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Záruční list
Záručný list

Vyplní výrobce
Vyplní výrobca

Název výrobku: Jednobubnová rotační vyžínač
Názov výrobku: Jednobubnová rotačná vyžínač

Typ:      Číslo výrobku:
Typ:      Číslo výrobku:

Výrobní číslo stroje:     Výrobní číslo motoru:
Výrobné číslo stroja:     Výrobné číslo motora:

Záruční doba:  24 měsíců    Výstupní kontrola:
Záručná lehota:  24 mesiacov   Výstupná kontrola:

Výše uvedený výrobek byl bez závad předán kupujícímu včetně příslušné obchodně technické dokumentace a pří-
slušenství.Kupující byl řádně poučen o zásadách správné obsluhy a technické údržby výrobku, případně jeho částí.

Vyššie uvedený výrobek bol bez chýb odevzdaný kupujúcemu vrátane príslušnej obchodno-technickej dokumentá-
cie a príslušenstva. Kupujúci bol riadne poučený o zásadách správnej obsluhy  
a technickej údržby výrobku, prípadne jeho častí.

  Vyplní prodávající / Vyplní predávajúci               

Jméno kupujícího:
Menc kupujúceho:

Adresa kupujícího:
Adresa kupujúceho:

Místo prodeje:     Datum prodeje:
Miesto predaja:     Dátum predaja:

Podpis kupujícího:     Razítko a podpis prodávajícího:
Podpis kupujúceho:     Pečiatka a podpis predávajúceho:
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CZES�PROHLÁŠENÍ�O�SHODĚ

Výrobce:
MOTOR�JIKOV�STROJÍRENSKÁ�a.s.,�Divize�mechanizace,�Kněžskodvorská�2277/26,�370�04 České�Budějovice
prohlašuje, že�níže�uvedené�výrobky�se�shodují�s�následujícím�směrnicemi:

Typ

Garantovaná�hladina�akustického�výkonu�Lwa,G

Motor Briggs����Stratton
650�Series

Briggs����Stratton
650�Series

Briggs����Stratton
850�Series

Honda
GCV�160

Naměřená�hladina�akustického�výkonu Lwa

BDR�582 BDR�583

90,4�dB�������������91�dB�������������90,7�dB���������90,3�dB

91�dB��������������92�dB��������������92�dB����������92�dB

Datum�a�místo�vydání�����������������������������������������jméno�a�funkce�oprávněné�osoby�����������������������������������������������podpis

22.2.2010, Č.Budějovice���������������Josef�Papež, Ředitel/Director�divize/division

D

GB

Elektromagnetická�kompatibilita�NV č.�616/2006�Sb.
Electromagnetic�Compatibility�Directive�2004/108/EC
Strojní�zařízení�NV č.�176/2008�Sb.
Machinery�Directive�2006/42/EC
Emise�hluku�NV č.�9/2002�Sb.
Noise�Emission�2000/14/EC

Zúčastněná�osoba�na�posouzení�shody�dle�NV č.�9/2002�Sb:�NB�1017, TÜV�CZ�s.r.o.
Novodvorská�994,�140�00�Praha�4, Česká�republika

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:
MOTOR�JIKOV�STROJÍRENSKÁ�a.s.,�Divize�mechanizace,�Kně skodvorská�2277/26,�370�04 eské�Budějovicež Č

Wir�erklären�hiermit,�dass�die�unten�angeführten�Produkte�mit�folgenden�Richtlinien�übereinstimmen:
Elektromagnetische�Kompatibilität�Regierungsverordnung�Nr.�616/2006�Slg.
Electromagnetic�Compatibility�Directive�2004/108/EC
Maschinenanlagen�Regierungsverordnung�Nr.�176/2008�Slg.
Machinery�Directive�2006/42/EC
Geräuschabstrahlung�Regierungsverordnung�Nr.�9/2002�Slg.
Noise�Emission�2000/14/EC

An�der�Beurteilung�der�Konformität�nach�der�Regierungsverordnung�Nr.�9/2002�Slg.�beteiligtes�Subjekt:�NB�1017,
TÜV�CZ�s.r.o.,�Novodvorská�994,�140�00�Prague�4, Tschechei

Garantierter�Schallleistungspegel Lwa, G

Lwa, G

Gemessener�Schallleistungspegel�Lwa
Lwa

Ausstellungsdatum�und�Ort����������������������������Name�und�Funktion�der�berechtigten�Person�������������������������������Unterzeichnung

EC�CONFORMITY STATEMENT

Manufacturer
MOTOR�JIKOV�STROJÍRENSKÁ�a.s.,�Divize�mechanizace,�Kně skodvorská�2277/26,�370�04 eské�Budějovicež Č

Hereby�declares�that�the�abovementioned�products�conform�to�the�following�directives:
Electromagnetic�compatibility�NV�616/2006�Coll.
Electromagnetic�Compatibility�Directive�89/336/EEC
Machinery�Nr.�176/2008�Coll.
Machinery�Directive�2006/42/EC
Noise�emission�NV�9/2002�Coll.
Noise�Emission�2000/14/EC

Entity�participating�in�conformity�assessment�pursuant�to�NV�9/2002�Coll.:�NB�1017, T V�CZ�s.r.o.
Novodvorská�994,�140�00�Prague�4,�Czech�rep.

Ü

Type

Engine

Guaranteed�level�of acoustic�performance

Measured�level�of�acoustic performance

Date�and�place�of�issue��������������������������������������Name�and�title�of�authorised�person������������������������������������������Signature

Úvod

I.Technický�popis

II.�Bezpečnostní�pokyny

Vážený�zákazníku

stáváte�se�majitelem�jednoho�z�výrobků
firmy�MOTOR�JIKOV.�Děkujeme�za�důvěru,
kterou�vkládáte�do�našich�výrobků a�přejeme�vám,
abyste�byl�s�tímto�výrobkem�maximálně spokojen.
Vyžínače�jsou�určeny�k�vyžínání�travnatých�porostů
včetně tenkých�náletových�rostlin�nedřevinatého
charakteru.
Trvalá�pracovní�pohotovost�a�spolehlivost�vyžínačů
závisí�na�správné�obsluze,�pečlivé�údržbě
a�ošetřování.�Uživatel�je�proto seznámit
se�s�tímto�návodem�k�používání�a�dbát�všech
pokynů pro�obsluhu�vyžínače.�Je�přímo�zodpo-
vědný�za�úrazy�druhých�osob�nebo�za škody�na
jejich�majetku.�Výrobce�nenese�odpovědnost�za
škody�způsobené�neoprávněným�použitím,�ne-
správnou�obsluhou�a škody�způsobené�jakou-
koliv�úpravou�bez�souhlasu�výrobce.
Výrobce�si�vyhrazuje�právo�na�technické�změny
a�inovace�oproti�informacím�v�tomto�návodu
k�používání,�které�nemají�vliv�na�funkci�a�bez-
pečnost�stroje,�bez�předchozího�upozornění�a
bez�vystavení�se�jakýmkoliv�závazkům.

pozorně si�pročtěte

varování,�zvlášť důležité

montážní�a�seřizovací�práce

povinen

Ke�zvýšení�přehlednosti�návodu�používáme
tyto�symboly:

Řada�vyráběných�vyžínačů je�konstruována
jako�jednoúčelové�stroje,�které�jsou�poháněny
čtyřdobými�zážehovými�motory�od�předních�světo-
vých�výrobců.�Nosný�prvek�tvoří�podvozek�a�ple-
chová�skříň.�Na�horní části�skříně je�uložen�spalo-
vací�motor,�který�pohání�vyžínací�ústrojí�pomocí
převodu�klínovým řemenem.�U�vyžínačů je�ve

Kola�s�pryžovým�běhounem�mají�kuličkovou
volnoběžku�pro�snazší�zatáčení�a�manipulaci.
Na�vyžínacím�rotoru�jsou�otočně uloženy�3 žací�nože,
u�5316SPE�a�5316SLE�4�nože�z�kvalitní�kalené�oceli,
které�vyžínají�porost�a�odhodí�jej�do�strany.�Na�trubko-
vých řídítkách�jsou�umístěny�ovládací�prvky. Řídítka
jsou�výškově přestavitelná.

STOP

MAX
20

Na�stroji�jsou�tyto�symboly:

Před�uvedením�do�provozu�si
přečtěte�návod�k�používání!

Při�opravách�na�vyžínacím�strojí
sejměte�vysokonapěťový�kabel
ze�svíčky

Pozor,�nebezpečí�popálení!

Max.�svahová�dostupnost
Vyžínače�20°!

Pozor,�rotační části�dobíhají!

Udržujte�bezpečný�odstup�od
stroje,�nebezpečí�poranění�letí-
cím�předmětem!

Pozor,�rotující řezný�nástroj!

Nevstupujte�na�kryt�vyžínače

CZ

-1-

skříni�uložena�převodová�skříň se šnekovým
převoem�a�zubovou�spojkou,�která�po�zmáčknutí
páky�1�(obr.5)�na řidítkách�zapne�pojezd�stroje
(typ�5316SBE,5316SLE,5316SPE).�U�ostatních
typů se�zapne�pojezd�zmáčknutím�pojist.2�a
současným�uvolněním�páky�1�(obr.3).

U typu 5316SLEV je dále možné měnit rychlost 
pojezdu stroje pomocí variátoru (obr.14). Rychlost 
pojezdu se nastavuje pomocí páky (6) obr.13, která 
je umístěna na levé straně řídítek. U typu 5316SE 
je v plechové skříni uložena převodová skříň se 
šnekovým převodem. Převod mezi převodovkou a 
hřídelem pojezdu je proveden pomocí dvou klínových 
řemenů (obr.3) Pojezd se zde zapíná po zmáčknutí 
páky (1) obr.5, umístěné na levé straně řídítek. Kola s 
pryžovým běhounem a kola foukaná mají kuličkovou 
volnoběžku pro snažší zatáčení a manipulaci. U typu 
5316SBE jsou na vyžínacím rotoru otočně uloženy 3 
žací nože, u typů 5316SE, 5316SPE 4 nože a u typů 
5316SLE, 5316SLEV 6 nožů z kvalitní kalené oceli.
Na trubkových řídítkách  jsou umístěny ovládací 
prvky. Řídítka jsou výškově přestavitelná. 

Řada vyráběných vyžínačů je konstruována  jako 
jednoúčelové stroje, které jsou poháněny čtyřdobými 
zážehovými motory od předních světových výrobců. 
Nosný prvek tvoří podvozek a plechová skříň. Na horní 
části skříně je uložen spalovací motor, který pohání 
vyžínací ústrojí pomocí převodu klínovým řemenem. 
U vyžínačů je ve skříni uložena převodová skříň se 
šnekovým převodem a zubovou spojkou, která po 
zmáčknutí páky (1) obr.5 na řídítkách zapne pojezd 
stroje (typ 5316SBE, 5316SLE, 5316SPE). 
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CZES�PROHLÁŠENÍ�O�SHODĚ

Výrobce:
MOTOR�JIKOV�STROJÍRENSKÁ�a.s.,�Divize�mechanizace,�Kněžskodvorská�2277/26,�370�04 České�Budějovice
prohlašuje, že�níže�uvedené�výrobky�se�shodují�s�následujícím�směrnicemi:

Typ

Garantovaná�hladina�akustického�výkonu�Lwa,G

Motor Briggs����Stratton
650�Series

Briggs����Stratton
650�Series

Briggs����Stratton
850�Series

Honda
GCV�160

Naměřená�hladina�akustického�výkonu Lwa

BDR�582 BDR�583

90,4�dB�������������91�dB�������������90,7�dB���������90,3�dB

91�dB��������������92�dB��������������92�dB����������92�dB

Datum�a�místo�vydání�����������������������������������������jméno�a�funkce�oprávněné�osoby�����������������������������������������������podpis

22.2.2010, Č.Budějovice���������������Josef�Papež, Ředitel/Director�divize/division

D

GB

Elektromagnetická�kompatibilita�NV č.�616/2006�Sb.
Electromagnetic�Compatibility�Directive�2004/108/EC
Strojní�zařízení�NV č.�176/2008�Sb.
Machinery�Directive�2006/42/EC
Emise�hluku�NV č.�9/2002�Sb.
Noise�Emission�2000/14/EC

Zúčastněná�osoba�na�posouzení�shody�dle�NV č.�9/2002�Sb:�NB�1017, TÜV�CZ�s.r.o.
Novodvorská�994,�140�00�Praha�4, Česká�republika

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:
MOTOR�JIKOV�STROJÍRENSKÁ�a.s.,�Divize�mechanizace,�Kně skodvorská�2277/26,�370�04 eské�Budějovicež Č

Wir�erklären�hiermit,�dass�die�unten�angeführten�Produkte�mit�folgenden�Richtlinien�übereinstimmen:
Elektromagnetische�Kompatibilität�Regierungsverordnung�Nr.�616/2006�Slg.
Electromagnetic�Compatibility�Directive�2004/108/EC
Maschinenanlagen�Regierungsverordnung�Nr.�176/2008�Slg.
Machinery�Directive�2006/42/EC
Geräuschabstrahlung�Regierungsverordnung�Nr.�9/2002�Slg.
Noise�Emission�2000/14/EC

An�der�Beurteilung�der�Konformität�nach�der�Regierungsverordnung�Nr.�9/2002�Slg.�beteiligtes�Subjekt:�NB�1017,
TÜV�CZ�s.r.o.,�Novodvorská�994,�140�00�Prague�4, Tschechei

Garantierter�Schallleistungspegel Lwa, G

Lwa, G

Gemessener�Schallleistungspegel�Lwa
Lwa

Ausstellungsdatum�und�Ort����������������������������Name�und�Funktion�der�berechtigten�Person�������������������������������Unterzeichnung

EC�CONFORMITY STATEMENT

Manufacturer
MOTOR�JIKOV�STROJÍRENSKÁ�a.s.,�Divize�mechanizace,�Kně skodvorská�2277/26,�370�04 eské�Budějovicež Č

Hereby�declares�that�the�abovementioned�products�conform�to�the�following�directives:
Electromagnetic�compatibility�NV�616/2006�Coll.
Electromagnetic�Compatibility�Directive�89/336/EEC
Machinery�Nr.�176/2008�Coll.
Machinery�Directive�2006/42/EC
Noise�emission�NV�9/2002�Coll.
Noise�Emission�2000/14/EC

Entity�participating�in�conformity�assessment�pursuant�to�NV�9/2002�Coll.:�NB�1017, T V�CZ�s.r.o.
Novodvorská�994,�140�00�Prague�4,�Czech�rep.

Ü

Type

Engine

Guaranteed�level�of acoustic�performance

Measured�level�of�acoustic performance

Date�and�place�of�issue��������������������������������������Name�and�title�of�authorised�person������������������������������������������Signature

Úvod

I.Technický�popis

II.�Bezpečnostní�pokyny

Vážený�zákazníku

stáváte�se�majitelem�jednoho�z�výrobků
firmy�MOTOR�JIKOV.�Děkujeme�za�důvěru,
kterou�vkládáte�do�našich�výrobků a�přejeme�vám,
abyste�byl�s�tímto�výrobkem�maximálně spokojen.
Vyžínače�jsou�určeny�k�vyžínání�travnatých�porostů
včetně tenkých�náletových�rostlin�nedřevinatého
charakteru.
Trvalá�pracovní�pohotovost�a�spolehlivost�vyžínačů
závisí�na�správné�obsluze,�pečlivé�údržbě
a�ošetřování.�Uživatel�je�proto seznámit
se�s�tímto�návodem�k�používání�a�dbát�všech
pokynů pro�obsluhu�vyžínače.�Je�přímo�zodpo-
vědný�za�úrazy�druhých�osob�nebo�za škody�na
jejich�majetku.�Výrobce�nenese�odpovědnost�za
škody�způsobené�neoprávněným�použitím,�ne-
správnou�obsluhou�a škody�způsobené�jakou-
koliv�úpravou�bez�souhlasu�výrobce.
Výrobce�si�vyhrazuje�právo�na�technické�změny
a�inovace�oproti�informacím�v�tomto�návodu
k�používání,�které�nemají�vliv�na�funkci�a�bez-
pečnost�stroje,�bez�předchozího�upozornění�a
bez�vystavení�se�jakýmkoliv�závazkům.

pozorně si�pročtěte

varování,�zvlášť důležité

montážní�a�seřizovací�práce

povinen

Ke�zvýšení�přehlednosti�návodu�používáme
tyto�symboly:

Řada�vyráběných�vyžínačů je�konstruována
jako�jednoúčelové�stroje,�které�jsou�poháněny
čtyřdobými�zážehovými�motory�od�předních�světo-
vých�výrobců.�Nosný�prvek�tvoří�podvozek�a�ple-
chová�skříň.�Na�horní části�skříně je�uložen�spalo-
vací�motor,�který�pohání�vyžínací�ústrojí�pomocí
převodu�klínovým řemenem.�U�vyžínačů je�ve

Kola�s�pryžovým�běhounem�mají�kuličkovou
volnoběžku�pro�snazší�zatáčení�a�manipulaci.
Na�vyžínacím�rotoru�jsou�otočně uloženy�3 žací�nože,
u�5316SPE�a�5316SLE�4�nože�z�kvalitní�kalené�oceli,
které�vyžínají�porost�a�odhodí�jej�do�strany.�Na�trubko-
vých řídítkách�jsou�umístěny�ovládací�prvky. Řídítka
jsou�výškově přestavitelná.

STOP

MAX
20

Na�stroji�jsou�tyto�symboly:

Před�uvedením�do�provozu�si
přečtěte�návod�k�používání!

Při�opravách�na�vyžínacím�strojí
sejměte�vysokonapěťový�kabel
ze�svíčky

Pozor,�nebezpečí�popálení!

Max.�svahová�dostupnost
Vyžínače�20°!

Pozor,�rotační části�dobíhají!

Udržujte�bezpečný�odstup�od
stroje,�nebezpečí�poranění�letí-
cím�předmětem!

Pozor,�rotující řezný�nástroj!

Nevstupujte�na�kryt�vyžínače

CZ

-1-

skříni�uložena�převodová�skříň se šnekovým
převoem�a�zubovou�spojkou,�která�po�zmáčknutí
páky�1�(obr.5)�na řidítkách�zapne�pojezd�stroje
(typ�5316SBE,5316SLE,5316SPE).�U�ostatních
typů se�zapne�pojezd�zmáčknutím�pojist.2�a
současným�uvolněním�páky�1�(obr.3).

             stáváte se majitelem jednoho z výrobků firmy 
MOTOR JIKOV GREEN a.s. Děkujeme za důvěru, 
kterou vkládáte do našich výrobků a přejeme vám, 
abyste byl s tímto výrobkem maximálně spokojen. 
Vyžínače jsou určeny k vyžínání travnatých porostů 
včetně tenkých náletových rostlin nedřevinatého



II.�Bezpečnostní�pokyny

Uživatel�stroje�je�zodpovědný�za�neho-
dy�nebo�nebezpečí�vznikající�jiným�osobám�nebo
jejich�majetku.�Proto�musí�obsluha�dbát�na�to,�aby
se�ostatní�osoby�a�zvířata�pohybovaly�v�bezpečné
vzdálenosti�min.�30m�od�stroje�(obr.1).�Jestliže
obsluha�zjistí�přítomnost�osob�a�zvířat�v�nebez-
pečné�vzdálenosti,�musí�okamžitě vypnout�stroj
a�nespustit�ho�do�té�doby�než bude�tato�oblast
volná.

Nenechte�se�strojem�pracovat�děti�a�osoby�nese-
známené�s�tímto�návodem.�Dodržujte�místní
předpisy�o�minimálním�věku�obsluhy.

Nepracujte�se�strojem�jste-li�nemocní�nebo�pod
vlivem�alkoholu,�drog či�léků.

Před�zahájením�práce�se�ujistěte,�zda�je�stroj
v�dobrém�technickém�stavu.�Nepoužívejte�stroj
je-li některá�součást�poškozená�nebo�uvolněná,
zvláště matice�nožů.�Uvolněné�spoje�dotáhněte,
poškozené�díly�vyměňte.�Používejte�pouze�ori-
ginální�díly.

Před�zahájením�práce�se�přesvěčte, že�na�ploše,
kterou�hodláte�vyžínat,�nejsou�skryty�v�prostoru
velké�pevné�předměty�(kameny,�dráty,�trubky,�silné

větve�a�pod.),�které�je�nutno�odstranit,�protože�by
mohly�být�vymrštěny�nebo�by�mohly�poškodit
vyžínací�rotor.

Při�práci�vždy�používejte�pracovní�obuv�a�dlouhé
kalhoty.�Nepracujte�bez�obuvi či�v�lehkých�san-
dálech.

Při�provozu�stroje�používejte�ochranné�brýle,�je
možnost�zasažení�obsluhy�drobnými�předměty.

Pracujte�obzvlášť opatrně v�blízkosti�zástěn�a
stromoví.

Při�zpětném�pohybu�se�strojem�je�nebezpečí
zakopnutí,�proto�dbejte�nejvyšší�opatrnosti.

Při�startování�a�práci�se�strojem,�kdy�se�vyžínací
rotor�otáčí,�musí�stát�obsluha�v�prostoru�k�tomu
určeném�viz�(obr.1)

Při�práci�na�kluzkém�nebo�mokrém�terénu�je
nebezpečí�uklouznutí,�proto�dbejte�nejvyšší�opat-
rnosti.

Nepracujte�na�příliž strmých�svazích.�Dodržujte
max.�náklon�udávaný�výrobcem�motoru�v�návodu
k�používání�motoru.

CZ

Nesmíte�startovat�motor�pokud�dojde�k�přelití�pa-
liva.�Přemístěte�stroj�z�místa�kde�se�palivo�rizlilo
a�zabraňte�vzniku�jakékoliv�příčiny�vzplanutí�až
do�doby�než se�benzinové�páry�rozptýlí.

Nestartujte�a�nenechávejte�běžet�motor�v�uzavře-
ných�prostorách,�kde�může�dojít�k�nebezpečné
koncentraci�jedovatých�plynů.

U�horkého�nebo�běžícího�motoru�se�nesmíte�do-
týkat�výfuku�a žeber�válce.�Můžete�si�způsobit
popáleniny.

Při�práci�na�vyžínacím�ústrojí�vyčkejte�až,�se�rotor
zastaví.�Sejměte�koncovku�ze�zapalovací�svíčky,
aby�nedošlo�k�nastartování�motoru.�Při�demontáži
nožů dbejte�zvýšené�opatrnosti.�Břity�nožů jsou
ostré,�použijte�rukavice.

Nepracujte�se�strojem�bez�bezpečnostních�a
ochranných�krytů a�se�strojem,�který�má�poško-
zené�ochrané�kryty�a�bezpečnostní�zařízení.

-2-

Nedoplňujte�palivo�za�chodu�motoru�nebo�když
je�horký.�Doplňujte�palivo�pouze�na�otevřeném
prostranství�a�při�doplňování�nekuřte.�Palivo�skla-
dujte�pouze�v�nádobách,�které�jsou�pro�tento
účel�určeny.

Dodržujte�bezpečnostní�předpisy�pro�práci�s�hoř-
lavými�látkami.
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GBIX.�Warranty�Terms

1.�Subject�of�warranty

The�warranty�applies�to�products�and�goods
supplied�by�MOTOR�JIKOV�Strojírenská�a.s.

2.�Warranty�period

The�basic�warranty�period�provided�is�24�months
from�the�date�of�sale�to�the�purchaser,�unless
otherwise�specified�in�the�respective�warranty
certificate. The�period�from�application�of�the�right
following�from�damage�liability�to�compulsory
takeover�of�the�repaired�object�is�excluded�from
the�24-month�warranty�period. The�seller�shall
submit�to�the�buyer�written�confirmation�of�the
warranty�right�application,�of�the�repair�performed
and�the�period�of�time�it�consumed.�In�the�case�of
product�replacement�the�warranty�period�of�the
replaced�assembly�set�will�be�the�whole�24
months�from�the�date�of�the�repaired�product
takeover.

3.�Scope�of�manufacturer�´s�responsibility

The�manufacturer�is�responsible�for�qualities�of
the�product�throughout�the�warranty�period. The
qualities�will�be�as�usual�for�this�type�of�product
and�its�specifications. The�manufacturer�shall�not
be�liable�for�product�defects�caused�by�regular
wear�and�tear�or�by�use�of�the�product�for
purposes�other�than�designed.

4.�Cancellation�of�warranty

The�warranty�claim�is�cancelled�if:
a) The�product�is�not�used�and�maintained�pur-
suant�to�its�instruction�for�use�or�damaged�by
unauthorised�interference�of�the�user
b) The�product�has�been�used�under�conditions
or�for�purposes�other�than�designed
c) The�customer�is�unable�to�submit�the�product
warranty�certificate
d) The�data�specified�by�the�manufacturer,�dealer
or�service�shop�in�the�original�product�documen-
tation�have�been�intentionally�overwritten
e) Any�product�part�has�been�replaced�with�a
part�other�than�a�original�part�supplied�by�he
manufacturer
f) The�product�has�been�damaged�due�to�insu-
fficient�maintenance
g) The�product�has�had�an�accident�or�has�been
damaged�by�force�majeure
h) The�product�has�been�altered�without�the
manufacturer�´s�approval

i) The�defects�claimed�have�been�caused�by
unprofessional�product�storage
j) The�defects�claimed�have�resulted�from�usual
wear�and�tear�following�from�regular�use
k) The�product�has�been�combined�or�operated
with�a�device�not�approved�by�the�manufacturer

5.�Warranty�claim�application

Warranty�claim�is�applied�by�the�buyer�with�the
seller. The�buyer�placing�a�complaint�shall�submit
the�properly�filled�out�warranty�certificate�of�the
product.�Warranty�repairs�shall�be�performed�by
the�seller�or�by�an�authorised�service�shop�of�the
seller. The�buyer�shall�contact�the�nearest�autho-
rised�service�shop�of�the�seller.

6.�Exceptions�from�warranty

The�guarantee�shall�not�apply�wear�and�tear�of
the�parts�resulting�from�the�ordinary�use�of�thing
that�are�usually�replaced�in�the�courses�of�the
prescribed�maintenance. This�concerns,
in�particular,�harvester�mowin�knives,�V-belts,
ingnition�plugs�(sparks)�and�air�filters.

7.�Right

Other�relationships�between�the�seller�and�the
buyer�shall�be�governed�by�the�relevant
provisions�of�the�Civic�Code�no.�40/1964�Coll.,
or�the�Commercial�Code�no.�513/1991�Coll.,
as�amended.



III.�Hlavní�technické�údaje
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IV.�Příprava�k�použití

Zkontrolujte�upevnění�nožů vyžínacího
rotoru�a�jejich�neporušenost.

Před�prvním�spuštěním�motoru�zkontro-
lujte�hladinu�oleje�na�měrce,�případně olej�doplňte.

Do�závěsu�u�pravého�kola�nasaďte�držák�plach-
ty�s�nasunutou�plachtou.

1.�Nasazení�držáku�plachty

2.�Nastavení řídítek�vyžínačů 5316SE,�5316SBE,
5316SPE,�5316SHE
Polohu řídítek�lze�přestavit�maticí�s�pákou�(1)
obr.2.�Páku�matice�je�vhodné�nastavit�do�horní
polohy�tak,�aby�nebránila�při�startování.

3.�Nastavení řídítek�u�vyžínače�5316SLE
Konstrukce řídítek�umožňuje�výškové�a�stranové
nastavení,�což je�výhodné�při�sekání�kolem�zdí,
plotů,�porostů apod. Transportní�poloha�sklo-
pených řídítek�umožňuje�bezproblémové
naložení�do�zavazadlového�prostoru�osobního
automobilu.

Obchodní název BDR 582 BDR 583

Objednací číslo 5316 SE 5316 SBE 5316 SPE 5316 SHE 5316 SLE

Délka 1360 mm

Výška 960 mm

Výška přepravní 650 mm

Šířka 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 660 mm

Hmotnost 58 kg 58 kg 61 kg 58 kg 62 kg

Max. šíře záběru 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 640 mm

Pohon kol ANO

Motor
Briggs-
Stratton

650 Series

Briggs-
Stratton

650 Series

Briggs-
Stratton

850 Series

Honda
GCV 160

Honda
GCV 160

Výkon (kW) 4,1 4,1 4,4 4,1 4,1

Max. provozní otáčky (ot/min) 3000 3000 3000 3000 3000

Hladina akustického tlaku A místě obsluhy LA

(dle ČSN EN ISO 11 201) (dB) 79,7 79,9 79,6 84 77,2

Výsledná vážená hodnota vibrací
(dle ČSN EN 836+A1 změna A2) (m/s2) 4,7 4,7 2,7 3,4 1,5

Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa

(dle ČSN ISO 11 094) (dB)
91 92 92 92 90
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GBVI. Adjustment�and�Maintenance

7.�Machine�lubrication

Dismantle�the�drive�wheels�from�the
axle�at�the�end�of�the�season,�clean�them�and�fill
the�cartridge�with�a�new�fill�of�plastic�lubricant.
Lubricate�also�the�wheel�front�with�the�balls�and
the�freewheel�section�(4)�(fig.�7).�When�assem-
bling�the�machine�again�never�tighten�the�nut
with�the�maximum�torque,�the�wheel�must�turn
slightly.�Provide�the�nut�with�a�new�lock�pin
Lubricate�the�lines�with�silicon�oil.

8.�Decommissioning

After�every�mowing�let�the�engine�cool,
clear�the�stuck�grass�and�lubricant�residues.
When�mowing�in�a�dusty�environment�take�the
plastic�cover�off�the�BDR�582�engine�and�clean
the�cylinder�blades.
Inspect�the�mower,�Replace�worn�or�damaged
parts. Tighten�all�bolted�joints�with�maximum
torque.

9.�Machine�storage

Let�the�engine�cool.�Clean�and�wash�the
machine�(not�with�pressurised�water)�to�clear�gra-
ss,�lubricant�and�fuel�residues.�Check�all�bolted
joints�for�tightening�to�provide�for�a�functional�and
safe�machine.
Check�the�machine�and�replace�all�worn�or�dam-
aged�parts�as�needed.�Never�store�the�machine
with�any�fuel�in�the�tank�inside�the�building�where
the�petrol�vapour�might�reach�open�fire�or�sparks.
If�storing�the�machine�without�fuel,�empty�the�fuel
tank�in�an�open�space�and�into�a�barrel�designed
for�fuel�repository,�and�observe�the�relevant�regu-
lations�for�safe�storage�of�petrol.�Conserve�the
engine�surface�and�other�parts�of�the�machine
that�might�get�corroded.
Place�the�machine�in�a�sheltered�ventilated�room
and�protect�against�weather�and�humidity.
The�mower�must�be�within�the�safety�distance
from�substances�causing�corrosion�such�as�gar-
den�chemicals�or�defrosting�salts.

VII.�Product�Liquidation

If�the�machine�is�not�to�be�used�any�more�you
must�release�the�fuel�and�the�oil�fill�into�closed
containers. The�machine�may�then�be�stored�or
provided�to�a�professional�organisation�for�phy-
sical�liquidation,�including�the�technical�fluids.

Storage�or�placement�of�the�products
on�free�uncontrolled�dumps�is�legally�prohibited,
including�release�of�technical�fluids�into�a�natural
source�or�to�sewerage.

VIII.�Package�Liquidation

Paper�wrappers:
-�return�for�recycling�to�collection�points
-�place�in�paper�containers�for�sorted�waste
-�incinerate
Plastic�wrappers:
-�place�in�plastic�containers�for�sorted�waste
Wood:
-�incinerate�or�crush

Obchodní název BDR 582 BDR 583

Objednací číslo 5316 SE 5316 SPE 5316 SLE 5316 SLEV 5316 SLEV 5316 SL AG

Délka                                              (mm) 1360 1400

Výška                                             (mm) 960 1020 1210

Výška přepravní                             (mm) 650 710

Šířka                                               (mm) 620 660

Hmotnost                                          (kg) 58 63 64 65 66 67

Max.šířka záběru                           (mm) 580 640

Pohon kol ano

Změna rychlosti pojezdu                (km/h) ne 2,05-3,65

Huštění pneu                           (MPa)                                                        ne 0,1 - 0,12

Motor Briggs Stratton 
650 Series

Briggs Stratton 
850 Series

Honda 
GCV 160

Briggs Stratton 
950E Series RATO 225 Honda 

GCV 190

Provozní otáčky                   (ot/min) 3000

Hladina akustického tlaku A v místě obsluhy La           
(dle ČSN EN ISO 11 201)                                 (dB)       80,7 79,6 82,1 82 80,1 81,3

Výsledná  vážená hodnota vibrací                                                
(dle ČSN EN 836+A1 změna A2)                  (m/s2)               4,7 2,7 1,5 4,8 1,0 2,2

Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa         
(dle ČSN ISO 11 094)                                      (dB) 92 92 93 93 94 91

III.�Hlavní�technické�údaje
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IV.�Příprava�k�použití

Zkontrolujte�upevnění�nožů vyžínacího
rotoru�a�jejich�neporušenost.

Před�prvním�spuštěním�motoru�zkontro-
lujte�hladinu�oleje�na�měrce,�případně olej�doplňte.

Do�závěsu�u�pravého�kola�nasaďte�držák�plach-
ty�s�nasunutou�plachtou.

1.�Nasazení�držáku�plachty

2.�Nastavení řídítek�vyžínačů 5316SE,�5316SBE,
5316SPE,�5316SHE
Polohu řídítek�lze�přestavit�maticí�s�pákou�(1)
obr.2.�Páku�matice�je�vhodné�nastavit�do�horní
polohy�tak,�aby�nebránila�při�startování.

3.�Nastavení řídítek�u�vyžínače�5316SLE
Konstrukce řídítek�umožňuje�výškové�a�stranové
nastavení,�což je�výhodné�při�sekání�kolem�zdí,
plotů,�porostů apod. Transportní�poloha�sklo-
pených řídítek�umožňuje�bezproblémové
naložení�do�zavazadlového�prostoru�osobního
automobilu.

Obchodní název BDR 582 BDR 583

Objednací číslo 5316 SE 5316 SBE 5316 SPE 5316 SHE 5316 SLE

Délka 1360 mm

Výška 960 mm

Výška přepravní 650 mm

Šířka 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 660 mm

Hmotnost 58 kg 58 kg 61 kg 58 kg 62 kg

Max. šíře záběru 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 640 mm

Pohon kol ANO

Motor
Briggs-
Stratton

650 Series

Briggs-
Stratton

650 Series

Briggs-
Stratton

850 Series

Honda
GCV 160

Honda
GCV 160

Výkon (kW) 4,1 4,1 4,4 4,1 4,1

Max. provozní otáčky (ot/min) 3000 3000 3000 3000 3000

Hladina akustického tlaku A místě obsluhy LA

(dle ČSN EN ISO 11 201) (dB) 79,7 79,9 79,6 84 77,2

Výsledná vážená hodnota vibrací
(dle ČSN EN 836+A1 změna A2) (m/s2) 4,7 4,7 2,7 3,4 1,5

Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa

(dle ČSN ISO 11 094) (dB)
91 92 92 92 90
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GBVI. Adjustment�and�Maintenance

7.�Machine�lubrication

Dismantle�the�drive�wheels�from�the
axle�at�the�end�of�the�season,�clean�them�and�fill
the�cartridge�with�a�new�fill�of�plastic�lubricant.
Lubricate�also�the�wheel�front�with�the�balls�and
the�freewheel�section�(4)�(fig.�7).�When�assem-
bling�the�machine�again�never�tighten�the�nut
with�the�maximum�torque,�the�wheel�must�turn
slightly.�Provide�the�nut�with�a�new�lock�pin
Lubricate�the�lines�with�silicon�oil.

8.�Decommissioning

After�every�mowing�let�the�engine�cool,
clear�the�stuck�grass�and�lubricant�residues.
When�mowing�in�a�dusty�environment�take�the
plastic�cover�off�the�BDR�582�engine�and�clean
the�cylinder�blades.
Inspect�the�mower,�Replace�worn�or�damaged
parts. Tighten�all�bolted�joints�with�maximum
torque.

9.�Machine�storage

Let�the�engine�cool.�Clean�and�wash�the
machine�(not�with�pressurised�water)�to�clear�gra-
ss,�lubricant�and�fuel�residues.�Check�all�bolted
joints�for�tightening�to�provide�for�a�functional�and
safe�machine.
Check�the�machine�and�replace�all�worn�or�dam-
aged�parts�as�needed.�Never�store�the�machine
with�any�fuel�in�the�tank�inside�the�building�where
the�petrol�vapour�might�reach�open�fire�or�sparks.
If�storing�the�machine�without�fuel,�empty�the�fuel
tank�in�an�open�space�and�into�a�barrel�designed
for�fuel�repository,�and�observe�the�relevant�regu-
lations�for�safe�storage�of�petrol.�Conserve�the
engine�surface�and�other�parts�of�the�machine
that�might�get�corroded.
Place�the�machine�in�a�sheltered�ventilated�room
and�protect�against�weather�and�humidity.
The�mower�must�be�within�the�safety�distance
from�substances�causing�corrosion�such�as�gar-
den�chemicals�or�defrosting�salts.

VII.�Product�Liquidation

If�the�machine�is�not�to�be�used�any�more�you
must�release�the�fuel�and�the�oil�fill�into�closed
containers. The�machine�may�then�be�stored�or
provided�to�a�professional�organisation�for�phy-
sical�liquidation,�including�the�technical�fluids.

Storage�or�placement�of�the�products
on�free�uncontrolled�dumps�is�legally�prohibited,
including�release�of�technical�fluids�into�a�natural
source�or�to�sewerage.

VIII.�Package�Liquidation

Paper�wrappers:
-�return�for�recycling�to�collection�points
-�place�in�paper�containers�for�sorted�waste
-�incinerate
Plastic�wrappers:
-�place�in�plastic�containers�for�sorted�waste
Wood:
-�incinerate�or�crush

Polohu řídítek lze přestavit maticí s pákou 5
obr.13. Páku matice je vhodné nastavit do 
horní polohy tak, aby nebránila při startu.

5316SLEV

III.�Hlavní�technické�údaje
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IV.�Příprava�k�použití

Zkontrolujte�upevnění�nožů vyžínacího
rotoru�a�jejich�neporušenost.

Před�prvním�spuštěním�motoru�zkontro-
lujte�hladinu�oleje�na�měrce,�případně olej�doplňte.

Do�závěsu�u�pravého�kola�nasaďte�držák�plach-
ty�s�nasunutou�plachtou.

1.�Nasazení�držáku�plachty

2.�Nastavení řídítek�vyžínačů 5316SE,�5316SBE,
5316SPE,�5316SHE
Polohu řídítek�lze�přestavit�maticí�s�pákou�(1)
obr.2.�Páku�matice�je�vhodné�nastavit�do�horní
polohy�tak,�aby�nebránila�při�startování.

3.�Nastavení řídítek�u�vyžínače�5316SLE
Konstrukce řídítek�umožňuje�výškové�a�stranové
nastavení,�což je�výhodné�při�sekání�kolem�zdí,
plotů,�porostů apod. Transportní�poloha�sklo-
pených řídítek�umožňuje�bezproblémové
naložení�do�zavazadlového�prostoru�osobního
automobilu.

Obchodní název BDR 582 BDR 583

Objednací číslo 5316 SE 5316 SBE 5316 SPE 5316 SHE 5316 SLE

Délka 1360 mm

Výška 960 mm

Výška přepravní 650 mm

Šířka 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 660 mm

Hmotnost 58 kg 58 kg 61 kg 58 kg 62 kg

Max. šíře záběru 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 640 mm

Pohon kol ANO

Motor
Briggs-
Stratton

650 Series

Briggs-
Stratton

650 Series

Briggs-
Stratton

850 Series

Honda
GCV 160

Honda
GCV 160

Výkon (kW) 4,1 4,1 4,4 4,1 4,1

Max. provozní otáčky (ot/min) 3000 3000 3000 3000 3000

Hladina akustického tlaku A místě obsluhy LA

(dle ČSN EN ISO 11 201) (dB) 79,7 79,9 79,6 84 77,2

Výsledná vážená hodnota vibrací
(dle ČSN EN 836+A1 změna A2) (m/s2) 4,7 4,7 2,7 3,4 1,5

Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa

(dle ČSN ISO 11 094) (dB)
91 92 92 92 90
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GBVI. Adjustment�and�Maintenance

7.�Machine�lubrication

Dismantle�the�drive�wheels�from�the
axle�at�the�end�of�the�season,�clean�them�and�fill
the�cartridge�with�a�new�fill�of�plastic�lubricant.
Lubricate�also�the�wheel�front�with�the�balls�and
the�freewheel�section�(4)�(fig.�7).�When�assem-
bling�the�machine�again�never�tighten�the�nut
with�the�maximum�torque,�the�wheel�must�turn
slightly.�Provide�the�nut�with�a�new�lock�pin
Lubricate�the�lines�with�silicon�oil.

8.�Decommissioning

After�every�mowing�let�the�engine�cool,
clear�the�stuck�grass�and�lubricant�residues.
When�mowing�in�a�dusty�environment�take�the
plastic�cover�off�the�BDR�582�engine�and�clean
the�cylinder�blades.
Inspect�the�mower,�Replace�worn�or�damaged
parts. Tighten�all�bolted�joints�with�maximum
torque.

9.�Machine�storage

Let�the�engine�cool.�Clean�and�wash�the
machine�(not�with�pressurised�water)�to�clear�gra-
ss,�lubricant�and�fuel�residues.�Check�all�bolted
joints�for�tightening�to�provide�for�a�functional�and
safe�machine.
Check�the�machine�and�replace�all�worn�or�dam-
aged�parts�as�needed.�Never�store�the�machine
with�any�fuel�in�the�tank�inside�the�building�where
the�petrol�vapour�might�reach�open�fire�or�sparks.
If�storing�the�machine�without�fuel,�empty�the�fuel
tank�in�an�open�space�and�into�a�barrel�designed
for�fuel�repository,�and�observe�the�relevant�regu-
lations�for�safe�storage�of�petrol.�Conserve�the
engine�surface�and�other�parts�of�the�machine
that�might�get�corroded.
Place�the�machine�in�a�sheltered�ventilated�room
and�protect�against�weather�and�humidity.
The�mower�must�be�within�the�safety�distance
from�substances�causing�corrosion�such�as�gar-
den�chemicals�or�defrosting�salts.

VII.�Product�Liquidation

If�the�machine�is�not�to�be�used�any�more�you
must�release�the�fuel�and�the�oil�fill�into�closed
containers. The�machine�may�then�be�stored�or
provided�to�a�professional�organisation�for�phy-
sical�liquidation,�including�the�technical�fluids.

Storage�or�placement�of�the�products
on�free�uncontrolled�dumps�is�legally�prohibited,
including�release�of�technical�fluids�into�a�natural
source�or�to�sewerage.

VIII.�Package�Liquidation

Paper�wrappers:
-�return�for�recycling�to�collection�points
-�place�in�paper�containers�for�sorted�waste
-�incinerate
Plastic�wrappers:
-�place�in�plastic�containers�for�sorted�waste
Wood:
-�incinerate�or�crush



IV.�Příprava�k�použití

V.�Práce�se�strojem

Zkontrolujte�upevnění�nožů vyžínacího
rotoru�a�jejich�neporušenost.

Stroj�je�určen�pro�vyžínání�travních�po-
rostů stébelnatých�travin�a�tenkých�náletových
rostlin�nedřevinatého�charakteru�na�udržovanýc
plochách.�Není�určen�pro�parkovou�úpravu�trav-
ních�porostů.
Travnatý�porost�je�vyžínán��vysokou�obvodovou
rychlostí�třemi�otočně uloženými�noži�vyžínacího
rotoru�a�je�odhazován�na�plachtu,�která�ho řád-
kuje.�Při�vyžínání�vždy�objíždějte�sečenou�plochu
ve�směru�proti�otáčení�hodinových�ručiček�tak,
aby žací�rotor�odhazoval�sečený�porost�na�pose-
čenou�pravou�stranu.�Pokud�je�vyžínaný�porost
velmi�hustý,�prorostlý,�podehnilý�nebo�polehlý,
je�nutné�snížit�úměrně�šíři�záběru�stroje�tak,�aby
nedocházelo�k�nahromadění�porostu�před�stro-
jem.�Pokud�se�tak�stane,�zastavte�stroj�a�vyží-
nací��rotor�nahromaděný�porost�odhodí.�Pokud
ale�dojde�k�zahlcení�prostoru�mezi�vyžínacím
rotorem�a�strojem,�zastavte,�vypněte�motor�a
prostor�vyčistěte.
Výšku�strniště zajišťuje�spodní�disk�a�nelze�ji�mě-
nit.�Disk�kopíruje�terén,�a�proto�při�vyžínání�velmi
nerovných�ploch�nemusí�být�výška�strniště po�ce-
lé�ploše�rovnoměrně dodržena.�Při�sečení�je�nut-
né�dávat�pozor�na�to,�aby�byl�spodní�disk�neustá-
le�přitlačován�k�zemi�a�neodskakoval.

Před�prvním�spuštěním�motoru�zkontro-
lujte�hladinu�oleje�na�měrce,�případně olej�doplňte.

Do�závěsu�u�pravého�kola�nasaďte�držák�plach-
ty�s�nasunutou�plachtou.

Polohu řídítek�lze�přestavit�maticí�s�pákou�(1)
obr.2.�Páku�matice�je�vhodné�nastavit�do�horní
polohy,�a�tím�usnadnit�startování.

Konstrukce řidítek�umožňuje�výškové�a�stranové
nastaení,�což je�výhodné�při�vyžínání�kolem�zdí,
plotů,�porostů apod. Transportní�poloha
sklopených řidítek�umožňuje�bezproblémové
naložení�do�zavazadlového�prostoru�osobního
automobilu.

1.�Nasazení�držáku�plachty

2.�Nastavení řídítek�vyžínačů 5316SE,�5316SBE
5316SPE,�5316SHE

2.�Nastavení řidítek�vyžínače�5316SLE

1.�Pojezd�se�vyžínači�5316SE

2.�Zastavení�vyžínače�5316SHE

Na�levé�straně�řídítek�zmá kněte�páku�spojky
(1)�obr.3�tak,�aby�byla�zaji těna�pojistkou�(2),
ím se�vypne�pojezd�vyžínače.�Zároveň zmá-
kněte�páku�bezpe nostního�vypína e�(3)�obr.3

Na�pravé�straně�řídítek�nastavte�páku�akcelerá-
toru�do�polohy�START nebo�MAX�obr.6.�Nastar-
tujte�motor�podle�návodu�k�pou ívání�motoru.
Nastavte�max.�otá ky�motoru�pákou�akcelerátoru.
Uchopte�rukojeti řídítek,�uvolněte�páku�spojky(1)
a�seka ka�se�rozjede.�Páku�bezpe nostního
vypína e(3)�obr.3�dr te�zmá knutou.

Zmá kněte�páku�spojky�(1)�obr.3�a�vyžínače�se
zastaví.�Nastavte�páku�akcelerátoru�do�polohy
STOP nebo�MIN�obr.6.�Uvolněte�páku�bezpe -
nostního�vypína e�(3)�obr.3.�Zastavení�vyžínače
uvolněním�páky�bezpe nostního�vypína e,
pou ijte�jen�v�nouzových�případech.
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3.�Pojez�vyžínači�5316SE
Na�levé�straně�řídítek�zmá kněte�páku�spojky
(1)�obr.4�tak,�aby�byla�zaji těna�pojistkou�(2),
ím se�vypne�pojezd�vyžínače.�Na�pravé�straně

řídítek�nastavte�páku�akcelerátoru�do�polohy
START nebo�MAX�obr.6.�Nastartujte�motor�podle
návodu�k�pou ívání�motoru.�Nastavte�max.
otá ky�motoru�pákou�akcelerátoru.�Uchopte
rukojeti řídítek.�Zmá kněte�páku�s�pojistkou�(3)
obr.4�na�pravé�straně�řídítek.�Páku�ma kejte�do
dvou�třetin�zdvihu�velmi�pomalu,�aby�se ací�ro-
tor�sta il�rozto it�a�motor�se�nezastavil.�Rozběh
vyžínacího�rotoru�je�provázen áste ným�pro-
kluzem�klínového řemenu�a�tím�souvisejícími�jevy
(drn ení,�pískání).
Po�rozto ení�rotoru�přimá kněte�páku
úplně k�rukojeti.�Uvolněte�páku�spojky�(1)�pojist-
kou�(2)�a�seka ka�se�rozjede.
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4.�Zastavení�vyžínačů 5316S
Zmáčkněte�páku�spojky�(1)�obr.4�a�stroj�se�za-
staví.�Pohon�vyžínacího�rotoru�vypínejte�po-
zvolným�uvolněním�pravé�páky�(3)�obr.4.
Nastavte�páku�akcelerátoru�do�polohy�STOP
nebo�MIN�obr.6.�Zastavení�sekačky�uvolněním
páky�(3)�brzdy�rotoru�použijte�jen�v�nouzových
případech.
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GBVI. Adjustment�and�Maintenance

Before�knife�replacement�and�before
every�check�of�the�mowing�gear�always�disco-

nnect�the�power�terminal�from�the�ignition�spark.
Release�and�fully�dismantle�the�nut�(2)�(fig.�5)
and�remove�the�washer�(6).�When�taking�out�the
screw�(1)�hold�the�knife�(3)�and�take�the�screw
out�through�the�auxiliary�opening�in�the�bottom
disc�(4).�Remove�the�knife,�turn�it�round�and
assemble�again�(the�knife�is�sharpened�on�both
sides).�When�both�side�cutting�edges�are�insuffi-
ciently�sharp�sharpen�the�edges�and�level�the
knife�if�slightly�bent.�Replace�the�knife�with�a
new�one�if�seriously�damaged�or�extensively�bent.
Some�mowers�have�the�nuts�secured�with�a�lock
pin.�Remove�the�lock�pin�before�dismantling�and
replace�with�a�new�one�when�assembling�the
connection�again.

1.�Mowing�knife�replacement

Never�use�the�machine�without�a�com-
plete�set�of�the�knives! All�assembled�parts�must
be�original,�supplied�by�the�manufacturer.

2.�V-belt�tightening�and�check�of�rotor�belt
tightening�mechanism

Place�the�mower�on�a�work�table.�Fix
the�wheels�with�wedges�to�prevent�spontaneous
move�of�the�mower.
Dismantle�the�bottom�cover�(5)�(fig.�8),�loosen
the�nuts�(2)�and�tighten�the�drive�belt�(9)�with�the
nut�(3). The�belt�should�be�tightened�to�provide
for�10-15�mm�slack�and�for�clearance�of�the�rotor
drive�belt�(8). Tighten�the�nut�(2)�and�replace�the
cover�(5).�Never�tighten�the�belt�without�released
nuts�(2).
Take�off�the�plastic�cover�covering�the�mower
front.�Check�correct�adjustment�of�the�tightening
pulley�of�the�drive�belt�in�relation�to�the�mower
box�once�a�month,�depending�on�the�mower�ope-
ration.�When�placing�a�ruler�on�the�upper�face�of
the�opening�in�the�box�(fig.�9)�the�upper�side�of
the�pulley�lining�(1)�should�be�about�8�mm�below
the�box�level. Adjust�the�position�with�mechanical
bending.�With�fully�depressed�lever�on�the
right-hand�handlebar�the�pulley�must�sufficiently
tighten�the�belt�(the�spring�on�the�rod�must�be
pressed�by�about�2�mm�in�comparison�to�the�nor-
mal�state).�When�the�belt�is�turning�the�pulley
must�not�oscillate.�Remove�the�pulley�oscillation
with�the�adjustment�bolt�(1)�(fig.�6)�and�the�lever
bolt�(3)�(fig.�3).

3.�Move�adjustment

Move�of�the�machine�is�adjusted�with�the
adjustment�bolt�on�the�lever�line�(1)�(fig.�3)�or�with
the�bolt�(2)�(fig.�6)�with�the�result�that�when�the
move�lever�is�engaged�(1)�(fig.�3)�the�machine
cannot�be�reversed.

4.�Belt�replacement

Place�the�mower�on�a�work�table.�Fix�the
wheels�with�wedges�to�prevent�spontaneous�move
of�the�mower.�Dismantle�the�plastic�cover�from�the
mower.�Dismantle�the�bottom�cover�(5)�and�loosen
the�V-belt�tightening�union�(4)�(fig.�8)�with�nuts�(2)
and�(3).�Shift�the�engine�towards�the�mowing�gear
and�replace�the�move�belt�(9).�Dismantle�the�belt
tightening�union�(4)�and�remove�the�rotor�belt�(8)
from�the�pulley�(10).�Dismantle�the�rotor�pulley
from�the�cartridge�(3�M6�bolts,�3�M6�nuts,�fig.�9)
and�pull�the�belt�out�of�the�box. The�assembly�is
to�be�done�in�the�reverse�order. Tighten�the�move
belt�pursuant�to�Chapter�VI/2.�Before�replacing�the
plastic�cover�check�operation�of�the�tightening�pu-
lley�pursuant�to�chapter�VI/2.
When�changing�the�drive�belt�of�the�mowing�rotor,
performing�the�role�of�the�clutch,�use�exclusively
original�belts�supplied�by�the�manufacturer�or
assembled�by�an�authorised�service�shop�of
MOTOR�JIKOV. The�manufacturer�takes�no�res-
ponsibility�for�correct�operation�of�the�transmission
if�you�use�another�belt.

5.�Engine

When�operating�the�engine�follow�the
instruction�for�use�of�the�particular�engine�type.

6.�Transmission

The�transmission�box�is�filled�with�per-
manent�transmission�oil�of�SAE�90�class.�When
cleaning�the�mower�a�check�for�leak�of�the�oil
from�the�transmission�box�is�recommended.�Per-
form�the�check�via�the�two�little�windows�in�the
real�wall�of�the�box�(6)�(fig.�8).
In�the�case�of�detected�leak�replace�the�worn
shaft�sealing�rings. The�replacement�should�be
done�by�an�authorised�service�centre.

IV.�Příprava�k�použití

V.�Práce�se�strojem

Zkontrolujte�upevnění�nožů vyžínacího
rotoru�a�jejich�neporušenost.

Stroj�je�určen�pro�vyžínání�travních�po-
rostů stébelnatých�travin�a�tenkých�náletových
rostlin�nedřevinatého�charakteru�na�udržovanýc
plochách.�Není�určen�pro�parkovou�úpravu�trav-
ních�porostů.
Travnatý�porost�je�vyžínán��vysokou�obvodovou
rychlostí�třemi�otočně uloženými�noži�vyžínacího
rotoru�a�je�odhazován�na�plachtu,�která�ho řád-
kuje.�Při�vyžínání�vždy�objíždějte�sečenou�plochu
ve�směru�proti�otáčení�hodinových�ručiček�tak,
aby žací�rotor�odhazoval�sečený�porost�na�pose-
čenou�pravou�stranu.�Pokud�je�vyžínaný�porost
velmi�hustý,�prorostlý,�podehnilý�nebo�polehlý,
je�nutné�snížit�úměrně�šíři�záběru�stroje�tak,�aby
nedocházelo�k�nahromadění�porostu�před�stro-
jem.�Pokud�se�tak�stane,�zastavte�stroj�a�vyží-
nací��rotor�nahromaděný�porost�odhodí.�Pokud
ale�dojde�k�zahlcení�prostoru�mezi�vyžínacím
rotorem�a�strojem,�zastavte,�vypněte�motor�a
prostor�vyčistěte.
Výšku�strniště zajišťuje�spodní�disk�a�nelze�ji�mě-
nit.�Disk�kopíruje�terén,�a�proto�při�vyžínání�velmi
nerovných�ploch�nemusí�být�výška�strniště po�ce-
lé�ploše�rovnoměrně dodržena.�Při�sečení�je�nut-
né�dávat�pozor�na�to,�aby�byl�spodní�disk�neustá-
le�přitlačován�k�zemi�a�neodskakoval.

Před�prvním�spuštěním�motoru�zkontro-
lujte�hladinu�oleje�na�měrce,�případně olej�doplňte.

Do�závěsu�u�pravého�kola�nasaďte�držák�plach-
ty�s�nasunutou�plachtou.

Polohu řídítek�lze�přestavit�maticí�s�pákou�(1)
obr.2.�Páku�matice�je�vhodné�nastavit�do�horní
polohy,�a�tím�usnadnit�startování.

Konstrukce řidítek�umožňuje�výškové�a�stranové
nastaení,�což je�výhodné�při�vyžínání�kolem�zdí,
plotů,�porostů apod. Transportní�poloha
sklopených řidítek�umožňuje�bezproblémové
naložení�do�zavazadlového�prostoru�osobního
automobilu.

1.�Nasazení�držáku�plachty

2.�Nastavení řídítek�vyžínačů 5316SE,�5316SBE
5316SPE,�5316SHE

2.�Nastavení řidítek�vyžínače�5316SLE

1.�Pojezd�se�vyžínači�5316SE

2.�Zastavení�vyžínače�5316SHE

Na�levé�straně�řídítek�zmá kněte�páku�spojky
(1)�obr.3�tak,�aby�byla�zaji těna�pojistkou�(2),
ím se�vypne�pojezd�vyžínače.�Zároveň zmá-
kněte�páku�bezpe nostního�vypína e�(3)�obr.3

Na�pravé�straně�řídítek�nastavte�páku�akcelerá-
toru�do�polohy�START nebo�MAX�obr.6.�Nastar-
tujte�motor�podle�návodu�k�pou ívání�motoru.
Nastavte�max.�otá ky�motoru�pákou�akcelerátoru.
Uchopte�rukojeti řídítek,�uvolněte�páku�spojky(1)
a�seka ka�se�rozjede.�Páku�bezpe nostního
vypína e(3)�obr.3�dr te�zmá knutou.

Zmá kněte�páku�spojky�(1)�obr.3�a�vyžínače�se
zastaví.�Nastavte�páku�akcelerátoru�do�polohy
STOP nebo�MIN�obr.6.�Uvolněte�páku�bezpe -
nostního�vypína e�(3)�obr.3.�Zastavení�vyžínače
uvolněním�páky�bezpe nostního�vypína e,
pou ijte�jen�v�nouzových�případech.
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3.�Pojez�vyžínači�5316SE
Na�levé�straně�řídítek�zmá kněte�páku�spojky
(1)�obr.4�tak,�aby�byla�zaji těna�pojistkou�(2),
ím se�vypne�pojezd�vyžínače.�Na�pravé�straně

řídítek�nastavte�páku�akcelerátoru�do�polohy
START nebo�MAX�obr.6.�Nastartujte�motor�podle
návodu�k�pou ívání�motoru.�Nastavte�max.
otá ky�motoru�pákou�akcelerátoru.�Uchopte
rukojeti řídítek.�Zmá kněte�páku�s�pojistkou�(3)
obr.4�na�pravé�straně�řídítek.�Páku�ma kejte�do
dvou�třetin�zdvihu�velmi�pomalu,�aby�se ací�ro-
tor�sta il�rozto it�a�motor�se�nezastavil.�Rozběh
vyžínacího�rotoru�je�provázen áste ným�pro-
kluzem�klínového řemenu�a�tím�souvisejícími�jevy
(drn ení,�pískání).
Po�rozto ení�rotoru�přimá kněte�páku
úplně k�rukojeti.�Uvolněte�páku�spojky�(1)�pojist-
kou�(2)�a�seka ka�se�rozjede.
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4.�Zastavení�vyžínačů 5316S
Zmáčkněte�páku�spojky�(1)�obr.4�a�stroj�se�za-
staví.�Pohon�vyžínacího�rotoru�vypínejte�po-
zvolným�uvolněním�pravé�páky�(3)�obr.4.
Nastavte�páku�akcelerátoru�do�polohy�STOP
nebo�MIN�obr.6.�Zastavení�sekačky�uvolněním
páky�(3)�brzdy�rotoru�použijte�jen�v�nouzových
případech.
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Before�knife�replacement�and�before
every�check�of�the�mowing�gear�always�disco-

nnect�the�power�terminal�from�the�ignition�spark.
Release�and�fully�dismantle�the�nut�(2)�(fig.�5)
and�remove�the�washer�(6).�When�taking�out�the
screw�(1)�hold�the�knife�(3)�and�take�the�screw
out�through�the�auxiliary�opening�in�the�bottom
disc�(4).�Remove�the�knife,�turn�it�round�and
assemble�again�(the�knife�is�sharpened�on�both
sides).�When�both�side�cutting�edges�are�insuffi-
ciently�sharp�sharpen�the�edges�and�level�the
knife�if�slightly�bent.�Replace�the�knife�with�a
new�one�if�seriously�damaged�or�extensively�bent.
Some�mowers�have�the�nuts�secured�with�a�lock
pin.�Remove�the�lock�pin�before�dismantling�and
replace�with�a�new�one�when�assembling�the
connection�again.

1.�Mowing�knife�replacement

Never�use�the�machine�without�a�com-
plete�set�of�the�knives! All�assembled�parts�must
be�original,�supplied�by�the�manufacturer.

2.�V-belt�tightening�and�check�of�rotor�belt
tightening�mechanism

Place�the�mower�on�a�work�table.�Fix
the�wheels�with�wedges�to�prevent�spontaneous
move�of�the�mower.
Dismantle�the�bottom�cover�(5)�(fig.�8),�loosen
the�nuts�(2)�and�tighten�the�drive�belt�(9)�with�the
nut�(3). The�belt�should�be�tightened�to�provide
for�10-15�mm�slack�and�for�clearance�of�the�rotor
drive�belt�(8). Tighten�the�nut�(2)�and�replace�the
cover�(5).�Never�tighten�the�belt�without�released
nuts�(2).
Take�off�the�plastic�cover�covering�the�mower
front.�Check�correct�adjustment�of�the�tightening
pulley�of�the�drive�belt�in�relation�to�the�mower
box�once�a�month,�depending�on�the�mower�ope-
ration.�When�placing�a�ruler�on�the�upper�face�of
the�opening�in�the�box�(fig.�9)�the�upper�side�of
the�pulley�lining�(1)�should�be�about�8�mm�below
the�box�level. Adjust�the�position�with�mechanical
bending.�With�fully�depressed�lever�on�the
right-hand�handlebar�the�pulley�must�sufficiently
tighten�the�belt�(the�spring�on�the�rod�must�be
pressed�by�about�2�mm�in�comparison�to�the�nor-
mal�state).�When�the�belt�is�turning�the�pulley
must�not�oscillate.�Remove�the�pulley�oscillation
with�the�adjustment�bolt�(1)�(fig.�6)�and�the�lever
bolt�(3)�(fig.�3).

3.�Move�adjustment

Move�of�the�machine�is�adjusted�with�the
adjustment�bolt�on�the�lever�line�(1)�(fig.�3)�or�with
the�bolt�(2)�(fig.�6)�with�the�result�that�when�the
move�lever�is�engaged�(1)�(fig.�3)�the�machine
cannot�be�reversed.

4.�Belt�replacement

Place�the�mower�on�a�work�table.�Fix�the
wheels�with�wedges�to�prevent�spontaneous�move
of�the�mower.�Dismantle�the�plastic�cover�from�the
mower.�Dismantle�the�bottom�cover�(5)�and�loosen
the�V-belt�tightening�union�(4)�(fig.�8)�with�nuts�(2)
and�(3).�Shift�the�engine�towards�the�mowing�gear
and�replace�the�move�belt�(9).�Dismantle�the�belt
tightening�union�(4)�and�remove�the�rotor�belt�(8)
from�the�pulley�(10).�Dismantle�the�rotor�pulley
from�the�cartridge�(3�M6�bolts,�3�M6�nuts,�fig.�9)
and�pull�the�belt�out�of�the�box. The�assembly�is
to�be�done�in�the�reverse�order. Tighten�the�move
belt�pursuant�to�Chapter�VI/2.�Before�replacing�the
plastic�cover�check�operation�of�the�tightening�pu-
lley�pursuant�to�chapter�VI/2.
When�changing�the�drive�belt�of�the�mowing�rotor,
performing�the�role�of�the�clutch,�use�exclusively
original�belts�supplied�by�the�manufacturer�or
assembled�by�an�authorised�service�shop�of
MOTOR�JIKOV. The�manufacturer�takes�no�res-
ponsibility�for�correct�operation�of�the�transmission
if�you�use�another�belt.

5.�Engine

When�operating�the�engine�follow�the
instruction�for�use�of�the�particular�engine�type.

6.�Transmission

The�transmission�box�is�filled�with�per-
manent�transmission�oil�of�SAE�90�class.�When
cleaning�the�mower�a�check�for�leak�of�the�oil
from�the�transmission�box�is�recommended.�Per-
form�the�check�via�the�two�little�windows�in�the
real�wall�of�the�box�(6)�(fig.�8).
In�the�case�of�detected�leak�replace�the�worn
shaft�sealing�rings. The�replacement�should�be
done�by�an�authorised�service�centre.

IV.�Příprava�k�použití

V.�Práce�se�strojem

Zkontrolujte�upevnění�nožů vyžínacího
rotoru�a�jejich�neporušenost.

Stroj�je�určen�pro�vyžínání�travních�po-
rostů stébelnatých�travin�a�tenkých�náletových
rostlin�nedřevinatého�charakteru�na�udržovanýc
plochách.�Není�určen�pro�parkovou�úpravu�trav-
ních�porostů.
Travnatý�porost�je�vyžínán��vysokou�obvodovou
rychlostí�třemi�otočně uloženými�noži�vyžínacího
rotoru�a�je�odhazován�na�plachtu,�která�ho řád-
kuje.�Při�vyžínání�vždy�objíždějte�sečenou�plochu
ve�směru�proti�otáčení�hodinových�ručiček�tak,
aby žací�rotor�odhazoval�sečený�porost�na�pose-
čenou�pravou�stranu.�Pokud�je�vyžínaný�porost
velmi�hustý,�prorostlý,�podehnilý�nebo�polehlý,
je�nutné�snížit�úměrně�šíři�záběru�stroje�tak,�aby
nedocházelo�k�nahromadění�porostu�před�stro-
jem.�Pokud�se�tak�stane,�zastavte�stroj�a�vyží-
nací��rotor�nahromaděný�porost�odhodí.�Pokud
ale�dojde�k�zahlcení�prostoru�mezi�vyžínacím
rotorem�a�strojem,�zastavte,�vypněte�motor�a
prostor�vyčistěte.
Výšku�strniště zajišťuje�spodní�disk�a�nelze�ji�mě-
nit.�Disk�kopíruje�terén,�a�proto�při�vyžínání�velmi
nerovných�ploch�nemusí�být�výška�strniště po�ce-
lé�ploše�rovnoměrně dodržena.�Při�sečení�je�nut-
né�dávat�pozor�na�to,�aby�byl�spodní�disk�neustá-
le�přitlačován�k�zemi�a�neodskakoval.

Před�prvním�spuštěním�motoru�zkontro-
lujte�hladinu�oleje�na�měrce,�případně olej�doplňte.

Do�závěsu�u�pravého�kola�nasaďte�držák�plach-
ty�s�nasunutou�plachtou.

Polohu řídítek�lze�přestavit�maticí�s�pákou�(1)
obr.2.�Páku�matice�je�vhodné�nastavit�do�horní
polohy,�a�tím�usnadnit�startování.

Konstrukce řidítek�umožňuje�výškové�a�stranové
nastaení,�což je�výhodné�při�vyžínání�kolem�zdí,
plotů,�porostů apod. Transportní�poloha
sklopených řidítek�umožňuje�bezproblémové
naložení�do�zavazadlového�prostoru�osobního
automobilu.

1.�Nasazení�držáku�plachty

2.�Nastavení řídítek�vyžínačů 5316SE,�5316SBE
5316SPE,�5316SHE

2.�Nastavení řidítek�vyžínače�5316SLE

1.�Pojezd�se�vyžínači�5316SE

2.�Zastavení�vyžínače�5316SHE

Na�levé�straně�řídítek�zmá kněte�páku�spojky
(1)�obr.3�tak,�aby�byla�zaji těna�pojistkou�(2),
ím se�vypne�pojezd�vyžínače.�Zároveň zmá-
kněte�páku�bezpe nostního�vypína e�(3)�obr.3

Na�pravé�straně�řídítek�nastavte�páku�akcelerá-
toru�do�polohy�START nebo�MAX�obr.6.�Nastar-
tujte�motor�podle�návodu�k�pou ívání�motoru.
Nastavte�max.�otá ky�motoru�pákou�akcelerátoru.
Uchopte�rukojeti řídítek,�uvolněte�páku�spojky(1)
a�seka ka�se�rozjede.�Páku�bezpe nostního
vypína e(3)�obr.3�dr te�zmá knutou.

Zmá kněte�páku�spojky�(1)�obr.3�a�vyžínače�se
zastaví.�Nastavte�páku�akcelerátoru�do�polohy
STOP nebo�MIN�obr.6.�Uvolněte�páku�bezpe -
nostního�vypína e�(3)�obr.3.�Zastavení�vyžínače
uvolněním�páky�bezpe nostního�vypína e,
pou ijte�jen�v�nouzových�případech.
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3.�Pojez�vyžínači�5316SE
Na�levé�straně�řídítek�zmá kněte�páku�spojky
(1)�obr.4�tak,�aby�byla�zaji těna�pojistkou�(2),
ím se�vypne�pojezd�vyžínače.�Na�pravé�straně

řídítek�nastavte�páku�akcelerátoru�do�polohy
START nebo�MAX�obr.6.�Nastartujte�motor�podle
návodu�k�pou ívání�motoru.�Nastavte�max.
otá ky�motoru�pákou�akcelerátoru.�Uchopte
rukojeti řídítek.�Zmá kněte�páku�s�pojistkou�(3)
obr.4�na�pravé�straně�řídítek.�Páku�ma kejte�do
dvou�třetin�zdvihu�velmi�pomalu,�aby�se ací�ro-
tor�sta il�rozto it�a�motor�se�nezastavil.�Rozběh
vyžínacího�rotoru�je�provázen áste ným�pro-
kluzem�klínového řemenu�a�tím�souvisejícími�jevy
(drn ení,�pískání).
Po�rozto ení�rotoru�přimá kněte�páku
úplně k�rukojeti.�Uvolněte�páku�spojky�(1)�pojist-
kou�(2)�a�seka ka�se�rozjede.
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4.�Zastavení�vyžínačů 5316S
Zmáčkněte�páku�spojky�(1)�obr.4�a�stroj�se�za-
staví.�Pohon�vyžínacího�rotoru�vypínejte�po-
zvolným�uvolněním�pravé�páky�(3)�obr.4.
Nastavte�páku�akcelerátoru�do�polohy�STOP
nebo�MIN�obr.6.�Zastavení�sekačky�uvolněním
páky�(3)�brzdy�rotoru�použijte�jen�v�nouzových
případech.
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GBVI. Adjustment�and�Maintenance

Before�knife�replacement�and�before
every�check�of�the�mowing�gear�always�disco-

nnect�the�power�terminal�from�the�ignition�spark.
Release�and�fully�dismantle�the�nut�(2)�(fig.�5)
and�remove�the�washer�(6).�When�taking�out�the
screw�(1)�hold�the�knife�(3)�and�take�the�screw
out�through�the�auxiliary�opening�in�the�bottom
disc�(4).�Remove�the�knife,�turn�it�round�and
assemble�again�(the�knife�is�sharpened�on�both
sides).�When�both�side�cutting�edges�are�insuffi-
ciently�sharp�sharpen�the�edges�and�level�the
knife�if�slightly�bent.�Replace�the�knife�with�a
new�one�if�seriously�damaged�or�extensively�bent.
Some�mowers�have�the�nuts�secured�with�a�lock
pin.�Remove�the�lock�pin�before�dismantling�and
replace�with�a�new�one�when�assembling�the
connection�again.

1.�Mowing�knife�replacement

Never�use�the�machine�without�a�com-
plete�set�of�the�knives! All�assembled�parts�must
be�original,�supplied�by�the�manufacturer.

2.�V-belt�tightening�and�check�of�rotor�belt
tightening�mechanism

Place�the�mower�on�a�work�table.�Fix
the�wheels�with�wedges�to�prevent�spontaneous
move�of�the�mower.
Dismantle�the�bottom�cover�(5)�(fig.�8),�loosen
the�nuts�(2)�and�tighten�the�drive�belt�(9)�with�the
nut�(3). The�belt�should�be�tightened�to�provide
for�10-15�mm�slack�and�for�clearance�of�the�rotor
drive�belt�(8). Tighten�the�nut�(2)�and�replace�the
cover�(5).�Never�tighten�the�belt�without�released
nuts�(2).
Take�off�the�plastic�cover�covering�the�mower
front.�Check�correct�adjustment�of�the�tightening
pulley�of�the�drive�belt�in�relation�to�the�mower
box�once�a�month,�depending�on�the�mower�ope-
ration.�When�placing�a�ruler�on�the�upper�face�of
the�opening�in�the�box�(fig.�9)�the�upper�side�of
the�pulley�lining�(1)�should�be�about�8�mm�below
the�box�level. Adjust�the�position�with�mechanical
bending.�With�fully�depressed�lever�on�the
right-hand�handlebar�the�pulley�must�sufficiently
tighten�the�belt�(the�spring�on�the�rod�must�be
pressed�by�about�2�mm�in�comparison�to�the�nor-
mal�state).�When�the�belt�is�turning�the�pulley
must�not�oscillate.�Remove�the�pulley�oscillation
with�the�adjustment�bolt�(1)�(fig.�6)�and�the�lever
bolt�(3)�(fig.�3).

3.�Move�adjustment

Move�of�the�machine�is�adjusted�with�the
adjustment�bolt�on�the�lever�line�(1)�(fig.�3)�or�with
the�bolt�(2)�(fig.�6)�with�the�result�that�when�the
move�lever�is�engaged�(1)�(fig.�3)�the�machine
cannot�be�reversed.

4.�Belt�replacement

Place�the�mower�on�a�work�table.�Fix�the
wheels�with�wedges�to�prevent�spontaneous�move
of�the�mower.�Dismantle�the�plastic�cover�from�the
mower.�Dismantle�the�bottom�cover�(5)�and�loosen
the�V-belt�tightening�union�(4)�(fig.�8)�with�nuts�(2)
and�(3).�Shift�the�engine�towards�the�mowing�gear
and�replace�the�move�belt�(9).�Dismantle�the�belt
tightening�union�(4)�and�remove�the�rotor�belt�(8)
from�the�pulley�(10).�Dismantle�the�rotor�pulley
from�the�cartridge�(3�M6�bolts,�3�M6�nuts,�fig.�9)
and�pull�the�belt�out�of�the�box. The�assembly�is
to�be�done�in�the�reverse�order. Tighten�the�move
belt�pursuant�to�Chapter�VI/2.�Before�replacing�the
plastic�cover�check�operation�of�the�tightening�pu-
lley�pursuant�to�chapter�VI/2.
When�changing�the�drive�belt�of�the�mowing�rotor,
performing�the�role�of�the�clutch,�use�exclusively
original�belts�supplied�by�the�manufacturer�or
assembled�by�an�authorised�service�shop�of
MOTOR�JIKOV. The�manufacturer�takes�no�res-
ponsibility�for�correct�operation�of�the�transmission
if�you�use�another�belt.

5.�Engine

When�operating�the�engine�follow�the
instruction�for�use�of�the�particular�engine�type.

6.�Transmission

The�transmission�box�is�filled�with�per-
manent�transmission�oil�of�SAE�90�class.�When
cleaning�the�mower�a�check�for�leak�of�the�oil
from�the�transmission�box�is�recommended.�Per-
form�the�check�via�the�two�little�windows�in�the
real�wall�of�the�box�(6)�(fig.�8).
In�the�case�of�detected�leak�replace�the�worn
shaft�sealing�rings. The�replacement�should�be
done�by�an�authorised�service�centre.

(1) pojist-

(1) obr. 4 a stroj se za-

 udržovaných

1. Pojezd vyžínači 5316SE, 5316SBE, 5316SPE
Na pravé straně řídítek nastavte ovládací páku
akcelerátoru do polohy MAX. Nastartujte motor.
Řiďte se přitom pokyny uvedenými v návodu k
používání pro motor. Při startování motoru musí
 být obě páky  (1) a (3) obr. 5 na řídítkáchuvolněné. 
Nastavte max. otáčky motoru pákou akcelerátoru.
Uchopte rukojeti řídítek. Zmáčkněte páku
s pojistkou(3) obr.5 na pravé straně řídítek. Páku
mačkejte do dvou třetin zdvihu velmi pomalu,
aby se vyžínací rotor stačil roztočit a motor se ne-
zastavil. Rozběh vyžínacího rotoru je provázen
částečným prokluzem klínového řemenu, a s tím
souvisejícími jevy (drnčení, pískání). Po roztočení
rotoru přimáčkněte páku úplně k rukojeti.
Zapojení pojezdu se provede pákou (1) obr.5
na levé straně řídítek. Páku zmáčkněte k rukojeti  
a stroj se rozjede.

2. Zastavení vyžínačů 5316SE, 5316SBE, 5316SPE
Uvolněte levou páku (1) obr.5 a stroj se zastaví.
Pohon vyžínacího rotoru vypínejte pozvolným
uvolněním pravé páky (3) obr.5. Při otáčení nebo
zpětném pohybu se strojem není třeba zastavovat 
rotor, aby se zbytečně nemařila energie
roztočeného rotoru. Motor se vypíná posunutím
páky akcelerátoru do polohy MIN nebo STOP.

V případě, že dojde ke kritické situaci,
uvolněte ihned obě páky na řídítkách. 
Páky se vrátí do nulové polohy, pojezd se 

zastaví a bezpečnostní brzda zastaví žací rotor ve 
velmi krátké době.

3. Pojezd vyžínačem 5316SLE
Na pravé straně řídítek nastavte ovládací páku akcel-
erátoru (2) obr.13 do polohy MAX. Nastartujte motor. 
Řiďte se při tom pokyny uvedenými v návodu k používání 
pro motor. Při startování motoru musí být obě páky 
spojek (1) a (3) obr.13 na řídítkách uvolněné. Nastavte 
max. otáčky motoru pákou akcelerátoru. Uchopte řídítka, 
zmáčkněte páku s pojistkou (3) obr.13 na pravé straně 
řídítek. Páku mačkejte do 2třetin zdvihu velmi pomalu, 
aby se žací rotoru stačil roztočit a motor nezastavil. Roz-
běh vyžínacího rotoru je provázen částečným prokluzem 
klínového řemene a s tím souvisejícími jevy (drnčení, 
pískání). Po roztočení vyžínacího rotoru přimáčkněte 
páku úplně k rukojeti. Zapojení pojezdu se provede 
pákou (1) obr.13 na levé straně  řídítek. Páku zmáčkněte 
k rukojeti a stroj se rozjede. Při vyžínání můžete využít 
sklopné hrazdy (4) obr.13 a řídít stroj jednou rukou.

4. Zastavení vyžínače 5316SLE.
Při jízdě se sklopenou hrazdou (4) obr.13 uchopte 
pravou rukou páku (3) obr.13, uvolněte hrazdu, na 
levé straně řídítek uvolněte páku (1) obr.13 a stroj se 
zastaví. Pohon vyžínacího rotoru vypínejte pozvolným 
uvolněním páky (3) na pravé straně řídítek. Při otáčení 
nebo zpětném pohybu se strojem není třeba 
zastavovat rotor, aby se zbytečně nemařila energie
roztočeného rotoru. Motor se vypíná posunutím páky 
akcelerátoru (2) obr.13 do polohy MIN nebo STOP.
 
5. Pojezd vyžínačem 5316SLEV
Na pravé straně řídítek nastavte ovládací páku 
akcelerátoru (2) obr.13 do plohy MAX. Nastartujte 
motor dle pokynů v návodu k používání pro motor. 
Při startování motoru musí být obě páky spojek (1) 
a (3) obr.13 na řídítkách uvolněné.Nastavte max.
otáčky motoru pákou akcelerátoru. Uchopte řídítka, 
zmáčkněte páku s pojistkou(3) obr.13 na pravé straně 
řídítek. Páku mačkejte do 2/3 zdvihu velmi pomalu, 
aby se žací rotor roztočil a motor nezastavil. Rozběh 
vyžínacího rotoru  je provázen částečným prokluzem 
klínového řemene, drnčením a pískáním. Po roztočení  
rotoru přimáčkněte páku úplně k rukojeti.
Zapojení pojezdu se provede pákou (1) obr.13 na levé
straně řídítek. Páku zmáčkněte k rukojeti a stroj se
rozjede. 
Při vyžínání je možné využít sklopné hrazdy (4) obr.13
a řídit stroj jednou rukou.



6. Zastavení vyžínače 5316SLE

Postup nastavení pracovní polohy řídítek

Jedete-li se sklopenou hrazdou (4) obr.13 uchopte pravou 
rukou páku (3) obr.13 a uvolněte madlo nebo uvolněte 
levou rukou páku (1) obr.13 a stroj se zastaví. Pohon 
vyžínacího  rotoru vypínejte pozvolným uvolněním pravé 
páky (3) obr.13. Při otáčení nebo zpětném pohybu se stro-
jem není třeba zastavovat rotor, aby se zbytečně nemařila 
energie roztočeného rotoru. Motor se vypíná posunutím 
páky akcelerátoru (2) obr.13 do polohy MIN nebo STOP.

1. Uvolněte PÁKU svěrného spoje č.1 o 1 otáčku.
2. Uvolněte páku aretace polohy č.2 o 3 otáčky.
3. Nastavte příslušnou polohu řídítek - žlutá šipka
    na trubce horního dílu směřuje k žlutému dílku    
    jednotlivých  poloh na spodním dílu.
4. PÁKU aretace polohy č.2 dotáhněte.
5. PÁKU svěrného spoje č.1 dotáhněte.

Změnu rychlosti pojezdu zajistíte přestavením 
ovládací páky (6) obr.13 na levé straně řídítek. 
Ovládací páku je možné nastavit do 7 poloh.
Změnu rychlosti pojezdu provádět pouze po nas-
tartování motoru! Při nedodržení tohoto nařízení je 
nebezpečí poškození stroje!
 
6. Zastavení vyžínače 5316SLEV
Při jízdě se sklopenou hrazdou (4) obr.13 uchopte pra-
vou rukou páku (3) obr.13, uvolněte hrazdu, na levé
straně řídítek uvolněte páku (1) obr.13 a stroj se zastaví.  
Pohon vyžínacího rotoru vypínejte pozvolným 
uvolněním páky (3) na pravé straně řídítek. Při otáčení 
nebo zpětném pohybu se strojem není třeba 
zastavovat rotor, aby se zbytečně nemařila energie
roztočeného rotoru. Motor se vypíná posunutím páky 
akcelerátoru (2) obr.13 do polohy MIN nebo STOP. 
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obr. 4

4. Výměna řemenů vyžínače 5316SE,    
                5316SBE, 5316SPE, 5316SLE

obr.10 ma-

obr. 11

obr. 10.

Seřizování  a údržba

3.Seřízení pojezdu vyžínačů 5316SE, 5316SBE,
   5316SPE, 5316SLE, 5316SLEV

MOTOR JIKOV GREEN a.s. Při použití jiného 
řemene výrobce neručí za správnou funkci převodu.

 Při napínání řemenu pojezdu (9)obr.10 je u typu 
 5316SLEV postup následující: 
 -dotlačit motor směrem k řídítkům
 -dotáhnout matici (3) do polohy kontaktu se skříní
 -dotáhnout dále matici (3) o 1,5-2 otáčky.

, 5316SLE

4.Výměna řemenů vyžínačů 5316SE, 5616SBE, 
                            5316SPE, 5316SLE, 5316SLEV

Při úplně zmáčknuté páce (3) obr.5 a (3) obr.13 
na pravé rukojeti musí kladka dostatečně napínat 
řemen

               U 5316SE, U 5316SBE a 5316SPE 
seřízení proveďte šroubem na lanovodu páky (1) 
obr.13 nebo šroubem (2) obr.7.
U 5316SLE a 5316SLEV seřiďte šroubem na lano-
vodu páky (1) obr.13 nebo šroubem (2) obr.7.



GBIII.�Principal�Technical�Data

Business name BDR582 BDR583

Order numer 5316 SE 5316 SBE 5316 SPE 5316 SHE 5316 SLE

Length 1360 mm

Height 960 mm

Transport height 650 mm

Width 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 660 mm

Weight 58 kg 58 kg 61 kg 58 kg 62 kg

Maximumreach 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 640 mm

DriveWheel YES

Engine
Briggs-
Stratton

650 Series

Briggs-
Stratton

650 Series

Briggs-
Stratton

850 Series

Honda
GCV 160

Honda
GCV 160

Engine power (kW) 4,1 4,1 4,4 4,1 4,1

Max. engine speed (rev./min) 3000 3000 3000 3000 3000

Acoustic pressure at operatoŕ s place LA

(dle ČSNENISO11 201) (dB) 79,7 79,9 79,6 84 77,2

Resulting weighed value of vibrations
(dle ČSNEN836+A1 change A2) (m/s2) 4,7 4,7 2,7 3,4 1,5

Guaranteed level of acoustic performace Lwa

(dle ČSNISO11 094) (dB)
91 92 92 92 90

VI.�Seřizování�a�údržba VII.�Likvidace�výrobku

Pojezdová�kola�na�konci�sezony�demon-
tujte�z�nápravy,�očistěte�je�a�vnitřek�náboje�naplň-
te�novou�náplní�plastického�maziva.�Namažte�též
čelo�kola�s�kuličkami�a�plochy�volnoběžky�(4)�obr.7.
Při�zpětné�montáži�nedotahujte�matici�nadoraz,
kolo�se�musí�s�malou�vůlí�otáčet.�Matici�zajistěte
novou�závlačko.
Lanovody�promažte�silikonovým�olejem.

7.�Promazání�stroje

8.�Ukončení�provozu

9.�Skladování�stroje

Po�každém�vyžínání��nechte�motor�vychla-
dnout,�očistěte�stroj�od�trávy�a�od�zbytků maziva.
Při�sečení�v�prašném�prostředí�sejměte�u�vyžínače
BDR�582�plastový�kryt�zakrývající�motor�a�očistěte
žebrování�válce.
Vyžínač prohlédněte.�Opotřebené�nebo�poško-
zené�díly�vyměňte.�Dbejte�na�to,�aby�všechny
šroubové�spoje�byly�dotaženy

Nechte�vychladnout�motor.
Očistěte�a�omyjte�stroj�(ne�tlakovou�vodou)�od
trávy,�maziva�z�motoru�a�paliva.
Zkontrolujte,�zda�jsou�všechny šroubové�spoje
dotažené,�aby�se�zjistilo, že�stroj�je�v�bezpečném
pracovním�stavu.
Prohlédněte�stroj�a�z�bezpečnostních�důvodů vy-
měňte�opotřebené�nebo�poškozené části.
Neskladujte�stroj�s�palivem�v�nádrži�uvnitř budo-
vy, kde�by�benzínové�výpary�byly�v�dosahu�otev-
řeného�ohně nebo�jisker.�Pokud�budete�sklado-
vat�stroj�bez�paliva,�vyprázdněte�palivovou�ná-
drž na�otevřeném�prostranství�a�palivo�uschovej-
te�jen�v�nádobě určené�k�uložení�paliva�a řiďte�se
platnými předpisy�pro�bezpečné�skladování�ben-
zínu. Povrch�motoru�a�součásti,�které�podléhají
korozi, nakonzervujte.
Uložte�stroj�do�krytého�větraného�prostoru�a
chraňte�proti�povětrnostním�vlivům�a�vlhkosti.
Vyžínač musí�být�v�dostatečné�vzdálenosti�od
látek�způsobující�korozi,�jako�jsou�zahradní�che-
mikálie�nebo�rozmrazovací�soli.
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Nebude-li�se�stroj�dále�využívat,�musíte�vypustit
palivo�a�olejové�náplně do�uzavřených�nádob.
Stroj�uložit�nebo�předat�k�fyzické�likvidaci�odbor-
ně způsobilé�organizaci,�včetně technických�ka-
palin.

Skladování�nebo�odložení�výrobku�na
volné�neřízené�skládky�je�trestné,�včetně vylévá-
ní�technických�kapalin�ve�volné�přírodě nebo�do
kanalizace.

Papírové�obaly:
-�odevzdejte�do�výkupu�druhotných�surovin
-�uložte�na�sběrná�místa�do�kontejnerů
-�spalte

Plastové�obaly:
-�uložte�na�sběrná�místa�do�kontejnerů

Dřevo:
-�likvidujte�spálením�nebo�rozdrcením

VIII.�Likvidace�obalů

-�20 -

8.

závlačkou.
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IX. Záruční podmínky

1. Předmět záruky
Záruka se vztahuje na výrobky a zboží, které do-
dává MOTOR JIKOV GREEN a.s.

2. Záruční doba
Základní poskytovaná záruční doba činí 24 měsíců 
od data prodeje kupujícímu, pokud není v záruč-
ním listě uvedeno jinak. Vytkl-li kupující prodávají-
címu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění 
práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, 
po kterou kupující nemůže výrobek užívat. Uplat-
ní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu 
prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, 
jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

3. Rozsah odpovědnosti výrobce
Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude po celou 
záruční dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel 
s ohledem na dotyčný druh výrobku a uváděné 
parametry. Výrobce neodpovídá za vady výrobku, 
způsobené běžným opotřebením nebo použitím 
výrobku k jiným účelům než ke kterým byl určen.

4. Zánik záruky 
Záruční nárok zaniká, jestliže:

a) výrobek nebyl používán a udržován dle návodu 
k použití, nebo byl poškozen jakýmkoliv neodbor-
ným zásahem uživatele

b) výrobek byl používán v jiných podmínkách, nebo 
k jiným účelům, než ke kterým je určen

c) nelze předložit záruční list výrobku
d) došlo k úmyslnému přepisování údajů uvede-

ných výrobcem, prodejcem nebo servisní organi-
zací v původní dokumentaci výrobku

e) byla některá část výrobku nahrazena neoriginál-
ní součástí

f) k poškození výrobku, nebo nadměrnému opotře-
bení došlo vinou nedostatečné údržby

g) výrobek havaroval, nebo byl poškozen vyšší 
mocí

h) byla provedena změna na výrobku bez souhlasu 
výrobce

i) vady byly způsobeny neodborným skladováním 
výrobku

j) vady vznikly přirozeným a běžným provozním 
opotřebením výrobku

k) výrobek byl spojen nebo provozován se zaříze-
ním, které nebylo odsouhlaseno výrobcem.

5. Uplatnění reklamace
Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. Při re-
klamaci je kupující povinen předložit řádně vyplněný 
záruční list. Záruční opravy provádí prodávající nebo 

jím pověřené opravny. Kupující je povinen se obrátit 
vždy na nejbližší záruční opravnu prodávajícího.

6. Výjimky ze záruky
Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené 
obvyklým užíváním výrobku a opotřebení dílů, 
vzniklé běžným užíváním věci, které se zpravidla 
vyměňují během předepsané údržby. Jedná se 
zejména o žací nože, klínové řemeny, zapalovací 
svíčky, vzduchové filtry.

7. Právo
Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se 
řídí příslušnými ustanoveními Občanského záko-
níku č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn.

CZ



Vážený zákazník,

stávate sa majitel'om jedného z výrobkov 
firmy MOTOR JIKOV GREEN a.s. Ďakuje-
me za dôveru, ktorú vkladáte do našich vý-

robkov, a želáme vám, aby ste boli s týmto výrobkom 
maximálne spokojný! Kosačky sú určené na kosenie 
trávnatých porastov vrátane tenkých náletových ras-
tlín nedrevinového charakteru.
Trvalá pracovná pripravenosť a spol'ahlivosť kosa-
čiek závisí od správnej obsluhy a starostlivej údržby 
a ošetrovania. Používatel' je preto povinný obozná-
miť sa s týmto návodom na používanie a dodržiavať 
všetky pokyny týkajúce sa obsluhy kosačky. Je pri-
amo zodpovedný za úrazy druhých osôb alebo za 
škody na ich majetku. Výrobca nenesie zodpoved-
nosť za škody spôsobené neoprávneným použitím, 
nesprávnou obsluhou a za škody spôsobené akou-
kol'vek úpravou bez súhlasu výrobcu.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny 
a inovácie oproti informáciám uvedeným v tomto ná-
vode na používanie, ktoré nemajú vplyv na funkciu 
a bezpečnosť stroja, bez predchádzajúceho upozor-
nenia a bez vystavenia sa akýmkol'vek záväzkom.

Na zvýšenie prehl'adnosti návodu používame 
tieto symboly:

  Pozorne si prečítajte výstrahy

 Varovanie, obzvlášť dôležité
 

 Montážne a nastavovacie práce

I. Technický popis

Mnohé vyrábané vyžínače sú konštruované 
ako jednoúčelové stroje. Sú poháňané štvor-
dobými motormi od popredných svetových 

výrobcov. Nosný prvok všetkých vyžínačov tvorí ple-
chová skríňa. Na hornej časti skriňe je uložený spa-
ľovací motor, ktorý poháňa žací rotor prostrednictvom 
prevodu klinovým remeňom.U vyžínačov s pohonom 
kolies je v plechovej skrini uložená prevodová skriňa 
so šnekovým prevodom a zubovou spojkou, ktorá po 

stlačení páky (1) obr.5, umiestnené na riadidlách, za-
pne pojazd stroja - typ 5316SBE,5316SLE,5316SPE. 
U typu 5316SLEV je ďalej možné meniť rýchlosť po-
jazdu stroja pomocou variátora (obr.14). Rýchlosť po-
jazdu sa nastavuje pomocou páky (6), obr.13, ktorá je 
umiestnená na ľavej strane riadidiel. U typu 5316SE 
je prevod medzi prevodovkou a hriadeľom pojazdu 
vykonaný pomocou dvoch klinových remeňov (1), 
obr.3. Pojazd sa tu zapína po stlačení páky (1), obr.5, 
umiestnené na riadidlách. Kolesá s gumeným behú-
ňom a kolesá fúkaná majú guličkovú voľnobežku pre 
lahšie zatáčanie a manipuláciu. Pri typoch 5316SB, 
5316SBE sú na žacom rotore uložené 3 žacie nôže, 
pri typoch 5316SE a 5316SPE 4 žacie nôže z kvalit-
nej ocele. Pri typoch 5316SLE a 5316SLEV je 6 ža-
cich nožov. Na rúrkových riadidlách sú umiestnené 
ovládacie prvky. Riadidlá sa dajú výškovo prestavať.

II. Bezpečnostné pokyny

Na stroji sú tieto symboly:
 

Úvod 

-9-

SK

Pred uvedením do prevádzky si 
prečítajte návod na používanie!

Pri opravách na pracovnom me-
chanizme odpojte od sviečky 
vysokonapäťový kábel!

Pozor, 
nebezpečenstvo popálenia!

Max. svahová dostupnosť
kosačky 20°!

Pozor, rotačné časti dobiehajú!

Udržujte bezpečný odstup od 
stroja, nebezpečenstvo porane-
nia letiacim predmetom!

Pozor, rotujúci rezný nástroj!

mboska
Psací stroj
vyžínačů

mboska
Psací stroj
 načov závisí od správnej obsluhy 

mboska
Psací stroj
vyžínača

mboska
Psací stroj

mboska
Textové pole
U typu
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Používateľ stroja je zodpovedný za ne-
hody alebo nebezpečenstvo ohrozujúce 
iné osoby alebo ich majetok. Preto musí 

obsluha dbať na to, aby sa ostatné osoby a zvie-
ratá pohybovali v bezpečnej vzdialenosti, min. 30 
m od stroja (obr.1). Ak obsluha zistí prítomnosť 
osôb a zvierat v nebezpečnej vzdialenosti, musí 
okamžite
vypnúť stroj a nespustiť ho, kým táto oblasť ne-
bude voľná.

 ■ Nenechajte so strojom pracovať deti a osoby 
neoboznámené s týmto návodom. Dodržujte 
miestne predpisy o minimálnom veku obsluhy.

 ■ Nepracujte so strojom, ak ste chorí alebo pod 
vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.

 ■ Pred začiatkom práce sa uistite, či je stroj 
v dobrom technickom stave. Nepoužívajte 
stroj, ak je niektorá súčasť poškodená alebo 
uvol'nená, najmä matice nožov. Uvol'nené 
spoje dotiahnite, poškodené dielce vymeňte. 
Používajte iba originálne dielce dodávané vý-
robcom.

 ■ Pred začiatkom práce sa presvedčíte, že na 
ploche, ktorú chcete kosiť, nie sú skryté v po-
rosté vel'ké pevné predmety (kamene, drôty, 
rúry, hrubé konáre apod.), ktoré je nutné od-
strániť, pretože by mohli byť vymrštené alebo 
by mohli poškodiť žací rotor.

 ■ Pri práci vždy používajte pracovnú obuv 
a dlhé nohavice. Nepracujte bez obuvi alebo 
v ľahkých sandáloch.

 ■ Pri prevádzke stroja používajte ochranné oku-
liare, je možnosť zasiahnutia obsluhy drobný-
mi predmetmi.

 ■ Obzvlášť opatrne pracujte v blízkosti stien 
a stromov. Pri spätnom pohybe so strojom je 
nebezpečenstvo zakopnutia, preto dbajte na 
najvyššiu opatrnosť.

 ■ Pri štartovaní a prevádzke so strojom, kedy sa 
žací rotor otáča, musí stáť obsluha v prestore 
na to určenom viď (obr.1).

 ■ Pri práci na kluzkóm a lebo mokróm teréne 
je nebezpečenstvo pošmyknutia, preto práci 
venujte nejvyššiu opatrnosť.

 ■ Pred prepravou a pri jazde mimo kosenej plo-
chy sa musí motor vypnúť a musí sa zastaviť 
pohyb žacieho rotora.

 ■ Nedoplňujte palivo počas chodu motora alebo 
keď je horúci. Palivo doplňujte iba na otvore-
nom priestranstve a pri doplňovaní nefajčíte. 
Palivo skladujte iba v nádobách, ktoré sú na 
tento účel určené.

 ■ Dodržujte bezpečnostné predpisy pre prácu 
shorľavými látkami.

 ■ Motor nesmiete štartovať, ak dôjde k preliatiu 
paliva. Premiestnite stroj z miesta, kde sa pa-
livo rozlialo, a zabráňte vzniku akejkoľvek prí-
činy vzplanutia do tej doby, kým sa benzínové 
výpary nerozptýlia.

 ■ Neštartujte a nenechávajte bežať motor 
v uzavretých priestoroch, kde môže dôjsť 
k nebezpečnej koncentrácii jedovatých plynu.

 ■ Pri horúcom alebo bežiacom motore sa ne-
smiete dotýkať výfuku a rebier valca. Môžete 
si spôsobiť popáleniny.

 ■ Pred prací na žacom mechanizme vyčkajte, 
kým sa rotor nezastaví. Odstráňte koncovku 
zo zapaľovacej sviečky, aby nedošlo k naštar-
tovaniu motora. Pri demontáži nožov dbajte 
na zvýšenú opatrnosť. Ostria nožov sú ostré, 
použite rukavice.

 ■ Nepracujte so strojom bez bezpečnostných 
a ochranných krytov a so strojom, ktorý má 
poškodené ochranné kryty a bezpečnostné 
zariadenia.

II. Bezpečnostné upozornenia SK



III. Hlavné technické údaje SK

IV. Príprava na použitie 

Skontrolujte upevnenie nožov žacieho
rotora a ich neporušenosť.

Pred prvým spustením motora skontro-
lujte hladinu oleja na mierke, prípadne 
olej doplňte.

1. Nasadenie držiaka plachty 
Do závesu pri pravom kolese nasaďte držiak 
plachty s nasunutou plachtou.

2. Nastavenie riadidiel vyžínačov 5316SE, 
5316SBE, 5316SPE, 5316SLAG
Polohu riadidel je možné prestaviť maticou 
s pákou (1)obr.2. Páku matice je vhodné na-
staviť do hornej polohy tak, aby nebránila pri 
štartovaniu.

3. Nastavenie riadidiel vyžínačov 5316SLE, 
5316SLEV
Konštrukcia riadidiel umožňuje výškové a boč-
né nastavenie, čo je výhodné pri sekaní okolo 
stien, plotov, porastov a pod. Transportná po-
loha sklopených riadidiel umožňuje bezpro-
blémové naloženie sekačky do batožinového 
priestoru osobného automobilu.
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Obchodní názov BDR 582 BDR 583

Objednávacie číslo 5316 SE 5316 SPE 5316 SLE 5316 SLEV 5316 SLEV 5316 SL AG

Délka                                              (mm) 1360 1400

Výška                                             (mm) 960 1020 1210

Výška prepravná                            (mm) 650 710

Šírka                                               (mm) 620 660

Hmotnosť                                         (kg) 58 63 64 65 66 67

Max.šírka záberu                           (mm) 580 640

Pohon koles áno

Zmena rýchlosti pojazda              (km/h) ne 2,05-3,65

Hustenie pneu                           (MPa)                                                        ne 0,1 - 0,12

Motor Briggs Stratton 
650 Series

Briggs Stratton 
850 Series

Honda 
GCV 160

Briggs Stratton 
950E Series RATO 225 Honda 

GCV 190

Prevádzkové otáčky                   (ot/min) 3000

Hladina akustického tlaku A v mieste obsluhy La           
(podľa ČSN EN ISO 11 201)                                 (dB)       80,7 79,6 82,1 82 80,1 81,3

Výsledná vážená hodnota vibrácií                                                 
(podľa ČSN EN 836+A1 změna A2)                  (m/s2)               4,7 2,7 1,5 4,8 1,0 2,2

Garantovaná hladína akustického výkonu Lwa          
(podľa ČSN ISO 11 094)                                      (dB) 92 92 93 93 94 91



Stroj je určený na kosenie vysokých trávnych 
porastov steblovitých travín a tenkých nále-
tových rastlín nedrevinového charakteru na 
udržiavaných plochách. Nie je určený pre par-

kovú úpravu trávnych porastov. Kosený porast je od-
sekávaný vysokou obvodovou rýchlosťou tromi otočne 
uloženými nožmi žacieho rotora a je odhadzovaný na 
plachtu, ktorá ho riadkuje. Pri kosení
vždy jazdíte po kosenej ploche v smere proti otáčaniu 
hodinových ručičiek tak, aby žací rotor odhadzoval ko-
sený porast na pokosenú pravú stranu.
Ak je kosený porast vel'mi hustý, prerastený, podhnitý 
alebo poľahnutý, je nutné znížiť úmerne šírku záberu 
stroja tak, aby nedochádzalo k nahromadeniu poras-
tu pred strojom. Ak sa tak stane, zastavte stroj a žací 
rotor nahromadený porast odhodí. Ak však dôjde k 
zahlteniu priestoru medzi žacím rotorom a strojom, za-
stavte, vypnite motor a priestor vyčistite.
Výšku strniska zaisťuje spodný disk a nie je možné
ju meniť. Disk kopíruje terén, a preto pri kosení veľmi 
nerovných plôch nemusí byť výška strniska po celej 
ploche rovnomerne dodržaná. Pri kosení je nutné dá-
vať pozor na to, aby bol spodný disk stále pritlačovaný 
k zemi a aby neodskakoval.

1. Pojazd s vyžínači 5316SE, 5316SBE, 5316SPE
Na pravej strane riadidiel nastavte ovladaciu páku ak-
celerátora do polohy MAX. Naštartujte motor. Postu-
pujte pritom podl'a pokynov uvedených v návode na 
používanie pre motor. Pri štartovaní motora musia byť 
obe páky spojok(1) a (3) obr.5 na riadidlách uvoľne-
né. Nastavte max. otáčky motora pákou akcelerátora. 
Uchopte rukoväte riadidiel. Stlačte páku (3) obr.5 na 
pravej strane riadidiel. Páku stláčajte do dvoch tretín 
zdvihu veľmi pomaly, aby sa žací rotor stačil roztočiť 
a motor sa nezastavil. Rozbeh žacieho rotora spre-
vádza čiastočné prešmyknutie klinového remeňa a s 
tým súvisiace javy (drnčanie, pískanie). Po roztočení 
žacieho rotora stlačte páku úplne k rukoväti. Pojazd sa 
zapojí pomocou páky (1) obr.5 na l'avej strane riadidiel. 
Páku stlačte k rukoväti a stroj sa rozbehne.

2. Zastavenie vyžínačov 5316SE, 5316SBE, 5316 
SPE

Uvol'nite l'avú páku (1) obr.5 a stroj sa zastaví. Pohon 
žacieho rotora vypínejte pozvolným 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.

V prípade, že dôjde ku kritickej situácii, uvo-
l'nite ihneď obe páky na riadidlách. Páky sa 
vrátia do nulovej polohy, pojazd sa zastavia 

a bezpečnostná brzda provede zastavení žacieho ro-
tora.

3. Pojazd s vyžínačom 5316SLE
Na pravej strane riadidiel nastavte ovládaciu páku 
akcelerátora (2) obr. 13 - do polohy MAX. Naštartujte 
motor. Riaďte sa pritom pokynmi uvedenými v návode 
na používanie pre motor. Pri štartovaní motora musia 
byť obe páky spojok (1) a (3) obr. 13 na riadidlách 
uvoľnené. 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 veľmi pomaly, aby sa žaci rotor 
stihol roztočiť a motor sa nezastavil. Rozbeh žacieho 
rotora je sprevádzaný čiastočným preklzom klinového 
remeňa, a s tým súvisiacimi javmi (drnčanie, pískanie). 
Po roztočení žacieho rotoru pritlačte páku úplne k ru-
koväti. Zapojenie pojazdu sa robí pákou (1) obr. 13 - na 
ľavej strane riadidiel. Páku pritlačte k rukoväti a stroj sa 
rozbehne. Pri sekani môžete využiť sklopnú hrazdu (4) 
obr. 13 - a riadiť stroj jednou rukou.

4. Zastavenie vyžínača 5316SLE
Ak pracujete so sklopenou hrazdou (4) obr. 13, uchop-
te pravou rukou páku (3) obr. 13 - a uvoľnite rukoväť 
alebo uvoľnite ľavou rukou páku (1) obr. 13 - a stroj 
sa zastaví. Pohon žacieho rotora vypínajte pozvoľným 
uvoľnenim pravej páky (3) obr. 13. Pri otáčaní alebo 
spätnom pohybe so strojom nie je potrebné zastavovať 
žací rotor, aby sa zbytočne nemarila energia roztoče-
ného rotora. Motor sa vypina posunutim páky akcelerá-
tora (2) obr. 13 - do polohy MIN alebo STOP.

5. Pojazd s vyžínačom 5316SLEV
Na pravej strane riadidel nastavte ovládaciu páku 
akcelerátora (3) obr.13 do polohy MAX. Naštartujte 
motor. Postupujte pritom podla pokynov, uvedených v 
Návode na používanie pre motor. Pri štartovaní motora 
musí byť obe páky spojok (1) a (3) obr.13 na riadidlách 
uvolnené. Nastavte max.otáčky motora pákou akce-
lerátoru. Uchopte rukoväte riadidiel, zmákčněte páku 
s pojistkou (3) obr.13 na pravej strane riadidiel. Páku 
stláčajte do dvoch tretin zdvihu velmi pomaly, aby sa 
žací rotor stačil roztočiťa motor sa nezastavil. Roz-
beh žacieho rotora sprevádza čiastočné prešmyknutie 
klínového remeňa a s tým súvisiace javy (drnčanie, 
pískanie). Po roztočení žacieho rotora pritlačte páku 
úplně k rukoväti. Pojazd sa zapojí pomocou páky (1)
obr.13 na ľavej straně riadidiel. Páku stlačte k rukoväti 
a stroj sa rozbehne. Zmenu rýchlosti zaistíte prestave-
ním ovládacej páky (6) obr.13 na lavej strane riadidiel. 
Ovládaciu páku je možné nastaviť do 7 pôloh.
Zmenu rýchlosti pojazdu vykonávajte iba pri na-
štartovanom motore! Pri nedodržaní tohto nariade-
nia je nebezpečenstvo poškodenia stroja!

V. Práca so strojom SK
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V. Práca so strojom  SK
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6. Zastavenie vyžínača 5316SLEV
Uvoľnite ľavú páku 1 obr.13 a stroj sa zastaví. Pohon 
žacieho rotora vypínejte pozvolným uvoľněním pravej 
páky s pojistkou (3) obr.13. Pri otáčaní alebo
spätnom pohybe so strojom netreba zastavovať žací 
rotor, aby sa zbytočně nemarila energia roztočeného 
rotora. Motor sa vypína posunutím páky akcelerátora 2 
obr.13 do polohy MIN alebo STOP.
Pri jazděse sklopenou hrazdou 4, obr.13, uvolnite 
hrazdu, na lavej strane riadidiel uvolnite páku 1, obr.13  
a stroj sa zastaví.
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VI. Nastavovanie a údržba SK

1. Výmena nožov žacieho mechanizmu
Pred výmenou nožov a pred každou kont-
rolou žacieho mechanizmu odstráňte kon-
covku zo zapal'ovacej sviečky. Uvol'nite 

a úplne vyskrutkujte maticu (2) obr.11 a odstráň-
te podložku (6). Pri vysúvaní skrutky (1) pri držte 
nôž (3) a cez pomocný otvor v spodnom disku (4) 
vysuňte skrutku. Nôž vyberte, otočte a znova na-
montujte. Nôž má obojstranné ostrie. Ak je ostrie 
otupené, nabrúste rezné hrany a zľahka vyrovnajte 
ohnuté nože. Ak sú nože veľmi poškodené alebo 
ohnuté, použite nové. Niektoré vyžínače majú mati-
ce zaistené závlačkou. Závlačku pred demontážou 
vyberte a pri montáži ju nahraďte novou.

Nesekajte, pokiaľ nože nie sú kompletné! 
Z dôvodu bezpečnosti musia byt všetky 
montované súčasti originálne, dodané 

výrobcom!

2. Napínanie remeňa pojazdu vyžínačov a kont-
rola  napínacieho  mechanismu remeňa roto-
ra na vyžínačov 5316SE, 5316SBE, 5316SPE, 
5316SLE, 5316SLEV

Vyžínač postavte na pracovný stôl. Za-
istite kolesá klinmi, čím zabránite sa-
movol'nému pohybu vyžínača. Demon-

tujte spodný kryt (5) obr.10, povol'te matice (2) 
a napnite remeň pojazdu (9) pomocou matice 
(3). Pri napínaní remeňa pojazdu dotlačte mo-
tor smerom k riadidlám, dotiahnite maticu (3) 
do polohy kontaktu s plechovou skriňou a ďa-
lej dotiahnite maticu (3) o 1,5-2 otáčky. Remeň 
pohonu žacieho rotora (8) musí zostať voľný. 
Dotiahnite matice (2) a nasaďte kryt (5). Nikdy 
nenapínajte remeň bez povolených matíc (2).

Odstráňte plastový kryt zakrývajúci prednú časť 
kosačky. Pravidelne 1x mesačne podl'a prevá-
dzky kosačky skontrolujte správne nastavenie 
napínacej kladky remeňa pohonu rotora voči 
skrini kosačky. Pri priložení pravítka na hornú 
plochu otvoru v skríni obr.12, musí byť horná 
strana obruby kladky cca 8mm pod hornou rovi-
nou skríne. Nastavenie sa urobí mechanickým 
prihnutím. Pri úplne stlačenej páke (3) obr.5, 
(3) obr.13 na pravej rukoväti musí kladka do-
statočne napínať remeň (pružina na lanku musí 
byť napružená asi o 2 mm oproti voľnému sta-
vu) a pri behu remeňa nesmie kladka kmitať. 
Kmitanie kladky odstráňte pomocou nastavo-
vacej skrutky (1) obr.7 a skrutky na lanovode 
v hornej časti riadidiel.

3. Nastavenie pojazdu pri vyžínačoch 5316SE, 
5316SBE, 5316SPE, 5316SLE, 5316SLEV

Nastavenie vykonajte nastavovacou skrut-
kou na lanovode páky 1,obr.13 alebo skrut-
kou 2, obr.7.

4. Výmena remeňov pri vyžínačoch 5316SE, 
5316SBE, 5316SPE, 5316SLE, 5316SLEV 

Vyžínač postavte na pracovný stôl. Zaistite 
kolesá klinmi, čím zabránite samovoľnému 
pohybu kosačky. Dajte dole plastový kryt 

vyžínača. Demontujte spodný kryt (5) a uvol'nite 
napinák klinových remeňov (4) obr.10 maticami (2) 
a (3). Motor posuňte smerom k žaciemu mechani-
zmu a vyberte pojazdový remeň (9). Demontujte 
napinák remeňov (4) a dajte dolete remeň rotora 
(8) z remenice (10). Demontujte remenicu rotora 
z náboja (3 skrutky a 3 matice M6 obr.12) a remeň 
vytiahnite zo skrine. Montáž vykonajte v opačnom 
poradí. Remeň pojazdu na pnite podl'a kapitoly Vl/3. 
Pred nasadením plastového krytu skontrolujte chod 
napínacej kladky podľa kapitoly Vl/2.

Výmenu dvoch klinových remeňov podvozku (1) 
obr.3 zverte odbornému servisu.

Pri výmene remeňa pohonu žacieho rotora, 
ktorý plní funkciu spojky, musí byť použitý 
iba originálny remeň dodávaný výrobcom 

alebo montovaný servisným zastúpením MOTOR JI-
KOV GREEN a.s. Pri použití iného remeňa výrobca 
neručí za správnu funkciu prevodu.

5. Motor
Pri prevádzke motora sa riaďte návodom
na používanie pre daný motor.

6. Prevodová skriňa
Prevodová skriňa pojazdu je naplnená 
trvalo náplňou prevodového oleja triedy 
SAE 90. Pri čistení kosačky odporúčame 

vykonávať kontrolu, či neuniká olej z prevodo-
vej skrine. Kontrolu vykonáme dvoma okienkami 
v zadnej časti krytu skrine (6) obr. 10. V prípade, 
že zistíte únik oleja, je nutné vymeniť opotrebované 
tesniace krúžky hriadeľa. Výmenu odporúčame vy-
konať v poverenej opravovni.

7. Premastenie stroja
Kolesá pojazdu na konci sezóny demon-
tujte z nápravy, očistite ich a vnútro náboja 
naplňte novou náplňou plastického mastiva 
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MOGUL P20 - P. Namažte aj čelo kolesa s guľôčkami 
a plochy voľnobežky (4) obr. 8. Pri spätnej montáži 
nedoťahujte maticu na doraz, koleso sa musí s malou 
vôl'ou otáčať. Maticu zaistite novou závlačkou. Kole-
sá s maznicou premastite tlakovou maznicou. Vede-
nia lán premastite silikónovým olejom.

8. Ukončenie prevádzky
Po každom kosení nechajte motor vychlad-
núť, očistite stroj od trávy a od zvyškov 
mastiva. Pri kosení v prašnom prostredí 

odstráňte v prípade vyžínačov BDR 582 plastový 
kryt zakrývajúci motor a očistite rebrá valca. Vyžínač 
skontrolujte. Opotrebované alebo poškodené dielce 
vymeňte. Dbajte na to, aby všetky skrutkové spoje 
boli dotiahnuté.

9. Skladovanie stroja
Nechajte vychladnúť motor. Očistite a umyte 
stroj (nie tlakovou vodou) od trávy, mastiva 
z motora a paliva. Skontrolujte, či sú všetky 

skrutkové spoje dotiahnuté, aby sa zaistilo, že stroj je 
v bezpečnom pracovnom stave. Prezrite stroj a z bez-
pečnostných dôvodov vymeňte opotrebené a poško-
dené časti. Neskladujte stroj s palivom v nádrži vnútri 
budovy, kde by benzínové výpary boli v dosahu otvo-
reného ohňa alebo iskier. Ak budete skladovať stroj 
bez paliva, vyprázdnite palivovú nádrž na otvorenom 
priestranstve a palivo uschovajte len v nádobe urče-
nej na uloženie paliva a riaďte sa predpismi platnými 
pre bezpečné skladovanie benzínu. Povrch motora 
a súčasti, ktoré podliehajú korózii, nakonzervujte. 
Uložte stroj do krytého vetraného priestoru a chráňte 
ho pred poveternostnými vplyvmi a vlhkosťou. Kosač-
ka musí byť v dostatočnej vzdialenosti od látok spôso-
bujúcich koróziu, ako sú záhradné chemikálie alebo 
rozmrazovacie soli.

Vll. Likvidácia výrobku
Ak sa stroj nebude ďalej využívať, musíte vypustiť 
palivo a olejové náplne do uzavretých nádob. Stroj 
uložte alebo odovzdajte na fyzickú likvidáciu od-
borne spôsobilej organizácii, vrátane technických 
kvapalín.

Skladovanie alebo odloženie výrobku na 
voľné neriadené skládky je trestné, vráta-
ne vylievaní technických kvapalín vo voľ-

nej prírode alebo do kanalizácie.

VIII. Likvidácia obalov
Papierové obaly:
 - odovzdajte do výkupu druhotných surovín
 - uložte na zberné miesta do kontajnerov
 - spáľte

Plastové obaly:
 - uložte na zberné miesta do kontajnerov

Drevo:
 - likvidujte spálením alebo rozdrvením

VI. Nastavovanie a údržba SK
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1. Predmet záruky
Záruka sa vzťahuje na výrobky a tovar, ktoré dodáva 
MOTOR JIKOV GREEN a.s.

2. Záručná lehota
Základná poskytovaná záručná doba činí 24 mesia-
cov od dátumu predaja kupujúcemu, pokiaľ nie je 
v záručnom liste uvedené inak. Ak vytkol kupujúci 
predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota pre 
uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba 
po dobu, počas ktorej nemôže výrobok užívať. Ak 
kupujúci uplatnil právo z vadného plnenia, potvrdí 
mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplat-
nil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania

3. Rozsah zodpovednosti výrobcu
Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude po celú 
záručnú dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklý účel 
s ohľadom na dotyčný druh výrobku a uvádzané 
parametre. Výrobca nezodpovedá za vady výrobku, 
spôsobené bežným opotrebovaním alebo použitím 
výrobku k iným účelom než ku ktorým bol určený.

4. Zánik záruky
Záručný nárok zaniká, ak:

a) výrobok nebol používaný a udržovaný podl'a ná-
vodov na použitie, alebo bol poškodený akým-
koľvek neodborným zásahom používatel'a

b) výrobok bol používaný v iných podmienkach, ale-
bo na iné účely, než na ktoré je určený

c) nie je možné predložiť záručný list výrobku

d) došlo k úmyselnému prepisovaniu údajov uve-
dených výrobcom, predajcom alebo servisnou 
organizáciou v pôvodnej dokumentácii výrobku

e) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginál-
nou súčiastkou

f) k poškodeniu výrobku alebo nadmernému opo-
trebeniu došlo vinou nedostatočnej údržby

g) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou 
mocou

h) bola vykonaná zmena na výrobku bez súhlasu 
výrobcu

i) chyby boli spôsobené neodborným skladovaním-
výrobku

j) chyby vznikli prirodzeným a bežným prevádzko-
vým opotrebením výrobku

k) výrobok bol spojený alebo prevádzkovaný so za-
riadením, ktoré nebolo odsúhlasené výrobcom.

5. Uplatnenie reklamácie
Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predávajúceho. Pri 
reklamácii je kupujúci povinný predložiť riadne vypl-
nený záručný list. Záručné opravy vykonáva predá-
vajúci alebo ním poverené opravovne. Kupujúci je 
povinný sa obrátiť vždy na najbližšiu záručnú opra-
vovňu predávajúceho.

6. Výnimky zo záruky
Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie spôsobené 
obvyklým užívaním výrobku a opotrebovanie dielov, 
vzniknuté bežným užívaním veci, ktoré sa spravi-
dla vymieňajú počas predpísanej údržby. Jedná sa 
hlavne o žacie nože, klinové remene, zapaľovacie 
sviečky, vzduchové filtre.

IX. Záručné podmienky SK



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
VYHLASENIE O SHODĚ S ES
                                                         
                                   
Výrobce :    MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Výrobca :    Kněžskodvorská 2277/26
     370 04 České Budějovice
 Česká republika
                                    
prohlašujeme, že níže uvedené výrobky se shodují s následujícími směrnicemi:
                    Elektromagnetická kompatibilita NV č. 117/2016Sb.
                    Electromagnetic Compatibility Directive  2014/30/EU
                    Strojní zařízení NV č.176/2008 Sb.
                    Machinery Directive 2006/42/EC
                    Emise hluku NV č.9/2002 Sb.
                    Noise Emission 2000/14/EC
Zúčastněná osoba na posouzení shody dle NV č.9/2002 Sb; NB 1017, 
TÜV CZ s.r.o., Novodvorská 994, 140 00 Praha 4-ČR.

vyhlasujeme, že dalej uvedené výrobky sa zhodujú s týmito smernicami :
                    Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
                    Machinery Directive 2006/42/EC
                    Noise Emission 2000/14/EC

CZ

SK

27. 05. 2016  Č.Budějovice

datum a místo vydání
dátum a miesto vydania

Ing. Šraga Daniel
obchodní ředitel                                      

podpis
jméno a funkce oprávněné osoby
meno a funkce opravnenej osoby 

  

Typ BDR 582 BDR 583

Motor
Motor
Engine

B&S 
650 Series

B&S 
850 Series

Honda 
GCV 160

Honda 
GCV 190

B&S 
950E 
Series

RATO
225

Naměřená hladina akustického výkonu Lwa
Gemessener Schalleistungspegel Lwa
Measured level of acoustic performance Lwa

91,3 88,9 91,8 90,1 91,6 93,5

Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa,G
Garantierter Schalleistungspegel Lwa,G
Guaranteed level of acoustic performance Lwa

92 92 93 91 93 94

(dB)

(dB)
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