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[1]

DATI TECNICI

Type

110C E QF

125C E QF

[2]

Dimensioni di ingombro

fig. 2

[3]

A = Lunghezza

mm

1011

1011

[4]

B = Altezza

mm

310

311

[5]

C = Larghezza

mm

1185

1328

[6]

Massa

kg

71,5

75,0

[7]

Altezza di taglio minima

mm

25

25

[8]

Altezza di taglio massima

mm

90

90

[9]

Larghezza di taglio

cm

110

125

[10]

Regolazione manuale altezza di taglio

-

-

[11]

Regolazione elettrica altezza di taglio





[12]

Macchine compatibili (Type)
P 901 C W

 (**)

-

P 901 C 4W





P 901 CH

 (**) (***)

 (**) (***)

[13]

P 901 CH D

-



P 901 PH





1134-6352-01

1134-5832-01

Codici dispositivi di taglio di ricambio

Fig:Pos
22:A

[14]

(**) Per i modelli 2WD, è obbligatorio installare i contrappesi sulle ruote posteriori.

[15]

(***) Modello Park 420 P escluso.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Габаритни размери
A = Дължина
B = Височина
C = Ширина
Маса
Минимална височина на косене
Максимална височина на косене
Ширина на косене
Ръчно регулиране на височината на косене
Електрическо регулиране на височината на
косене
Съвместими машини (Вид)
Кодове на резервни инструменти за рязане
(**) За модели 2WD е задължително
на задните колела да се поставят
противотежести.
(***) Не се отнася за модел Park 420 P.

[1] BS - TEHNIČKI PODACI
[2] Dimenzije
[3] A = Dužina
[4] B = Visina
[5] C = Širina
[6] Masa
[7] Minimalna visina košenja
[8] Maksimalna visina košenja
[9] Širina košenja
[10] Ručno podešavanje visine košenja
[11] Električno podešavanje visine košenja
[12] Kompatibilne mašine (Tip)
[13] Šifre rezervnih reznih glava
[14] (**) Za modele sa pogonom na dva točka,
obavezno instalirati protivtegove na zadnjim
točkovima.
[15] (***) Ne važi za model Park 420 P.

[1] CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2] Rozměry stroje;
[3] A = Délka
[4] B = Výška
[5] C = Šířka
[6] Hmotnost
[7] Minimální výška sekání
[8] Maximální výška sekání
[9] Šířka sekání
[10] Ruční nastavení výšky sekání
[11] Elektrické nastavení výšky sekání
[12] Kompatibilní stroje (Typ)
[13] Kódy náhradních sekacích zařízení
[14] (**) U modelů s pohonem 2 kol je povinná
instalace protizávaží na zadní kola.
[15] (***) Modelu Park 420 se to netýká.

[1] DA - TEKNISKE DATA
[2] Pladskrav
[3] A = Længde
[4] B = Højde
[5] C = Bredde
[6] Vægt
[7] Minimal klippehøjde
[8] Maksimal klippehøjde
[9] Klippebredde
[10] Manuel indstilling af klippehøjde
[11] Elektrisk indstilling af klippehøjde
[12] Kompatible maskiner (Type)
[13] Koder for klippeanordninger til udskiftning
[14] (**) Det er påbudt, at installere modvægte på
baghjulene på 2WD modeller.
[15] (***) Angår ikke model Park 420 P.

[1] DE - TECHNISCHE DATEN
[2] Abmessungen
[3] A= Länge
[4] B = Höhe
[5] C = Breite
[6] Gewicht
[7] Minimale-Ersatzteilnummern
[8] Mähwerk-Ersatzteilnummern
[9] Schnittbreite
[10] Manuelle Schnitthöheneinstellung
[11] Elektrische Schnitthöheneinstellung
[12] Kompatible Geräte (Typen)
[13] Mähwerk-Ersatzteilnummern
[14] (**) Bei den 2WD-Modellen müssen die
Gegengewichte auf den Hinterrädern
angebracht werden.
[15] (***) Das Modell Park 420P ist davon
ausgenommen.

[1] EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[2] Διαστάσεις
[3] A = Μήκος
[4] B = Ύψος
[5] C = Πλάτος
[6] Βάρος
[7] Ελάχιστο ύψος κοπής
[8] Μέγιστο ύψος κοπής
[9] Πλάτος κοπής
[10] Χειροκίνητη ρύθμιση του ύψους κοπής
[11] Ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους κοπής
[12] Συμβατά μηχανήματα (Type)
[13] Κωδικοί ανταλλακτικών συστημάτων κοπής
[14] (**) Για τα μοντέλα 2WD, είναι υποχρεωτική
η χρήση αντίβαρων στους πίσω τροχούς.
[15] (***) Εξαρείται το μοντέλο Park 420 P.

[1] EN - TECHNICAL DATA
[2] Overall dimensions
[3] A= Length
[4] B= Height
[5] C= Width
[6] Weight
[7] Min. cutting height
[8] Max. cutting height
[9] Cutting width
[10] Cutting height manual adjustment
[11] Cutting height electric adjustment
[12] Compatible machines (Type)
[13] Spare cutting-means assy codes
[14] (**) For 2WD models, it is mandatory to install
counterweights on the rear wheels.
[15] (***) Park 420 P model excluded.

[1] ES - DATOS TÉCNICOS
[2] Dimensiones
[3] A = Longitud
[4] B = Altura
[5] C = Anchura
[6] Peso
[7] Altura de corte mínima
[8] Altura de corte máxima
[9] Anchura de corte
[10] Ajuste manual de la altura de corte
[11] Ajuste eléctrico de la altura de corte
[12] Máquinas compatibles (tipo)
[13] Códigos de los dispositivos de corte de
recambio
[14] (**) Para los modelos 2WD, es obligatorio
instalar los contrapesos en las ruedas
traseras.
[15] (***) Modelo Park 420 P excluido.

[1] ET - TEHNILISED ANDMED
[2] Üldmõõtmed
[3] A = Pikkus
[4] B = Kõrgus
[5] C = Laius
[6] Mass
[7] Minimaalne lõikekõrgus
[8] Maksimaalne lõikekõrgus
[9] Lõikelaius
[10] Lõikekõrguse manuaalne reguleerimine
[11] Lõikekõrguse elektriline reguleerimine
[12] Ühilduvad masinad (Tüüp)
[13] Vahetatavate lõikeseadmete koodid
[14] (**) Kaherattaveolistele mudelitele on
kohustuslik paigaldada tagaratastele
vastukaalud.
[15] (***) Välja arvatud mudel Park 420 P.

[1] FI - TEKNISET TIEDOT
[2] Mitat
[3] A = pituus
[4] B = korkeus
[5] C = Leveys
[6] Massa
[7] Pienin leikkuukorkeus
[8] Suurin leikkuukorkeus
[9] Leikkuuleveys
[10] Käsikäyttöinen leikkuukorkeuden säätö
[11] Leikkuukorkeuden sähköinen säätö
[12] Yhteensopiviin laitteisiin (tyyppi)
[13] Koodit leikkaus laitteet osat
[14] (**) 2WD-malleissa on pakollista asentaa
vastapainot takapyöriin.
[15] (***) Park 420 P -mallia lukuun ottamatta.

[1] FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
[2] Dimensions d’encombrement
[3] A= Longueur
[4] B = Hauteur
[5] C = Largeur
[6] Masse
[7] Hauteur de coupe minimale
[8] Hauteur de coupe maximale
[9] Largeur de coupe
[10] Réglage manuel de la hauteur de coupe
[11] Réglage électrique de la hauteur de coupe
[12] Machines compatibles (Type)
[13] Codes dispositifs de coupe détachés
[14] (**) Pour les modèles 2WD, il est obligatoire
d’installer les contrepoids sur les roues
arrière.
[15] (***) Modèle Park 420 P exclu.

[1] HR - TEHNIČKI PODACI
[2] Ukupne dimenzije
[3] A = Duljina
[4] B = Visina
[5] C = Širina
[6] Težina
[7] Minimalna visina rezanja
[8] Maksimalna visina rezanja
[9] Širina reza
[10] Ručno podešavanje visine rezanja
[11] Električno podešavanje visine rezanja
[12] Kompatibilni strojevi (Vrsta)
[13] Šifre rezervnih reznih kućišta
[14] (**) Za modele na dva kotača obavezna je
montaža protuutega na stražnjim kotačima.
[15] (***) Osim za model Park 420 P.

[1] HU - MŰSZAKI ADATOK
[2] Helyfoglalás
[3] A = Hosszúság
[4] B = Magasság
[5] C = Szélesség
[6] Súly
[7] Minimális vágásmagasság
[8] Maximális vágásmagasság
[9] Vágásszélesség
[10] Manuálisan állítható vágási magasság
[11] Elektromosan állítható vágási magasság
[12] Kompatibilis gépek (típus)
[13] Vágóberendezések cserealkatrész
cikkszámok
[14] (**) A 2WD modellek esetében kötelező
ellensúlyokat szerelni a hátsó kerekekre.
[15] (***) A Park 420 P modell kizárva.

[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2] Kėbulo išmatavimai
[3] A = Ilgis
[4] B = Aukštis
[5] C = Plotis
[6] Svoris
[7] Minimalus pjovimo aukštis
[8] Maksimalus pjovimo aukštis
[9] Pjovimo plotis
[10] Rankinis pjovimo aukščio reguliavimas
[11] Elektrinis pjovimo aukščio reguliavimas
[12] Suderinamos mašinos (Tipas)
[13] Pjovimo prietaisų atsarginių dalių kodai
[14] (**) 2WD modeliuose privaloma sumontuoti
atsvaras ant galinių ratų.
[15] (***) Išskyrus „Park 420 P“ modelį.

[1] LV - TEHNISKIE DATI
[2] Razsežnost obremenitve
[3] A = Dolžina
[4] B = Višina
[5] C = Širina
[6] Masa
[7] Najnižja možna višina odreza
[8] Najvišja možna višina odreza
[9] Širina odreza
[10] Ročno uravnavanje višine odreza
[11] Električno uravnavanje višine odreza
[12] Skladni stroji (Tip)
[13] Kode nadomestljivih rezalnih naprav
[14] (**) 2WD modeļiem obligāti jāuzstāda atsvari
uz aizmugurējiem riteņiem.
[15] (***) Izņemot modeli “Park 420 P”.

[1] MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2] Димензии на зафатнина
[3] A = Должина
[4] B = Висина
[5] C = Ширина
[6] Тежина
[7] Минимална висина на косење
[8] Максимална висина на косење
[9] Ширина на косење
[10] Рачна регулација на висината на косењето
[11] Електрична регулација на висината на
косењето
[12] Компатибилни машини (тип)
[14] (**) За моделите со погон на две тркала,
задолжително е инсталирање на
рамнотежа на задните тркала.
[15] (***) Не важи за моделот Park 420 P.

[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2] Buitenafmetingen
[3] A = Lengte
[4] B = Hoogte
[5] C = Breedte
[6] Gewicht
[7] Minimum maaihoogte
[8] Maximum maaihoogte
[9] Maaibreedte
[10] Handmatige instelling maaihoogte
[11] Elektrische instelling maaihoogte
[12] Compatibele machines (type)
[13] Codes vervangende maai-inrichtingen
[14] (**) Voor de 2WD modellen is het verplicht
om tegengewichten op de achterwielen te
installeren.
[15] (***) Model Park 420 P uitgesloten.

[1] NO - TEKNISKE DATA
[2] Utvendige mål
[3] A = Lengde
[4] B = Høyde
[5] C = Bredde
[6] Maskinens totalvekt
[7] Min. klippehøyde
[8] Maks. klippehøyde
[9] Klippebredde
[10] Manuell innstilling av klippehøyde
[11] Elektrisk innstilling av klippehøyde
[12] Kompatible maskiner (type)
[13] Koder for utskiftbare klipperedskaper
[14] (**) For 2WD-modellene, er det påbudt å
installere motvekter på bakhjulene.
[15] (***) Med unntak av 420 P-modellen.

[1] PL - DANE TECHNICZNE
[2] Wymiary
[3] A = Długość
[4] B = Wysokość
[5] C = Szerokość
[6] Ciężar
[7] Minimalna wysokość cięcia
[8] Maksymalna wysokość cięcia
[9] Szerokość cięcia
[10] Regulacja manualna wysokości cięcia
[11] Elektryczna regulacja wysokości cięcia
[12] Kompatybilne maszyny (Typ)
[13] Kody wymiennych agregatów tnących
[14] (**) W przypadku modelu 2WD konieczne jest
zamontowanie przeciwwagi na tylnych kołach.
[15] (***) Z wyłączeniem modelu Park 420 P.

[1] PT - DADOS TÉCNICOS
[2] Dimensões de delimitação
[3] A = Comprimento
[4] B = Altura
[5] C = Largura
[6] Massa
[7] Altura de corte mínima
[8] Altura de corte máxima
[9] Largura de corte
[10] Regulação manual da altura de corte
[11] Regulação elétrica da altura de corte
[12] Máquinas compatíveis (Tipo)
[13] Códigos dispositivos de corte de substituição
[14] (**) Para os modelos 2WD, é obrigatório
instalar os contrapesos nas rodas traseiras.
[15] (***) Modelo Park 420 P excluído.

[1] RO - DATE TEHNICE
[2] Dimensiuni de gabarit
[3] A = Lungimea
[4] B = Înălţimea
[5] C = Lăţimea
[6] Masa
[7] Înălţime de tăiere minimă
[8] Înălţime de tăiere maximă
[9] Lăţime de tăiere
[10] Reglare manuală a înălţimii de tăiere
[11] Reglare electrică a înălţimii de tăiere
[12] Maşini compatibile (Type)
[13] Coduri dispozitive de tăiere de schimb
[14] (**) Pentru modele 2X4, este obligatorie
instalarea unor contragreutăţi pe roţile din
spate.
[15] (***) Cu excepţia modelului Park 420 P.

[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2] Габаритные размеры
[3] A = Длина
[4] В = Высота
[5] С = Ширина
[6] Масса
[7] Минимальная высота стрижки
[8] Максимальная высота стрижки
[9] Ширина стрижки
[10] Ручная регулировка высоты стрижки
[11] Электрическая регулировка высоты
стрижки
[12] Совместимые машины (Тип)
[13] Коды запасных режущих устройств
[14] (**) Для моделей 2WD необходимо
установить грузики на задние колёса.
[15] (***) Кроме модели Park 420 P.

[1] SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
[2] Vonkajšie rozmery
[3] A = Dĺžka
[4] B = Výška
[5] C = Šírka
[6] Hmotnosť
[7] Minimálna výška kosenia
[8] Maximálna výška kosenia
[9] Šírka kosenia
[10] Manuálne nastavenie výšky kosenia
[11] Elektrické nastavenie výšky kosenia
[12] Kompatibilné stroje (Typ)
[13] Kódy náhradných kosiacich zariadení
[14] (**) Pre modely 2WD je povinné montovať
vyvažovacie závažia na zadné kolesá.
[15] (***) Neplatí pre model Park 420 P.

[1] SL - TEHNIČNI PODATKI
[2] Razsežnost obremenitve
[3] A = Dolžina
[4] B = Višina
[5] C = Širina
[6] Masa
[7] Najnižja možna višina odreza
[8] Najvišja možna višina odreza
[9] Širina odreza
[10] Ročno uravnavanje višine odreza
[11] Električno uravnavanje višine odreza
[12] Skladni stroji (Tip)
[13] Kode nadomestljivih rezalnih naprav
[14] (**) Za modele z dvokolesnim pogonom
obvezno namestite protiuteži na zadnja
kolesa.
[15] (***) Razen za model Park 420 P.

[1] SR - TEHNIČKI PODACI
[2] Dimenzije
[3] A = Dužina
[4] B = Visina
[5] C = Šririna
[6] Masa
[7] Minimalna visina košenja
[8] Maksimalna visina košenja
[9] Širina košenja
[10] Ručno podešavanje visine košenja
[11] Električno podešavanje visine košenja
[12] Kompatibilne mašine (Tip)
[13] Šifre rezervnih reznih glava
[14] (**) Za modele sa pogonom na dva točka,
obavezno instalirajte protivtegove na zadnjim
točkovima.
[15] (***) Ne važi za model Park 420 P.

[1] TR - TEKNİK VERİLER
[2] Genel ebatlar
[3] A = Uzunluk
[4] B = Yükseklik
[5] C = Genişlik
[6] Kütle
[7] Asgari kesim yüksekliği
[8] Azami kesim yüksekliği
[9] Kesim genişliği
[10] Kesim yüksekliğinin manuel ayarı
[11] Kesim yüksekliğinin elektrikli ayarı
[12] Uyumlu makineler (Tip)
[13] Yedek kesim düzeni kodları
[14] (**) 2 tekerlekten çekişli modeller için, arka
tekerleklere karşı ağırlık takmak zorunludur.
[15] (***) Park 420 P modeli hariçtir.

[1] SV - TEKNISKA DATA
[2] Dimensioner
[3] A = Längd
[4] B = Höjd
[5] C = Bredd
[6] Vikt
[7] Minsta klipphöjd
[8] Altezza di taglio massima
[9] Klippbredd
[10] Manuell klipphöjdsinställning
[11] Elektrisk klipphöjdsinställning
[12] Kompatibla maskiner (Typ)
[13] Koder för knivreservdelar
[14] (**) För modeller 2WD är det obligatoriskt att
installera motvikter på bakhjulen.
[15] (***) Gäller inte modellen Park 420 P.
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1.1 JAK ČÍST NÁVOD
V textu návodu se nacházejí některé odstavce,
které mají zvláštní význam vzhledem k
bezpečnosti nebo funkčnosti; stupeň důležitosti
je označen symboly, jejichž význam je následující:
POZNÁMKA nebo DŮLEŽITÁ INF.
upřesňuje nebo blíže vysvětluje některé
předem uvedené informace s cílem vyhnout
se poškození stroje a způsobení škod.
Symbol
poukazuje na nebezpečí.
Nedodržení uvedeného varování má za
následek možné ublížení na zdraví obsluhy
nebo třetích osob a/nebo škody na majetku.
Zvýrazněné odstavce s rámečkem
tvořeným šedými tečkovanými čarami
označují charakteristiky volitelného
příslušenství, které není součástí všech
modelů dokumentovaných v tomto návodu.
Zkontrolujte, zda je konkrétní charakteristika
součástí požadovaného modelu.
Všechny výrazy „přední“, „zadní“, „pravý“ a
„levý“ se vztahují na pozici sedící obsluhy.
1.2 ODKAZY
1.2.1

Obrázky

Obrázky v tomto návodu jsou
očíslovány 1, 2, 3 atd.
Součásti uvedené na obrázcích jsou
označeny písmeny A, B, C atd.
Odkaz na součást C na obrázku 2 je
uveden formou nápisu: „Viz obr. 2.C“
nebo jednoduše „(obr. 2.C)“.
Uvedené obrázky jsou pouze orientační.
Skutečné díly se mohou lišit od zobrazených.
1.2.2

Názvy

Návod je rozdělen do kapitol a odstavců.
Název odstavce „2.1 Instruktáž“ je podnázvem
„2. Bezpečnostní pokyny“. Odkazy na názvy
a odstavce jsou uvedeny prostřednictvím
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zkratky kap. nebo odst. a příslušného
čísla. Příklad: „kap. 2“ nebo „odst. 2.1“.

nebo volné doplňky všeobecně, protože by se
mohly zachytit do stroje nebo do předmětů a
materiálů, které se nacházejí na pracovišti.
• Dlouhé vlasy vhodným způsobem sepněte.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pracovní prostor / Stroj
• Důkladně prohlédněte celý pracovní prostor
a odstraňte z něj vše, co by mohlo být
vymrštěno strojem nebo by mohlo poškodit
sekací zařízení/otáčející se součásti
(kameny, větve, železné dráty, kosti atd.).

2.1 INSTRUKTÁŽ
Před použitím tohoto stroje si
pozorně přečtěte návod k použití
stroje, na který bude namontován.

Tato kapitola s názvem Bezpečnostní
pokyny se týká pouze vyměnitelné výbavy.
Ohledně Bezpečnostních pokynů, které se
týkají sekačky se sedícím řidičem a čelním
sečením, vycházejte ze specifického návodu.
Seznamte se s ovládacími prvky
stroje a s jeho vhodným použitím. Naučte
se rychle zastavit stroj. Neuposlechnutí
upozornění a pokynů může způsobit
požár a/nebo vážná ublížení na zdraví.
• Nikdy nepřipusťte, aby stroj používaly děti nebo
osoby, které nejsou dokonale seznámeny s
pokyny. Zákony v jednotlivých zemích upřesňují
minimální předepsaný věk pro uživatele.
• Stroj nesmíte nikdy používat, jste-li unaveni,
pokud je vám nevolno nebo v případě, že
jste užili léky, drogy, alkohol nebo jiné látky
snižující vaše reflexní schopnosti a pozornost.
• Nepřevážejte děti ani jiné spolujezdce.
• Pamatujte, že obsluha nebo uživatel nese
odpovědnost za nehody a nepředvídané
události způsobené jiným osobám nebo
jejich majetku. Zhodnocení možných
rizik při práci na zvoleném terénu patří
do odpovědnosti uživatele, který je také
odpovědný za přijetí všech dostupných
opatření k zajištění vlastní bezpečnosti a také
bezpečnosti jiných osob, zvláště na svazích,
nepravidelném, kluzkém a nestabilním terénu.
• V případě, že chcete postoupit nebo
půjčit stroj jiným osobám, ujistěte se,
že se uživatel seznámí s pokyny pro
použití, uvedenými v tomto návodu.
2.2 PŘÍPRAVNÉ ÚKONY
Osobní ochranné prostředky (OOP)
• Používejte vhodný oděv, odolnou pracovní
protiskluzovou obuv a dlouhé kalhoty.
Nepracujte bosí nebo v otevřených
sandálech. Používejte chrániče sluchu.
• Ve všech situacích, kdy existuje riziko pro
vaše ruce, používejte pracovní rukavice.
• Nemějte na sobě šály, pláště, náhrdelníky,
náramky, oděv s volnými částmi nebo oděv
se šňůrkami nebo kravatou i jakékoliv visící

2.3 BĚHEM POUŽITÍ
Pracovní prostor
• Nepoužívejte stroj v prostředí s rizikem
výbuchu, za přítomnosti hořlavých kapalin,
plynů nebo prachu. Elektrické kontakty nebo
mechanický otěr mohou způsobovat vznik
jisker, které mohou zapálit prach nebo výpary.
• Pracujte pouze při denním světle nebo
při dobrém umělém osvětlení.
• Vzdalte osoby, děti a zvířata z pracovního
prostoru. Je třeba, aby byly děti
pod dohledem dospělé osoby.
• Nepracujte, když je tráva mokrá, za
deště a při riziku bouře, zejména když
je pravděpodobný výskyt blesků.
• Věnujte mimořádnou pozornost
nepravidelnostem terénu (hrboly,
příkopy), svahům, skrytým nebezpečím
a přítomnosti případných překážek,
které by mohly omezovat viditelnost.
• Věnujte velkou pozornost blízkosti
srázů, příkopů nebo mezí. Když jedno
z kol zajede za okraj nebo když dojde k
poklesnutí okraje, stroj se může převrátit.
• Věnujte pozornost svahovitému terénu,
který vyžaduje mimořádnou pozornost,
aby se zabránilo převrácení nebo ztrátě
kontroly nad strojem. Hlavní důvody
ztráty kontroly nad strojem jsou:
– Nedostatečná přilnavost kol
– Nadměrná rychlost
– Nevhodný způsob brzdění
– Použití stroje pro nevhodný účel
– Nedostatečné znalosti o možných
důsledcích jízdy při špatných
podmínkách terénu
– Nesprávné použití stroje v
úloze tažného vozidla
Chování
• Pokaždé udržujte ruce a nohy v bezpečné
vzdálenosti od sekacího zařízení, a to
během startování i během použití stroje.
• Upozornění: sekací zařízení se nadále
otáčí po dobu několika sekund i po jeho
vyřazení nebo po vypnutí motoru.
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• Věnujte pozornost montážnímu celku sekacího
zařízení s více než jedním sekacím zařízením,
protože jedno otáčející se sekací zařízení může
způsobit otáčení ostatních sekacích zařízení.
• Vyřaďte sekací zařízení nebo vývodový hřídel a
přemístěte sekací zařízení do nejvyšší polohy:
– během přesunů mezi jednotlivými
pracovními prostory;
– při překonávání netravnatých povrchů;
•

V případě poruchy nebo nehody během
pracovní činnosti okamžitě zastavte motor
a přesuňte stroj, aby se zabránilo dalším
škodám; v případě nehod s ublížením na
zdraví třetím osobám okamžitě uveďte do
praxe postupy první pomoci nejvhodnější
pro danou situaci a obraťte se na zdravotní
středisko ohledně potřebného ošetření.
Odstraňte jakoukoli případnou suť, která by
mohla způsobit škody a ublížení na zdraví
osob nebo zvířat ponechaných bez dozoru.

Omezení použití
• Nikdy nepoužívejte stroj s poškozenými,
chybějícími nebo nesprávně
nasazenými ochrannými kryty.
• Nevypínejte, nevyřazujte a nedemontujte
přítomné bezpečnostní prvky/mikrospínače
ani je nevyřazujte z činnosti.
2.4 ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Provádění pravidelné údržby a správného
skladování zajišťuje zachování bezpečnosti
stroje a úrovně jeho výkonnosti.
Nikdy nepoužívejte stroj, který má
opotřebované nebo poškozené součásti.
Vadné nebo opotřebované součásti
musí být nahrazeny, a nikdy nesmí být
opravovány. Používejte pouze originální
náhradní díly: Použití neoriginálních a/nebo
nesprávně namontovaných náhradních
dílů může způsobit nehody nebo ublížení
na zdraví osob a zbavuje Výrobce jakékoli
povinnosti nebo odpovědnosti.
Údržba
• Během úkonů seřizování stroje věnujte
pozornost tomu, abyste zabránili uvíznutí
prstů mezi pohybujícím se sekacím
zařízením a pevnými součástmi stroje.
Skladování
• Za účelem omezení rizika požáru
nenechávejte nádoby s odpadovými
materiály uvnitř místnosti.

Manipulace a přeprava
• Při převozu stroje na kamionu nebo přívěsném
vozíku použijte přístupové rampy, které
jsou odolné, dostatečně široké a dlouhé.
• Při přepravě stroje na kamionu je třeba:
– naložit stroj jeho zatlačením s
použitím přiměřeného počtu osob.
– umístit stroj tak, aby nepředstavoval
pro nikoho nebezpečí;
– řádně jej připevnit k přepravnímu prostředku
lany nebo řetězy, aby se zabránilo jeho
převrácení a možnému poškození.
2.5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ochrana životního prostředí musí
představovat významný a prioritní aspekt
použití stroje ve prospěch občanského
spolužití a prostředí, v němž žijeme.
• Vyvarujte se toho, abyste byli rušivým
prvkem ve vztahu s vašimi sousedy.
Stroj používejte výhradně v rozumné
době (ne brzy ráno nebo pozdě večer,
kdy byste tím mohli rušit i jiné osoby).
• Důkladně dodržujte místní normy pro likvidaci
obalů, olejů, paliva, filtrů, opotřebených
součástí nebo jakéhokoli prvku se silným
dopadem na životní prostředí; tyto
odpadové materiály nesmí být odhozeny
do běžného odpadu, ale musí být odděleny
a odevzdány do příslušných sběrných
středisek, která zajistí recyklaci materiálů.
• Při vyřazení stroje z provozu jej
nenechávejte volně v přírodě, ale
obraťte se na sběrné středisko, které je v
souladu s platnými místními předpisy.

3. SEZNÁMENÍ SE STROJEM
3.1 POPIS STROJE A URČENÉ POUŽITÍ
Tento stroj je vyměnitelnou výbavou,
konkrétně se jedná o montážní
celek sekacího zařízení.
Jedná se o vyměnitelnou výbavu pro práce
na zahradě, která se připojuje k jinému stroji,
sekačce se sedícím řidičem a čelním sečením,
z níž dostává motorický pohon a oporu.
3.1.1

Určené použití

Stroj „montážní celek sekacích zařízení“
byl navržen a vyroben pro sekání trávy.
Obecně lze říci, že tento stroj je určen pro:
• Sekání trávy, její posečení nadrobno a
zanechání na terénu (efekt mulčování)
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• Sekání trávy a její vyhazování
na zem ze zadní části
3.1.2

Nevhodné použití

Jakékoli použití, které se liší od výše
uvedených použití, může být nebezpečné
a může způsobit ublížení na zdraví osob a/
nebo škody na majetku. Do nevhodného
použití patří (například, ale nejen):
• Převážení dalších osob, dětí
nebo zvířat na stroji;
• Tlačení břemen;
• Aktivace sekacích zařízení na
úsecích bez travnatého porostu.
DŮLEŽITÁ INF. Nevhodné použití stroje
bude mít za následek propadnutí záruky a
odmítnutí jakékoli odpovědnosti ze strany
Výrobce, přičemž všechny náklady vyplývající
ze škod nebo ublížení na zdraví samotného
uživatele nebo třetích osob ponese uživatel.
3.1.3

UPOZORNĚNÍ! Před provedením
jakékoli údržby nebo opravy
vyjměte klíč a přečtěte si pokyny.

Druhy uživatelů

Tento stroj je určen k použití ze strany
spotřebitelů, tedy neprofesionální obsluhy.
Je určen pro použití „domácími kutily“.
DŮLEŽITÁ INF.   Stroj musí
používat jediný člen obsluhy.
3.2 VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
Na stroji jsou uvedeny různé symboly (obr. 3).
Jejich funkcí je připomenout obsluze chování,
které je třeba dodržovat, aby jej používala
s potřebnou pozorností a opatrností.
Význam jednotlivých symbolů:
UPOZORNĚNÍ! Před prvním
použitím stroje si pozorně
přečtěte návod k použití.

UPOZORNĚNÍ! Dávejte pozor na
případné rozházené předměty.
Dávejte pozor na případné osoby,
které se nacházejí na místě.

UPOZORNĚNÍ! Nevkládejte
ruce ani nohy pod ochranný
kryt, když je stroj v činnosti.

DŮLEŽITÁ INF. Poškozené nebo
již nečitelné výstražné štítky je třeba
vyměnit. Požádejte o nové štítky ve vašem
autorizovaném servisním středisku.
3.3 IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK
Na identifikačním štítku jsou
uvedeny tyto údaje (obr. 1):
1. Značka
2. Adresa výrobce
3. Model
4. Typ stroje
5. Definice příslušenství
6. Hmotnost v kg
7. Rok výroby
8. Výrobní číslo
9. Kód výrobku
10. Označení shody CE
Přepište identifikační údaje stroje
na příslušná místa na štítku, který je
uveden na zadní straně obalu.
DŮLEŽITÁ INF. Identifikační údaje uvedené
na identifikačním štítku výrobku uvádějte
pokaždé, když se obrátíte na autorizovanou dílnu.
DŮLEŽITÁ INF. Příklad prohlášení o shodě
se nachází na posledních stranách návodu.
3.4 HLAVNÍ SOUČÁSTI
Stroj je složen z několika základních částí (obr. 1):
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
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Opěrný rám
Opěrná ramena
Plátěný ochranný kryt
Opěrný rám plátěného ochranného krytu
Kola
Páčky pro odpojení „Quick Flip“
Páčky pro odpojení ramen

H.
I.
J.
K.

Převodový řemen sekacích zařízení
Indikátor výšky sekání
Konektor elektrického kabelu
Sekací zařízení

• převodového řemene sekacích zařízení
(předmontovaného na montážním
celku sekacích zařízení)
• opěrného rámu plátěného ochranného krytu.

Komponenty na sekačce se sedícím
řidičem a čelním sečením:
L. Držáky s rychlým odpojením
M. Hák pro zvedání příslušenství
N. Elektrická zásuvka

4.2.1

1. Odšroubujte dva šrouby (obr. 4.A),
předmontované na čelní části sekačky.
2. Umístěte rozhraní držáku rámu (obr. 4.B)
a připevněte jej dvěma šrouby (obr. 4.A).

4. MONTÁŽ

4.2.2

DŮLEŽITÁ INF. Bezpečnostní pokyny,
které je třeba dodržovat během použití
stroje, jsou popsány v kap. 2. Důsledně
dodržujte uvedené pokyny, abyste se
vyhnuli vážným rizikům a nebezpečím.

Rozbalení a dokončení instalace musí
být provedené na pevném a rovném povrchu
s dostatečným prostorem pro pohybování
stroje a obalů, a to vždy s použitím
vhodných nástrojů. Nepoužívejte stroj dříve,
než provedete pokyny oddílu "MONTÁŽ".

4.1 ROZBALENÍ
1. Opatrně otevřete obal a dávejte pozor,
abyste nepoztráceli součásti.
2. Přečtěte si dokumentaci, která se nachází
v krabici, včetně tohoto návodu.
3. Vyjměte z krabice všechny
nenamontované součásti.
4. Vyjměte stroj z krabice.
5. Krabici a obaly zlikvidujte v
souladu s místní legislativou.
4.2 UCHYCENÍ MONTÁŽNÍHO CELKU
SEKACÍCH ZAŘÍZENÍ K SEKAČCE
SE SEDÍCÍM ŘIDIČEM
Montážní celek sekacích zařízení se uchycuje k
sekačce se sedícím řidičem prostřednictvím:
• držáků připevněných k předním kolům,
• řetězu, který se připojuje k háku
pro zvedání příslušenství,

Základní nastavení

Základní nastavení montážního celku
sekacích zařízení spočívá v nadzvednutí
zadního okraje o 5 mm vůči přednímu.
To znamená, že montážní celek sekacího
zařízení je nakloněn dopředu.

Z přepravních a skladovacích důvodů není
stroj kompletně sestaven přímo ve výrobním
závodě. Pro jeho uvedení do provozu je
třeba provést rozbalení jednotlivých částí a
jejich montáž dle následujících pokynů.

Nasaďte si ochranné rukavice.

Uchycení spojovacího rozhraní
na ochranu řemene

Pro nastavení výšky montážního
celku sekacích zařízení:
1. Sejměte příchytku (obr. 5.A),
předmontovanou na čepu (obr.
5.B), za pomoci šroubováku.
2. Nastavte výšku čepu (obr. 6.A) a
zasuňte příchytku do jednoho z
určených otvorů (obr. 6.B) tak, že ji
umístíte podle obrázku (obr. 6.C):
– Pro stroje vybavené 17palcovými koly:
zasuňte čep do nejvyššího otvoru.
– Pro stroje vybavené 16palcovými koly:
zasuňte čep do středového otvoru.
3. Proveďte nastavení na obou
opěrných ramenech montážního
celku sekacích zařízení.
4.2.3

Uchycení k držákům s rychlým
odpojením, připevněným ke kolům

DŮLEŽITÁ INF. Ohledně níže uvedených
úkonů si přečtěte příslušné pokyny, uvedené
v návodu k stroji a v návodu držáku.
1. Zkontrolujte, zda jsou držáky s
rychlým odpojením nainstalovány
na stroji a na ramenech montážního
celku sekacích zařízení.
2. Umístěte montážní celek sekacích
zařízení před sekačku.
3. Otočte držáky s rychlým odpojením do
polohy odpovídající otevření (obr. 7.A).
4. Nadzvedněte a uložte spodní část
(obr. 7.B) třmene uchycení k čepu
(obr. 7.C) na obou stranách.
5. Spojte úchytný třmen (obr. 8.A) s
kolíkem (obr. 8.B) na obou stranách.
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4.2.4

Uchycení převodového
řemene sekacích zařízení

• Modely 4WD
1. Levou rukou uchopte páku napínáku
(obr. 9.A) a potáhněte ji směrem ven.
2. Pravou rukou nasaďte řemen
na řemenici (obr. 9.B).
3. Nasaďte řemen na řemenici (obr.
9.C) napínáku, zatímco jej pomalu
povolujete a uvolňujete.

1. Odpojte kabel stroje (obr. 14.B).
2. Odpojte řetěz z „páky pro zvedání
příslušenství“ (obr. 13.A) odpojením
zacvakávacího háčku (obr. 13.B).
3. Odmontujte plátěný ochranný kryt
odšroubováním šroubů (obr. 12.C)
4. Odpojte kolík nebo závlačku (obr. 8.D)
a otočte držáky s rychlým odpojením do
polohy odpovídající otevření (obr. 7.A).
5. Povolte a odpojte převodový řemen
níže uvedeným způsobem.
• Modely 4WD
– Levou rukou uchopte páku napínáku
(obr. 9.A) a potáhněte ji směrem ven.
– Pravou rukou sejměte řemen
z řemenice (obr. 9.C).
– Vytáhněte řemen z řemenice
(obr. 9.B) stroje.

• Modely 2WD
1. Levou rukou uchopte páku napínáku
(obr. 9.A) a potáhněte ji směrem ven.
2. Pravou rukou nasaďte řemen
na řemenici (obr. 9.B).
3. Nasaďte řemen na řemenici (obr.
9.C) napínáku, zatímco jej pomalu
povolujete a uvolňujete.

• Modely 2WD
– Levou rukou uchopte páku napínáku
(obr. 10.A) a potáhněte ji směrem ven.
– Pravou rukou sejměte řemen
z řemenice (obr. 10.C).
– Vytáhněte řemen z řemenice
(obr. 10.B) stroje.

6. Dokončete uchycení tak, že nohou
otočíte držáky s rychlým odpojením do
polohy zavření (obr. 8.C) a nainstalujete
kolík nebo závlačku (obr. 8.D).
4.2.5

Montáž plátěného ochranného krytu

1. Vložte oba úchyty (obr. 11.A), které se
nacházejí na koncových částech opěrného
rámu (obr. 11.B), do příček (obr. 11.C).
2. Umístěte opěrný rám (obr. 12.A) pod
rozhraní (obr. 12.B) a připevněte jej dvěma
předmontovanými šrouby (obr. 12.C).
4.2.6

5. OVLÁDACÍ PRVKY

Uchycení k zařízení pro
zvedání příslušenství

Montážní celek sekacího zařízení se uchycuje
k páce pro zvedání příslušenství (obr. 13.A)
hlavního stroje prostřednictvím pružiny
s řetězem a zacvakávacím háčkem.
Zacvakávací háček (obr. 13.B) slouží pro
pracovní polohu a lze jej přesunout mezi
články řetězu kvůli nastavení síly zvedání.
4.2.7

6. Nadzvedněte úchytné třmeny držáků s
rychlým odpojením (obr. 7.B) a oddělte
montážní celek sekacích zařízení od sekačky
se sedícím řidičem a čelním sečením.

Připojení konektoru
elektrického kabelu

Připojte konektor (obr. 14.B)
do zásuvky (obr. 14.A).
4.3 ODPOJENÍ MONTÁŽNÍHO
CELKU SEKACÍCH ZAŘÍZENÍ ZE
SEKAČKY SE SEDÍCÍM ŘIDIČEM
Za účelem provedení správné montáže
postupujte níže uvedeným způsobem.

5.1 NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Proveďte nastavení se
zastavenými sekacími zařízeními.
5.1.1

Elektrické nastavení výšky sečení

Výšku sečení lze nastavit  do libovolné polohy v
určeném rozmezí aktivací vypínače elektrického
nastavení výšky sečení, který se nachází na
sekačce se sedícím řidičem a čelním sečením.
Indikátor výšky sečení (obr. 1.I)
zobrazuje nastavenou výšku.
DŮLEŽITÁ INF. Pro aktivaci elektrického
nastavení je třeba připojit konektor elektrického
kabelu montážního celku sekacích
zařízení do zásuvky (obr. 14.A) sekačky
se sedícím řidičem a čelním sečením.
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5.2 PÁČKY PRO ODPOJENÍ
OPĚRNÝCH RAMEN

6.2.1

Předmět

Páky pro odpojení (obr. 1.G) opěrných
ramen umožňují odpojit zadní část
montážního celku sekacích zařízení od
opěrných ramen a spustit ji níže.
Z této polohy je možné zvednout
montážní celek sekacích zařízení do
polohy údržby a mytí (obr. 7.2).

Elektrické kabely.

Šrouby na příslušenství a
na sekacích zařízeních
Plátěný ochranný kryt

Zkušební jízda se
zařazenými sekacími
zařízeními (viz příslušné
pokyny, uvedené v
návodu ke stroji)

5.3 PÁČKY PRO ODPOJENÍ „QUICK FLIP“
Páčky pro odpojení „Quick Flip“ (obr.
1.F) umožňují rychle spustit dolů
montážní celek sekacích zařízení z
polohy údržby a mytí (kap. 7.2).

6. POUŽITÍ STROJE
DŮLEŽITÁ INF. Bezpečnostní pokyny,
které je třeba dodržovat během použití
stroje, jsou popsány v kap. 2. Důsledně
dodržujte uvedené pokyny, abyste se
vyhnuli vážným rizikům a nebezpečím.
6.1 PŘÍPRAVNÉ ÚKONY
Trávu lze sekat dvěma způsoby:
• Sekat trávu, posekat ji nadrobno a
nechat ji na terénu (efekt mulčování)
• Sekání trávy a její vyhazování
na zem ze zadní části
V okamžiku doručení je montážní celek
sekacích zařízení uzpůsoben pro mulčování.
Pro vyhazování trávy ze zadní části
montážního celku sekacích zařízení
• Povolte a vyjměte šroub s plastovou
hlavou (obr. 15.A), kterým je
připevněn vychylovač (obr. 15.B)
• Odložte vychylovač (obr. 15.B).
• Uschovejte šroub s plastovou hlavou
a vychylovač pro následné použití.
6.2 BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY
Proveďte bezpečnostní kontroly a
zkontrolujte, zda výsledky odpovídají
informacím uvedeným v tabulkách.
  Bezpečnostní kontrola se musí
provádět před každým použitím.

Celková kontrola

6.2.2

Výsledek

Nedotčená kompletní
izolace.
Žádné mechanické
poškození.
Řádně utažené
(nepovolené)

Správně umístěný

Žádná poruchová vibrace.
Žádný neobvyklý zvuk.

Funkční zkouška stroje

Ohledně níže uvedených úkonů si přečtěte
příslušné pokyny, dodané v návodu k sekačce
se sedícím řidičem a čelním sečením.
6.3 UVEDENÍ DO ČINNOSTI /
PRACOVNÍ ČINNOST
Ohledně níže uvedených úkonů si přečtěte
příslušné pokyny, dodané v návodu k sekačce
se sedícím řidičem a čelním sečením.
6.4 PO POUŽITÍ
• Proveďte vyčištění (odst. 7.4).
• Zkontrolujte, zda stroj neutrpěl škody.
V případě potřeby se obraťte na
autorizované servisní středisko.

7. BĚŽNÁ ÚDRŽBA
7.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
DŮLEŽITÁ INF. Bezpečnostní pokyny,
které je třeba dodržovat během použití
stroje, jsou popsány v kap. 2. Důsledně
dodržujte uvedené pokyny, abyste se
vyhnuli vážným rizikům a nebezpečím.
Všechny kontroly a úkony údržby
musí být provedeny při zastaveném
stroji a vypnutém motoru. Před každým
čištěním nebo údržbou stroje vyjměte
klíč a přečtěte si příslušné pokyny.
Před prováděním údržby si oblečte
vhodný ochranný oděv a nasaďte si
ochranné rukavice a ochranné brýle.
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• Intervaly údržby a jednotlivé úkony jsou
shrnuty v tabulce „Tabulka údržby“. Níže
uvedená tabulka má za úkol vám pomoci
při udržování účinnosti a bezpečnosti
vašeho stroje. Jsou v ní uvedeny základní
úkony a interval, po kterém má být každý
z nich proveden. Proveďte příslušný úkon
podle toho, který ze dvou termínů pro
provedení údržby nastane jako první.

9. Uchyťte zadní část montážního celku
sekacích zařízení, mírně jej nadzvedněte
z jedné strany a otočte páku odpojení
opěrných ramen (obr. 20.A). Proveďte
uvedený úkon na obou stranách.
10. Po očištění vodou uveďte do činnosti
stroj i sekací zařízení, aby se odstranila
voda, která by jinak mohla vniknout
do ložisek a způsobit škody.
11. Připojte konektor (obr. 14.B)
do zásuvky (obr. 14.A).

DŮLEŽITÁ INF. Všechny úkony údržby
a seřizování, které nejsou popsány v tomto
návodu, musí být provedeny vaším Prodejcem
nebo Specializovaným střediskem.

7.3 UPEVŇOVACÍ MATICE A ŠROUBY
• Udržujte dotažení matic a šroubů,
abyste si mohli být stále jisti
bezpečným fungováním stroje.
• Pravidelně kontrolujte, zda jsou upevňovací
matice vyhazovacího žlabu správně utažené.

7.2 POLOHA MYTÍ A ÚDRŽBY
1. Vždy zařaďte parkovací brzdu, aby se
zabránilo přemístění stroje (Přečtěte si
také pokyny dodané v návodu k sekačce
se sedícím řidičem a čelním sečením).
2. Odpojte konektor elektrického
kabelu od stroje (obr. 14.A).
3. Odpojte zadní část montážního
celku sekacích zařízení:
– Uchopte jej v určeném bodě (obr.
16.A) a mírně nadzvedněte.
– Otočte pákou odpojení opěrných ramen
(obr. 16.B) a pomalu spusťte dolů
montážní celek sekacích zařízení.
– Proveďte uvedený úkon na obou stranách.
4. Uchopte přední okraj montážního celku
sekacích zařízení (obr. 17.A) a mírně je
nadzvedněte až po dosažení maximální
výšky, kdy uslyšíte zvuk „kliknutí“. Montážní
celek sekacích zařízení zůstane zajištěn
v poloze mytí a údržby (obr. 18).
5. Ujistěte se, že jsou oba pojistné systémy
(obr. 18.A) uchycené a že se montážní celek
sekacích zařízení nachází ve stabilní poloze.
6. Proveďte údržbu sekacích zařízení.

7.4 ČIŠTĚNÍ
• Přemístěte montážní celek sekacích
zařízení do polohy mytí.
• Opatrně očistěte spodní část montážního celku
sekacích zařízení s použitím vody a kartáče.
DŮLEŽITÁ INF. Nikdy nepoužívejte
vodu pod vysokým tlakem. Mohla by
poškodit elektrické komponenty.
• Pokud při použití došlo k poškrábání nebo
odpadnutí laku v některých částech, když jsou
povrchy úplně suché a čisté, obnovte jej.
7.5 MAZÁNÍ
Všechny body uvedené v následující
tabulce musí být mazány každých 50
hodin činnosti a po každém mytí.
Předmět

Hřídel kol (obr. 21.A)

Stroj je vybaven bezpečnostním
systémem, který neumožňuje zařazení
sekacích zařízení, když se nacházejí v poloze
mytí a údržby.
Je jednoznačně zakázáno zařazovat sekací
zařízení, když se montážní celek sekacích
zařízení nachází v poloze mytí a údržby.
Pro umístění montážního celku sekacích
zařízení do pracovní polohy:
7. Uchopte přední okraj montážního celku
sekacích zařízení a mírně jej nadzvedněte.
8. Stiskněte dvě uvolňovací páčky
„Quick Flip“ (obr. 19.A) pro odpojení
obou pojistných systémů (obr. 18.A) a
pomalu spusťte dolů montážní celek
sekacích zařízení; přidržte jej rukama.

Úkon

2 mazací nyply.
Použijte maznici a
proveďte naplnění
univerzálním
mazacím tukem.

8. MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA
8.1 KONTROLA A VÝMĚNA
SEKACÍCH ZAŘÍZENÍ
POZNÁMKA Špatně nabroušené
sekací zařízení způsobuje vytrhávání
trávy a zežloutnutí trávníku.
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Všechny úkony týkající se sekacích
zařízení (demontáž, ostření, vyvažování,
oprava, zpětná montáž a/nebo výměna)
představují velice náročné práce, které
vyžadují specifické znalosti a použití
příslušného vybavení; z bezpečnostních
důvodů je proto zapotřebí, aby byly pokaždé
provedeny ve Specializovaném středisku.
Poškozené, ohnuté nebo opotřebované
sekací zařízení nechte vždy vyměnit
jako celek spolu s příslušnými šrouby,
aby bylo zachováno vyvážení.
DŮLEŽITÁ INF. Je vhodné, aby byla
sekací zařízení měněna ve dvojici, zejména
v případě výrazných rozdílů v opotřebení.
DŮLEŽITÁ INF. Vždy používejte
originální sekací zařízení, nesoucí kód
uvedený v tabulce „Technické údaje“.
Vzhledem k vývoji výrobku by mohla
být sekací zařízení uvedená v tabulce
„Technické parametry“ mezitím vyměněna
za jiná s obdobnými vlastnostmi vzájemné
zaměnitelnosti a bezpečnosti provozu.

10. SERVISNÍ SLUŽBA A OPRAVY
Tento návod poskytuje veškeré pokyny,
potřebné pro obsluhu stroje a pro správnou
základní údržbu, kterou může provádět uživatel.
Všechny úkony seřizování a údržby, které nejsou
popsány v tomto návodu, musí být provedeny
vaším Prodejcem nebo Specializovaným
střediskem, které disponuje znalostmi a
vybavením, které je nutné pro správné provedení
potřebných prací při současném zachování
původní bezpečnostní úrovně stroje.
Úkony prováděné u neautorizovaných
organizací nebo úkony prováděné
nekvalifikovaným personálem způsobí
propadnutí jakékoli formy záruky a jakékoli
povinnosti nebo odpovědnosti Výrobce.
• Opravy a údržbu v záruce mohou provádět
výhradně autorizované servisní dílny.
• Neoriginální náhradní díly a příslušenství
nejsou schváleny; použití neoriginálních
náhradních dílů a příslušenství může ohrozit
bezpečnost stroje a zbavuje Výrobce
jakékoli povinnosti nebo odpovědnosti.
• Originální náhradní díly jsou dodávány dílnami
servisní služby a autorizovanými prodejci.
• Doporučuje se svěřit stroj jednou
ročně autorizované servisní dílně za
účelem provedení údržby, servisu a
kontroly bezpečnostních zařízení.

8.2 KONTROLA A VÝMĚNA
PŘEVODOVÉHO ŘEMENE
SEKACÍCH ZAŘÍZENÍ
Zkontrolujte, zda je řemen neporušený a
zda nevykazuje stopy opotřebení.  Když je
řemen poškozený nebo opotřebený, musí
být vyměněn. Ohledně výměny se obraťte
na autorizované servisní středisko.

11. MANIPULACE A PŘEPRAVA

9. SKLADOVÁNÍ
Když má být stroj skladován po
dobu delší než 30 dnů:
1. Důkladně vyčistěte příslušenství.
2. Zkontrolujte, zda příslušenství
neutrpělo škody. V případě potřeby
proveďte potřebné opravy.
3. V případě poškození laku proveďte opravu
nátěru, aby se zabránilo šíření rzi.
4. Ochraňte kovové povrchy
vystavěné působení rzi.
5. Dle možností uskladněte příslušenství
v uzavřeném prostoru.
6. Doporučuje se uskladnit stroj tak, že přidržíte
montážní celek sekacích zařízení v pracovní
nebo v přepravní poloze, aby se zabránilo
poškození převodového řemene (Přečtěte
si také pokyny dodané v návodu k sekačce
se sedícím řidičem a čelním sečením).

Při manipulaci s příslušenstvím nebo při jeho
přepravě postupujte níže uvedeným způsobem:
• Zastavte stroj
• Vyčkejte, dokud nebudou sekací
zařízení úplně zastavena
• Nastavte minimální výšku sečení (odst. 5.1).
• Odpojte montážní celek sekacích
zařízení sekačky se sedícím řidičem
a čelním sečením (kap. 4.3).
• Posouvejte jej na kolech (obr. 1.E).

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka se vztahuje na všechny vady
materiálu a na výrobní vady. Uživatel bude
muset pozorně sledovat všechny pokyny
dodané v přiložené dokumentaci.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
• Chybějícím seznámením s
průvodní dokumentací.
• Nepozorností.
• Nevhodným nebo nedovoleným
použitím a montáží.
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• Použitím neoriginálních náhradních dílů.
• Použitím příslušenství, které nebylo
dodáno nebo schváleno výrobcem.
Záruka se dále nevztahuje na:
• běžné opotřebení spotřebních materiálů,
jako jsou převodové řemeny, světlomety,
kola, nože, pojistné šrouby a dráty.
• Běžné opotřebení.

• Motory. Vztahují se na ně záruky
výrobce motoru v uvedeném rozsahu
a za uvedených podmínek.
Kupující je chráněn vlastními národními zákony.
Práva kupujícího vyplývající z vlastních národních
zákonů nejsou nijak omezena touto zárukou.

13. TABULKA ÚDRŽBY
Úkon údržby

Interval

Odstavec

Poprvé

Poté každých

Kontrola všech upevnění

-

Před každým použitím

7.3

Celkové vyčištění a kontrola

-

Po každém použití

7.4

25 hodin

8.2

STROJ

Bezpečnostní kontroly / Ověření
funkčnosti ovládacích prvků

-

Kontrola opotřebení sekacích zařízení

Kontrola opotřebení převodového řemene

-

Před každým použitím

-

50 hodin

5 hodin

Mazání hřídele kol

Před každým použitím

6.2
8.1
7.5

14. IDENTIFIKACE ZÁVAD
ZÁVADA
1. Vibrace během činnosti

2. Nepravidelné sekání

3. Při vyřazování sekacích
zařízení nedojde k jejich
rychlému vyřazení
nebo zastavení

PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA
Povolené součásti nebo
poškozené sekací zařízení.
Montážní celek sekacích
zařízení je plný trávy

Neúčinnost sekacích zařízení

Příliš velká rychlost vzhledem
k výšce sečené trávy

ŘEŠENÍ
Dotáhněte všechny upevňovací prvky.
Nechte vyměnit poškozené součásti v
autorizovaném servisním středisku.

Vyčistěte montážní celek sekacích zařízení
Obraťte se na vašeho Prodejce
Snižte rychlost pojezdu a/nebo
výšku sečení (odst. 5.1)
Vyčkejte, až tráva vyschne

Problémy systému zařazení nebo
Obraťte se na autorizované servisní středisko.
převodového řemene sekacích zařízení

Když problémy přetrvávají i po aplikaci výše uvedených řešení, obraťte se na vašeho Prodejce.
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1.

La Società: STIGA S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Assieme Dispositivo di taglio
(accessorio intercambiabile) / taglio erba
a) Tipo / Modello Base

85C, 85C E, 85C QF, 95CV, 95CV E, 95CP, 95CP E, 95C E QF, 95CP E QF, 100C E, 100C E QF,
105C E, 105C E QF, 110C E, 110C E QF, 125C E, 125C E QF, 125C H, 135C H, 155C H

b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

d) Motore

3.

4.

P
M

É conforme alle specifiche delle direttive:
•

MD: 2006/42/EC
e) Ente Certificatore:
f) Esame CE del tipo:



RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

/
/

A
X

Riferimento alle Norme armonizzate:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018
EN 50581:2012

E

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

o) Castelfranco V.to, 01.09.2019

171514111_4

E
L

/

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

CEO Stiga Group
Sean Robinson

- Italia

FR (Traduction de la notice originale)

EN (Translation of the original instruction)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

SL (Prevod izvirnih navod

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 : Assemblage des organes de coupe
(équipement interchangeable) /
coupe du gazon
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur:
3. Est conforme aux prescriptions des
directives :
e) Organisme de certification
f) Examen CE du Type
4. Renvoi aux Normes harmonisées
n) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
o) Lieu et Date

EC Declaration of Conformity
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)
1. The Company
2. Herby declares under its own responsibility
that the machine: Cutting-means assembly
(interchangeable equipment)/
grass cutting
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
d) Motor:
3. Conforms to directive specifications:
e) Certifying body
f) EC examination of Type
4. Reference to harmonised Standards
n) Person authorised to create the Technical
Folder:
o) Place and Date

EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil
A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine: Schneidwerkzeugbaugruppe
(austauschbare Ausrüstung)/
rasenschnitt
a) Typ / Basismodell
b) Monat / Baujahr
c) Seriennummer
d) Motor:
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien
entspricht:
e) Zertifizierungsstelle
f) EG-Baumusterprüfung
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
befugte Person:
o) Ort und Datum

EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen:
Klippeenhet (utskiftbart utstyr) /
gressklipping
a) Type / Modell
b) Måned / Byggeår
c) Serienummer
d) Motor:
3. Oppfyller kravene i direktivene:
e) Sertifiseringsorgan
f) EF-typeprøving
4. Henvisning til harmoniserte standarder
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk
dokumentasjon:
o) Sted og dato

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

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

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) ,
1. Družba
2. pod lastno odgovorn
Sestav rezalnih naprav
košnja trave
a) Tip / osnovni model
b) Mesec /Leto izdelave
c) Serijska številka
d) Motor:
3. Skladen je z določili
e) Ustanova, ki izda po
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na uskla
n) Oseba, pooblaščena
knjižice:
o) Kraj in datum

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

ES (Traducción del Manual Original)

PT (Tradução do manual original)

FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea manualu

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:
Schneidwerkzeugbaugruppe (austauschbare
Ausrüstung)/
rasenschnitt
a) Type / Basismodel
b) Maand / Bouwjaar
c) Serienummer
d) Motor:
3. Voldoet aan de specificaties van de
richtlijnen:
e) Certificatie-instituut
f) EG-onderzoek van het Type
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
o) Plaats en Datum

Declaración de Conformidad CE
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte
A)
1. La Empresa
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la
máquina: Grupo dispositivos de corte (equipo
intercambiable) /
corte hierba
a) Tipo / Modelo Base
b) Mes / Año de fabricación
c) Matrícula
d) Motor:
3. Cumple con las especificaciones de las
directivas:
e) Ente certificador
f) Examen CE del Tipo
4. Referencia a las Normas armonizadas
n) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
o) Lugar y Fecha

Declaração CE de Conformidade
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II,
parte A)
1. A Empresa
2. Declara sob a própria responsabilidade que a
máquina: Conjunto dispositivos de corte
(ferramenta intercambiável)/
corte da relva
a) Tipo / Modelo Base
b) Mês / Ano de fabrico
c) Matrícula
d) Moto:
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
o) Local e Data

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:
Leikkuuvälineiden kokonaisuus (vaihdettava
väline) /
ruohonleikkuu
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Kuukausi /Valmistusvuosi
c) Sarjanumero
d) Moottori :
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
e) Sertifiointiyritys
f) EY-tyyppitarkastus
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
o) Paikka ja päivämäärä

ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Montážní celek sekacích zařízení (vyměnitelná
výbava) /
sekačka na trávu
a) Typ / Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
d) Motor:
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
e) Certifikační orgán
f) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
o) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Zespół tnący (vyměnitelná výbava) /
cięcie trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik:
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

CE -Declaratie de Conf
(Directiva Maşini 2006/4
1. Societatea
2. Declară pe propria ră
Ansamblul dispozitivel
interschimbabil)/
tăiat iarba
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabric
c) Număr de serie
d) Motor:
3. Este în conformitate
directivelor:
e) Organism de certific
f) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standard
n) Persoană autorizată
Tehnic
o) Locul şi Data

EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης)

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)

MK (Превод на оригиналните упатства)

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalnih up

AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin: Kesim düzeni bileşiği (değiştirilebilir
alet) /
çim kesimi
a) Tip / Standart model
b) Üretimin Ay / yıl
c) Sicil numarası
d) Motor:
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
olduğunu beyan etmektedir:
e) Sertifikalandıran kurum
f) ... Tipi CE incelemesi
4. Harmonize standartlara atıf
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
o) Yer ve Tarih

Декларација за усогласеност со ЕУ
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II,
дел A)
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Плоча со уред со
сечиво (заменлив алат) /
косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор:
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
д) тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
н) овластено лице за составување на
Техничката брошура
o) место и датум

EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép: Vágóegység-tárcsa
(cserélhető alkatrész) /
fűnyírás
a) Típus / Alaptípus
b) Hónap / Gyártás éve
c) Gyártási szám
d) Motor:
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
e) Tanúsító szerv
f) CE vizsgálat típusa
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
o) Helye és ideje

Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Режущий узел
(сменное оборудование) /
стрижка газона
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
d) Двигатель:
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
n) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
o) Место и дата

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Sustav noževa (zamjenjivi alat) /
košenje trave
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor:
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

EC deklaracija o usagla
(Direktiva o mašinama
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlast
mašina: Sklop reznih g
zameniti s drugim alatk
košenje trave
a) Tip / Osnovni model
b) Mesec /Godina proiz
c) Serijski broj
d) Motor:
3. u skladu s osnovnim
e) Sertifikaciono telo
f) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađe
n) Osoba ovlašćena za
brošure
o) Mesto i datum

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II,
µέρος A)
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: Συστήµατα
κοπής (πτυσσόµενος εξοπλισµός) /
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου
d) Κινητήρας:
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
n) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
o) Τόπος και Χρόνος

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

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

P
M

A
X
doc_base r.11- c-deck_0

E
L

SL (Prevod izvirnih navodil)

BS (Prijevod originalnih uputa)

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

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

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Sestav rezalnih naprav (izmenljiva oprema) /
košnja trave
a) Tip / osnovni model
b) Mesec /Leto izdelave
c) Serijska številka
d) Motor:
3. Skladen je z določili direktiv :
e) Ustanova, ki izda potrdilo
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na usklajene predpise
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
o) Kraj in datum

EZ izjava o sukladnosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo
A)
1. Firma
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može
zamijeniti s drugim alatkama)/
Košenje trave
a) Tip / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor:
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
e) Certifikaciono tijelo
f) EZ ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usklađene norme
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
o) Mjesto i datum

ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES,
Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:
Montážny celok kosiacich zariadení

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea manualului fabricantului)

LT (Originalių instrukcijų vertimas)

LV (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)

ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Montážní celek sekacích zařízení (vyměnitelná
výbava) /
sekačka na trávu
a) Typ / Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
d) Motor:
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
e) Certifikační orgán
f) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
o) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Zespół tnący (vyměnitelná výbava) /
cięcie trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik:
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
Ansamblul dispozitivelor de tăiere (instrument
interschimbabil)/
tăiat iarba
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație
c) Număr de serie
d) Motor:
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
e) Organism de certificare
f) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standardele armonizate
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
o) Locul şi Data

EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Pjovimo
agregatas (keičiama įranga) /
žolės pjovimas
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Mėnuo / Pagaminimo metai
c) Serijos numeris
d) Variklis:
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
e) Sertifikavimo įstaiga
f) CE tipo tyrimas
4. Nuoroda į suderintas Normas
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
o) Vieta ir Data

EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II,
daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka
mašīna: Griezējierīču bloks (maināms
piederums) /
zāles pļaušana
a) Tips / Bāzes modelis
b) Mēnesis / Ražošanas gads
c) Sērijas numurs
d) Motors:
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
e) Sertifikācijas iestāde
f) CE tipveida pārbaude
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
o) Vieta un datums

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalnih uputstvaI)

BG (Превод на оригиналните инструкции)

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge)

Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Режущий узел
(сменное оборудование) /
стрижка газона
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
d) Двигатель:
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
n) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
o) Место и дата

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Sustav noževa (zamjenjivi alat) /
košenje trave
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor:
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

EC deklaracija o usaglašenosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može
zameniti s drugim alatkama) /
košenje trave
a) Tip / Osnovni model
b) Mesec /Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor:
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
e) Sertifikaciono telo
f) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađene norme
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
o) Mesto i datum

ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А)
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: блок на инструментите за рязане
(взаимозаменяемо оборудване) /
рязане на трева
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор:
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
o) Място и дата

EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin:
Lõikeseadmete agregaat (vahetatav seade) /
muruniitja
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kuu aega / Tootmisaasta
c) Matrikkel
d) Mootor:
3. Vastab direktiivide nõuetele:
e) Kinnitav asutus
f) EÜ tüübihindamine
4. Viide ühtlustatud standarditele
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
o) Koht ja Kuupäev

E

(vymeniteľná výbava) /

kosačka na trávu
a) Typ / Základný model
b) Mesiac / Rok výroby
c) Výrobné číslo
d) Motor:
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
e) Certifikačný orgán
f) Skúška typu ES
4. Odkaz na Harmonizované normy
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
o) Miesto a Dátum
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