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

CS  
Sekačka se sedící obsluhou - NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

ES  
Cortadora de pasto con conductor sentado
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

ET  
Istuva juhiga muruniitja - KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

HR  
Sjedeća kosilica trave s operaterom - PRIRUČNIK ZA UPORABO
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

LT  
Balninė vejapjovė su sėdinčiu operatoriumi 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

LV  
Sēžot vadāma zālienu pļaujmašīna - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

PT  
Corta-relvas para operador sentado - MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

SL  
Traktorska kosilnica - PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.
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�1� DATI TECNICI SD 98 Series SD 108 Series
�2� Potenza nominale * kW 6,4 ÷ 11,5 6,4 ÷ 11,5
�3� Giri al minuto * min-1 2800 ± 100 2800 ± 100
�4� Impianto elettrico V 12 12

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

13 x 5,00-6
(15 x 5,00-6)

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

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

bar
bar

1,5
1,0

1,5
1,0

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

�10� Raggio minimo di erba non tagliata cm 70 65
�11� Altezza di taglio cm 3 ÷ 8,5 3 ÷ 8,5
�12� Larghezza di taglio cm 98 107

�13�
Trasmissione meccanica 
Velocità di avanzamento (indicativa) 
a 3000 min-1

km/h 2,2 ÷ 9,7 2,2 ÷ 9,7

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

km/h 0 ÷ 8,8 0 ÷ 8,8

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

�16� Dimensioni
�17� Lunghezza mm 1647 1647 ÷ 1697

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

-
-
-

�19� Larghezza mm - -

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

1198
(1051)

1312
(1101)

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

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

(25)
245 
(25)

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

(100)
980 

(100)
�26� Inclinazione massima consentita 10° (17%) 10° (17%)
�27�
�28�

Livello di pressione acustica
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

86
0,8

87
2,5

�29�
�28�

Livello di potenza acustica misurato
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

99
0,8

99
0,43

�30� Livello di potenza acustica garantito dB(A) 100 100
�31�
�28�

Livello di vibrazioni al posto di guida
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
0,94
1,39

1,2
0,52

�32�
�28�

Livello di vibrazioni al volante
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
3,33
2,72

3
2 

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



�1� DATI TECNICI MP 84 Series MP 98 Series
�2� Potenza nominale * kW 5,56 ÷ 9,7 6,3 ÷ 11,45
�3� Giri al minuto * min-1 2300/2400 ± 100 2600 ± 100
�4� Impianto elettrico V 12 12

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

13 x 5,00-6
(15 x 5,00-6)

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

18 x 8,50-8
(18 x 6,50-8)

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

bar
bar

1,5
1,0

1,5
1,0

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

�10� Raggio minimo di erba non tagliata cm 80 70
�11� Altezza di taglio cm 3 ÷ 8,5 3 ÷ 8,5
�12� Larghezza di taglio cm 83 97

�13�
Trasmissione meccanica 
Velocità di avanzamento (indicativa) 
a 3000 min-1

km/h 2,2 ÷ 9,7 2,2 ÷ 9,7

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

km/h 0 ÷ 8,8 0 ÷ 8,8

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

�16� Dimensioni
�17� Lunghezza mm - -

�18� Lunghezza con sacco 
(Lunghezza senza sacco) mm 2217 ÷ 2340

(1814)
2340
(1814)

�19� Larghezza mm 902 1020

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

�21� Altezza mm 1098 1098

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

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

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

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

(25)
245 
(25)

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

(100)
980 

(100)
�26� Inclinazione massima consentita 10° (17%) 10° (17%)
�27�
�28�

Livello di pressione acustica
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

86
1,1

86
2,5

�29�
�28�

Livello di potenza acustica misurato
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

100
0,63

100
0,65

�30� Livello di potenza acustica garantito dB(A) 100 100
�31�
�28�

Livello di vibrazioni al posto di guida
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
1,06
0,99

0,7
0,25

�32�
�28�

Livello di vibrazioni al volante
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
6,37
2,19

8,2
1,53 

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



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

�42.B� Carica batteria di mantenimento 
�42.C� Kit traino 
�42.D� Telo di copertura 
�42.E� Kit di protezione scarico posteriore (solo per modelli MP series) 
�42.F� Catene da neve (18”) 
�42.G� Ruote da fango/neve (18”) 
�42.H� Rimorchio 45-03453-997
�42.I� Spargitore 45-03153-997

�42.J� Rullo per erba 45-0267
45-02681

�42.K� Spalaneve a lama ST-1402
�42.L� Raccoglitore foglie ed erba 38” (solo per modelli SD series) 45-03313-997
�42.L� Raccoglitore foglie ed erba 42” (solo per modelli SD series) 45-02616-997

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

H

�42.H�
I

�42.I�
J

�42.J�
L

�42.L�

F

�42.F�

G

�42.G�

�3
3.

B�
  A

CC
ES

SO
RI

 F
RO

N
TA

LI

F

�42.F�
  - - - -

G

�42.G�

  - - - -

K

�42.K�

-  - -  



[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]   Минимален радиус на неподрязана 

трева
[11]   Височина на косене
[12]   Ширина на косене
[13]   Механична трансмисия - Скорост на 

напредване (индикативна) - 3000 min-1

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

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

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

на трева (дължина без торбата за 
събиране на трева)

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

разтоварване (Ширина без дефлектор 
на страничното разтоварване)

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

устройство (максимална вертикална 
сила)

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

[26]  Максимално допустим наклон
[27]    Ниво на звуково налягане
[28]     Несигурност на измерване
[29]     Измерено ниво на акустична мощност
[30]     Гарантирано ниво на акустична 

мощност
[31]     Ниво на вибрации в мястото за 

управление
[32]     Ниво на вибрации на волана
[33]   Таблица за правилното 

комбиниране на 
принадлежностите

[33.A] задни принадлежности
[33.B] челни принадлежности
[42]     принадлежности по поръчка
[42.A1, 42.A2]  Hабор за “mulching”
[42.B]  Зарядно устройство за 

поддържане
[42.C]  Набор за теглене
[42.D] Покривен брезент
[42.E]  Набор защита на задно 

разтоварване (само за модели от 
серията MP)

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

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

за модели от серията SD)

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

[1]  BS - TEHNIČKI PODACI
[2]  Nazivna snaga (*)
[3]   Obrtaji u minuti (*)
[4]   Električna instalacija
[5]   Prednje gume
[6]   Zadnje gume
[7]   Pritisak vazduha u prednjim gumama
[8]   Pritisak vazduha u zadnjim gumama
[9]  Masa (*)
[10]   Minimalan radijus nepokošene trave
[11]  Visina košenja
[12]  Širina košenja
[13]   Mehanički prijenos Brzina kretanja 

(orijentaciono) na 3000 min-1

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

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

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

vanja (Širina bez usmjerivača bočnog 
izbacivanja)

[21]  Visina
[22]   Šifra rezne glave
[23]   Kapacitet spremnika goriva
[24]  Granica nosivosti uređaja za vuču 

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

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

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

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

modela SD)

*  Za specifični podatak, pogledajte što je na-
vedeno na identifikacijskoj naljepnici mašine

[1]  CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2]  Jmenovitý výkon (*)
[3]   Otáčky za minutu (*)
[4]   Elektroinstalace
[5]   Přední pneumatiky
[6]   Zadní pneumatiky
[7]  Tlak huštění předních pneumatik
[8]   Tlak huštění zadních pneumatik
[9]  Hmotnost (*)
[10]  Minimální poloměr neposečené trávy
[11]  Výška sekání
[12]  Šířka sekání
[13]  Mechanická převodovka 

Rychlost pojezdu (přibližná) při 
3000 min-1

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

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

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

(Šířka bez vychylovače bočního 
výhozu)

[21]  Výška
[22]  Kód sekacího zařízení
[23] Kapacita palivové nádržky
[24]  Mezní zatížení tažného zařízení (max. 

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

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

výkonu
[30]   Úroveň zaručeného akustického 

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

příslušenství
[33.A] Zadní příslušenství
[33.B] Fřední příslušenství
[42]  Příslušenství na požádaní
[42.A1, 42.A2]   Sada pro mulčování
[42.B]   Udržovací nabíječka akumulátoru
[42.C]   Sada tažného zařízení
[42.D] Krycí plachta
[42.E]  Sada ochranného krytu zadního 

výhozu
            (jen pro modely řady MP)
[42.F]  Sněhové řetězy (18”)
[42.G]  Kola do bláta / sněhu (18”)
[42.H]  Přívěs
[42.I]  Posypávač
[42.J]  Válec pro válcování trávy
[42.K]  Sněhová radlice 
[42.L]  Sběrač listí a trávy (jen pro modely 

řady SD)

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



[1]  DA - TEKNISKE DATA
[2]  Nominel effekt (*)
[3]   Omdrejninger pr. minut (*)
[4]   Elektrisk anlæg
[5]   Forhjulsdæk
[6]   Baghulsdæk
[7]  Pumpetryk for fordæk
[8]  Pumpetryk for bagdæk
[9]  Vægt (*)
[10]  Minimumsradius af ikke klippet græs
[11]  Klippehøjde
[12]  Klippebredde
[13]  Mekanisk transmission 

Fremdriftshastighed (vejledende) 
ved 3000 min-1

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

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

[16]   Mål
[17]  Længde
[18]    Længde med opsamlingspose 

(længde uden pose)
[19]  Bredde
[20]  Bredde med sideudkast skærm (Hvis 

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

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

(maksimal anhængervægt)
[26]  Maksimal tilladt hældning
[27]   Lydtryksniveau
[28]   Måleusikkerhed
[29]   Målt lydeffektniveau
[30]   Garanteret lydeffektniveau
[31]   Vibrationsniveau på førersædet
[32]   Vibrationsniveau ved rattet
[33]  Tabel over udstyrets korrekte 

kombination
[33.A]  Bagmonteret tilbehør
[33.B] Formonteret tilbehør
[42]  Ekstraudstyr
[42.A1, 42.A2]   Sæt til “Multiclip”
[42.B]   Udligningsbatterilader
[42.C]   Sæt til bugsering
[42.D] Presenning
[42.E]  Sæt til beskyttelse på bagudkast 

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

græs (bare for SD serie modeller)

*  For disse data henvises til hvad der 
er angivet på maskinens identifika-
tionsmærkat.

[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]  Mindestradius nicht geschnittenes 

Gras
[11]  Schnitthöhe
[12]  Schnittbreite
[13]  Mechanischer Antrieb - Vorschubge-

schwindigkeit (Richtwert) bei 3000 
min-1

[14]  Hydrostatischer Antrieb - Vor-
schubgeschwindigkeit (Richtwert) bei 
3000 min-1

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

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

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

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

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

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

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

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

SD-Series)

        
*  Für die genaue Angabe nehmen Sie 

bitte auf das Typenschild der Maschine 
Bezug

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

χόρτου
[11]  Ύψος κοπής
[12]  Πλάτος κοπής
[13]   Μηχανικό σύστημα μετάδοσης 

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

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

[15]   Όριο ταχύτητας με αλυσίδες
χιονιού (αν προβλέπεται ως αξεσουάρ)
[16]   Διαστάσεις
[17]   Μήκος
[18]   Μήκος με κάδο (μήκος χωρίς κάδο)
[19]   Πλάτος
[20]  Πλάτος με πλευρικό εκτροπέα 

αποβολής (Πλάτος χωρίς πλευρικό 
εκτροπέα αποβολής)

[21]   Ύψος
[22]   Κωδικός συστήματος κοπής
[23] Χωρητικότητα του ντεπόζιτου  

καυσίμου
[24]  Όριο φορτίου για το σύστημα 
ρυμούλκησης (μέγιστη κάθετη δύναμη)
[25]  Όριο φορτίου για το σύστημα 

ρυμούλκησης (μέγιστη 
ρυμουλκούμενο βάρος)

[26] Μέγιστη επιτρεπόμενη γωνία
[27]   Στάθμη ακουστικής πίεσης
[28]   Αβεβαιότητα μέτρησης
[29]   Μετρημένη στάθμη ακουστικής 

ισχύος
[30]   Εγγυημένη στάθμη ακουστικής 

ισχύος
[31]   Επίπεδο κραδασμών στη θέση του 

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

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

αποβολης (μόνο για τα μοντέλα 
της σειράς MP)

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

(μόνο για τα μοντέλα της σειράς 
SD)

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



[1]  EN - TECHNICAL DATA
[2]  Nominal power (*)
[3]  RPM (*)
[4]  Electrical system
[5]  Front tyres
[6]  Rear tyres
[7]  Front tyre pressure
[8]  Rear tyre pressure
[9]  Mass (*)
[10]   Minimum radius of uncut grass
[11]  Cutting height
[12]  Cutting width
[13]  Mechanical transmission 

Forward speed (approximate) at 
3000 min-1

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

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

[16]  Dimensions
[17]  Length
[18]  Length with grass catcher  

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

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

(maximum vertical weight)
[25]  Admissible load for towing device 

(maximum towing weight)
[26]  Maximum admissible tilt
[27]   Acoustic pressure level
[28]   Measurement uncertainty
[29]   Measured acoustic power level
[30]   Guaranteed acoustic power level
[31]   Operator position vibration level
[32]   Steering wheel vibration level
[33] Table for correct accessory combi-

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

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

SD series)

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

[1]  ES - DATOS TÉCNICOS
[2]  Potencia nominal (*)
[3]  Revoluciones por minuto (*)
[4]  Instalación eléctrica
[5]  Neumáticos anteriores
[6]  Neumáticos posteriores
[7]  Presión neumático anterior
[8]  Presión neumático posterior
[9]  Masa (*)
[10] Radio mínimo de hierba no cortada
[11]  Altura de corte
[12]  Anchura de corte
[13]  Transmisión mecánica 

Velocidad de avance (indicativa) a 
3000 min-1

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

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

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

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

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

de remolque (peso máximo de 
remolque)

[26]  Inclinación máxima permitida
[27]  Nivel de presión acústica
[28]  Incertidumbre de medida
[29]  Nivel de potencia acústica medido
[30]  Nivel de potencia acústica garan-

tizado
[31]  Nivel de vibraciones en el puesto de 

conductor
[32]  Nivel de vibraciones al volante
[33]  Tabla para combinar accesorios
[33.A]  Accesorios traseros
[33.B] Aaccesorios frontales
[42]     Accesorios bajo pedido
[42.A1, 42.A2]   Kit para “mulching”
[42.B]   Cargador de bateria de manteni-

miento
[42.C]   Kit remolque
[42.D] Lona de cubierta
[42.E]   Kit sistema de seguridad de 

descarga posterior (sólo para la 
serie MP)

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

para la serie SD)

*  Para el dato específico, hacer referencia 
a lo indicado en la etiqueta de identifica-
ción 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]  Lõikamata rohu minimaalne raadius
[11]  Lõikekõrgus
[12]  Lõikelaius
[13]  Mehaaniline jõuülekanne 

Edasiliikumise kiirus (ligikaudne) 
3000 min-1

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

[15]  Kiiruspiirang lumekettidega 
(kui on ettenähtud lisaseade)

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

(Laius ilma külgväljaviske deflekto-
rita)

[21]  Kõrgus
[22]  Lõikeseadme kood
[23] Kütusepaagi maht
[24]  Veoseadme suurim koormus (suurim 

vertikaalne koormus)
[25]  Veoseadme suurim koormus (suurim 

veetav mass)
[26]  Suurim lubatud kalle
[27]  Helirõhu tase
[28]  Mõõtemääramatus
[29]  Mõõdetud müravõimsuse tase
[30]  Garanteeritud müravõimsuse tase
[31]  Vibratsioonitase juhiistmel
[32]  Vibratsioonide tase roolis
[33]  Tarvikute õige kombineerimise tabel
[33.A]  Tagumised tarvikud
[33.B]  Eesmised tarvikud
[42]  Tellimusel lisatarvikud
[42.A1, 42.A2]  „Multsimis“ komplektt
[42.B]   Hooldus akulaadija
[42.C]   Järelhaagise vedamise komplekt
[42.D]  Katteriie
[42.E]   Tagumise väljaviske kaitse kom-

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

seeria)

*  Konkreetse info jaoks viidata masina 
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]   Lõikamata rohu minimaalne raadiusi
[11]  Leikkuukorkeus
[12]   Leikkuuleveys
[13]  Mekaaninen voimansiirto 

Etenemisnopeus (suuntaa-antava) 
3000 min-1

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

[15]  Nopeusrajoitus lumiketjuilla 
(jos kuuluu lisävarusteisiin)

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

säkkiä)
[19]  Leveys
[20]  Sivutyhjennyksen läppäkorkin leveys 

(Leveys ilman sivutyhjennyksen 
läppäkorkkia)

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

(enimmäispystyvoima)
[25]  Vetolaitteen kuormituksen raja-arvo 

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

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

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

(pelkästään SD series)

*  Määrättyä arvoa varten, viittaa laitteen 
tunnuslaatassa annettuihin tietoihin.

[1]  FR - CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES

[2]  Puissance nominale (*)
[3]  Tours par minute (*)
[4]   Installation électrique
[5]   Pneus avant
[6]   Pneus arrière
[7]  Pression de gonflage avant
[8]   Pression de gonflage arrière
[9]  Masse (*)
[10]  Rayon minimal de l’herbe non taillée
[11]  Hauteur de coupe
[12]  Largeur de coupe
[13]  Transmission mécanique 

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

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

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

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

latérale (Largeur sans déflecteur 
d’éjection latérale)

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

morquage (force verticale maximale)
[25]  Limite de charge pour dispositif 

de remorquage (poids maximum 
remorquable)

[26]  Pente maximale admise
[27]  Niveau de pression acoustique
[28]  Incertitude de mesure
[29]  Niveau de puissance acoustique 

mesuré
[30]  Niveau de puissance acoustique 

garanti
[31]  Niveau de vibration au poste de 

conduite
[32]  Niveau de vibration au volant
[33]  Tableau pour la correcte combinaison 

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

herbe
            (seulement pour la série SD)

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

[1]  HR - TEHNIČKI PODACI
[2]  Nazivna snaga (*)
[3]  Broj okretaja u minuti (*)
[4]  Električni sustav
[5]  Prednje gume
[6]  Stražnje gume
[7]  Tlak zraka u prednjim gumama
[8]  Tlak zraka u stražnjim gumama
[9]  Masa (*)
[10] Minimalni promjer nepokošene trave
[11]  Visina košnje
[12]  Širina košnje
[13]  Mehanički prijenos 

Brzina napredovanja (indikativno) pri 
3.000 min-1

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

[15]  Ograničenje brzine s lancima za 
snijeg (ako se radi o predviđenom 
dijelu dodatne opreme)

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

košare)
[19]  Širina
[20]  Širina s usmjerivačem za bočno 

izbacivanje (Širina bez usmjerivača 
za bočno izbacivanje)

[21]  Visina
[22]  Šifra noža
[23]  Zapremnina spremnika goriva
[24]  Granica nosivosti uređaja za vuču 

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

(maksimalna težina koja se smije 
vući)

[26]  Maksimalni dozvoljen nagib
[27]  Razina zvučnog tlaka
[28]  Mjerna nesigurnost
[29]  Izmjerena razina zvučne snage
[30]  Zajamčena razina zvučne snage
[31]  Razina vibracija na vozačkom mjestu
[32]  Razina vibracija na upravljaču
[33] Tablica za pravilno kombiniranje 

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

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

SD serije)

*  Specifični podatak pogledajte na identifi-
kacijskoj 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]   Nem levágott fű minimális sugaral
[11]  Nyírási magasság
[12]  Munkaszélesség
[13]  Mechanikus erőátvitel 

Haladási sebesség 
(hozzávetőlegesen) 
3000 ford./perces fordulatszámon

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

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

nélkül)
[19]  Szélesség
[20]  Szélesség oldalsó kidobás deflektor-

ral (Szélesség oldalsó kidobás 
deflektor nélkül)

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

terhelése (maximális függőleges 
erőhatás)

[25]  Vontatóberendezés maximális 
terhelése (maximális vontatható súly)

[26]  Megengedett legnagyobb dőlés
[27]  Hangnyomásszint
[28]  Mérési bizonytalanság
[29]  Mért zajteljesítmény szint.
[30]  Garantált zajteljesítmény szint
[31]  A vezetőállásnál mért vibrációszint
[32]  A kormánynál mért vibrációszint
[33]  Tartozékok helyes kombinációja 

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

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

sorozat)

* A pontos adatot lásd a gép azonosító 
adattábláján.

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

spindulys
[11]  Pjovimo aukštis
[12]  Pjovimo plotis
[13]  Mechaninė transmisija 

Eigos greitis (apytikslis) per 3000 
min-1

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

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

[16]  Matmenys
[17]  Ilgis
[18]  Ilgis su maišu (ilgis be maišo)
[19]  Plotis
[20]  Plotis su šoninio išmetimo deflekto-

riumi (Plotis be šoninio išmetimo 
deflektoriaus)

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

(maksimali, vertikaliai veikianti 
vilkimo įrenginį jėga)

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

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

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

sērija)

*  Konkretūs specifiniai duomenys 
yra pateikti įrenginio identifikavimo 
etiketėje

[1]  LV - TEHNISKIE DATI
[2]  Nominālā jauda (*)
[3]   Apgriezieni minūtē (*)
[4]   Elektroiekārta
[5]   Priekšējās riepas
[6]   Aizmugurējās riepas
[7]  Priekšējo riepu spiediens
[8]  Aizmugurējo riepu spiediens
[9]  Masa (*)
[10] Minimālais nenopļautās zāles rādiuss
[11]  Pļaušanas augstums
[12]   Pļaušanas platums
[13]   Mehāniskā transmisija 

Kustības ātrums (aptuvens) pie 3000 
min-1

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

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

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

deflektoru (Platums bez sāniskās 
izmešanas deflektora)

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

vertikālais spēks)
[25]  Jūgierīces slodze limits (maksimālais 

piekabes svars)
[26]  Maksimālais pieļaujamais slīpums
[27]  Skaņas spiediena līmenis
[28]  Mērījumu kļūda
[29]  Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
[30]  Garantētais skaņas intensitātes līmenis
[31]  Vibrāciju līmenis vadītāja vietā
[32]  Stūres vibrāciju līmenis
[33] Tabula pareizai piederumu 

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

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

serijos)

*   Precīza vērtība ir norādīta mašīnas 
identifikācijas datu plāksnītē.



[1]  MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2]  Номинална моќност (*)
[3]   Вртежи во минута (*)
[4]   Електрична инсталација
[5]   Предни пневматици
[6]   Задни пневматици
[7]   Притисок за полнење напред
[8]  Притисок за полнење назад
[9]  Тежина (*)
[10]  Минимален радиус на некосена трева
[11]   Висина на косење
[12]   Ширина на косење
[13]   Механички пренос 

Брзина на движење (индикативна) 
до 3000 мин-1

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

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

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

вреќата)
[19]  Ширина
[20]  Ширина со дефлектор со 

страничен испуст (ширина без 
дефлектор со страничен испуст)

[21]  Висина
[22]  Код на уредот со сечивото
[23] Капацитет на резервоарот за 

гориво
[24]  Допуштено оптеретување на 

уредот за влечење (најголема 
тежина во вертикала)

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

[26]  Најголема вредност на 
наведнување

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

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

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

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

страничен испуст (само за MP 
серија)

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

за SD серија)

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

[1]  NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2]  Nominaal vermogen (*)
[3]  Omwentelingen per minuut
[4]  Elektrische installatie
[5]  Voorbanden
[6]  Achterbanden
[7]  Bandenspanning vooraan
[8]  Bandenspanning achteraan
[9]  Massa (*)
[10]  Minimum straal ongemaaid gras
[11]  Maaihoogte
[12]  Maaibreedte
[13]  Mechanische aandrijving  

(Indicatieve) voortbewegingssnelheid 
bij 3000 min-1

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

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

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

aflaatdeflector(Breedte zonder 
zijdelingse aflaatdeflector)

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

(maximale verticale kracht)
[25]  Belastingslimiet voor trekinrichting 

(maximaal gewicht dat getrokken 
kan worden)

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

splaats
[32]  Niveau trillingen aan het stuur
[33]  Tabel voor de juiste combinatie van 

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

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

(alleen voor SD-serie)

*  Voor het specifiek gegeven, verwijst 
men naar wat aangegeven is op het 
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]  Minste radius til ikke klippet gress
[11]  Klippehøyde
[12]  Klippebredde
[13]  Mekanisk transmisjon 

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

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

[15]  Hastighetsgrense med snøkjettinger 
(hvis finnes)

[16]  Mål
[17]  Lengde
[18]  Lengde med oppsamler (lengde uten 

oppsamler)
[19]  Bredde
[20]  Bredde med deflektor for sideutkast 

(Bredde uten deflektor for sideutkast)
[21]  Høyde
[22]  Artikkelnummer for klippeinnretning
[23] Drivstofftankens volum
[24]  Belastningsgrense for hengera-

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

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

tilbehør
[33.A]  Bakmontert tilbehør
[33.B]  Frontmontert tilbehør
[42]  Tilleggsutstyr på forespørsel
[42.A1, 42.A2] Mulching-sett
[42.B]   Batterilader
[42.C]   Sett med tilhengerfeste
[42.D] Presenning
[42.E]   Sett med vern for utkast bak (MP-

series)
[42.F]   Snøkjettinger (18”)
[42.G]  Gjørme-/snøhjul (18”)
[42.H]   Tilhenger
[42.I]   Spreder
[42.K]   Snøplog
[42.L]  Blad- og gressoppsamler (SD-

series)

*  For spesifikk informasjon, se referansen 
på maskinens identifikasjonsetikett.



[1]  PL - DANE TECHNICZNE
[2]  Moc znamionowa (*)
[3]  Liczba obrotów na minutę (*)
[4]  Instalacja elektryczna
[5]  Koła przednie
[6]  Koła tylne
[7]  Ciśnienie powietrza kół przednich
[8]  Ciśnienie powietrza kół tylnych
[9]  Masa (*)
[10]   Minimalny promień nieskoszonej trawy
[11]   Wysokość koszenia
[12]   Szerokość koszenia
[13]   Napęd mechaniczny 

Szybkość postępu (przybliżona) przy 
3000 min-1

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

[15]   Limit prędkości z łańcuchami 
(jeżeli przewidziane)

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

pojemnika)
[19]    Szerokość
[20]  Szerokość z deflektorem wyrzutu 

bocznego (Szerokość bez deflektora 
wyrzutu bocznego)

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

urządzenia ciągnącego (maksymalna 
siła pionowa)

[25] Dopuszczalne obciążenie dla 
urządzenia ciągnącego (maksymalny 
holowany ciężar)

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

akustycznej
[31]  Poziom drgań na stanowisku kierowcy
[32]  Poziom drgań na kierownicy
[33]  Tabela właściwego łączenia akcesoriów
[33.A]  Akcesoria tylne
[33.B]  Akcesoria przednie
[42]  Akcesoria dostępne na zamówienie
[42.A1, 42.A2]   Zestaw mulczujący
[42.B]   Ładowarka akumulatora
[42.C]   Zestaw do holowania
[42.D] Pokrowiec
[42.E]   Zestaw osłony tylnego wyrzutu 

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

dla serii SD)

*  W celu uzyskania konkretnych danych, 
należy się odnieść do wskazówek 
zamieszczonych na tabliczce identyfika-
cyjnej 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]  Raio mínimo da relva não cortada
[11]  Altura de corte
[12]  Largura de corte
[13]  Transmissão mecânica 

Velocidade de avanço (indicativa) a 
3000 min-1

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

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

[16]  Dimensões
[17]  Comprimento 
[18]  Comprimento com saco (compri-

mento sem saco) 
[19]  Largura 
[20]  Largura com deflector de descarga 

lateral (Largura sem deflector de 
descarga lateral)

[22]  Altura
[22]  Código dispositivo de corte
[23] Capacidade do tanque de com-

bustível
[24]  Limite de carga por dispositivo de 

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

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

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

dos acessórios
[33.A]  Acessórios posteriores
[33.B]  Acessórios frontais
[42]     Acessórios a pedido
[42.A1, 42.A2]  Kit para “mulching”
[42.B]  Carregador de baterias de manu-

tenção
[42.C]   Kit tração
[42.D] Lona de cobertura
[42.E]   Kit proteção de descarga traseira 

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

nas para série SD)

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

[1]  RO - DATE TEHNICE
[2]  Putere nominală (*)
[3]  Rotații pe minut (*)
[4]  Instalație electrică
[5]  Pneuri față
[6]  Pneuri spate
[7]  Presiune roți față
[8]  Presiune roți spate
[9]  Masă (*)
[10]  Raza minimă de iarbă netăiată
[11]  Înălțime de tăiere
[12]  Lățime de tăiere
[13]  Transmisie mecanică - Viteza de 

avans (indicativă) la 3000 min-1

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

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

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

laterală (Lățime fără deflector de 
evacuare laterală)

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

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

de tracțiune (greutatea maximă care 
poate fi tractată)

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

conducătorului
[32]  Nivel de vibrații la volan
[33]  Tabel pentru combinarea corectă a 

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

posterioară (numai pentru seriile 
MP)

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

pentru seriile SD)

*  Pentru informația specifică, consultați da-
tele 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]  Минимальный радиус нескошенной травы
[11]  Высота скашиваемой травы
[12]  Ширина скашивания
[13]  Механическая трансмиссия 

- Скорость передвижения 
(ориентировочная) при 3000 мин-1

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

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

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

контейнера)
[19]  Ширина
[20]  Ширина с боковым желобом для 

выброса (Ширина без бокового 
желоба для выброса)

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

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

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

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

мощности
[30]  Гарантируемый уровень звуковой 

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

принадлежностей – навесных 
орудий

[33.A]  задние навесные орудия
[33.B]  фронтальные навесные орудия
[42]  принадлежности – навесные 

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

мульчирования
[42.B]   поддерживающее зарядное 

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

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

снегоочиститель
[42.L]  Сборщик травы и листьев  

(только для серии SD)

*  Точное значение см. на 
идентификационном ярлыке машины

[1]  SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
[2]  Menovitý výkon (*)
[3]   Otáčky za minútu (*)
[4]   Elektroinštalácia
[5]   Predné pneumatiky
[6]   Zadné pneumatiky
[7]  Tlak hustenia predných pneumatík
[8]  Tlak hustenia zadných pneumatík
[9]  Hmotnosť (*)
[10]  Minimálny akčný rádius otáčania
[11]  Výška kosenia
[12]  Šírka orezávania
[13]  Mechanická prevodovka - Rýchlosť 

pohybu (približná) pri 3000 min-1

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

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

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

vyhadzovania (Šírka bez vychyľovača 
bočného vyhadzovania)

[21]  Výška
[22]  Kód kosiaceho zariadenia
[23] Kapacita palivovej nádržky
[24]  Maximálne zaťaženie ťažného zaria-

denia (max. zvisle pôsobiaca sila)
[25] Maximálne zaťaženie ťažného 

zariadenia (max. hmotnosť ťahaného 
nákladu)

[26]  Maximálny povolený náklon
[27]  Úroveň akustického tlaku
[28]  Nepresnosť merania
[29]  Úroveň nameraného akustického výkonu
[30]  Úroveň zaručeného akustického výkonu
[31]  Úroveň vibrácií na mieste vodiča
[32]  Úroveň vibrácií na volante
[33]  Tabuľka  pre správnu kombináciu 

prídavných zariadení
[33.A] Zadné prídavné zariadenia
[33.B] Predné prídavné zariadenia
[42] Prídavné zariadenia na požiadanie
[42.A1, 42.A2]  Súprava pre mulčovanie
[42.B]   Udržiavacia nabíjačka akumulátora
[42.C]   Súprava ťažného zariadenia
[42.D] Krycia plachta
[42.E] Súprava ochranného krytu zadného 

vyhadzovania (výlučne pre sériu 
MP)

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

sériu SD)

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

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

trave
[11]  Višina košnje
[12]  Širina reza
[13]   Mehanski menjalnik 

Hitrost vožnje (približna) pri 3000 
min-1

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

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

[16]  Dimenzije
[17]   Dĺžka
[18]   Dĺžka s košom (dĺžka bez koša)
[19]  Širina
[20]  Širina z odbijačem bočnega izmeta 

(Širina brez odbijača bočnega 
izmeta)

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

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

napravo (maksimalna teža pri vleki)
[26]  Maksimalni dovoljen naklon
[27]  Raven zvočnega tlaka
[28]  Merilna negotovost
[29]  Izmerjena raven zvočne moči
[30]  Zajamčena raven zvočne moči
[31]  Stopnja vibracij na voznikovem 

sedežu
[32]  Nivo vibracij na volanu
[33]  Tabela za pravilno kombinacijo dodat-

nih priključkov
[33.A]  Zadnji priključki
[33.B]  Sprednji priključki
[42]  Dodatni priključki na zahtevo
[42.A1, 42.A2]  Komplet za mulčenje
[42.B]   Polnilnik akumulatorja za 

vzdrževanje
[42.C]   Komplet za vleko
[42.D]   Prekrivno platno
[42.E]  Komplet ščitnika zadnjega izmeta 
             (samo za MP serijo)
[42.F]   Snežne verige (18”)
[42.G]  Kolesa za blato / sneg (18”)
[42.H]   Prikolica
[42.I]   Trosilec
[42.J]   Valj za travo
[42.K]   Snežni plug z nožem
[42.L]  Pobiralnik listja in trave (samo za 

SD serijo)

*  Za specifični podatek glej identifika-
cijsko 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]  Minimalni poluprečnik nepokošene 

trave
[11]  Visina košenja
[12]  Širina košenja
[13]  Mehanički prenos Brzina kretanja 

(orijentaciono) na 3000 min-1

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

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

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

vanja (Širina bez usmerivača bočnog 
izbacivanja)

[21]  Visina
[22]  Šifra rezne glave
[23] Kapacitet rezervoara goriva
[24]  Granica nosivosti uređaja za vuču 

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

(maksimalna težina koja sme da 
se vuče)

[26]  Maksimalni dozvoljen nagib
[27]  Nivo zvučnog pritiska
[28]  Merna nesigurnost
[29]  Izmereni nivo zvučne snage
[30]  Garantovani nivo zvučne snage
[31]  Nivo vibracija na mestu vozača
[32]  Nivo vibracija na volanu
[33]  Tablica za pravilno kombinovanje 

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

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

SD serija)

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

[1]  SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2]  Nominell effekt (*)
[3]  Varv i minuten (*)
[4]  Elanläggning
[5]  Framdäck
[6]  Backdäck
[7]  Däcktryck fram
[8]  Däcktryck bak
[9]  Vikt (*)
[10] Minimiradie på oklippt gräs
[11]  Klipphöjd
[12]   Klippbredd
[13]  Mekanisk transm ission 

Körhastighet (indikativ) vid 
         3 000 min-1

[14]  Hydrostatisk transmission 
Körhastighet (indikativ) vid 

        3 000 min-1

[15]  Hastighetsgräns med snökedjor 
(om tillbehör förutses)

[16]  Dimensioner
[17]  Längd
[18]  Längd med påse (längd utan påse)
[19] Bredd
[20]  Bredd med sidotömningens riktplatta 

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

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

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

tillbehör
[33.A]  Bakre tillbehör
[33.B]  Främre tillbehör
[42]  Fillvalstillbehör
[42.A1, 42.A2]   Sats för “mulching”
[42.B]   Batteriladdare för utjäm-

ningsladdning
[42.C]   Sats för bogsering
[42.D]   Presenning
[42.E]  Sats med bakre tömningsskydd 
             (endast för MP-serien)
[42.F]   Snökedjor 18”
[42.G]  Hjul för lera/snö
  [42.H]   Spridare
[42.I]   Släp
[42.J]   Vals för gräs
[42.K]   Snöröjare med blad
[42.L]  Blad- och grässamlare (endast för 

SD-serien)

*   För specifik information, se uppgifterna 
på maskinens märkplåt.

[1]  TR - TEKNİK VERİLER
[2]   Nominal güç (*)
[3]    Dakikadaki devir sayısı (*)
[4]    Elektrik tesisi
[5]    Ön tekerlekler
[6]   Arka tekerlekler
[7]  Ön şişirme basıncı
[8]   Arka şişirme basıncı
[9]   Kütle (*)
[10]  Minimum kesilmemiş çim yarıçapı
[11]  Kesim yüksekliği
[12]   Kesim genişliği
[13]  Mekanik transmisyon 

3000 dak-1’de ilerleme hızı 
(yaklaşık)

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

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

[16]  Ebatlar
[17]  Sepetli
[18]  Sepetli uzunluk (sepetsiz uzunluk)
[19]  Genişlik
[20]  Yandan tahliye deflektörüyle genişlik 

(Yandan tahliye deflektörü olmadan 
genişlik)

[21]  Yükseklik
[22]   Kesim düzeni kodu
[23] Yakıt deposu kapasitesi
[24]  Çekme tertibatı için yük limiti (maksi-

mum dikey kuvvet)
[25]  Çekme tertibatı için yük limiti (çekile-

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

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

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

SD 
            serisi için)

*  Spesifik değer için, makine belirleme 
etiketinde belirtilenleri referans alın
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1. BENDRA INFORMACIJA

 1.1 KAIP SKAITYTI ŠĮ VADOVĄ

Vadovo tekste kai kurie ypač svarbūs 
paragrafai, susiję su įrenginio sauga ar 
eksploatacija, yra pažymėti pagal šį kriterijų:

 PASTABA  arba  SVARBU  pateikia 
patikslinimus arba kitus duomenis, kaip 
jau buvo nurodyta, siekiant išvengti 
įrenginio sugadinimo ar kitokios žalos.

Simbolis  pažymi pavojų. Įspėjimų 
nepaisymas sudaro sąlygas asmenų 
sužeidimo ir/ar kitokios žalos rizikai.

Paragrafai, pažymėti punktyriniais pilkais 
langais, nurodo pasirenkamas funkcijas, 
kurios yra ne visuose šiame vadove 
aprašytuose modeliuose. Patikrinti, ar 
funkcija yra galima jūsų modelyje.

Visos nuorodos "priekinė", "galinė", 
"dešinė" ir "kairė" yra pateiktos 
dirbančio operatoriaus atžvilgiu.

 1.2 NUORODOS

 1.2.1 Paveikslėliai

Šioje naudojimo instrukcijoje paveikslėliai 
yra sunumeruoti 1, 2, 3, ir taip toliau.
Paveikslėliuose nurodytos įrenginio 
sudedamosios dalys yra pažymėtos 
raidėmis A, B, C, ir taip toliau.
Nuoroda į įrenginio sudedamąją dalį C 2-ame 
paveikslėlyje yra pažymėta kaip: "Žiūrėti 2.C 
pav." arba paprasčiausiai "(2.C pav)."
Paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio. 
Realios detalės gali skirtis nuo pavaizduotų.

 1.2.2 Pavadinimai

Vadovas yra suskirstytas į skyrius ir paragrafus. 
Paragrafo "2.1 Apmokymas" pavadinimas yra 
"2. Saugos reikalavimai" paantraštė. Nuorodos 
į pavadinimus arba paragrafus yra pažymėtos 
sutrumpinimais skyr. arba par. ir atitinkamais 
numeriais. Pavyzdys: "2 skyr." arba " 2.1"

2. SAUGOS REIKALAVIMAI

 2.1 APMOKYMAS

 Susipažinti su įrenginio valdymo 
įtaisais ir su tinkamu jo naudojimu. Išmokti 
skubiai sustabdyti variklį. Įspėjimų ir 
instrukcijų nesilaikymas gali būti gaisrų 
ir/arba rimtų sužalojimų priežastimi. 

• Niekada neleisti, kad įrenginiu naudotųsi 
vaikai arba asmenys, kurie nėra kaip 
reikiant susipažinę su instrukcijomis. 
Vietiniai įstatymai gali nustatyti 
minimalų naudotojo amžių.

• Niekada nenaudoti įrenginio, jei naudotojas 
yra pavargęs ar prastai jaučiasi, arba 
vartojo vaistus, narkotines medžiagas, 
alkoholį arba kitas medžiagas, kurios 
galėtų turėti neigiamos įtakos jo 
gebėjimui reaguoti ir sutelkti dėmesį.

• Nevežti vaikų arba kitų keleivių. 
• Prisiminti, kad operatorius ar įrenginio 

naudotojas yra atsakingas už nelaimingus 
atsitikimus bei žalą, padarytą kitiems 
asmenims arba jų turtui. Naudotojas pats 
atsako už potencialią riziką, susijusią 
su apdirbamo ploto įvertinimu, jis turi 
pasirūpinti visomis būtinomis priemonėmis, 
užtikrinančiomis jo paties ir kitų asmenų 
saugumą, ypač dirbant šlaituose, šiurkščioje, 
slidžioje ar nestabilioje dirvoje.

• Jei norima perduoti arba paskolinti 
įrenginį kitiems asmenims, užtikrinti, kad 
naudotojas susipažintų su šiame vadove 
pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

 2.2 PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Asmeninės apsaugos priemonės (AAP)
• Dėvėti tinkamą aprangą, avėti darbinę 

avalynę neslidžiais padais ir dėvėti ilgas 
kelnes. Nepaleidinėti įrenginio basomis 
kojomis ar avint atvirą avalynę. Naudoti 
klausos apsaugos priemones.

• Nedėvėti šalikų, marškinių, grandinėlių, 
apyrankių, rūbų su besiplaikstančiomis 
detalėmis, raišteliais ar kaklaraiščiais 
bei kitų kabančių ar plačių aksesuarų, 
kurie galėtu įsipainioti į įrenginį ar į darbo 
vietoje esančius daiktus ir medžiagas. 

• Tinkamai susišukuoti ilgus plaukus.

Darbo teritorija / Įrenginys
• Kruopščiai apžiūrėti visą darbo lauką 

ir pašalinti viską, ką įrenginys galėtų 
nusviesti arba kas galėtų sugadinti jo 
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pjovimo įtaisą /besisukančias detales 
(akmenis, šakas, vielą, kaulus ir tt.). 

Vidaus degimo varikliai: degalai
PAVOJUS! Degalai labai lengvai 
užsiliepsnoja. 

• Kurą laikyti atitinkamose tokiam naudojimui 
patvirtintose degalų talpose, saugiose vietose, 
toli nuo šilumos šaltinių ar atvirų liepsnų.

• Talpose ir benzino sandėliavimo vietoje 
nepalikti lapų, žolės ar tepalo likučių.

• Nepalikti vaikams prieinamose vietose.
• Nerūkyti pilant degalus ar jų papildymo metu 

bei atliekant bet kokius darbus su kuru.
• Papildyti kuro naudojant piltuvėlį 

ir tik atvirame ore.
• Stengtis neįkvėpti degalų garų.
• Nepildyti degalų ir neatsukinėti bako 

kamščio, jei variklis dirba arba yra įkaitęs.
• Iš lėto atidaryti bako kamštį 

palaipsniui išleidžiant vidinį slėgį.
• Norint patikrinti talpos turinį, prie 

bako angos nekišti liepsnos.
• Jei degalai nuteka, nepaleidinėti variklio, bet 

patraukti įrenginį iš vietos, kurioje degalai 
išsipylė, vengti gaisro galimybės susidarymo, 
kol degalai neišgaruos ir garai neišsisklaidys.

• Nedelsiant išvalyti kiekvieną degalų žymę, 
patekusią ant įrenginio ar ant žemės.

• Visada uždėti ir gerai užsukti bako 
ir degalų talpos kamščius.

• Neužvedinėti įrenginio vietoje, kur buvo 
atliekami kuro papildymo darbai; variklio 
paleidimas turėtų būti atliekamas mažiausiai 
3 metrų atstumu nuo degalų pildymo vietos.

• Vengti degalų kontakto su drabužiais, 
o degalams išsiliejus ant rūbų, 
persirengti ir tik tada paleisti variklį.

 2.3 EKSPLOATAVIMO METU

Darbo teritorija
• Nepaleidinėti variklio uždarose patalpose, 

kur gali kauptis pavojingi anglies 
monoksido dūmai. Paleidimo operacijos 
turi būti vykdomos lauke arba gerai 
vėdinamoje vietoje. Visuomet prisiminti, 
kad išmetamosios dujos yra toksiškos. 

• Įrenginio paleidimo metu nenukreipti 
duslintuvo, tai yra išmetamųjų dujų, 
degių medžiagų kryptimi.

• Niekada nenaudoti įrenginio potencialiai 
sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių 
skysčių, dujų ar dulkių. Elektros 
kontaktai arba mechaninė trintis gali 
sudaryti sąlygas žiežirbų atsiradimui, 
jos gali uždegti dulkes ar garus. 

• Dirbti tik dienos šviesoje arba 
prie gero dirbtinio apšvietimo ir 
gero matomumo sąlygomis. 

• Kiti asmenys, vaikai ir gyvūnai privalo 
būti toliau nuo darbo lauko. Būtina, kad 
vaikus prižiūrėtų kitas suaugęs asmuo.

• Nedirbti ant šlapios vejos, lyjant 
lietui ar artinantis audrai, ypač 
kai yra žaibavimo tikimybė.

• Atkreipti ypatingą dėmesį į žemės 
paviršiaus nelygumus (kalnelius, griovius), 
šlaitus, nematomus pavojus bei galimas 
kliūtis, kurie galėtų riboti matomumą.

• Atkreipti ypatingą dėmesį dirbant netoli 
daubų, griovių arba pylimų. Įrenginys 
gali apvirsti, jei ratas peržengia šlaito 
kraštą arba jei šlaito kraštas ima byrėti.

• Būti atsargiems dirbant šlaituose, kur 
reikalingas ypatingas dėmesys, tokiu 
būdu bus išvengta apvirtimų arba įrenginio 
kontrolės praradimo rizikos. Pagrindinės 
kontrolės praradimo priežastys:

 – Nepakankamas ratų sukibimas
 – Per didelis greitis
 – Netinkamas stabdymas
 – Įrenginys neadekvatus darbui
 – Žinių trūkumas apie poveikį, susijusį su 

dirvos sąlygomis, ypač dirbant šlaituose
 – Netinkamas įrenginio, kaip velkančiosios 

transporto priemonės, naudojimas.

Elgesys
• Vairavimo ir darbo metu neišsiblaškyti 

ir išlaikyti reikiamą dėmesį.
• Būti ypatingai atidiems apsisukant ar 

važiuojant atbuline eiga. Prieš apsisukant 
ir apsisukimo metu žiūrėti sau už nugaros, 
tokiu būdu įsitikinant, jog nėra kliūčių.

• Atkreipti dėmesį, kai tempiami kroviniai 
arba kai yra naudojama sunki įranga:

 – Tempimo trauklėms naudoti tik 
nurodytus užkabinimo taškus;

 – Nedaryti staigių posūkių. Būti 
atidiems važiuojant atbuline eiga;

 – Naudoti atsvaras arba svorius ant ratų, 
kaip patariama instrukcijų vadove.

• Atkreipti ypatingą dėmesį, kai naudojami 
surinkimo maišai ir priedai, kurie 
gali turėti įtakos įrenginio stabilumui, 
ypač dirbant nuokalnėse.

• Rankas ir pėdas visada laikyti atokiau 
nuo pjovimo įtaiso, tiek įrenginio 
paleidimo, tiek jo naudojimo metu.

• Dėmesio: pjovimo elementas toliau 
sukasi keletą sekundžių po jo atjungimo 
arba po variklio išjungimo.

• Atkreipti dėmesį į pjovimo įtaisų 
bloką su keliais pjovimo įtaisais, nes 
besisukantis pjovimo įtaisas gali 
sąlygoti kitų pjovimo įtaisų sukimąsi.
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• Visada laikytis atokiau nuo išmetimo angos.
• Niekada neliesti variklio dalių, kurios 

darbo metu įkaista. Nudegimo rizika.
• Siekiant išvengti gaisro, niekada 

nepalikti įrenginio stovinčio aukštoje 
žolėje kai variklis dirba. 

 Gedimų arba nelaimingų atsitikimų 
darbo metu atveju, nedelsiant išjungti variklį ir 
patraukti įrenginį taip, kad nebūtų padaryta dar 
didesnė žala; nelaimingų atsitikimų, susijusių 
su asmens ar trečiosios šalies sužalojimais 
atveju, nedelsiant atlikti tinkamiausius 
pirmosios pagalbos veiksmus ir kreiptis į 
sveikatos priežiūros įstaigą tolesniam gydymui. 
Kruopščiai  pašalinti galimas sankaupas, 
kurios galėtų padaryti žalos arba sužaloti 
asmenis ar be priežiūros paliktus gyvūnus.

Naudojimo apribojimai
• Niekada nenaudoti įrenginio, jei apsaugos 

įtaisai yra pažeisti, netaisyklingai 
sumontuoti, ar jų iš viso nėra (surinkimo 
maišas, šoninio išmetimo apsaugos įtaisas, 
galinio išmetimo apsaugos įtaisas)

• Nenaudoti įrenginio, jei priedai/įrankiai 
nėra įdiegti tam numatytose vietose. 

• Neišjunginėti, nekeisti, negadinti  ar 
nenuiminėti esamų apsauginių 
sistemų/mikrojungiklių.

• Saugoti įrenginį nuo pernelyg didelių apkrovų 
ir nenaudoti mažo įrenginio sunkių darbų 
atlikimui; tinkamo įrenginio naudojimas 
sumažina riziką ir pagerina darbo kokybę.

• Įrenginys nėra aprobuotas naudojimui 
viešuose keliuose. Jo naudojimas 
(pagal Kelių transporto kodeksą) turi 
būti vykdomas išskirtinai privačiose 
teritorijose, uždarose nuo eismo.

 2.4 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, 
SANDĖLIAVIMAS

Periodiška techninė priežiūra ir taisyklingas 
sandėliavimas padeda išlaikyti įrenginio 
saugumą ir jo veiksmingumo lygį.

Techninė priežiūra
• Niekada nenaudoti įrenginio su 

susidėvėjusiomis arba susigadinusiomis 
dalimis. Pažeistos ar susidėvėjusios detalės 
turi būti pakeistos ir niekada netaisomos.

• Siekiant sumažinti gaisro riziką, 
periodiškai tikrinti, ar nėra alyvos ir/
arba degalų nutekėjimo.

• Įrenginio reguliavimo operacijų metu, atkreipti 
dėmesį, kad pirštai nepatektų tarp judančio 
pjovimo įtaiso ir stacionarių įrenginio dalių. 

Šioje instrukcijoje nurodytas triukšmo ir 
vibracijų lygis yra šio įrenginio maksimalios 
naudojimo vertės. Išbalansuoto pjovimo 
elemento naudojimas, pernelyg didelis 
eigos greitis, techninės priežiūros stoka daro 
didelę įtaką triukšmo emisijai ir vibracijoms. 
Dėl šios priežasties būtina imtis prevencinių 
priemonių, kurios padėtų pašalinti galimus 
nuostolius, atsirandančius dėl per didelio 
triukšmo ir dėl vibracijų; reikia pasirūpinti 
įrenginio technine priežiūra, dėvėti apsaugines 
ausines, darbo metu daryti pertraukas. 

Sandėliavimas
• Jei bake yra degalų, įrenginio nestatyti 

į patalpą, kurioje degalų garai galėtų 
susidurti su liepsna, kibirkštimi 
ar stipriu šilumos šaltiniu.

• Norint sumažinti gaisro riziką, 
nepalikti konteinerių su surinktomis 
atliekomis uždaroje patalpoje. 

 2.5 APLINKOS APSAUGA

Naudojant įrenginį, aplinkos apsauga turi būti 
svarbus ir prioritetinis aspektas, pilietinės 
visuomenės ir aplinkos, kurioje gyvename naudai. 
• Stengtis netrukdyti kaimynams. Įrenginį 

naudoti tik tinkamu laiku (ne anksti 
ryte arba ne vėlai vakare, kai ši veikla 
galėtų trukdyti kitiems asmenims). 

• Kruopščiai laikytis vietinių teisės aktų, 
susijusių su pakavimo  medžiagų, 
alyvos, kuro, filtrų, sugadintų detalių 
arba kitų elementų, sąlygojančių stiprų 
neigiamą poveikį aplinkai šalinimu; šios 
atliekos neturi būti metamos į šiukšlių 
dėžę, bet turi būti atskirtos ir perduotos 
į specializuotus surinkimo punktus, 
kuriuose bus pasirūpinta jų perdirbimu.

• Kruopščiai laikytis vietinių teisės aktų šalinant 
pjovimo metu susidarančias atliekas. 

• Įrenginio nebenaudojimo atveju, jo 
nepalikti aplinkoje, bet, vadovaujantis 
vietiniais teisės aktais, kreiptis į 
specializuotą atliekų surinkimo punktą.

3. PAŽINTIS SU ĮRENGINIU

 3.1 ĮRENGINIO APRAŠYMAS IR 
NUMATYTA PASKIRTIS

Šis įrenginys yra vejapjovė su 
sėdinčiu operatoriumi.
Įrenginys yra aprūpintas varikliu, kuris 
varo gaubtu apsaugotą pjovimo įtaisą, 
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taip pat ir įrenginio pavarų dėžės bloką, 
kurio pagalba įrenginys juda.
Įrenginys yra aprūpintas varomaisiais galiniais 
ratais. Galinio tilto ašis gali būti su:

 – mechanine pavarų dėže su 5 
pavaromis pirmyn ir viena atgal.

 – pakopine hidrostatine (hidrauline) pavarų 
dėže su pavaromis pirmyn ir atgal ("Hydro").

Operatorius gali vairuoti įrenginį ir įjungti 
pagrindinius valdymo įtaisus išlikdamas 
atsisėdęs vairuotojo vietoje. 

Įrenginyje sumontuoti apsaugos įtaisai numato 
variklio ir pjovimo įtaiso sustojimą per kelias se-
kundes ( 6.2.2 par.).

 3.1.1 Numatyta naudojimo paskirtis

Šis įrenginys buvo suprojektuotas 
ir pagamintas žolės pjovimui.

Šis įrenginys paprastai gali:
• MP 84 / MP 98 Series galimybės:
1. pjauti žolę ir ją surinkti į surinkimo maišą
2. pjauti žolę ir ją išmesti ant 

žemės iš galinės pusės
3. pjauti žolę, ją susmulkinti ir paskleisti ant 

dirvos paviršiaus (mulčiavimo funkcija).
• SD 98 / 108 Series galimybės:
4. pjauti žolę ir ją išmesti iš šono 
5. pjauti žolę, ją susmulkinti ir paskleisti ant 

dirvos paviršiaus (mulčiavimo funkcija).

Specialių priedų naudojimas, kuriuos Gamintojas 
numatė kaip originalią tiekiamą įrangą arba kaip 
atskirai įsigyjamus priedus, suteikia galimybę 
atlikti šį darbą skirtingais darbo režimais, 
kurie yra aprašyti šiame instrukcijų vadove 
arba atskirų priedų instrukcijų vadovuose.
Be to, papildomų priedų pritaikymo galimybė 
(jei numatyta Gamintojo) gali praplėsti 
naudojimo paskirtį papildomomis funkcijomis, 
atsižvelgiant į apribojimus, nurodytus 
pačių priedų instrukcijų vadovuose.

 3.1.2 Netinkamas naudojimas

• Bet koks kitas naudojimas, kitoks nei 
nurodyta aukščiau, gali būti pavojingas 
ir sąlygoti žalą asmenims ir/arba 
daiktams. Netinkamu naudojimu laikoma 
(kaip pavyzdžiui, tačiau ne tik):

 –  pervežti ant įrenginio arba jo priekaboje 
kitus asmenis, vaikus arba gyvūnus, 
nes jie gali iškristi ir sunkiai susižeisti 
arba trukdyti  saugiam vairavimui;

 –  vilkti arba stumti krovinius nenaudojant 
specialių, vilkimui skirtų priedų;

 –  naudoti įrenginį važiavimui ant 
nestabilios, slidžios, apledėjusios, 
akmeningos ar nelygios žemės, balų 
ar pelkėtų vietų, kuriose neįmanoma 
nustatyti dirvožemio struktūros;

 –  paleisti pjovimo įtaisą nežolėtose vietose;
 –  naudoti įrenginį lapų arba 

šiukšlių surinkimui.

 SVARBU  Netinkamas įrenginio naudojimas 
panaikina garantijos galiojimą ir atleidžia 
Gamintoją nuo bet kokios atsakomybės; 
tokiu būdu  visa atsakomybė už nuostolius 
arba sužalojimus savo paties arba trečiųjų 
asmenų atžvilgiu tenka naudotojui.

 3.1.3 Naudotojo tipas

Šis įrenginys yra skirtas privatiems naudotojams, 
tai yra neprofesionaliems operatoriams. 
Šis įrenginys yra skirtas mėgėjams.

 SVARBU  Įrenginį privalo naudoti 
tik vienas operatorius.

 3.2 SAUGOS ŽENKLAI

Ant įrenginio yra pavaizduoti įvairūs 
simboliai (2 pav. ). Jų paskirtis yra priminti 
operatoriui, kaip jis turi elgtis, kad įrenginys 
būtų naudojamas atsargiai ir saugiai.
Simbolių reikšmės:

Dėmesio: Prieš naudojant 
įrenginį, perskaityti instrukcijas.

Dėmesio: Prieš pradedant 
bet kokius techninės priežiūros 
ar remonto darbus, ištraukti 
raktą ir perskaityti instrukcijas.
Pavojus! Daiktų išmetimas: 
Negalima dirbti, jeigu nėra 
sumontuotas galinio išmetimo 
apsaugos įtaisas arba surin-
kimo maišas. (tik modeliams su 
galiniu surinkimu)
Pavojus! Daiktų išmetimas: 
Nedirbti, jeigu nėra sumontuo-
tas šoninio išmetimo deflekto-
rius. (tik modeliams su šoniniu 
išmetimu)
 Pavojus! Daiktų išmetimas: 
Asmenims laikytis atokiau
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Pavojus! Įrenginio apsiver-
timas: Nenaudoti šio įrenginio 
didesnėse nei 10° nuokalnėse.

Pavojus! Organų sužaloji-
mas: Užsitikrinti, kad veikiant 
varikliui, vaikai būtų atokiau nuo 
įrenginio
Įsipjovimo rizika. Judantys 
pjovimo įtaisai. Nekišti rankų 
ar pėdų į pjovimo įtaisų ertmės 
vidų.

 
Dėmesio! Laikytis atokiai nuo 
karštų paviršių

max xxx N (xx kg)

m
ax

 xx
x N

 (x
xx

 kg
) Naudojant vilkimo rinkinį, 

neviršyti krovimo apribojimų, 
nurodytų ant etiketės ir laikytis 
saugos reikalavimų

 SVARBU  Pažeistos arba neįskaitomos 
lipnios etiketės turi būti pakeistos naujomis. 
Užsakyti naujas etiketes artimiausiame 
įgaliotame techninio aptarnavimo centre.

 3.3 IDENTIFIKACINĖ ETIKETĖ 

Identifikacinėje etiketėje yra pateikti 
šie duomenys (1 pav. ):

1. Garso galios lygis 
2. CE atitikties ženklas 
3. Pagaminimo metai 
4. Variklio galia ir veikimo greitis
5. Įrenginio modelis
6. Įrenginio tipas
7. Serijos numeris
8. Svoris, kg
9. Gamintojo adresas ir pavadinimas
10. Pavarų dėžės tipas
11. Gaminio kodas

Perrašyti įrenginio identifikacinius duomenis 
atitinkamuose etiketės, esančios viršelio 
užpakalinėje pusėje, laukuose.

 SVARBU  Kaskart kreipiantis į įgaliotąjį 
techninio aptarnavimo centrą, naudoti 
identifikacinius duomenis, pateiktus 
identifikacinėje produkto etiketėje.

 SVARBU  Atitikties deklaracijos pavyzdys 
yra šio vadovo paskutiniuose puslapiuose.

 3.4 PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS

Įrenginys yra sudarytas iš šių 
pagrindinių sudedamųjų dalių, kurios 
atlieka tokias funkcijas (1  pav.):

A. Pjovimo įtaisų blokas: tai blokas, 
susidedantis iš gaubto, kuris dengia 
besisukančius pjovimo įtaisus, 
bei patys pjovimo įtaisai.

B. Pjovimo įtaisai: tai elementai, skirti 
žolės pjovimui; jų kraštuose esantys 
sparneliai padeda nukreipti nupjautą 
žolę išmetimo kanalo link.

C. Šoninio išmetimo deflektorius: tai 
apsauginis įtaisas, neleidžiantis daiktams, 
kuriuos surenka pjovimo įtaisai, būti 
nusviestiems toli nuo įrenginio (tik 
modeliams su šoniniu išmetimu).

D. Išmetimo kanalas: tai jungiamasis 
elementas tarp pjovimo įtaisų bloko 
ir surinkimo maišo (tik modeliams 
su galiniu surinkimu).

E. Surinkimo maišas: be nupjautos 
žolės surinkimo funkcijos, jis yra 
ir apsaugos elementas, neleidžia 
pjovimo įtaisų surinktiems daiktams 
būti nusviestiems toli nuo įrenginio (tik 
modeliams su galiniu surinkimu).

F. Galinio išmetimo apsaugos įtaisas 
(galimas užsakius): montuojamas 
surinkimo maišo vietoje, neleidžia 
pjovimo įtaisų surinktiems daiktams 
būti nusviestiems toli nuo įrenginio (tik 
modeliams su galiniu surinkimu).

G. Vairuotojo sėdynė: tai operatoriaus 
darbo vieta, ji yra aprūpinta jutikliu, 
kuris aptinka duomenis, reikalingus 
saugos įtaisų įsijungimui.

H. Akumuliatorius: tiekia energiją variklio 
užvedimui; jo techniniai duomenys 
ir naudojimo taisyklės yra aprašytos 
specialiame instrukcijų vadove.

I. Variklis: leidžia judėti tiek pjovimo 
įtaisams, tiek ratų trakcijai; jo techniniai 
duomenys ir naudojimo taisyklės yra 
aprašytos specialiame instrukcijų vadove.

J. Priekiniai buferiai: apsaugo 
priekines įrenginio detales.

K. Vairas: valdo priekinių ratų pasukimus.

4. SURINKIMAS

 Būtina laikytis saugos reikalavimų, 
aprašytų  2. skyr. Griežtai laikytis šių 
reikalavimų, tokiu būdu bus išvengta 
didelės rizikos ar pavojaus.
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Sandėliavimo ir transportavimo sumetimais, 
kai kurios įrenginio sudėtinės dalys 
nėra surinktos tiesiogiai gamykloje, 
todėl jos turi būti sumontuotos nuėmus 
pakuotę bei laikantis šių nurodymų.

 Išpakavimas ir baigiamieji surinkimo 
darbai turi būti atliekami ant lygaus ir 
tvirto paviršiaus, kur būtų pakankamai 
vietos įrenginio ir jo pakuotės judėjimui, 
visada naudojant tinkamus įrankius. 
Nenaudoti įrenginio, kol nėra baigti darbai, 
aprašyti skyriuje "SURINKIMAS".

 4.1 SURINKIMUI SKIRTOS 
SUDEDAMOSIOS DALYS

Pakuotėje yra surinkimui skirtos sudedamosios 
dalys, išvardintos šioje lentelėje:

Aprašymas
1 Vairas
2 Prietaisų skydo gaubtas ir vairo 

surinkimo komponentai
3 Vairuotojo sėdynė
4 Akumuliatorius
5 Priekiniai buferiai
6 Atraminiai ratukai
7 Maišas su atitinkamais surinkimo 

varžtais bei surinkimo instrukcija (tik 
modeliams su galiniu surinkimu)

8 Galinės plokštės apatinė dalis, maišo 
laikikliai ir atitinkami komplektacijos ir su-
rinkimo priedai (tik modeliams su galiniu 
surinkimu)

9 Šoninio išmetimo deflektorius (tik mode-
liams su šoniniu išmetimu)

10 Pjovimo įtaisų bloko šoniniai 
sutvirtinimai (tik modeliams su 
šoniniu išmetimu, jei numatyta).

11 Maišas su:
- naudojimo instrukcijomis ir dokumentais 
- sėdynės surinkimo varžtai
- šoninio išmetimo deflektoriaus surinki-
mo elementai (tik modeliams su šoniniu 
išmetimu)
- akumuliatoriaus laidų sujungimo varžtai
- 2 užvedimo raktai
- 1 atsarginis 10 A lydusis saugiklis

 4.1.1 Išpakavimas 

1. Atsargiai išardyti pakuotę stengiantis 
nepamesti sudedamųjų detalių.

2. Peržiūrėti dėžėje esančius dokumentus, 
tame tarpe ir šią instrukciją.

3. Ištraukti iš dėžės visas nesumontuotas 
sudedamąsias dalis.

4. Išimti įrenginį iš pakuotės laikantis 
šių atsargumo priemonių:

 – pakelti maksimaliu aukščiu pjovimo 
įtaisų bloką ( 5.10 par.), tokiu būdu 
bus išvengta  jo pažeidimų nukeliant 
įrenginį nuo padėklo pagrindo;

 – Nukelti įrenginį nuo padėklo pagrindo. 

Modeliams su hidrostatine pavarų dėže 
nustatyti užpakalinės pavaros užblokavimo 
svirtį į atblokuotą padėtį (5.13. par.).

 4.2 VAIRO MONTAVIMAS

1. Įrenginį pastatyti tiesiai ir 
sulygiuoti priekinius ratus.

2. Sumontuoti stebulę (3.A pav.) ant 
veleno (3.B pav.), atkreipiant dėmesį, 
kad kištukas (3.C pav.) būtų taisyklingai 
įstatytas į stebulės ertmę.

3. Uždėti prietaisų skydo dangą (3.D pav.), 
įstatant septynis sukabinimus į atitinkamas 
jų vietas iki spragtelėjimo.

4. Sumontuoti vairą (3.E pav.) ant stebulės 
(3.A pav.) taip, kad riedėjimo vagutės 
būtų nukreiptos į sėdynės pusę.

5a. Tik "I" tipo vairui - Įvesti tarpiklį 
(3.F pav.) ir tiekiamais varžtais pritvirtinti 
vairą (3.G pav.) laikantis nurodytos sekos.

5b. Tik "II" tipo vairui - Pritvirtinti vairą 
tiekiamais varžtais (3.F, 3.G pav.) 
bei laikantis nurodytos sekos.

6. Uždėti vairo gaubtą (3.H pav.), jį įstatant 
į atitinkamą vietą iki spragtelėjimo.

 4.3 SĖDYNĖS MONTAVIMAS

Sumontuoti sėdynę (4.A pav.) ant plokštės (4.B 
pav.) naudojant varžtus (4.C pav.).

 4.4 AKUMULIATORIAUS SURINKIMAS 
IR PRIJUNGIMAS

Akumuliatorius (5.A pav.) yra po sėdyne, jį pri-
laiko spyruoklė (5.B pav.).
1. Pirmiausiai prijungti raudoną laidą (5.C 

pav.)) prie teigiamo poliaus (+), po to juodą 
laidą (5.D pav.) prie neigiamo poliaus (-), 
naudojant tiekiamus varžtus kaip nurodyta. 

2. Gnybtus sutepti silikoniniu tepalu 
bei atkreipti dėmesį, kad būtų 
taisyklingai įstatytas raudonojo laido 
(5. E pav.) apsauginis gaubtas.

 SVARBU  Visada atlikti pilną įkrovimą, laikantis 
akumuliatoriaus instrukcijoje pateiktų nurodymų.

 SVARBU  Norint išvengti elektroninės plokštės 
saugiklio įsijungimo, būtina vengti variklio užve-
dimo iki pilno akumuliatoriaus įkrovimo!
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 4.5 PRIEKINIO BUFERIO SURINKIMAS
1. 

1a. Tik "I" tipo buferiams - Sumontuoti 
priekinį buferį (6.A pav.) ant apatinės 
kėbulo dalies (6.B pav.), naudojant 
keturis varžtus (6.C pav.).

1b. Tik "II" tipo buferiams 
1. Sumontuoti du laikiklius (6.A pav.) ir (6.B 

pav.) ant apatinės kėbulo dalies (6.C 
pav.),  laikantis paveikslėlyje nurodytos 
montavimo krypties: R= dešinė; L= kairė.

2. iki galo priveržti varžtus (6.D pav.). 
3. Pritvirtinti priekinį buferį (6.E pav.) prie 

laikiklių (6.A pav.) (6.B pav.) varžtų (6.F 
pav.) ir veržlių (6.G pav.) pagalba.

 4.6 ŠONINIO IŠMETIMO DEFLEKTORIAUS 
SURINKIMAS (TIK MODELIAMS 
SU ŠONINIU IŠMETIMU)

1. Iš vidinės šoninio išmetimo deflektoriaus 
pusės (7.A pav.) sumontuoti spyruoklę 
(7.B pav.) įvedant galą (7.B.1 pav.) į angą 
ir sukant taip, kad tiek spyruoklė (7.B 
pav.), tiek galas (7.B.2a pav.) būtų gerai 
įstatyti į atitinkamas jiems skirtas vietas.

2. Šoninio išmetimo deflektorių (7.A pav.) 
padėti prie pjovimo įtaisų bloko laikiklių 
(7.C pav.) ir veržliarakčio pagalba sukti 
antrą spyruoklės (7.B pav.) galą (7.B.2 
pav.) taip, kad jis atsirastų šoninio 
išmetimo deflektoriaus išorėje.

3. Įterpti kaištį (7. D pav.) į laikiklių (7.C 
pav.) ir į šoninio išmetimo deflektoriaus 
angas, perkišant jį spyruoklės įvijų 
viduje (7.B pav.) iki tol, kol perforuotas jo 
galas visiškai išlys iš vidinio laikiklio.

4. Įterpti pleištą (7.E pav.) į kaiščio (7.D 
pav.) angą (D.1 pav.) ir sukti kaištį tol, 
kol pakaks norint sulenkti du pleišto 
galus (7.E.1 pav.) (replių pagalba), 
taip,  kad jie negalėtų išsimauti ir 
sąlygoti kaiščio (7.D pav.) išslinkimo.

Užsitikrinti, kad spyruoklė taisyklingai 
veiktų, stabiliai išlaikydama šoninio 
išmetimo deflektorių nuleistoje padėtyje ir 
kad kaištis būtų gerai įvestas, be galimybės 
atsitiktinai iškristi iš savo vietos.

 SVARBU   Modeliuose su šoniniu 
išleidimu: įsitikinkite, kad šoninio išleidimo 
apsauga (13.A pav.) yra nuleista ir 
užrakinta saugos svirtimi (13.B pav.).

 SVARBU   Prieš išmontuodami arba atlikdami 
deflektoriaus techninę priežiūrą, nepamirškite 
pastumti saugos svirtį (14.B pav.) ir pakelti 
šoninio išleidimo apsaugą (14.A pav.), kad būtų 

galima išmontuoti. 

 PASTABA  Norint išmontuoti deflektorių, 
atlikti atvirkštine tvarka montavimo etapus.

 4.7 PJOVIMO ĮTAISŲ BLOKO ŠONINIŲ 
SUTVIRTINIMŲ MONTAVIMAS 
(TIK MODELIAMS SU ŠONINIU 
IŠMETIMU, JEI NUMATYTA)

Užbaigti pjovimo įtaisų bloko surinkimą 
ant sumontuojant šoninius sutvirtinimus 
ant pjovimo įtaisų bloko šono 
atitinkamų varžtų pagalba (8 pav.)

 4.8 GALINĖS PLOKŠTĖS SURINKIMAS IR 
KOMPLEKTACIJA (TIK MODELIAMS 
SU GALINIU SURINKIMU)

1. Sumontuoti du apatinius laikiklius (9.A 
pav.) ir (9.B pav.), laikantis paveikslėlyje 
nurodytos montavimo krypties, pritvirtinti 
varžtais (9.C pav.) bei veržlėmis 
(9.D pav.) priveržiant iki galo.

2. Nuimti du varžtus (9.H pav.), 
kurie bus panaudoti vėliau.

3. Sumontuoti apatinę galinės plokštės 
dalį (9.E pav.) ir pritvirtinti prie apatinių 
laikiklių varžtais (9.F pav.) ir veržlėmis 
(9.G pav.), nepriveržiant jų iki galo.

4. Pabaigti galinės plokštės apatinės dalies 
(9.E pav.) pritvirtinimą prisukant iki galo du 
centrinius varžtus (9.H pav.) (jie prieš tai buvo 
nuimti) ir keturis viršutinius varžtus (9.I pav.)

5. Iki galo priveržti dvi apatines 
veržles (9.G pav.).

6. Įstatyti surinkimo maišo turinio 
indikatoriaus svirtį (9.J pav.) į tam skirtą 
vietą (9.K pav.) ir stumti ją žemyn iki 
tol, kol pasigirs spragtelėjimas.

7. Sumontuoti abu surinkimo maišo laikiklius 
(9.L pav.) ir (9.M pav.), laikantis paveikslėlyje 
nurodytos montavimo krypties, pritvirtinti 
varžtais (9.N pav.) bei elastinėmis 
poveržlėmis (9.O pav.) priveržiant iki galo.

5. VALDYMO ĮTAISAI

 5.1 RAKTINIS KOMUTATORIUS

Raktas aktyvuoja / išjungia įrenginio 
ir žibintų (jei numatyti) įjungimą. 

Yra galimos keturios jo padėtys (10.A pav.):
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1. Sustojimo padėtis. Įrenginys 
nedelsiant išsijungia.

2. Žibintų (jei numatyti) įjungimo 
padėtis. Po variklio paleidimo, žibintų 
įjungimas atliekamas įvedant raktą 
į šią padėtį. Norint juos išjungti, 
vėl įvesti raktą į eigos padėtį. 

3. Eigos padėtis. Visi 
įtaisai yra aktyvūs..

4. Paleidimo padėtis. Įveda paleidimo 
varikliuką ir įrenginys užsiveda. 
Atleidus raktą iš paleidimo padėties, 
jis savaime sugrįžta į eigos padėtį.

 5.2 AKCELERATORIAUS 
VALDYMO ĮTAISAS

Reguliuoja variklio apsukų skaičių.

Pagal variklio tipą, akceleratoriaus 
valdymo įtaisas gali būti dviejų rūšių:

A. "I" tipo su atskiru Choke (droselinės 
sklendės) įtaisu ( 10.E pav. + 10.E.1 pav.)

B. "II" tipo ( 10.E pav.)

Nurodytos padėtys atitinka :
1. Droselinės sklendės įtaisas - 

Šaltas paleidimas. Yra naudojamas 
šalto variklio užvedimui. Padėtis 
"CHOKE" (droselinė sklendė) 
sąlygoja mišinio praturtinimą ir 
turi būti naudojama tik trumpam 
reikalingam laiko tarpui.

1. Maksimalus variklio režimas. 
Naudoti visada įrenginio paleidimui, 
veikimo metu ir žolės pjovimo metu.

2. Minimalus variklio režimas.  
Naudojamas, kai variklis yra 
pakankamai įšilęs stabtelėjimų metu.

 PASTABA  Pervažiavimo į kitą vietą 
metu pasirinkti tarpinę padėtį tarp lėto 
(«vėžlys») ir greito («kiškis») režimo.

 5.3 RANKINIO STABDŽIO SVIRTIS

Rankinis stabdys neleidžia įrenginiui judėti 
po to, kai jis buvo pastatytas stovėjimui. 

Įvedimo svirtis turi dvi padėtis 
(10.D pav.), atitinkančias:

1. Išjungtas stabdys. Norint išjungti 
rankinį stabdį, paspausti pedalą 
(10.I pav.). Svirtis pasislenka 
į išjungto stabdžio padėtį.

2. Stabdys įvestas. Norint įvesti 
rankinį stabdį, paspausti pedalą 
(10.I pav.) iki galo ir nustatyti svirtį į 
įvesto stabdžio padėtį; kai pėda yra 
nukeliama nuo pedalo, jis išlieka 
užblokuotas nuleistoje padėtyje.

 5.4 SANKABOS / STABDŽIO PEDALAS 
(MECHANINĖ PAVARŲ DĖŽĖ)

Šis pedalas atlieka dvigubą funkciją (10.I pav.): 
1. pirmoje važiavimo dalyje veikia 

kaip sankaba įterpiant arba 
išjungiant varomąją jėgą ratams.

2. antroje dalyje veikia kaip stabdys, 
paveikdamas galinius ratus.

 SVARBU  Reikia atkreipti ypatingą dėmesį, 
kad nebūtų per daug užvilkinta sankabos fazė, 
priešingu atveju galimas perkaitimas, o dėl to 
gali būti pažeistas judėjimo pavaros diržas.

 PASTABA  Eigos metu būtų gerai 
nelaikyti pėdos, padėtos ant pedalo.

 5.5 PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTIS 
(MECHANINĖ PAVARŲ DĖŽĖ)

Ši svirtis turi septynias padėtis (10.K pav.):

1. Penkios priekinės 
eigos pavaros

Priekinės eigos pavara 
turi būti įvedama stovint.

2. Laisvoji padėtis «N»

3. Atbulinė eiga «R»
Atbulinės eigos pavara 

turi būti įvedama stovint.

Norint pereiti nuo vienos pavaros prie kitos, 
paspausti iki pusės pedalą ( 10.I pav.) ir nustatyti 
svirtį pagal etiketėje pateiktus nurodymus.

 5.6 STABDŽIO PEDALAS 
(HIDROSTATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ)

Šis pedalas valdo galinių ratų stabdį 
(10.I pav.)
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 5.7 TRAUKOS PEDALAS 
(HIDROSTATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ)

Šio pedalo pagalba yra įvedama traukos jėga 
ratams ir yra reguliuojamas įrenginio greitis, 
judant tiek pirmine, tiek atbuline eiga (10.J pav.):

1. Priekinė eiga. Norint įvesti 
priekinę eigą, paspausti pėdos 
galu priekinį pedalą. Smarkiau 
spaudžiant pedalą, palaipsniui 
didėja įrenginio greitis.

2. Atbulinė eiga. Atbulinė 
eiga yra įjungiama kulnu 
paspaudus galinį pedalą.
 Atbulinės eigos pavara 
turi būti įvedama stovint.

3. Laisvoji padėtis. Atleidus 
pedalą, jis automatiškai 
sugrįžta į laisvąją padėtį.

 PASTABA  Jei traukos pedalu yra įjungiama 
tiek priekinė, tiek atgalinė eiga kartu su įvestu 
rankiniu stabdžiu (10.D pav.), variklis sustoja.

 5.8 HIDROSTATINĖS PAVARŲ 
DĖŽĖS ATBLOKAVIMO SVIRTIS 
(HIDROSTATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ)

Ši svirtis turi dvi padėtis, nurodytas 
plokštelėje (10.L pav.): 

1. Įvesta pavarų dėžė: visuose 
naudojimo režimuose, 
eigos ir pjovimo metu.

2. Atblokuota pavarų dėžė: 
ženkliai sumažina jėgos poreikį 
įrenginio patraukimui rankiniu 
būdu prie išjungto variklio.

 SVARBU  Norint išvengti pavarų dėžės 
bloko pažeidimo, ši operacija turi būti 
atliekama tik varikliui sustojus ir pedalui 
(10.J pav.) esant laisvojoje padėtyje.

 5.9 PJOVIMO ĮTAISŲ ĮVEDIMO IR 
IŠVEDIMO VALDYMO ĮTAISAS

Grybo formos jungiklis elektromagnetinės 
sankabos (10.B pav.) pagalba 
leidžia pjovimo įtaisų įvedimą:

1. Įvesti pjovimo įtaisai. 
Grybo formos jungiklis ištrauktas.

2. Išjungti pjovimo įtaisai. 
Paspaustas grybo 
formos jungiklis.

• Išjungus pjovimo įtaisus, yra 
laikinai įjungiamas stabdys, 
kuris sustabdo judėjimą 
per keletą sekundžių.

 PASTABA  Jei pjovimo įtaisai yra 
įvedami nesilaikant numatytų saugumo 
sąlygų, variklis užgęsta arba negali 
būti užvedamas (žiūrėti 6.2.2 par.)

 5.10 PJOVIMO ATBULINE EIGA 
PATVIRTINIMO MYGTUKAS

Laikant paspaudus šį mygtuką 
(10.F pav.), galima važiuoti atgaline 
eiga su įvestais pjovimo įtaisais 
nesąlygojant variklio sustojimo.

 5.11 PJOVIMO AUKŠČIO 
REGULIAVIMO SVIRTIS

Šios svirties pagalba atliekamas pjovimo 
įtaisų bloko pakėlimas ir nuleidimas; 
blokas gali būti nustatomas 7 skirtingose 
pjovimo padėtyse (10.G pav.). 

Šios septynios padėtys yra 
nurodytos nuo «1» iki «7» 
atitinkamoje plokštelėje; 
jos atitinka įvairius pjovimo 
aukščius nuo 3 iki 8 cm.

Perjungimui iš vienos padėties į kitą, 
patraukti svirtį į šoną ir perstatyti 
ją į vieną iš stabdymo griovelių.

 5.12 SIGNALINĖ LEMPUTĖ IR GARSO 
SIGNALŲ ĮTAISAS (TIK MODELIAMS 
SU GALINIU SURINKIMU)

• Signalinė lemputė (10.C pav.) užsidega 
kai raktas (10.A pav.) yra padėtyje «EIGA» 
ir išlieka visada deganti darbo metu.

• Kai mirksi, reiškia, kad trūksta leidimo 
variklio užvedimui (žiūrėti 6.2.2 par.).

• Garsinis signalas perspėja, kad surinkimo 
maišas yra pilnas (žiūrėti 6.5.5 par.).
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 5.13 SURINKIMO MAIŠO 
IŠVERTIMO SVIRTIS (JEI 
NUMATYTA, TIK MODELIAMS 
SU GALINIU SURINKIMU)

Ši svirtis, ištraukiama iš jos ertmės, 
leidžia išversti surinkimo maišą ir jį 
ištuštinti, tokiu būdu sumažinamas paties 
operatoriaus jėgų poreikis (10.H pav.).

6. ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

 Būtina laikytis saugos reikalavimų, 
aprašytų 2. skyr. Griežtai laikytis šių 
reikalavimų, tokiu būdu bus išvengta 
didelės rizikos ar pavojaus.

 6.1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Prieš pradedant darbą, būtina atlikti visą eilę 
patikrinimų ir operacijų, tokiu būdu bus užtikrintas 
efektyvus darbas saugiomis sąlygomis. 

 6.1.1 Alyvos ir benzino papildymas 

 SVARBU  Įrenginys yra tiekiamas 
be variklinės alyvos ir be degalų.

Prieš naudojant įrenginį, patikrinti kuro ir 
alyvos lygį ( 7.2 ir 7.3 par.). Pildant degalus 
bei alyvą, laikytisent nurodytų atsargumo 
priemonių (žiūrėti 7.2 ir 7.3 par.) bei 
peržiūrėti variklio instrukcijų knygelę.

 6.1.2 Sėdynės reguliavimas

Sėdynės padėties pakeitimui reikia atsukti keturis 
pritvirtinimo varžtus (11.A pav.) ir paslinkti ją 
išilgai laikiklio kilpų. Pasirinkus tinkamą padėtį, 
iki galo priveržti keturis varžtus (11.A pav.).

 6.1.3 Padangų slėgis

Tinkamas padangų slėgis yra pagrindinė sąlyga 
norint išgauti nepriekaištingą pjovimo įtaisų bloko 
sulygiavimą, o tuo pačiu ir tolygų vejos pjovimą.

1. Atsukti apsauginius gaubtus
2. Prijungti vožtuvėlius prie suspausto oro 

išleidimo angos su manometru (12 pav.)
3. Nureguliuoti slėgį pagal Techninių 

duomenų lentelėje pateiktus dydžius.

 6.1.4 Įrenginio paruošimas darbui

 PASTABA  Šis įrenginys leidžia atlikti 
vejos pjovimą įvairiais būdais; prieš 

pradedant darbą, patariama paruošti įrenginį 
pagal norimą atlikti pjovimo būdą.

a.   Pasiruošimas žolės pjovimui ir jos 
šoniniam išmetimui ant žemės (tik 
modeliams su šoniniu išmetimu):
 – Visada įsitikinti, kad vidinė deflektoriaus 

spyruoklė (13.A pav.) ir saugos svirtis (13.B, 
14.B pav.) veikia tinkamai, išlaikydamos 
jį pastoviai nuleistoje padėtyje.

b. Pasiruošimas žolės pjovimui ir jos 
surinkimui į surinkimo maišą (tik 
modeliams su galiniu surinkimu)
 – Užkabinti surinkimo maišą (15.A pav.) 

ant laikiklių (15.B pav.) ir jį sucentruoti 
galinės plokštės atžvilgiu. Centravimas 
yra užtikrinamas naudojant dešinįjį 
laikiklį kaip šoninį atramos tašką.

 – Įsitikinti, jog surinkimo maišo angos 
apatinis vamzdis užsikabina už atitinkamo 
blokuojančio kabliuko (15.C pav.).

c. Pasiruošimas žolės pjovimui ir jos 
galiniam išmetimui ant žemės (tik 
modeliams su galiniu surinkimu)
 – Jeigu norima dirbti be surinkimo 

maišo, galima užsisakyti galinio 
išmetimo apsaugos įtaiso rinkinį 
(16 pav.; 15.5 skyr.), kuris turi būti 
pritvirtintas prie galinės plokštės kaip 
nurodyta atitinkamoje instrukcijoje.

d. Pasiruošimas pjovimui ir 
žolės susmulkinimui
 – Jei norima pjauti žolę, ją smulkiai 

susmulkinti ir palikti paskleistą ant vejos, 
galima užsisakyti mulčiavimo komplektą 
(15.1 skyr.), kuris turi būti pritvirtintas 
laikantis atitinkamų nurodymų.

 6.1.5 Atraminių ratukų padėtis

Atraminių ratukų funkcija yra sumažinti velėnos 
plėšymo riziką, kylančią dėl pjovimo įtaisų bloko 
krašto vilkimosi dirbant nelygiuose paviršiuose.
Parinkti ratukų padėtį kaip nurodyta ( 7.4 par.). 

 6.2 SAUGOS KONTROLĖ

Atlikti žemiau aprašytus saugos 
patikrinimus bei įsitikinti, ar patikrinimo 
rezultatai atitinka lentelių duomenis.

 Prieš naudojimą visada 
atlikti saugos patikrinimus.
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 6.2.1 Bendras saugos patikrinimas

Dalykas Rezultatas
Akumuliatorius Nėra pažeistas jo 

korpusas, dangtelis 
arba terminalai

Galinio išmetimo 
apsaugos įtaisas, 
surinkimo maišas

Vientisi. Jokių pažeidimų. 
Sumontuoti taisyklingai.

Šoninio išmetimo 
apsaugos įtaisas, 
siurbimo grotelės

Vientisi. Jokių pažeidimų. 
Sumontuoti taisyklingai. 

Degalų tiekimo sistema 
ir sujungimai.

Nutekėjimų nėra.

Elektros kabeliai. Visa izoliacija 
nepriekaištinga. 
Jokių mechaninių 
pažeidimų.

Cirkuliacinė tepimo 
sistema

Nutekėjimų nėra. 
Jokių pažeidimų.

Paleisti įrenginį pirmine 
ir atgaline eiga ir 
įvesti laisvą pavarą/
atleisti traukos pedalą 
(5.5 ; 5.7 par.)

Įrenginys sulėtėja 
ir sustoja

Nuspausti stabdžio 
pedalą (5.4 ; 5.6 par.)

Įrenginys sustoja

Bandomasis važiavimas Nėra neįprastų vibracijų.
Nėra jokių neįprastų garsų

Saugos įtaisai Veikia kaip nurodyta 
6.2.2 par.

 6.2.2 Saugos įtaisų patikrinimas

Saugos įtaisai suveikia pagal du kriterijus:
A. sutrukdo variklio užsivedimui, jeigu 

nėra laikomasi visų saugumo sąlygų;
B. sustabdo variklį, jeigu trūksta nors 

vienos saugumo sąlygos. 

Veiksmas Rezultatas
1. "laisva" pavara;
2. išjungti pjovimo įtaisai;
3. operatorius sėdi. 

Variklis užsiveda

operatorius palieka sėdynę Variklis sustoja

prie įvestų pjovimo 
įtaisų surinkimo maišas 
pakeliamas arba nuimamas 
galinio išmetimo apsaugos 
įtaisas (tik modeliams 
su galiniu surinkimu)

Variklis sustoja

neišjungus pjovimo įtaisų, 
įvedamas rankinis stabdis

Variklis sustoja

Veiksmas Rezultatas
 įjungiama pavarų dėžė 
arba nuspaudžiamas 
traukos pedalas prie 
įvesto rankinio stabdžio

Variklis sustoja

prie įvestų pjovimo įtaisų 
įvedama atbulinės eigos 
pavara, nelaikant nuspaudus 
sutikimo mygtuko ( 5.9 par.)

Variklis sustoja

 Jei bet kuris vienas iš rezultatų 
skiriasi nuo lentelėje pateiktų duomenų, 
įrenginio eksploatuoti negalima! Kreiptis 
į specializuotą techninio aptarnavimo 
centrą apžiūrai ir remonto darbams.

 SVARBU  Visuomet prisiminti, kad saugos 
įtaisai užkerta kelią variklio paleidimui, jei 
yra netenkinamos saugos sąlygos. Tokiais 
atvejais, atstačius paleidimo galimybę, 
prieš vėl paleidžiant variklį iš naujo, reikia 
nustatyti raktą į sustojimo padėtį.

 6.3 NAUDOJIMAS NUOKALNĖSE

Nepaisant eigos krypties, laikytis apribojimų, 
nurodytų Techninių duomenų lentelėje ir 19 pav. 

Prisiminti, jog "saugių" šlaitų nebūna. 
Dirbant nuokalnėse reikalingas ypatingas 
dėmesys. Norint išvengti apsivertimų 
arba įrenginio kontrolės praradimo:
• Niekada nepjauti skersai šlaito. Nuožulnioje 

vejoje važiuoti pakilimo/nusileidimo kryptimi 
ir niekada skersai, atkreipiant ypatingą 
dėmesį į krypties pakeitimą bei kliūtis ties 
ratais (akmenis, šakas, šaknis ir t.t.), kurios 
galėtų sąlygoti šoninį paslydimą, apsivertimą 
arba įrenginio kontrolės praradimą.

• Įkalnėje arba nuokalnėje negalima 
staigiai sustoti arba vėl imti judėti;

• Švelniai ir su ypatingu dėmesiu įvesti trauką, 
tokiu būdu bus išvengta įrenginio apvirtimo

• Sumažinti greitį:
 – prieš bet kokį krypties pakeitimą 

ar ties staigiais posūkiais
 – prieš atsiduriant ant šlaito, ypač nuokalnėse 

• Niekada neįvedinėti atbulinės eigos 
greičio sumažinimui nuokalnėje: tai gali 
sąlygoti įrenginio kontrolės praradimą, 
ypač dirbant ant slidžių paviršių.

• Visada įvesti rankinį stabdį prieš paliekant 
stovintį įrenginį be priežiūros.
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• Tik modeliams su mechanine pavarų 
dėže: Niekada nevažinėti nuokalnėse su 
laisva pavara arba neįvesta sankaba!
Visada įvesti žemesnę pavarą 
prieš išlipant iš stovinčio įrenginio 
arba paliekant  jį be priežiūros.

• Tik modeliams su hidrostatine pavarų 
dėže: Nuokalne važiuoti nespaudžiant 
traukos pedalo, siekiant išnaudoti 
hidrostatinės pavarų dėžės stabdymo 
poveikį, kai pavara nėra įvesta.

 6.4 PALEIDIMAS

1. Atsukti degalų sklendę 
(20.A pav.) (jei numatyta).

2. Atsisėsti į vairuotojo vietą.
3. Įvesti laisvąją pavarą («N») ( 5.5; 5.7 par.).
4. Atjungti pjovimo įtaisus ( 5.8 par.).
5. Įvesti rankinį stabdį ( 5.3 par.).
6. Įvesti akceleratoriaus valdymo įtaisą į 

maksimalų režimą ("kiškis") (5.2 par.).
7. Šaltojo paleidimo atveju: įvesti droselinę 

sklendę (choke) (5.2 / 5.2.1 par.)
8. Įvesti raktinį komutatorių, pasukti jį į 

eigos padėtį, tokiu būdu bus paleista 
elektros srovė, tuomet variklio paleidimui 
jį nustatyti į paleidimo padėtį.

9. Paleidus įrenginį, atleisti raktą.
10. Šaltojo paleidimo atveju, vos tik 

variklis reguliariai ima suktis:
10a. Išvesti droselinę sklendę (choke) 

(5.2 par., "II" tipo), nustatant akceleratoriaus 
svirtį į maksimalaus režimo padėtį ("kiškis").

10b. Išvesti droselinę sklendę 
(choke) (5.2 par., "I" tipo).

 PASTABA  Droselinės sklendės naudojimas 
kai variklis yra jau įkaitęs gali užteršti žvakę 
ir sąlygoti netolygų variklio darbą.

11. Paleidus variklį, akceleratorių nustatyti 
minimalaus režimo padėtyje («vėžlys»).

 PASTABA  Iškilus sunkumams paleidžiant 
įrenginį, primygtinai nesistengti naudoti varikliuką 
ilgą laiką, nes gali išsikrauti akumuliatorius bei 
uždusti variklis. Pasukti raktą į sustojimo padėtį, 
palaukti keletą sekundžių ir pakartoti operaciją. 
Jei nesklandumai tęsiasi, paskaityti šio vadovo 
«14» skyrių ir variklio naudojimo instrukciją.

 6.5  DARBAS

 6.5.1 Priekinė eiga ir pervažiavimai

Pervažiavimų metu:
• atjungti pjovimo įtaisus (5.8 par.); 
• pakelti pjovimo įtaisų bloką į 

maksimalų aukštį («7» padėtis);
• nustatyti akceleratoriaus svirtį į vidurinę 

padėtį tarp minimalaus («vėžlys») ir 
maksimalaus («kiškis») režimo.

• Tik modeliams su mechanine 
pavarų dėže: 

1. Nuspausti iki galo pedalą (5.4 par.) ir 
perjungti pavarą į 1 padėtį (5.5 par.).

2. Laikant paspaudus pedalą (10.I pav.), 
išjungti rankinį stabdį (5.3 par.).

3. Palaipsniui atleisti pedalą, kuris 
tada pereina iš stabdžio funkcijos 
į sankabos funkciją, veikdamas 
galinius ratus (5.4 par.).

 Atleidimas turi būti laipsniškas, kad 
per staigus įjungimas nesukeltų įrenginio 
nuvirtimo ir jo kontrolės praradimo.

4. Palaipsniui pasiekti norimą greitį jungiant 
akceleratorių ir pavarų keitimo svirtį; 
norint pereiti nuo vienos pavaros prie 
kitos, reikia įjungti sankabą, spaudžiant 
pedalą iki pusės jo eigos (5.4 ; 5.5 par.).

 SVARBU  Priekinės eigos pavara 
turi būti įvedama stovint.

• Tik modeliams su hidrostatine 
pavarų dėže: 

1. Išjungti rankinį stabdį, atleidžiant 
stabdžio pedalą (5.6 par.).

2. Nuspausti traukos pedalą (5.7 par.) 
priekinės eigos kryptimi ir pasiekti 
norimą greitį veikiant pedalą laipsniškai 
bei spaudžiant akceleratorių.

 Traukos įvedimas turi būti 
atliekamas pagal aprašytus nurodymus 
(5.7 par.), tokiu būdu bus išvengta, 
kad per staigus įjungimas nesukeltų 
įrenginio nuvirtimo ir jo kontrolės 
praradimo, ypač dirbant nuokalnėse.

 6.5.2 Stabdymas

Iš pradžių sulėtinti įrenginio greitį sumažinant 
variklio apsukas, tada paspausti stabdžio 
pedalą (5.4 ; 5.6 par.) tolimesniam greičio 
sumažinimui, iki tol, kol įrenginys visiškai sustos.
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Tik modeliams su hidrostatine 
pavarų dėže: 
Žymus įrenginio sulėtėjimas išgaunamas 
jau atleidus traukos pedalą (5.7 par.)

 6.5.3 Atbulinė eiga

 SVARBU  Atbulinės eigos pavara 
turi būti įvedama stovint.

Tik modeliams su mechanine pavarų dėže: 
1. Spausti pedalą (5.4 par.) iki 

tol, kol įrenginys sustos;
2. Perjungti pavarą į atbulinės 

eigos padėtį "R" (5.5 par.).
3. Palaipsniui atleisti pedalą, kad būtų įvesta 

sankaba ir pradėti važiuoti atbuline eiga.

Tik modeliams su hidrostatine 
pavarų dėže: 
1. Paspausti pedalą (5.6 par.) iki 

tol, kol įrenginys sustos;
2. pradėti važiuoti atbuline eiga 

spaudžiant traukos pedalą atbulinės 
eigos kryptimi (5.7 par.).

 6.5.4 Žolės pjovimas

Norint dirbti su įrenginiu, reikia atlikti 
tokius žemiau aprašytus veiksmus:
1. nustatyti akceleratorių į maksimalų režimą 

("kiškis"); ši padėtis turi būti visada 
naudojama įrenginio naudojimo metu;

2. nustatyti pjovimo įtaisų bloką 
į maksimalų aukštį;

3. įvesti pjovimo įtaisus (5.8 par.) tik ant velėnos, 
vengiant jų įvedimo žvyruotoje dirvoje arba 
pievoje, kur žolė yra pernelyg aukšta;

4. sureguliuoti eigos greitį ir pjovimo 
aukštį (5.10 par.) pagal vejos sąlygas 
(žolės aukštis, tankumas ir drėgmė); 

5. pradėti eigą žolėtame lauke labai 
palaipsniui ir su ypatingu atsargumu, 
kaip jau aprašyta anksčiau;

 SVARBU  Norint važiuoti atgaline 
eiga su įjungtais pjovimo įtaisais, būtina 
nuspausti ir laikyti paspaudus sutikimo 
pjovimui atgaline eiga mygtuką (5.9 par.), 
tokiu būdu nebus sustabdytas variklis.

Reikia sumažinti greitį kaskart, kai pastebimas 
variklio apsukų sumažėjimas, atsižvelgiant 
į tai, jog žolė niekuomet nebus gerai 

nupjauta, jeigu judėjimo greitis yra per didelis 
palyginus su pjaunamos žolės kiekiu.

Atjungti pjovimo įtaisus ir nustatyti pjovimo 
įtaisų bloką į maksimalų aukštį:

 – Pervažiuojant iš vienos darbo zonos į kitą
 – Važiuojant per nežolėtas teritorijas
 – Kiekvieną kartą, kai reikia aplenkti kliūtį.

 6.5.5 Patarimai gražios vejos palaikymui

1. Norint išlaikyti puikios išvaizdos žalią ir 
minkštą veją, būtina, kad ji būtų pjaunama 
reguliariai. Veja gali būti sudaryta iš 
skirtingo tipo žolių. Dažnai pjaunant, 
smarkiau auga žolės, kurios vysto šaknis 
ir suformuoja standžią velėną; priešingu 
atveju, jei pjaunama rečiau, plinta aukštos 
ir laukinės žolės (dobilai, ramunės ir t.t.)

2. Visada geriausia pjauti žolę, 
kai veja yra sausa.

3. Pjovimo įtaisai turi būti nepažeisti ir 
gerai išgaląsti, tokiu būdu pjovimas 
bus lygus ir be išsipešiojimų, kurie 
sąlygoja viršūnių pageltimą.

4. Variklis turi būti naudojamas visu pajėgumu, 
tokiu būdu bus užtikrintas  lygus žolės 
pjovimas bei išgaunamas geras nupjautos 
žolės išstūmimas pro išmetamąjį kanalą.

5. Pjovimo dažnis turi būti susijęs su 
žolės augimu, vengiant, kad tarp dviejų 
pjovimų žolė užaugtų per aukšta.

6. Karštais ir sausais periodais patartina 
išlaikyti kiek aukštesnę žolę, tokiu 
būdu dirva mažiau išdžius.

7. Gražiai sutvarkytos vejos optimalus aukštis 
yra maždaug 4-5 cm, vienu pjovimu 
nereikėtų trumpinti daugiau nei trečdalio 
viso aukščio. Labai aukštos žolės atveju, 
pjovimą geriau atlikti per du praėjimus, vienos 
dienos atstumu; pirmiausia praeiti pjovimo 
įtaisus nustačius didžiausiame aukštyje ir 
paliekant kiek įmanoma mažesnes vėžias, 
o antrąjį kartą - norimu aukščiu (21 pav.).

8. Vejos vaizdas bus geresnis, jeigu pjovimai 
bus vykdomi kaitaliojant dvi kryptis (22 pav.).

9. Jei išmetimo kanalas yra linkęs užsikimšti 
žole, gerai būtų sumažinti greitį, nes jis gali 
būti per didelis pagal apdirbamos vejos 
sąlygas; jeigu problema kartojasi, galimos 
priežastys yra prastai išgaląsti pjovimo 
įtaisai arba deformuotas sparnelių profilis.

10. Būti atidiems pjaunant ties krūmais 
ir netoli žemų apvadų, kurie galėtų 
pakenkti pjovimo įtaisų bloko sulygiavimui 
bei pjovimo įtaisų kraštams.
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 6.5.6 Surinkimo maišo išvertimo svirtis 
(tik modeliams su galiniu surinkimu)

 PASTABA  Surinkimo maišo ištuštinimas 
yra atliekamas tik išjungus pjovimo įtaisus; 
priešingu atveju, variklis sustos.

• Neleisti surinkimo maišui persipildyti, taip bus 
išvengta išmetamojo kanalo užsikimšimo. 

• Apie surinkimo maišo prisipildymą 
praneša garsinis signalas:

1. atjungti pjovimo įtaisus (5.8 
par.) ir signalas nutrūks;

2. nustatyti akceleratoriaus valdymo 
įtaisą į minimalų režimą ("vėžlys");

3. sustabdyti eigą ir nustatyti laisvą 
pavarą (5.5 ; 5.7 par.);

4. įvesti rankinį stabdį;
5. sustabdyti variklį;
6. ištraukti svirtį (23.A pav. - jei 

numatyta) arba suimti už galinės 
rankenos (23.A1 pav.) ir apversti 
surinkimo maišą jo ištuštinimui;

7. vėl uždaryti surinkimo maišą taip, 
kad  jis išliktų prikabintas prie 
blokuojančio kabliuko (23.B pav.).

 6.5.7 Išmetimo kanalo išvalymas (tik 
modeliams su galiniu surinkimu)

• Labai aukštos arba šlapios žolės 
pjovimas, kartu su per dideliu judėjimo 
greičiu, gali sąlygoti išmetimo kanalo 
užsikimšimą. Užsikimšimo atveju, reikia 
atlikti 7.4.2.skyr. aprašytus veiksmus.

 6.5.8 Pjovimo pabaiga

Pabaigus pjovimą:
1. atjungti pjovimo įtaisus;
2. sumažinti variklio apsukų skaičių
3. grįžti atgal nustačius pjovimo įtaisų 

bloką į maksimalaus aukščio padėtį.

 6.6 SUSTABDYMAS

Norint sustabdyti įrenginį:
1. nustatyti akceleratoriaus svirtį minimalaus 

režimo padėtyje («vėžlys») 

Siekiant išvengti galimo 
užsiliepsnojimo, prieš išjungiant variklį, 
akceleratorių 20 sekundžių nustatyti į 
minimalaus režimo padėtį («vėžlys»).

2. išjungti variklį, nustatant raktą 
į sustabdymo padėtį;

3. išjungus variklį, užsukti degalų 
sklendę (24.A pav.) (jei numatyta);

4. ištraukti raktą

 SVARBU  Siekiant apsaugoti akumuliatorių 
nuo išsikrovimo, nepalikti rakto eigos arba 
žibintų įjungimo padėtyje, kai variklis nedirba.

 Iš karto po išjungimo, variklis gali 
būti dar labai įkaitęs. Neliesti duslintuvo 
ar gretimų detalių. Nudegimo pavojus.

 6.7 PO NAUDOJIMO

1. Prieš statant įrenginį į bet kokią 
patalpą, palaukti, kol atauš variklis.

2. Atlikti valymo darbus (par. 7.4).
3. Nuleisti pjovimo įtaisų bloką, nustatyti laisvąją 

pavarą ir užtraukti rankinį stabdį, sustabdyti 
variklį ir išimti raktą, (įsitikinant, kad visos 
judančios detalės yra visiškai sustojusios):

 – kiekvieną kartą paliekant įrenginį be 
priežiūros arba pasitraukus iš vairuotojo 
vietos arba parkuojant įrenginį:

7. EINAMOJI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 7.1 BENDRA INFORMACIJA

 Būtina laikytis saugos reikalavimų, 
aprašytų 2. skyr. Griežtai laikytis šių 
reikalavimų, tokiu būdu bus išvengta 
didelės rizikos ar pavojaus.

 Prieš atliekant bet kokius įrenginio 
patikrinimo, valymo ar techninės 
priežiūros/reguliavimo darbus:
• išjungti pjovimo įtaisą;
• įvesti laisvąją pavarą;
• įvesti rankinį stabdį;
• sustabdyti variklį;
• ištraukti raktą, (niekada nepalikti 

rakto įvesto arba vaikams ar 
kitiems pašaliniams asmenims 
prieinamoje vietoje);

• įsitikinti, ar visos judančios detalės 
yra visiškai sustojusios;

• perskaityti atitinkamus nurodymus;
• Dėvėti tinkamą aprangą, naudoti darbines 

pirštines ir apsauginius akinius

• Techninės priežiūros darbų periodiškumas 
ir tipas yra nurodyti "Techninės priežiūros 
lentelėje". Ši lentelė padės išlaikyti jūsų 
įrenginio efektyvumą ir saugumą. Joje 
nurodyti pagrindiniai techninės priežiūros 
darbai ir jų periodiškumas. Atlikti atitinkamus 
veiksmus prieš baigiantis numatytam terminui.

• Neoriginalių detalių ir priedų naudojimas ar 
jų netaisyklingas sumontavimas gali turėti 
neigiamą poveikį įrenginio veiksmingumui 
ir saugumui. Gamintojas atsiriboja nuo 
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bet kokios atsakomybės dėl žalos, 
nelaimingų atsitikimų ir sužeidimų, kuriuos 
sąlygoja šių produktų naudojimas.

• Originalias atsargines detales tiekia techninio 
aptarnavimo centrai ar įgaliotieji platintojai.

 7.2 KURO PAPILDYMAS / KURO 
BAKO IŠTUŠTINIMAS

 PASTABA  Rekomenduojamos 
alyvos ir benzino rūšys yra nurodytos 
variklio instrukcijų vadove.

 SVARBU  Įrenginys yra tiekiamas 
nateiktų vabe kuro. Laikytis visų nurodymų, 
pateiktų variklio instrukcijų knygelėje.

 7.2.1 Kuro papildymas

Kuro papildymui:
1. Atsukti bako užsukimo dangtelį 

ir jį nuimti (25pav.).
2. Įvesti piltuvą (25 pav.).
3. Papildyti kuro, atkreipiant dėmesį, kad 

bakas nebūtų visiškai užpildytas.
4. Ištraukti piltuvą.
5. Baigus kuro papildymą, gerai užsukti bako 

dangtį ir nuvalyti galimas nuotekas.

 SVARBU  Vengti benzino išliejimo ant 
plastikinių detalių, nes jos gali būti pažeistos; 
atsitiktinių išsiliejimų atveju, skubiai 
nuplauti vandeniu. Garantija nepadengia 
nuostolių plastikinėms detalėms ar varikliui, 
atsiradusių dėl benzino išsiliejimo.

 7.2.2 Bako ištuštinimas

 PASTABA  Kuras yra greitai gendantis 
produktas, todėl jis neturi būti paliktas 
bake ilgiau nei 30 dienų. Prieš ilgalaikį 
sandėliavimą (9 skyr.), ištuštinti kuro baką.

 Prieš ištuštinant kuro baką, 
leisti varikliui atvėsti.

1. Pastatyti įrenginį atvirame ore 
ant lygaus paviršiaus.

2. Pastatyti surinkimo talpą netoli 
nuleidimo vamzdžio (27.A pav.).

3. Atjungti žarnelę (27.A pav.), esančią prie 
benzino filtriuko įėjimo (27.B pav.).

4. Atsukti degalų sklendę (jei numatyta)
5. Supilti benziną į tinkamą talpyklą.
6. Vėl sujungti žarną (27.A pav.) 

atkreipiant dėmesį, kad dirželis būtų 
uždėtas taisyklingai (27.C pav.).

7. Užsukti degalų sklendę (jei numatyta).

 Prieš vėl pradedant darbą, 
įsitikinti, ar nėra benzino nutekėjimo iš 
žarnų, sklendės ir karbiuratoriaus.

 7.3 VARIKLIO ALYVOS LYGIO 
PATIKRINIMAS, PAPILDYMAS, 
NULEIDIMAS

 PASTABA  Rekomenduojama alyvos rūšis 
yra nurodyta variklio instrukcijų vadove.

 SVARBU  Įrenginys  yra tiekiamas 
naudotojui be variklio alyvos.

 SVARBU  Laikytis visų nurodymų, 
pateiktų variklio instrukcijų knygelėje.
 7.3.1 Patikrinimas/ papildymas

 Prieš kiekvieną naudojimą, 
patikrinti alyvos lygį. 

• Patikrinti alyvos lygį variklyje: pagal 
variklio instrukcijų vadove pateiktus 
nurodymus jis turi būti tarp matuoklio 
žymių MIN ir MAX (26 pav.).

 Neperpildyti, nes tai gali sąlygoti 
variklio perkaitimą. Jei lygis viršija 
žymą "MAX", išleisti tiek, kad būtų 
pasiektas reikiamas lygis.

 7.3.2 Nuleidimas

 Variklio alyva gali būti labai karšta, 
jeigu ji yra išleidžiama iš karto po 
variklio išjungimo. Leisti varikliui atvėsti 
keletą minučių prieš išpilant alyvą.

Variklio alyvą keisti variklio instrukcijų 
knygelėje nurodytais intervalais. 

Atlikti tokius žemiau aprašytus veiksmus:
• "I" tipas:
1. Pastatyti įrenginį ant lygaus paviršiaus.
2. Pastatyti surinkimo talpą netoli 

žarnos ilgintuvo (28.A pav.).
3. Tvirtai laikyti žarnos ilgintuvą (28.A pav.) 

ir atsukti nuleidimo dangtelį (28.B pav.).
4. Surinkti alyvą talpoje.
5. Vėl sumontuoti nuleidimo dangtelį 

(28.B pav.) atkreipiant dėmesį į vidinio 
tarpiklio padėtį (28.C pav.).

6. Priveržti iki galo, tvirtai laikant 
žarnos ilgintuvą (28.A pav.).

7. Nuvalyti išsiliejusią alyvą.
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• "II" tipas:
1. Atsukti įpylimo dangtelį (28.A pav.).
2. Sumontuoti vamzdelį (28.B pav.) ant švirkšto 

(28.C pav.) ir įterpti jį iki angos galo.
3. Švirkštu (28.C pav.) išsiurbti visą variklio 

alyvą, turint galvoje, kad visiškam ištuštinimui 
operaciją reikia atlikti keletą kartų.

• "III" tipas:
1. Pastatyti įrenginį ant lygaus paviršiaus.
2. Pastatyti surinkimo talpą netoli 

žarnos ilgintuvo (28.A pav.).
3. Paspausti vielokaištį (28.B pav.);
4. Atkabinti žarnos ilgintuvą nuo 

laikiklio, patraukiant žemyn;
5. Sulenkti žarnos ilgintuvą ir išleiskite 

alyvą į tam tinkamą talpyklą;
6. Vėl užkabinti žarnos ilgintuvą (28.A pav.) 

ant laikiklio (28.C pav.), prieš pilant alyvą.
7. Nuvalyti išsiliejusią alyvą.

 SVARBU  Surinktą alyvą šalinti pagal 
galiojančius vietinius teisės aktus.

 7.4 ATRAMINIAI RATUKAI

Įvairios atraminių ratukų montavimo padėtys 
leidžia išlaikyti saugų atstumą "H" tarp pjovimo 
įtaisų bloko krašto ir žemės (17.A pav.; 18.A pav.).
Sureguliuoti atraminių ratukų padėtį 
atsižvelgiant į dirvos nelygumus.

 Ši operacija turi būti visada atliekama 
abiem ratukams, įstatant juos į tokį pat 
aukštį, TUO METU VARIKLIS TURI BŪTI 
IŠJUNGTAS, O PJOVIMO ĮTAISAI ATJUNGTI.

a. tik modeliams su šoniniu išmetimu
Padėties pakeitimui:
1. atsukti ir išimti varžtą (17.B pav.) 
2. įstatyti ratuką (17.A pav.) su tarpikliu (17.C 

pav.) į angą, kuri atitinka norimą atstumą
3. priveržti varžtą (17.B pav.) iki 

galo į veržlę (17.D pav.).

b. tik modeliams su galiniu surinkimu
Padėties pakeitimui:
1. atsukti veržlę (18.B pav.) ir 

išimti kaištį (18.C pav.).
2. įstatyti ratuką (18.A pav.) į norimą padėtį
3. vėl sumontuoti kaištį (18.C pav.), 

atkreipiant dėmesį, kad kaiščio galvutė 
(18.C pav.) būtų nusukta į įrenginio vidų

4. iki galo priveržti veržlę (18.B pav).

 7.5 VALYMAS

Po kiekvieno naudojimo atlikti valymo 
darbus, laikantis šių nurodymų.

 7.5.1 Įrenginio valymas

• Nuvalyti įrenginio išorę plastikines 
kėbulo dalis pravalant kempine, suvilgyta 
vandeniu bei valymo priemone, atkreipiant 
dėmesį, kad nebūtų sudrėkintas variklis, 
elektrinės įrenginio dalys ir elektroninė 
plokštė, esanti po prietaisų skydu.

• Siekiant sumažinti gaisro pavojų, variklį, 
išmetimo duslintuvą, akumuliatoriaus ertmę 
ir benzino laikymo vietą išlaikyti laisvą nuo 
žolės ir lapų liekanų bei tepalo pertekliaus.

 SVARBU  Niekada nenaudoti aukšto 
slėgio plovimo įrangos arba agresyvių 
skysčių kėbulo ir variklio valymui! 

 7.5.2 Išmetimo kanalo išvalymas (tik 
modeliams su galiniu surinkimu)

Išmetimo kanalo užsikimšimo atveju reikia:
1. nuimti surinkimo maišą arba galinio 

išmetimo apsaugos įtaisą;
2. pašalinti susikaupusią žolę, pradedant 

nuo išmetimo kanalo angos.

 7.5.3 Maišo valymas (tik modeliams 
su galiniu surinkimu)

1. Ištuštinti žolės surinkimo maišą
2. Jį išpurtyti, tokiu būdu bus pašalinti 

žolės ar žemės likučiai
3. Vėl sumontuoti maišą ir pradėti pjovimo 

įtaisų bloko vidaus valymo darbus ( 7.4.4-
a par.), kuriuos pabaigus, maišas turės 
būti nuimtas, ištuštintas, praskalautas ir 
padėtas taip, kad jis galėtų greitai išdžiūti.

 7.5.4 Pjovimo įtaisų bloko valymas

Po kiekvieno naudojimo, atlikti kruopštų 
pjovimo įtaisų bloko valymą, pašalinant 
bet kokias žolės ar šiukšlių sankaupas.

 Pjovimo įtaisų bloko valymo metu 
patraukti pašalinius asmenis arba 
gyvūnus iš aplinkinės teritorijos. 

a. Vidinės dalies valymas
Pjovimo įtaisų bloko ir išmetimo kanalo 
vidinis valymas turi būti atliekamas 
ant tvirtos grindų dangos su:

 – sumontuotu surinkimo maišu arba 
galinio išmetimo apsaugos įtaisu (tik 
modeliams su galiniu surinkimu);

 – sumontuotu šoninio išmetimo deflektoriumi 
(tik modeliams su šoniniu išmetimu);

 – sėdinčiu operatoriumi;
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 – pjovimo įtaisų bloku 1 padėtyje;
 – veikiančiu varikliu
 – įvesta laisvąja pavara
 – įvestais pjovimo įtaisais

• Prijungti pakaitomis vandens žarną 
prie atitinkamų jungčių (29.A pav.; 
30.A pav.), leidžiant pribėgti vandeniui 
keletui minučių į kiekvieną iš jų, 
pjovimo įtaisams tuo metu judant.

 SVARBU  Kad nebūtų pakenkta 
nepriekaištingam elektromagnetinės 
sankabos darbui, reikia:
- vengti sankabos kontakto su alyva;
- neleisti, kad ant sankabos bloko patektų 
tiesioginė aukšto slėgio vandens srovė;
- nevalyti sankabos benzinu.

b. Išorinės dalies valymas

Svarbu, kad ant viršutinės pjovimo 
įtaisų bloko dalies nesusikauptų 
nuosėdos ir sausos žolės liekanos, 
taip bus išlaikomas optimalus 
efektyvumas ir įrenginio saugumas. 

Pjovimo įtaisų bloko viršutinės 
dalies valymui reikia:
• visiškai nuleisti pjovimo įtaisų 

bloką (1 padėtis);
• pūsti suslėgto oro srove pro 

dešiniojo ir kairiojo apsaugos įtaiso 
ertmes (29 pav.; 30 pav.).

 7.6 AKUMULIATORIUS

Kruopšti akumuliatoriaus priežiūra yra 
pagrindinis dalykas norint užtikrinti 
ilgą akumuliatoriaus veikimą.
Jūsų įrenginio akumuliatorius 
turi būti būtinai įkrautas:
• prieš pirmąjį kartą naudojant 

įrenginį po jo įsigijimo;
• prieš kiekvieną ilgesnį nenaudojimo 

laikotarpį (jei jis viršija 30 dienų) ( 9 par.);
• prieš pradedant naudoti po ilgo 

nenaudojimo periodo.

Perskaityti ir kruopščiai laikytis įkrovimo 
procedūros, aprašytos akumuliatoriaus 
instrukcijų vadove. Šios procedūros nesilaikymas 
arba akumuliatoriaus neįkrovimas, gali sąlygoti 
nepataisomus nuostolius akumuliatoriaus 
elementams. Išsikrovęs akumuliatorius 
turi būti kuo skubiau vėl įkrautas.

 SVARBU  Įkrovimas turi būti atliekamas 
su pastovios įtampos įranga. Kitokios 
įkrovimo sistemos gali nepataisomai 
sugadinti akumuliatorių.

• įrenginys yra aprūpintas jungtimi (31.A 
pav.) įkrovimui, ji turi būti prijungiama 
prie atitinkamos akumuliatoriaus 
palaikymo įkroviklio jungties, įkroviklis 
yra tiekiamas su įrenginiu (jei numatytas) 
arba užsakomas atskirai (15.2 par.).

 SVARBU  Ši jungtis turi būti naudojama tik 
prisijungimui prie akumuliatoriaus palaikymo 
įkroviklio, kaip numatė Gamintojas. Jo naudojimui:

 – laikytis nurodymų, pateiktų atitinkamose 
naudojimo instrukcijose;

 – laikytis nurodymų, pateiktų 
akumuliatoriaus instrukcijų vadove;

 7.7 PRITVIRTINIMO VARŽTAI IR VERŽLĖS

• Norint užsitikrinti įrenginio saugų darbą, 
pasirūpinti kad veržlės ir varžtai būtų prisukti.

8. SPECIALIOJI TECHNINĖ 
PRIEŽIŪRA

 8.1 SAUGUMO PATARIMAI

Pasireiškus šiems veikimo 
sutrikimams, patariama nedelsiant 
kreiptis į Pardavėją arba į specializuotą 
techninio aptarnavimo Centrą:
- stabdžio
- pjovimo įtaisų įvedimo ir sustabdymo
- traukos įvedimo važiuojant 
priekine arba atbuline eiga.

 8.2 PJOVIMO ĮTAISŲ BLOKAS 
/ PJOVIMO ĮTAISAI

 8.2.1 Pjovimo įtaisų bloko sulygiavimas

Geras pjovimo agregato sureguliavimas 
yra esminis veiksnys siekiant tolygiai 
nupjautos vejos (32 pav.). 
Netolygaus pjovimo atveju, patikrinti 
padangų slėgį ( 6.1.3 par.).
Jei to nepakaks lygaus pjovimo išgavimui, 
reikia susisiekti su Pardavėju dėl pjovimo 
įtaisų bloko sulygiavimo reguliavimo.

 8.2.2 Pjovimo įtaisai

Prastai pagaląstas pjovimo įtaisas drasko 
žolę ir dėl to veja pageltonuoja.

Visos operacijos, susijusios su pjovimo 
įtaisais (išmontavimas, galandimas, 
subalansavimas, remontas, sumontavimas 
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ir/arba pakeitimas) yra labai atsakingi 
darbai, reikalaujantys specifinių žinių 
ir tam tikros įrangos panaudojimo; 
saugumo sumetimais šias operacijas 
reikia visada atlikti specializuotame 
techninio aptarnavimo centre.

Visada pakeisti visą pažeistą, 
kreivą ar nusidėvėjusį pjovimo įtaisų 
bloką, kartu su jo varžtais, tokiu būdu 
bus išlaikytas subalansavimas.

 SVARBU  Pjovimo įtaisus patartina 
keisti poromis, ypač pastebėjus 
skirtingą jų nusidėvėjimą. 

 SVARBU  Visada naudoti originalius 
pjovimo įtaisus, kurių kodai yra nurodyti 
Techninių duomenų lentelėje. 

Turint omeny gaminio raidą, Techninių 
duomenų lentelėje paminėti pjovimo įtaisai 
laikui bėgant gali būti pakeičiami kitais, 
pasižyminčiais analogiškomis saugaus 
veikimo ir pakeičiamumo savybėmis.

 8.3 PRIEKINIŲ / GALINIŲ 
RATŲ PAKEITIMAS

 8.3.1 Paruošiamieji darbai

 SVARBU  Naudoti tinkamą pakėlimo 
prietaisą, pavyzdžiui mechaninį keltuvą.

Prieš atliekant ratų pakeitimo 
darbus, atlikti šias operacijas:
• Nuimti visus priedus.
• Pastatyti įrenginį ant tvirto ir lygaus paviršiaus, 

kuris galėtų užtikrinti įrenginio stabilumą.
• Įvesti stovėjimo stabdį; 
• Sustabdyti variklį;
• Ištraukti raktą;
• Pastatyti keltuvą į kėlimo tašką, netoli 

norimo pakeisti rato ( 8.3.2; 8.3.3 par.).
• Patikrinti, ar keltuvas yra tiksliai 

statmenas žemei.

 8.3.2 Keltuvo pasirinkimas ir jo 
nustatymas galiniams ratams

Įstatyti medinius pleištus (33.A pav.) 
prie rato pagrindo (33.B pav.), esančio 
norimo pakeisti rato šone (33.C pav.).

Tik modeliams su galiniu surinkimu:
• Maksimalus uždaro keltuvo aukštis 

yra 110 mm. (33 pav.).

• Pastatyti keltuvą po apatine plokšte (34.A 
pav.) 180 mm nuo šoninio krašto.

Tik modeliams su šoniniu išmetimu:
• Maksimalus uždaro keltuvo aukštis 

yra 110 mm. (35 pav.).
• Pastatyti keltuvą po galine ašimi, 

paveikslėlyje nurodytame taške (36.A pav.).

 PASTABA  Keltuvas, pastatytas kaip 
aprašyta šiame paragrafe, gali pakelti 
tik vieną norimą pakeisti ratą.

 8.3.3 Keltuvo pasirinkimas ir jo 
nustatymas priekiniams ratams

1. Įstatyti medinius pleištus (37.A pav.) 
prie rato pagrindo (37.B pav.), esančio 
už norimo pakeisti rato (37.C pav.).

2. Maksimalus uždaro keltuvo 
aukštis yra 110 mm.

3. Uždėti ant keltuvo (38.A pav.) apytiksliai 
10 x 10 cm skerspjūvio pjautinės 
medienos intarpą (38.B pav.). 

 PASTABA  Medinis intarpas leidžia 
išvengti priekinės ašies pažeidimo.

4. Pakelti keltuvą taip, kad intarpas 
atsiremtų į kėbulą ir kitas struktūrines 
detales (38.C pav.).

 PASTABA  Šios fazės metu intarpą visada 
išlaikyti pusiausvyroje ant keltuvo prilaikant ranka.

 PASTABA  Šitaip pastatytas keltuvas 
gali pakelti visą priekinio tilto ašį.

 8.3.4 Rato pakeitimas

 SVARBU  Užsitikrinti, kad pakėlimo 
metu įrenginys išliktų stabilus ir nejudėtų. 
Pastebėjus ką nors neįprasta, nedelsiant 
nuleisti krautuvą, patikrinti ir išspręsi 
galimas problemas ir vėl pakelti.

1. Nuimti dangtelį ( 39.A pav.).
2. Pakelti tiek, kiek reikia 

patogiam rato nuėmimui.
3. Atsuktuvo pagalba nuimti elastinį žiedą 

(39.B pav.) ir atraminę poveržlę (39.C pav.).
4. Nuimti norimą pakeisti ratą.
5. Sutepti ašį (39.D pav.) tepalu.
6. Sumontuoti atsarginį ratą.
7. Vėl atidžiai įstatyti atraminę 

poveržlę ir elastinį žiedą.
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 SVARBU  Patikrinti, ar galiniai ratai yra tame 
pačiame aukštyje (40.A pav.) ir ar išorinio 
skersmens skirtumas tarp dviejų ratų  (40.B 
pav.) neviršija 8-10 mm. Jei taip atsitinka, 
reikia atlikti pjovimo įtaisų bloko suderinimo 
reguliavimą įgaliotame techninio aptarnavimo 
centre, taip bus išvengta netolygaus pjovimo.

 8.3.5 Padangų taisymas arba pakeitimas

Padangos yra "Tubeless" tipo, todėl kiekvienas 
pakeitimas arba taisymas jų pradūrimo atveju turi 
vykti specializuotame padangų centre, taikant 
šiam padangos tipui numatytus metodus.

 8.4 ELEKTRONINĖ PLOKŠTĖ

Elektroninė plokštė, tai sudedamoji 
dalis, esanti po prietaisų skydu, ji valdo 
visus įrenginio saugos įtaisus. 

 8.4.1 Plokštės apsaugos įtaisas (tik 
modeliams su galiniu surinkimu)

• Elektroninė plokštė yra po prietaisų skydu ir 
yra aprūpinta savaime atsistatančiu saugos 
įtaisu, kuris nutraukia grandinę, jei pasireiškia 
gedimai elektros instaliacijoje (14 skyr.). 

 8.4.2 Plokštės apsaugos lydusis 
saugiklis(tik modeliams 
su šoniniu išmetimu)

• Elektroninė plokštė, esanti po prietaisų 
skydu, yra aprūpinta lydžiuoju saugikliu, 
kuris nutraukia grandinę, jei pasireiškia 
gedimai arba trumpas sujungimas 
elektros instaliacijoje (14 skyr.).

 8.5 LYDŽIOJO SAUGIKLIO PAKEITIMAS

Įrenginiui yra numatyti tam tikri skirtingos 
galios lydieji saugikliai (41. A pav.), 
kurių funkcijos ir bruožai yra tokie:

 – 10 A lydusis saugiklis = elektroninės 
plokštės bendrosios instaliacijos ir 
galios grandinės apsauga, jo įsijungimas 
sąlygoja įrenginio sustojimą ir, tik 
modeliams su galiniu išmetimu, 
sąlygoja visišką prietaisų skydo signalinės 
lemputės išsijungimą ( 5.11 par.)

 – 25 A lydusis saugiklis = įkrovimo 
grandinės apsauga, jo įsijungimas 
pasireiškia progresyviu akumuliatoriaus 
įkrovos mažėjimu ir po to sekančiais 
paleidimo sunkumais.

Lydžiojo saugiklio galia yra 
nurodyta ant paties saugiklio.

 SVARBU  Perdegęs lydusis saugiklis turi 
būti visuomet pakeistas tos pačios rūšies 
ir galios lydžiuoju saugikliu, niekuomet 
nenaudoti kitokių lydžiųjų saugiklių.

Jei neįmanoma pašalinti saugiklių įsijungimo 
priežasčių, susisiekti su Pardavėju.

 8.6 LEMPOS PAKEITIMAS

 8.6.1 "I" tipo - Kaitinamosios lempos

• Lempos (18/W) jungiamuoju kaiščiu yra 
įdėtos į patroną, kuris išsiima sukant jį prieš 
laikrodžio rodyklę žnyplių pagalba (42 pav.)

 8.6.2 "II" tipo - LED lempos

• Atsukti žiedą (42.A pav.) ir nuimti jungtį 
(42.B pav. ). Išmontuoti LED apšvietiklį 
(42.C pav.), pritvirtintą varžtais (42.D pav.).

 8.7 UŽPAKALINĖ AŠIS

• Ji yra sudaryta iš sandarios monoblokinės 
grupės ir nereikalauja techninės priežiūros; 
yra aprūpinta nuolatinio sutepimo 
sistema, kurios nereikia keisti ar pildyti.

9. SANDĖLIAVIMAS

Kai įrenginys turi būti sandėliuojamas 
ilgiau nei 30 dienų:
1. Leisti atvėsti varikliui
2. Atjungti akumuliatoriaus laidus ir jį 

padėti į vėsią ir sausą patalpą.
3. Ištuštinti degalų baką ( 7.2.2 par.) 

ir laikytis nurodymų, pateiktų 
variklio instrukcijų knygelėje.

4. Kruopščiai nuvalyti įrenginį.
5. Patikrinti, ar įrenginys nėra sugadintas. 

Jei reikia, kreiptis į įgaliotąjį 
techninio aptarnavimo centrą.

6. Sandėliuoti įrenginį:
 – su nuleistu pjovimo įtaisų bloku
 – sausoje aplinkoje
 – vietoje, apsaugotoje nuo 

atmosferos reiškinių
 – jei įmanoma, įrenginį apdengti 

brezentu ( 15.4 par.)
 – vaikams neprieinamoje vietoje.
 – įsitikinti, kad raktai ar techninei priežiūrai 

naudoti įrankiai yra ištraukti.

Kai vėl ketinama naudoti įrenginį:
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• prieš vėl pradedant darbą, įsitikinti, ar 
nėra benzino nutekėjimo iš vamzdžių, 
iš kuro sklendės ir karbiuratoriaus:

• parengti įrenginį taip, kaip nurodyta 
skyriuje "6. Įrenginio naudojimas".

10. PERKĖLIMAS IR 
TRANSPORTAVIMAS

• Kai įrenginys yra perkeliamas, reikia:
 – išjungti pjovimo įtaisą;
 – nustatyti pjovimo įtaisų bloką 

į maksimalų aukštį;
 – išjungti variklį;

• Kai įrenginys yra vežamas transporto 
priemonėje arba priekaboje, reikia:

 – naudoti tinkamo atsparumo, 
pločio ir ilgio įlipimo rampas;

 – įkelti įrenginį su išjungtu varikliu bei 
iš įrenginio ištrauktu užvedimo raktu, 
be vairuotojo; įrenginį stumti, tai turi 
atlikti pakankamas žmonių skaičius;

 – užsukti degalų sklendę (jei numatyta);
 – visiškai nuleisti pjovimo įtaisų bloką;
 – įvesti rankinį stabdį;
 – įrenginį pastatyti taip, kad jis 

niekam nekeltų pavojaus;
 – tvirtai pritvirtinti prie transporto 

priemonės lynų ar grandinių pagalba, 
tokiu būdu bus išvengta apvirtimo ir 
galimos žalos bei degalų išsiliejimo.

11. TECHNINIS APTARNAVIMAS 
IR REMONTAS

Šiame vadove pateikiama visa informacija, 
kurios reikia įrenginio darbui ir taisyklingai 
pagrindinei techninei priežiūrai, kurią atlieka 
pats įrenginio naudotojas. Visas šiame vadove 
neaprašytas techninės priežiūros ir reguliavimo 
operacijas turi atlikti įrenginio Pardavėjas arba 
Specializuotas techninės priežiūros centras, 
turintys atitinkamų žinių ir reikiamos įrangos 
taisyklingam darbų atlikimui, išlaikant pradinį 
saugumo lygį ir originalų įrenginio stovį.

Netinkamose struktūrose arba nekvalifikuotų 
asmenų atlikti darbai sąlygoja bet kokios formos 
Garantijos nutraukimą ir atleidžia Gamintoją 
nuo bet kokių įsipareigojimų ir atsakomybės.
• Tik įgaliotos techninio aptarnavimo 

dirbtuvės gali atlikti garantinius remonto 
ir techninės priežiūros darbus. 

• Įgaliotos techninio aptarnavimo dirbtuvės 
naudoja tik originalias atsargines dalis. 
Originalios atsarginės detalės ir priedai 
yra specialiai sukurti įrenginiams.

• Neoriginalios atsarginės detalės ir priedai 
nėra patvirtinti; neoriginalių atsarginių detalių 
ir priedų naudojimas kelia pavojų įrenginio 
saugumui ir atleidžia Gamintoją nuo bet 
kokių įsipareigojimų ar atsakomybės.

• Patariama vieną kartą per metus įrenginį 
patikėti įgaliotoms techninio aptarnavimo 
dirbtuvėms techninės priežiūros, aptarnavimo 
ir saugos įtaisų patikrinimo darbų atlikimui.

12. GARANTIJOS TAIKYMO SĄLYGOS

Garantija padengia visus medžiagų ir gamybos 
defektus. Naudotojas turės kruopščiai laikytis 
visų įrenginio dokumentuose pateiktų nurodymų.
Garantija nepadengia nuostolių atsiradusių dėl:
• Nesusipažinimo su pateiktais dokumentais.
• Išsiblaškymo.
• Netinkamo ir neleistino 

naudojimo ir montavimo.
• Neoriginalių atsarginių dalių naudojimo.
• Gamintojo nepatvirtintų ir 

netiekiamų priedų naudojimo.
Be to garantija nepadengia:
• Įprasto susidėvinčių detalių, tokių kaip pavarų 

diržai, žibintai, ratai, peiliai, apsauginiai varžtai 
ir laidai, susidėvėjimo dėl eksploatacijos.

• Įprastinio susidėvėjimo.
• Variklių. Varikliams yra taikoma variklio 

gamintojo garantija, kurioje yra nurodyti 
terminai ir specifinės sąlygos.

Pirkėją gina nacionaliniai teisės aktai. Ši 
garantija jokiais būdais neapriboja pirkėjo teisių, 
kurias numato nacionaliniai teisės aktai.
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13. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ

Šone esančiuose langeliuose galima pažymėti datą arba darbo 
valandų skaičių, kada buvo atliekami veiksmai.

Veiksmas Periodiškumas
(valandos)

Atliktas (Data arba Valandos) Pastabos

ĮRENGINYS
Saugos kontrolė / Valdymo 
įtaisų patikrinimas

Prieš kiekvieną 
naudojimą

par. 6.2

Padangų slėgio patikrinimas Prieš kiekvieną 
naudojimą

par. 6.1.3

Išėjimo apsaugos įtaisų 
sumontavimas/patikrinimas

Prieš kiekvieną 
naudojimą

par. 6.1.4

Bendras valymas ir kontrolė Po kiekvieno 
naudojimo

par. 7.4

Galimų įrenginio pažeidimų 
patikrinimas. Jei reikia, kreiptis į 
įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.

Po kiekvieno 
naudojimo

-

Akumuliatoriaus įkrova Prieš sandėlia-
vimą

par. 7.5

Visų pritvirtinimų patikrinimas 25
Pjovimo įtaisų pritvirtinimo ir 
pagalandimo patikrinimas

25 ***

Pavaros diržo patikrinimas 25 ***
Pjovimo įtaisų valdymo 
diržo patikrinimas

25 ***

Stabdžio patikrinimas ir reguliavimas 25 ***
Traukos patikrinimas ir reguliavimas 25 ***
Pjovimo įtaisų įvedimo ir 
stabdžių patikrinimas

25 ***

Bendras sutepimas 25 ****
Pjovimo įtaisų pakeitimas 100 ***
Pavaros diržo pakeitimas - ** / ***
Pjovimo įtaisų valdymo diržo pakeitimas - ** / ***

VARIKLIS
Kuro lygio patikrinimas/papildymas Prieš kiekvieną 

naudojimą
7.2 par.

Variklio alyvos patikrinimas / papildymas Prieš kiekvieną 
naudojimą

7.3 par.

Variklio alyvos pakeitimas ... *
Oro filtro patikrinimas ir valymas ... *
Oro filtro pakeitimas ... *
Benzino filtro patikrinimas ... *
Benzino filtro pakeitimas ... *
Žvakių kontaktų patikrinimas ir 
valymas

... *

Žvakės pakeitimas ... *

* Dėl pilno veiksmų sąrašo ir periodiškumo konsultuotis variklio instrukcijų vadove
** Atsiradus pirmiesiems gedimų požymiams, kreiptis į Pardavėją
*** Operacija, kuri turi būti atlikta pas Pardavėją arba specializuotame techninio aptarnavimo centre
*** Bendras visų sujungimų sutepimas turi būti atliekamas ir kiekvieną 
kartą, kai numatomas ilgesnis įrenginio nenaudojimas
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14. GEDIMŲ PAIEŠKA

GEDIMAS GALIMA PRIEŽASTIS TAISYMAS
1. Įvedus raktą į 

«EIGOS» padėtį, 
signalinė lemputė 
išlieka nedeganti 
(tik modeliams su 
galiniu surinkimu)

Elektroninės plokštės apsaugos 
įtaiso įsijungimas dėl:

Įkišti raktą į padėtį «SUSTOJIMAS» 
ir ieškoti gedimo priežasčių:

blogai pajungto akumuliatoriaus patikrinti jungtis ( 4.4 par.)
akumuliatoriaus polių sukeitimo patikrinti sujungimus ( 4.4 par.).
visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus pakrauti akumuliatorių ( 7.5 par.)
perdegusio lydžiojo saugiklio pakeisti lydųjį saugiklį (10 A) ( 8.5 par.).
sudrėkusios plokštės išdžiovinti šiltu oru

2. Raktui esant padėtyje 
«PALEIDIMAS», 
signalinė lemputė 
mirksi, o paleidimo 
varikliukas nesisuka 
(tik modeliams su 
galiniu surinkimu)

trūksta paleidimo patvirtinimo patikrinti, kad būtų laikomasi patvirtinimui 
būtinų sąlygų ( 6.2.2 par.)

3. Raktui esant padėtyje 
«PALEIDIMAS», 
signalinė lemputė 
užsidega, bet paleidimo 
varikliukas nesisuka 
(tik modeliams su 
galiniu surinkimu)

akumuliatorius nepakankamai įkrautas pakrauti akumuliatorių ( 7.5 par.)

paleidimo relės gedimas susisiekti su Pardavėju

4. Raktui esant padėtyje 
«PALEIDIMAS», 
paleidimo varikliukas 
nesisuka (tik 
modeliams su 
šoniniu išmetimu)

Įkišti raktą į padėtį «SUSTOJIMAS» 
ir ieškoti gedimo priežasčių:

trūksta paleidimo patvirtinimo patikrinti, kad būtų laikomasi patvirtinimui 
būtinų sąlygų ( 6.2.2 par.)

prastai prijungto akumuliatoriaus patikrinti sujungimus ( 4.4 par.)
akumuliatoriaus polių sukeitimo patikrinti sujungimus ( 4.4 par.)
visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus pakrauti akumuliatorių ( 7.5 par.)
perdegusio lydžiojo saugiklio pakeisti lydųjį saugiklį (10 A) ( 8.5 par.).
sudrėkusios plokštės išdžiovinti šiltu oru
paleidimo relės gedimas susisiekti su Pardavėju

5. Kai raktas yra padėtyje 
«PALEIDIMAS», 
paleidimo varikliukas 
sukasi, bet variklis 
neįsijungia

akumuliatorius nepakankamai įkrautas pakrauti akumuliatorių ( 7.5 par.)
nepakankamas benzino srautas patikrinti degalų lygį bake 7.2.1 par.)

atsukti sklendę (jei numatyta)  ( 6.4 par.)
patikrinti benzino filtrą

užvedimo gedimas patikrinti žvakės gaubto pritvirtinimą
patikrinti, ar elektrodai išvalyti ir ar 
atstumas tarp jų yra taisyklingas

6. Problematiškas 
paleidimas arba 
netaisyklingas 
variklio veikimas

karbiuracijos problemos išvalyti arba pakeisti oro filtrą
ištuštinti baką ir įpilti naujo benzino
patikrinti ir, esant reikalui, 
pakeisti benzino filtrą

7. Variklio našumo 
sumažėjimas 
pjovimo metu

per didelis eigos greitis palyginus 
su pjovimo aukščiu

sumažinti judėjimo greitį ir/arba 
padidinti pjovimo aukštį ( 6.5.4 par.)

Jeigu nesklandumai tęsiasi įvykdžius aprašytus veiksmus, susisiekti su Pardavėju.
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GEDIMAS GALIMA PRIEŽASTIS TAISYMAS
8. Variklis sustoja dirbant saugos įrenginių įsijungimas patikrinti, kad būtų laikomasi patvirtinimui 

būtinų sąlygų ( 6.2.2 par.)
dėl trumpojo sujungimo perdegęs 
lydusis saugiklis arba gedimai 
elektros instaliacijoje (tik modeliams 
su šoniniu išmetimu)

Surasti ir pašalinti gedimų priežastis, tokiu 
būdu bus išvengta pertraukimų pasikartojimo
Pakeisti lydųjį saugiklį (10 A) ( 8.5 par.). 
Jei pertraukimai pasikartoja, 
kreiptis į Pardavėją 

9. Variklis sustoja darbo 
metu, o signalinė 
lemputė užgęsta 
(tik modeliams su 
galiniu surinkimu)

Elektroninės plokštės apsaugos 
įtaiso įsijungimas dėl:

Įkišti raktą į padėtį «SUSTOJIMAS», 
palaukti keletą sekundžių, tokiu būdu 
grandinė atsistatys automatiškai ir:

akumuliatoriaus polių sukeitimas patikrinti sujungimus ( 4.4 par.)
gedimai akumuliatoriaus 
įkrovos reguliatoriaus darbe

patikrinti akumuliatoriaus 
sujungimus ( 4.4 par.)
patikrinti, ar akumuliatorius yra

trumpas sujungimas Susisiekti su Pardavėju
10. Pjovimo įtaisai 

neįsijungia arba 
nesustoja iš karto, 
vos tik yra išvedami

įjungimo sistemos gedimai Susisiekti su Pardavėju

11. Netolygus pjovimas 
ir nepakankamas 
surinkimas (tik 
modeliams su 
galiniu surinkimu)

pjovimo įtaisų blokas nėra 
lygiagretus žemei

patikrinti padangų slėgį ( 6.1.3 par.)
atstatyti pjovimo įtaisų bloko sulygiavimą 
žemės atžvilgiu ( 8.2.1 par.)

 pjovimo įtaisų neefektyvumas Susisiekti su Pardavėju
per didelis eigos greitis palyginus 
su pjaunamos žolės aukščiu

sumažinti judėjimo greitį ir/arba 
padidinti pjovimo aukštį ( 6.5.4 par.)
palaukti, kol žolė išdžius

kanalo užsikimšimas nuimti surinkimo maišą ir ištuštinti 
kanalą ( 7.4.2 par.)

12. Netolygus pjovimas 
(tik modeliams su 
šoniniu išmetimu)

pjovimo įtaisų blokas nėra 
lygiagretus žemei

patikrinti padangų slėgį ( 6.1.3 par.)
atstatyti pjovimo įtaisų bloko sulygiavimą 
žemės atžvilgiu ( 8.2.1 par.)

 pjovimo įtaisų neefektyvumas Susisiekti su Pardavėju
13. Neįprasta vibracija 

darbo metu
pjovimo įtaisų blokas yra pilnas žolės išvalyti pjovimo įtaisų bloką ( 7.4.4 par.)
pjovimo įtaisai yra išsibalansavę 
arba atsilaisvinę

Susisiekti su Pardavėju

atsilaisvinę sutvirtinimai patikrinti ir priveržti variklio ir 
važiuoklės tvirtinamuosius varžtus

14. Netikslus arba 
neefektyvus stabdymas

stabdys nėra sureguliuotas taisyklingai Susisiekti su Pardavėju

15. Netolygi eiga, prasta 
trauka važiuojant 
įkalnėje arba įrenginio 
polinkis apvirsti

diržo arba įvedimo įtaiso problemos Susisiekti su Pardavėju

16. Veikiant varikliui, 
minant traukos 
pedalą, įrenginys 
nejuda (modeliams 
su hidrostatine 
pavarų dėže)

atblokavimo svirtis atblokuotos 
pavarų dėžės padėtyje

ją nustatyti į įvestos pavarų 
dėžės padėtį ( 5.13 par.)

Jeigu nesklandumai tęsiasi įvykdžius aprašytus veiksmus, susisiekti su Pardavėju.
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GEDIMAS GALIMA PRIEŽASTIS TAISYMAS
17. Įrenginys ima 

neįprastai vibruoti 
ir/ar susidūrė su 
pašaliniu kūnu

pažeidimas arba detalės 
nėra gerai pritvirtintos

sustabdyti įrenginį ir ištraukti užvedimo raktą
patikrinti galimus pažeidimus
patikrinti, ar yra atsilaisvinusių 
detalių bei jas priveržti
patikrinimus, detalių pakeitimus 
arba remontą atlikti specializuotame 
techninės priežiūros centre

Jeigu nesklandumai tęsiasi įvykdžius aprašytus veiksmus, susisiekti su Pardavėju.

15. PRIEDAI

 15.1 RINKINYS MULČIAVIMUI

Susmulkina nupjautą žolę ir palieka ją 
ant vejos (43.A1 pav.; 43.A2 pav.).

 15.2 AKUMULIATORIAUS 
PALAIKYMO ĮKROVIKLIS

Leidžia išlaikyti akumuliatorių veiksmingą 
nenaudojimo laikotarpiu, užtikrindamas 
optimalų įkrovos lygį ir ilgesnį akumuliatoriaus 
naudojimo laiką (43.B pav.).

 15.3 VILKIMO KOMPLEKTAS

Mažos priekabos vilkimui (43.C pav.).

 15.4 BREZENTAS

Apsaugo įrenginį nuo dulkių, kai jis 
nėra naudojamas (43.D pav.)

 15.5 GALINIO IŠMETIMO 
APSAUGOS KOMPLEKTAS 

Galima naudoti vietoj surinkimo maišo, 
kai žolė nėra surenkama (43.E pav.). (Tik 
modeliams su galiniu surinkimu).

 15.6 SNIEGO GRANDINĖS 18"

Gerina galinių ratų sukibimą važiuojant 
apsnigtuose plotuose ir leidžia panaudoti 
sniego valymo įrangą (43.F pav.).

 15.7 RATAI PURVUI / SNIEGUI 18"

Pagerina traukos savybes ant sniego ir purvo. 

 15.8 PRIEKABA

Įrankių ar kitokių daiktų transportavimui laikantis 
leidžiamų krovinio apribojimų (43.H pav.).

 15.9 BARSTYTUVAS

Druskos arba trąšų barstymui (43.I pav.).

 15.10 VOLAS ŽOLEI

Dirvos sutankinimui po sėjos arba 
vejos lyginimui (43.J pav.).

 15.11 PEILINIS SNIEGO VALYTUVAS

Sniego valymui ir pašalinto sniego 
šoniniam surinkimui (43.K pav.).

 15.12 LAPŲ IR ŽOLĖS SURINKTUVAS

Lapų arba žolės surinkimui žolėtuose 
paviršiuose (43.L pav.).



 doc_base r.15 – RO-FM-P_0 

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

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

a)  Tipo / Modello Base MP 84 

b)  Mese/Anno di costruzione  

c)  Matricola  

  

d) Motore a scoppio 
  

 
3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

 
         •    MD:  2006/42/EC  

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

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

   
•    EMCD:  2014/30/EU 
• RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU   

  
 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 
 

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018 

EN 55012:2007+A1:2009 
EN ISO 14982:2009 
EN 50581:2012 
 

  
g) Livello di potenza sonora misurato 100 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  83 cm 

 
 
 
 n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: ST. S.p.A. 
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia 
 
 
            o) Castelfranco V.to, 01.09.2019    CEO Stiga Group 
                                                                                                                        Sean Robinson 
                                                                                                             

                                                                                                                      
 
171512690_12 
  

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

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.15 – RO-FM-P_0 

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

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

a)  Tipo / Modello Base MP 98 

b)  Mese/Anno di costruzione  

c)  Matricola  

  

d) Motore a scoppio 
  

 
3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

 
         •    MD:  2006/42/EC  

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

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

   
•    EMCD:  2014/30/EU 
• RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU   

  
 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 
 

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018 

EN 55012:2007+A1:2009 
EN ISO 14982:2009 
EN 50581:2012 
 

  
g) Livello di potenza sonora misurato 100 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  97 cm 

 
 
 
 n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: ST. S.p.A. 
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia 
 
 
            o) Castelfranco V.to, 01.09.2019    CEO Stiga Group 
                                                                                                                        Sean Robinson 
                                                                                                             

                                                                                                                      
 
171512718_9 
  

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

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.15 – RO-FM-P_0 

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

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

a)  Tipo / Modello Base SD 98 

b)  Mese/Anno di costruzione  

c)  Matricola  

  

d) Motore a scoppio 
  

 
3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

 
         •    MD:  2006/42/EC  

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

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

   
•    EMCD:  2014/30/EU 
• RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU   

  
 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 
 

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018 

EN 55012:2007+A1:2009 
EN ISO 14982:2009 
EN 50581:2012 
 

  
g) Livello di potenza sonora misurato 99 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  98 cm 

 
 
 
 n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: ST. S.p.A.  
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia 
 
 
            o) Castelfranco V.to, 01.09.2019    CEO Stiga Group 
                                                                                                                        Sean Robinson 
                                                                                                             

                                                                                                                      
 
171512692_10 
  

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

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.15 – RO-FM-P_0 

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

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

a)  Tipo / Modello Base SD 108 

b)  Mese/Anno di costruzione  

c)  Matricola  

  

d) Motore a scoppio 
  

 
3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

 
         •    MD:  2006/42/EC  

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

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

   
•    EMCD:  2014/30/EU 
• RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU   

  
 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 
 

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018 

EN 55012:2007+A1:2009 
EN ISO 14982:2009 
EN 50581:2012 
 

  
g) Livello di potenza sonora misurato 99 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  107 cm 

 
 
 
 n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: ST. S.p.A.  
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia 
 
 
            o) Castelfranco V.to, 01.09.2019    CEO Stiga Group 
                                                                                                                        Sean Robinson 
                                                                                                             

                                                                                                                      
 
171512695_10 
  

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

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.15 – 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.15 – RO-FM-P_0 

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

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

a)  Tipo / Modello Base SD 108 

b)  Mese/Anno di costruzione  

c)  Matricola  

  

d) Motore a scoppio 
  

 
3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

 
         •    MD:  2006/42/EC  

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

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

   
•    EMCD:  2014/30/EU 
• RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU   

  
 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 
 

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018 

EN 55012:2007+A1:2009 
EN ISO 14982:2009 
EN 50581:2012 
 

  
g) Livello di potenza sonora misurato 99 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 100 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  107 cm 

 
 
 
 n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: ST. S.p.A.  
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia 
 
 
            o) Castelfranco V.to, 01.09.2019    CEO Stiga Group 
                                                                                                                        Sean Robinson 
                                                                                                             

                                                                                                                      
 
171512695_10 
  

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

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.15 – 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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