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Záruć,ní list
Záruě,n; list
Karta gwarancyjna

Vyplní v robce
Vyplní v robca
Wypełnia producent

Název v1'robku: Jednobubnová rotačnĺ sekačka
Názov vyrobku: Jednobubnová rotačná kosačka
Nazwa wyrobu: Kosiarka rotacyjna jednobębnowa

Typ,
Tvp:
Tvp:

Čislo vjlrobku:
Čĺslo v1i'robku:
Numer wyrobu

V robnĺ čĺslo motoru:
V robné číslo motora:
Numer íabryczny silnika:

V17stupní kontrola:
V stupná kontrola:
Kontrola jakości:

Datum prodeje:
Dátum predaja:
Data SpÍzedaży:

Razĺtko a podpis prodávajícího:
Pečiatka a podpis predáVaj ceho:
Pieczqtka i podpis spzedawc,y:

V robnĺ čĺslo stroje:
V]irobné číslo stroja:
Numer fabryczny maszyny:

Záručnĺ doba:
Záručná lehota:
Okres gwarancji:

24 měsicŮ
24 mesiacov
24 miesiące

V šeuveden v]irobekbylbezzávad p edánkupujĺcĺmuvčetněp íslušnéobchodnětec'hnickédokumentaceap Ĺ
slušenství.Kupujĺci byl ádně poučen o zásadách správné obsluhy a technĺcké drŽby v robku, p ĺpadnějeho částí.

Vyššie uveden}i v robek bol bez ch b odevzdan1 kupujricemu vrátane prĺslušnej obcholno{echnickej dokumentá-
cie a príslušenstva. Kupujtici boĺ riadne poučen o zásadách správnej obsluhy
a technickej dźby v robku' prípadne jeho častĺ.

Wyżej wymienlony wyrÓb zostal bez usterek przekazany nabywcy włącznie z odpowiednią dokumentacją han_
dIowołechniczną i wyposaŹeniem. Nabywca został stosownie pouczony o zasadach prawidłowej obsługi i konser-
wacji technicznej Wyrobu, ewentualnie jego części.

Vyplní prodávající Vyplní predávajtici Wypelnía sprzedawca

Jméno kupujĺcího:
Menc kupuj ceho:
Nazwisko nabywcy:

Adresa kupujícĺho:
Adresa kupuj ceho:
AdÍes nabywcy

Místo prodeje:
Miesto predaja:
Miejsce spzedaży:

Podpis kupujíciho:
Podpis kupuj ceho
Podpis nabywcy:
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ES PROHLASENI O SHODE
VYHLASEN|EosHoDĚsEs
DEKLARAGJA zcoDNoŚcl WE

V robce:
Vyirobca :

Producent:

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněżskodvorská 2277 126

370 04 České Budějovice
Česká republika

E

prohlašujeme, Že níŽe uvedené v robky se shodují s následujĺcími směrnicemi:
Elektromagnetická kompatibilita NV č.616/2006 Sb.
EIectromagnetic Compatibĺllty Directive 2014130ĺEC
Strojní za ízení NV č.'17612008 sb'
Machinery Directive 20061 421 EC
Emise hluku NV č.9/2002 sb.
Noise Emission 2000 I 1 4l EC

Z častněná osoba na posouzení Shody dle NV č.9/2002 Sb; NB 1017'
TÜV cZ s.r.o', Novodvorská 994, 140 oO Praha 4-ČR.

vyhlasujeme, Že dalej uvedené v robky sa zhodujti S t}imito smernicami
Electromagnetic Compatibility Directive 201 4 I 30 I EC
Machinery Directive 20061 421 EC
Noĺse Emission 20001 1 4lEc

oświadczamy, że niżej wymienĺone wyroby są zgodne z następującymi dyrektywami
Electromagnetic Compatibility Directive 2O1 4130 IEC
Machinery Directive 2006 I 421 EC
Noise Emission 20001141EC

27. 05. 2016 Č.Budějovice
lng. Šraga Daniel
obchodní editel

datum a místo vydání
dátum a miesto Vydanĺa
data i miejsce wydania

jméno a funkce oprávněné osoby
meno a funkce opravnenej osoby

nazwisko i stanowĺsko upoważnionej osoby
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BDR 581

RATO
170

90,8

92

RATO
14

89,6

90

RATO

93,2

94

B&S
875

Series

9C.7

B&S
850

Series

88,9

B&S
675

Series

90,9

B&S
550

seÍies

91.7

93

B&S
500

Series

92

BDR
580

B&S
650

seÍi s

91,3

92

TvP

MotoÍ
Motor
Silnik

Náměŕená hladina akustického v}ikonu Lwa
Nameraná hladina akustického v}'konu Lwa (dB)

Zmieuony poziom mocy akustycnej Lwa

Gar$tovilá hladim akustického sikonu LM,G
GaatovĐá hladim akustiďáro ujkonu Lre'G (dB)

GwaHtNany poziom mocy akustyÜej LWa,G

podpis



lX. Warunki gwarancji

1. Przedmiot gwarancji
Gwarancja obejmuje produkty i usługi dostarczane
pzez MOTOR JIKOV GREEN a.s.

2. Okres gwarancji
Podstawowy okres udzielanej gwarancjĺ Wynosi 24
miesiące od daty sprzedazy Nabywcy, chyba że na
Karcie Gwarancyjnej jest podane inaczej. Jeżeli Na-
bywca zgłosił Spzedawcy wadę, a zgłoszenie jest
uzasadnione, Wtedy okres do zgłaszania roszczen
z tytułu wad|ĺwego Świadczenia, jak rÓwniez okres
gwarancji, nie biegną przez Czas, w ktorym Naby-
wca nie może korzystać z produktu. W przypadku
zgłoszenia przez Nabywcę roszczenia z tytułu wad-
liwego świadczenia, Sprzedawca potwierdzi Naby-
vĺcy w íormie pisemnej datę zgłoszenia roszczenia,
jak r wniez wykonanie naprawy i czas jej trwania.

3. Zakres odpowiedzialności producenta
Producent odpowiada za lo, że produkt będzie pr-
zez ca|y okres trwania gwarancji przydatny do uży-
cia zgodnego z przeznaczeniem danego rodzaju
produktu z uwzględnieniem podanych parametr w.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoŚci za wady
produktu spowodowane przez zwykłe zużycie lub
przez uŻycie produktu niezgodne z jego przeznac-
zenlem.

4. Wygaśnięcie gwarancji
Prawa z tytułu gwarancji wygasają' jeŚli:

a) wyr b nie był używany ĺ konserwowany zgodnie
z instrukcją obsługi lub został uszkodzony W Wy-
niku jakiejko|wiek niefachowej czynności użyt-
kownika

b) wyrÓb był uzyłvany W innych Warunkach lub w
innym celu' nĺż do jakiego został przeznaczony

c) nie można pzedstawi karty gwarancyjnej wy-
robu

d) doszło do umyślnego poprawiania danych wy-
_mienĺonych przez producenta, sprzedawcę
badŹ punkt serwisowy w oryginalnej dokumen-
tacji wyrobu

e) jeden z elementÓw wyrobu został zastąpiony nie-
oryginaIną częścią

f) do uszkodzenia wyrobu lub nadmiernego zuŻy-
cia doszło w wyniku niedostatecznej konserwacji

g) wyr b uległ wypadkowi lub został uszkodzony
pzezsiłę wyższą

h) dokonano zmian wyrobu bezzgody producenta

i) wady zostały spowodowane przez niefachowe
pzechowyvvanie wyrobu

j) wady powstały W Wynĺku normalnego zuŻycia
wyrobu podczas eksploatacji

k) wyr b został połączony lub był eksploatowany
wraz z uuądzeniem, kt re nie zostało zatwierd-
zone przez producenta.

5. Zgłaszanie reklamacji
Rek|amację zgłasza nabywca maszyny u sprzeda_
wcy. Dokonując reklamacji, nabywca obowiązany
jest przedstawić odpowiednio wypełnioną kartę gwa_

rancyjną. Naprawy gwarancyjne wykonuje spÍzeda-
Wca lub upoważniony przez niego punkt naprawy.
Nabywca obowiązany jest zwr cić się zawsze do
najbliższego punktu naprawy spĺzedawcy.

6. Wyjątki z gwarancji
Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego
pŻez normalne uzyvvanie produktu oaz zuŻycia
części Wynikającego Z bieŻącego użWania Żeczy,
kt re zasadniczo podlegają Wymianie w ramach
obowĺązkowej konserwacji. Szczeg lnie dotyczy
to noży tnących, pasÓW klinowych, świec zapło-
nowych, filtr w powietrznych.

Úvod

Yáżeny zákazniku,

;1f1f StáVáte se majitelem jednoho z v robkÜ fir-

ltlJl| 'v MoToR JlKoV GREEN a.s. Děkujeme

- 
za ouveÍu' KIeroU VKlaoale oo naslcn Vy-

robkrj a p ejeme vám abyste byl s tímto v5irobkem
maximálně spokojen. Sekačkyjsou určeny k sečení
travnat ch porostťl včetně tenk ch náletovych rostlin
ned evinatého charakteru. Trvalá pracovní pohoto-
vost a spolehlivost Sekaček závisí na správné ob-
sluze, pečiivé Ĺldźbě a ošet ování. UŽivatel je proto
povinen seznámĺt se s tímto návodem k pouŽĺvánĺ
a dbát všech pokyn pro obs|uhu sekačky. Je prímo
zodpovědn za lirazy druh ch osob nebo za škody
na jejich majetku' V robce nenese odpovědnost
za škody zpťlsobené neoprávněn;im pouŽitím, ne-
správnou obsluhou a škody zptisobené jakoukoliv
upravou bez souhlasu vyrobce. Vyrobce si vyhrazu-
je právo na technĺcké změny a inovace oproti infor-
macĺm v tomto návodu k pouŽĺvánĺ, které nemajĺ vliv
na funkci a bezpečnost stroje, bez p edchozĺho upo-
zornění a bez vystavení se jakymkoliv závazkťrm.

Ke zv šení p ehlednosti návodu pouŽĺváme
tyto symboly:

Pozorně si pročtěte

Varování, zvlášť d leŽité

MontáŽní a se izovací práce

l. Technick popis

Řada vyráběn ch sekaček je konstruová-
na jako jedno čeIové stroje' které jsou
poháněny čty dob mi záŽehov1imi moiory

od p edních světov ch v1irobcrl. Nosn prvek všech
sekaček tvo í podvozek a plechová skrín. Na horní
části sk iněje uloŽen spalovacĺ motor, ktery pohání
Žací strqí pomocí p evodu klínov1im emenem' U
sekaček s pohonem kol je v plechové sk ĺni uloŽe_
na p evodová sk í se šnekov m p evodem a zu-
bovou spojkou,která po zmáčknutĺ páky (1) obr.5'
umístěné na ĺdítkách, zapne pĄezd stroje. U typu

53165 se zapÍná pojezd zmáčknutĺm pojistky (2)
se současn m uvolněnĺm páky(1)'obr.4. U typu
STELLA PRo VARlo je dále moŽné měnit rychIost
pojezdu stroje pomocí Variátoru (obr.15). Rychlost
pojezdu se nastavuje pomocí páky (4),obr.14, která
je umĺstěna na levé straně ídítek.
U typu 531658 je p evod mezi prevodovkou a h Ĺ
delem pojezdu proveden pomocí dvou klĺnov ch
emenrjr (1)'obr.9. Pojezd se zde zapíná po zmáčk-
nutĺ páky (í)'obr.5' umístěné na ĺdítkách. Kola
s pryŽov m běhounem a kola foukaná majíkuličko-
vou volnoběŽku pro snaŽší zatácenÍ a manipulaci.
U typťt 5316' 5316s' 5316sA. 5316sB jsou na
Žacĺm rotoru otočně uloŽeny 3 Žaci noŽe, u typŮ
5316SP, 5316SL, STELLA PRO a STELLA PRO
VAR|o jSoU 4 noże z kvalitnĺ kalené oceli. Na trub-
kov ch ídítkách jsou umístěny ovládacĺ prvky.
Řídítka .1sou v škově prestavitelná.

ll' Bezpeěnostnĺ pokyny

Na strojijsou tyto symboly:
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P ed uvedenĺm do provozu
si p ečtěte návod k poużĺvání!

Pri opravách na sekacím strojí
sejměte Vysokonapět'ov}i kabel
ze svíčky!

Pozor, nebezpe ĺ popálenĺl

l\,4ax. svahová dostupnost
sekačky 20'I

Pozor' rotační části dobĺhají!

UdrŽujte bezpečn odstup od
siroje' nebezpeČí poraněnÍ letĺ-
cĺm predmětem!
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Pozor. rotu.1ícĺ ezn nástroj!



ll. Bezpečnostní pokyny

,ll' UŽivatel stroie ie zodpovědny za nehody

/\ neoo neoe'peeĺ vznikajícĺ jinym osobám
4l nebo jejich majetku. Proto musí osoba
dbát na to, aby Se ostatnĺ osoby a zví ata pohy-
bovaly v bezpečné vzdálenosti min. 30 metr od
stroje (obr. 1). JestliŽe obsluha zjistí p ítomnost
osob a zví at v nebezpečné vzdálenosti, musĺ
okamŽitě Vypnout stroj a nespustit jej do té doby
než bude tato obIast Volná.

l Nenechte se strojem pracovat dětĺ a osoby ne-
seznámené s tĺmto náVodem. DodrŽujte mĺstnĺ
p edpisy o minimálnĺm věku obsluhy.

r Nepracujte Se strojemjste-li nemocnĺ nebo pod
v|ivem alkoholu, drog či lék .

r P ed zahájením práce se ujistěte, zda je stroj
v dobrém technickém stavu. NepouŽívejte
stroj' je_li některá součást poškozená nebo
uvolněná. Uvolněné spoje dotáhněte, poško-
zené díly vyměnte. PouŽívejte pouze originální
dí|y dodávané v robcem.

r P ed zahájenĺm práce se p esvědčte, Že na
ploše, kterou hodláte sekat, nejsou skryty v po_

rostu pevné p edměty (kameny, dráty' trubky'
silné větve apod.) které je nutno odstranit, pro-
toŽe by mohly b1it vymrštěny nebo by mohly
poškodit Žacĺ rotor.

r P i práci vŽdy pouŽĺvejte pracovní obuv a dlou-
hé kalhoty. Nepracujte bez obuvi či v lehk ch
sandálech.

r P i provozu pouŽívejte ochranné bn le. Je moŽ-
nost zasaŽení obsluhy drobn;imi predměty.

r Pracujte obzvlášt'opatrně v blízkosti zástěn
a stromoví.

r P i zpětném pohybu se strojem je nebezpečĺ
zakopnutĺ, proto dbejte nejvyššĺ opatrnosti.

l P i startovánĺ a práci se strojem, kdy se Žací
rotor otáčí, musĺ stát obsluha v prostoru k tomu
určeném viz (obr.1 ).

r P i práci na kluzkém nebo mokrém terénu je
nebezpečí uklouznutĺ, proto dbejte nejvyšší
opatrnosti.

l P ed p epravou a p i jízdě mimo sečenou plo-
chu se musí Vypnout motor a zastavit pohyb
Žacĺho rotoru.

r Nedopl ujte palivoza chodu motoru nebo kdyŽ
je hork . Doplnujte palivo pouze na otev eném
prostranstvĺ a p i doplIiování neku te. Palivo
skladujte pouze V nádobách' které jsou pro
tento Účel určeny.

r DodrŽujte bezpečnostní p edpisy pro práci
s horlaviimi látkami.

r Nesmĺte Startovat motor pokud dojde k p elití
paliva. P emĺstěte stroj z místa kde se palivo
rozlilo a zabra te vzniku jakéko|i p ĺčiny vzpla-
nutí aŽ do doby neŽ se benzinové páry rozpt lí.

r Nestartujte a nenechávejte běŽet motor v uza-
v en ch prostorách, kde mr]Že dojĺt k nebez-
pečné koncentraci jedovat ch plyn .

r U horkého nebo běŽĺcĺho motoru Se nedot -

kejte v1 Íuku a Žeber válce. MťrŽete si zp sobit
popáleniny.

l P ed pracĺ na Žacím strojí vyčkejte' aŽ se ro-
tor zastavĺ. Sejměte koncovku ze zapalovaci
svĺcky, aby nedošlo k nastartování motoru. Pri
demontáŽi noŽ dbejte zv šené opatrnosti. B i-
ty noŽťl jsou ostré, pouŽijte rukavice.

l Nepracujte se strojem bez bezpečnostních
a ochrann ch kryt a se strojem, kter1i má po-
škozené ochranné kryty a bezpečnostnĺ za Ĺ
zení.

Vl. Regulacja i konseruvacja maszyny

(3 śruby i 3 nakrętki M6 rys. 12)' a pasek klinowy wycĹ
ągnąć z obudowy. Montaż pŻeprowadzić w odwrotnej
kolejności. Pas mechanizmu ruchu naciągnąć zgodnie
zrozdziałem Vl / 3. Przed założeniem osłony plastiko-
wej sprawdzić bieg rolki naciągowej zgodnie z rozdzi-
ałem Vl / 3.

Wymiana pomiędzy dwoma pasami podwozia (í)'
rys.9 wykwalifikowanemu personelowi.

1[ Podczas wymiany pasa napędu wimika
,/!\ toszącego, Ŕtory fełni rolę spżigła, należyaJ stosować tylko oryginalny pas dostarczany
pzez producenta lub zamontowany pzez autoryzowa-
ny senĺis Íirmy MoToR JlKoV GREEN a.s. W przy-
padku zastosowania innego typu pasa producent nie
gwarantuje prawidłowego działania przekładni.

6. Silnik
,ą Podczas eksploatacji Silnika nalezy się kiero-
||LJJll wac instrukcją obsługi danego silnika.v
7. $krzynia bieg w

^' 
Skrzvnia bieg w mechanizmu ruchu napďni-

,/!'\ ona jest trwäe olejem przekładniowym'klasy
ttr5il SAE 90. Podczas czyszczenia kosiarki zale-
camy sprawdzić, czy olej nie wycieka ze skrzyni bie-
g w. Kontrolę wykonujemy przez dwa okienka w tylnej
części obudowy skrzyni (6) rys. '10.

W przypadku stwierdzenia wycieku oleju należy wym-
ienić zużyte pierścienie uszczelniające wału. Wymianę
za|ecamy przeprowadzić w autoryzowanym serwisĺe.

8. Nasmarowaniemaszvnv
A, Kďa należV na t'oRcu sezonu zdemontować

,/fi\ z osi, oczyścić a wnętrze piasty napďnic sma-tl rem MoGUL PZo - P Nalezy także nasmaro-
wać część czďową kďa z kulkami oraz powierzchnie
sprzęgła jednokieľunkowego (4) rys. 8. Podczas po-
nownego montażu nie dokręcać nakrętki aż do oporu,
koło musi się obracać z nieznacznym luzem. Nakrętkę
należy zabezpieczyi nową zawleczką. Kďa ze sma-
rownicą należy nasmarować za pomoĘ smarownicy
ciśnieniowej. Cięgna Bowdena nasmarować olejem
silikonowym

9. Zakonczenie eksploatacji
/fir po kazdym'koszeniu pozostawić silnik do
lltlll ocnłooz"nia, ' .as'yny usunąć trawę i re-
V sŻki smaru. W pzypäci_ru koszenia w zapy-
lonym otoczeniu kosiarkami 5316, 53165 i 53165A na-
leży zdjąĆ, plastikową osłonę chroniącą silnik i oczyścić
żebra cylindra. Wykonać pÍzegląd kosiarki. Wymienic
zużyte lub uszkodzone części. Zadba , aby wszystkie
pďączenia śrubowe były dokręcone.

'l 0. Przechowvwanie maszyny
;'f1 siInir'pozostawić do chłodzenia. Maszynę
lltlJ]l oczyścić i omyć (nie wodą pod ciśnieniem)V usuwając iraw{, smary z silniŕa ipaliwo. Spra-
wdziĆ, czy wszystkie połączenia śrubowe są dokręco-

ne celem zapewnienia bezplecznego stanu roboczego
maszyny. Dokonać przeg|ądu maszyny i ze vłzględow
bezpieczeŕlstwa wymienić zużyte lub uszkodzone
części. Maszyny nie woIno pzechowywai wrcz z pa-
liwem w zbiorniku Wewnątz budynk w, gdzie opary
benzyny mogłyby się znależć w zasięgu otwartego
ognia lub iskzenia. W pzypadku pzechowywania
maszyny bez paliwa, należy opr żnićzbiornik paliwa w
otwartej przestzeni' a paliwo pzechowywac wyłącznie
w pŻeznaczonym do tego naczyniu, kierując się obow-
ĺązującymi pzepisami odnośnie bezpiecznego prze-
chow)łvania benzyny. Powiezchnię silnika oraz częścĺ
podlegające koroĄi należy zakonserwować.Maszynę
nalezy umieściĆ w krytym' wietzonym pomieszcze-
niu i chronić ją przed działaniem warunk w atmosíe-
rycznych i wilgoci. Kosiarka powinna się znajdowai
w dostatecznej odległości od środk w powodujących
korozję, takich jak ogrodowe środki chemiczne lub sol
do rozmraŻania.

Vll. Likwidacja wyľobu

Jeśli maszyna nie będzie juz używana, należy spuścić
paliwo i olej do zamkniętych naczyŕl. Maszynę zmaga-
zynować lub pzekazać Íirmie specjalistycznej wraz z
płynami technicznymi celem Íizyenej Iikwidacji.

Magazynowanie lub wyľiezienie wyrobu
na wolne wysypisko jest karane, jak tez
wylewanie płynow technicznych do wolnejA

pzyrody lub do sieci kanalizacyjnej

Vlll. Likwidacja opakowan

Opakowania papierowe:
- naleŻy przekazać do punKu skupu surowcow

wt rnych
_ umieścić w miejscach zbioru W kontenerach
- spalii

Opakowania plastikowe:
- umieścić w miejscach zbioru w kontenerach

Drewno:
- zlikwidować przez spalenĺe lub rozgniecenie

-z-



Vl. Reguiacja i konserwacja maszyny

'i. Wymiana noży agregatu koszącego

^ 

Pzecl wymianą noży i pzeo kazdą kontroią
/lĺ\ agreqatií koszäcego żawsze naiezy zĄąč
l_J r nc włę ze šwiécy zapłonowej. 

-Nal 
ży

poluzowac i całkowicie wykręci nakrętke (2) rys'11
i zd1ać podkładke (6). Pzy wysuwaniu śruby (1) przy-
trzymaĆ noŻ (3) i popzez pomocniczy otwor tv dolnej
taťCzy (4) wysunąĆ śrubę. Wyjąć n ż, odwrocić i po-
nownie zamontowac, ponieważ ma osirze obustronne.
W pzypacku stepienia ostfza należy go naostzyć,
a iekko Wygięte noże wyrownać. Jeślĺ noże są W zna-
cznym siopniu uszkodzone lub wygięte, należy je Wy-
mienic na nowe.
NiektÓre kosiarki maja nakrętki zabezpieczone za-
irvleczką' Zawieczkę nalezy pzed demontażem Wyjąć
a pzy montażu zastąpić nową.

Nie kosić' jezeli noŻe są niekompłetne! Ze
wzgiedÓw bezpieczeĺistwa musza byc wszy-
sikĺe montowane części oryginalne. dostarc-

zane ?rzez producenta!

2. aciąganie pasa W kosiarkach 5316
Kosiarkę ustawic na stole roboczym. Za-
bezpieczyĆ kďa klĺnami, co zapobiegnie sa_
mowoĺnemu poruszaniu się kosiarki. Zdjąi

osłone (5). poluzowac dwie nakretki (2) rys'10 i jedną
śrubę z nakretka M8 łączącą kołniez si|nika z obu-
dową koslarki _ prawa strona. Naciągnąć pas za pomo-
cą nakrętki (3)- Nakrętkę zakręcić na wymiar 16-18 mm
od konca śruby przyrządu naciągowego do podkładki.
Dokręcić nakręiki (2) i śrubę z nakrętką M8 po pravlej
sironie kosiarki' Nigdy nie naciągaĆ pasa pzed poluzo_
Waniem nakretek! Zdjąć plastikową pokrywę chroniącą
przednią część kosiarki. Przy całkowicie naciśniętej
dłvignĺ (3) rys'5 na prawej rękojeści. rolka musi wy_
starczająco naciągac pas (sprężyna na lince musl byÓ
bardziej napreŹona w porownaniu ze Stanem poluzo-
wania o ok. 2 mm). a w czasie ruchu pasa rolka nie
może drgać' Nasadzii pokrywę (5) i dokręciÓ śruby (1 ).
Załozyć plastikową pokrywę. zasłaniającą przednią
cześÓ kosiarkl l dokrecić Śruby'

Kontrola mechanizmu naciągającego pas _ zob.
punkt 3.

3. Napinanie paska ruchu kosiarki i kontrola me,
chanizmu napinania paska wirnika w kosiar-
kach 53165' 53't6sA' 53í6sB' 5316są 5316sL.
STELLA PRO, STELLA PRO VARIO

^ 

Kosiarke usiawic na stole roboczym. Za-A .mľ:ŕJ"'. xi"",ĺg:ľJ,i3 -1Í,'á?i"'Jl:
montować osłone do|na (5) ryS' 10, poĺuzowaĆ nakrętki
(2) oraz nacĺagnąc pas funkcji ruchu (9) pzy pomocy
nakretki (3)' Kiedy napięcie pasa napędowego pŻe-
sunąć si|nik w kierunku kierownicy, dokręcić nakrętkę
(3) kontakt z metalową obudową i cokręciÓ nakrętkę
(3) o 1'5-2 obroty. Kosiarka wirnika napęd pasowy (8)
musi pozostaÓ wolne'' Dokręcii nakretki (2) i założyc

osłonę (5). Nigdy nĺe naciągać pasa pzed poluzowa-
niem nakrętek (2).

/Ä Zdjąc pokrywę plastikową chroniącą pr-

I'll\ ,"íli,ią 'częśe 
i<ośiarri. Reiuĺarnie, iaż na

ar-L miesiąc, zaleŻnie od intensyrľnoścĺ pracy
kosiarki, Sprawdzić prawidłowe ustawienie rolki nacią-
gu pasa napędu wirnika względem obudowy kosiarki.
Po przyłoŹeniu liniału do g rnej powiezchni otworu W

obudowie rys.12 musi gÓrna strona krawędzi rolki zna_
jdować się ok' 8 mm pod gÓrną płaszczyzną obudowy.
Wyregulowanie wykonamy mechanicznym przygięci-
em. Po całkowitym dociŚnięciu dŹwigni (3) rys.s' (3)

rys.13 lub (2) rys.14 po prawej Stronie rękojeŚci, rolka
musĺ wystarcza.jąco napinać pasek (sprężyna na |ince
musi być bardziej naprężona w porÓwnaniu ze stanem
poluzowania o ok. 2 mm) a podczas ruchu pasa rolka
nie może drgać. Drganle rolki usunąć przy pomocy śru-
by regulacy.jne1 (1) rys. 7 oraz śruby na cięgnie Bowde-
na w gornej częścl kierownicy.

4. Regulacja ruchu kosiarek 53165, 53165A,
5316sB' 5316sĘ 5316sL' STELLA PRo'
STELLA PRO VARIO
lÄ W kosiarkach 53165' 5316sA, 53165ą

^/ 
\ sĺEt_L"ą PRo dokonujemy wyregulowania

l-iJ za pomocą śruby reguĺacy]ne1 cięlna sow-
dena (1)rys.5 albo śruby (2) rys.7' W kosiarce 5316SL
dokonujemy wyregu|owania Za pomocą śruby regula-
cyjnej cięgna Bowdena (1) rys.13 albo śruby (2) rys.7.
W kosiarce STELLA PRO VARIO dokonujemy wyre-
gulowania za pomocą śruby regulacyjnej cięgna Bow-
dena (1) rys.14 albo śruby (2) rys.7. U typu 5316sB
realizowany jest napęd na koła pasy kllnowe, kt re ko_
nieczne po uruchomieniu retension w celu zapewnie-
nia prawidłowego funkcjonowania podr zy kosiarki. Po
pewnym czasĺe' paski przystosowane rowki krąŹk w
linowych' co prowadzi do spowolnienia lub pomijanĺe
skok kosiarki. Aby przywrÓcić prawidłowe działanie na-
pędu całkowicĺe odzyskuje kablowej Pokémon Bowde_
na podriży- Dopnutí, wybrać kĘ dŹwigni Podr z (1).

rys. 5 |ub osprzętu (2) rys. 9. Dopnutĺje przeprowadzaĆ
etapami' obracając śrubę o 360'. Po każdym kroku
starają udar. Pomaga to uniknąÓ niepotzebnych pasek
przełączania.
IPOZOSTAW PASY POSLIZGU. MOZE TO SPOWO-
DOWAC USZKODZENIE!

lll. Hlavní technické daje

lV.PípravakpouŽitĺ

Zkontrolujte upevněnĺ noŽrj Žacího rotoru
a jejich neporušenost.

P ed prvním spuštěním motoru zkontro-
lujte hladinu ole'je na měrce, p ípadně
olej doplrite.

2. Nastavení ídítek sekaček 53í6' 53165,
5316sA, 53'ĺ6sB' 5316są STELLA PRo,
STELLA PRO VARIO
Polohu rĺdítek |ze p estavit maticí s pákou
1 obr'2. Páku matice je vhodné nastavlt do
hornĺ polohy tak, aby nebránila p i startu.

3. Nastavení ídítek u sekačky 5316 sL
Konstrukce ĺdĺtek umoŽ uje v škové a Strano-
vé nastavení. coż je v1ihodné p i sekánĺ kolem
zdĺ, plot , porost apod' Transportnĺ poloha
sklopen ch rĺdĺtek umoŽliuje bezprobIémové
naloŽenĺ sekačky do zavazadlového prostoru
osobního automobilu'

5. Wymiana pask w w kosiarkach 5316, 53í65,
5616sA' 5316sB' 5316są 53í6sL' STELLA
PRO, STEI-LA PRO VARIO

^ 
Kosiarkę ustawic na Stole roboczym. Zabe-A #fr :'' ľ"""li,T"Ll 3Íľ', "3' *'?B".m : :.'it

pIastĺkową osłonę kosiarkĺ- Demontowa dolną osłonę
(5) oraz po|uzować przyrząd naciągający pas w kli-
nowych (4) rys. 10. nakrętkami (2) i (3). Silnik pze-
sunąć w kierunku agregatu koszącego i wyjąć pas
mechanizmu ruchu (9). Demontować urządzenie na-
ciągające pasy (4) i zdjąc pas wirnika (8) z koła paso-
wego (10)' Demontować koło pasowe wirnika z piasty

A,
A.

Nasazení držáku plachty
Do závěsu u pravého kola nasadte drŽák
plachty s nasunutou plachtou.

Garantov ná hladina akustick-
ého v kon( Lwa (dle ČSN lso
1-ĺ 094) (dB)

V sledná vážená hodnota
vibracĺ (dle csN EN 83 +Ä1

změnaĄ2) (mś2)

Hladine akustického tjäku A v
mistě obsluhy L. (cjle ČsN EN
lso 11 201) (dB)

MaX' provozní otáčky
(ot'min)

Motor

Huštění pneu (MPa)

Změna rychlosti
ooiezcĺtl /km/h)

Pohon kol

Max. šÍ ka 2áběru (mm)

Hmotnost (ks)

Sĺ ka (mm)

V ška p epravní (mm)

V ška (mm)

Délka (mm)

Název

objednací číslo

obchodní název

92

4,7

80,7

3000

B&S

seÍies

ne

ne

ano

580

59

550

650

960

'1360

Aix0

BDR
580

78

B&S
500

Seŕjes

0''ĺ -
o.12

590

BLÁN|cE

531 6SB

BDR 581

2,9

80,3

B&S
675

Series

ne

BLANICE

oą

Ä'?

81,8

B&S
650

Series

BLĄ\|cE

531658

92

79.6

B&S
850

seÍies

PERi"Á

5316SF

850
Series

0,1 - 0,12

57,6

oÔ^

STELLA
PRO

53165P

B&S
850

Series

2,A5
3,65

59,6

STETIA
PRO

VARIO

Ż,3

77

B&S
a75

seŕies

ne

o4

710

1218

1 400

BELLA

5316S1

94

1,0

80.1

RATO

2,O5
3.65

GI.ORIA

i316SL\

9'ĺ

3,9

78

RATO
17Đ

ne

BELlÁ

53 t 6SL

on

aaą

RATO
110

57

650

960

1 360

BtÁNlcE

531658

92

78,8

RÁTo
17A

PERIA

53165P

aa



V. Práce se strojem

@
StÍoj.je Určen pro seiení vysok ch travních po-
rostu stébelnat17ch travin a tenk}i'ch náletov ch
rostlin ned evinatého charakteru na udrŽova_
n ch plochách. Nenĺ urien pro paĺkovou pravu

traVních porostťl.
sečen porostje usekáván Vysokou obvodovou rychlostí
t emi nebo čty mi otočně uložen mi noŽi Žacího rotoru
a je odhazován na plachtu, která ho ádku]e. P i sečení
vŽdy objíŽdějte seienou plochu ve směru proti otáčenĺ
hodinov ch ručiček tak, aby žaci rotor odhazoval sečen1i
porost na posečenou pravou stranu. Pokud je sečen po_
rost velmi hust , prorostlli, podehnillT nebo polehl , je nut-
né sníŽit měrně šíri záběru stroje tak, aby nedocházelo
k nahromadění porostu p ed strojem. Pokud se tak stane,
zastavte stroj a Žací rotor nahromaděn porost odhodí.
Pokud ale dojde k zahlcení prosto!'u mezi Žacĺm rotoÍem
a strojem, zastavte' Vypněte molor a prostor Vyčistěte.
V}išku strniště zajišt'uje spodní disk a nelze '|i měnit- Disk
kopíru.je terén, a proto pri sekánĺ velmi nerovn ch p|och
nemusí b t v ška strnĺště po celé
ploše rovnoměrně dodrŽena' P i sečení je nutné dáVat
pozor na to' aby by| spodní disk neustále p itlačován
k zemi a neodskakoval.

1' ZahĄení práce se sekačkou 5316
ovládacĺ páku akceleráloru nastavte do polohy MAX'
Nastartujte motor. Řidle se p i tom pokyny uveden 'mi
k návodu k pouŽĺvání motoru' Nastavte maximálnĺ otáč-
ky motoru pákou akcelerátoru. Uchopte ruko]eti ĺdĺtek.
Zmáčkněte páku s pojjstkou na pravé straně ídítek' Páku
mackejte do dvou t etin velmi pomalu, aby se sta i| Žací
rotor roztoÖit a motor se nezastaviI. Rozběh Žacĺho roto-
ru je provázen částečn]im prokluzem klínového emene'
a s tĺm souvisejícĺmi jevy (drnienĺ' pĺskání). Po rozto ení
Žacĺho rotoru p imáčkněte páku p|ně k ruko]eti.

2. Ukončení práce se sekačkou 5316
Pohon Žacĺho rotoru vypínejte pozvoln m uvolněnĺm
páky na pravé straně ĺdĺtek. Motor se zastavĺ nastave-
ním páky akcelerátoru do polohy STOP nebo MlN.

3. Pojezd se sekačkou 5316s' 5316sB' 5316są
5316SA, STELLA PRO

Na pravé straně rídĺtek nastavte ovládací páku akcele-
rátoru do po|ohy MAX. Nastaĺtujte motor' Řiďte Se p i-

tom pokyny uveden}''mi v návodu k pouŽĺvánĺ pro motor.
P i startování motoru musí b)'t obě páky spojek (1) a (3)
obr.S na ĺdítkách uvolněné. Nastavte max' otá ky moto-
ru pákou akceIerátoru. Uchopte rukojeti ĺdítek. Zmáčk_
něte páku s pojistkou(3) obr.s na pravé straně Ídítek.
Páku maikejte do dvou t etin zdvihu velmi pomaIu' aby
se Žací rotor sta il roztočit a motor se nezastavil. Rozběh
Žacího rotoru je provázen částecn m prokluzem klĺnové-
ho emenu, a s tĺm souvisejícími jevy (drnčení, pískání)'
Po roztočení žacĺho rotoru p imáčkněte páku Úplně k ru-
kojeti. Zapojení pojezdu se provede pákou (1 ) obr.s
na |eVé straně ídítek' Páku zmáčkněte k rukojeti
a stroj se rozjede.

4. Zastavení sekačky 53'l65, 5316sB, 5316sŁ
53165A, STELLA PRO

Uvolněte levou páku (1) obr'5 a stroj se zastaví. Pohon
Žacího rotoru Vypĺnejte poZVoln m uvolněním pravé páky
(3) obr.5. P i otá enĺ nebo zpětném pohybu se strojem
nenĺ t eba zastavovat Žací rotor. aby se Zbyte ně nema_
i|a energie roztočeného rotoru. |\,4otor se Vypíná posunu_

tím páky akcelerátoru do polohy MlN nebo STOP.

^ 

V p ĺpadě. Že dojde ke kritické situaci' uvolněteA ľJ[ľ."i: 3ŕl: ;łJ:1':ľ:":,* """ J:1l"'.:
nostnĺ brzda zastaví Žací rotor Ve Velmi krátké době.

5' Pojezd se sekačkou 5316sL
Na pravé straně ídítek nastavte ovládací páku akcelerá_
toru (2) obr.13 do polohy |VIAX. Nastartujte motoĹ Řidte
se p i tom pokyny uveden mi V náVodu k pouŽíVání pro
motor. P i startování motoru musí b t obě páky spojek (1 )
a (3) obr.13 na ĺdítkách uvolněné. Nastavte max. otáčky
motoru pákou akce|erátoru' Uchopte ídítka, zmá kněte
páku S pojistkou (3) obr. 13 na pravé straně ídítek. Páku
ma ke.jte do 2t etin zdvihu velmi pomalu' aby se Žací ro_
tor stačil roztočit a motor nezastavil. Rozběh Žacího roto-
ru je provázen částečn m prok|uzem klínového emene,
a stím souvisejícími jevy (drnčenĺ, pĺskánĺ). Po roztočenĺ
Žacího rotoru p imáčkněte páku plně k rukojeti. Zapo-
jení pojezdu se provede pákou (1) obr.13 na ]eVé straně
ídĺtek, Páku zmá kněte k rukojeti a stroj se rozjede. P i

se ení mťiŽete VyuŽít sklopné hrazdy (4) obr.'13 a ídit
stroj jednou rukou.

6. Zastavení sekačky 53165L
Jedetełi se sklopenou hrazdou (4) obr.13 uchopte pra-
vou rukou páku (3) obr.13 a uvolněte madlo nebo uvolně_
te levou rukou páku (1) obĹ13 a stroj se zastaví. Pohon
Žacĺho rotoru Vypínejte pozvoĺn]7m uvolněnĺm pravé páky
(3) obr'13. P i otáčení nebo zpětném pohybu se strojem
nenĺ t eba zastavovat Žacĺ rotoĘ aby se Zbytečně nema-
ila energie roztočeného rotoru. Motor se Vypíná posu-

nutím páky akcelerátoru (2) obr'13 do polohy MlN nebo
STOP.

7. Pojezd se sekačkou STELLA PRo VARIo
Na pravé straně ídĺtek nastavte ovládací páku akcele_
rátoru (3) obÍ.14 do plohy MAX' Nastartujte motor dle
pokynťr V návodu k pouŽívání pro motoĹ P i startování
motoru mUsĺ b]ii obě páky spojek (1)a (2) obĹ14 na ídít-
kách uvolněné.Nastavte max.otáÖky motoru pákou akce_
lerátoru. Uchopte ídĺtka, zmáčkněte páku s pojistkou(2)
obr.14 na pravé straně ídítek. Páku mačkejte do 2/3
zdvihu velmi pomalu, aby se žací rotor roztočil a motor
nezastaVil. Rozběh Žacího rotoru je provázen částečn m
prokluzem klínového emene, drnčenĺm a pískáním. Po
roztočení rotoru p imá kněte páku tlplně k rukojetĺ. Za_
pojení pojezdU se provede pákou (1 ) obr'14 na levé stra_
ně rĺdĺtek. Páku zmáčkněte k rukojeti a stroj se rozjede.
Změnu rychlosti pojezdu zajistíte p estavením ovládací

V. Praca z maszyną

konujemy przďączając dŹWignię sterowniczą (4) rys.14 po
lewej stronie kierownicy.
Dźwignia sterownicza posiada 7 przďączalnych pozy_
cji. Zmĺany prędkości ruchu możemy dokonać jedy-
nie przy uruchomionym silniku! Nieprzestrzeganie tej
wskaz wki grozi uszkodzeniem maszyny!

8. zatíZymanie kosiarki STELLA PRo VARĺo
Po zwolnieniu lewej dŹwigni (1) rys.14 maszyna się zatrzy-
ma. Napęd Wirnika tnącego vuyłączamy powo|i zwalnia.jąc
dŹwignię (2)rys]a po prawej stronie kierownicy'
Pzy zawracaniu albo ruchu wstecznym z maszyną nie trze-
ba zatĺzymywać, wirnika, aby nie marnowa niepotrzebnie
energii rozkręconego Wirnika.
Silnik wyłączamy pzesuwając dŹWignią gazu (3) rys.14 do
pozycji MIN lub STOP

9. Postępowanie dla ustawienia pozycji roboczej kie_
rownicy 53165L

1. Poluzować DZW|GN|Ę pďączenĺa zaciskowego nr '1

o í obrot.
2. Poluzować dŻ^uignie b|okady pďożenia nr 2 o 3 obroty.
3. Ustawić odpowiednie pďożenie kierownicy - żołta str-

załka na rurce części g rnej zmĺeza do ż łtej kreski
poszczeg lnych pozycji na cześcĺ dolnej.

4' Dokręci DZW|GNIĘ blokady pozycji nr 2'
5. Dokręci DzW|GNlĘ pďączenia zaciskowego nr 1.

PozYcJA KĺERoWNlcY _ USTAWĺENIE
POZYCJI BOCZNEJ W PRAWO

PozYcJA KlERoWNĺcY -
UsTAWlENlE WYsoKoŚcl ll

POZYCJA KIEROWNICY.
USTAWIENIE WYSOKOSCI III

POZYCJA KIEROWNICY . USTAWIENIE
POZYCJI BOCZNEJ WLEWO

POZYCJA KIEROWNICY
TRANSPORTOWA

POZYCJA KIEROWNICY -
USTAWENlE WYsoKoścl l
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V. Praca z maszyną

Nłaszyna przezneczona jest do koszenia wyso-
kĺch iraw i roślin trawiastych oraz clenkich rośIin
sarnosiejek o charakterŻe njedzewiastym. Nie

]est przeznaczona do poządko-wania traw w parkach.
Koszone tralvy Są odcinane pŻeztrzY abrotov'ro pasowane
noze ivirnika koszacego. ktore obracają się z wysoką pręd-
kościa obwodorVą.
Skoszona tra\,Va odżucana ]esi na płachtę' na ktorej jest
układana' Pocczas koszenia zawsze naleŻy objeŻdŻać
koszoną polvierzchnie W kierunku przeciwnym do obrot w
lvskazowek Zegara iak' aby wirnik koszacy odzucał kos-
Zone trawy na skoszoną prawa stronę. Jeś|i koszone trawy
są bardzo geste. pŻerośniete, podgniłe lub leżące, naleŻy
odpovJiednio zmniejszyć szerokoŚ roboczą kosŻenia tak,
aby nie cjochodziło do gromadzenĺa traw prŻed maszyną.
Gcy tak sie zdarzy, naleŻy za\r7ymać maszynę a Wirnjk
odrzuci Zgromacjzone tralvy' Jeśii jednak trawy nagromad-
zą sie pomiecjzy wirnikiem i rnaszyną, naleŻy jązatrŻymać
] prŻestrzen te v;yczyścic.
Wysokość ściernĺska zapewnia dolna tarcza i nie moŹna
Zm]eniaĆ jej i]ozycji' Tarcza odwzorcowuje teÍen i dlatego
przy koszeniU bardzo nierownych powierzchni WysokośĆ
ścierniska nie rnusĺ być rownomierna na całe.j powieÍzchni.
Podczas koszéŕ]ia na]eży ŻWracaĆ uwagę, aby dolna iar_
-Cza byla nigusiannie Cjociskana do ziemi i nie odskakiwała

1 . Rozpoczęcie pracy z kosĺarką 531 6
DŹWignie sierolvania akceleratora usiawic W pozycji MAX.
Włączyc silnik KierowaĆ się poleceniami podanymi W in-
strukcji obsługi siinika' Ustawić obroty maksymalne silnika
dŹlvignia akceleratora' Uchwycic rekojeśc kierownicy' Na_
cisnąć dŹwignie po prawej Stronie kierownicy. Dźwignię do
dwoch trzecich naciskaÓ baÍdzo powoli. aby wiĺnik koszący
się rozkręcił' a silnik nie zalrzymał. Rozruchowi wirnika
koszącego towarzyszy częściowy poślizg paska klinowego
i z lym związane Zjawiska (brzęczenie' piszczenie). Po
rozkreceniu się wirnika koszącego przycisnąc dŹWignię ca-
]kowicie cjo rekcjeści.

2. Zako czenie pracy z kosiarką 5316
Napęd wirnika koszącego WyłaczaÓ zwalniając powoli
dŹWignie po prawej stronie kierownicy. silnik zatrzyma się
po pze1ączeniu dŹwigni akceleratora do pozycji SToP lub
i!,liN.

3. Poruszanie się z kosiarkami 53í 6s' 53í 6sB, 531 6są
531 65A. STELLA PRO

Po prawej st onie kierownicy przełączyĆ dŹWignie ste-
rownicza akceleratoĺa do pozycji MAX. Właczyc silnik. Kie_
rolvać się wskazÓWkami podanymi W instrukcji obsługĺ silni-
ka' Podczas UrLlchamiania Silnika, obie dŹWignie sprzęgiď
(1) i (3) rys.5 kierownicy muszą byc zwolnione. DŹwignią
gazu ustawlć maks. obroty silnika' Uchwyci rękojeś kie-
rolvnicy' Naclsnac dżWĺgnie (3) rys' 5 po prawej stronie kie_
roYr'nioy. DŹWignie naieży naciskac bardzo powoli do dwoch
tzecich posuwu. aby wirnik koszący się rozkręcił. a silnik
nie zatrzyft\al' Rozfuchowi Wiĺnika koszacego towarzyszy
cześciowy Dośllzg paska klinowego oraz związane z lym
zjawiska (brzeczenie piszczenie)' Po rozkręceniu się wir_
nika kosiaľkj oclsnąć ciŹwignie całkowicie do rękojeści.
'ulłaczenie ruchU V/ykonujemy dŹwignią (1) rys.s po lewej
Stronie kiercwnicy' DŹwignie docisnąć do rękojeści' po
czyn'r maszyna Iuszy.

4. Zatrzymywanie kosiarek 5316s' 5316sB' 5316sĘ
531654, STELLA PRO

Zwolnic lewą dźwignię (1) rys's' po czym maszyna się
zatĺzYma. Napęd wirnika koszącego vĺyĄączać, zwalniając
powo|i prawą dŹwign ję (3) rys. 5' PÍzy zawracaniu lub ruchu
Wstecznym maszyny nie tŻeba zatrzymwać Wirnĺka kos-
zącego' aby niepotŻebnie nie traci energii rozkręconego
wirnika. SiInik wyłąCza się pÍzez prze]ączenie dźWigni akce-
IeÍatora do pozycji MlN lub STOP

^ 
W przypadku zaistnienia syiuacji krytycznej na-

^/l\ 
luzv náiychmiast zwotnic obie cÍzvi!,iie ná l<u-

ÍJ\ rownicy.'DŹwignie powr cą do poz cji zerowej,
ruch s!ę zatÍzyma i hamulec bezpĺeczeŕlstwa ZatŻyma Wir-

nik koszący W bardzo kĺ tkim czasie'
ł

5. Poruszanie się z kosiarką5316SL
Po prawej stronie kierownicy przdąc'zyć dŹwignię sterująę
akcěleratora (2) rys. 13 do pozycji MAX. Włączy silnik. Kie-
rowa się wskaz wkami podanymi w instrukcji obsługi silnĹ
ka. Podczas Uruchamlania silnika obie dŹWjgnie sprzęglď
(1) i (3) rys. '13 na kierownicy muszą by zwolnione. Ustawi
maks. obroty siInika pzy pomocy dŹwignią gazu.
Uchwycić kierownicę' nacisnąć dźwignię z bezpiecznikiem
(3) rys.13 po prawej stronie kierownicy. Dźwignię naciskai
do dw ch trzecich posuwu bardzo powoli, aby wirnik kos-
zący się rozkręcił' a siln|k nie zatŻymał. Rozbĺegowi wirnika
koszącego lowarzYszy częściowy poŚ|izg paska klinowego
i z lym zvłiązane zjawiska (bzęczenie, piszczenie)' Po roz_
kręceniu się Wirnika koszącego docisnąc dŹWignię cďkowicie
do rękojeści' Włączenie ruchu Wykonać dŹwignią (1) rys.13
po lewej stronie kierownicy. Dźwignię docisną do rękojeś-
ci i maszyna ruszy. Podczas koszenia można wykolzysta
dĘŹki uchylne (4) rys'1 3 i kierowa maszyną jedną ręką.

6. zatÍzymanie kosiarki 53í6SL
W przypadku poruszania się z opuszczonym drąŻkiem (4)

rys.13 uchwyciĆ prawą ręką dŹwignię (3) rys. 13 i zwolni
uchwyt albo zwolniÓ dŹwignię lewą ręką (1) rys.13' wtedy
maszyna się zatrzyma. Napęd Wirnika koszącego Wyłącza
zwalnĺąąc powoli prawą dźwignię (3) rys. 13' Przy zav'!n-
caniu lub ruchu wstecznym maszyny nie trzeba zalrzymy-
wać wirnĺka koszącego, aby nie traciÓ niepotrzebnie energii
rozkręconego Wirnika' Silnik wyłączyć przez pzesunięcie
dżwignią gazu (2) rys.13 do pozycji MlN lub SToP

7. Poruszanie się z kosiarką STELLA PRo VARlo
DŹwignie Sterowniczą akceleratora po prawe.j stronie kie-
rownicy (3) rys.14 przďączamy do pozycji MAX. silnik uru_
chamiamy Według wskazowek instrukcji używania silnika.
obie dŹWignie spĺzęgiď (1) i (2) rys.14 na kierownicy muszą
być podczas uruchamiania silnika zwolnione. Za pomocą
dźwignią gazu ustawiamy maks. obroty silnika. chwytamy
kierownicę ĺnaciskamy dŹwignię bezpiecznika (2) rys.'l4 po
prawej sÍonie kierownicy'
DŹwignię dociskamy do 2/3 udŹwigu bardzo powoIi, aby Wir-
nik tnący się rozkÍęcił, a silnik się nie zatrzymał. RozÍuchowi
WiÍnika tnącego towazyszy częściowy poŚ|izg paska klino-
Wego, terkotanie i piszczenie. Po rozkręceniu się wirnika
dociskamy dŹwignlę do samej rękojeści. Włączenie ruchu
Wykonamy za pomocą dzwigni (1) rys.']4 po lewej stronie
kierownicy. Po dociśnięciu dŹWigni do rękojeści maszyna
zostanie wprowadzona w ruch. Zmiany prędkości ruchu do-

V. Práce se strojem

páky (4) obr'14 na levé straně ídĺtek. ovládací páku je
moŽné nastavit do 7 poloh. změnu rychlosti pojezdu je
možné provádět pouze po nastartování motoru! P i
nedodržení tohoto na ízení je nebezpečí poškození
stroje!

8. Zastavení sekačky STELLA PRo VARlo
Uvolněte levou páku (1) obr.14 a stĄ se zastaví. Pohon
Žacího rotoru Vypínejte pozvoln]i'm uvolněnĺm páky (2)

obr.14 na pravé straně ĺdítek. P i otáčenĺ nebo zpětném
pohybu se strojem není t eba zastavovat rotor, aby se
zbyte ně nema ila energie roztočeného rotoru. Motor se
vypĺná posunutím páky akcelerátoru (3) obr.14 do polohy
MAX nebo STOP

9. Postup nastavení pracovní polohy ídítek u seka-
ček 5316sL

1. Uvolněte PÁKU svěrného spoje c.1 o 1 otá ku.
2. Uvolněte páku aretace polohy č.2 o 3 otá ky.

3' Nastavte p ĺslušnou polohu ĺdĺtek- Žlutá šipka
4. na trubce hornĺho dĺlu smě uje k žlutému dílku jednol

liv ch poloh na spodnĺm dĺlu'
5. PÁKU aretace polohy .2 dotáhněte.
6' PÁKU svěrného spo.je č'1 dotáhněte'

POLOHA RIDITEK. VYSKOVE NASTAVENI I

PoLoHA ŘĺDĺTEK _ VÝŠKovÉ NASTAVENi ll

@

PoLoHA ŘiDĺTEK - VÝŠKoVÉ NASTAVENĺ lll

PoLoHA ŘĺDĺTEK _ STRANoVÉ NASTAVENĺ vLEVo
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PoLoHA ŘĺDĺTEK _ STRANoVÉ NASTAVENĺ vPRAVo
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PoLoHA ŘiDĺTEK _ TRANsPoRTNĺ



,.1f P ed vyměnou noŽri a p ed kaŽdou kontro-

lĄ ."J ;l"ji:"" j;':"Ji J'ľ'' ľ,jl]ľ: ľ'tT"'l':
šroubujte matici (2) obr.11 a sejměte pod-

loŽku (6). P i vysouvání šroubu (1)
p idrŽte n Ž (3) a p es pomocn otvor Ve spodnĺm
disku (4) Vysulite šroub. N Ž vyjměte, otočte a zno-
Vu namontujte. NťlŽ má oboustranné ost í. P i otu-
peném ost í b ity nabrušte a lehce ohnuté noŽe vy_
rovnejte. Pokud jsou noŽe značně poškozené nebo
ohnuté, pouŽijte nové' Některé sekačky majĺ matice
zajištěny závlačkou. Závlaćku p ed demontáŽĺ vy-
jměte a p i montáŽi ji nahraďte novou.

A,

Vl' Se izování a udrŽba

1. V měna nożri žacího ristrojĺ

lll. Podstawowe parametry techniczne

lV. Przygotowanie do pracy

te matici (3) do polohy kontaktu s plechovou sk íní
a dále dotáhněte maiici (3) o 1,5-2 otáčky. Řemen
pohonu Žacího rotoru (8) musí zr]lstat voln1i. Dotáh_
něte matice (2) a nasad'te kryt (5). Nikdy nenapínejte
emen bez povolen ch matic (2). sejměte plastov

kryt zakry7vající p ední část sekačky. Pravidelně 1 x
měsičně dle provozu sekačky ZkontroIujte správné
nastavenĺ napĺnací kladky emenu pohonu rotoru
vťrč| sk ĺni sekačky. P i p iĺoŽenĺ pravítka na hornĺ
plochu otvoru ve sk íni obr.12 musí b]it horní strana
obruby kladky cca 8 mm pod horní rovĺnou sk íně.
Se ízeníse provádĺ mechanick m p ihnutĺm. P i ripl_
ně zmáčknuté páce (3) obr.s, (3) obr.13, nebo (2)
obr.14 na pravé rukojeti musí kladka dostatečně na-
pínat emen (pruŽina na lanku musí b i napruŽená
asi o 2 mm oproti volnému Stavu) a p i běhu eme-
nu nesmí kĺadka kmitat. Kmitání kladky odstra te
pomocí serizovacího šroubu (1) obr.7 a šroubu na
lanovodu V hornĺ čáSti ĺdÍtek'

4. Se ízení pojezdu sekaček 5316s, 5316sA,
5316sB' 5316są 5316sL, sTELLA PRo,
STELLA PRO VARIO

'lf, U sekaček 53165,5316sA,53165ą STE-

4\ !a ľ"}". ľ i:I:ĺ:: "T:í;i! iilÍffi :[:
šroubem (2) obr.7 ' U sekačky 5316SL proved'te se_
ízení se izovacím šroubem na lanovodu páky (1)

obr.13 nebo šroubem (2) obr.7. U typu 531658 je
pohon kol realizován klĺnov mi emeny, které je nuĹ
né po záběhu dopnout, abychom zajistili správnou
funkci pojezdu sekačky.
Po určitém čase se remeny p izp sobí dráŽkám e-
menic, coŽ se projeví zpomalením či Vynecháním
pojezdu sekačky. Pro obnovenĺ správné funkce po-
jezdu dopněte lanovod pojezdu. Dopnutĺ proved'te
vytočením šroubenĺ u páčky pojezdu(1),obr.S nebo
Šroubení(2), obr.9. Dopnutí provádějte po krocĺch vy_
točením Šroubení o 360". Po kaŽdém kroku po.jezd
vyzkoušejte. Tĺmto p edcházíte zbytečnému p epnu-
tí emen .

!NENEcHÁVEJTE ŘEMENY PRoKLUZoVAT'
MoHLo BY DOJĺT K JEJlcH PoŠKoZENĺ l

5' V měna emen sekaček 5316' 5316s,
5316sA' 5316sB' 53í6są 5316sL' STELLA
PRO, STELLA PRO VARIO

//f Sekačku postavte na pracovní st l. Zajis-

4\ :* J"J:' ĺľ. jlľí,"š:il':Ĺ'T.1::i
kryt sekačky. Demontujte spodní kryt (5) a uvolněte
napínák klínov ch emen (4) obr.10 maticemi (2)
a (3). Motor posu te směrem k žacĺmu Ústrojí a vy_
jměte pojezdov1i emen (9). Demontujte napínák

Nesečte, pokud noże nejsou kompletní!
Z d vodu bezpečnosti musĺ b t Všechny
montované součástĺ origináĺní, dodané v -

robcem!

2. Napínánĺ emene rotoru u sekaček 53í6

'1f 
Sekačku postavte na pracovni st |. Zajistě_A ixlili" 

-. 

J ; !-ľ'.'":ľ3ľ';Í äSľjil:
dvě matice (2) obr.10 a jeden šroub s maticĺ M8,
spojujĺcí p írubu motoru se sk ínĺ sekačky - pravá
strana. Napněte emen maticí (3).Tuto matĺci zatoč_
te na rozměr 16_'18 mm od konce šroubu napínáku
k podloŽce.
Matice (2) a šroub s maticí ľVĺ8 na pravé straně se_
kačky doiáhněte. Nikdy nenapínejte emen bez po-
volen ch matic!
Sejměte plastov kryt, zaknj,vajícĺ p ední část sekač-
ky. P i Úplně zmácknuté páce na pravé rukojeti musĺ
napínacĺ kladka dostatečně napĺnat emen (pruŽina
na lanku musĺ b)it napruŽená asi o 2 mm oproti vol_
nému stavu) a p i běhu emenu nesmĺ kladka kmitat.
Nasadte kryt (5) a dotáhněte šrouby (1). Nasad'te
piastov kryt, zakryvaj'lcí p ednĺ část sekačky a do-
táhněte šrouby.

Kontrola napínacího mechanismu emenu rotoru
- viz.bod.3

3. Napĺnání emenu pojezdu sekačky a kontro_
la napínacího mechanismu emenu rotoru
u sekaček 5316s' 5316sÁ,, 5316sB, 53í6sĘ
53165L, STELLA PRO, STELLA PRO VARIO

/lf Sekačku postavte na pracovnĺ stril. Zajistě-

lĄ l?' iii1, 
- 

Ľlil;!'ľ' :T:l li:,ľ $"":",ll " 1
(5) obr.10, povoĺte matice (2) a napněte emen po_
jezdu (9) pomocí matice (3). P i napínání emenu
pojezdu dotĺačte motor směrem k ídítkum, dotáhně-

A
A.

Sprawdzić zamocowanie noŻy Wirnika
koszącego oraz, Czy nie są uszkodzoiie

Przed pierwszym uruchomieniem siinika
spĺawdzić poziom oleju na miarce' ervcn_
tualnie dolać olej.

2' Ustawienie kĺerownicy w kosiarkach 53'16,
53165, 531654" 531658, 531 Sp. STELLA
PRO, STELLA PRO VARIO
Pozycje kierownicy 'nożna zmie^lc Za p?croca
nakrętki z dŻwigníą'1 rys.2. DŹlvignie nakretki
ustawiamy najlepiej vĺ pozycji gornej tak. ab'ĺ
nie przeszkacizała pocjczes ur:lc:?łiar a

3. Ustawienie kierownicy kcsiarki 53165L
Konstrukcja kierownicy umożĺiwia ustawienje
WysokoŚci i boczne.] pozi/cji, co jest korzystne
w przypadku koszenĺa pi_zy murach. ogrodze-
nĺach, roślinności ĺtp' Pozycja transportowa od_
chylonej kĺerown icy umożliv',ia bezprcblemowe
załadowanie kosiarki do bagaznika samocho-
du osobowego.

1. Umĺeszczenie uchwytu płachty
W zawiasie przy prawym kole umĺeścić
uchwyt płachty z nasuniętą płachta.
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ll. Wskazowki dotyczące bezpieczenstwa

,1[ Lzv:kownik maszvny odpowiedzialny jest

/ť\ ,uwypadki iub niebezpiecze stwo zagra-
4\ zajace innym osobo.n lub ich mieniu. Dla-
tego obsługa powinna dbać o to, aby inne osoby
i zwierzęia poruszały sie w bezpiecznej odległości
lvynoszącej co najmniej 30m od maszyny (rys. 1 ).
jezeli obsługa Stwierdzi obecnośc osÓb i zwierząt
tv niebezpiecznej odległości, powinna natychmlast
wyłaczyc maszyne i nie włączać je.j do czasu, kie-
Cy sirefa ta bedzie wolna.

ľ Nie należy zezwa|aĆ na to, aby maszynę ob-
sługiwały dzieci i osoby, kt re nie zapoznały
się z niniejszą instrukc1ą' NaIeży przestrzegać
przepisÓw dotyczących minimalnego wieku
obsług i.

r iV1aszyn nie powinny obsługiwać osoby chore
iub bęcące pod wpływem a|kohoIu, narkoty-
korv badź lekarstw-

r Przed rozpoczeciem pracy naleŻy się
upewniĆ. ze maszyna jest w oobrym stanie
iechnicZnym. Nigdy nie należy kosii, jeś-
1i jakaś część maszyny jest uszkodzona iub
poiuzowana, szczegolnie dotyczy to nakrętek
noży. Foluzowane połączenĺa należy dokrę-
ciĆ. uszkodzone elementy wymienić. Należy
StoSoWać tylko oryginaIne części dostarczane
przez orociucenta.

- Przed rozpoczęciem pracy należy Się
UpewniÓ, że na powierzchni, ktÓrą zamierza-
my kosić. nie Są Skryte w trawach duże pr-
zedmioly (kamienie, druty' rury, grube gałęzie
iip )' ktore trzeba uSunać' poniewaŽ mogłyby
oyć ocJrzucone iub uszkodzić Wirnĺk kosiarki'

r Podczas pracy należy zawsze stosować
obuwie robocze i długie Spodnie. Nie należy
pracować bez obuwia. czy też w lekkich san_
ciaiach.

r Podczas pracy maszyny należy stosować
okulary ochronne - istnieje niebezpiecze stwo
uderzenia obsługi przez drobne przedmioty.

SzczegÓinie ostrożnie naieży pracować w po-
bliŹu przepierzeŕl ĺ drzew-

ĺ Podczas ruchu Wstecznego maszyny istnieje
niebeZpieczenStwo potknięcia, dlatego naleŹy
zachować najwyższa ostrożnośc.

r Podczas uruchamiania i pracy maszyny, kiedy
kręci się Wĺrnik koszący, obsługa musi stać w
miejscu do tego pŻeznaczonym (zob. Rys.1).

l Przy pracy na śliskim lub mokrym terenie isĹ
nieje ryzyko poślizgnięcia Się, dlatego nalezy
zachoWać najwyzszą ostrożność.

t Przed przemieszczaniem maszyny oraz podc-
zas jazdy poza powierzchnią koszoną należy
wyłączyć silnik i zatrzymać ruch wirnika kos-
zącego.

r Nie należy uzupełnĺać paliwa podczas pracy
silnika lub kĺedy silnik jest gorący. Paliwo na-
leży dolewać wyłącznie w otwartej przestrze-
ni, a podczas dolervania zabronione jest pale-
nie papĺerosow. Paliwo należy magazynować
tylko w naczyniach przeznaczonych do tego
celu.

r Silnika nĺe wolno uruchamiać W przypadku
przelania paliwa. Maszynę nalezy przemieś-
cić z miejsca, w kt rym wylało się paliwo
i za pobiec zaistn ien i u jakiej ko lwiek przy czy ny
zapalenia, aż do czasu rozproszenia oparow
benzyny.

r Stosować się do przepis w bezpiecze stwa
podczas pra:y z materiałamj łatwopalnymi.

r Silnika nie należy uruchamiać i pozostawiać
w ruchu W zamkniętych pomieszczeniach, W
ktÓrych mogą wystąpić niebezpĺeczne stęŹe_
nia trujących gazow.

l Przy gorącym lub pracującym silniku nie wol-
no dotykać rury wydechowej ani zeber cylin-
dĺa. Może to spowodować poparzenia.

l Przed rozpoczęciem pracy z agregatem kos-
zącym naleŻy poczekac na zatrzymanie wir-
nika' Zdjąć ko c wkę ze świecy zapłonowej,
aby nie doszło do uruchomienia Silnika. Podc-
zas demontażu noży postępować bardzo osĹ
rożnie. ostrza noży Są ostre, należy stosować
rękawice.

r Maszyny nie należy używa bez osłon zabez-
pieczających i ochronnych oraz z uszkodzo-
nymi osłonami i urządzeniami zabezpiecza-
jącymi.

Vl. Se izování a držba

emen (4) a sejměte emen rotoru (8) z emenice
(10). Demontujte emenicĺ rotoru z náboje (3 šrouby
a 3 matice M6 obr.12) a emen vytáhněte ze sk ĺně.
Montáž provedle v opačném po adĺ. Řemen pojez-
du napněte dle kapitoly Vi/3. P ed nasazenĺm plas-
tového krytu zkontrolujte chod napĺnací kladky podle
kapitoly Vl/3.

V měnu dvou klínov17ch emenri podvozku (1)obr.9
svěŕte odbornému serVisU'

,ll P i vvměně emenu pohonu Žacího roto-

/\ l."' *tĹn7 plni funkci spojky, musĺ b}'t pouŽit
g pouze originální emen, dodávany vyrob-
cem nebo montovan servisním zastoupením Mo-
ToR JlKoV GREEN a.s' P i pouŽiti jiného emene
V robce neručí za správnou funkci p evodu.

6. Motor
P i provozu motoru Se id'te návodem k po-
uŽíváni pro dan)i motor.

10'Skladování stroje
/í'F|\ Nechte Vvchladnout motor' očistěte a omyj-

litll ," sľoj (ne tlakovou vodou) od ĺrávy. mazi-
V va z motoru a parva. zKonrrorurre, zoa JSou
všechny šroubové spoje dotaŽené, aby se zajistilo'
Že stroj je v bezpečném pracovním stavu.
Prohlédněte stroj a z bezpečnostnĺch dŮvodri vy-
mě te opot ebené nebo poškozené části. Neskla-
dujte stroj s palivem v nádrŽi uvnit budovy, kde by
benzinové vypary byly v dosahu otev eného ohně
nebo jisker. Pokud budete skladovat stroj bez pali-
va, vyprázdněte palivovou nádrž na otev eném pro-
stranstvĺ a palivo uschovejte jen v nádobě určené
k uloŽeni paliva a iďte se platn mi p edpisy pro bez-
pečné skladováni benzinu. Povrch motoru a součás-
ti, které podléhají korozi, nakonzervujie'
UloŽte Stroj do krytého větraného prostoru a chra te
protĺ povětrnostnĺm vliv m a vlhkosti. Sekačka musí
b t v dostatečné vzdálenosti od látek zp sobu'jĺcí
korozi, jako jsou zahradní chemikálie nebo rozmra-
zovacĺ soli.@

7. P evodová sk í

1f, P evodová sk ĺ pojezdu je naplněna trva-

l\H;:ľJ:l::"-:".fi ".",i;":J? 
":.il',ä"=,33ikontrolu, zda neuniká olej z p evodové sk ĺně. Kon_

trolu provedeme dvěma okénky v zadnĺ částĺ krytu
sk íně (6) obr.10. V p ĺpadě' Že zjistĺte nik oleje,
je nutné vyměnit opot ebované h ĺdelové těsnicí
krouŽky. V měnu doporučujeme provést v pově ené
opravně.

8. Promazánĺ stľoje

'1f, Pojezdová kola na konci sezony demon-
,/i\ tu;te znápravy, očistěte je a vnit ek náboje
4,']\ náplnte novou náplni p|astického maziva'
MoGUL- PZO_P. NamaŽte téŽ čelo kola s kuličkami
a plochy vo|noběŽky (4) obr.B. P i zpětné montáŽi
nedotahujte matici nadoraz. kolo se musí s majou
vrili otáčet' Matici zajistěte novou závlačkou. Kola
s maznicĺ promaŽte tlakovou maznici. Lanovody pro-
maŽte silikonov m oIejem.

9. Ukončenĺ provozu
ĺ1íl-lr po kaŽdém sečeni nechte motor vychlad-|9' 

}""T#'',f '".$:"j, Ť ľ,::lä "ĺ;1J51
sejměte u sekaček 5316, 5316s a 53165A plasto-
v17 kryt zakr1ivajĺcĺ motor a očistěte Žebrováni válce.
Sekačku prohlédněte. opot ebené nebo poškozené
dĺiy vymě lte. Dbejte na to, aby všechny šroubové
spoje byly dotaŽeny.

Vll. Likvidace vlirobku

Nebude-li se stroj dále vyuŽíVat, musíte Vypusiit pali_
vo a olejové náplně do uzav en ch nádob. Stroj ulo-
Žit nebo p edat k fyzické likvidaci odborně zpťrsobilé
organizaci, včetně technick ch kapalin.

A. Skladování nebo odloŽení v robku na vol_
né ne ízené skládky je trestné, Včetně Vylé_
vání technick ch kapalin ve volné p irodě

nebo do kana|ĺzace

Vlll. Likvidace obal

PapÍrové obaly:
- odevzdejte do v kupu druhotnlich surovin
- uloŽte na sběrná mĺsta do kontejnerri
- spalte

Plastové obaly:
- uloŽte na sběrná místa do kontejnerťr

D evo:
_ likvidujte spálením nebo rozdrcením

7- lo-



IX' Záručnĺ podmínky

1. P edmětzáruky
Záruka se vztahuje na v robky a zboŽí které dodává
MOTOR JIKOV GREEN a.s.

2. Záruční doba
Základní poskytovaná záručnĺ doba činí 24 měsícťl
od data prodeje kupujícĺmu' pokud není v záručnĺm
Iĺstě uvedeno jinak. Vytkl-Iĺ kupujĺcĺ prodávajĺcímu
vadu oprávněně. neběŽí lh ta pro uplatnění práv
z vadného pĺnění ani záruční doba po dobu, po kte-
rou kupujĺcĺ nemÚŽe v1irobek uŽĺvat. Uplatníłi kupu_
jící právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávajícĺ
v písemné formě' kdy právo uplatniĺ, jakoŽ i prove-
dení opravy a dobu jejĺho trvání.

3. Rozsah odpovědnosti v robce
V1irobce odpovĺdá za to, że v robek bude po celou
záručnĺ dobu zptisobil k pouŽití pro obvykl)i čel
s ohledem na dotyčn druh vyrobku a uváděné para_
metry. V robce neodpovídá za vady vyi robku, zp so_
bené běŽn m opot ebením nebo pouŽitím vyrobku
k jinym če|ťlm neŽ ke ktenj'rn byl určen.

4. Zánikzáruky
Záruční nárok zaniká, .jestliŽe:

a) v robek nebyl pouŽíván a udrżován dle návodu
k pouŽití' nebo byl poškozen jak mkoĺiv neodbor_
n)im záSahem uŽivatele

b) v robek byl pouŽíván vjin ch podmĺnkách, nebo
k jin m Ličelum, neŽ ke kteryim je určen

c) nelze p edloŽit záruční list v;irobku
d) došlo k myslnému prepisovánĺ daj uvede-

nych v robcem, prodejcem nebo servisní organi_
zacĺ v p vodnĺ dokumentaci vyrobku

e) byla některá část v robku nahrazena neorĺginál_
nĺ soucástĺ

f) k poškozenĺ v robku, nebo nadměrnému opot e-
bení došlo vinou nedostatečné Údżby

g) v robek havaroval, nebo byl poškozen Vyššĺ
mocĺ

h) byla provedena změna na vyrobku bez souhlasu
vyrobce

i) vady byly zpťlsobeny neodborniim skladovánĺm
vyrobku

j) Vady vznikly p irozen m a běŽn m provozním
opot ebením v robku

k) v robek byl spojen nebo provozován se zaŕíze-
ním, které nebylo odsouhlaseno v robcem.

5. Uplatnění reklamace
Reklamaci uplatnuje kupujĺcĺ u prodávajĺcího' P i re-
klamacije kupujĺcí povinen p edloŽit ádně vyplněn
záručnĺ list. Zárucni opravy provádí prodávajĺcí nebo
jim pově ené opravny' Kupující je povinen Se obrátit
vŽdy na nejblĺŽší záruční opravnu prodávajícĺho.

6. V1ijimky ze záruky
Záruka se nevztahuje na opot ebení zp sobené ob-
vykl1im uŽĺvánĺm vyrobku a opot ebení dĺlr]r, vzniklé
běŽn m użĺváním věci, které Se zpravidĺa vyměnu-
jí během p edepsané dżby. Jedná se zejména
o Žacĺ noŽe, klínové emeny, zapalovací svíčky,
vzduchové filtry.

7. Právo
ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícĺm se ídĺ
p ĺslušn)imi ustanoveními občanského zákoníku
č,.8912012 Sb.' ve znění pozdějších změn.

Wstęp

Szanowny Kliencie,

f; zakupił Pan wyrib firmy MoToR JlKoV|9' ľ::':ľ ff.?á':-i' :Ľíĺľľ:ľl *lĺł :
zadowolenia z jego użyľania! Kosĺarki przeznaczone
są do koszenia ĺ pzycinania traw włącznie z cienkimĺ
rośIinami (samo-siejkami) o charakterze niedzewĺas_
tym. Stała gotowość do pracy i niezawodnośi kosĺarek
uzależniona jest od prawidłowe'j obsługi, starannej kon_
seruacji i utzympvania ich w dobrym stanie. Dlatego
uży,tkownik uządzenia obowiązany jest zapoznać się
z niniejszą instrukcją i przestzegać wszystkich wska-
z wek dotyczących obsługi kosiarki. BezpoŚrednio od_
powiada zaurazy drugich os b lub za uszkodzenia ich
mienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za sz-
kody wyrządzone w wyniku niewłaściwego używania'
nieprawidłowej obsługi oraz za szkody spowodowane
W Wyniku dokonania jakichkolwiek zmian urządzenia
bez zgody producenta. Producent zastzega sobie
prawo do zmian technicznych i innowacji w stosunku
do informacji zawartych w niniejszej instrukcjĺ obsługi.
kt re nie mają wpľywu na funkcjonalność ĺ bezpiec-
ze stwo maszyny, bez uprzedniego ostrzeżenia i pod-
dania się jakĺmkolwiek zobowiązaniom.

Dla przejrzystej orientacji w instrukcji stosuje-
my następujące symbole:

należy uważnie pueczyĄać

ostrzeżenie, SzczegÓlnie Ważne

prace montażowe i regulacyjne

l. Opis techniczny

/tfŤI Seria kosiarek skonstruowana jest jako maszy-

|Hl m:ľí:il :::-tT#l:hffrJ,Ím:
cji czďowych Światow.vch producentÓW. Element nośny
wszystkich kosiarek stanowi podwozie araz blaszana
obudowa. W g rnej części obudowy zamontowanyjest
silnik spalinowy, napędzający zespoł tnący popzez
pzekładnię pasową klinową. W obudowach kosiarek
z kďami napędzanymi zamontowana jest skzynia pr-

zekladni z pzekladnĺą ślimakową oraz spzęglem zęba-

tym, ktore po naciŠnięciu dzwigni (1). rys.5 na kierownicy
uruchamia maszynę. Typu 53165 jesi wľączany popr-
zez naciśnięcie skoku bezpiecznika (2) jednoczeŚnie
zwo|nienie dŹwigni (1)' rys 4. U typu STELLA PRo VA-
Rlo jest rownież mozliwość zmiany predkoŚcj maszy-
ny- Za pomocą regulatora prędkoŚci (rys' 15).Predkość
przesuwu jest regulowana Ża pomocą dźWigni (4)' rys.
14,ktora znajduje sie po lewe.j stronie kierorvnicy. -ryp U
531658 jest konwers1a między wału napedowego i skr-
zyni biegiw pzeprowadzono za pomoca dlvÓch oasÓlv
(1) nys.9. Podr z tuta.j włącza się po naciśnieciu dŹwigni
(1)' ĺys. 5 zamontowane na kierownicy' Koła z biez-
nikiem gumowym oraz opony posiadają sprzegło
jednokierunkowe kulkowe d|a ułatwienia skręcania i

przemieszczania. W typach 5316. 53165. 53'165A.
531638 na wirniku tnącym zamontor,^/ane Są obro-
towo 3 noże tnące, typy 5316sP. 5316SL. STELLA
PRo i STELLA PRo VARIo posiada'ią 4 noze Ze Sta-
Ii hartowanej wysokiej jakoŚci. Na kierov',nicy z rury
umieszczone są eĺementy Sterownicze' Kierorvnica
posiada regulację wysokości'

ll. Wskazowki dotyczące bezpiecze stwa

Na maszynie znajdują sie nastepujące symboie:

@
A
A

^/r\ ĺ[Ün

^ Ť*./l\ A
l_-:-_\. ć<š/

A
ĺ-Xĺ/ĺ\
./4----),

Drzed rJrucl'omie"ien ras:) -

ny nalezy przecz,1lać 1n3111lkcję

obsługi!

Podczas napralv agregatu
koszącego nalezy zdjąć kabel
wysokonapiecio\vy :e s\'.:ec
zapłonowejI

Uwaga. niebezpieczenstr ro

opa rzen !

l\4aks. dyspozycyjność kosiarkt
na zboczu wynosi 2C' I

Uwaga. elementv obrotoY",e po

wylaczeniu maszyny obracaje
Slę jeszcze przez pewien czasl

\a eŻy ZachoV/] ''iP ] be:p ea/-
ny oostep cd mas7\ ny' Żacl^oc-
z. niebezpleczenst\'.,c po-a1ie-
nia odlatujacym przedmioteml

Uwaga, obrotowe narzedzte
tnace!
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SKlX. Záručné podmienky

1' Predmet záruky
Zárura savziahuje na v robky a tovaĹ ktoré dodáva
N4OTOR JIKOV GREEN a.s.

2' Záručnálehota
Zák|aoná poskytovaná zárućná doba činĺ 24 mesia-
cov od dátumu predaja kupujÚcemu, pokial' nie je
v zárucnom lisie uvedené inak. Ak vytkol kupuj ci
predávaj cemu vadu oprávnene, nebeŽí lehota pre

upIatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba
po dobu, počas kiorej nemÔŽe v robok uŽĺvať. Ak
kupujuci up]atnil práVo z vadného plnenia, poivrdí
mu predáva1rlci v pĺsomnej forme, kedy právo uplaĹ
nil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania

3. Rozsah zodpovednosti vyrobcu
Vyrobca zodpovedá zaia,że vyrobok bude po cel
zárucnu dobu spÔsobil1i k pouŽitiu pre obvyk|y tlčel
S ohl'adom na dotyčn1i druh vyrobku a uvádzané
para metre. Vyrobca nezodpovedá za v ady v 'robku,
spÔSobené ceŽn m opotrebovanĺm alebo pouŽitĺm
V\7robku k inym učelom neŽ ku ktorym bol určen .

4. Zánikzáruky
Záručny nárok zanĺká, ak:

a) vyrobok nebol pouŽĺvany a udżovany pod|'a ná-
vodov na pouŽitie' alebo boI poškodeny ak1im-
kol'vek neodborn1im zásahom pouŽĺvatei'a

b) v robok 5ol pouŽívan17 v in1ich podmienkach' a]e_

bo na ine Účely. neŽ na ktoré je určen

c) nie je moŽné predloŽit'zárucny |ist vyrobku

d) cioŠlo k urnyse|nému prepisovaniu dajov uve-
del1ĺch vyrobcom, predajcom alebo servisnou
organizáciou v pÔvodnej dokumentácii vyrobku

ej boia niektorá čast'vyrobku nahradená neorĺginál_
nou SÚčiastkoU

f) k poškodeniu vyrobku alebo nadmernému opo-
trebeniu došlo vinou nedostatočnej Ĺldźby

g) vyrobok havaroval alebo bo| poškodeny vyššou

j) chyby Vznikli prirodzenym a beŽnym prevádzko-
v m opotrebením v robku

k) v robok bol spojen alebo prevádzkovany soza-
riadením, ktoré nebolo ods hlasené Vyrobcom'

5. Uplatneniereklamácie
Reklamáciu uplat uje kupujuci u predáVaj ceho. Pri
reklamácii je kupuj ci povinn predloŽit' riadne vypl-
neny zárucny list. Záručné opravy vykonáva predá-

vajrici alebo nĺm poverené opravovne. Kupujtici je
povinny sa obrátiť Vżdy na najbliżšiu zárućnÚ opra-
vovliu predávaj ceho.

6. V nimky zozáruky
Záruka sa nevzt'ahuje na opotrebovanie spÔsobené
obvyklym uŽĺvanĺm v robku a opotrebovanie dieiov,
vznĺknuté beŽn m uŽĺvanĺm veci, ktoré Sa spravĹ
dla vymie aj počas predpĺSanej ť'dżby. Jedná sa
hlavne o Źacie nože, klinové remene' zapaIbvacie
svĺečky, vzduchové filtre.

Úvod

Yáźen zákaznik,

ł?łr stávate Sa maiiteI'om jedného z v robkov
fltlll ĺir'y MoToR jlxov cnrrr.r a.s. 

'Ďakuje-

V me za ooveru, Kroru vKraoare oo nasrcn vy-
robkov, a Želáme vám, aby ste boli s t1imto v1irobkom
maxĺmálne spokojny! Kosačky stj určené na kosenie
trávnat ch porastov Vrátane tenkych náletov ch ras-
tlín nedrevinového charakteru.
Trvalá pracovná pripravenost' a spol'ahlivosť kosa-
čiek závisĺ od správnej obsluhy a starostIivej udżby
a ošetrovania. PouŽĺvatel'je preto povinn obozná-
miť sa s tymto návodom na pouŽívanĺe a dodrŽiavať
všetky pokyny tykaj ce sa obsluhy kosačky. Je pri-
amo zodpovedny za Úrazy druh ch osÔb alebo za
škody na ich majetku. V robca nenesie zodpoved-
nosť za škody sposobené neoprávnen m pouŽitĺm,
nesprávnou obsluhou a za škody spÔsobené akou-
kol'vek Úpravou bez suhlasu V}7robcu.

Vyrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny
a inovácie oproti informáciám uveden m V tomto ná_
vode na pouŽívanie, ktoré nemaju vplyv na Íunkciu
a bezpečnosť stroja, bez predchádzajuceho upozor_
nenia a bez vystavenia sa akymkol'vek záväzkom'

po stlačení páky (1) obr.S, umiestnené na riadidlách,
zapne po1azd stroja. U typu 53165 sa zapína pojazd
stlačenĺm poistky (2) sa sÚčasnym uvol'nením páky
(1)' obr.4. U typu STELLA PRo VARlo je d'alej mož-
né menit'n chlosť pojazdu stroja pomocou variátora
(obr.'ĺ5). R1ichlost' pojazdu sa nastavuje pomocou
páky (a)' obr.14, ktorá je umiestnená na l'avej strane
riadidiel. U typu 531658 je prevod medzi prevodov-
kou a hriadelbm pojazdu vykonany pomocou dvoch
klinov ch reme ov (1)' obr.9. Pojazd sa tu zapĺna po
stlačenĺ páky (1)' obr.5' umiestnené na riadidlách.
Kolesá s gumenym beh om a kolesá fukaná maju
guličkovti vol'nobeŽku pre lahšie zatáčanie a mani-
puláciu. Prĺ typoch 5316' 5316s' 53165A' 531658
s na Žacom rotore uIoŽené 3 Žacie nÔŽe, pri typoch
5316są 5316sL' STELLA PRo a STELLA PRo
VARlo 4 Žacie n Že z kvalitnej ocele' Na rurkov ch
riadidlách stjl umiestnené ovládacie prvky. Riadidlá
sa daj v škovo prestavat'.

ll. Bezpečnostné pokyny

@
A,
A

Na zv šenie prehl'adnosti návodu pouŽívame
tieto symboly:

Pozorne si prečítajte v 'strahy

Varovanie, obzvlášt' d leŽité

Montáżne a nastavovacie práce

I. Technickli popis

4?il Mnohé vyrábané kosačky su konŠtruované
l|tLłl ako jednorjčelové stroje. SÚ poháliané štvor-v 

'''y,,,' lllULUlml oo poĺJÍeonycn sveTovycn
vyrobcov. Nosny prvok Všetk}'ch kosačiek tvorí ple-
chová skrĺ a. Na hornej asti skrine je uloŽeny spa-
lbvacĺ motor, ktonj'pohá a Žacĺ rotor prostrednictvom
prevodu klĺnovym reme om.U kosačiek s pohonom
kolies je v plechovej skrini uloŽená prevodová skrilía
so šnekovym prevodom a zubovou spojkou, ktorá

Na stro s tieto

20" tĺłx

Pred uvedenĺm do prevádzky si
preěĺtajte náVod na použĺvanie!

Pri opravách na pracovnom me-
chanizme odpojte od sviečky
VySokonapát'ov kábel!

Pozor.
nebezpeienstvo popá|enia!

Max' svahová dostupnost'
kosačky 20'!

Pozoą rotačné časti dobiehaj !

UdrŽUjte bezpečn odstup od
Stroja, nebezpečenstvo porane-
nia letiacim predmetom!

ntccoLi

h) boia vykcnaná zmena na vyrobku bez srjhlasu
vyrobcr-l

i) chyby boli spÔsobené neodborn m skladovanĺm_
vyrobku

A í("lJ
STOP

-,'lľiął
- to-

M
:ľir;

/:>

E<
l!'l'i!ł'l .l
I í!ĺ}ll1ľil

A14š\
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PozoĘ rotuj ci rezn nástroj!



ll. Bezpečnostné upozornenia

PouŽĺvatel' stro.ja je zodpovedny za ne-
hody alebo nebezpecenstvo ohrozujrice
iné osoby alebo ich majetok. Preto musí

obsluha dbat'na to, aby sa ostatné osoby a zvie-
ratá pohybovali v bezpečnej vzdialenosti, min. 30
m od stroja (obr.1). Ak obsluha zistí prĺtomnosť
osÔb a zvierat v nebezpečnej Vzdia|enosti, musí
okamŽite
vypnÚt'stroj a nespustit' ho, k m táto oblast' ne-
bude vol'ná.

Nenechajte so strojom pracovať deti a osoby
neoboznámené S tymto návodom. DodrŽujte
miestne predpisy o minimáĺnom veku obsluhy.

r Nepracujte so strojom, ak ste chorĺ alebo pod
vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.

r Pred začiatkom práce sa uistite, či je siroj
V dobrom technickom siave. NepouŽĺVajte
stroj, ak je niektorá sučast' poškodená alebo
uvoI'nená, najmä matice noŽov. Uvol'nené
spoje dotiahnite, poškodené dielce vymelite'
PouŽívajte iba originálne dielce dodávané v1i-
robcom.

l Pred zaciatkom práce sa presvedčíte' Že na
pIoche, ktorÚ chcete kosiť, nie s skryté v po-
rosté vel'ké pevné predmety (kamene, drÔty,
rury, hrubé konáre apod.), ktoré je nutné od-
stránit', pretoŽe by mohli byt'vymrštené aIebo
by mohli poškodit'Žacĺ rotor.

r Pri práci vŽdy pouŽívajte pracovn obuv
a dlhé nohavice. Nepracu.jte bez obuvi alebo
v l'ahk1ich sandáloch.

Pri prevádzke stroja pouŽívajte ochranné oku-
liare, je moŽnost' zasiahnutia obsluhy drobn _

mi predmetmi.

l obzvlášt' opatrne pracujte v blízkosti stien
a Stromov. Pri spätnom pohybe so strojom je
nebezpečenstvo zakopnutia, preto dbajte na
najvyššiu opatrnosť.

l Pri štartovanĺ a prevádzke so strojom, kedy sa
Žací rotor otáča, musí stáť obsluha V prestore
na to určenom viď (obr'1).

Pri práci na kluzkom a lebo mokrÓm teréne
je nebezpečenstvo pošmyknutia, preto práci
Venujte nejvyššiu opatrnosť.

r Pred prepravou a pri jazde mimo kosenej plo-
chy sa musí motor vypnuť a musĺ sa zastavĺť
pohyb Žacieho rotora.

r Nedopl ujte palivo počas chodu motora alebo
ked' je hor ci. Palivo doplriujte iba na otvore-
nom priestranstve a pri doplliovaní nefajčíte-
Palivo skladujte iba v nádobách' ktoré sr] na
tento Účel určené.

r DodrŽujte bezpečnostné predpisy pre prácu
shorl'avymi látkami.

r Motor nesmiete štartovat', ak dÔjde k preliatiu
paliva. Premiestnite stroj z miesta, kde sa pa-
livo rozlialo, a zabrá te vzniku akejkol'vek prí_
činy vzplanutia do tej doby, k17rn sa benzínové
v pary nerozptylia.

r Neštartujte a nenecháVajte beŽat' motor
V uzaVret)7ch priestoroch' kde mÔŽe dÔjst'
k nebezpecnej koncentrácii jedovat ch pIynu.

r Prĺ horÚcom alebo beŽiacom motore sa ne-
smiete dot kat' V fuku a rebier vaĺca. M Žete
si spÔsobit' popáleniny.

r Pred prací na Žacom mechanizme vyčkajte'
kym sa rotor nezastaví. odstrálite koncovku
zo zapal'ovacej sviečky, aby nedošlo k naštar_
tovaniu motora. Pri demontáŽĺ noŽov dbajte
na zv šenu opatrnosť. ostria noŽov s ostré,
pouŽite rukavice'

r Nepracujte so strojom bez bezpečnostn1ich
a ochrannych krytov a so strojom, ktor má
poškodené ochranné kryty a bezpečnostné
zariadenia.

Vl. Nastavovanie a ridrŽba

nák klinov ch remetiov (4) obr' 10 maticami (2) a (3).

Motor posunte smerom k Žaciemu mechanizmu
a Vyberte pojazdo4' remen (9). Demontujte napĺnák
reme ov (4) a dajte dolete remeri rotora (8) z reme-
nice (10). Demontujte remenicu rotora z náboja (3

skrutky a 3 matice M6 obĺ12) a remelŤ vytiahnite zo
skrine' MontáŽ vykonajte v opačnom poradĺ. Reme
pojazdu na pnite podl'a kapitoly Vl/3. Pred nasade-
nĺm plastového krytu skontrolujte chod napĺnacej
kladky podl'a kapitoly Vl/3.

Vymenu dvoch klinov ch remeliov podvozku (1)
obr.9 zverte odbornému servisu'

,1f Pri vymene reme a pohonu Žacieho rotora.

/|\ ĺ.to.v p|nĺ funkciu spojky, musĺ byt pouŽibj'
le'l iba originálny remen dodávan v robcom
alebo montovan1i servisn m zast pením MoToR Jl_
KoV GREEN a.s. Pri pouŽití iného remelia Vyi_obca
neručÍ za správnu funkciu prevodu.

6. Motor
Pri prevádzke motora sa riad'te návodom
na použĺvanie pre dan;i motor.

l0.Skladovanie stroja

^í_Ťl 
Nechajte vychladnut notor. očistite a Llmy{e

lłt!]l stroj (nie t|äkovou Vodou) od travy' ĺasiĺva

- 

,lllUtU'd a pa'lva' JKOntÍolu]te' Cl Su VSeI(V
skrutkové Spoje dotiahnuté. aby sa zaistiio. Že stroj je
v bezpečnom pracovnom stave. Prezrite slroj a zbez-
pečnostn ch dÔVodoV Vyme te opotrebené a poŠko-
dené časti. Nesk|adujte stroj s palivom v nádżi vnÚtri
budovy, kde by benzĺnové vyipary bo|i v dosahu otvo-
reného ohna a|ebo iskier. Ak budete sk]adovat' Stroj
bez paliva, vyprázdnite palivovÚ nádrŽ na otvorenorn
priestranstve a palivo uschovajte łen V nádobe urče-
nej na uloŽenĺe paIiva a riad'te sa precpismi platnymi
pre bezpečné skladovanĺe benzĺnu' Povrch motora
a s časti. ktoré podliehaj korozii, nakonzervujte.
UĺoŽte stroj do kry,tého vetraného priestoru a chrá te
ho pred poveternostn17mi vplyvmi a v|hkostbu. Kosač-
ka musí byi'v dostatočne1 Vzdia|enosti od látok spÔso-
bujticich koroziu. ako sÚ záhradné chemiká|ie alebo
rozmrazovacie soli.

Vll. Likvidácia v robku

Ak sa stroj nebude d'a|ej vyuŽĺvat', muSíte Vypustit'
palivo a olejové náplne do uzavretych nádob' Stroj
ulożte alebo odovzdajte na fyzickÚ likvidáciu od-
borne spÔsobĺ|ej organizácii, Vrátane technick}7ch
kvapalĺn.

A,

@
7. Prevodová skri a

'1f, Prevodová skri a pojazduje nap|nená trvalo
/ĺ/\ nápl ou prevodového oleja triedy SAE 90'
é\ Pri čistenĺ kosacky odporučame VykonáVat'
kontroIu, či neuniká olej z prevodovej skrine. Kontrolu
vykonáme dvoma okienkami v zadnej časti krytu skrĹ
ne (6) obr. 10. V prĺpade' Že zistíte nik o|eja, je nut-
né Vymenit' opotrebované tesniace krÚŽky hriadel'a.
V1imenu odporučame vykonat' v poverenej opravovni.

8. Premastenie stroja
,lA, Kolesá poiazdu na konci sezony demon-

r/Ň tult" . náprury, očistite ich a vnutro náboja
a,l\ nápl te novou náplliou p|astického mastiva
MOGUL P20 - P NamaŽte aj čelo kolesa s gul'očkami
a plochy Vol'nobeŽky (4) obr. 8. Pri spätnej montáŽi
nedot'ahujte maticu na doraz, koleso sa musí s malou
vÔl'ou otácat'' Maticu zaistite novou závlackou. KoIe-
sá s maznicou premastite tlakovou maznicou. Vede-
nia lán premastite sĺlikÓnovym oiejom.

9. Ukončenĺe prevádzky
;rtr po kaŽdom kosenĺ nechajte motor Vych|adn_

lltljl ĺt: očistite stroj od trávy a od zvyškov mastĹ
V va' Prl rosenl V praŚnom proslreol oostranle
v prípade kosačiek 5316' 5316s a 53165A plastov
kryt zaknj'vaj ci motor a očistite rebrá Valca. Kosačku
skonkolujte. opotrebované alebo poŠkodené dielce
Vymente' Dbajte na to, aby všetky skrutkové spoje
boli dotiahnuté.

Sk|adovanie alebo odloŽenie vyrobru na
vol'né neriadené sk|ádky je irestné. i,ráta-
ne vylievanĺ technickych kvacalín vo vo|-A,

ne'j prĺrode alebo do kanalizácie.

Vlll. Likvidácia obalov

Papierové obaly:
- odovzdajte do v1ikupu druhotn17ch surovĺn
_ uloŽte na zberné miesta do kontajnerov

Plastové obaly:
- uloŽte na zberné miesta do kontajnerov

Drevo:
- Iikvidujte spá|enĺm alebo rozdrvenĺi-n

-1 0-



A,

Vl' Nastavovanie a ridrŽba

1. V1imena noŽov Žacieho mechanizmu

'1f Pred v menou noŽov a pred kaŽdou kont-A :ľľ,' i: "::J'Ĺ*äŕľ JJ.ľ",]l"" ľ;,[
a p|ne vyskrutkujte matjcu (2) obr.11 a odstrá te
podloŽku (6). Pri vysuvanĺ skrutky (1) pri dżte nÔŽ
(3) a cez pomocny otvor v spodnom disku (4) vysuri-
te skrutku. N Ž vyberte, otočte a znova namontujte.
NÔŽ má obojstranné ostrĺe. Ak je ostrie otupené' na-
brÚste rezné hrany a zl'ahka vyrovnajte ohnuté noŽe.
Ak s noŽe ve|'mi poškodené alebo ohnuté, pouŽite
nové' Niektoré kosačky majÚ matice zaistené zá_
v|ačkou. Závlaćku pred demontáŽou vyberte a pri
montáŽi ju nahradte novou.

tiahnite maticu (3) do polohy kontaktu s plechovou
skri ou a d'alej dotiahnĺte maticu (3) o 1,5_2 otáčky.
Reme pohonu Žacleho rotora (B) musí zostat'vol_
n . Dotiahnite matice (2) a nasaďte kryt (5). Nikdy
nenapínajte reme bez povolenych matĺc (2).

odstrárite plastov kryt zak{vajrici prednr] čast'
kosačky. Pravidelne 1x mesačne podl'a prevádzky
kosačky skontrolujte správne nastavenie napínacej
kladky reme a pohonu rotora voČi skrini kosačky.
Pri prilcŽenĺ pravítka na hornu plochu ofuoru v skrĺ_
ni obr.12, musí by.t horná strana obruby kladky cca
Bmm pod hornou rovinou skrĺne. Nastavenie Sa uro_
bí mechanick1im prihnutím. Pri rlpIne stlačenej páke
(3) obr.s' (3) obr'13' (2) obr.14 na pravej rukoväti
musí kladka dostatočne napĺnat'reme (pruŽina na
lanku musí byt'napruŽená asi o 2 mm oproti Vol'né-
mu stavu) a pri behu reme a nesmie kladka kmitat'.
Kmitanie kladky odstrálite pomocou nastavovacej
skrutky (1 ) obr.7 a skrutky na lanovode v hornej časti
riadidiel

4. Nastavenie pojazdu pri kosačkách 53165,
5316sA' 53'l6sB' 5316są 5316sL, STELLA
PRO, STELLA PRO VARIO

'lf Pri kosačkach 5316s. 53165A. 53165ą
,/i\ srrr-lA PRO vykonajte nastavenie na-el stavovacou skrutŔou na |anovode páky (1)

obr.5 alebo skrutkou (2) obr.7. Pri kosacke 5316SL
vykonajte nastavenie nastavovacou skrutkou na
páke (1 )obr 13 alebo skrutkou (2) obr.7 . Pri kosačke
STELLA PRO VARIO vykonajte nastavenie nasta-
Vovacou skrutkou na páke (1)obr.14 alebo skrutkou
(2) obr.7 . U typu 531658 je pohon kolies realizovan
klinovtj'mi reme mĺ, ktoré je nutné po zábehu dopn-

t', aby sme zaistili správnu funkciu po'jazdu kosač-
ky. Po určitom čase sa remene prispÔsobí dráŽkam
remeníc, čo sa prejaví spomalením či vynechaním
pojazdu kosačky. Pre obnovenie správnej funkcie
pojazdu dopnite lanovod pojazdu. Dopnutie vyko-
najte vytocením šrÓbenia u pácky pojazdu (1), obr.S
alebo šrobenia (2)' obr'9. Dopnutie vykonávajte po
krokoch vytočením šrÓbenia o 360 '' Po kaŽdom
kroku pojazd Vyskťišajte. T mto predchádzate zby-
tocnému prepnutie remeliov'
! NENECHAVAJTE REMENY PREKLZÁVAŤ' MoH_
Lo BY DoJSŤ K lcH PoŠKoDENlU !

5. V mena reme ov pri kosačkách 5316,5316s,
5316sA' 5316sB' 5316sĘ 5316sL, STELLA
PRO, STELLA PRO VARIO

,1[ Kosačku postavte na pracovn stol. Zaistite
/1\ kolesá klĺnmi, čĺm zabránite samovol'némulÉ- pohybu kosačky. Dajte dole plastov kryt
kosačky. Demontujte spodn1i kryt (5) a uvol'nite napi_

lll. Hlavné technické daje

lV. Príprava na pouŽitie

Nesekajte' pokial'noże nie sÚ kompletné!
Z d vodu bezpečnosti musĺa byt VŠetky
montované sÚčasti originálne' dodané v -

robcom!

2. Napínanie reme u kosaček 5316

^ 

Kosačku postavte na pracovn sto|. Za-l5 i'Jii". ĺ"J "'T^ ľJl TĽ ł,'ť:í: T" iJ ľ;;
(5), povolte dve matice(2), obr.10 a jednu skrutku
S maticou MB' spájaj ci prírubu motoru so skri ou
kosačky- pravá strana. Napnite reme maticou (3)'
TÚto matĺcu zatočte na rozmer 16_íB mm od konca
skrutky napínáku k podloŽce.
Dotiahnite matice (2) a skrutku s maticou M8 - pra-
vástrana kosačky. Nikdy nenapínajte remen bez po-
volen1ich matic (2). odstrá te plastov kryt' zakry7-
vaj ci prednu čast'kosačky. Pri Úplné stlačenej páke
(3) obr.5 na pravej rukovali musí napínaca kladka
dostatoČne napĺnat' remen (pruŽina na lanku musí
byt napruŽená asi o 2 mm oproti volnému stavu
a pri behu reme a nesmie kladka kmitat'. Nasadle
kryt (5) a dotáhnéte skrutky (1). Nasadle plastovy
kryt a zakĄ7vaj ci prednri cast'kosačky a dotiahnete
skrutkami.

Kontrola napínacieho mechanismu reme a - viz.
bod.3

3. Napínanie reme a pojazdu kosačky a kon-
trola napínacieho mechanismu reme a ľo_
tora na kosackách 5316s' 5316sA, 5316sB,
531 6są 531 6sL' STELLA' PRo' STELLA PRo
VARIO

/'\ Kosačku postavte na pracovny stÔl. Zais-

'1Z7 
\ tite kolesá klinmi, čím zabránite Samovol'-alJ nému pohybu kosačky. Demontujte spodny

kryt (5) obr.10, povol'te matice (2) a napnite remeri
pojazdu (9) pomocou matice (3). Pri napínaní reme-
a pojazdu dotlacte motor smerom k riadidlám, do-

A,
A,

Skontrolujte upevnenie noŽov Žacieho
rotora a ich neporušenost'.

2' Nastavenie riadidiel kosačiek 5316, 5316s,
53165A, s3í658, 5316Sp, STELLA pRO,
STELLA PRo VÁ,Rlo
Polohu riadidel je moŽné prestavit' maticou
s pákou (1)obr.2. Páku matice je vhodné na-
stavit' do hornej polohy tak. aby nebránila pri
Štartovaniu.

3. Nastavenie riadidiel sekačky 53í6sL
Konštrukcia riadidĺel umoŽlŤuje v17škové a boč_
né nastavenie, čo je v hodné pri sekaní okolo
stien, plotov, porastov a pod. Transportná po-
loha sklopen ch riadidiel umcŽ uje bezpro-
blémové naloŽenie sekačky do batoŽinového
priestoru osobného automobilu.

Pred prv1im spustením motora skontro-
lujte hladinu oleja na mĺerke, prípadne
olej doplnte.

1. Nasadenie drtiaka plachty
Do závesu pri pravom kolese nasad'te drŽiak
plachty s nasunutou plachtou.

-14-
-11 -

Garáhtovaná hladina äkuslick-
ého v kcnu Lwa (poďa čsN
lso 11 094i (dB)

V!'sledná váżená hodnota VĹ
bŕáciĺ (podľa čSN EN 836+A1
z ena A2 (mis2)

Hladina akustického tlaku A v
mieste obsluhy L! (podľa cSN
EN ĺso 11 201) (dB)

Max. prevádzkové
otáčky (ot/min)

Motor

Hustenie pneu (MPa)
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V. Práca so strojom

Stro.j je určen na kosenie vysok1ich tráVnych
porastov steblovit ch travĺn a tenk ch nále_
tov)ich rastlín nedrevinového charakteru na
udrŽiavan ch plochách. Nie je určen pre par-

kovtJ pravu tráVnych porastov. Kosen1' porast je od_
sekávan VysokoU obvodovou nj'chlost'ou tromĺ otočne
uloźen mi noŽmi žacĺeho roiora a je odhadzovan na
p|achtu' ktorá ho riadkuje' Pri kosenĺ
vždy jazdíte po kosenej ploche V smere proti otáčaniu
hodinov1ich ručičiek tak, aby żaci rotor odhadzoval ko-
sen1i' porast na pokosenĹr prav stranu.
Ak je kosenli porast vel'mi hustli, prerastenli, podhnit
alebo pol'ahnut}', je nutné znĺŽit' Úmerne šĺrku záberu
stroja tak' aby nedochádza|o k nahromadeniu poras_
tu pred strojom' Ak sa tak Stane, zastavte Stroj a Žacĺ
rotor nahromaden porast odhodĺ' Ak však dÔjde k
zahlteniu priestoÍu medzĺ Žacĺm rotorom a strojom, za-
stavte, Vypnite motor a priestor Vyčistite.
V škU strniska zaist'u.Je spodn)i disk a nie je moŽné
ju menit'' Dĺsk kopĺruje terén. a preto pri kosenĺ vel'mĺ
nerovn ch ploch nemusí byt'v}iška strniska po celej
ploche rovnomerne dodrŽaná' Pri kosení je nutné dá-
Vat'pozor na to' aby bol spodn)i disk stále pritIačovan
k zemi a aby neodskakoval.

1' Začatie práce s kosačkou 53í6
ovládaciu páku akcelerátora nastavte do polohy MAX.
Naštartujte motor. Riad'te sa pri tom pokynmi uveden}i-
mi k náVodu na pouŽívanie motora. Nastavte maxlmáI-
ne otáčky moiora pákou akcelerátora. Uchopte ruko-
vät' riadidiel' stlačte páku s pojistkou na pravej strane
riadidiel' Páku stláÖa.jte do dvoch tretĺn Veľmi pomaly,
aby sa stačil Žací rotor roztočit'a motor sa nezasta_
Vil. Rozbeh Žacieho rotora je sprevádzany čiastočn m
preklznutĺm k|inového remelia, a s t1i,m srivisiacimi jav-
mi (drnčanie, pĺskanie). Po roztočenĺ Žacieho rotora
pritlačte páku plne k rukoväti.

2. Ukončenie práce s kosačkou 53'l6
Pohon Žacieho rotora Vypĺnajte pozvofn m uvol'nením
páky na pravej strane riadidiel. Motor sa zastavĺ nasta-
Venĺm páky akcelerátora do polohy STOP alebo MlN.

3. Pojazd s kosačkou 5316s,53í6sB,5316są
5316SA, STELLA PRO

Na pravej strane riadidiel nastavte ovladacju páku ak_
celerátora do polohy MAX. Naštartujte motor. Postu_
pujte pritom podl'a pokynov uveden ch v návode na
pouŽĺvanie pre motor. Pri štartovanĺ motora musia byť
obe páky spojok(1) a (3) obr.5 na riadidlách uvol'ne_
né. Nastavte max. otáčky motora pákou akcelerátora'
Uchopte rukoväte riadidiel. stlačte páku (3) obr.S na
pravej strane riadidiel. Páku stláča'jte do dvoch tretĺn
zdvihu vel'mi pomaly' aby sa Žací rotor stačil roztočit'
a motor sa nezastavil. Rozbeh Žacieho rotora spre_
Vádza čiastočné prešmyknutie k|inového remelia a s
t]i'm sÚVisiace javy (drnčanĺe' pĺskanie). Po roztočenĺ
Žacieho rotora stlačte páku tiplne k rukoväti. Pojazd sa
zapojĺ pomocou páky (1)obr'5 na l'avej strane riadidiel.
Páku stlacte k rukoväti a stroj sa rozbehne.

4. Zastavenie kosačky 5316s, 5316sB' 5316sĘ
53í6sA' STELLA PRo

Uvol'nite l'av páku (1) obr'5 a stroj sa zastavĺ- Pohon
żacieho rotora vypínejte pozvoln m uvolnéním pravej
páky s pojistkou (3) obr.5. Pri otáčaní alebo spätnom
pohybe so strojom netreba zastavovať Žací rotor, aby
sa zbytočne nemarila energia roztočeného rotora. Mo-
tor sa Vypína posunutím páky akcelerátora do polohy
MIN a lebo STOP.

,1Ą V prĺpade' Že dÔide ku kritickej situácii, uvo-
,/!\ l'nite'inneđ' obe fiary na riadidlách' Páky sa
4l Vrátia do nulovej poiohy, pojazd sa zastävia
a bezpečnostná brzda provede zastavenĺ Žacieho ro_
tora.

5. Pojazd s kosačkou 5316sL
Na pravej strane rladidiel nastavte ovládaciu páku
akcelerátora (2) obr. 13 _ do polohy MAX. Naštartujte
motor' Riadte sa pritom pokynmi uveden mi v návode
na pouŽĺVanie pre motor. Pri štartovanĺ motora musia
byt'obe páky spojok (1) a (3) obr. 13 na riadidlách
uvoI'nené. Nastavte max. otáčky motora pákou akce-
lerátora. Uchopte riadidlá. stlačte páku s pojistkou (3)
obr. 13 - na pravej strane riadidiel' Páku stláčajte do
dvoch tretín zdvihu vel'mi pomaly, aby sa Žaci rotor
stihol roztočiť a motor Sa nezastavil. Rozbeh Žacieho
rotora je sprevádzan čiastočn m preklzom klinového
reme a, ast}im s Visiacimijavmi (drnčanie, pĺskanĺe).
Po roztočenĺ Žacieho rotoru pritlačte páku plne k ru-
koväti. Zapojenie pojazdu sa robí pákou (1 ) obr. 1 3 _ na
l'avej strane ŕiadidiel' Páku pritlačte k rukoväti a stroj Sa
rozbehne. Pri sekani mÔŽete VyuŽit'sklopn hrazdu (4)
obr. 13 - a rĺadiť stroj jednou rukou.

6. Zastavenie kosačky 5316SL
Ak pracujete so sklopenou hrazdou (4) obr. 13, uchop-
te pravou rukou páku (3) obr.'l3 - a uvol'nite rukoväť
alebo uvol'nite l'avou rukou páku (1)obr. 13 - a stroj
sa zasiaví. Pohon Žacieho rotora Vypínajte pozvol'n m
uvol'nenim pravej páky (3) obr. 13. Pri otáčanĺ alebo
spätnom pohybe so strojom nie je potrebné zastavovat'
Žacĺ rotor, aby sa zbytočne nemarila energia roztoče-
ného rotora. Motor sa Vypina posunutim páky akcelerá-
tora (2) obr. 13 - do polohy MIN alebo STOP

7' Pojazd s kosačkou STELLA PRo VARlo
Na pravej Strane riadidel nastavte ovládaciu páku
akcelerátora (3) obr.14 do polohy MAX. Naštartujte
motor. Postupujte pritom podla pokynov uveden ch v
NáVode na pouŽĺvanie pre motor. Pri štartovanĺ motora
musí byt'obe páky spojok (1)a (2) obÍ.14 na riadidlách
uvolnené. Nastavte max.otáčky motora pákou akce-
lerátoru. Uchopte rukoväte riadidiel, zmákčněte páku
s pojistkou (2) obĺ14 na pravej strane riadidiel. Páku
Stláčajte do dvoch tretin zdvĺhu velmi pomaly, aby sa
Žací rotor stačil roztočĺt'a motor sa nezastavil' Roz-
beh Žacieho rotora sprevádza ěiastočné prešmyknutie
klínového reme a a s t}im S visiace javy (drnčanie,
pískanie). Po roztočenĺ žacieho rotora pritlačte páku
plně k rukoväti. Pojazd sa zapojí pomocou páky (1)
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obr.'14 na l'avej straně riadidiel. Páku stlačte k rukoväti
a stroj sa rozbehne. zmenu r}ichlosti zaĺstĺte prestave-
ním ovládacej páky (a) obr.'14 na lave.j strane riadidiel.
ovládaciu páku je moŽné nastaviť do 7 p ĺoh.
zmenu n chlosti pojazdu vykonávajte iba pri na-
štartovanom motore! Pri nedodrŽaní tohto nariade-
nia je nebezpečenstvo poškodenia stroja!

8. Zastavenie kosačky STELLA PRo VARlo
Uvoľnite l'av páku 1 obr.14 a stroj sa zastavĺ. Pohon
żacieho rotora Vypíne'jte pozvoln m uvol'něním pravej
páky s pojistkou (2) obr'14. Pri otá aní alebo
spätnom pohybe so strojom netreba zastavovat'žacĺ
rotor, aby sa zbyto ně nemari|a energia roztočeného
rotora. Motor sa vypĺna posunutím páky akcelerátora 3
obr.14 do polohy MIN alebo STOP

9. Postup nastavenia pracovnej polohy riadidiel
53163L

1. Uvol'nite PÁKU zovieracieho spoja č.'1 o 1 otáčku.
2. Uvol'nite PÁKU aretácĺe poIohy č.2 o 3 otáčky'
3' Nastavte prĺslušn polohu riadidie| _ žltá Šípka na

r rke horného dielu smeruje k Žlt m prehlbeninám
ednotliqich pol h na spodnom dielci.

4. PAKU aretácie polohy č.2 dotiahnite.
5. PAKU zovieracieho spoja č.1 dotiahnite.
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