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Bezpečnostní pokyny  
• Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k sestavení a použití. Nedovolte, aby zařízení obsluhovaly děti 

nebo osoby, které nebyly poučeny v rozsahu návodu. 
• Nepřevážejte na zařízení žádné pasažéry. Děti, zvířata a okolostojící udržujte v bezpečné vzdálenosti od 

zařízení. 
• Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv, který může být zachycen pohybujícími se částmi. 
• Při práci sledujte pracovní prostor a vyhýbejte se nebezpečným místům jako jsou prohlubně, prudké 

svahy, terénní zlomy apod., kde může dojít k poškození nebo převrácení stroje. 
• Zařízení udržujte v bezpečném technickém stavu, pravidelně dotahujte všechny šroubové spoje. 
• Pokud dojde k nárazu, zastavte a zkontrolujte zařízení, zda není poškozeno. S poškozeným zařízením 

nepracujte, před dalším použitím jej opravte. 
• Respektujte také pokyny uvedené v návodu k použití traktoru, které se vztahují k použití příslušenství. 
 

 Upozornění: 
• Nepřekračujte nejvyšší dovolenou pojezdovou rychlost, která je 6,5 km/h. 
• Při jízdě na svahu a při couvání dbejte zvýšené opatrnosti. Může dojít ke „zlomení“ oje a poškození 

zařízení. 
• Na zařízení mohou být ostré hrany. Při manipulaci s ním používejte pracovní rukavice. 
• K vlečení rozmetadla používejte pouze stroje, které jsou doporučené – tzn. zahradní traktory apod. 
• Na určených místech používejte samojistné matice (na jedné straně jsou opatřeny plastovým kroužkem). 
• Násypku rozmetadla nepřetěžujte. Maximální nosnost násypky činí 40 kg. 
• Dodržujte veškeré pokyny výrobce přípravku, který hodláte použít. 
• Rozmetadlo nepoužívejte za větrného počasí. Zvláště ne, když používáte herbicidy nebo jinou 

nebezpečnou chemii. Rozmetadlo nepoužívejte za deště. 

 
 
Požadavky na zahradní traktor 
Zahradní traktor musí mít zadní závěs pro vlečení příslušenství. 
Zahradní traktor musí být vybaven účinnou provozní brzdou, která je schopna zabrzdit nejen traktor, ale i 
připojené rozmetadlo. 
 
 

Sestavení 
 
Nejprve podle návodu zkontrolujte a rozdělte dodaný spojovací materiál podle Seznamu součástí, který je 
v návodu uveden.  
Pokud se v návodu budeme odvolávat na levou nebo pravou stranu, je míněna z pohledu obsluhy, která stojí 
za rozmetadlem (s ojí dál od obsluhy). 
 
Doporučení: Během montáže dotahujte šroubové spoje jen rukou a volně. Pevně tyto spoje dotáhněte, až 
po celkovém sestavení rozmetadla. 
Upozornění: Při sestavení a údržbě používejte palcové klíče nebo klíče, jejichž čelisti se dají seřídit na 
příslušný rozměr (francouzské klíče).  
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Krok 1 
Nejprve připojte oj (9) ke středovému 
otvoru příčníku (8).  
Použijte šroub 1/4x1-1/2“ (15) a 
samojistnou matici 1/4" (20). 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 2 
Sestavu oje a 
příčníku 
přišroubujte 
k dvoudílnému 
rámu násypky (5) 
pomocí šroubů 
1/4x2“ (14) a 
samojistných matic 
1/4" (20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 3 
Vzpěry (6) přišroubujte 
k rámu násypky (5) – 
nasaďte je na vyčnívající 
šrouby v rámu a použijte 
samojistné matice 1/4" (20). 
Pak vzpěry (6) přišroubujte 
k oji (9) pomocí šroubu 
1/4x1-1/2“ (15) a samojistné 
matice 1/4" (20). 
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Krok 4 
Držák ovládání (3) přišroubujte 
k oji (9) pomocí dvou šroubů 
1/4x1-1/4“ (13) a samojistných 
matic 1/4" (20). 
Ovládací lanko (10) připojte 
k vrchní části držáku ovládání 
(3) pomocí dvou vratových 
šroubů 1/4x1-1/2“ (11) a 
křídlových matic 1/4" (24). 
Pomocí kladiva opatrně narazte 
do otvorů v obou koncích trubky 
držáku ovládání (3) zátky (22). 
Na konec oje (9) namontujte 
dvoudílný závěs (26) pomocí 
dvou šroubů 1/4x1-1/2“ (15) a 
samojistných matic 1/4" (20). Do 
předního otvoru závěsu vložte 
kolík (16) a zajistěte jej pružnou 
závlačkou (18). 
 
 
Použití ovládače 
Nastavení rozmetadla se provádí tlačítkem 
kalibrace na sestavě ovládání jeho zatlačením a 
posunutím do zvoleného čísla. 
 
ON (závěrka otevřena) – zatlačte na ovládací 
páčku dokud se nezastaví o tlačítko kalibrace. 
OFF (závěrka uzavřena) – zatlačte na ovládací 
páčku zpět až na doraz. 
 
Ovládací páčka nastavuje polohu závěrky 
rozmetadla. Stupnice je označena OFF (zavřeno) 
až 10 (zcela otevřeno). Nastavená poloha 
ovládací páčky určuje množství rozmetávaného 
materiálu. Čím vyšší číslo, tím více materiálu je 
rozmetáváno. 
Optimální nastavení ovládací páčky se může lišit nejen podle druhu rozmetaného materiálu, ale také podle 
výrobce nebo značky přípravku, travní směsi atd. Orientační standartní nastavení pro některé druhy 
materiálu uvádíme níže v tabulce. Doporučujeme, abyste si vyzkoušené optimální nastavení pro častěji 
používané přípravky poznamenali do zbývajících kolonek tabulky. 

Hnojivo 
(kg/100m2) 

Nastavení  Osivo Nastavení  Přípravek Nastavení 

4 4  travní směsi 3    

4,8 5       

5,6 5,5       

6,4 6       
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Používání rozmetadla 
 

POZOR 
NEPŘETĚŽUJTE NÁSYPKU ROZMETADLA. 
DO NÁSYPKY NEDÁVEJTE VÍCE NEŽ JE POVOLENÉ MNOŽSTVÍ (40 KG). 

 
Během plnění násypky mějte ovládací páčku v uzavřené poloze (OFF). Před plněním násypky se 

přesvědčete, že použitý materiál je sypký a suchý. Pokud naleznete hroudy, prosejte materiál přes síto. 
Po naplnění nasaďte na násypku krycí plachtu, která chrání posypový materiál před případným větrem a 

vlhkem. 
Při práci s rozmetadlem vždy jezděte s traktorem směrem vpřed, nikdy za provozu rozmetadla necouvejte. 
Před začátkem rozmetávání otevřete uzávěrku (posuňte ovládací páčku do polohy ON). Po ukončení 

rozmetávání neprodleně uzávěrku uzavřete (posuňte ovládací páčku zpět do polohy OFF). 
NENECHÁVEJTE rozmetadlo stát s otevřenou uzávěrkou a s posypovým materiálem v násypce.  

Otáčky rozmetadla jsou přímo úměrné rychlosti pojezdu traktoru. Doporučená pojezdová rychlost je jako 
rychlejší chůze, tj. 5,0 km/hod, maximálně 6,5 km/hod. 

Při rozmetání postupujte tak, aby se jednotlivé pruhy překrývaly do cca 20%; tak zabráníte vzniku 
případných neposypaných míst. Doporučujeme provádět rozmetání nadvakrát – nejprve příčně a pak 
podélně – s nastavením rozmetadla odpovídajícímu poloviční dávce přípravku. 

POZOR: Zvláštní pozornost a opatrnost věnujte práci s pesticidy, herbicidy nebo jinými 
nebezpečnými látkami. Mohou být škodlivé pro jiné rostliny v blízkosti ošetřovaného pozemku. 

Po aplikaci trávníkového hnojiva doporučujeme trávník dostatečně zavlažit. V případě použití větší dávky 
hnojiva použijte větší množství závlahy. 
 
 

Údržba 
Klíčem pro udržení dlouhé životnosti zařízení je udržování rozmetadla v suchém a čistém stavu. 

• Nikdy nenechávejte po delší dobu v násypce vlhký materiál. 
• Pokud zpozorujete někde rez, jemně místo obruste a natřete barvou. 
• Pravidelně kontrolujte všechna šroubová spojení a případně je dotáhněte. 
• Po každém použití vyčistěte násypku od zbytků posypového materiálu a rozmetadlo vypláchněte 

vodou. Zahýbejte přitom ovládací sestavou rozmetadla, aby se uvolnil uvízlý materiál.  
• Před uskladněním rozmetadlo vysušte. 

Pravidelně: 
• kontrolujte dotažení šroubových spojů, 
• promažte olejem všechna pohyblivá místa, uložení závěrky, hřídelí apod.,  
• doplňujte plastické mazivo do převodovky (používejte universální litné plastické mazivo) – používejte 

pouze rozumné množství maziva, nikdy neplňte převodovku až po okraj, 
• opravujte porušený nátěr vhodnou barvou. 

Uskladnění 
Před uskladněním rozmetadlo zkontrolujte, vyčistěte, otřete vlhkým hadrem a nechte vyschnout.  
Poškozený nátěr opravte vhodnou barvou. 
Na násypku nasaďte krycí plachtu jako ochranu před prachem. 
 
 

Záruční podmínky a servis 
Záruční podmínky platí tak, jak jsou uvedeny v záručním listě. Servis a náhradní díly zajišťuje společnost 
Mountfield a.s. přes síť svých prodejen. 
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Seznam součástí rozmetadla 

 
 
Pozice Díl č. Popis Ks 

1 2877 Násypka 1 
2 2908GYOS Podpěra násypky 1 
3 7182GYOS Držák ovládání 1 
4 2614 Talíř rozmetadla 1 
5 2900GYOS Rám násypky 2 
6 2284GYOS Vzpěra 2 
7 3467 Kolo 2 
8 2280GYOS Příčník 1 
9 7185GYOS Oj 1 

10 2438 Ovládací lanko 1 
11 1868 Vratový šroub 1/4x2-1/4" 1 
12 2385 Šroub 1/4x2-1/2" 4 
13 2101 Šroub 1/4x2-1/4" 2 
14 1086 Šroub 1/4x2" 2 
15 6129 Šroub 1/4x1-1/2" 4 
16 1840 Kolík 1 
17 2576 Závlačka 1 
18 1042 Pružná závlačka 2 
19 1817 Plochá podložka 1/4" 4 
20 1558 Samojistná matice 1/4" 12 
21 2582 Víčko 4 
22 1053 Zátka 2 
23 1646 Plochá podložka 5/8" 3 
24 2828 Křídlová matice 1/4" 1 
25 6214 Pouzdro kola 5/8" 2 
26 1062B Závěs černý 2 
** 1062GYOS Závěs  
27 3333 Pojistný kroužek 5/8" 1 
28 2174 Pojistný kroužek 3/8" 1 
29 2879A Hřídel rozmetadla - sestava 1 
30 2973 Pouzdro nylon 3/8" 3 
31 2978 Pružná spona 7/8" 1 
32 2983 Maznice 1/4" 1 
33 2976 Zadní díl tělesa převodů 1 
34 2984 Dlouhý šroub 1/4-28x1/2" 1 
35 1807 Pojistná podložka 1/4" 1 
36 2977 Pružná spona 15/16" 2 
37 2970 Pouzdro nylon 5/8" 2 
38 2971 Kolo ozubené 1 
39 2571 Osa kol 1 
40 2975 Přední díl tělesa převodů 1 
41 2979 Kolík pružný 1 
## 2906 Plachta krycí (nezobrazeno) 1 

 

Poznámka: 1“ = 25,4 mm 


