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Pokyny na inštaláciu 

1. Pokyny na inštaláciu modelu 1000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

®X24 

11X24 

©X24 
I ------------------- 

B X 2 

Ľavé koleso  Pravé koleso 

F G 

D   E 

14 

<^X6 ! 

I 
I 
I 
I 
I 

I --------------------------  
Pre zostavu nožov 

ľavý pravý 

ľavý nôž pravý nôž 

ľavý blatník pravý 

blatník 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

Right Wheel 
Ľavé koleso 

Pravé koleso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Použite originálne 

upevňovacie skrutky motora 

Použite originálne 

upevňovacie skrutky motora 

Pravá strana Ľavá strana 

ľavý 

pravý 

ľavý 

pravý 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poznámky: 1. Okraj noža sa musí posúvať vpred. 
2. Ľavé a pravé nože sú symetrické.
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2 . Model 1050/1350 Montážne pokyny 
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Poznámky: 1. Okraj noža sa musí posúvať vpred. 
2. Ľavé a pravé nože sú symetrické.
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Bezpečnostné upozornenia 
1. Upozornenia na bezpečnosť 

1.1 Pred prvým použitím stroja si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. Dodržiavajte 

pokyny na zábeh, nastavenie a údržbu obrábacieho stroja. 

1.2 Pred použitím stroja: 

1.2.1 Skontrolujte, či neexistuje netesnosť kľukovej skrine motora alebo netesnosť 

prevodovky. Skontrolujte hladinu mazacieho oleja a kvalitu oleja kľukovej skrine a 

prevodovky. Včas doplňte olej alebo vymeňte nový olej. 

1.2.2 Do motora dolejte palivo. Palivo doplňujte pred štartovaním motora, neotvárajte 

nádrž, pokiaľ motor beží alebo kým je horúci. Palivo doplňujte na otvorenom priestranstve a 

pri doplňovaní paliva nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň, aby ste zabránili vzniku 

požiaru. Palivovú nádrž neplňte až po okraj, aby nedošlo k preliatiu paliva. Ak dôjde k 

rozliatiu paliva, utrite ho pred spustením motora. Palivovú nádrž aj nádobu na palivo potom 

starostlivo uzavrite. 

1.2.3 Skontrolujte, či všetky upevňovacie prvky sú dostatočne utiahnuté; či všetky 

pohyblivé časti stroja sú  uvoľnené, či im nič nestojí v ceste alebo či nie sú zablokované; ako 

aj správnosť rotácie. 

1.2.4 Skontrolujte všetky voľne uložené rotujúce a pohyblivé časti stroja, či majú 

spoľahlivú ochranu a bezpečnostné nápisy sú kompletné. 

1.2.5 Skontrolujte spojku, nože a lanká, či nie sú pokrivené alebo nadmerne opotrebované. 

1.2.6 Ak zistíte nejaký nedostatok, odstráňte ho a vykonajte skúšobnú jazdu. Počas 

testovania by nemali existovať žiadne rušivé elementy, neobvyklý zvuk, nadmerné vibrácie. 

Rýchlosť motora by sa mala pohybovať v stanovenom limite 3 600 otáčok za minútu. 

Prekračovanie rýchlosti nie je povolené. Pri výmene súčiastok spojených s bezpečnosťou 

dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu alebo v návode pre odborníkov. 

1.3 Tento obrábací stroj môžu obsluhovať iba dospelí ľudia, ktorí boli zaškolení a poznajú 

predpisy správneho používania stroja. 

1.4 Stroj nesmú obsluhovať ľudia pod vplyvom alkoholu, alebo ak sú chorí a veľmi 

vyčerpaní. 

1.5 Pri práci so strojom si obsluhujúci musí zapnúť oblečenie. Ak obsluhujúca osoba má 

dlhé vlasy, musí si ich zviazať.  
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1.6 Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy súčastí stroja v súvislosti s bezpečnosťou a 

prevádzkou. Obsluhujúci by sa mal pri práci dobre koncentrovať. 

1.7 Po bezpečnostnej kontrole môžete obrábací stroj zapnúť. Dbajte na to, aby stroj nebol 

veľmi zaťažený pri studenom štarte, najmä pokiaľ je nový alebo po generálnej oprave. 

1.8 Obrábací stroj s nožmi chráňte pred jazdou po betónovej ceste, kamenných cestách 

alebo cestách posypaných štrkom. Pri obrábaní dávajte pozor na to, aby ste nenarazili na 

skalu alebo iný tvrdý predmet, aby sa nepoškodili nože. 

1.9 Venujte mimoriadnu pozornosť pracovnému výkonu a zvuku, ktorý vydáva každá časť 

stroja počas prevádzky. Ak spozorujete niečo nezvyčajné, počujete neobvyklý hluk, motor 

okamžite vypnite. Odstraňovať poruchy pri spustenom motore je prísne zakázané. 

1.10 Dávajte pozor na to, aby sa stroj pri práci neprevrhol. 

1.11 Použite spätný chod, ak ste menej ako 2 metre od okraju poľa. 

1.12 Pri prepínaní spiatočného chodu stiahnite rezistenčné tiahlo. 

1.13 Pri práci dávajte pozor na netesnosť motora a prevodovky. Ak zistíte netesnosť, motor 

zastavte a stroj okamžite skontrolujte. Nedostatky odstráňte včas, aby ste zabránili 

znečisteniu životného prostredia. 

1.14 Po vypnutí motora očistite nože od buriny a nečistôt. Nože je zakázané čistiť palicou 

alebo rukou, keď motor je ešte v chode. 

1.15 Po dokončení práce odstráňte nečistoty, burinu a olej na obrábacom stroji. 

1.16 Pri preprave obrábacieho stroja z jedného poľa na druhé použite gumové kolesá. 

1.17 Pravidelne kontrolujte tesnosť skrutiek a matíc na zostave nožov, držiaku ložísk a 

iných pohyblivých častiach stroja. 
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Špeciálne bezpečnostné pokyny pre obrábací stroj 
1. Zaškolenie 

1.1 Pozorne si prečítajte tento návod. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym 

používaním zariadenia, naučte sa zastaviť obrábací stroj a rýchlo podržať spojku. 

1.2 Nikdy nedovoľte, aby stroj používali deti alebo ľudia, ktorí nie sú oboznámení s týmito 

pokynmi. 

1.3 Zabráňte vstupu iných ľudí do pracovnej oblasti, najmä detí alebo zvierat. 

2. Príprava 

2.1 Dôkladne skontrolujte priestor, kde budete stroj používať. Odstráňte všetky predmety, 

na ktoré môže stroj naraziť a odhodiť ich, napríklad kamene. 

2.2 Pred naštartovaním motora podržte spojku a zaraďte neutrál. 

2.3 Pri práci so strojom noste vždy vhodné oblečenie. Nosenie protišmykovej obuvi 

prispieva ku stabilite nôh. 

2.4 Buďte opatrný pri práci s palivom, je horľavé. 

A. Palivo skladujte v nádobách určených na tento účel. 

B. Palivo nedopĺňajte, ak je motor v chode alebo ak ešte nie je vychladnutý. 

C. Palivo doplňujte iba vonku a pri doplňovaní buďte opatrní. 

D. Pred spustením motora priskrutkujte viečko palivovej nádrže, ak dôjde k rozliatiu 

paliva, utrite ho. 

E. Zákaz práce s ohňom. 

2.5 Nerobte žiadne nastavenia, ak beží motor. 

2.6 Pri príprave, prevádzke alebo údržbe obrábacieho stroja používajte ochranné okuliare. 

3. Prevádzka 

3.1 Nevkladajte ruky alebo nohy do blízkosti alebo pod rotujúce časti stroja. 

3.2 Počas prepravy obrábacieho stroja po ceste, chodníku alebo ulici dávajte dôkladný 

pozor. Starostlivo sledujte dopravu a uvedomujte si potenciálne nebezpečenstvá. 

3.3 Ak narazíte na akýkoľvek predmet, motor okamžite zastavte. Pred pokračovaním v 

práci obrábací stroj skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu. V prípade potreby ho opravte. 

3.4 Vždy sa pozerajte pod nohy, zabráňte pošmyknutiu. 

3.5 Ak zariadenie vibruje neobvyklým spôsobom, motor vypnite a zistite príčinu. Vibrácie 

často upozorňujú na nejaký problém.
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3.6 Predtým, ako opustíte miesto, pri vykonávaní údržby alebo čistení, pri výmene nástrojov alebo 

pri nastavovaní stroja musíte vždy najskôr vypnúť motor. 

3.7 Keď stroj nie je pod dohľadom, podniknite všetky možné preventívne opatrenia: 

odpojte spojku, zaraďte neutrál, zastavte motor a vyberte spúšťací kľúč. 

3.8 Pred čistením, údržbou alebo kontrolou stroja musí byť motor vypnutý. Vždy starostlivo 

skontrolujte, či sa zastavili všetky pohyblivé časti stroja. 

3.9 Motor neprevádzkujte v uzatvorenom priestore, kde sa môže hromadiť nebezpečný oxid 

uhoľnatý. 

3.10 Ubezpečte sa o tom, že všetky ochranné kryty sú založené. Obrábací stroj nikdy nepoužívajte, 

ak ochranné kryty nie sú namontované, napríklad tlmič a blatník. 

3.11 Deti a zvieratá držte bokom od stroja. 

3.12 Obrábací stroj nepreťažujte veľkou hĺbkou obrábania a vysokou rýchlosťou. 

3.13 Na šmykľavých cestách nejazdite veľmi rýchlo. Pri cúvaní buďte opatrný a pozerajte sa dozadu. 

3.14 Náhodným okoloidúcim nedovoľte, aby sa zdržiavali v blízkosti stroja. 

3.15 Pri zapnutom motore je tlmič výfuku veľmi horúci, nepribližujte sa k nemu a nedotýkajte sa ho. 

Nebezpečenstvo popálenia! 

3.16 Používajte iba výrobcom schválené príslušenstvo a náhradné diely. 

3.17 Obrábací stroj nepoužívajte, ak je šero alebo zhoršená viditeľnosť. 

3.18 Pri prevádzkovaní stroja na tvrdom podklade môžu nôž zastaviť nejaké predmety. Ak sa tak 

stane, uvoľnite rukoväť a nesnažte sa jazdiť so strojom. 

3.19 Obrábací stroj nepoužívajte na prácu v strmých kopcoch. 

3.20 Pri presúvaní po svahu zabráňte prevrhnutiu stroja. 

4. Údržba a skladovanie 

4.1 Obrábací stroj, ako aj príslušenstvo a diely uchovávajte v dobrých podmienkach. 

4.2 Z času načas skontrolujte, či všetky upevňovacie skrutky a matice a iné upevňovacie prvky sú 

dobre utiahnuté, aby ste zabezpečili bezpečnosť pri práci so strojom. 

4.3 Zariadenie skladujte vo  vnútorných priestoroch, mimo dosahu zdroja požiaru. Predtým, ako stroj 

uskladníte na svoje miesto, ubezpečte sa o tom, že motor je vychladnutý. 

4.4 Ak obrábací stroj nebudete dlhšie používať, mali by ste k nemu odložiť aj tento návod na 

obsluhu. Obsahuje veľa dôležitých informácií. 

4.5 Zariadenie neopravujte, ak nemáte dostatok skúseností a nemáte k dispozícii správne náradie na 

montáž a demontáž, alebo ak nemáte poruke tento návod na manuál.  
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Kontrola obrábacieho stroja 

1. Hlavné technické parametre 

Model 

Parameter 

Položka 

Jednotka 1000 1050 1350 

Motor 

Model /Pomenovanie 

 

173F 
Benzínový motor 

178F 
Benzínový motor 

186FAE 
Benzínový motor 

Menovitý výkon KW 3.2 4.0 6.3 

Maximálny výkon KW 3.52 4.4 6.9 

Rýchlosť 

otáčania 
Menovitá rýchlosť otáčok 3 600 

Rýchlosť otáčania výstupného hriadeľa 3 600 

Zdvihový objem motora ml 247 296 418 

Režim vznietenia 

 

Vznietenie kompresiou 

Režim spustenia 

 

Ručný štartér 

Objem palivovej nádrže l 2.5 3.5 5.5 

Množstvo motorového oleja l 0.75 1.1 1.65 

Výkon 
obrába-

cieho 
stroja 

Hmotnosť stroja kg < 95 < 105 < 120 

Režim prenosu 

 

Úplný ozubený 
prevod 

Úplný ozubený 
prevod 

Úplný ozubený 
prevod 

Režim pripojenia 

 

Priame 
pripojenie 

Priame  
pripojenie 

Priame  
pripojenie 

Rýchlosť 

Jazdná rýchlosť 
rýchla 

km/h 

11 11 11 

pomalá 6.5 6.5 6.5 

Pracovná rýchlosť 
Obrábanie 0.5 –1.3 0.5 – 1.3 0.5 – 1.3 

Rýchlosť spätného chodu 2 2 2 

Nože 

Maximálny polomer zotrvačnosti mm 180 180 180 

Celkové množstvo nožov ks 24 32 40 

Celkové triedy nožov ks 8 8 10 

Množstvo nožov každej triedy ks 3 4 4 

Priemer obrábacích nožov cm 36 36 36 

Typ rotačného noža 

 

ohnutý nôž na suchú pôdu 

Spojkový režim 

 

Mokré viacnásobné lamelové spojky manuálne 
ovládané 

Hĺbka obrábania cm > 15 > 15 > 15 

Šírka obrábania cm 100 105 135 

Množstvo prevodového oleja L 1.3 2.0 2.0 
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2. Hlavné časti stroja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10. Držiak tiahla 

11. Zostava nožov 

12. Blatník 

13. Stojan motora 

14. Tlmič 

15. Lanko škrtiacej klapky 

16. Lanko núdzového zastavenia 

17. Lanko ovládania spojky  

1. Motor 

2. Škrtiaca klapka 

3. Rukoväť 

4. Spojka 

5. Uloženie rukoväte 

6. Rezistenčné tiahlo 

7. Prevodovka 

8. Riadiaca páka 

9. Hriadeľ rukoväte 
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Určené použitie obrábacieho stroja 

Obrábanie pôdy 

Namontujte zostavu obrábacích nožov na výstupný hriadeľ prevodovky za účelom 

obrábania pôdy. Pozornosť venujte rozdielu na ľavej a pravej strane. Zostavu nožov pripevnite 

pomocou  kolíka 8 x 50. 

Typ noža 
Trieda 4  Trieda 5 

3 ks 4 ks 3 ks 4 ks 

Množstvo nožov 24 ks 32 ks 30 ks 40 ks 

Šírka obrábania 1050 mm 1350 mm 

Vyhovujúce poľné 

podmienky 
Tvrdá pôda 

Mokrá pôda po 

daždi 

Suchá pôda 

alebo s burinou 
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Prevádzka a obsluha obrábacieho stroja 

1. Zostavenie obrábacieho stroja 

1.1 Namontujte volant: volant umiestnite na obe strany prevodovky. Použite svorku 8 x 50, úchytku 

svorky 2 x 9 x 38, aby ste ich upevnili na výstupový hriadeľ. 

1.2 Držiak tiahla: spojovaciu tyč umiestnite na držiak tiahla. Upevňovaciu svorku pretiahnite 

cez držiak tiahla a spojovaciu tyč. Upevnite pomocou svorkovej úchytky. Rezistenčné tiahlo 

vložte do drážky spojovacej tyče. Na upevnenie použite svorku 8 x 50 a svorkovú úchytku. 

1.3 Rukoväť: drážkovanú dosku namontujte na rukoväť a uloženie rukoväte. Skrutku s 

maticou M16 x 150 pretiahnite cez rukoväť sprava doľava, nastavte výšku rukoväte, utiahnite 

zaisťovaciu páku. 

1.4 Riadiaca páka: riadiacu páku pretiahnite cez podporný otvor na rukoväti a otvor na 

puzdre radenia prevodových stupňov, pripevnite upevňovacou svorkou a zaraďte do neutrálu. 

2. Kontrola stroja a dopĺňanie paliva 

2.1 Kontrola 

2.1.1 Nastavenie lanka ovládania spojky 

2.1.1.1 Uvoľnite poistnú maticu na lanku. 

2.1.1.2 Závitovú tyč otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek, až kým nie je čo 

najkratšia. 

2.1.1.3 Koniec lanka umiestnite do upínadla lanka a ubezpečte sa o tom, že lanko je v 

otvore. 

2.1.1.4 Stlačte páku spojky a utiahnite poistnú maticu. 

2.1.1.5 Odskrutkujte závitovú tyč a opakovane stláčajte páku spojky, až kým sa páka 

spojky nevráti do normálnej polohy upnutím lanka. 

 

THROTTLE CABLE – LANKO ŠKRTIACEJ KLAPKY,  

CLUTCH CABLE – LANKO SPOJKY,  

EMERGENCY STOP CABLE – LANKO NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA,  
LOCKING NUT CLUTCH LEVER – POISTNÁ MATICA SPOJKOVEJ PÁKY,  

REVERSE GEAR LEVER – PÁKA SPÄTNÉHO CHODU,  

REVERSE CABLE THROTTLE – OVLÁDAČ PLYNU 
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throttle cable reverse cable throttle reverse gear lever 

clutch cable emergency stop cable locking nut clutch lever 
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2.1.2 Nastavenie lanka spätného chodu 

2.1.2.1 Uvoľnite poistnú maticu na lanku. 

2.1.2.2 Závitovú tyč otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek, až kým nie je čo najkratšia. 

2.1.3 Skontrolujte riadiaci systém. Pohyb každej páky (spojky, škrtiacej klapky, spiatočky) 

by mal byť pružný. Napravte nesprávnu situáciu. 

2.1.4 Riadiacu páku zaraďte do neutrálnej polohy. 

2.2 Naplnenie mazacím olejom 

2.2.1 Mazací olej vyberte v závislosti od teploty prostredia. 

2.2.2 Mazací olej SAE10W-40 nalejte do motora. 

Obrábací stroj umiestnite horizontálne, 

pridajte olej cez otvor na vrchu 

prevodovky. Odmerku oleja pri kontrole 

hladiny oleja neskrutkujte. 
 

Objem L/gal 
 

1.1(0.24)  

2.2.3 Nalejte mazací olej 20# do prevodovky. Obrábací stroj 

umiestnite horizontálne, olej naplňte cez otvor na vrchu prevodovky. 

Pri kontrole hladiny oleja, odmerku neskrutkujte. Hladina oleja sa 

pohybuje medzi značkou maxima a minima. 

  

maximum 
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2.3 Doplnenie paliva. V závislosti od typu motora naplňte palivovú nádrž naftou  0# alebo 

benzínom 92#. 

2.4 Pred spustením motora urobte prípravu. 

3. Štartovanie 

VÝSTRAHA: Riadiaca páka by mala byť v neutrálnej polohe. 

3.1 Podržte červenú páku núdzového zastavenia, stlačte blokovaciu západku na upevnenie 

páky. 

3.2 Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu motora. 

3.3 Motor by mal byť nečinný 2 – 3 minúty (1 500 – 2 000 ot./min). 

3.4 Skontrolujte motor, či beží normálne. 

4. Obsluha 

POZOR: Ak sa pred prácou musí urobiť zábeh stroja, postupujte podľa pokynov uvedených v 

kapitole 3. 

4.1 Zaradenie na nižší rýchlostný stupeň 

4.1.1 Ľavou rukou podržte páku spojky, aby ste odpojili pohon z motora na prevodovku. 

4.1.2 Pravou rukou potiahnite riadiacu páku do nižšieho stupňa. Skontrolujte, či radenie 

prevodu je v správnej polohe. Pravou rukou potom podržte rukoväť. Pozor: Páku spätného 

chodu nedržte. 

4.1.3 Páku spojky pomaly uvoľnite, aby ste zapojili pohon z motora na prevodovku. 

Obrábací stroj bude bežať pri nízkych otáčkach. 

4.1.4 Pravou rukou nastavte škrtiacu klapku do polohy pre vyššie otáčky, obrábací stroj 

bude bežať pri nízkych otáčkach 4.5 km/h. 

4.2 Zaradenie na vyšší rýchlostný stupeň 

4.2.1 Ľavou rukou podržte páku spojky, aby ste odpojili pohon z motora na prevodovku. 

4.2.2 Pravou rukou potiahnite riadiacu páku dopredu do vyššieho stupňa. Skontrolujte, či 

radenie prevodu je v správnej polohe. Pravou rukou potom podržte rukoväť. Pozor: Páku 

spätného chodu nedržte. 

4.2.3 Páku spojky pomaly uvoľnite, aby ste zapojili pohon z motora na prevodovku. 

Obrábací stroj bude bežať pri vyšších otáčkach. 

4.2.4 Pravou rukou nastavte škrtiacu klapku do polohy pre vyššie otáčky, obrábací stroj 

bude bežať pri vysokých otáčkach 8 km/h. 

4.3 Zaradenie spiatočky 

4.3.1 Ľavou rukou podržte páku spojky, aby ste odpojili pohon z motora na prevodovku. 

4.3.2 Pravou rukou potiahnite riadiacu páku do stredu do neutrálu. Skontrolujte, či radenie 
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prevodu je v správnej polohe. 

4.3.3 Pravou rukou potom podržte páku spätného chodu. Ľavú ruku uvoľnite, obrábací stroj 

sa bude pohybovať dozadu. 

4.3.4 Po návrate do ideálnej polohy, ľavou rukou najskôr podržte páku spojky. Obrábací 

stroj sa zastaví. Pravou rukou potom uvoľnite páku spätného chodu.  
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4.4 Posúvanie stroja počas práce 

Najskôr nastavte škrtiacu klapku na menšie otáčky, ale motor nenechajte zastaviť. Páku 

spojky potom podržte, aby ste odpojili pohon z motora na prevodovku. Obrábací stroj 

posuňte, keď prestane pracovať. 

5. Otáčanie 

Otočte rukoväť, aby ste obrábaciemu stroju umožnili zmenu smeru. Dávajte pozor na to, 

aby ste omylom nestlačili páku spätného chodu. Zabránite tak poškodeniu prevodovky. 

6. Zastavenie 

6.1 Páku spojky podržte, aby ste odpojili pohon z motora na prevodovku. 

6.2 Pre zastavenie stroja najskôr zaraďte neutrál. Páku spojky potom uvoľnite a škrtiacu 

klapku nastavte na minimum. 

6.3 Keď motor potrebujete zastaviť, dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu 

dieselového motora. Pozor: Obrábací stroj zastavte na rovnom teréne. 

7. Núdzové zastavenie 

7.1 Stroj sa nedokáže zastaviť počas prevádzky, kým škrtiaca klapka je nastavená na minime 

a ak spojka ešte (z dôvodu nejakej poruchy) nie je odpojená,. V tomto prípade je potrebné 

núdzové zastavenie. 

7.2 Stlačte červenú páku núdzového zastavenia a hneď ju uvoľnite. Páka sa sama 

odblokuje, motor sa zastaví. 

7.3 Ak sa motor nedá zastaviť iným spôsobom, stlačte páku na zníženie tlaku. Motor 

zhasne a ukončí prácu. 
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Údržba 

Používaním obrábacieho stroja dochádza k opotrebovaniu trením, uvoľneniu skrutiek a matíc, 

opotrebovaniu dielov, zníženiu výkonu motora a zvýšenej spotrebe paliva. Vykonávaním 

pravidelnej a dôkladnej údržby môžete vyššie uvedené prípady minimalizovať a zabezpečíte tak 

dlhšiu prevádzkyschopnosť a vysoký výkon obrábacieho stroja. 

1. Zábeh motora 

1. Pri zábehu motora dodržiavajte pokyny v návode na obsluhu motora. 

2. Nový obrábací stroj po detailnej prehliadke by mal 1 hodinu pracovať bez zaťaženia a 5 

hodín s ľahkým zaťažením. Mazací olej by sa potom mal hneď vyprázdniť z kľukovej skrine 

motora. Do motora znovu nalejte olej a nechajte ho bežať ďalšie 4 hodiny (pozri kapitolu 3). 

Obrábací stroj tak bude pripravený na prevádzkovanie. 

2. Technická údržba 

1. Údržba pred začatím práce a po dokončení práce 

1.1 Všímajte si každú časť obrábacieho stroja, odhaľte neobvyklé zvuky, prehriatie alebo 

uvoľnené skrutky s maticami. 

1.2 Skontrolujte, či neexistuje netesnosť v motore alebo v prevodovke. 

1.3 Skontrolujte hladinu oleja v motore a prevodovke, či sa pohybuje medzi značkou 

maxima a minima. 

1.4 Včas odstráňte zem, burinu alebo olej na obrábacom stroji alebo príslušenstve. 

1.5 Robte si pracovné poznámky. 

2. Údržba 1. prevodového stupňa – po každých 150 prevádzkových hodinách 

2.1 Vykonajte všetky vyššie uvedené údržbárske práce. 

2.2 Vyčistite skriňu prevodovky a vymeňte olej. 

2.3 Skontrolujte a nastavte spojku, radenie prevodu, systém spätného chodu. 

3. Údržba 2. prevodového stupňa – po každých 800 prevádzkových hodinách 

3.1 Vykonajte všetky údržbárske práce 1. stupňa po každých 150 prevádzkových hodinách. 

3.2 Skontrolujte všetky ozubené kolesá a ložiská. V prípade opotrebovania vymeňte. 

3.3 Skontrolujte ďalšie časti obrábacieho stroja, ako sú nože alebo kĺbové čapy, V prípade 

poškodenia vymeňte. 

4. Technická údržba – po každých 1 500 až 2 000 prevádzkových hodinách 

1> Choďte do pozáručného servisu alebo k autorizovanému zástupcovi, aby demontoval, 

vyčistil a skontroloval obrábací stroj. Treba vymeniť opotrebované komponenty alebo ich 

vhodne opraviť. 

2> Dajte odborníkovi skontrolovať jadro spojky, najmä treciu dosku. 

5. Pri údržbe motora dodržiavajte pokyny v návode na obsluhu motora.  
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3. Plán vykonávania údržby 
ÚDRŽBA sa musí vykonávať v 

PRAVIDELNÝCH INTERVALOCH v 

každom uvedenom mesiaci alebo po určitom 

počte hodín prevádzky (podľa toho, čo nastane 

skôr).  

Každý 

deň 

Po 8 

prevádzkový

ch hodinách  

s polovičnou 

záťažou 

Mesačne alebo po 

každých 20 

prevádzkových hodinách 

Každé tri 

mesiace alebo po 

každých 150 

prevádzkových 

hodinách 

Každých 12 

mesiacov alebo 

po každých 1000 

prevádzkových 

hodinách. 

Skontrolovať a utiahnuť skrutky a matice. • 

    

Skontrolovať hladinu oleja a doplniť olej. • 

    

Vyprázdniť a vymeniť olej. 

 

•prvýkrát •druhýkrát • 

 

Skontrolovať unikanie oleja. • 

    

Očistiť od zeme, buriny a oleja. • 

    

Odstrániť poruchu. • 

    

Nastaviť riadiace časti. • 

    

Trecí kotúč spojky. 

    

• 

Prevod a ložiská. 

    

•  

4. Uskladnenie obrábacieho stroja 

Aby ste zabránili korózii stroja, pri uskladnení obrábacieho stroja na dlhší čas sa riaďte 

nasledovnými pokynmi. 

1. Dodržiavajte pokyny na skladovanie uvedené v návode na obsluhu motora. 

2. Odstráňte prach a nečistoty z povrchu stroja. 

3. Vyprázdnite olej z prevodovky a nalejte do nej nový, čistý olej. 

4. Použite náter proti hrdzaveniu  na povrch, ktorý neobsahuje farbu a hliník. 

5. Stroj skladujte vo vnútornom priestore, na dobre vetranom, suchom a bezpečnom mieste. 

6. Uchovajte si príslušné náradie, certifikát o kvalite a užívateľský návod.  
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Nastavenie 

1. Nastavenie kužeľového súkolesia 

 

 

Keď kužeľové súkolesie prenáša silu neobvykle, alebo keď vydáva zvláštne zvuky, 

vykonajte kontrolu a nastavenie nasledovným spôsobom: 

1. Nastavenie vôle kužeľového súkolesia s vyšším prevodovým stupňom 

1.1 Ak bočná vôľa kužeľového súkolesia je < 0.05 mm, pridajte kovové tesnenie medzi hornú 

prevodovku a dolnú prevodovku, aby ste zväčšili vôľu. 

1. 2 Ak bočná vôľa kužeľového súkolesia je > 0.3 mm, vôľu medzi ložiskom a prevodom II 

nastavte na 0.05 ~ 0.10 mm. 

 

GEAR - PREVOD 

ADJUSTING GASKET - NASTAVOVACIE TESNENIE 

GEARBOX COVER - KRYT PREVODOVKY 

LOWER GEARBOX - DOLNÁ PREVODOVKA 

PTO SHAFT - VÝSTUPOVÝ HRIADEĽ 

METAL GASKET - KOVOVÉ TESNENIE 

 

 

2. Nastavenie vôle kužeľového súkolesia s nižším 

prevodovým stupňom 

2.1 Ak bočná vôľa kužeľového súkolesia je < 0.05 

mm, pridajte nastavovacie tesnenie I 0.2 ~ 0.3 mm, aby 

adjusting gasket II 
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ste zväčšili vôľu. Vymeňte kovové tesnenie II a nastavovacie tesnenie III, aby ste dosiahli axiálnu 

vôľu prevodu II s hodnotami 0.05~0.15 mm. 

2.2 Ak bočná vôľa kužeľového súkolesia je > 0.3 mm, nastavovacie tesnenie I zredukujte a 

axiálnu vôľu prevodu II nastavte na 0.05~0.15 mm; alebo pridajte nastavovacie tesnene II a 

axiálnu vôľu prevodu II nastavte na 0.05~0.15 mm 

2. Nastavenie spätného chodu a lanka spätného chodu 

Ak sa obrábací stroj pohybuje dozadu neobvyklým spôsobom, nastavte páku spätného chodu a 

lanko  spätného chodu, pozri kapitolu 3. 

Pozor: 1. Podržte a uvoľnite páku rukoväte 2 až 3-krát, skontrolujte funkčnosť prevodu, v 

prípade dostatočnej odbornosti, nastavte. 

Lower gearbox bevel gear structure 
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2. Keď obrábací stroj beží, uvoľnite páku spätného chodu. Spiatočka by sa hneď mala vrátiť. 

Nemalo by byť počuť neobvyklé zvuky. 

3. Nastavenie lanka ovládania spojky 

Po určitej dobe používania spojka vydáva neobvyklý zvuk kvôli opotrebovaniu trecích 

kotúčov a vysúvacej vidlici spojky. Lanko ovládania spojky vtedy nastavte podľa pokynov 

uvedených v kapitole 3. 

Pozor: 1. Podržte a uvoľnite páku spojky 2- až 3-krát. Skontrolujte zapojenie spojky, v prípade 

potreby odborne nastavte. 

2. Ak sa problém ani opakovaným nastavením nevyrieši, môže byť opotrebovaná 

vysúvacia vidlica spojky alebo trecí kotúč. V takom prípade trecí kotúč alebo vysúvaciu vidlicu 

spojky vymeňte. 

3. Aby ste zabránili poškodeniu mechanizmu, demontáž spojky nie je povolená. 

4. Nastavenie lanka škrtiacej klapky 

Pri otáčaní spínača škrtiacej klapky sa rýchlosť motora sa nemení efektívne. Lanko škrtiacej 

klapky nastavte podľa pokynov uvedených v kapitole 3. 

Pozor: 1. Spínač škrtiacej klapky otočte 2- až 3-krát. Skontrolujte a potvrďte zmeny rýchlosti 

motora. 

2. Lanko škrtiacej klapky a koniec vlákna by sa mal upevniť maticou. 

5. Nastavenie rukoväte 

Rukoväť je možné nastaviť buď horizontálne alebo vertikálne – v závislosti od výšky a 

špecifických podmienok na poľnohospodárske práce. 

1. Vertikálne nastavenie rukoväte. 

 

1.1 Uvoľnite blokovaciu páku, zuby medzi rukoväťou a uložením rukoväte nevyrovnávajte. 

1.2 Vyberte pohodlnú polohu rukoväte podľa Vášho zvyku. 

1.3 Blokovaciu páku znovu utiahnite, aby ste vyrovnali rukoväť a uloženie rukoväte. 

2. Horizontálne nastavenie rukoväte. 

1.1 Uvoľnite blokovaciu páku na uložení rukoväte. drážkovaný kotúč uloženia rukoväte 

nevyrovnávajte. 

1.2 Rukoväť otočte doľava alebo doprava, podľa Vašej potreby. 

1.3 Blokovaciu páku znovu utiahnite na vyrovnanie drážkovaných kotúčov.  

 

locking lever 

handle bar 

handle seat 
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Poruchy a odstránenie nedostatkov 

1. Informácie o poruchách motora a riešení problémov nájdete v príručke k motoru. 

2. Nesprávna funkčnosť spojky a odstránenie nedostatkov. 

Upozornenie: Nerozoberajte zostavu spojky sami. 

Popis poruchy Možná príčina Odstránenie nedostatku 

Nesprávna funkčnosť spojky. Zlyhanie páky spojky. Opraviť alebo vymeniť. 

Zlyhanie lanka ovládania spojky. Vymeniť. 

Vysúvacia vidlica spojky nie je 

správne nastavená. 

Nastaviť lanko alebo 

vymeniť vidlicu. 

Vysúvacia vidlica spojky, hriadeľ 

nesprávne upevnené. 

Opraviť alebo vymeniť. 

Vysúvacia vidlica spojky zlomená 

alebo ohnutá. 

Vymeniť. 

Zlyhanie trecieho kotúča. Vymeniť. 

Zlyhanie spojkovej pružiny. Vymeniť. 

Trecie kotúče sa nedotýkajú  

dosadacej plochy. 

Pridať tesnenie pod 

podložku. 

Zlyhanie ložiska. Vymeniť ložisko a pridať 

olej do prevodovky. 

Prerušené spojenie (držanie páky spojky, 

hnací hriadeľ sa otáča pomaly) 

Opotrebovanie alebo zlyhanie 

spojkovej pružiny. 

Vymeniť. 

Vysúvacia vidlica spojky, hriadeľ 

sa netočí. 

Vyčistiť rotačnú plochu 

hriadeľa. 

Lanko ovládania spojky nie je 

správne nastavené. 

Nastaviť lanko ovládania 

spojky.   
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3. Nesprávna funkčnosť prevodovky a odstránenie nedostatkov 

Popis poruchy Možná príčina Odstránenie nedostatku 

Problém s radením. 
Uvoľnená skrutka alebo matica za 

hlavným hriadeľom. 
Odoberte skrutky, matice a puzdro za 

hlavným hriadeľom, znovu ich 

namontujte a utiahnite. 

Porucha 

preraďovania. 

Opotrebovanie spojovacieho prvku. Vymeniť. 

Uvoľnenie hnacieho kužeľového 

súkolesia. Utiahnite poistnú maticu. 

Opotrebovaný otvor riadiaceho 

ramena. Vymeniť. 

Zlyhanie pružiny vnútri hlavného 

hriadeľa. Vymeniť. 

Uvoľnený hlavný hriadeľ. Utiahnuť skrutku krytu prevodovky. 

Deformácia riadiacej páky. Opraviť riadiacu páku alebo vymeniť. 

Porucha spätného 

chodu. 

Opotrebovaná vidlica spätného chodu. Vymeniť vidlicu alebo nastaviť lanko. 

Zlyhanie lanka spätného chodu. Nastaviť lanko alebo vymeniť. 

Uvoľnený hriadeľ spätného chodu. Utiahnuť skrutky hriadeľa. 

Upchatá vidlica spätného chodu. Vyčistiť vidlicu a zapojené časti. 

Spätný chod 

nereaguje. 

Uvoľnený hriadeľ spätného chodu. Utiahnuť skrutky hriadeľa. 

Zlyhanie pružiny vnútri hriadeľa 

spätného chodu. Vymeniť. 

deformácia hriadeľa spätného chodu. Vymeniť. 

Neobvyklé zvuky 

ozubených kolies. 

Deformácia hriadeľa kužeľového 

súkolesia, deformácia hriadeľa 

spätného chodu. 

Vymeniť. 

Opotrebovanie ozubeného prevodu, 

veľmi veľká medzera. Vymeniť. 

Uvoľnený hriadeľ kužeľového 

súkolesia, hriadeľ spätného chodu. 
Vymeniť. 

Netesnosť hlavného 

hriadeľa a krytu. 

Zlyhanie tesniaceho krúžku hlavného 

hriadeľa. Vymeniť. 

Zlyhanie olejového tesnenia hlavného 

hriadeľa. Vymeniť. 

Zlyhanie tesniaceho krúžku krytu. Vymeniť. 

Netesnosť hriadeľa 

spätného chodu. 

Uvoľnená skrutka hriadeľa spätného 

chodu. Utiahnuť skrutku. 

Zlyhanie tesniaceho krúžku hriadeľa 

spätného chodu. Vymeniť. 
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Popis poruchy Možná príčina Odstránenie nedostatku 

Netesnosť vidlice 

spätného chodu. Zlyhanie tesniaceho krúžku. Vymeniť. 

Netesnosť vysúvacej 

vidlice spojky. Zlyhanie tesniaceho krúžku. Vymeniť. 

Netesnosť hriadeľa 

spojky. Zlyhanie tesniaceho krúžku. Vymeniť. 

Netesnosť príruby. 
Uvoľnená skrutka s maticou. Pritiahnuť skrutku s maticou. 

Poškodené tesnenie. Vymeniť. 

Netesnosť prevodovky. Skrytá porucha. 

Nechať opraviť v autorizovanom 

servise. 

  
4. Zlyhanie výstupného systému a odstránenie nedostatkov 

Popis poruchy Možná príčina Odstránenie nedostatku 

Neobvyklé zvuky ozubených 

kolies. 

Opotrebované ozubené kolesá alebo 

nesprávne namontované. Namontovať znovu alebo vymeniť 

súkolesie. 

Vznikajúci odpor pri radení 

rýchlosti. Nesprávne namontované. Namontovať znovu. 

Prehriatie. 

Nedostatok oleja v prevodovke. Dolejte olej po značku. 

Zmenšená vôľa ozubeného prevodu. Namontovať znovu. 

Zmenšenie vôle axiálnym smerom. Namontovať znovu. 

Netesnosť medzi 

prevodovkami. 

Uvoľnené spojovacie skrutky s 

maticami. Utiahnuť skrutky s maticami. 

Pokazené tesnenie. Vymeniť. 

Netesnosť vonkajšieho 

krúžku vývodového hriadeľa Zlyhanie olejového tesnenia. Vymeniť. 

Netesnosť vnútorného otvoru 

vývodového hriadeľa. Poškodené puzdro hriadeľa. Vymeniť.  

 
5. Iné poruchy a odstránenie nedostatkov 

Popis poruchy Možná príčina Odstránenie nedostatku 

Zalomené nože. 

Narazenie do skál alebo iných tvrdých 

predmetov. Vymeniť. 

Poškodené lanko. Opotrebované používaním. Vymeniť. 

 


