Motocositoare cu lamă frontală MTD BM 87-35
- Manual de utilizare - traducere

Producător: MTD Products - Germania
Importator: S.C. BRONTO COMPROD S.R.L.
str. Corneliu Coposu, nr. 35-37, 400235 Cluj-Napoca
tel: 0264-436.654, 435.337, 406.790; fax: 0264-406.703
e-mail: office@bronto.ro; web: www.bronto.ro
Pentru informaţii suplimentare şi piese de schimb vă rugăm să
precizaţi numărul de identificare a utilajului afişat pe partea
laterală a utilajului.

INTRODUCERE
Stimate Cumpărător.
Vă mulţumim pentru încrederea acordată produsului nostru. Vă
dorim să aveţi numai satisfacţii în utilizare.
Următoarele instrucţiuni de folosinţă au fost concepute pentru a
asigura de la bun început exploatarea corespunzătoare a
utilajului. Dacă respectaţi instrucţiunile cuprinse, utilajul va
funcţiona optim un timp îndelungat.
Utilajele noastre sunt testate în cele mai severe condiţii înainte de
a fi puse în fabricaţie şi sunt în continuu strict verificate în
diferitele faze ale procesului de fabricaţie.
Utilajul acesta a fost încercat în ţara sa de origine de către
autorităţi independente, în concordanţă cu normele de securitatea
muncii şi standardele de siguranţă.
Dacă este nevoie, folosiţi doar piese de schimb originale pentru a
menţine nivelul tehnic şi de securitate a utilajului.
Operatorul este responsabil pentru consecinţele modificărilor
neautorizate.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice
fără o înştiinţare prealabilă.

DATELE DE IDENTIFICARE (figura 1)
Plăcuţa de identificare a utilajului este lipit pe partea stângă a
cositoarei, sub motor.
Obs. Întotdeauna referiţi-vă la numărul de identificare atunci
când aveţi nevoie de serviciu tehnic sau de piese de schimb.
CONDIŢIILE ŞI LIMITĂRILE ÎN EXPLOATARE
Această motocositoare a fost proiectat şi construit pentru a tăia
iarba pe suprafeţe drepte. Utilajul poate fi folosit doar cu
echipamentele şi piesele originale. Orice altă utilizare în afară de
cele specificate mai sus este interzis şi implică, pe lângă anularea
garanţiei, riscuri considerabile pentru operator şi pentru cei din
jur. Utilajul acesta se pretează pentru scopuri hobby, nu şi pentru
cele industriale.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
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Atenţie: Înainte de punerea în funcţiune a utilajului citiţi cu
atenţie acest manual de utilizare. Persoanele care nu cunosc
instrucţiunile de utilizare nu au voie să opereze utilajul.
1. Înainte de începerea lucrului gazonul trebuie verificat şi
obiectele străine trebuie îndepărtate. În timpul lucrului aveţi grijă
la obstacolele din teren.
2. La pornirea motorului operatorul nu trebuie să se afle în faţa
sistemului de tăiere.
3. Când utilajul urmează să fie transportat, motorul trebuie
oprit şi aşteptat ca sistemul de tăiere să se oprească. La
traversarea suprafeţelor fără iarbă sistemul de tăiere trebuie să fie
oprit.
4. Lucrările de întreţinere, reglaje, curăţire a sistemului de
tăiere pot fi efectuate numai dacă motorul şi sistemul de tăiere
sunt oprite şi fişa de la bujie este scoasă.
5. Înainte de părăsirea utilajului motorul trebuie oprit şi fişa de
la bujie trebuie scoasă.
6. Distanţa impusă de ghidon trebuie respectat. Utilajul poate fi
folosit numai dacă ghidonul este fixat bine.
7. Este nevoie de atenţie sporită atunci când lucraţi pe pante şi
înclinaţii.
8. Tinerii sub 16 ani nu au voie să opereze utilajul.
9. Operatorul trebuie să se asigure că nu se află nici o persoană
în zona de lucru.
10. Vă rugăm să respectaţi intervalele de întreţinere, verificare şi
de ascuţire a sistemului de tăiere.
11. Este indicat o inspecţie de către un specialist în cazul în care
utilajul se opreşte brusc într-un obstacol.
12. Utilajul este echipat cu motor cu ardere internă, din acest
motiv este interzis pornirea în spaţii închise din cauza intoxicării
cu gazele de ardere.
13. Nu realimentaţi dacă motorul este în funcţionare. Nu fumaţi
în timp ce alimentaţi cu combustibil. Folosiţi o pâlnie pentru a
preveni vărsarea benzinei pe utilaj sau pe gazon.
14. Când lucraţi cu utilajul, purtaţi bocanci rezistenţi, nu lucraţi
în sandale sau desculţ. Atenţie – există un risc ridicat de
accidentare atunci când motorul este în funcţionare.
15. La sistemul de tăiere folosiţi doar cuţite originale.
Urmăriţi instrucţiunile de ascuţire şi de înlocuire a cuţitelor.

ambreiaj după cum urmează: introduceţi cablul (3) şi şurubul (4)
în gaura din consolă; introduceţi capătul cablului (1) în gaura (2).
ASAMBLAREA SISTEMULUI DE TĂIERE (fig. 14)
Prindeţi piesa (7) de piesa (8) cu ajutorul (5, 6). Prindeţi piesa
(10) de piesa (8) cu ajutorul (1, 2, 3). După 2 ore de funcţionare
strângeţi şuruburile (5).
MONTAREA CORECTĂ PE MOTOR A CABLULUI DE
ACCELERAŢIE (fig. 3-4) Introduceţi capătul cablului în
pârghia de acceleraţie a motorului. Fixaţi lejer cămaşa cablului
de acceleraţie. Reglaţi maneta de acceleraţie de pe ghidon în
poziţia START şi împingeţi pârghia de acceleraţie a motorului
complet la stânga. În această poziţie fixaţi definitiv cămaşa
cablului. Evitaţi îndoirea cablului de acceleraţie în timpul
asamblării. Dacă maneta de acceleraţie se mişcă greoi, ungeţi
cămaşa cablului de acceleraţie cu câteva picături de ulei,
aşteptând ca uleiul să penetreze cablul.
SISTEMUL DE TĂIERE (fig. 6) Utilajul are un sistem rapid
de cuplare a sistemului de tăiere şi a altor accesorii. Motorul
trebuie să fie oprit şi utilajul să se afle pe un plan orizontal.
Introduceţi dornul (1) în gaura (2). Montaţi cureaua (3) în fulie.
Agăţaţi arcul de suportul (5) şi în gaura (7). Montaţi apărătoarea
(6) şi strângeţi piuliţa.
REGLAREA CABLULUI DE AMBREIAJ A CUŢITELOR
(fig. 7) Pentru a asigura tensionarea corectă a curelei, reglaţi
şurubul (2) în aşa fel, încât lama să începe să se mişte numai
după acţionarea manetei (4) mai mult de jumătate din cursă.
Acţionând maneta (1) utilajul se va deplasa în faţă.
REGLAREA CABLULUI DE AMBREIAJ A ROŢILOR
(fig. 8) Atenţie – Roţile trebuie să pornească numai după
acţionarea mai mult de jumătate a manetei (1, fig. 7). Dacă
maneta este tras complet, arcul (2) trebuie să se lungească cu 6-8
mm. Pentru a atinge acest reglaj rotiţi piuliţa (1).
REGLAREA ÎNĂLŢIMII SISTEMULUI DE TĂIERE (fig.
10) Dacă trebuie să lucraţi pe teren denivelat, reglaţi mai sus
sistemul de tăiere. Procedaţi după cum urmează: Slăbiţi piuliţa
(1), mutaţi patina (2) în poziţia dorită şi strângeţi piuliţa (1).
Efectuaţi aceşti paşi la ambele patine.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
MOTOR Vă rugăm să citiţi manualul de utilizare a
motorului. După pornire: Reglaţi maneta de acceleraţie într-o
poziţie intermediară între START şi STOP, considerat adecvat
de către Dvs. Pentru a porni sistemul de tăiere. Pentru a
porni sistemul de tracţiune. PERICOL: Când înaintaţi, aveţi
grijă la obstacole şi impedimente. Dacă întâmpinaţi un obstacol
în timpul lucrului, eliberaţi imediat manetele de ambreiaj. Opriţi
sistemul de tăiere. După un scurt timp de lucru opriţi utilajul
şi motorul şi verificaţi strângerea tuturor şuruburilor şi
piuliţelor. Lucraţi doar cu sistemul de tăiere ascuţit şi bine
reglat. Pentru a opri: Reglaţi maneta acceleraţiei la STOP.

REGLAREA CUŢITELOR (fig. 9) După înlocuirea cuţitelor
sau după un anumit timp de funcţionare ghidajul lamei
superioare trebuie reglat din şurubul (1) şi contrapiuliţa ei. Pentru
a verifica reglajul, demontaţi apărătoarea şi rotiţi manual fulia
(2). Asiguraţi-vă că lama superioară se mişcă uşor.
ÎNTREŢINEREA FILTRULUI DE AER Trebuie efectuat
conform manualului de utilizare a motorului.

CUM SĂ MONTAŢI CABLUL DE ACCELERAŢIE (fig. 2)
Poziţionaţi maneta (1) de pe motor la capăt de cursă, aşa cum
arată săgeata A. Poziţionaţi maneta de acceleraţie (2) de pe
ghidon la capăt de cursă, aşa cum arată săgeata B. Introduceţi
cablul (3) în gaura (4), fixaţi cămaşa de cablu (5) cu clema (6) şi
şurubul (7). ATENŢIE În poziţia STOP a manetei motorul
trebuie să oprească.

GRUPUL DE TRANSMISIE (fig. 12) Uleiul de ungere:
SAE80. Verificaţi nivelul de ulei din transmisie înainte de a
porni motorul. Verificarea se face desfiletând buşonul de pe
peretele lateral a grupului. Uleiul trebuie să fie cel puţin până la
orificiu. Verificaţi nivelul la fiecare 60 de ore de funcţionare.
Înlocuiţi uleiul anual.
SISTEMUL DE TRANSMISIE A CUŢITELOR (fig. 12)
Există 2 puncte de lubrefiere (1 şi 2). Important! Curăţaţi şi

CABLUL DE AMBREIAJ PENTRU ROŢI (fig. 5) Cablul
este deja ataşat la arcul de tensionare. Conectaţi-l la maneta de
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ungeţi lama de tăiere şi toate componentele în mişcare după
fiecare utilizare.

partea frontală a pietrei, care se va deplasa de la baza cuţitului
spre vârful cuţitului. Cuţitele trebuie să aibă un unghi la vârf de
35-40º.

ÎNTREŢINEREA SISTEMULUI DE TĂIERE Mecanismul
de tăiere este una din cele mai solicitate subansamble. Este
evident importanţa întreţinerii şi reglării corecte. Se recomandă
curăţirea sitemului de tăiere după fiecare utilizare. În acest
sens ea trebuie demontată pentru îndepărtarea în totalitate a
murdăriei acumulată între şină şi cuţite. Dacă sistemul de tăiere
nu va fi întrebuinţat un timp mai îndelungat, ea trebuie acoperit
cu o substanţă anticorozivă. Deşi sistemul de tăiere este rezistent
la lovituri de pietre sau alte obiecte similare, se poate întâmpla ca
şina şi cuţitele să se îndoaie sau să se deterioreze. Din aceste
considerente este nevoie de inspecţia acestor componente la
fiecare ascuţire, care se va face la intrevale de 4-6 ore de
funcţionare.
Toate defectele trebuie remediate şi cuţitele, şinele îndoite
trebuie îndreptate. Doar cuţitele bine aliniate pot garanta o tăiere
bună. Totodată trebuie reglat şi jocurile lamei mobile.
Important! Jocul trebuie reglat odată într-o direcţie, după care în
cealaltă direcţie. După reglaj lama mobilă trebuie să poată fi
mişcat uşor cu mâna. Respectaţi aceste instrucţiuni.

ÎNLOCUIREA LAMEI MOBILE (fig. 16) Desfaceţi şurubul
(1), îndepărtaţi cupla (2) şi îndepărtaţi lama mobilă. Pentru
reasamblare efectuaţi aceste operaţii în ordine inversă. Obs.
Pentru a obţine o tăiere bună, cuţitele trebuie să fie ascuţite.
DESCRIEREA UTILAJULUI (fig. 15) 1-manetă acceleraţie,
2-manetă ambreiaj roţi, 3-manetă ambreiaj cuţite, 4-motor, 5sistem de tăiere, 6-buton reglare ghidon.
DATE TEHNICE: ecartament roţi: 430 mm; lăţime de tăiere:
870 mm; lungime totală: 1000 mm; roţi: 400-6; masă: 53 kg.
Motor: răcire: pe aer; rezervor benzină: 0,75 litri. Consultaţi
manualul motorului pentru informaţii suplimentare despre motor.
NIVEL DE ZGOMOT ŞI VIBRAŢII Nivelul de zgomot în
concordanţă cu N67 LAeq=76,2 dB(A). Vibraţiile la mâner în
concordanţă cu N67 şi ISO 5349. Nivel=5,4 m/s2.
GARANŢIA Se vor remedia gratuit defecţiunile cauzate de un
defect de material sau de fabricaţie.
Motorul: producătorul motorului este responsabil pentru
problemele legate de motor: putere, caracteristici, garanţie şi
service.

ASCUŢIREA CUŢITELOR (fig. 13) Dacă cuţitele sunt tocite,
ele trebuie reascuţite. În acest scop demontaţi lama mobilă şi
curăţaţi-l. Dacă cuţitele sunt îndoite, trebuie îndreptate. Doar
după accea se poate trece la ascuţire. Utilajul potrivit este o
bormaşină având turaţia de 15.000-20.000 rpm, echipat cu o
piatră cilindrică de Ø25x35. Pentru ascuţire se foloseşte doar

3

4

5

