Fenntartó akkumulátortöltő
[37]   “Mulcsozó készlet”
[38]    Hóláncok 18”
[39]    Utánfutó
[40]    Szóró
[41]    Gyephenger
[42]    Hótolólap
[43]  Sár- és hókerekek
[44]   Homlok seprőgép
[45]  Emelő csatlakozó
[46]  Kihajtás (pto)
[47]  Tartozékok helyes kom-

binációja táblázat
[48]  Hátsó tartozékok
[49]  Front tartozékok
* A pontos adatot lásd a gép azo-
nosító adattábláján.
[1]  LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2]   Vardinė galia (*)
[3]   Apsisukimai per minutę (*)
[4]   Elektros instaliacija
[5]   Priekinės padangos
[6]   Užpakalinės padangos
[7]   Priekinių padangų oro slėgis
[8]   Užpakalinių padangų oro slėgis
[9]   Svoris (*)
[10]   Vidinis posūkio skersmuo 

(minimalus nenupjautos vejos 
apskritimo skersmuo - kairioji 
pusė)

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

Eigos greitis (apytikslis) per 
3000 min-1

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

[16]   Greičio riba su sniego 
grandinėmis         (jei šis prie-
das numatytas)

[17]   Matmenys
[18]   Ilgis su maišu (ilgis be maišo)

[19]   Plotis
[20]   Aukštis
[21]   Pjovimo įtaiso kodas
[22]  Alyvos bako talpa
[23]  Tempimo prietaiso svorio 

limitas (maksimali, vertikaliai 
veikianti vilkimo įrenginį jėga)

[24]  Tempimo prietaiso svorio 
limitas (maksimalus pakrautos 
priemonės svoris)

[25]  Maksimalus leistinas pokrypis
[26]   Garso slėgio lygis
[27]   Matavimo paklaida
[28]   Išmatuotas garso galios lygis
[29]   Garantuotas garso galios lygis
[30]   Vibracijų lygis, sėdynė
[31]   Vibracijų lygis, vairas
[32] Priedai, kuriuos galima užsisakyti
[37]    Rinkinys mulčiavimui
[36]    Akumuliatoriaus palaikymo
[34]    Rinkinys vilkimui
[35]  Apdangalas
[33]    Galinio išmetimo apsaugos 

įtaiso rinkinys
[38]    Sniego grandinės 18”
[43]  Ratai purvui / sniegui
[39]    Priekaba
[40]    Barstytuvas
[41]    Vejos volas
[42]    Peilinis sniego valytuvas
[44]   Priešakinis šluotuvas
[45]  Kėlimo sąsaja
[46]  Elektros tinklo lizdas (pto)
[47]  Teisingos priedų kombinacijos 

lentelė
[48]  Galiniai priedai
[49]  Priekiniai priedai
*   Konkretūs specifiniai duomenys 
yra pateikti įrenginio identifikavi-
mo etiketėje

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

(minimālais nenopļautas zāles 
diametrs) no kreisās puses

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

Kustības ātrums (aptuvens) pie 
3000 min-1

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

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

[17]    Izmēri
[18]   Garums ar maisu (garums bez maisa)
[19]    Platums
[20]    Augstums
[21]    Griezējierīces kods
[22]  Degvielas tvertnes tilpums
[23]  Jūgierīces slodze limits 

(maksimālais vertikālais spēks)
[24]  Jūgierīces slodze limits 

(maksimālais piekabes svars)
[25]  Maksimālais pieļaujamais slīpums
[26]   Skaņas spiediena līmenis
[27]   Mērījumu kļūda
[28]  Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
[29]   Garantētais skaņas intensitātes 

līmenis
[30]   Vibrāciju līmenis vadītāja vietā
[31]   Stūres vibrāciju līmenis
[32]   Piederumi pēc pieprasījuma
[33]    Aizmugurējās izmešanas 

aizsarga komplekts
[34]    Vilkšanas komplekts
[35]  Pārvalks

[36]  Akumulatoru atbalsta lādētājs
[37]  Mulčēšanas komplekts
[38]    Sniega ķēdes 18”
[39]    Piekabe
[40]    Izkliedētājs
[41]    Zāles rullis
[42]    Sniega tīrītājs ar vērstuvi
[43]  Dubļu/sniega riteņi
[44]  Frontālā slaucīšanas mašīna
[45]  Pacelšanas sakabe
[46]  Jaudas noņēmējs (pto) 
[47]  Tabula pareizai piederumu 

kombinācijai
[48]  Aizmugures piederumi
[49]  Priekšējie piederumi
*    Precīza vērtība ir norādīta 
mašīnas identifikācijas datu 
plāksnītē.

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

возилото (минимален дијаметар 
со неискосена трева) лева страна

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

Брзина на движење 
(индикативна) до 3000 мин-1

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

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

[17]    Димензии
[18]     Должина со вреќата

(должина без вреќата)
[19]   Ширина
[20]   Висина
[21]   Код на уредот со сечивото
[22] Капацитет на резервоарот за гориво
[23]  Допуштено оптеретување на 

уредот за влечење (најголема 
тежина во вертикала)

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

[25]  Најголема вредност на 
наведнување

[26]   Ниво на акустичен притисок
[27]   Отстапување од мерењата
[28]  Измерено ниво на акустична моќност
[29]   Гарантирано ниво на 

акустична моќност
[30]   Ниво на вибрации на местото 

за управување
[31]   Ниво на вибрации на воланот
[32]    додатоци достапни на барање
[33]     Ккомплет за  заштита на 

страничен испуст
[34]    Комплет за приколка
[35]  Платно за покривање
[36]   Полнач за акумулаторот со 

издржливоср
[37]  Kомплет за „мелење
[38]    Синџири за снег 18”
[39]    Приколка
[40]    Дробалка
[41]    Валјак за трева
[42]    Сечиво за снег
[43]  Гуми за кал/снег
[44]  Преден листат за снег
[45]  Приклучок за подигање
[46]  Приклучок за напојување 

(рто)
[47]  табела за соодветна 

комбинација на додатоците
[48]  задни додатоци
[49]  предни додатоци
*   За одреден податок, проверете 
дали истиот е посочен на 
етикетата за идентификација на 
машината.



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

mum diameter van de ongesneden 
oppervlakte) linkerkant

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

(Indicatieve) voortbewe-
gingssnelheid bij 3000 min-1

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

[16]  Snelheidslimiet met sneeuwket-
tingen (indien dit toebehoren 
voorzien is)

[17]   Afmetingen
[18]  Lengte met zak (lengte zonder zak)
[19]   Breedte
[20]   Hoogte
[21]   Code snij-inrichting
[22] Vermogen van het brandstofreservoir
[23] Belastingslimiet voor trekinrich-

ting (maximale verticale kracht)
[24]  Belastingslimiet voor trekin-

richting (maximaal gewicht dat 
getrokken kan worden)

[25]  Maximaal toegestane helling
[26]   Niveau geluidsdruk
[27]   Meetonzekerheid
[28]   Gemeten akoestisch vermogen
[29]  Gewaarborgd akoestisch vermogen 
[30]   Niveau trillingen op de bestuur-

dersplaats
[31]   Niveau trillingen aan het stuur
[32]    Optionele accessoires
[33]    Kit achterste aflaatbeveiliging
[34]    Kit tractie
[35]  Afdekzeil

[36]    Batterij-oplader voor behoud
[37]    Kit voor “mulching”
[38]    Sneeuwkettingen 18”
[39]    Aanhangwagen
[40]    Verspreider
[41]    Grasrol
[42]    Sneeuwschuiver
[43]  Modderwielen/sneeuwwielen
[44]  Frontale veegmachine
[45]  Hefinterface
[46]  Krachtafnemer (pto)
[47]   Tabel voor de juiste combinatie 

van accessoires
[48]  Accessoires achterzijde
[49]  Accessoires voorzijde
*   Voor het specifiek gegeven, 
verwijst men naar wat aangegeven 
is op het identificatielabel van de 
machine.

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

meter for uklipt gress) venstre 
side

[11]   Klippehøyde
[12]   Klippebredde
[13]   Oppsamlerens volum
[14]   Mekanisk transmisjon 

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

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

[16]   Hastighetsgrense med snøkjet-
tinger (hvis finnes)

[17]   Mål
[18]   Lengde med oppsamler (leng-

de uten oppsamler)

[19]   Bredde
[20]   Høyde
[21]   Artikkelnummer for klippeinn-

retning
[22]  Drivstofftankens volum
[23]  Belastningsgrense for hengera-

nordning (maks. vertikal kraft)
[24]  Belastningsgrense for hengera-

nordning (maks. hengervekt)
[25]  Maks. tillatt helling
[26]   Lydtrykknivå
[27]   Måleusikkerhet
[28]   Målt lydeffektnivå
[29]   Garantert lydeffektnivå
[30]  Vibrasjonsnivå ved førerplassen
[31]   Vibrasjonsnivå ved rattet
[32]  Tilleggsutstyr på forespørsel
[33]    Sett med vern for utkast bak
[34]    Sett med tilhengerfeste
[35]  Presenning
[36]    Batterilader
[37] Mulching-sett
[38]    Snøkjettinger 18”
[39]    Tilhenger
[40]    Spreder
[41]     Gressrulle
[42]  Snøplog
[43]  Gjørme-/snøhjul
[44]  Feiemaskin foran
[45]  Tilpasningsdel for løfting
[46]  Kraftuttak (pto) 
[47]  Tabell for korrekt kombinert 

bruk av tilbehør
[48]  Bakmontert tilbehør
[49]  Frontmontert tilbehør
*   For spesifikk informasjon, se 
referansen på maskinens identifi-
kasjonsetikett.

[1]  PL - DANE TECHNICZNE
[2]   Moc znamionowa (*)
[3]   Liczba obrotów na minutę (*)
[4]   Instalacja elektryczna
[5]   Koła przednie
[6]   Koła tylne
[7]   Ciśnienie powietrza kół pr-

zednich
[8]   Ciśnienie powietrza kół tylnych
[9]   Masa (*)
[10]  Średnica wewnętrzna skręcania 

(minimalna średnica nieskoszonej 
trawy)  lewa strona

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

Szybkość postępu 
(przybliżona) przy 3000 min-1

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

[16]    Limit prędkości z łańcuchami 
(jeżeli przewidziane)

[17]    Wymiary
[18]     Długość z pojemnikiem 

(długość bez pojemnika)
[19]     Szerokość
[20]    Wysokość
[21]   Kod agregatu tnącego
[22]  Pojemność zbiornika paliwa
[23]  Dopuszczalne obciążenie dla 

urządzenia ciągnącego (maksy-
malna siła pionowa)

[24] Dopuszczalne obciążenie dla 
urządzenia ciągnącego (maksy-
malny holowany ciężar)

[25]  Maksymalne dopuszczalne nachylenie
[26]   Poziom ciśnienia akustycznego
[27]   Błąd pomiaru
[28]  Poziom mocy akustycznej zmierzony
[29]   Gwarantowany poziom mocy 

akustycznej
[30]   Poziom drgań na stanowisku 

kierowcy
[31]   Poziom drgań na kierownicy
[32]  Akcesoria dostępne na zamówienie

[33]   Zestaw osłony tylnego wyrzutu trawy
[34]    Zestaw do holowania
[35]  Pokrowiec
[36]    Ładowarka akumulatora
[37]    Zestaw mulczujący
[38]   Łańcuchy przeciwśniegowe 18”
[39]    Przyczepa
[40]    Rozrzutnik
[41]    Walec do trawy
[42]     Pług śnieżny
[43] Koła błotne / śnieżne
[44]   Zamiatarka czołowa
[45]   Złącze podnoszące
[46]  Wał odbioru mocy (pto)
[47]   Tabela właściwego łączenia 

akcesoriów
[48]  Akcesoria tylne
[49]  Akcesoria przednie
*   W celu uzyskania konkretnych 
danych, należy się odnieść do 
wskazówek zamieszczonych na 
tabliczce identyfikacyjnej maszyny.

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

(diâmetro mínimo com a relva 
não cortada) lado esquerdo

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

Velocidade de avanço (indica-
tiva) a 3000 min-1

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

[16]   Limite de velocidade com 
correntes de neve

        (se o acessório for previsto)
[17]   Dimensões
[18]   Comprimento com saco (com-

primento sem saco) 
[19]   Largura 
[20]   Altura
[21]   Código dispositivo de corte
[22]  Capacidade do tanque de 

combustível
[23]  Limite de carga por dispositivo de 

tração (força vertical máxima)
[24]  Limite de carga por disposi-

tivo de tração (peso máximo 
rebocável)

[25]  Inclinação máxima autorizada
[26]   Nível de pressão acústica
[27]   Incerteza de medição
[28]  Nível de potência acústica medido
[29]  Nível de potência acústica 

garantido
[30]   Nível de vibrações no local de 

condução
[31]   Nível de vibrações no volante
[32]     Acessórios a pedido
[33]   Kit proteção de descarga traseira
[34]    Kit tração
[35]  Lona de cobertura
[36]   Carregador de baterias de 

manutenção
[37]   Kit para “mulching”
[38]    Correntes para neve 18”
[39]    Reboque
[40]    Espalhador
[41]    Rolo para relva
[42]    Limpa-neves com lâmina
[43]  Rodas para lama / neve
[44]   Varredora frontal
[45]  Interface de elevação
[46]  Tomada de potência (pto)
[47]  Tabela para a correta combi-

nação dos acessórios
[48]  Acessórios posteriores
[49]  Acessórios frontais
*   Para o dado específico, consulte 
a etiqueta de identificação da 
máquina.



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

(diametru minim iarbă 
netunsă) latura stângă

[11]   Înălțime de tăiere
[12]   Lățime de tăiere
[13]   Capacitatea sacului de 

colectare
[14]  Transmisie mecanică - Viteza de 

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

avans (indicativă) la 3000 min-1
[16]   Limită de viteză cu lanțuri de 

zăpadă (dacă acest accesoriu 
este prevăzut)

[17]   Dimensiuni
[18]  Lungime cu sac (lungime fără sac)
[19]   Lățime
[20]   Înălțime
[21]   Codul dispozitivului de tăiere
[22]  Capacitate rezervor carburant
[23]  Limita de încărcare a dispoziti-

vului de tracțiune (forță verticală 
maximă)

[24] Limita de încărcare a dispozi-
tivului de tracțiune (greutatea 
maximă care poate fi tractată)

[25]  Înclinația maximă admisă
[26]   Nivel de presiune acustică
[27]   Nesiguranță în măsurare
[28]  Nivel de putere acustică măsurat
[29]  Nivel de putere acustică garantat
[30]   Nivel de vibrații la locul 

conducătorului
[31]   Nivel de vibrații la volan
 [32]   Accesorii la cerere
[33]    Set de protecție pentru evacua-

re posterioară
[34]    Kit de remorcare

[35]  Prelată pentru acoperire
[36]   Încărcător de baterie de întreținere
[37]   Kit pentru „mulching”
[38]    Lanțuri de zăpadă 18”
[39]    Remorcă
[40]    Distribuitor
[41]    Rolă pentru iarbă
[42]    Utilaj de deszăpezire cu lamă
[43]  Roți de noroi / zăpadă
[44]   Măturătoare frontală
[45]  Sistem de ridicare
[46]  Priză de putere (pto) 
[47]   Tabel pentru combinarea 

corectă a accesoriilor
[48] Accesorii posterioare
[49]  Accesorii frontale
*   Pentru informația specifică, 
consultați datele de pe eticheta 
de identificare a mașinii.

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

(минимальный диаметр нескошенной 
травы) с левой стороны

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

- Скорость передвижения 
(ориентировочная) при 3000 мин-1

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

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

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

контейнера)
[19]   Ширина
[20]   Высота
[21]   Код режущего приспособления
[22]  Объем топливного бака
[23]  Максимальная нагрузка, которая 

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

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

[25]  Допустимый максимальный наклон
[26]   Уровень звукового давления
[27]   Погрешность измерения
[28]   Измеренный уровень звуковой 

мощности
[29]   Гарантируемый уровень звуковой 

мощности
[30]  Уровень вибрации на месте водителя
[31]    Уровень вибрации на руле
[32]   принадлежности – навесные орудия 

по заказу
[33]  Комплект защиты заднего выброса
[34]    Прицепное устройство   
[35]    Защитный чехол
[36]   поддерживающее зарядное устройство
[37]   Комплект для мульчирования
[38]    Цепи противоскольжения 18”
[39]    Прицеп
[40]    Разбрасыватель
[41]    Валок для травы
[42]    Шнекороторный снегоочиститель
[43]   Колеса для грязи / снега
[44]   Фронтальное подметально-

уборочное
[45]   Приспособление интерфейс 

подъема
[46]  Отбор мощности (pto)
[47]  таблица правильного сочетания 

принадлежностей – навесных орудий
[48]   задние навесные орудия
[49]   фронтальные навесные орудия
*   Точное значение см. на 
идентификационном ярлыке машины

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

(minimálny priemer nepokose-
nej trávy) ľavá strana

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

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

Rýchlosť pohybu (približná) pri 
3000 min-1

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

[17]   Rozmery
[18]   Dĺžka s košom (dĺžka bez koša)
[19]   Šírka
[20]   Výška
[21]   Kód kosiaceho zariadenia
[22]  Kapacita palivovej nádržky
[23]  Maximálne zaťaženie ťažného za-

riadenia (max. zvisle pôsobiaca sila)
[24] Maximálne zaťaženie ťažného za-

riadenia (max. hmotnosť ťahaného 
nákladu)

[25]  Maximálny povolený náklon
[26]   Úroveň akustického tlaku
[27]   Nepresnosť merania
[28]   Úroveň nameraného akustického 

výkonu
[29]   Úroveň zaručeného akustického 

výkonu
[30]   Úroveň vibrácií na mieste vodiča
[31]   Úroveň vibrácií na volante
[32] Prídavné zariadenia na požiadanie
[33]  Súprava ochranného krytu 

zadného vyhadzovania
[34]    Súprava ťažného zariadenia

[35]  Krycia plachta
[36]    Udržiavacia nabíjačka aku-

mulátora
[37]   Súprava pre mulčovanie
[38]    Snehové reťaze 18”
[39]    Príves
[40]    Posypávač
[41]    Valec na valcovanie trávy
[42]    Snehová radlica
[43]  Kolesá do blata / snehu
[44]  Čelný zametač
[45]  Zdvíhacie rozhranie
[46]  Vývodový hriadeľ (pto)
[47]   Tabuľka  pre správnu kom-

bináciu prídavných zariadení
[48] Zadné prídavné zariadenia
[49] Predné prídavné zariadenia
*   Ohľadne uvedeného parametra 
vychádzajte z hodnoty uvedenej 
na identifikačnom štítku stroja.

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

nimalni premer nepokošene 
trave) – leva stran

[11]   Višina košnje
[12]   Širina reza
[13]   Kapaciteta zbiralne košare
[14]    Mehanski menjalnik 

Hitrost vožnje (približna) pri 
3000 min-1

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

[16]    Omejitev hitrosti ob montiranih 
snežnih verigah (če so predvi-
dene kot oprema)

[17]   Dimenzije

[18]    Dĺžka s košom (dĺžka bez koša)
[19]   Širina
[20]   Višina
[21]   Šifra rezalne naprave
[22]  Prostornina rezervoarja za gorivo
[23]  Omejitev obremenitve za 

vlečno napravo (maksimalna 
vertikalna sila)

[24]  Omejitev obremenitve za 
vlečno napravo (maksimalna 
teža pri vleki)

[25]  Maksimalni dovoljen naklon
[26]   Raven zvočnega tlaka
[27]   Merilna negotovost
[28]   Izmerjena raven zvočne moči
[29]   Zajamčena raven zvočne moči
[30]   Stopnja vibracij na voznikovem 

sedežu
[31]   Nivo vibracij na volanu
[32]   Dodatni priključki na zahtevo
[33]  Komplet ščitnika zadnjega 

izmeta
[34]    Komplet za vleko
[35]    Prekrivno platno
[36]    Polnilnik akumulatorja za 

vzdrževanje
[37]   Komplet za mulčenje
[38]    Snežne verige 18”
[39]    Prikolica
[40]    Trosilec
[41]    Valj za travo
[42]    Snežni plug z nožem
[43]  Kolesa za blato / sneg
[44]   Čelni pometač
[45]  Priključek za dviganje
[46]  Odjem moči (pto)
[47]   Tabela za pravilno kombinacijo 

dodatnih priključkov
[48]   Zadnji priključki
[49]   Sprednji priključki
 
*   Za specifični podatek glej identifi-
kacijsko nalepko stroja.



[1]  SR - TEHNIČKI PODACI
[2]   Nazivna snaga (*)
[3]   Obrtaji u minuti (*)
[4]   Električna instalacija
[5]   Prednje gume
[6]   Zadnje gume
[7]   Pritisak vazduha u prednjim 

gumama
[8]   Pritisak vazduha u zadnjim 

gumama
[9]   Masa (*)
[10]   Unutrašnji prečnik skretanja 

(najmanji prečnik nepokošene 
trave) levo

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

kretanja (orijentaciono) na 
3000 min-1

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

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

[17]   Dimenzije
[18]   Dužina s vrećom (dužina bez 

vreće)
[19]   Širina
[20]   Visina
[21]   Šifra rezne glave
[22]  Kapacitet rezervoara goriva
[23]  Granica nosivosti uređaja za 

vuču (maksimalna vertikalna sila)
[24]  Granica nosivosti uređaja za 

vuču (maksimalna težina koja 
sme da se vuče)

[25]  Maksimalni dozvoljen nagib
[26]   Nivo zvučnog pritiska
[27]   Merna nesigurnost
[28]   Izmereni nivo zvučne snage
[29]   Garantovani nivo zvučne snage
[30]   Nivo vibracija na mestu vozača
[31]   Nivo vibracija na volanu
[32]   Dodatna oprema na zahtev

[33]  Komplet štitnika za izbacivanje 
otpozadi

[34]    Komplet za vuču   
[35]    Pokrovna cerada
[36]    Punjač akumulatora za 

održavanje
[37]  Komplet za malčiranje
[38]    Lanci za sneg 18”
[39]    Prikolica
[40]    Posipač
[41]    Valjak za travu
[42]    Plug za sneg s nožem
[43]  Točkovi za blato / sneg
[44]    Prednji čistač
[45]    Priključni mehanizam za 

dizanje
[46]    Priključno vratilo (pto)
[47]   Tablica za pravilno kombino-

vanje dodatne opreme
[48]   Zadnja dodatne oprema
[49]   Prednja dodatne oprema
*   Za specifični podatak, pogledajte 
podatke navedene na identifika-
cijskoj nalepnici mašine.

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

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

Körhastighet (indikativ) vid 
         3 000 min-1
[15]   Hydrostatisk transmission 

Körhastighet (indikativ) vid 
        3 000 min-1

[16]   Hastighetsgräns med 
snökedjor 
(om tillbehör förutses)

[17]   Dimensioner
[18]   Längd med påse (längd utan 

påse)
[19]  Bredd
[20]  Höjd
[21]   Skärenhetens kod
[22]  Bränsletankens kapacitet
[23]  Belastningsgräns för drag 

(max. vertikal belastning)
[24]  Belastningsgräns för drag 

(max. bogserbar vikt)
[25]  Max. tillåten lutning
[26]   Ljudtrycksnivå
[27]   Tvivel med mått
[28]   Uppmätt ljudeffektnivå
[29]   Garanterad ljudeffektnivå
[30]   Vibrationsnivå på förarplatsen
[31]   Vibrationsnivå på ratten
[32]   Fillvalstillbehör
[33]  Sats med bakre tömningsskydd
[34]    Sats för bogsering
[35]    Presenning
[36]    Batteriladdare för utjäm-

ningsladdning
[37]    Sats för “mulching”
[38]    Snökedjor 18”
  [39]    Spridare
[40]    Släp
[41]    Vals för gräs
[42]    Snöröjare med blad
[43]  Hjul för lera/snö
[44]   Främre sopmaskin
[45]  Anslutning för lyftning
[46]  Kraftuttag (pto)
[47]   Tabell över korrekt kombination 

av tillbehör
[48]   Bakre tillbehör
[49]   Främre tillbehör
*    För specifik information, se 
uppgifterna 
på maskinens märkplåt.

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

iç çapı 
(kesilmemiş çim minimum 
çapı)

[11]   Kesim yüksekliği
[12]    Kesim genişliği
[13]    Toplama sepeti kapasitesi
[14]   Mekanik transmisyon 

3000 dak-1’de ilerleme hızı 
(yaklaşık)

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

[16]   Kar zincirleri ile (aksesuar 
öngörülmüş ise) hız limiti

[17]   Ebatlar
[18]   Sepetli uzunluk (sepetsiz 

uzunluk)
[19]   Genişlik
[20]   Yükseklik
[21]    Kesim düzeni kodu
[22]  Yakıt deposu kapasitesi
[23]  Çekme tertibatı için yük limiti 

(maksimum dikey kuvvet)
[24]  Çekme tertibatı için yük limiti 

(çekilebilir maksimum ağırlık)
[25]  İzin verilen maksimum eğim
[26]   Ses basınç seviyesi
[27]   Ölçü belirsizliği
[28]   Ölçülen ses gücü seviyesi
[29]   Garanti edilen ses gücü 

seviyesi
[30]    Sürücü mahalinde titreşim 

seviyesi
[31]     Direksiyonda titreşim seviyesi
[32]  Talep üzerine aksesuarlar
[33]  Arka tahlıye koruma kıtı

[34]    Çekış Kıtı
[35]    Kaplama Kıtı
[36]    Koruma batarya şarjö
[37]    “Malçlama” Kıtı
[38]    Kar zıncırlerı 18”
[39]    Römork
[40]    Serpıcı
[41]    Çım sılındırı
[42]    Biçakli kar temızleme makınesı
[43]  Çamur / kar tekerleri
[44]   Ön süpürücü
[45]  Kaldırma arabirimi
[46]  Güç prizi (pto)
[47]   Aksesuarlarin doğru kombi-

nasyonu için tablo
[48]  Arka aksesuarlar
[49]  ön aksesuarlar

*   Spesifik değer için, makine 
belirleme etiketinde belirtilenleri 
referans alın
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HU FIGYELEM! A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JE-
LEN KÉZIKÖNYVET! Őrizze meg későbbi szükség esetére

A motort és az akkumulátort illetően olvassa 
el a vonatkozó használati útmutatókat.
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HOGYAN KELL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST 
ÉRTELMEZNI

A használati utasítás szövegében néhány, a biz-
tonság vagy a használat szempontjából különö-
sen fontos információt tartalmazó bekezdést el-
térő módon kiemeltünk az alábbi kritérium sze-
rint:

 MEGJEGYZÉS  vagy  FONTOS 

Az előző részekben feltüntetettekre vonatkozó 
pontosításokat, vagy egyéb információt tartalmaz 
a célból, hogy segítsen elkerülni a gép megron-
gálódását, illetve egyéb károk okozását.

FIGYELEM!  Saját magán vagy másokon 
okozható sérülések kockázata a szabályok 
be nem tartása esetén.

VESZÉLY!  Saját magán vagy másokon 
okozható súlyos illetve életveszélyes balese-
tek kockázata a szabályok be nem tartása 
esetén.

A használati utasításban a gép több változata 
van leírva, amelyek alapvetően a következők-
ben térhetnek el egymástól:
–   erőátvitel típusa: mechanikus váltó vagy fo-
lyamatos hidrosztatikus sebességszabályo-
zás. A hidrosztatikus erőátvitelű modelle-
ket az azonosító címkén (lásd 2.2) található 
„HYDRO” feliratról ismerheti fel;

–   olyan alkotó részek vagy kiegészítők jelen-
léte, melyek nem mindig találhatók meg a kü-
lönböző értékesítési régiókban;

–   különleges felszerelések.

A „ ” szimbólum a használat szempontjából 
felmerülő eltéréseket jelöli, mely után az érintett 
változat megjelölését találja.

 MEGJEGYZÉS  Az összes „elülső”, „hátsó”, 
„jobb” és „bal” megjelölést az ülő kezelő helyze-
téből kell értelmezni. (1.1 ábra)

 FONTOS  A motor és az akkumulátor hasz-
nálatára és karbantartására vonatkozó, ebben a 
használati utasításban le nem írt műveletekhez 
tanulmányozza a külön használati utasításokat, 
melyek az átadott dokumentációnak szerves ré-
szét képezik.

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
   gondosan betartandók

A) BETANÍTÁS

1) FIGYELEM! Olvassa el figyelmesen a jelen 
utasításokat gép használata előtt! Ismerje meg 
a kezelőszerveket, és sajátítsa el e gép kezelé-
sét. Tanulja meg a motor gyors leállítását. A fi-
gyelmeztetések és az utasítások be nem tartása 
tűzesethez és/vagy súlyos sérülésekhez vezet-
het.  Őrizzen meg minden figyelmeztetést és út-
mutatást, hogy a későbbiekben is át tudja őket 
tekinteni.
2) Tilos gyermekekre bízni a gép használatát, il-
letve olyan személyre, aki nem ismeri a gép ke-
zelésére vonatkozó útmutatásokat. A helyi tör-
vények szabályozhatják a gép használatához 
előírt minimális életkort.
3) Soha ne használja a gépet, ha a közelében 
emberek – különösen gyerekek – vagy állatok 
tartózkodnak!
4) Soha ne használja a gépet, ha a kezelő fáradt 
vagy nem érzi jól magát, illetve ha gyógyszer, 
kábítószer, alkohol vagy más olyan szerek ha-
tása alatt áll, melyek reflexeit és figyelmét káro-
san befolyásolják.
5) Ne feledje, hogy a gép kezelője vagy hasz-
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nálója felelős a más személyeket ért balesete-
kért és váratlan eseményekért, illetve azok tulaj-
donában keletkező károkért. A felhasználó fele-
lőssége a munkaterület talajviszonyaiból eredő 
potenciális veszélyek felmérése, valamint a sa-
ját és mások biztonsága garantálásához szük-
séges óvintézkedések alkalmazása, különösen 
lejtő vagy emelkedő, egyenetlen, csúszós vagy 
bizonytalan területeken.
6) Ha harmadik személynek átadja vagy köl-
csönadja a gépet, győződjön meg arról, hogy 
az elolvasta a jelen használati utasításba foglalt 
tudnivalókat.
7) Ne szállítson gyermekeket vagy más utaso-
kat a gépen, mert leeshetnek és súlyos sérülést 
szenvedhetnek, illetve veszélyeztethetik a veze-
tés biztonságát.
8) A gép vezetője köteles szigorúan betartani a 
vezetésre vonatkozó utasításokat, különöskép-
pen a következőket:
–   Figyelme ne kalandozzon el, koncentráljon 
megfelelően a munkára;

–   Vegye figyelembe, hogy a lejtőn csúszó gép 
feletti uralmat nem lehet a fék használatával 
visszaszerezni. A gép feletti uralom elveszté-
sének alapvető okai:

    •   A kerekek nem tapadnak;
    •   Túlzott sebesség;
    •   Nem megfelelő fékezés;
    •   Az adott használatra alkalmatlan gép;
    •   A talajviszonyokból eredő hatások ismere-

tének hiánya, különösen dombos területen;
    •   Vontatójárműként való helytelen használat.
9) A gép rendelkezik egy sor mikrokapcsoló-
val és biztonsági szerkezettel, melyeken tilos il-
letéktelen módosítást végrehajtani vagy azo-
kat eltávolítani, ellenkező esetben a jótállás ér-
vényét veszi, és a gyártó mindennemű felelős-
ség alól mentesül. A gép használata előtt min-
dig ellenőrizze, hogy a biztonsági szerkezetek 
működnek-e. 

B) ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

1) A gép használata közben mindig viseljen 
erős, csúszásgátló cipőt és hosszúnadrágot. Ne 
működtesse a gépet mezítláb vagy nyitott szan-
dálban. Kerülje a nyaklánc, karkötő és az olyan 
ruházat használatát, melyen nyakkendő, lobogó 
részek, szalagok vannak. Ha hosszú a haja, 
kösse össze. Hordjon mindig fülvédőt.
2) Gondosan vizsgálja át a munkavégzés teljes 
területét és távolítson el minden olyan tárgyat, 
amelyet a gép kilökhet, vagy amely sérüléseket 
okozhat a vágóegységen illetve a motoron (kö-
vek, gallyak, vashuzalok, csontok, stb.).
3) FIGYELEM: VESZÉLY! A benzin tűzveszé-
lyes.
–   Az üzemanyagot az erre szolgáló tartályok-
ban tárolja;

–   Az üzemanyagot egy tölcsér segítségével 
töltse be, kizárólag a szabadban és ne dohá-
nyozzon a művelet végzése közben, illetve 
amikor az üzemanyaggal dolgozik;

–   Az üzemanyagot mindig a motor indítása előtt 
töltse a gépbe; járó, vagy meleg motornál ne 
nyissa ki a tanksapkát és ne töltsön be ben-
zint;

–   Ha a benzin kifolyt, ne indítsa el a motort, ha-
nem távolítsa el a gépet arról a területről, ahol 
ez történt és kerülje az olyan eszközök hasz-
nálatát, melyek tüzet okozhatnak egészen ad-
dig, amíg az üzemanyag el nem párolgott és a 
benzingőz szét nem oszlott;

–   Tankolás után a tanksapkát és a tartály dugó-
ját gondosan csavarja vissza a helyére és ala-
posan húzza meg. 

4) Cserélje ki a meghibásodott kipufogódobot.
5) Használat előtt végezzen egy általános ellen-
őrzést a gépen és különösen az alábbiakra for-
dítson figyelmet:
ellenőrizze a vágóegység állapotát, és azt, hogy 
a csavarok és a vágóegység ne legyenek kopot-
tak vagy sérültek. A gép kiegyensúlyozásának 
érdekében egyszerre cserélje ki a sérült vagy 
kopott vágóegységeket és csavarokat. Az eset-
leg szükséges javításokat szakszerviz végezze.
6) Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor ál-
lapotát. Ha burkolata, fedele vagy kapcsai sérül-
tek, cserélje ki az akkumulátort.
7) A munka megkezdése előtt szerelje mindig 
fel a kimeneti védőrészeket (gyűjtőzsákot, ol-
dalsó kidobás védőrészt vagy hátsó kidobás vé-
dőrészt).

C) HASZNÁLAT KÖZBEN

1) 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! 
2) Kizárólag nappal vagy jó világítás és megfe-
lelő látási viszonyok mellett dolgozzon. Tartson 
távol a munkavégzés területétől más személye-
ket, gyermekeket, állatokat.
3) Ha lehetséges, kerülje a vizes fűben történő 
munkavégzést. Kerülje az esőben, viharve-
szélyben történő munkavégzést. Ne használja a 
gépet rossz időjárási viszonyok mellett, főleg vil-
lámcsapás veszélye esetén.
4) A motor beindítása előtt kapcsolja ki a vágó-
egységet vagy a kihajtást, az erőátvitelt tegye 
üresbe.
5) Különös figyelemmel járjon el, amikor a látási 
viszonyokat korlátozó akadályokhoz közelít.
6) A gép leparkolásakor húzza be a kéziféket.
7) A gépet nem szabad 10°-ot (17%-ot) megha-
ladó lejtőn vagy emelkedőn használni, a menet-
iránytól függetlenül.  
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8) Ne felejtse el, hogy nincs „biztonságos” lejtő! 
Dombos pázsiton a haladás különleges figyel-
met igényel. A gép felborulásának vagy a gép 
feletti uralom elveszítésének elkerülésére:
–   Ne álljon meg vagy induljon újra hirtelen 
emelkedőn vagy lejtőn;

–   Óvatosan kapcsolja be a meghajtást, és min-
dig tartsa sebességben, különösen lejtőn;

–   Lejtőn és éles kanyarokban csökkentse a se-
bességet;

–   Figyeljen a bukkanókra, gödrökre és a nem 
látható veszélyekre;

–   Soha ne nyírjon a lejtő irányára merőlegesen. 
A dombos pázsiton a lejtő/emelkedő irányá-
ban kell haladni, és sohasem arra merőlege-
sen. Különösen ügyeljen irányváltoztatáskor, 
hogy a felső kerekek ne ütközzenek akadály-
nak (kavicsok, faágak, gyökerek, stb.), melyek 
miatt a gép oldalirányban elcsúszhatna, fel-
borulhatna, vagy elveszíthetné felette az ural-
mát.

9) Dombos területen irányváltás előtt mindig 
csökkentse a sebességet, és mindig húzza be 
a kéziféket, mielőtt a gépet álló helyzetben fel-
ügyelet nélkül hagyná!
10) Különösen ügyeljen, amikor árokpart, sza-
kadék vagy vízpart közelében dolgozik. A gép 
felborulhat, ha az egyik kerék túlhalad a parton, 
vagy ha a part beszakad. 
11) Legyen különösen óvatos, amikor hátrame-
netben halad és dolgozik. Nézzen hátra és győ-
ződjön meg az akadályok hiányáról a hátrame-
net előtt és közben.
12) Terhek vontatása vagy nehéz felszerelések 
használatakor a következőkre figyeljen:
–   A vontatórudakhoz csak szabványos csatla-
kozási pontokat használjon;

–   Csak annyi terhet vontasson, amely fölött 
könnyen meg tudja őrizni uralmát;

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

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

13) Kapcsolja ki a vágóegységet vagy a kihaj-
tást, ha nem füves felületeken kell áthaladnia a 
géppel, illetve amikor a gépet a fűnyírás helyé-
ről, vagy helyére kell szállítania, és állítsa a vá-
góegységet a legfelső állásba.
14) Amikor a gépet közút mellett használja, 
ügyeljen a járműforgalomra.
15) FIGYELEM! Ez a gép nem közlekedhet köz-
utakon! Használata (a KRESZ értelmében) kizá-
rólag forgalom elöl elzárt magánterületeken le-
hetséges.
16) Soha ne használja a gépet, ha a védőrészek 
sérültek; vagy ha a gyűjtőzsák, az oldalsó kido-
bás védőrész vagy a hátsó kidobás védőrész 
nincs felszerelve.
17) Soha ne közelítse kezét vagy lábát a forgó 

részek mellé vagy alá. Tartózkodjon mindig tá-
vol a kidobónyílástól.
18) Ne hagyja a gépet álló helyzetben, járó mo-
torral magas fűben, hogy ne okozzon tűzesetet!
19) A tartozékok használatakor soha ne irá-
nyítsa a kidobást személyek felé.
20) Kizárólag a gép gyártója által jóváhagyott 
tartozékokat használjon.
21) Ne használja a gépet, ha a tartozékok/szer-
számok nincsenek felszerelve az előírt helyre. 
22) Körültekintően járjon el, amikor gyűjtőzsákot 
és egyéb olyan tartozékokat használ, amelyek 
megváltoztathatják a gép egyensúlyát, különö-
sen emelkedőn és lejtőn.
23) Ne változtasson a motor alapbeállításán, ne 
járassa különösen magas fordulatszámon.
24) Ne érjen a motornak a használat során fel-
forrósodó részeihez. Égési sérülés veszélye.
25) Kapcsolja ki a vágóegységet vagy a kihaj-
tást, állítsa üresbe a sebességváltót és húzza 
be a kéziféket, állítsa le a motort és vegye ki a 
kulcsot (győződjön meg arról, hogy az összes 
mozgó rész teljesen leállt-e):
–   Minden egyes alkalommal, amikor a gépet őri-
zetlenül hagyja vagy elhagyja a vezetőülést:

–   Mielőtt megszüntetné a leállás okát vagy 
megtisztítaná a kidobónyílást;

–   A gép ellenőrzése, tisztítása előtt, vagy mie-
lőtt azon valamilyen munkálatot végez;

–   Idegen test hozzáütődése után. Ellenőrizze, 
hogy keletkezett-e károsodás a gépen, és vé-
gezze el a szükséges javításokat, mielőtt új-
ból használatba venné a gépet.

26) Kapcsolja ki a vágóegységet vagy a kihaj-
tást, és állítsa le a motort (győződjön meg arról, 
hogy az összes mozgó rész teljesen leállt-e):
–   Mielőtt üzemanyagot tölt a gépbe;
–   Minden egyes alkalommal, amikor eltávolítja, 
vagy visszahelyezi a gyűjtőzsákot;

–   Minden egyes alkalommal, amikor eltávo-
lítja vagy visszahelyezi az oldalsó kidobás 
deflektort.

–   Mielőtt a vágási magasságot beállítja, ha a 
művelet nem végezhető el a vezetőállásból.

27) Szállításkor és minden olyan alkalommal, 
amikor nem használja, kapcsolja ki a vágóegy-
séget vagy a kihajtást.
28) Vegyen vissza a gázból a motor leállítása 
előtt. Zárja el az üzemanyag-adagolást a mun-
kavégzés végén, a használati utasításban fel-
tüntetett útmutatásokat követve.
29) Ügyeljen az egynél több vágóegységgel fel-
szerelt vágócsoport esetében arra, hogy az 
egyik forgó vágóegység a többi forgását is okoz-
hatja.
30) FIGYELEM - 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 ke-
zelő vagy más személyek sérülését okozó bal-
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eset történt, nyújtson elsősegélyt az adott hely-
zetnek legmegfelelőbb módon és forduljon az il-
letékes egészségügyi intézményhez a szüksé-
ges ellátásért. Távolítsa el gondosan az esetle-
ges törmelékeket, melyek jelenléte károkat, sze-
mélyek vagy állatok sérülését okozhatja.
31) FIGYELEM - A jelen útmutatóban megadott 
zajszint- és vibrációértékek a gép legnagyobb 
használati értékei. A nem egyensúlyban levő vá-
góegység, a túl gyors mozgás, a karbantartás 
elhanyagolása jelentősen befolyásolják a zajki-
bocsátást és a vibrálást. Ezért szükséges biz-
tosítani azokat a megelőző intézkedéseket, me-
lyek révén megszüntethetők a magas zajszint és 
a vibrálás okozta lehetséges károsodások; va-
lamint gondoskodni kell a gép karbantartásáról, 
fülvédőt kell viselni és a munka során szünete-
ket kell tartani.

D) KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

1) FIGYELEM! – Bármilyen tisztítási vagy kar-
bantartási művelet elvégzése előtt vegye ki az 
indítókulcsot, és olvassa el a vonatkozó utasí-
tásokat! Viseljen megfelelő ruházatot és védő-
kesztyűt az összes olyan helyzetben, mikor a 
keze veszélynek van kitéve!
2) FIGYELEM! – Soha ne használja a gépet ko-
pott vagy sérült alkatrészekkel. A meghibáso-
dott vagy sérült alkatrészeket ne javítsa, ha-
nem cserélje ki. Csak eredeti cserealkatrésze-
ket használjon: a nem eredeti illetve helytele-
nül felszerelt cserealkatrészek használata ve-
szélyeztetheti a gép biztonságát, balesetet vagy 
személyi sérüléseket okozhat, továbbá felmenti 
a gyártót a mindennemű kötelezettség és fele-
lősség alól. 
3) A használati utasításban le nem írt ösz-
szes beállítást, valamint karbantartási művele-
tet márkakereskedőjénél vagy egy szakszerviz-
ben kell elvégeztetni, ahol rendelkeznek a tö-
kéletes munka elvégzéséhez szükséges tudás-
sal és felszereléssel, és nem változtatják meg a 
gép eredeti üzembiztonsági szintjét. Nem meg-
felelő műhelyekben, vagy nem szakember által 
végzett műveletek a jótállás bármely formájának 
elévülését és a gyártó mindennemű felelősség 
alóli mentesülését vonják maguk után.
4) Minden egyes használat után vegye ki az in-
dítókulcsot és ellenőrizze az esetleges sérülé-
seket.
5) A csavarokat és a csavaranyákat mindig 
tartsa meghúzva, hogy a gép mindig üzembiz-
tos legyen. Fontos a folyamatos, alapos karban-
tartás a gép élettartama és biztonságos műkö-
dése érdekében.
6) Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vágóegy-
ség csavarjai megfelelően meg vannak-e szo-
rítva.
7) Viseljen védőkesztyűt a vágóegységek keze-

lése, le- vagy felszerelése során.
8) A vágóegységek élezése után ellenőrizze 
azok kiegyensúlyozását. Valamennyi, a vágó-
egységgel kapcsolatos művelet (leszerelés, éle-
zés, kiegyensúlyozás, visszaszerelés és/vagy 
csere) felelősségteljes munka, amely különle-
ges hozzáértést igényel a megfelelő szerszá-
mok használatán túl. Biztonsági okokból ezek a 
műveletek csak szakszervizben végezhetők.
9) Rendszeresen ellenőrizze a fékek működé-
sét. Fontos elvégezni a fékek karbantartását és 
szükség esetén javítását.
10) Gyakran ellenőrizze az oldalsó kidobás vé-
dőrészt vagy a hátsó kidobás védőrészt, a gyűj-
tőzsákot és a beszívórácsot. Cserélje ki, ha sé-
rült.
11) Ha károsodtak, cserélje ki a figyelmeztetést 
és utasítást jelentő öntapadó címkéket.
12) Amikor a gépet használaton kívül vagy fel-
ügyelet nélkül hagyja, engedje le a vágóegysé-
geket.
13) A gépet gyermekek számára nem hozzáfér-
hető helyen tárolja.
14) A tűzveszély elkerülése érdekében a gépet 
ne raktározza benzinnel teli tartállyal olyan zárt 
helyen, ahol a benzingőz láng, szikra vagy erős 
hőforrás közelében begyulladhatna.
15) Hagyja kihűlni a motort, mielőtt a gépet bár-
hol elhelyezné.
16) A tűzveszély csökkentése céljából a motort, 
a hangtompítót, az akkumulátor helyét és a ben-
zintárolót mindig tisztítsa meg a fű- és levélma-
radványoktól vagy a felesleges kenőanyagtól. 
Ürítse ki a gyűjtőzsákot, és ne hagyja a lenyírt 
füvet tartalmazó tárolókat zárt helyiségben. 
17) A tűzveszély csökkentése céljából rendsze-
resen ellenőrizze, hogy nincs-e olaj- vagy üzem-
anyag-szivárgás. 
18) Amennyiben a tankot le kell ürítenie, ezt hi-
deg motor mellett és a szabadban végezze.
19) Soha ne hagyja a kulcsokat a gépben, gyer-
mekek vagy nem alkalmas személyek által hoz-
záférhető helyen.  Vegye ki az indítókulcsot min-
den karbantartási művelet megkezdése előtt!

E) SZÁLLÍTÁS

1) FIGYELEM! - Amennyiben a gépet teherau-
tóval vagy utánfutóval kell szállítani, használjon 
megfelelő teherbírású, szélességű és hosz-
szúságú rámpát. A gépet álló motorral, vezető 
nélkül és csak megfelelő számú személy 
alkalmazásával tolja a szállító eszközre. Szál-
lítás közben zárja el a benzincsapot (ha van), 
engedje le a vágóegységet vagy a tartozékot, 
húzza be a kéziféket, és megfelelően rögzítse 
a gépet a szállító járműhöz kötelekkel vagy lán-
cokkal.

F) KÖRNYEZETVÉDELEM
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1) A környezet védelmét a gép használata során 
elsődleges fontossági szempontként kell figye-
lembe venni, mivel ez a békés egymás mellett 
élés és környezetünk érdeke. Ne zavarjon má-
sokat a szomszédságában.
2) Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a cso-
magolóanyagok, olaj, benzin, szűrők, használt 
alkatrészek vagy bármi egyéb, környezetszeny-
nyező elem selejtezésére vonatkozóan; ezeket 
a hulladékokat ne helyezze a háztartási hulla-
dékba, hanem szelektív hulladékkezelés kereté-
ben szállítsa a megfelelő gyűjtőtelepekre, ahol 
gondoskodnak azok újrahasznosításáról.
3) Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a levá-
gott növényzet megsemmisítését illetően.
4) Az üzemen kívül helyezéskor ne szennyezze 
a géppel a környezetet, hanem a hatályos helyi 
előírások értelmében adja le egy gyűjtőtelepen.

2. ISMERKEDJEN MEG A GÉPPEL!

 2.1    A GÉP LEÍRÁSA ÉS ALKALMAZÁSI 
TERÜLETEI

Ez a gép kerti kisgép, pontosan vezetőüléses 
fűnyírógép.
A gép egy motorral van felszerelve, mely mű-
ködteti a burkolattal védett vágóegységet, to-
vábbá egy erőátviteli berendezéssel, mely a gép 
mozgatását biztosítja.
A kezelő a vezetőülésen elhelyezkedve vezet-
heti a gépet és működtetheti a fő vezérléseket. 
Amennyiben a gépkezelő az előírt biztonsági 
feltételeknek ellentmondóan viselkedik, a gépre 
felszerelt biztonsági szerkezetek néhány má-
sodpercen belül leállítják a motort és a vágó-
egységet.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a gépet fűnyírás céljára terveztük és készí-
tettük.
A gyártó által eredeti felszerelésként vagy kü-
lön rendelhető tartozékként előírt speciális tar-
tozékok 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 betartásá-
val.

Felhasználói célcsoport

Ez a gép fogyasztói, azaz nem professzioná-
lis használatra készült. Ez a gép hobbikertészeti 
alkalmazásra készült.

Nem rendeltetésszerű használat

A fentiektől eltérő bármilyen más használat ve-
szélyes lehet és személyi és/vagy tárgyi károkat 
okozhat. Helytelen használatnak minősülnek az 
alábbiak (példaként és nem kizárólagosan):
–   más személyek, gyermekek vagy állatok szál-
lítása a gépen vagy az utánfutón;

–   terhek húzása vagy vonása a vontatásra szol-
gáló eszköz alkalmazása nélkül;

–   a gép használata instabil, síkos, jeges, kö-
ves vagy egyenetlen talajon, a talaj állagának 
megállapítását akadályozó pocsolyás vagy 
víztükrökkel borított felületen.

–   a vágóegység működtetése a nem füves sza-
kaszokon.

–   a gép használata lomb vagy törmelék össze-
gyűjtésére.

A gép helytelen használata a garancia elévü-
lését, valamint a Gyártó bárminemű felelős-
ség alóli mentesülését vonja maga után, a fel-
használóra hárítva a saját magán vagy másokon 
okozott károkból illetve sérülésekből származó 
kötelezettségeket.

 2.2   GÉP AZONOSÍTÓ CÍMKÉJE ÉS  
ALKATRÉSZEI  
(lásd az ábrákat a ii. oldalon)

1.  Zajteljesítmény szint
2.  CE minőségazonossági jelzés
3.  Gyártás éve
4.  Motor teljesítménye és működési sebessége
5.  Gép típusa
6.  Gyártási szám
7.  Súly kg-ban
8.  A gyártó neve és címe
9.  Erőátvitel típusa (ha fel van tüntetve)
10. Cikkszám

A példa megfelelőségi nyilatkozat a használati 
útmutató utolsó előtti oldalán található.

   /–––/–––/–––/–––/–––/–––/–––/

Írja ide gépének azonosító számát (6)

Közvetlenül a gép vásárlása után írja át az azo-
nosító számokat (3 - 5 - 6) a használati utasí-
tás utolsó oldalán található, erre a célra szol-
gáló helyre.
A gép egy sor főbb alkatrészből áll, amelyek a 
következő funkciókat látják el:
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11.   Vágóegység csoport: a forgó vágóegysége-
ket magába foglaló ház 

12.   Vágóegységek: a fűnyírásra szolgáló ele-
mek, a végeken található bordák elősegí-
tik a lenyírt fű továbbítását a kidobó csa-
torna felé.

13.   Kidobó csatorna: összekötő elem a vágó-
egység-tárcsa és a gyűjtőzsák között. 

14.   Gyűjtőzsák: a lenyírt fű összegyűjtésén túl 
biztonsági szerepet is játszik, mivel meg-
akadályozza, hogy a vágóegységek által 
esetlegesen összegyűjtött tárgyakat a gép 
kidobja.

15.   Hátsó kidobás védőrész (igényelhető): a 
gyűjtőzsák helyére felszerelve megakadá-
lyozza, hogy a vágóegységek által eset-
legesen összegyűjtött tárgyakat a gép ki-
dobja.

16.   Motor: mind a vágóegységek, mind a kere-
kek meghajtója. Jellemzői és használatá-
nak szabályai egy külön használati utasítás-
ban vannak leírva.

17.   Akkumulátor: a motor beindításához szük-
séges energiát szolgáltatja. Jellemzői és 
használatának szabályai egy külön haszná-
lati utasításban vannak leírva.

18.   Vezetőülés: a kezelő munkavégzési helye. 
Érzékelővel láttuk el, mely érzékeli a vezető 
jelenlétét a biztonsági berendezések műkö-
désbe lépése céljából.

19.   Előírásokat tartalmazó és biztonsági cím-
kék: a biztonságos munkavégzéshez szük-
séges alapvető rendelkezésekre emlékez-
tetnek.

20.   Vizsgálóablak: az akkumulátorhoz való hoz-
záféréshez; egy csavar rögzíti, a gép műkö-
dése során mindig legyen zárva.

 2.3  BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

A gépet körültekintően kell használni! Emlékez-
tetőül piktogramokat ábrázoló címkéket tettünk 
a gépre, melyek az alapvető használati óvintéz-
kedésekre emlékeztetnek. Ezek a címkék a gép 
szerves részét alkotják. Amennyiben egy címke 
leszakad vagy olvashatatlanná válik, forduljon a 
márkakereskedőhöz a cseréért. Jelentésük ma-
gyarázata az alábbiakban található.

31.  Figyelem:  Olvassa el az utasításokat gép 
használata előtt!

32.  Figyelem:  Vegye ki az indítókulcsot, és 
olvassa el az utasításokat bármilyen kar-
bantartási vagy javítási művelet elvégzése 
előtt!

33.  Veszély! Tárgyak kidobásának veszélye: 
Ne dolgozzon anélkül, hogy a hátsó kido-
bás védőrészt vagy a gyűjtőzsákot felsze-
relte volna.

34.  Veszély! Tárgyak kidobásának veszélye: 

Tartsa távol az embereket!
35.  Veszély! A gép felborulásának veszélye: 

Ne használja ezt a gépet 10°-nál merede-
kebb terepen!

36.  Veszély! Csonkítás veszélye: Ellenőrizze, 
hogy a gyerekek kellő távolságra tartózkod-
janak a géptől, amikor a motor be van kap-
csolva.

37.  Vágásveszély. Vágóegységek mozgás-
ban. Ne tegye kezét vagy lábát a vágóegy-
ségek házába.

38.  Figyelem! Tartózkodjon a meleg felületek-
től távol.

39.   Ne lépjen fel a gépre úgy, hogy a lábát a vá-
góegység-tárcsa védőrészeire helyezi.

 2.4  ELŐÍRÁSOK VONTATÁSHOZ

Igény esetén rendelhető egy olyan készlet, mely 
lehetővé teszi, hogy egy kis utánfutót lehessen 
vontatni. Ezt a kiegészítőt a hozzá adott utasítá-
sok szerint kell felszerelni.  

41.  Használatakor ne lépje túl a címkén fel-
tüntetett maximális terhelési értékeket, és 
tartsa be a biztonsági szabályokat.

 MEGJEGYZÉS  A 3. és további fejezetekben 
hivatkozott ábrák a jelen használati útmutató iii. 
és azt követő oldalain találhatók.

3. KICSOMAGOLÁS ÉS 
   ÖSSZESZERELÉS

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.

 FONTOS  A gépet motorolaj és benzin nélkül 
szállítjuk le. A motort beindítása előtt töltse fel a 
füzetben található előírások szerint.

FIGYELEM!  A gép kicsomagolását és 
összeszerelését szilárd, sík felületen kell vé-
gezni, továbbá elegendő helyet kell biztosí-
tani a gép és a csomagolás mozgatásához a 
megfelelő szerszámok alkalmazásával.

 3.1  KICSOMAGOLÁS

A csomagolóanyag eltávolításakor ügyeljen 
arra, hogy ne veszítse el az egyes alkatrésze-
ket és a gép tartozékait, valamint arra, hogy ne 
sértse meg a vágóegység-tárcsát, amikor a gé-
pet leveszi az alap raklapról.
A csomagolás tartalmazza:
–   magát a gépet;
–   a kormánykereket;
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–   az ülést;
–   az elülső lökhárítót (ha van);
–   az akkumulátort;
–   a gyűjtőzsákot (az arra vonatkozó utasítások-
kal);

–   egy tasakot a következőkkel:
    –   használati utasítások és dokumentumok;
    –   a géphez adott csavarok, köztük a kor-

mánykerék rögzítő csap,
    –   2 indítókulcsot és egy 10 A-es csere 

olvadóbiztosítékot.

 MEGJEGYZÉS  A vágóegység-tárcsa sérü-
lésének elkerülése végett állítsa azt a legmaga-
sabb helyzetbe, és különösen figyeljen, amikor 
leveszi az alap raklapról.

  Hidrosztatikus erőátvitel

–   A gép raklapról való levételének és moz-
gatásának megkönnyítésére állítsa az erő-
átvitelt kiengedő kart «B» állásba  
(lásd 4.33). 

A csomagolóanyagok selejtezését mindig a he-
lyi hatályos előírásoknak megfelelően kell elvé-
gezni.

 3.2  A KORMÁNYKERÉK FELSZERELÉSE

• “I” típusú kormánykerék (3.1  ábra)

Állítsa a gépet vízszintes helyzetbe és állítsa 
egyenesbe az első kerekeket.
Tegye a kormánykereket (1) a kiálló tengelyre 
(2), és fordítsa el úgy, hogy a küllők az ülés felé 
nézzenek.

A kormánykerék kerékagyán és a tengelyen ta-
lálható furatot állítsa egy vonalba, majd üsse be 
kalapáccsal a csomagolásban található csapot 
(3). Ügyeljen arra, hogy a vége teljes mértékben 
kijöjjön a másik oldalon.

 MEGJEGYZÉS  A csap beverésének utolsó 
szakaszában, hogy ne sértse meg a kormány-
kereket, javasoljuk egy megfelelő átmérőjű 
szegecselőrúd vagy csavarhúzó használatát.

• “II” típusú kormánykerék (3.2  ábra)

Állítsa a gépet vízszintes helyzetbe és állítsa 
egyenesbe az első kerekeket.
Egy csavarhúzó segítségével vegye le a kor-
mány (1) középső burkolatát.(1a).
Tegye a kormánykereket (1) a kiálló tengelyre 
(2), és fordítsa el úgy, hogy a küllők az ülés 
felé nézzenek, ezután tolja be úgy, hogy a kor-
mánykerék csonkja a csap (3) kiálló végeire 

rögzüljön.
Rögzítse a kormányt a mellékelt csavarral (6) és 
alátétekkel (4) és (5), a megadott sorrendben. 
Húzza meg ütközésig a csavart (6) egy cső-
kulccsal.
Pattintsa a kormány burkolatának (1a) kapcsát 
a helyére.

 3.3   AZ ÜLÉS FELSZERELÉSE (3.3 ábra)

Szerelje fel az ülést (1) a lemezre (2) a csavarok 
(3) segítségével.

 3.4   ELÜLSŐ LÖKHÁRÍTÓ FELSZERELÉSE 
(ha tartozék)  

• “I” típusú lökhárító (3.4 ábra)
• „II” típusú lökhárító (3.5 ábra)

Szerelje fel az elülső lökhárítót (1) az alváz (2) 
alsó részére a négy csavar (3) segítségével.

 3.5   AZ AKKUMULÁTOR FELSZERELÉSE 
ÉS CSATLAKOZTATÁSA 
(3.6. - 3.7. ábra)

Az akkumulátorhoz (1) való hozzáféréshez távo-
lítsa el a zárral (3) rögzített vizsgálóablakot (2).
A tartozék csavarok segítségével csatlakoz-
tassa először a piros vezetéket (4) a pozitív pó-
lushoz (+), majd a fekete vezetéket (5) a negatív 
pólushoz (–) a megadott módon. 
Kenje meg szilikonos kenőanyaggal a kapcso-
kat, és ügyeljen a piros vezeték (4) védősapká-
jának helyes felhelyezésére. 
Szerelje vissza vizsgálóablakot (2) és rögzítse 
a zárral (3).

 FONTOS  Mindig gondoskodjon a teljes fel-
töltésről, melyet az akkumulátor füzetében meg-
adottak szerint kell elvégezni.

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

4. VEZÉRLÉSEK ÉS ELLENŐRZŐ 
   MŰSZEREK

 4.1  KORMÁNYKERÉK (4.1 ábra 1)

Az elülső kerekek elfordulását vezérli.

 4.2  GÁZKAR (4.1 ábra 2)

A motor fordulatszámát szabályozza. Az adat-
lapon megjelölt állások a következőknek felel-
nek meg:
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  «STARTER»  hidegindítás  

  «LASSÚ»  motor minimális fordulatszámon

  «GYORS»   motor maximális fordulatszá-
mon

–   A «STARTER» állás a keverék dúsítását 
okozza, hidegindításkor és csak a ténylege-
sen szükséges ideig szabad használni.

–   Helyváltoztatáskor a «LASSÚ» és a 
«GYORS» közötti köztes állást válassza.

–   Fűnyíráskor a kart tegye «GYORS» állásba.

 4.2a   STARTER VEZÉRLÉS (ha van)  
(4.1 ábra 2a)

A keveréket dúsítja. Hidegindításkor, csak a 
ténylegesen szükséges ideig szabad használni.

 4.3   KULCSOS KAPCSOLÓ (4.1 ábra 3)

Ennek a kulcsos vezérlésnek három állása van, 
melyek a következőknek felelnek meg:

  «LEÁLLÁS»  minden kikapcsolva;

  «MENET»   az összes funkció működésben 
van;

   «BEINDÍTÁS»   bekapcsolja az  
indítómotort.

–   Ha elengedi a kulcsot a «BEINDÍTÁS» állás-
ban, az automatikusan visszatér a «MENET» 
állásba.

 4.4   KÉZIFÉK KARJA (4.1 ábra 4)

A kézifék megakadályozza, hogy a gép elmoz-
duljon, miután leparkolta. A karnak két állása 
van:

«A»  =   Fék kiengedve 
«B»   =  Fék behúzva
–   A kézifék behúzásához nyomja le padlóig a 
pedált (4.21 vagy 4.31), és állítsa a kart «B» 
állásba. Amikor leveszi a lábát a pedálról, a 
pedál az alsó állásban marad.

–   A kézifék kiengedéséhez nyomja le a pedált 
(4.21 vagy 4.31), és a kar visszaáll «A» ál-
lásba.

 4.5   VILÁGÍTÁS KAPCSOLÓ (ha van)  
(4.1 ábra 5)

A világítás bekapcsolását vezérli, amikor a kulcs 
(4.3) «MENET» állásban van. . 

 4.6   A MŰSZERFALON TALÁLHATÓ  
JELZŐLÁMPÁK ÉS HANGJELZŐ  
(4.1 ábra 6)

–   A hangjelzés arra figyelmeztet, hogy a gyűjtő-
zsák megtelt (lásd 5.4.6).

  Gépek egy jelzőlámpával  
(4.1 ábra 6a)

Ez a jelzőlámpa akkor gyullad ki, amikor a 
kulcs (4.3) «MENET» állásban van, és műkö-
dés közben végig égve marad.
–   Ha villog, az azt jelenti, hogy a motor indí-
tásához szükséges engedélyezés hiány-
zik (lásd 5.2).

  Gépek 6 jelzőlámpával felszerelt 
műszerfallal (4.1 ábra 6b)

A műszerfalon egy panel található egy 
sor jelzőlámpával, melyek a kulcs (4.3)  
«MENET» állásba fordításával gyulladnak ki.
–   A jelzőlámpa kigyulladása az alábbiakat 
jelenti:

a)   kézifék behúzva;
b)   nincs gyűjtőzsák vagy hátsó kidobás vé-

dőrész;
c)  vágóegység bekapcsolva;
d)  nincs jelen a kezelő;
e)  erőátvitel üresben; 
f)   rendellenességek az akkumulátor töltésé-
ben (járó motor mellett)

 4.7   A VÁGÓEGYSÉGEK BEKAPCSOLÓ 
VEZÉRLÉSE ÉS FÉKJE (4.1 ábra 7)

A gomba alakú kapcsoló lehetővé teszi a vágó-
egységek bekapcsolását egy elektromágneses 
tengelykapcsolón keresztül.

    «A»  Benyomva =   vágóegységek  
kikapcsolva 

   «B»  Kihúzva =   vágóegységek  
bekapcsolva 

–   Ha az előírt biztonsági feltételek betartása 
nélkül kapcsolja be a vágóegységeket, ak-
kor a motor kikapcsol, vagy nem lehet beindí-
tani (lásd 5.2).

–   A vágóegységek kikapcsolásakor («A» állás) 
egyidejűleg egy fék kerül működtetésre, mely 
néhány másodpercen belül leállítja forgást.
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 4.8   A VÁGÁSI MAGASSÁGOT BEÁLLÍTÓ 
KAR (4.1 ábra 8)

Ennek a karnak hét állása van, melyet a vonat-
kozó adatlapon “1”-től “7”-ig tüntettünk fel. Mind-
egyik egy eltérő vágási magasságnak felel meg 
3 cm és 8 cm között.
–   Amennyiben az egyik állásról a másikra akar 
váltani, meg kell nyomnia a kar végén talál-
ható kioldó nyomógombot.

 4.9   GYŰJTŐZSÁK FORDÍTÓKAR 
(ha tartozék) (4.1 ábra 9)

Ez a helyéből kihúzható kar lehetővé teszi a 
gyűjtőzsák átfordítását a kiürítéshez, ezzel meg-
könnyíti a kezelő munkáját.

 4.10   NYÍRÁS HÁTRAMENETBEN ENGE-
DÉLYEZŐ GOMB (4.1. ábra, 10 sz.)

A gomb nyomva tartásával lehetővé válik a hát-
ramenet bekapcsolt vágóegységek mellett, 
anélkül, hogy a motor leállna. 

  Mechanikus erőátvitel

 4.21   TENGELYKAPCSOLÓ / 
FÉKPEDÁL (4.2 ábra 21)

Ez a pedál kettős funkciót lát el: a menet ele-
jén tengelykapcsolóként működik, be- vagy 
kikapcsolja a kerekek meghajtását, később 
fékként működik, mely a hátsó kerekek-
re hat.

 FONTOS  Különös figyelmet fordítson ar-
ra, hogy a tengelykapcsolás szakasza ne le-
gyen túl hosszú, hogy túl ne melegedjen a 
motor hajtószíja, melynek következményében 
károsodhat.

 MEGJEGYZÉS  Menet közben ne tartsa lá-
bát a pedálon!

 4.22    SEBESSÉGVÁLTÓKAR  
(4.2 ábra 22)

A sebességváltókarnak hét állása van, me-
lyek az öt előremeneti sebességnek, az 
üresnek «N» és a hátramenetnek «R» felel-
nek meg. 
Sebességváltáskor nyomja le félig a pedált 
(4.21), és állítsa a sebességváltókart a cím-
kén látható útmutatások szerint a kívánt se-
bességbe.

FIGYELEM!  A hátramenetet álló 
helyzetben kell kapcsolni.

  Hidrosztatikus erőátvitel

 4.31   FÉKPEDÁL (4.3 ábra 31)

Ez a pedál a hátsó kerekekre ható féket hoz-
za működésbe.

 4.32   MEGHAJTÁSPEDÁL (4.3 ábra 32)

Ennek a pedálnak a segítségével tudja a ke-
rekekre kapcsolni a meghajtást, valamint a 
gép sebességét – mind előre- mind hátrame-
netben – szabályozni.
–   Az előremenet bekapcsolásához nyom-
ja lába hegyével a pedált «F» irányba. Ha 
nagyobb erővel nyomja a pedált, fokozato-
san növekszik a gép sebessége.

–   A hátramenet bekapcsolásához nyomja 
sarkával a pedált «R» irányba.

–   Ha felengedi a pedált, automatikusan visz-
szaáll üres «N» állásba.

FIGYELEM!  A hátramenetet álló 
helyzetben kell kapcsolni.

 MEGJEGYZÉS  Amennyiben a meghajtás-
pedált behúzott kézifékkel (4.4.) hozza műkö-
désbe – mind előre- mind hátramenetben – a 
motor leáll.
 
 4.33   HIDROSZTATIKUS ERŐÁTVITELT 

KIIKTATÓ KAR (4.3 ábra 33)

Ennek a karnak két állása van, melyeket egy 
adattábla mutat:
«A»  =   Erőátvitel bekapcsolva: menet és 

nyírás közben az összes használa-
ti feltételhez;

«B»  =   Erőátvitel kiiktatva: álló motor mel-
lett jelentősen csökkenti a gép kéz-
zel történő mozgatásához szükséges 
erőkifejtést.

 FONTOS  Az erőátviteli berendezés káro-
sításának elkerülése végett ezt a műveletet 
csak álló motor mellett, «N» állásban levő pe-
dállal (4.32.) szabad elvégezni.

5. HASZNÁLATI SZABÁLYOK
 5.1   BIZTONSÁGI TANÁCSOK

FIGYELEM!  Ha elsősorban dombos te-
rületeken használja (soha nem haladhatja 
meg a 10°-ot) ajánlott az ellensúlyok (melye-
ket igény esetén a géphez adunk, lásd  8.1.) 
felszerelése az első kerekek tengelye alá. Ez-
zel megnöveli a gép elülső részének stabili-
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tását, és csökkenti felemelkedésének lehe-
tőségét.

 FONTOS  A vezérlések állásaira vonatkozó 
összes utalás a 4. fejezetben található.

 5.2    A BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK   
BEAVATKOZÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A biztonsági berendezések két kritérium sze-
rint hatnak:
–   a motor beindítását megakadályozzák, amikor 
nincs betartva az összes biztonsági feltétel;

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

a) A motor beindításához mindenképpen szük-
séges:
–   hogy az erőátvitel üresben legyen;
–   hogy a vágóegységek ki legyenek kapcsolva;
–   a kezelő üljön a helyén;

b) A motor leáll, amikor:
–   a kezelő elhagyja az ülést;
–   a kezelő felemeli a gyűjtőzsákot vagy leveszi 
a hátsó kidobás védőrészt bekapcsolt vágó-
egységek mellett;

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

–   kapcsolja a sebességváltót (lásd 4.22) vagy 
megnyomja a meghajtáspedált (lásd 4.32), 
miközben a kézifék be van húzva.

 5.3   ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK A MUNKA 
MEGKEZDÉSE ELŐTT

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

 5.3.1  Az ülés beállítása (5.1 ábra)

Az ülés helyzetének megváltoztatásához lazítsa 
meg a négy rögzítőcsavart (1), és mozdítsa el a 
tartószerkezet nyílásai mentén.
Miután megtalálta a megfelelő helyzetet, húzza 
meg a négy csavart (1).
 5.3.2  Gumiabroncsok nyomása (5.2 ábra)

A gumiabroncsok megfelelő légnyomása alap-
vető feltétel a vágóegység-tárcsa tökéletes be-
állításához, és ezért a pázsit egyenletes nyírá-
sához.

Tekerje le a védősapkát, és csatlakoztassa a 
szelepeket egy manométerrel ellátott sűrítettle-
vegő-csaphoz, és állítsa be a nyomást a meg-
adott értékekre.

 5.3.3  Olaj- és benzinutántöltés

 MEGJEGYZÉS  A motor használati utasítá-
sában adtuk meg a felhasználandó olaj és ben-
zin típusát.

Álló motor mellett, ellenőrizze az olajszintet: a 
motor használati utasításában megadott pontos 
módozat szerint a mérőpálca MIN és MAX ro-
vátkája között kell lennie. (5.3 ábra)

Az üzemanyag utántöltéshez használjon töl-
csért. Ügyeljen arra, hogy ne töltse teljesen tele 
a tartályt. (5.4 ábra)

 
VESZÉLY!  Az utántöltést álló motorral, 

nyílt vagy jól szellőző helyen kell elvégezni. 
Ne feledje soha, hogy a benzingőz gyúlé-
kony! SOHA NE KÖZELÍTSEN NYÍLT LÁNG-
GAL A TARTÁLY NYÍLÁSÁHOZ, HOGY EL-
LENŐRIZZE A BENZIN MENNYISÉGÉT, ÉS 
NE DOHÁNYOZZON TANKOLÁS KÖZBEN!

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

 5.3.4   A kimeneti védőrészek felszerelése 
(gyűjtőzsák vagy hátsó kidobás vé-
dőrész)

FIGYELEM!  Soha ne használja a gépet 
anélkül, hogy felszerelte volna a kidobás vé-
dőrészeket!

Kapcsolja fel a gyűjtőzsákot (1) a tartókra (2), és 
állítsa be a hátsó lemezhez képest úgy, hogy a 
két hivatkozási pont (3) egybeessen.

A beállítást a jobb oldali tartó oldalsó támasz-
tékként való használata biztosítja.
Győződjön meg arról, hogy a gyűjtőzsák nyílá-
sának alsó csöve az erre a célra szolgáló tartó-
szöghöz (4) kapcsolódjon. (5.5 ábra)
Amennyiben gyűjtőzsák nélkül kíván dolgozni, 
kérésre rendelhető egy hátsó kidobás védőrész 
készlet (lásd 8.1.), melyet a hátsó lemezhez kell 
rögzíteni, az erre vonatkozó utasításokban leír-
tak szerint. (5.6 ábra)

 5.3.5   A gép üzembiztosságának és  
hatékonyságának ellenőrzése

1.   Vizsgálja felül, hogy a biztonsági szerkezetek 
a megjelölt (lásd 5.2) módon működnek-e.

2.   Győződjön meg arról, hogy a fék szabályo-
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san működik-e.
3.   Ha a vágóegységek vibrálnak vagy nem biz-

tos abban, hogy élesek-e, ne kezdjen hozzá 
a fűnyíráshoz. Soha ne feledje, hogy:

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

      –   A meglazult vágóegység rendellenes vib-
rálást okoz, és veszélyforrást jelenthet.

FIGYELEM!  Ne használja a gépet, ha 
nem biztos hatékonyságában és biztonságos 
voltában. Haladéktalanul forduljon a márka-
kereskedőhöz a szükséges ellenőrzések és 
javítások elvégzése céljából.

 5.4  A GÉP HASZNÁLATA

 5.4.1  Indítás

A motor indításához ( 5.7 ábra):
–   nyissa ki a benzincsapot (1) (ha van);
–   az erőátvitelt tegye üresbe («N»);  
(lásd 4.22 vagy 4.32);

–   kapcsolja ki a vágóegységeket (lásd 4.7);
–   dombos területeken húzza be a kéziféket;
–   hidegindítás esetén kapcsolja be a startert 
(lásd 4.2 vagy 4.2a);

–   amennyiben a motor már meleg, elegendő 
a kart a «LASSÚ» és «GYORS» állás közé 
tenni;

–   dugja be az indítókulcsot, és fordítsa el «ME-
NET» állásba az áramkör bekapcsolásához, 
majd az «INDÍTÁS» állásba a motor beindítá-
sához;

–   miután megtörtént az indítás, engedje el a 
kulcsot.

Miután beindította a motort, vigye a gázkart 
«LASSÚ» állásba.

 FONTOS  A startert nyomban ki kell kapcsolni, 
amint a motor már rendesen jár. Ha meleg motor 
mellett használja, szennyezheti a gyújtógyertyát 
és a motor szabálytalan működését okozhatja.

 MEGJEGYZÉS  Amennyiben az indítás ne-
hézkes, ne használja hosszan az önindító mo-
tort, hogy az akkumulátor ne merüljön le, és a 
motor ne szívja meg túlzottan magát. Állítsa  visz-
sza a kulcsot «LEÁLLÁS» helyzetbe, várjon né-
hány másodpercet, és ismételje meg a művele-
tet. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, 
nézze meg a használati utasítás “7.” fejezetét és 
a motor használati utasítását.

 FONTOS  Soha ne feledje, hogy a biztonsági 
berendezések megakadályozzák a motor indítá-
sát, amikor nem tartja be a biztonságos munka 
feltételeit (lásd 5.2). Ezekben az esetekben, mi-
után visszaállította az indítás feltételeit, a kulcsot 

állítsa vissza «LEÁLLÁS» helyzetbe, csak ezután 
tudja a motort ismételten beindítani.

 5.4.2  Előremenet és helyváltoztatás

A helyváltoztatás közben:
–   kapcsolja ki a vágóegységeket; 
–   állítsa a vágóegység-tárcsát a legmagasabb 
(«7») állásba;

–   állítsa a gázkart a «LASSÚ» és a «GYORS» 
állás közötti helyzetbe.

  Mechanikus erőátvitel

Nyomja le padlóig a pedált (lásd 4.21), és a 
sebességváltókart tegye 1-es sebességfoko-
zatba (lásd 4.22).

Tartsa nyomva a pedált, és engedje ki a ké-
ziféket. Engedje fel lassan a pedált, amely 
így a “fék” funkcióból átáll a “tengelykapcso-
ló” funkcióra, és működésbe hozza a hátsó 
kerekeket (lásd 4.21).

FIGYELEM!  Fokozatosan engedje fel 
a pedált, hogy a túl hirtelen sebességkap-
csolás miatt ne emelkedjen fel a gép elül-
ső része, és ne veszítse el az uralmat a 
gép felett.

Fokozatosan érje el a kívánt sebességet a 
gázkar és a sebességváltó segítségével. 
Sebességváltáshoz a pedált nyomja le fél-
útig (lásd 4.21), hogy a tengelykapcsoló mű-
ködésbe lépjen.

  Hidrosztatikus erőátvitel

Engedje ki a kéziféket, és engedje fel a fék-
pedált (lásd 4.31).

Nyomja a meghajtás pedált (lásd 4.32) «F» 
irányba. A pedál nyomásának változtatásá-
val és a gázkar állításával érje el a kívánt se-
bességet.

FIGYELEM!  A meghajtást az alább 
leírt (lásd 4.32) módon kell bekapcsolni, 
hogy a túl hirtelen bekapcsolás miatt ne 
emelkedjen fel a gép elülső része, és ne 
veszítse el az uralmat a gép felett, külö-
nösen lejtőkön.

 5.4.3  Fékezés

Először csökkentse a gép sebességét a motor 
fordulatszámának csökkentésével, majd nyomja 
meg a fékpedált (lásd 4.21 vagy 4.31) a sebes-
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ség további csökkentéséhez, egészen a meg-
állásig.

  Hidrosztatikus erőátvitel

A meghajtáspedál felengedésével már érez-
hetően lassul a gép.

 5.4.4  Hátramenet

 FONTOS  A hátramenetbe mindig álló helyzet-
ben kell váltani.

FONTOS  Ahhoz, hogy hátramenetet tudjon vé-
gezni bekapcsolt vágóegységek mellett, meg 
kell nyomni és nyomva kell tartani az engedé-
lyező gombot (lásd 4.7), ellenkező esetben a mo-
tor leáll.

  Mechanikus erőátvitel

Nyomja meg a pedált a gép leállásáig, tegye 
hátramenetbe a kar oldalirányú elmozdításá-
val «R» állásba (lásd 4.22). Fokozatosan en-
gedje fel a pedált a tengelykapcsoló bekap-
csolásához, és kezdje meg a hátramenetet.

  Hidrosztatikus erőátvitel

A gép leállását követően kezdje meg a hát-
ramenetet úgy, hogy a meghajtáspedált «R» 
irányba (lásd 4.32) nyomja.

 5.4.5  Fűnyírás

 102-es modell

(5.8 ábra) Állítsa be a borotválás-gátló kis 
kerekeket (1), melyek funkciója az, hogy 
csökkentsék a kockázatát annak, hogy a pá-
zsitban szakadások keletkezzenek a vágó-
egység-tárcsa peremének csúszása miatt 
az egyenetlen talajon.

A kis kerekek négy felszerelési állása biz-
tosítja, hogy a vágóegység-tárcsa pereme 
és a talaj között meglegyen a biztonsági tá-
volság.

Az állás megváltoztatásához csavarja ki, és 
húzza ki a csapot (1), majd helyezze vissza 
a kis kereket (2) az átmérőjének megfelelő 
sorban a felső vagy az alsó furatba.

FIGYELEM!  Ezt a műveletet min-
dig ÁLLÓ MOTOR ÉS KIKAPCSOLT 

VÁGÓEGYSÉGEK MELLETT kell mind-
két kis keréken elvégezni, ügyeljen arra, 
hogy a kerekek azonos magasságban le-
gyenek!

A fűnyírás megkezdéséhez:
–   tegye a gázkart «GYORS» állásba;
–   állítsa a vágóegység-tárcsát a legmagasabb 
állásba;

–   a vágóegységeket (lásd 4.7) csak a pázsit fe-
lett indítsa be, soha ne indítsa be kavicsos ta-
lajon vagy túl magas fűben; 

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

–   szabályozza be a sebességet és a vágási ma-
gasságot (lásd 4.8) a pázsit jellegének megfe-
lelően (a fű magassága, sűrűsége és nedves-
sége szerint).

FIGYELEM!  Amikor dombos területen 
nyírja a füvet, csökkentenie kell a sebessé-
get: a biztonságos munka feltételeit csak így 
biztosítja (lásd 1A-C7-8-9).

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

Minden alkalommal, amikor egy akadályon kell 
áthaladnia, kapcsolja ki a vágóegységeket, és 
a vágóegység-tárcsát állítsa a legmagasabb ál-
lásba.

 5.4.6   A gyűjtőzsák ürítése (5.8 ábra)

 MEGJEGYZÉS  A gyűjtőzsákot csak kikap-
csolt vágóegységek mellett lehet kiüríteni, ellen-
kező esetben a motor leáll.

Ne hagyja túlságosan megtelni a gyűjtőzsákot, 
hogy ne tömítse el a kidobó csatornát. 
Hangjelzés jelzi, ha a gyűjtőzsák megtelt. Ekkor:
–   kapcsolja ki a vágóegységeket (lásd 4.7), és a 
hangjelzés megszakad;

–   csökkentse a motor fordulatszámát;
–   tegye üresbe (N) (lásd 4.22 – Mechanikus 
erőátvitel vagy 4.32 – Hidrosztatikus erőátvi-
tel), és állítsa meg a gépet;

–   dombos területeken húzza be a kéziféket;
–   húzza ki a kart (1-ha van), vagy fogja meg a 
hátsó markolatot (1a) és a kiürítéshez fordítsa 
meg a gyűjtőzsákot;

–   zárja vissza a gyűjtőzsákot, hogy a tartószög-
höz (2) kapcsolódjon.

 5.4.7   A kidobó csatorna kiürítése

Nagyon magas vagy nedves fű nyírása túl ma-
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gas sebesség mellett a kidobó csatorna eltömő-
dését okozhatja. Eltömődés esetén a követke-
zőket kell tenni:
–   ne haladjon tovább, kapcsolja ki a vágóegy-
ségeket és állítsa le a motort;

–   vegye le a gyűjtőzsákot vagy a hátsó kidobás 
védőrészt;

–   távolítsa el az összegyűlt füvet a kidobó csa-
torna nyílásán keresztül.

FIGYELEM!  Ezt a műveletet mindig álló 
motor mellett kell végezni!

 5.4.8  A fűnyírás vége

A fűnyírás végeztével kapcsolja ki a vágóegy-
ségeket és csökkentse a motor fordulatszámát. 
Visszamenet közben tartsa a vágóegység-tár-
csát a legmagasabb állásban.

 5.4.9  A munka vége

Állítsa meg a gépet, a gázkart tegye «LASSÚ» 
állásba, és állítsa le a motort úgy, hogy a kulcsot 
«LEÁLLÁS» helyzetbe fordítja.
Miután leállította a motort, zárja el a benzincsa-
pot (1) (ha van). (5.10 ábra)

FIGYELEM!  A visszacsapó láng el-
kerülése végett tartsa a gázkart «LASSÚ» 
állásban 20 másodpercig, mielőtt a motort 
kikapcsolja. 

 FONTOS  Soha ne hagyja a kulcsot «MENET» 
állásban, amikor a motor nem jár, hogy le ne me-
rüljön az akkumulátor.

 5.4.10  A gép tisztítása

Minden használat után tisztítsa meg kívülről a 
gépet, ürítse ki a gyűjtőzsákot, és rázza meg, 
hogy a fű- és földmaradékokat eltávolítsa.

A karosszéria műanyag részeit vizes-tisztítósze-
res szivaccsal törölje át. Ügyeljen arra, hogy ne 
vizezze be a motort, az elektromos részeket és 
a műszerfal alatt található elektronikus kártyát.

 FONTOS  Soha ne használjon nagynyomású 
vízsugarat vagy agresszív folyadékokat a karosz-
széria és a motor tisztításához!

FIGYELEM!  A gép optimális hatékony-
sága és biztonsága érdekében ügyeljen arra, 
hogy a vágóegység-tárcsa felső részén ne 
gyűljön fel a száraz levágott fű és egyéb 
szennyeződés. 
Minden használat után tisztítsa meg gondosan 
a vágóegység-tárcsát, és távolítsa el a fűmara-
dékot és az egyéb szennyeződéseket.

FIGYELEM!  A vágóegység-tárcsa tisz-
títása során viseljen védőszemüveget, és 
távolítsa el a gép közeléből a személyeket 
vagy állatokat.

a)  A vágóegység-tárcsa és a kidobó csatorna 
belső részének lemosását szilárd talajon vé-
gezze, közben:
–   legyen felszerelve a gyűjtőzsák vagy a hátsó 
kidobás védőrész;

–  a kezelő üljön a helyén;
–  a vágóegység-tárcsa legyen az «1» állásban;
–  járjon a motor;
–  legyen üresben az erőátvitel;
–  a vágóegységek legyenek bekapcsolva.

Csatlakoztasson egy vízcsövet az erre a célra 
szolgáló csatlakozóhoz (1), és folyasson bele vi-
zet. Kapcsolja be a vágóegységet és hagyja né-
hány percig forogni. (5.11 ábra)

 FONTOS  Az elektromágneses tengelykap-
csoló megfelelő működésének megőrzése cél-
jából:
–  kerülje a tengelykapcsoló érintkezését olajjal;
–  ne irányítson nagy nyomású vízsugarat közvet-

lenül a tengelykapcsoló egységre;
–  ne tisztítsa a tengelykapcsolót benzinnel.

Vegye le a gyűjtőzsákot, ürítse ki, öblítse ki, és 
úgy tegye el, hogy hamar megszáradjon.

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

–   a jobb és bal oldali védőszerkezet nyílásain át 
fújjon be sűrített levegőt.  (5.12 ábra)

 5.4.11   Tárolás és használat  
felfüggesztése huzamos időre

Amennyiben előreláthatóan huzamosabb ideig 
(1 hónapnál hosszabb ideig) nem fogja hasz-
nálni a gépet, kapcsolja le az akkumulátor veze-
tékeit, és kövesse a motor használati utasításá-
ban tartalmazott útmutatásokat.
(5.13 ábra) Ürítse ki az üzemanyagtartályt a 
benzinszűrő (2) bemeneténél található cső (1) 
kihúzásával, az üzemanyagot megfelelő edény-
ben tárolja.
Csatlakoztassa ismét a csövet (1), ügyeljen a 
csőbilincs (3) megfelelő visszaszerelésére.
Száraz, az időjárás viszontagságaitól védett 
helyen tárolja a gépet, amennyiben lehetséges 
takarja le ponyvával (lásd 8.4).

 FONTOS  Az akkumulátort száraz, hűvös he-
lyen tárolja. Hosszú (1 hónapot meghaladó) üze-
men kívüli időszak előtt és a tevékenység meg-
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kezdése előtt mindig töltse fel az akkumulátort 
(lásd 6.2.3).

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

 5.4.12   A kártya védelmét szolgáló  
biztonsági berendezés

Az elektronikus kártya rendelkezik egy önmagát 
helyreállító védőegységgel, mely az elektromos 
rendszerben fellépő rendellenességek esetén 
megszakítja az áramkört; ez a beavatkozás le-
állítja a motort, és ezt a jelzőlámpa kialvása jelzi 
(egy jelzőlámpás gépek) vagy a műszerfal tel-
jes kialvása (6 jelzőlámpás műszerfallal rendel-
kező gépek).

Az áramkör néhány másodperc után automa-
tikusan helyreáll. Keresse meg, és hárítsa el a 
meghibásodás kiváltó okát, hogy a megszakítá-
sok ne ismétlődjenek.

 FONTOS  A védőberendezés beavatkozásá-
nak elkerülése végett:
–  ne cserélje fel az akkumulátor pólusait;
–  ne működtesse a gépet akkumulátor nélkül, 

hogy ne idézzen elő rendellenességeket a töl-
tésszabályozó működésében;

–  figyeljen arra, hogy ne okozzon rövidzárlatot.

 5.5   HASZNÁLAT DOMBOS TERÜLTEN 
(5.14 ábra)

Tartsa be a megadott korlátozásokat (max 10° 
- 17%). 

FIGYELEM!  Dombos területeken az elő-
remenet megkezdésekor mindig különösen 
óvatosnak kell lennie, hogy elkerülje a gép 
első részének felemelkedését. Csökkentse a 
sebességet, mielőtt dombos területen kezd 
haladni, különösen lejtő esetén.

VESZÉLY!  Soha ne használja a hátra-
menetet a sebesség csökkentésére lejtőn: el-
veszítheti az uralmát a gép felett, különösen 
csúszós talajon.

  Mechanikus erőátvitel

VESZÉLY!  Soha ne haladjon lej-
tőn úgy, hogy a sebességváltó üresben 
van vagy kikapcsolt tengelykapcsolóval! 
Tegye az egyik alacsony sebességbe a 
gépet, mielőtt álló helyzetben felügyelet 
nélkül hagyja.

  Hidrosztatikus erőátvitel

Lejtőn meghajtáspedál (lásd 4.32) nélkül ha-
ladjon, hogy kihasználja a hidrosztatikus 
erőátvitel fékező hatását, amikor az erőátvi-
tel nincs bekapcsolva.

 5.6   TANÁCSOK A SZÉP PÁZSIT  
FENNTARTÁSÁHOZ

1.   Amennyiben szép, zöld és puha pázsitot sze-
retne, azt rendszeresen kell nyírnia anélkül, 
hogy a füvet megsértené. A pázsit többféle tí-
pusú fűből állhat. Gyakori nyírással a dúsabb 
gyökérzetű fűfélék növekednek, és tömör fű-
takarót hoznak létre. Ellenkező esetben, ha 
ritkábban nyírja, elsősorban a magas és va-
don növő fűfélék növekednek (lóhere, marga-
réta, stb.).

2.   Ajánlatos a füvet akkor nyírni, amikor a pá-
zsit száraz.

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

4.  A motort maximális fordulatszámon kell 
használni, mind a fű tiszta lenyírása érdeké-
ben, mind azért, hogy a lenyírt füvet megfe-
lelő erővel továbbítsa a kidobó csatornán ke-
resztül.

5.   A fűnyírás gyakoriságának a fű növekedésé-
hez kell igazodnia. Ne hagyja, hogy két fűnyí-
rás között a fű nagyon megnőjön.

6.   Az év legmelegebb és legszárazabb idősza-
kaiban ajánlatos hagyni a füvet egy kicsit ma-
gasabbra nőni, hogy elkerülje a talaj kiszá-
radását.

7.   Egy megfelelően gondozott pázsiton a fű op-
timális magassága körülbelül 4-5 cm. Egy 
nyírással nem szabad a teljes magasság egy 
harmadánál többet lenyírni. Ha a fű nagyon 
magas jobb, ha a fűnyírást két alkalommal, 
egy nap kihagyásával végzi el. Először a nyí-
rást a vágóegység legmagasabb állásában 
és esetleg csökkentett vágószélességen vé-
gezze, másodszor pedig a kívánt magassá-
gon. (5.15 ábra) 

8.   A pázsit szebben fog kinézni, ha a nyírást a 
két irányban váltakozva végzi. (5.16 ábra)

9.   Amennyiben a kidobónyílás gyakran eltömő-
dik fűvel, csökkentse a sebességet, mert az 
lehet az oka, hogy a pázsit viszonyaihoz ké-
pest magas a sebesség. Amennyiben a prob-
léma továbbra is fennáll, lehetséges kiváltó 
okok lehetnek a nem kellően éles vágóegy-
ségek vagy az, hogy a bordák profilja defor-
málódott.
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10.   Különösen figyeljen, amikor bokrok és ala-
csony szegélyek közelében nyírja a füvet, 
mert azok károsíthatják a vágóegység-tár-
csa párhuzamosságát és peremét, valamint 
a vágóegységeket. 

 
6. KARBANTARTÁS

 6.1   BIZTONSÁGI TANÁCSOK

FIGYELEM!  Haladéktalanul jelezze a 
márkakereskedőnek vagy a szakszerviznek, 
ha az alábbi géprészek működésében rend-
ellenességet észlel: 
–  fék, 
–  a vágóegységek bekapcsoló és leállító 

vezérlései,
–  az előre- vagy hátramenet bekapcsolása.

 6.2  RENDES KARBANTARTÁS

A táblázat célja, hogy segítsen Önnek a gép 
hatékonyságának és üzembiztos állapotának 
megőrzésében. Tartalmazza a főbb elvégzendő 
műveleteket és azok elvégzésének gyakorisá-
gát.

Az itt látható mezőkbe feljegyezheti a beavat-
kozás végrehajtásának dátumát vagy az üzem-
óraszámot.

Beavatkozás Üzemóra Elvégezve (dátum vagy üzemóra)
1. GÉP

1.1 Vágóegységek rögzítésének és 
élességének ellenőrzése  3) 25

1.2 A vágóegységek cseréje  3) 100

1.3 Hajtószíj ellenőrzése  3) 25

1.4 Hajtószíj cseréje  2) 3) –

1.5 Vágóegységek vezérszíjának ellenőrzése  3) 25

1.6 Vágóegységek vezérszíjának cseréje  2)  3) –

1.7 Fék ellenőrzés és beállítás  3) 25

1.8 Meghajtás ellenőrzése és beállítása  3) 25

1.9 Vágóegységek bekapcsolásának és 
fékezésének ellenőrzése  3) 25

1.10 Az összes rögzítés ellenőrzése 25

1.11 Általános kenés  4) 25

2. MOTOR 1)

2.1 Motorolaj cseréje …

2.2 Levegőszűrő ellenőrzése és tisztítása …

2.3 Levegőszűrő cseréje …

2.4 Benzinszűrő ellenőrzés …

2.5 Benzinszűrő cseréje …
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Beavatkozás Üzemóra Elvégezve (dátum vagy üzemóra)

2.6 Gyújtógyertyák érintkezéseinek ellenőrzése 
és tisztítása …

2.7 Gyertya cseréje …

1)   A motor használati utasításában találja a teljes felsorolást és a gyakoriságot.
2)   Forduljon a márkakereskedőhöz, ha működési rendellenességet észlel.
3)   Ezt a műveletet a márkakereskedő vagy a szakszerviz végezze el.
4)   Ezenfelül az összes illesztés általános kenését minden alkalommal el kell végezni, amikor előrelát-
hatólag hosszú ideig nem fogja használni a gépet. 

 6.2.1  Motor (6.1 ábra) 

 FONTOS  Tartsa be a motor használati utasí-
tásában feltüntetett összes előírást.

A motorolaj leeresztéséhez tartsa erősen a 
hosszabbító csövet (1) és csavarja le a leeresztő 
dugót (2).

A dugó (2) visszaszerelésekor ügyeljen a belső 
tömítés (3) elhelyezésére, és erősen tartva 
húzza meg ütközésig a hosszabbító csövet (1).

 6.2.2  Hátsó tengely

Lezárt egységblokkból áll, nem igényel sem-
milyen karbantartást. Állandó kenésre van fel-
töltve, amelyet nem kell cserélni vagy utántöl-
teni.

 6.2.3  Akkumulátor (6.2 ábra) 

Alapvetően fontos az akkumulátor gondos kar-
bantartása ahhoz, hogy élettartama hosszú le-
gyen. 
Gépének akkumulátorát fel kell tölteni:
–   a gép első használata előtt;
–   a gép minden huzamosabb állási időszaka 
előtt;

–   a gép üzembe helyezése előtt huzamosabb 
állási időszak után.

Figyelmesen olvassa el, és tartsa be az akku-
mulátorhoz mellékelt használati utasításban le-
írt utántöltési eljárást. Amennyiben nem tartja 
be az eljárást, vagy az akkumulátor nem töltődik 
fel, az akkumulátor részei helyrehozhatatlan ká-
rokat szenvedhetnek.

A lemerült akkumulátort a lehető legrövidebb 
időn belül újra kell tölteni.

 FONTOS  A feltöltést állandó feszültségű ké-
szülékkel kell elvégezni. Egyéb töltőrendszerek 
helyrehozhatatlan károkat okozhatnak az akku-
mulátorban.

A gépen található egy, a feltöltésre szolgáló 
csatlakozó (1), melyet a géphez adott (ha van) 
vagy külön rendelhető fenntartó akkumulátor-
töltő megfelelő aljzatához kell csatlakoztatni  
(lásd 8.5).

 FONTOS  Ezt a csatlakozóaljzatot kizárólag a 
gyártó által előírt fenntartó akkumulátortöltő csat-
lakoztatására használja. Alkalmazásához:
–  kövesse a vonatkozó használati utasításban 

megadott útmutatásokat;
–  kövesse az akkumulátor használati utasításá-

ban megadott útmutatásokat.

 6.3   A GÉPEN TÖRTÉNŐ  
BEAVATKOZÁSOK

 6.3.1   A vágóegység-tárcsa beállítása  
(6.3 ábra)  

A vágóegység-tárcsa megfelelő beállítása alap-
vető fontosságú a pázsit egyenletes nyírásához. 
Ha a nyírás egyenetlen, ellenőrizze a gumiab-
roncsok nyomását.

Amennyiben ez nem elegendő az egyenletes 
nyíráshoz, forduljon a márkakereskedőhöz és 
kérje a szükséges ellenőrzések elvégzését, to-
vábbá a vágóegység-tárcsa beállítását. 

 6.3.2  Kerékcsere (6.4 ábra) 

Sík helyzetben levő géppel, a cserélendő kerék 
oldalán helyezzen alátéteket az alváz egyik tar-
tóeleme alá.

A kerekeket egy rugalmas gyűrű (1) tartja, me-
lyet csavarhúzóval lehet eltávolítani.

 MEGJEGYZÉS  Az egyik vagy mindkét hátsó 
kerék cseréje esetén ellenőrizze, hogy azok 
külső átmérőjének különbsége ne legyen 8-10 
mm-nél nagyobb, ellenkező esetben, az egyenet-
len nyírás elkerülése érdekében végezze el a vá-
góegység-tárcsa beállítását.
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 FONTOS  A kerék visszaszerelése előtt kenje 
meg a tengelyt zsírral. Gondosan helyezze visz-
sza a rugalmas gyűrűt (1) és az alátétet (2).

 6.3.3   A gumiabroncsok javítása vagy  
cseréje

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

 6.3.4  Lámpák cseréje (ha tartozék)

•  „I” típusú lámpák (izzó) (6.5 ábra) 

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

• „II” típusú lámpák (LED) (6.6 ábra) 

Csavarja ki a gyűrűt (1) és távolítsa el a csatla-
kozót (2).
Szerelje le a csavarokkal (4) rögzített LED-es 
lámpát (3).

• „III” típusú lámpák (LED) (6.7 ábra) 

Emelje fel a motorháztetőt és távolítsa el a csat-
lakozót (1).
Vegye ki a sasszeget (2) és oldalirányban húzza 
ki a motorháztetőt.
Kösse le a LED lámpák kábeleit (3), csavarozza 
ki a csavarokat (4) és akassza ki a nyelvet (5).
Emelje fel és akassza ki a motorháztető felső 
részét (6).
Csavarozza ki a csavarokat (7) és cserélje ki a 
LED lámpákat (8).
A motorháztető visszaszereléséhez végezze 
el a leszerelésnél leírt műveleteket ellentétes 
sorrendben.

 6.3.5  Olvadóbiztosíték cseréje (6.8 ábra)  

A gépen néhány különböző kapacitású 
olvadóbiztosíték (1) található, melyek funkciója 
és jellemzője a következő:
–   10 A-es olvadóbiztosíték = az elektronikus 
kártya általános és teljesítmény áramköreinek 
védelmét szolgálja. Beavatkozása a gép leál-
lását, valamint a műszerfalon lévő jelzőlámpa 
teljes kikapcsolását idézi elő.

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

Az olvadóbiztosíték kapacitása az 
olvadóbiztosítékon magán van feltüntetve.

 FONTOS  A kiolvadt olvadóbiztosíték cseré-
jekor mindig ugyanolyan típusú és kapacitású 
olvadóbiztosítékot kell használni.

Amennyiben a biztosíték kiolvadását kiváltó 
okot nem tudja elhárítani, forduljon a márkake-
reskedőhöz.

 6.3.6     A vágóegység leszerelése, cseréje 
és visszaszerelése

FIGYELEM!  Használjon  munkakesztyűt, 
amikor a vágóegységhez nyúl.

FIGYELEM!  FIGYELEM  A sérült 
vagy elgörbült fűnyírókéseket mindig 
cserélje ki, soha ne próbálja megjavítani! 
MINDIG EREDETI VÁGÓEGYSÉGEKET 
ALKALMAZZON!Ezen a gépen a ii. oldal táblá-
zatában megadott kóddal jelölt vágóegységeket 
kell alkalmazni.

Mivel a gép folyamatos fejlesztés tárgyát képezi, 
lehetőség nyílik hasonló jellegű és tulajdonságú 
biztonságos és tökéletes működést biztosító 
vágóegységekre kicserélni a gyárilag beszerel-
teket.

 FONTOS  A vágóegységeket párosával kell 
kicserélni, főleg akkor, ha jelentősen eltérő a 
kopásuk.
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7. ÚTMUTATÓ A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSÁHOZ 

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS
1.   Kulcs «MENET» állásban, a 
jelzőlámpa vagy a műszerfal 
nem gyullad ki

Az elektronikus kártya biztonsági 
berendezésének beavatkozása az 
alábbi okok miatt:

–   az akkumulátor rosszul van 
bekötve 

–   az akkumulátor pólusainak 
felcserélése

–   teljesen lemerült akkumulátor

–   kiolvadt biztosíték

–   vizes kártya

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

–   ellenőrizze a csatlakozásokat 
(lásd 3.4)

–   ellenőrizze a csatlakozásokat 
(lásd 3.4)

–   töltse fel az akkumulátort  
(lásd 6.2.3)

–   cserélje ki az olvadóbiztosítékot 
(10 A) (lásd 6.3.5)

–   szárítsa meg langyos levegővel

2.   Kulcs «INDÍTÁS» állásban, 
jelzőlámpa villog, és az önindító 
motor nem forog

–   nincsenek meg az indítás 
feltételei

–   ellenőrizze, hogy a szükséges 
feltételek be legyenek tartva 
(lásd  5.2.a)

3.   Kulcs «INDÍTÁS»  állásban, a 
jelzőlámpa vagy a műszerfal  
világít, de az önindító motor nem 
forog

–   az akkumulátor töltése nem 
elegendő

–   az indítórelé rossz működése

–   töltse fel az akkumulátort  
(lásd 6.2.3)

–   forduljon a márkakereskedőhöz

4.   Kulcs «INDÍTÁS» állásban, 
önindító motor forog, de a motor 
nem indul be

–   az akkumulátor töltése nem 
elegendő

–   nem érkezik benzin

–   gyújtási probléma

–   töltse fel az akkumulátort  
(lásd 6.2.3)

–   ellenőrizze a szintet a tartályban 
(lásd 5.3.3)

–   nyissa ki a csapot (ha van)  
(lásd 5.4.1)

–   ellenőrizze a benzinszűrőt
–   ellenőrizze a gyújtógyertya 
sapkájának rögzítését

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

5.   Nehézkes indítás vagy a motor 
szabálytalan működése

–   porlasztási problémák –   tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
levegőszűrőt

–   ürítse ki a tartályt, és töltsön bele 
friss benzint

–   ellenőrizze, és szükség esetén 
cserélje ki a benzinszűrőt

6.   Motor teljesítményének 
csökkenése fűnyírás közben

–    a vágási magassághoz képest 
nagy a haladási sebesség

–    csökkentse a sebességet és/
vagy emelje meg a vágási 
magasságot (lásd 5.4.5)

7.   A motor munkavégzés közben 
leáll

Az elektronikus kártya biztonsági 
berendezésének beavatkozása az 
alábbi okok miatt:
–   biztonsági berendezések 
beavatkozása

Fordítsa a kulcsot “LEÁLLÁS” 
pozícióba, és keresse meg a 
meghibásodás okait:
–    ellenőrizze, hogy a szükséges 
feltételek be legyenek tartva 
(lásd 5.2.b)

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

–   bekapcsoló rendszer problémái –    forduljon a márkakereskedőhöz
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PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS
9.   Szabálytalan fűnyírás és 
elégtelen összegyűjtés

–   vágóegység-tárcsa nem 
párhuzamos a talajjal

–   a vágóegységek nem hatékonyak
–   a vágási magassághoz képest 
nagy a haladási sebesség

–  a csatorna eltömődött

–   ellenőrizze a gumiabroncsok 
nyomását (lásd 5.3.2)

–   állítsa helyre a vágóegység-
tárcsa beállítását a talajhoz 
képest (lásd 6.3.1)

–   forduljon a márkakereskedőhöz
–   csökkentse a sebességet és/
vagy emelje meg a vágási 
magasságot (lásd 5.4.5)

–   várja meg, hogy a fű 
megszáradjon

–   vegye le a gyűjtőzsákot, és ürítse 
ki a csatornát (lásd 5.4.7)

10.   Működés közben 
rendellenesen vibrál

–   a vágóegység-tárcsa tele van 
fűvel

–   a vágóegységek nincsenek 
kiegyensúlyozva vagy lazák

–   a rögzítések kilazultak

–   tisztítsa meg a vágóegység-
tárcsát (lásd 5.4.10)

–   forduljon a márkakereskedőhöz

–   ellenőrizze és húzza meg a motor 
és az alváz rögzítő csavarjait

11.   Bizonytalan vagy nem hatékony 
fékezés

–   a fék nincs megfelelően 
beszabályozva.

–   forduljon a márkakereskedőhöz

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

–   problémák a szíjjal, vagy a 
kapcsolószerkezettel

–   forduljon a márkakereskedőhöz

13.   Járó motor mellett, a meghajtás pedállal 
a gép nem mozdul el (hidrosztatikus 
erőátvitelű modellek)

–  kioldó kar «B» állásban –   állítsa vissza «A» (lásd 4.33) 
állásba 

14.    A gép rendellenesen vibrál –  sérült vagy meglazult részek –   állítsa le a gépet és kösse le a 
gyertya vezetékét

–   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.

FIGYELEM!  Soha ne próbálja meg elvégezni a komolyabb javításokat, ha nem rendelke-
zik az azokhoz szükséges műszaki tudással és szerszámokkal! Minden rosszul végrehajtott 
beavatkozás automatikusan a Garancia megszűnését vonja maga után, és a Gyártó elhárít 
minden felelősséget.
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 8.10   HÓTOLÓLAP (8.1. ábra 42 sz.)

Hóeltakarításhoz és a hó oldalsó felhalmozá-
sához

 8.11  SÁR- ÉS HÓKEREKEK  (8.1. ábra 43 sz.)

A hókerekeket a havas, sáros talajon való hasz-
nálathoz a vonóteljesítmény növelésére tervez-
tük és gyártottuk.

 8.12   HOMLOK SEPRŐGÉP 
(8.1. ábra 44 sz.)

A kerti utak és szilárd felületek levelektől, 
szennytől való tisztítására, vékony hóréteg  el-
takarítására.

 8.13   EMELŐ CSATLAKOZÓ (8.1. ábra 45 sz.)

Lehetővé teszi a kihajtást nem igénylő kiegé-
szítő tartozékok felszerelését.

 8.14   KIHAJTÁS (PTO) (8.1. ábra 46 sz.)

Lehetővé teszi az erőátvitelt a motorról a vezé-
relt kiegészítőre. Használatához emelő csatla-
kozó szükséges.

8. TARTOZÉKOK

 8.1   HÁTSÓ KIDOBÁS VÉDŐRÉSZ 
KÉSZLET (8.1. ábra 33 sz.)

A gyűjtőzsák helyett lehet használni, amikor a 
füvet nem gyűjti össze.

 8.2  VONTATÓ KÉSZLET  (8.1. ábra 34 sz.)

Utánfutó vontatására.

 8.3   TAKARÓ PONYVA  (8.1. ábra 35 sz.)

Megvédi a használaton kívüli gépet a portól.

 8.4   FENNTARTÓ AKKUMULÁTORTÖLTŐ   
(8.1. ábra 36 sz.)

Lehetővé teszi, hogy az akkumulátort hatékony 
állapotban tartsa az olyan időszakokban, ami-
kor nem használja a gépet. Az optimális töltési 
szintet és az akkumulátor hosszabb élettarta-
mát garantálja.

 8.5   MULCSOZÓ KÉSZLET 
(8.1. ábra 37 sz.)

Felaprítja a lenyírt füvet, és a pázsitra teríti. A 
gyűjtőzsák alternatívája.

 8.6   HÓLÁNCOK 18”  (8.1. ábra 38 sz.)

Növelik a hátsó kerekek tapadását a havas sza-
kaszokon és lehetővé teszik a hólapát-tartozék 
használatát.

8.7   UTÁNFUTÓ  (8.1. ábra 39 sz.)
Szerszámok vagy egyéb tárgyak szállításához a 
megengedett  terhelési határértékeken belül.

 8.8   SZÓRÓ (8.1. ábra 40 sz.)

Só vagy műtrágya szórására.

 8.9   GYEPHENGER (8.1. ábra 41 sz.)

A talaj tömörítéséhez a vetés után vagy a gyep 
lelapítására.
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali) 
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

 
1. La Società: STIGA SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 
 
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosaerba con conducente a bordo seduto / taglio erba 
 

a)  Tipo / Modello Base NJ 92 

b)  Mese/Anno di costruzione  

c)  Matricola  

  

d) Motore a scoppio 
  

 
3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

 
         •    MD:  2006/42/EC  

 e) Ente Certificatore:  / 
 f) Esame CE del tipo: / 
 
•    OND:  2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC 
 D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy) 

 e) Ente Certificatore:                                           N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH   
                                                               Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany 
 

   
•    EMCD:  2014/30/EU  

  
 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 
 
EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 

EN 55012:2007/A1:2009 
EN ISO 14982:2009 
 

  
  

 
 

g) Livello di potenza sonora misurato 100 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  91 cm 

 
 
 
 
 
 n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA 
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 
 
 
 
 o) Castelfranco V.to, 12.09.2017 R&D Director 
   Franco Bastasin 

                                                                                                             
171514100_1 
  

 
FR (Traduction de la notice originale) 
 
Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Tondeuse à gazon à conducteur 
assis/ coupe du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
i) Largeur de coupe  
n) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
o) Lieu et Date 

EN (Translation of the original instruction) 
 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: ride-on lawnmower with 
seated operator/ Grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
i) Range of cut 
n) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
o) Place and Date 

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung) 
 
EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Aufsitzmäher / Rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
i) Schnittbreite 
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
o) Ort und Datum 

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A) 
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Grasmaaier met zittende bediener  / grasmaaier 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: benzinemotor 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
i) Snijbreedte 
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
o) Plaats en Datum 
 

ES (Traducción del Manual Original) 
 
Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Cortadora de pasto con conductor 
sentado/ Corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
i) Amplitud de corte 
n) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
o) Lugar y Fecha 

PT (Tradução do manual original) 
 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Corta-relvas para operador sentado/ 
corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
i) Amplitude de corte 
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
o) Local e Data 

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 
 
EK-∆ήλωση συµµόρφωσης 
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία 
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Χλοοκοπτικό τρακτέρ µε εποχούµενο χειριστή/ 
κοπή της χλόης 
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο 
b) Μήνας / Έτος κατασκευής 
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της 
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης 
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης 
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος 
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος 
i) Εύρος κοπής 
n) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση 
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
o) Τόπος και Χρόνος 

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Oturan sürücülü çim biçme makinesi 
/ çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
i) Kesim genişliği 
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
o) Yer ve Tarih 

MK  (Превод на оригиналните упатства) 
 
Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата 
2. изјавува со целосна лична одговорност 
дека следната машина: Тревокосачка со 
седнат управувач / косење трева 
а) Тип / основен модел 
б) Месец / Година на производство 
в) етикета 
г) мотор: мотор со согорување 
3. Усогласено со спецификациите според 
директивите:  
д)  тело за сертификација 
ѓ) тест СЕ за типот 
4. Референци за усогласени нормативи 
е) Акустички притисок 
ж) измерено ниво на звучна моќност 
з) Ниво на гарантирана звучна моќност 
н) овластено лице за составување на 
Техничката брошура    
o) место и датум 

EXAMPLE



 doc_base r.11- ro-fm-p_0 

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

 
1. La Società: STIGA SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 
 
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosaerba con conducente a bordo seduto / taglio erba 
 

a)  Tipo / Modello Base NJ 102 

b)  Mese/Anno di costruzione  

c)  Matricola  

  

d) Motore a scoppio 
  

 
3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

 
         •    MD:  2006/42/EC  

 e) Ente Certificatore:  / 
 f) Esame CE del tipo: / 
 
•    OND:  2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC 
 D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy) 

 e) Ente Certificatore:                                           N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH   
                                                               Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany 
 

   
•    EMCD:  2014/30/EU  

  
 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 
 
EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 

EN 55012:2007/A1:2009 
EN ISO 14982:2009 
 

  
  

 
 

g) Livello di potenza sonora misurato 100 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  101 cm 

 
 
 
 
 
 n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA 
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 
 
 
 
 o) Castelfranco V.to, 12.09.2017 R&D Director 
   Franco Bastasin 

                                                                                                             
171514102_1 
  

 
FR (Traduction de la notice originale) 
 
Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Tondeuse à gazon à conducteur 
assis/ coupe du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
i) Largeur de coupe  
n) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
o) Lieu et Date 

EN (Translation of the original instruction) 
 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: ride-on lawnmower with 
seated operator/ Grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
i) Range of cut 
n) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
o) Place and Date 

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung) 
 
EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Aufsitzmäher / Rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
i) Schnittbreite 
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
o) Ort und Datum 

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A) 
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Grasmaaier met zittende bediener  / grasmaaier 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: benzinemotor 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
i) Snijbreedte 
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
o) Plaats en Datum 
 

ES (Traducción del Manual Original) 
 
Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Cortadora de pasto con conductor 
sentado/ Corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
i) Amplitud de corte 
n) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
o) Lugar y Fecha 

PT (Tradução do manual original) 
 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Corta-relvas para operador sentado/ 
corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
i) Amplitude de corte 
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
o) Local e Data 

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 
 
EK-∆ήλωση συµµόρφωσης 
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία 
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Χλοοκοπτικό τρακτέρ µε εποχούµενο χειριστή/ 
κοπή της χλόης 
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο 
b) Μήνας / Έτος κατασκευής 
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της 
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης 
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης 
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος 
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος 
i) Εύρος κοπής 
n) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση 
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
o) Τόπος και Χρόνος 

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Oturan sürücülü çim biçme makinesi 
/ çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
i) Kesim genişliği 
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
o) Yer ve Tarih 

MK  (Превод на оригиналните упатства) 
 
Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата 
2. изјавува со целосна лична одговорност 
дека следната машина: Тревокосачка со 
седнат управувач / косење трева 
а) Тип / основен модел 
б) Месец / Година на производство 
в) етикета 
г) мотор: мотор со согорување 
3. Усогласено со спецификациите според 
директивите:  
д)  тело за сертификација 
ѓ) тест СЕ за типот 
4. Референци за усогласени нормативи 
е) Акустички притисок 
ж) измерено ниво на звучна моќност 
з) Ниво на гарантирана звучна моќност 
н) овластено лице за составување на 
Техничката брошура    
o) место и датум 

EXAMPLE



 doc_base r.11- ro-fm-p_0 

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: 
Sittegressklipper / gressklipping 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrenningsmotor 
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
g) Målt lydeffektnivå 
h) Garantert lydeffektnivå 
i) Klippebredde 
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk 
dokumentasjon:    
o) Sted og dato 

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 
 
EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen 
Åkgräsklippare / gräsklippning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor: förbränningsmotor 
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
g) Uppmätt ljudeffektnivå 
h) Garanterad ljudeffektnivå 
i) Skärbredd 
n) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
o) Ort och datum 

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: 
Havetraktor/ klipning af græsset a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrændingsmotor 
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
g) Målt lydeffektniveau 
h) Garanteret lydeffektniveau 
i) Klippebredde 
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
o) Sted og dato 

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Päältäajettava ruohonleikkuri / ruohonleikkuu 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori : räjähdysmoottori 
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
g) Mitattu äänitehotaso 
h) Taattu äänitehotaso 
i) Leikkuuleveys 
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
o) Paikka ja päivämäärä 

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
 
ES – Prohlášení o shodě 
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Sekačka se sedící obsluhou/ sekačka na trávu 
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor: spalovací motor   
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
g) Naměřená úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
i) Šířka řezání 
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
o) Místo a Datum 

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Kosiarka z operatorem jadącym, w 
pozycji siedzącej na maszynie/ cięcie trawy 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym 
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej 
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
i) Szerokość cięcia 
n) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
o) Miejscowość i data 

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 
 
EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Vezetőüléses fűnyírógép/ 
fűnyírás 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor: robbanómotor 
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
g) Mért zajteljesítmény szint 
h) Garantált zajteljesítmény szint 
i) Vágási szélesség 
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
o) Helye és ideje 

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании 
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную 
ответственность, что машина: Ездовая 
косилка с водителем / стрижка газона 
a) Тип / Базовая модель 
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт 
d) Двигатель: двигатель внутреннего 
сгорания 
3. Соответствует требованиям следующих 
директив:  
e) Сертифицирующий орган 
f) Испытание ЕС типового образца 
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
g) Измеренный уровень звуковой мощности 
h) Гарантируемый уровень звуковой 
мощности 
i) Амплитуда кошения 
n) Лицо, уполномоченное на подготовку 
технической документации:    
o) Место и дата 

HR (Prijevod originalnih uputa) 
 
EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Sjedeća kosilica trave s operaterom/ 
košenje trave 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem 
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
g) Izmjerena razina zvučne snage 
h) Zajamčena razina zvučne snage 
i) Širina rezanja 
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
o) Mjesto i datum 

SL (Prevod izvirnih navodil) 
 
ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Traktorska kosilnica/ košnja trave 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem 
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
g) Izmerjen nivo zvočne moči 
h) Zagotovljen nivo zvočne moči 
i) Obseg košnje 
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
o) Kraj in datum 

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Traktorska kosilica (traktorčić) / 
Košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem 
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmjereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja 
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
o) Mjesto i datum 

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť 
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 
Kosačka so sediacou obsluhou/ kosačka na 
trávu 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor: spaľovací motor 
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
g) Nameraná úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
i) Šírka kosenia 
j) Čistý inštalovaný výkon 
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
o) Miesto a Dátum 

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Mașină de tuns iarba cu șofer la volan/ tăiat 
iarba 
a) Tip / Model de bază 
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor: motor cu combustie 
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
g) Nivel de putere sonoră măsurat 
h) Nivel de putere sonoră garantat 
i) Lăţimea de tăiere 
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
o) Locul şi Data 

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė 
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Balninė 
vejapjovė su sėdinčiu operatoriumi / žolės 
pjovimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis: vidaus degimo variklis 
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
g) Išmatuotas garso galios lygis 
h) Užtikrinamas garso galios lygis 
i) Pjovimo plotis 
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę 
Dokumentaciją:    
o) Vieta ir Data 

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Sēžot vadāma zālienu pļaujmašīna/ 
zāles pļaušana 
 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors: iekšdedzes motors 
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
i) Pļaušanas platums 
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
o) Vieta un datums 

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Traktorska kosačica (traktorčić)/ 
košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem 
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja..................... 
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
o) Mesto i datum 

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
 
ЕО декларация за съответствие 
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение 
II, част А) 
1. Дружеството 
2. На собствена отговорност декларира, че 
машината: Косачка със седнал водач/ рязане 
на трева 
а) Вид / Базисен модел 
б) Месец / година на производство 
в) Сериен номер 
г) Мотор: мотор с вътрешно горене 
3. Е в съответствие със спецификата на 
директивите:  
д) Сертифициращ орган 
е) ЕО изследване на вида 
4. Базирано на хармонизираните норми 
ж) Ниво на измерена акустична мощност 
и) Гарантирано ниво на акустична мощност 
й) Широчина на косене 
р) Лице, упълномощено да състави 
Техническата Документация:    
o) Място и дата 

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: Istuva 
juhiga muruniitja / muruniitja 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor: Sisepõlemismootor 
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
g) Mõõdetud helivõimsuse tase 
h) Garanteeritud helivõimsuse tase 
i) Lõikelaius 
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
o) Koht ja Kuupäev 

 

 doc_base r.11- ro-fm-p_0 

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

 
1. La Società: STIGA SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 
 
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosaerba con conducente a bordo seduto / taglio erba 
 

a)  Tipo / Modello Base NJ 92 

b)  Mese/Anno di costruzione  

c)  Matricola  

  

d) Motore a scoppio 
  

 
3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

 
         •    MD:  2006/42/EC  

 e) Ente Certificatore:  / 
 f) Esame CE del tipo: / 
 
•    OND:  2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC 
 D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy) 

 e) Ente Certificatore:                                           N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH   
                                                               Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany 
 

   
•    EMCD:  2014/30/EU  

  
 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 
 
EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 

EN 55012:2007/A1:2009 
EN ISO 14982:2009 
 

  
  

 
 

g) Livello di potenza sonora misurato 100 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  91 cm 

 
 
 
 
 
 n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA 
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 
 
 
 
 o) Castelfranco V.to, 12.09.2017 R&D Director 
   Franco Bastasin 

                                                                                                             
171514100_1 
  

 
FR (Traduction de la notice originale) 
 
Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Tondeuse à gazon à conducteur 
assis/ coupe du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
i) Largeur de coupe  
n) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
o) Lieu et Date 

EN (Translation of the original instruction) 
 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: ride-on lawnmower with 
seated operator/ Grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
i) Range of cut 
n) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
o) Place and Date 

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung) 
 
EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Aufsitzmäher / Rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
i) Schnittbreite 
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
o) Ort und Datum 

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A) 
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Grasmaaier met zittende bediener  / grasmaaier 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: benzinemotor 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
i) Snijbreedte 
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
o) Plaats en Datum 
 

ES (Traducción del Manual Original) 
 
Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Cortadora de pasto con conductor 
sentado/ Corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
i) Amplitud de corte 
n) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
o) Lugar y Fecha 

PT (Tradução do manual original) 
 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Corta-relvas para operador sentado/ 
corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
i) Amplitude de corte 
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
o) Local e Data 

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 
 
EK-∆ήλωση συµµόρφωσης 
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία 
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Χλοοκοπτικό τρακτέρ µε εποχούµενο χειριστή/ 
κοπή της χλόης 
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο 
b) Μήνας / Έτος κατασκευής 
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της 
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης 
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης 
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος 
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος 
i) Εύρος κοπής 
n) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση 
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
o) Τόπος και Χρόνος 

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Oturan sürücülü çim biçme makinesi 
/ çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
i) Kesim genişliği 
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
o) Yer ve Tarih 

MK  (Превод на оригиналните упатства) 
 
Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата 
2. изјавува со целосна лична одговорност 
дека следната машина: Тревокосачка со 
седнат управувач / косење трева 
а) Тип / основен модел 
б) Месец / Година на производство 
в) етикета 
г) мотор: мотор со согорување 
3. Усогласено со спецификациите според 
директивите:  
д)  тело за сертификација 
ѓ) тест СЕ за типот 
4. Референци за усогласени нормативи 
е) Акустички притисок 
ж) измерено ниво на звучна моќност 
з) Ниво на гарантирана звучна моќност 
н) овластено лице за составување на 
Техничката брошура    
o) место и датум 

 doc_base r.11- ro-fm-p_0 

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: 
Sittegressklipper / gressklipping 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrenningsmotor 
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
g) Målt lydeffektnivå 
h) Garantert lydeffektnivå 
i) Klippebredde 
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk 
dokumentasjon:    
o) Sted og dato 

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 
 
EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen 
Åkgräsklippare / gräsklippning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor: förbränningsmotor 
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
g) Uppmätt ljudeffektnivå 
h) Garanterad ljudeffektnivå 
i) Skärbredd 
n) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
o) Ort och datum 

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: 
Havetraktor/ klipning af græsset a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrændingsmotor 
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
g) Målt lydeffektniveau 
h) Garanteret lydeffektniveau 
i) Klippebredde 
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
o) Sted og dato 

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Päältäajettava ruohonleikkuri / ruohonleikkuu 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori : räjähdysmoottori 
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
g) Mitattu äänitehotaso 
h) Taattu äänitehotaso 
i) Leikkuuleveys 
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
o) Paikka ja päivämäärä 

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
 
ES – Prohlášení o shodě 
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Sekačka se sedící obsluhou/ sekačka na trávu 
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor: spalovací motor   
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
g) Naměřená úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
i) Šířka řezání 
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
o) Místo a Datum 

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Kosiarka z operatorem jadącym, w 
pozycji siedzącej na maszynie/ cięcie trawy 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym 
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej 
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
i) Szerokość cięcia 
n) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
o) Miejscowość i data 

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 
 
EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Vezetőüléses fűnyírógép/ 
fűnyírás 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor: robbanómotor 
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
g) Mért zajteljesítmény szint 
h) Garantált zajteljesítmény szint 
i) Vágási szélesség 
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
o) Helye és ideje 

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании 
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную 
ответственность, что машина: Ездовая 
косилка с водителем / стрижка газона 
a) Тип / Базовая модель 
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт 
d) Двигатель: двигатель внутреннего 
сгорания 
3. Соответствует требованиям следующих 
директив:  
e) Сертифицирующий орган 
f) Испытание ЕС типового образца 
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
g) Измеренный уровень звуковой мощности 
h) Гарантируемый уровень звуковой 
мощности 
i) Амплитуда кошения 
n) Лицо, уполномоченное на подготовку 
технической документации:    
o) Место и дата 

HR (Prijevod originalnih uputa) 
 
EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Sjedeća kosilica trave s operaterom/ 
košenje trave 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem 
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
g) Izmjerena razina zvučne snage 
h) Zajamčena razina zvučne snage 
i) Širina rezanja 
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
o) Mjesto i datum 

SL (Prevod izvirnih navodil) 
 
ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Traktorska kosilnica/ košnja trave 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem 
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
g) Izmerjen nivo zvočne moči 
h) Zagotovljen nivo zvočne moči 
i) Obseg košnje 
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
o) Kraj in datum 

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Traktorska kosilica (traktorčić) / 
Košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem 
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmjereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja 
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
o) Mjesto i datum 

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť 
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 
Kosačka so sediacou obsluhou/ kosačka na 
trávu 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor: spaľovací motor 
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
g) Nameraná úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
i) Šírka kosenia 
j) Čistý inštalovaný výkon 
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
o) Miesto a Dátum 

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Mașină de tuns iarba cu șofer la volan/ tăiat 
iarba 
a) Tip / Model de bază 
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor: motor cu combustie 
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
g) Nivel de putere sonoră măsurat 
h) Nivel de putere sonoră garantat 
i) Lăţimea de tăiere 
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
o) Locul şi Data 

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė 
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Balninė 
vejapjovė su sėdinčiu operatoriumi / žolės 
pjovimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis: vidaus degimo variklis 
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
g) Išmatuotas garso galios lygis 
h) Užtikrinamas garso galios lygis 
i) Pjovimo plotis 
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę 
Dokumentaciją:    
o) Vieta ir Data 

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Sēžot vadāma zālienu pļaujmašīna/ 
zāles pļaušana 
 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors: iekšdedzes motors 
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
i) Pļaušanas platums 
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
o) Vieta un datums 

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Traktorska kosačica (traktorčić)/ 
košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem 
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja..................... 
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
o) Mesto i datum 

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
 
ЕО декларация за съответствие 
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение 
II, част А) 
1. Дружеството 
2. На собствена отговорност декларира, че 
машината: Косачка със седнал водач/ рязане 
на трева 
а) Вид / Базисен модел 
б) Месец / година на производство 
в) Сериен номер 
г) Мотор: мотор с вътрешно горене 
3. Е в съответствие със спецификата на 
директивите:  
д) Сертифициращ орган 
е) ЕО изследване на вида 
4. Базирано на хармонизираните норми 
ж) Ниво на измерена акустична мощност 
и) Гарантирано ниво на акустична мощност 
й) Широчина на косене 
р) Лице, упълномощено да състави 
Техническата Документация:    
o) Място и дата 

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: Istuva 
juhiga muruniitja / muruniitja 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor: Sisepõlemismootor 
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
g) Mõõdetud helivõimsuse tase 
h) Garanteeritud helivõimsuse tase 
i) Lõikelaius 
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
o) Koht ja Kuupäev 
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