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Pentru securitatea dvs.

Respectaþi indicaþiile de siguranþã 
æi de deservire
Înainte de prima utilizare 
a dispozitivului citiþi aceastã 
instrucþiune cu atenþie. În timpul 
funcþionãrii respectaþi toate indicaþiile 
de siguranþã.

Asiguraþi-vã
– cã v-aþi familiarizat cu toate 

indicaþiile æi
– cã toþi utilizatorii maæinii au fost 

informaþi despre aceste indicaþii 
æi cã le-au înþeles.

Acordaþi atenþie æi indicaþiilor 
de siguranþã æi de deservire din 
instrucþiunea tractorului la care 
va fi montat acest dispozitiv.

Indicaþii de securitate
Înaintea tuturor lucrãrilor 
la acest dispozitiv
– se opreæte motorul tractorului 

de grãdinã
– se aæteaptã, pânã când toate pãrþile 

mobile s-au oprit complet 
– se trage întrerupãtorul bujiilor de la 

tractorul  de grãdinã, astfel ca sã nu 
fie posibilã pornirea neintenþionatã 
a motorului.

În timpul utilizãrii
existã pericol de rãnire – þineþi la 
distanþã persoanele, în special copiii 
æi animalele de casã în zona de 
folosire a maæinii.

Dispozitivul de siguranþã
pentru protecþia de rãniri æi pagube 
materiale

La utilajele cu clapetã 
ejectoare
Clapeta ejectoare (vezi figura) este 
un dispozitiv de siguranþã, care vã 
protejeazã de rãniri. Tractorul trebuie 
sã funcþioneze numai cu clapeta 
ejectoare montatã.

La utilajele fãrã clapetã 
ejectoare
Când mecanismul de cosire este 
pornit, se activeazã sistemul de oprire 
de siguranþã mecanismul de cosire 
sau motorul se opreæte  automat la
– golirea dispozitivului de colectare 

a ierbii
– scoaterea dispozitivului de 

colectare a ierbii (de exemplu 
pentru funcþionarea cu remorcã)

Utilizarea corectã 
a utilajului

Acest dispozitiv este destinat a fi 
folosit
– ca dispozitiv de colectare a ierbii 

pentru tractoare de grãdinã
– în conformitate cu descrierile æi 

indicaþiile de siguranþã date în 
aceastã instrucþiune de deservire

Orice altã utilizare în afarã de acestea 
este consideratã ca  necorespunzã-
toare. 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

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

Deservire

Montarea dispozitivului 
de colectare a ierbii
� Se agaþã dispozitivul de colectare 

a ierbii în suportul tractorului æi se 
apasã în jos, pânã când se fixeazã.

Scoaterea dispozitivului 
de colectare a ierbii
� Se apucã dispozitivul de colectare 

a ierbii de ambele mânere æi se 
scoate prin ridicare

Golirea dispozitivului 
de colectare
Când rãmâne iarbã cositã pe jos 
sau controlorul stadiului de umplere 
(opþional) opreæte mecanismul de 
cosire/motorul

se opreæte dispozitivul de cosire:
� Se trage maneta din dispozitivul 

de colectare a ierbii în sus pânã 
la opritor.
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� Se deplaseazã maneta înainte, 
dispozitivul de colectare a ierbii 
se rãstoarnã.

Închidere:
� Se deplaseazã maneta spre spate, 

pânã cãnd dispozitivul de colectare 
a ierbii se fixeazã în lãcaæ.

� Se aduce uæor maneta în jos, 
în poziþia de plecare.

Lucrul fãrã dispozitivul 
de colectare al ierbii
La utilajele cu clapetã 
ejectoare
Când scoateþi dispozitivul de 
colectare a ierbii, clapeta ejectoare 
se deschide. La lucrul fãrã dispozitiv 
de colectare a ierbii, iarba cositã se 
aruncã direct în jos.

Mersul cu remorcã

Se va circula numai cu 

dispozitivul de cosire oprit.

� Se îndepãrteazã  dispozitivul 
de colectare a ierbii

� Se fixeazã remorca în mecanismul 
de remorcare æi se asigurã.

Curãþire

Nu se va folosi curãþitor sub presiune, 
s-ar putea deteriora sacul de 
colectare a ierbii

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

a ierbii æi se goleæte,
� Sacul de colectare a ierbii æi clapeta 

ejectoare pot fi curãþite cu unjet 
puternic de apã.

� Clapeta ejectoare poate fi curãþitã 
suplimentar cu o perie cu mâner.

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

Ajutor în caz defecþiuni 

!

Defecþiunea Cauza posibilã Înlãturare

Iarba cositã nu mai este 
transportatã în sacul de 
colectare

Clapeta ejectoare este astupatã. Se scoate dispozitivul de colectare 
a ierbii, se curãþã clapeta ejectoare 
(Vezi punctul „Curãþire”).

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 goleæte sacul de colectare a ierbii

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”).


