
jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=√=p~~êÄêΩÅâÉå=√=dÉêã~åó

aNN
cloj=klK=TSVJMSVMR^











4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

61

64

67

71

74

77

80

83

86



Q



R



S



Dispozitivul de colectare a ierbii Româneşte

55

Pentru siguranþa dvs.

Respectaþi indicaþiile de 
siguranþã şi de deservire
Înainte de prima utilizare a dispoziti-
vului citiþi aceastã instrucþiune cu 
atenþie. În timpul funcþionãrii 
respectaþi toate indicaþiile de 
siguranþã.

Asiguraþi-vã
– cã v-aþi familiarizat cu toate 

indicaþiile şi,
– cã toþi utilizatorii maşinii au fost 

informaþi despre aceste indicaþii şi 
cã le-au înþeles.

Aveþi în vedere şi indicaþiile de 
siguranþã/de deservire şi cele din 
instrucþiunea tractorului de gazon, 
pe care este montat acest aparat.

Indicaþii de securitate
Înainte de toate lucrãrile la 
aparat
Protejaþi-vã de rãniri. Înaintea lucrãrilor 
la acest utilaj,
– opriþi motorul,
– scoateþi cheia de contact,
– blocaþi frâna de mânã,
– aşteptaþi pânã când s-au oprit 

complet toate piesele mobile; 
motorul trebuie sã fie rãcit,

– Scoateþi fişa bujiei la motor, astfel 
ca sã nu poatã avea loc o pornire 
neintenþionatã a motorului.

În timpul utilizãrii
Existã pericol de rãnire – þineþi la 
distanþã persoanele, în special copiii, 
şi animalele de casã în zona de folosire 
a maşinii.

Dispozitivul de siguranþã
Pentru protecþia de rãniri şi pagube 
materiale.

Când mecanismul de cosire este 
pornit, se activeazã sistemul de oprire 
de siguranþã mecanismul de cosire 
sau motorul se opreşte automat la
– golirea/deschiderea dispozitivului 

de colectare a ierbii,
– scoaterea dispozitivului de colectare 

a ierbii (de exemplu pentru 
funcþionarea cu remorcã).

Utilizarea corectã 
a utilajului

Acest aparat este destinat pentru 
folosirea
– ca dispozitiv de colectare a ierbii la 

tractoarele de gazon,
– în conformitate cu descrierile şi 

indicaþiile de siguranþã date în 
aceastã instrucþiune de deservire.

Orice altã utilizare în afarã de acestea 
este consideratã ca necorespun-
zãtoare. Producãtorul nu rãspunde 
pentru pagubele rezultate din aceasta; 
riscul îl suportã numai utilizatorul.

Modificãri fãcute cu de la sine putere 
la dispozitiv exclud rãspunderea 
producãtorului pentru pagubele 
rezultate de aici.

Dezambalare/Montaj

Montaþi dispozitivul aşa cum este 
arãtat în ilustraþiile de la începutul 
acestei instrucþiuni.

Date de poziþie

Datele de poziþie pe aparat (deex. 
stânga, dreapta) se înþeleg 
întotdeauna dinspre conducãtorul 
şezând.

Deservire

Reprezentãri ilustrate

Deschideþi paginile cu ilustraþii de la 
începutul instrucþiunii de folosire.

Deschiderea şi închiderea 
dispozitivului de captare 
a ierbii
Fig. 1

Deschiderea şi închiderea 
dispozitivului de colectare a ierbii se 
face electromecanic. 

Prin activarea întrerupãtorului (A) 
dispozitivul de colectare a ierbii se 
deschide sau se închide.

aÉëÅÜáÇÉêÉ = 
întrerupãtorul se apasã 
spre spate

ÝåÅÜáÇÉêÉ = 
întrerupãtorul se apasã 
spre faþã

La atingerea unghiului maxim de 
deschidere respectiv de închidere se 
aude un „zgomot de avertizare” – nu 
mai acþionaþi întrerupãtorul din acest 
moment.

Indicaþie

Pentru deservirea dispozitivului de 
colectare a ierbii trebuie sã fie pornitã 
aprinderea dispozitivului.

Montarea dispozitivului de 
colectare a ierbii
Fig. 5
 Porniþi aprinderea la tractor.
 Apãsaþi comutatorul (A) în poziþia 

„Deschide”, pânã când cilindrul 
ridicãtor a ieşit în întregime.

 Îndepãrtaþi cele douã şplinturi 
rabatabile de la cilindrul ridicãtor.

 Suspendaþi dispozitivul de 
colectare a ierbii în suportul de jos 
(B) pe tractor şi apãsaþi în faþã pânã 
la opritor.

 Ridicaþi dispozitivul de captare 
a ierbii de mânerul din spate şi 
trageþi în faþã sus, pânã când s-a 
fixat în suportul (C) pe tractor.

 Aplecaþi dispozitivul de colectare 
a ierbii în jos, pânã când el se fixeazã 
în suportul (D) pe tractor.

 Þineþi strâns dispozitivul de captare 
a ierbii de mânerul de prindere din 
spate şi trageþi maneta de 
declanşare (E) spre deblocarea 
coşului de captare a ierbii.

 Apoi lãsaþi sã coboare dispozitivul 
de captare a ierbii încet spre spate 
pânã la jumãtate şi þineþi-l. 
Daþi drumul manetei de declanşare 
şi suspendaþi eclisele (F) şi (G) de 
pe cilindrul ridicãtor şi asiguraþi-le 
cu şplinturile rabatabile. 

Indicaþie

Acordaþi atenþie montajului corect al 
şplintului rabatabil!
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 Apãsaþi comutatorul (A) în poziþia 
„Închide”, pânã când dispozitivul de 
captare a ierbii este închis complet.

Scoaterea dispozitivului de 
colectare a ierbii
Fig. 2

Atenþie!

Acþionaþi maneta de declanşare (B) 
pentru deschiderea coşului de 
iarbã numai când coşul este închis.
 Trageþi maneta de declanşare (B) 

spre deblocarea coşului de captare 
şi în acelaşi timp apãsaþi comuta-
torul (A) în poziþia „Deschide”, pânã 
când dispozitivul de captare a ierbii 
se aflã în poziþia sa superioarã de 
deschidere maximã.

 Þineþi dispozitivul de captare a ierbii 
de maneta de prindere din spate şi 
în acelaşi timp îndepãrtaþi cele douã 
eclise de þinere (C) şi (D) cu şplinturi 
rabatabile de pe cilindrul ridicãtor.

 Þineþi dispozitivul de captare a ierbii 
de cele douã mânere de prindere şi 
scoteþi-l complet spre spate.

Indicaþie

În cazul în care dispozitivul de captare 
a ierbii nu va fi remontat imediat, 
atunci cele douã şplinturi rabatabile 
de pe cilindrul ridicãtor ar trebui fixate 
din nou şi cilindrul ridicãtor ar trebui 
introdus complet. Pentru aceasta 
apãsaþi comutatorul (A) în poziþia 
„Închide”, pânã când cilindrul ridicãtor 
a intrat complet.

Golirea dispozitivului de 
colectare
Dacã rãmâne iarbã tãiatã pe jos sau se 
primeşte un semnal sonor de la con-
trolorul stadiului de umplere (opþional)
 opriþi dispozitivul de cosire,
 se deschide coşul de colectare a ierbii 

– iarba cositã cade din coş Pentru 
aceasta apãsaþi comutatorul (A–Fig.1) 
spre spate în poziþia „Deschide”.

 Se închide din nou coşul de 
colectare al ierbii. Pentru aceasta 
apãsaþi comutatorul (A–Fig.1) spre 
faþã în poziþia „Închide”, pânã când 
acesta este închis complet.

Funcþionarea tractorului de 
gazon cu accesorii optime

Atenþie!
La funcþionarea tractorului de gazon 
cu accsorii montate în partea din 
spate ca de ex. remorcã sau 
deflector, trebuie în prealabil scos 
dispozitivul de captare a ierbii şi 
cilindrul ridicãtor al mecanismului 
de ridicare trebuie introdus complet.

– Vezi pentru aceasta capitolul 
„Scoaterea dispozitivului de captare 
a ierbii”.

Mersul cu remorcã
Fig. 3

Se va circula numai cu 
dispozitivul de cosire oprit
 Se îndepãrteazã dispozitivul de 

colectare a ierbii.
 Se fixeazã remorca în mecanismul 

de remorcare (A) şi se asigurã.

Curãþire

Nu utilizaþi curãþitor cu înaltã presiune, 
coşul pentru iarbã s-ar putea 
deteriora.

Atenþie! Stricãciuni la 
dispozitiv
Mecanismul de ridicare (cilindrul 
de ridicare) precum şi legãtura 
electricã la întrerupãtor nu se 
curãþã cu apã.

Cea mai simplã este curãþirea imediat 
dupã cosit.
 Se scoate dispozitivul de colectare 

a ierbii şi se goleşte.
 Coşul pentru iarbã poate fi curãþat 

cu un jet puternic de apã de la 
furtunul de grãdinã.

 Dispozitivul de colectare a ierbii se 
va lãsa sã se usuce bine înainte de 
urmãtoarea utilizare.

Curãþarea gurii ejectoare 
a tractorului
(numai la modelele cu tablã 
de curãþare)

Fig. 4

Cosirea de iarbã prea înaltã sau 
prea udã poate duce la acumularea 
excesivã de iarbã/astuparea gurii 
ejectoare. Aceasta face ca 
dispozitivul de colectare a ierbii sã 
nu mai fie umplut în întregime sau 
deloc.
 Opriþi motorul.
 Blocaþi frâna de mânã.
 Trageþi maneta de declanşare (B) 

a deblocãrii coşului de captare şi în 
acelaşi timp apãsaþi comutatorul (A) 
în poziþia  „Deschide”, pânã când 
dispozitivul de captare a ierbii se 
aflã în poziþia sa superioarã de 
deschidere maximã.

Atenþie!
Acþionaþi maneta de declanşare 
numai când coşul este închis.
 Scoateþi tabla de curãþare (C) 

trãgând-o spre spate, pentru ca 
iarba sã cadã din gura ejectoare.

 Introduceþi din nou tabla de curãþare 
în gura ejectoare pânã la opritor.

 Închideþi dispozitivului de colectare 
a ierbii:
– Apãsaþi comutatorul (A) în poziþia 

„Închide”, pânã când dispozitivul 
de captare a ierbii este închis 
complet.

!

!

!
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Garanþia

În fiecare þarã sunt valabile condiþiile de garanþie date de societatea noastrã respectiv de cãtre importator. Noi înlãturãm 
gratuit deficienþele apãrute la utilajul dvs. în cadrul garanþiei în mãsura în care sunt cauzate de o greşealã a materialului 
a producãtorului. În caz de garanþie vã rugãm sã vã adresaþi vânzãtorului dvs. sau celei mai apropiate filiale.

Ajutor în caz defecþiuni

Defecþiunea Cauza posibilã Înlãturare

Iarba cositã nu mai este transportatã 
în sacul de colectare.

Viteza de mers este prea mare. Se reduce viteza de mers.

Înãlþimea de tãiere este prea micã. Se regleazã o înãlþime de tãiere mai 
mare.

Sacul de colectare al ierbii este plin. Se goleşte sacul de colectare a ierbii.

Gura ejectoare la tractor este astupatã. Opriþi motorul şi curãþaþi gura ejectoare 
(vezi punctul „Curãþarea gurii 
ejectoare”).

Iarba cositã este transportatã parþial 
în sacul de colectare.

Þesãtura sacului de colectare este 
astupatã/încleiatã, aerisirea este 
împiedicatã.

Se scoate dispozitivul de colectare a 
ierbii. Se curãþã sacul de colectare 
(vezi punctul „Curãþire”).

Mecanismul de scoatere prin ridicare 
nu funcþioneazã.

Siguranþa este defectã. Se schimbã cu o siguranþã de aceeaşi 
valoare. Dacã siguranþa se arde din 
nou, se cautã cauza (de cele mai multe 
ori un scurtcircuit).

Cilindrul de ridicare este defect. Se schimbã cilindrul de ridicare într-un 
atelier specializat.




