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[1] DATI TECNICI Type 85C QF 95C E QF

[2] Dimensioni di ingombro fig. 2
[3] A = Lunghezza mm 892 920
[4] B = Altezza mm 345 345
[5] C = Larghezza mm 991 1023
[6] Massa kg 45 49
[7] Altezza di taglio minima mm 25 25
[8] Altezza di taglio massima mm 85 85
[9] Larghezza di taglio cm 85 95

[10] Regolazione manuale altezza di taglio  -

[11] Regolazione elettrica altezza di taglio - 

[12] Macchine compatibili (Type)

V 302  -

V 302 S - 

V 302 Li 48 - 

[13] Codici dispositivi di taglio di ricambio Fig:Pos
16:A 1134-7881-01 1134-7881-02
16:B 1134-7880-01 1134-7880-01



[1] CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2]  Rozměry stroje;
[3]  A = Délka
[4]  B = Výška
[5]  C = Šířka
[6]  Hmotnost
[7]  Minimální výška sekání
[8]  Maximální výška sekání
[9]  Šířka sekání
[10] Ruční nastavení výšky sekání
[11]  Elektrické nastavení výšky sekání
[12] Kompatibilní stroje (Typ)
[13] Kódy náhradních sekacích zařízení

[1] DA - TEKNISKE DATA
[2]  Pladskrav
[3]  A = Længde
[4]  B = Højde
[5]  C = Bredde
[6]  Vægt
[7]  Minimal klippehøjde
[8]  Maksimal klippehøjde
[9]  Klippebredde
[10] Manuel indstilling af klippehøjde
[11]  Elektrisk indstilling af klippehøjde
[12] Kompatible maskiner (Type)
[13] Koder for klippeanordninger til udskiftning

[1] DE - TECHNISCHE DATEN
[2]  Abmessungen
[3]  A= Länge 
[4]  B = Höhe
[5]  C = Breite
[6]  Gewicht 
[7]  Minimale-Ersatzteilnummern
[8]  Mähwerk-Ersatzteilnummern
[9]  Schnittbreite
[10] Manuelle Schnitthöheneinstellung
[11]  Elektrische Schnitthöheneinstellung
[12] Kompatible Geräte (Typen)
[13] Mähwerk-Ersatzteilnummern

[1] EN - TECHNICAL DATA
[2]  Overall dimensions
[3]  A= Length
[4]  B= Height
[5]  C= Width
[6]  Weight
[7]  Min. cutting height
[8]  Max. cutting height
[9]  Cutting width
[10] Cutting height manual adjustment
[11] Cutting height electric adjustment
[12] Compatible machines (Type)
[13] Spare cutting-means assy codes

[1] ES - DATOS TÉCNICOS
[2]  Dimensiones
[3]  A = Longitud
[4]  B = Altura
[5]  C = Anchura
[6]  Peso
[7]  Altura de corte mínima
[8]  Altura de corte máxima
[9]  Anchura de corte
[10] Ajuste manual de la altura de corte
[11] Ajuste eléctrico de la altura de corte
[12] Máquinas compatibles (tipo)
[13] Códigos de los dispositivos de corte de 

recambio

[1] ET - TEHNILISED ANDMED
[2]  Üldmõõtmed
[3]  A = Pikkus
[4]  B = Kõrgus
[5]  C = Laius
[6]  Mass
[7]  Minimaalne lõikekõrgus
[8]  Maksimaalne lõikekõrgus
[9]  Lõikelaius
[10] Lõikekõrguse manuaalne reguleerimine
[11]  Lõikekõrguse elektriline reguleerimine
[12] Ühilduvad masinad (Tüüp)
[13] Vahetatavate lõikeseadmete koodid



[1] FI - TEKNISET TIEDOT
[2]  Mitat
[3]  A = pituus
[4]  B = korkeus
[5]  C = Leveys
[6]  Massa
[7]  Pienin leikkuukorkeus
[8]  Suurin leikkuukorkeus
[9]  Leikkuuleveys
[10] Käsikäyttöinen leikkuukorkeuden säätö
[11]  Leikkuukorkeuden sähköinen säätö
[12] Yhteensopiviin laitteisiin (tyyppi)
[13] Koodit leikkaus laitteet osat

[1] FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
[2]  Dimensions d’encombrement
[3]  A= Longueur
[4]  B = Hauteur
[5]  C = Largeur
[6]  Masse 
[7]  Hauteur de coupe minimale
[8]  Hauteur de coupe maximale
[9]  Largeur de coupe
[10] Réglage manuel de la hauteur de coupe
[11] Réglage électrique de la hauteur de coupe
[12] Machines compatibles (Type)
[13] Codes dispositifs de coupe détachés 

[1] HR - TEHNIČKI PODACI
[2]  Ukupne dimenzije
[3]  A = Duljina
[4]  B = Visina
[5]  C = Širina
[6]  Težina
[7]  Minimalna visina rezanja
[8]  Maksimalna visina rezanja
[9]  Širina reza
[10] Ručno podešavanje visine rezanja
[11]  Električno podešavanje visine rezanja
[12] Kompatibilni strojevi (Vrsta)
[13] Šifre rezervnih reznih kućišta

[1] HU - MŰSZAKI ADATOK
[2]  Helyfoglalás
[3]  A = Hosszúság
[4]  B = Magasság
[5]  C = Szélesség
[6]  Súly
[7]  Minimális vágásmagasság
[8]  Maximális vágásmagasság
[9]  Vágásszélesség
[10] Manuálisan állítható vágási magasság
[11]  Elektromosan állítható vágási magasság
[12] Kompatibilis gépek (típus)
[13] Vágóberendezések cserealkatrész 

cikkszámok

[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2]  Kėbulo išmatavimai
[3]  A = Ilgis
[4]  B = Aukštis
[5]  C = Plotis
[6]  Svoris
[7]  Minimalus pjovimo aukštis
[8]  Maksimalus pjovimo aukštis
[9]  Pjovimo plotis
[10] Rankinis pjovimo aukščio reguliavimas
[11]  Elektrinis pjovimo aukščio reguliavimas
[12] Suderinamos mašinos (Tipas)
[13] Pjovimo prietaisų atsarginių dalių kodai

[1] LV - TEHNISKIE DATI
[2]  Razsežnost obremenitve
[3]  A = Dolžina
[4]  B = Višina
[5]  C = Širina
[6]  Masa
[7]  Najnižja možna višina odreza
[8]  Najvišja možna višina odreza
[9]  Širina odreza
[10] Ročno uravnavanje višine odreza
[11]  Električno uravnavanje višine odreza
[12] Skladni stroji (Tip)
[13] Kode nadomestljivih rezalnih naprav



[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2]  Buitenafmetingen
[3]  A = Lengte
[4]  B = Hoogte
[5]  C = Breedte
[6]  Gewicht
[7]  Minimum maaihoogte
[8]  Maximum maaihoogte
[9]  Maaibreedte
[10] Handmatige instelling maaihoogte
[11]  Elektrische instelling maaihoogte
[12] Compatibele machines (type)
[13] Codes vervangende maai-inrichtingen

[1] NO - TEKNISKE DATA
[2]  Utvendige mål
[3]  A = Lengde
[4]  B = Høyde
[5]  C = Bredde
[6]  Maskinens totalvekt
[7]  Min. klippehøyde
[8]  Maks. klippehøyde
[9]  Klippebredde
[10] Manuell innstilling av klippehøyde
[11]  Elektrisk innstilling av klippehøyde
[12] Kompatible maskiner (type)
[13] Koder for utskiftbare klipperedskaper 

[1] PL - DANE TECHNICZNE
[2]  Wymiary
[3]  A = Długość
[4]  B = Wysokość
[5]  C = Szerokość
[6]  Ciężar
[7]  Minimalna wysokość cięcia
[8]  Maksymalna wysokość cięcia
[9]  Szerokość cięcia
[10] Regulacja manualna wysokości cięcia
[11]  Elektryczna regulacja wysokości cięcia
[12] Kompatybilne maszyny (Typ)
[13] Kody wymiennych agregatów tnących

[1] PT - DADOS TÉCNICOS
[2]  Dimensões de delimitação
[3]  A = Comprimento
[4]  B = Altura
[5]  C = Largura
[6]  Massa
[7]  Altura de corte mínima
[8]  Altura de corte máxima
[9]  Largura de corte
[10] Regulação manual da altura de corte
[11] Regulação elétrica da altura de corte
[12] Máquinas compatíveis (Tipo)
[13] Códigos dispositivos de corte de substituição

[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2]  Габаритные размеры
[3]  A = Длина
[4]  В = Высота
[5]  С = Ширина
[6]  Масса
[7]  Минимальная высота стрижки
[8]  Максимальная высота стрижки
[9]  Ширина стрижки
[10] Ручная регулировка высоты стрижки
[11] Электрическая регулировка высоты 

стрижки
[12] Совместимые машины (Тип)
[13] Коды запасных режущих устройств

[1] SL - TEHNIČNI PODATKI
[2]  Razsežnost obremenitve
[3]  A = Dolžina
[4]  B = Višina
[5]  C = Širina
[6]  Masa
[7]  Najnižja možna višina odreza
[8]  Najvišja možna višina odreza
[9]  Širina odreza
[10] Ročno uravnavanje višine odreza
[11]  Električno uravnavanje višine odreza
[12] Skladni stroji (Tip)
[13] Kode nadomestljivih rezalnih naprav



[1] SV - TEKNISKA DATA
[2]  Dimensioner
[3]  A = Längd
[4]  B = Höjd
[5]  C = Bredd
[6]  Vikt
[7]  Minsta klipphöjd
[8]  Altezza di taglio massima
[9]  Klippbredd
[10] Manuell klipphöjdsinställning
[11]  Elektrisk klipphöjdsinställning
[12] Kompatibla maskiner (Typ)
[13] Koder för knivreservdelar
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1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1.1 SPOSÓB CZYTANIA INSTRUKCJI

W tekście instrukcji, niektóre ustępy 
zawierające informacje o szczególnym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa lub 
funkcjonowania są wyróżniane w sposób 
odmienny, zgodnie z niniejszym kryterium:

 UWAGA  lub  WAŻNE  dostarcza 
wyjaśnień lub innych elementów, jak uprzednio 
wskazano, w celu uniknięcia uszkodzenia 
urządzenia bądź spowodowania obrażeń.

Symbol   podkreśla niebezpieczeństwo. 
Nieprzestrzeganie niniejszego ostrzeżenia 
oznacza możliwość obrażeń osobistych, 
obrażeń osób trzecich bądź uszkodzeń.

Ustępy oznaczone oknem z punktowym 
obramowaniem w kolorze szarym wskazują 
cechy opcjonalne, nie występujące we 
wszystkich modelach udokumentowanych 
w niniejszej instrukcji. Sprawdzić, czy 
funkcja jest obecna w nabytym modelu.

Wszelkie określenia “przedni”, “tylny”, 
“prawy” i “lewy” odnoszą się do 
położenia kierującego operatora.

 1.2 ODNIESIENIA

 1.2.1 Rysunki

Rysunki w niniejszej instrukcji obsługi zostały 
oznaczone numerami 1, 2, 3 i tak dalej.
Komponenty wskazane na rysunkach zostały 
oznaczone literami A, B, C i tak dalej.
Odniesienie do komponentu C na rysunku 
2 oznaczone jest napisem: “Patrz rys. 
2.C” lub zwyczajnie“ (Rys. 2.C)”.
Rysunki posiadają charakter orientacyjny. Części 
rzeczywiste mogą się różnić od przedstawionych.

 1.2.2 Tytuły

Instrukcja jest podzielona na rozdziały i ustępy. 
Tytuł ustępu “2.1 Szkolenie” jest podtytułem 
“2. Normy bezpieczeństwa”. Odniesienia 
do tytułów lub paragrafów są oznaczone 

UWAGA!: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA MASZYNY NALEŻY UWAŻNIE 
PRZECZYTAĆ OBECNĄ INSTRUKCJĘ. Zachować dla ewentualnych, przyszłych potrzeb.PL
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PL - 2

skrótem rozdz. lub ust. i odpowiednim 
numerem. Przykład: “rozdz. 2” lub “ust. 2.1”.

2. NORMY BEZPIECZEŃSTWA

 2.1 SZKOLENIE

  Przed rozpoczęciem korzystania 
z niniejszej maszyny należy uważnie 
przeczytać instrukcję obsługi maszyny, 
w której zostanie ona zamontowana.
Niniejszy rozdział Normy Bezpieczeństwa 
odnosi się wyłącznie do urządzeń 
wymiennych. Odnośnie Norm 
Bezpieczeństwa dotyczących kosiarki z 
osobą kierującą w pozycji siedzącej, z 
agregatem tnącym w części przedniej, należy 
zapoznać się z konkretną instrukcją obsługi.

  Zapoznać się z elementami sterowania 
oraz ze stosownym użytkowaniem 
maszyny. Zapoznać się ze sposobem 
szybkiego zatrzymania maszyny. 
Niezastosowanie się do ostrzeżeń 
oraz instrukcji może spowodować 
pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

• Nigdy nie pozwolić, aby maszyna używana 
była przez dzieci lub osoby, które nie 
zapoznały się w sposób wystarczający z 
instrukcją. Prawa lokalne mogą wyznaczać 
minimalny wiek użytkownika.

• Nigdy nie używać maszyny w przypadku, 
gdy użytkownik jest zmęczony lub 
w złym stanie zdrowotnym bądź po 
zażyciu lekarstw, narkotyków, alkoholu 
i substancji negatywnie wpływających 
na jego zdolność reakcji oraz uwagi.

• Nie transportować dzieci lub innych pasażerów.
• Pamiętać o tym, iż osoba kierująca lub 
użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki 
oraz sytuacje nieprzewidziane, dotyczące 
osób trzecich bądź ich mienia. Użytkownik 
odpowiedzialny jest za ocenę możliwego 
ryzyka wynikającego z ukształtowania 
terenu, na którym jest wykonywana praca, a 
także za powzięcie wszelkich niezbędnych 
środków ostrożności, w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa własnego i innych osób, 
w szczególności na zboczach, terenie 
nierównym, śliskim bądź niestabilnym.

• W przypadku odstąpienia lub wypożyczenia 
maszyny osobom trzecim, należy 
upewnić się, że użytkownik zapoznał się 
ze wskazówkami dotyczącymi obsługi, 
zawartymi w niniejszej instrukcji.

 2.2 CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
• Nosić odpowiednią odzież, odporne obuwie 
robocze z podeszwą antypoślizgową 
i długie spodnie. Nie obsługiwać 
maszyny boso ani w odkrytym obuwiu. 
Stosować słuchawki chroniące słuch.

• Nie nosić szalików, fartuchów, naszyjników, 
bransoletek, odzieży luźnej lub wyposażonej 
w sznurowadła lub krawaty oraz wszelkie 
luźne lub wiszące akcesoria, które mogłyby 
zostać wkręcone przez maszynę bądź w 
przedmioty i materiały obecne w miejscu pracy. 

• Odpowiednio związać długie włosy.

Obszar pracy / Maszyna
• Dokładnie skontrolować obszar pracy i usunąć 
wszelkie elementy, które mogłyby zostać 
wyrzucone przez maszynę lub spowodować 
uszkodzenie agregatu tnącego/obracających 
się organów (kamienie, gałęzie, drut, kości itp.).

 2.3 PODCZAS UŻYTKOWANIA

Obszar pracy
• Nie należy używać maszyny w atmosferze 
wybuchowej, w obecności łatwopalnych 
cieczy, gazów lub pyłów. Styki elektryczne 
lub tarcie mechaniczne mogą wytwarzać 
iskry, które mogłyby spowodować 
podpalenie pyłu lub oparów. 

• Pracować wyłącznie przy oświetleniu dziennym 
lub przy dobrym oświetleniu sztucznym 
oraz w warunkach dobrej widoczności. 

• Oddalać osoby, dzieci i zwierzęta z 
obszaru pracy. Dzieci muszą znajdować 
się pod nadzorem innej osoby dorosłej.

• Należy unikać pracy w przypadku mokrej 
trawy, w deszczu oraz w przypadku 
ryzyka wystąpienia burzy, zwłaszcza z 
prawdopodobieństwem błyskawic.

• Zwracać szczególną uwagę na nierówności 
terenu (pagórki, rowy), zbocza, ukryte 
zagrożenia i obecność ewentualnych 
przeszkód, które mogą ograniczać widoczność.

• Zachować szczególną ostrożność 
w pobliżu urwisk, rowów i nasypów. 
Maszyna może się przewrócić, jeżeli 
jej koło przejedzie nad krawędzią lub 
w przypadku obsunięcia krawędzi.

• Zachować ostrożność na opadających 
terenach, gdzie wymagana jest szczególna 
ostrożność, aby uniknąć przewrócenia 
lub utraty panowania nad maszyną. Do 
głównych przyczyn utraty kontroli należą:

 – Brak przyczepności kół
 – Nadmierna prędkość
 – Nieodpowiednie hamowanie
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 – Maszyna nieodpowiednia do zastosowania
 – Brak wiedzy na temat skutków, jakie 
mogą wynikać z warunków glebowych

 – Nieprawidłowe wykorzystanie, 
w roli pojazdu holującego

Zachowanie
• Zawsze utrzymywać dłonie i stopy z dala 
od agregatu tnącego, zarówno podczas 
rozruchu jak i podczas użytkowania maszyny.

• Uwaga: element tnący obraca się dalej 
przez kilka sekund, nawet po jego 
odłączeniu lub po wyłączeniu silnika.

• Należy zwrócić uwagę na zespół elementów 
tnących z więcej niż jednym agregatem 
tnącym, ponieważ jeden obracający się agregat 
tnący może powodować obracanie innych.

• Odłączyć agregat tnący lub wał 
odbioru mocy i doprowadzić agregat 
tnący do najwyższego położenia:

 – Podczas przemieszczania się 
pomiędzy obszarami pracy

 – Podczas przekraczania powierzchni 
pozbawionych trawy

•  W przypadku uszkodzeń lub wypadków 
podczas pracy, natychmiast zatrzymać silnik i 
oddalić maszynę tak, aby nie spowodować jej 
większego uszkodzenia; w sytuacji wypadków 
powodujących obrażenia osobiste lub innych 
osób, natychmiast zastosować procedury 
pierwszej pomocy, odpowiednie dla sytuacji i 
zwrócić się o przepisanie koniecznego leczenia 
w Strukturze Sanitarnej. Odpowiednio usunąć 
ewentualny gruz, który mógłby spowodować 
uszkodzenia bądź obrażenia osób lub 
zwierząt, w przypadku ich niezauważenia.

Ograniczenia użytkowania
• Nigdy nie należy używać maszyny z 
uszkodzonymi zabezpieczeniami, w przypadku 
ich braku lub nieprawidłowego umiejscowienia.

• Nie odłączać, nie manipulować, nie usuwać i 
nie wprowadzać zmian w obrębie systemów 
bezpieczeństwa/obecnych mikroprzełączników.

 2.4 KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Regularna konserwacja i właściwe 
przechowywanie zachowuje bezpieczeństwo 
maszyny oraz poziom jej wydajności.

  Nigdy nie używać maszyny ze zużytymi 
lub zniszczonymi częściami. Elementy 
uszkodzone lub zniszczone muszą zostać 
wymienione i pod żadnym pozorem nie mogą 
być poddawane naprawie. Używać wyłącznie 

oryginalnych części zamiennych: stosowanie 
części nieoryginalnych i/lub nieprawidłowo 
zainstalowanych ogranicza bezpieczeństwo 
maszyny, może być przyczyną wypadków 
i obrażeń osobistych oraz zwalnia 
Producenta z wszelkiej odpowiedzialności.

Konserwacja
• Podczas operacji regulacji maszyny zachować 
szczególną ostrożność, aby palce nie zostały 
uwięzione pomiędzy ruchomym agregatem 
tnącym oraz stałymi częściami maszyny.

Przechowywanie
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie 
wolno pozostawiać pojemników z 
odpadami wewnątrz lokalu.

Przemieszczanie i transport
• Jeżeli maszyna musi być transportowana na 
ciężarówce lub przyczepie, używać pochylni o 
odpowiedniej odporności, szerokości i długości.

• W przypadku transportu maszyny z 
wykorzystaniem pojazdu należy:

 – załadować maszynę pchając ją, przy 
pomocy odpowiedniej ilości osób.

 – ustawić ją tak, aby nie stwarzać 
zagrożeń dla żadnej osoby. 

 – przymocować ją solidnie do środka 
transportu przy użyciu lin lub 
łańcuchów, aby uniknąć przewrócenia 
z możliwym uszkodzeniem

 2.5 OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska musi stanowić główny 
oraz pierwszorzędny aspekt podczas 
korzystania z maszyny, na rzecz społeczeństwa 
oraz środowiska, w którym żyjemy.
• Unikać stwarzania sytuacji przeszkadzających 
w sąsiedztwie. Używać maszyny wyłącznie 
w rozsądnych godzinach (nie wcześnie 
rano ani późnym wieczorem, gdy istnieje 
ryzyko zakłócania spokoju osób). 

• Należy dokładnie przestrzegać lokalnych 
przepisów w zakresie usuwania materiałów 
opakowaniowych, olejów, paliwa, filtrów, 
uszkodzonych części lub jakichkolwiek 
elementów charakteryzujących się znaczącym 
wpływem na środowisko; niniejsze odpady 
nie mogą być usuwane wraz ze zwykłymi 
odpadami, lecz muszą zostać posegregowane 
oraz dostarczone do odpowiednich punktów 
zbiórki, które zapewnią recykling materiałów.

• Po wyłączeniu maszyny z użytku nie 
pozostawiać jej w otoczeniu, lecz zwrócić 
się do centrum zbiórki odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
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3. ZAPOZNANIE SIĘ Z MASZYNĄ

 3.1 OPIS MASZYNY I 
PRZEWIDZIANE UŻYCIE

Niniejsza maszyna jest wyposażeniem 
wymiennym, a mianowicie 
zespołem agregatów tnących.
Jest to wymienny sprzęt ogrodowy, który 
musi zostać podłączony do innej maszyny, 
kosiarki do trawy, obsługiwanej przez 
osobę kierującą w pozycji siedzącej, z 
systemem tnącym w części przedniej, od 
której uzyskuje napęd oraz wsparcie.

 3.1.1 Przewidziane użycie

Maszyna "zespół agregatu tnącego" 
została zaprojektowana i skonstruowana 
w celu koszenia trawy.

W ogólnym pojęciu niniejsza 
maszyna jest w stanie:
• Ciąć trawę, siekać ją i umieszczać na 
terenie (efekt kompostowania)

• Ciąć trawę i odprowadzać ją na 
podłoże przez część tylną

 3.1.2 Niewłaściwe wykorzystanie

Wszelkie zastosowanie odmienne od opisanego 
powyżej może być niebezpieczne i powodować 
obrażenia osób i/lub uszkodzenie mienia. 
Jako użycie niezgodne z przeznaczeniem 
rozumieć należy przykładowo (lecz nie tylko):
• Przewożenie na maszynie 
osób, dzieci lub zwierząt;

• Popychanie ładunków;
• Uruchamianie agregatów tnących na 
terenach nieporośniętych trawą.

 WAŻNE  Niewłaściwe wykorzystanie 
maszyny pociąga za sobą unieważnienie 
gwarancji, zwalniając Producenta z wszelkiej 
odpowiedzialności i przenosząc na użytkownika 
koszty związane ze szkodami lub urazami 
dotyczącymi użytkownika bądź osób trzecich.

 3.1.3 Typ użytkownika

Niniejsza maszyna przeznaczona jest do użytku 
przez konsumentów, tj. nieprofesjonalnych 
operatorów. Niniejsza maszyna przeznaczona 
jest do "użytku amatorskiego".

 WAŻNE  Maszyna musi być używana 
wyłącznie przez jednego operatora.

 3.2 OZNACZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Na maszynie obecne są różne symbole (rys. 3). 
Mają one na celu przypomnienie operatorowi 
zachowań, których należy przestrzegać, w celu 
jej użytkowania w sposób ostrożny i uważny.
Znaczenie symboli:

UWAGA! Przed rozpoczęciem 
korzystania z maszyny 
należy dokładnie przeczytać 
instrukcję obsługi.
UWAGA! Uważać na ewentualne, 
rozrzucone przedmioty. Uważać na 
ewentualne osoby przebywające 
w miejscu pracy maszyny.
UWAGA! Przed przystąpieniem do 
operacji naprawy, wyjąć przewód 
świecy zapłonowej ze świecy.

UWAGA! Nie wprowadzać rąk ani 
nóg pod zabezpieczenie w trakcie 
funkcjonowania wyposażenia.

 WAŻNE  Zniszczone lub nieczytelne 
etykiety samoprzylepne muszą zostać 
wymienione. Poprosić o nowe etykiety w swoim 
autoryzowanym centrum serwisowym.

 3.3 TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA 

Tabliczka identyfikacyjna zawiera 
następujące dane (rys. 1):

1. Znak towarowy
2. Adres producenta
3. Model
4. Typ maszyny
5. Definicja wyposażenia
6. Ciężar w kg
7. Rok produkcji 
8. Numer fabryczny 
9. Kod artykułu 
10. Oznakowanie zgodności CE

Przepisać dane identyfikacyjne maszyny 
w odpowiednich polach etykiety, 
obecnej w tylnej części okładki.

 WAŻNE  Wykorzystywać dane identyfikacyjne 
obecne na etykiecie identyfikacji produktu 
w przypadku jakiegokolwiek kontaktu 
z autoryzowanym warsztatem.
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 WAŻNE  Przykład deklaracji zgodności 
znajduje się na ostatnich stronach instrukcji.

 3.4 GŁÓWNE KOMPONENTY

Maszyna składa się z następujących, 
głównych części składowych (rys. 1):

A. Ramiona
B. Osłony ochronne
C. Koła
D. Punkt chwytny do podnoszenia manualnego
E. Pokrętło “Quick Flip”
F. Pasek napędu agregatów tnących
G. Wskaźnik wysokości koszenia
H. Manualna regulacja wysokości 

koszenia (jeśli występuje)
I. Złącze przewodu elektrycznego 

(jeśli występuje)
J. Agregaty tnące

Komponenty kosiarki do trawy, obsługiwanej 
przez osobę kierującą w pozycji siedzącej, 
z systemem tnącym w części przedniej:
K. Wsporniki z szybkim odłączeniem
L. Koło pasowe podnoszenia
M. Pedał podnoszenia wyposażenia
N. Przełącznik elektrycznej regulacji 

wysokości koszenia
O. Gniazdo zasilania (jeśli występuje)

4. MONTAŻ

 WAŻNE  Normy bezpieczeństwa, których 
należy przestrzegać, zostały opisane w 
rozdz. 2. Należy dokładnie przestrzegać 
niniejszych wskazówek, w celu uniknięcia 
poważnych zagrożeń lub niebezpieczeństw.

Ze względów przechowywania i transportu, 
niektóre komponenty maszyny nie są montowane 
bezpośrednio w fabryce, lecz muszą zostać 
zainstalowane po usunięciu opakowania, 
przestrzegając następujących wskazówek.

  Rozpakowywanie i zakończenie montażu 
muszą zostać wykonane na powierzchni 
płaskiej i twardej, wystarczającej do 
przemieszczania maszyny oraz opakowań, 
zawsze z zastosowaniem odpowiednich 
narzędzi. Nie używać maszyny, dopóki nie 
zostaną zakończone wszystkie czynności 
opisane w rozdziale "MONTAŻ"

 4.1 KOMPONENTY PRZEZNACZONE 
DO MONTAŻU

W opakowaniu znajdują się elementy 
przeznaczone do montażu (rys. 4), 
wymienione w poniższej tabeli:
Poz. Opis Ilość

A Ramiona 2
B Poprzeczka 1
C Śruby mocowania ramion 2
D Śruby, podkładki i nakrętki 

do montażu poprzeczki
6

E Osłona ochronna pasa  1

 4.1.1 Rozpakowanie 

1. Otworzyć opakowanie w sposób ostrożny, 
uważając aby nie zgubić komponentów.

2. Zapoznać się z dokumentacją zawartą w 
opakowaniu, w tym z niniejszą instrukcją.

3. Usunąć z opakowania wszystkie 
niezamontowane komponenty.

4. Usunąć maszynę z opakowania.
5. Usunąć karton i opakowania, 

zgodnie z lokalnymi przepisami.

 4.2 MONTAŻ ZESPOŁU 
AGREGATÓW TNĄCYCH

1. Umieścić ramię z pokrętłem „Quick Flip” 
(rys. 5.C) po stronie wskazanej na rysunku 
i przymocować je od wewnątrz do obejmy 
(rys. 5.H) za pomocą śruby (rys. 5.A).

2. Umieścić drugie ramię (rys. 5.B) po 
przeciwnej stronie i przymocować 
je od wewnątrz do obejmy (rys. 5.H) 
za pomocą śruby (rys. 5.A).

3. Umieścić poprzeczkę (rys. 5.D) w sposób 
zapewniający wyrównanie otworów 
(rys. 5.E) i przykręcić śruby, podkładki 
oraz nakrętki (rys. 5.F), przestrzegając 
kolejności określonej na rysunku.

4. Umieścić uchwyty montażowe (dostarczane 
z kosiarką do trawy, obsługiwaną przez 
osobę kierującą w pozycji siedzącej, z 
systemem tnącym w części przedniej) 
w gniazdach poprzeczki (rys. 5.G) i 
dokręcić śruby i nakrętki (dostarczane 
z kosiarką do trawy, obsługiwaną przez 
osobę kierującą w pozycji siedzącej, z 
systemem tnącym w części przedniej).
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 4.3 ZACZEP ZESPOŁU AGREGATÓW 
TNĄCYCH DO KOSIARKI DO TRAWY, 
OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OSOBĘ 
KIERUJĄCĄ W POZYCJI SIEDZĄCEJ

Zespół agregatów tnących zaczepiany jest do 
kosiarki do trawy, obsługiwanej przez osobę 
kierującą w pozycji siedzącej za pośrednictwem 
wsporników przymocowanych do kół przednich 
i koła pasowego podnoszenia (dostarczonych 
z kosiarką do trawy, obsługiwaną przez osobę 
kierującą w pozycji siedzącej, z systemem 
tnącym w części przedniej) oraz paska 
napędu agregatów tnących (zamontowanego 
wstępie do zespołu agregatów tnących).
W celu prawidłowego montażu należy 
wykonać następujące czynności we 
wskazanej kolejności, począwszy od regulacji 
maksymalnej wysokości koszenia, w celu 
ułatwienia kolejnych etapów montażu.

 4.3.1 Podłączanie złącza 
przewodu elektrycznego

Jeśli zespół agregatów tnących 
wyposażony jest w elektryczną regulację 
wysokości koszenia, podłączyć 
kabel do gniazda (rys. 8.A).

 4.3.2 Regulacja wysokości koszenia

W celu ułatwienia faz montażu, wyregulować 
maksymalną wysokość koszenia (ust. 5.1).

 4.3.3 Podłączenie do wsporników 
z szybkim odłączeniem, 
przymocowanych do kół

 WAŻNE  W celu przeprowadzenia 
następujących operacji, patrz również 
specjalne wskazówki podane w instrukcji 
maszyny oraz w instrukcji wspornika.
1. Upewnić się, że wsporniki z szybkim 

odłączeniem są zainstalowane w kosiarce do 
trawy, obsługiwanej przez osobę kierującą 
w pozycji siedzącej oraz że uchwyty 
zaczepu są przymocowane w gniazdach 
poprzeczki zespołu agregatów tnących.

2. Umieścić zespół agregatów tnących 
w przedniej części kosiarki do 
trawy, obsługiwanej przez osobę 
kierującą w pozycji siedzącej.

3. Obrócić wsporniki z szybkim odłączeniem 
w pozycję otwartą (rys. 6.A).

4. Podnieść i oprzeć dolną część (rys. 
6.B) strzemienia mocującego do 
sworznia (rys. 6.C) po obu stronach.

5. Połączyć strzemię mocujące (rys. 7.A) 
do sworznia (rys. 7.B) po obu stronach.

 4.3.4 Podłączenie paska napędu 
agregatów tnących

1. Przeprowadzić regulację minimalnej 
wysokości koszenia (ust. 5.1).

2. Ustawić się w przedniej części kosiarki 
do trawy, obsługiwanej przez osobę 
kierującą w pozycji siedzącej.

3. Przełożyć pasek na kole pasowym (rys. 
9.A) kosiarki do trawy, obsługiwanej przez 
osobę kierującą w pozycji siedzącej.

4. Pociągnąć napinacz (rys. 9.B) w 
kierunku przedniej części maszyny.

5. Przełożyć pasek na kole pasowym 
(rys. 9.C) napinacza, powoli 
uwalniając napięcie i uchwyt.

6. Uzupełnić zaczep, obracając stopą 
wsporniki z szybkim odłączeniem w pozycję 
zamknięcia (rys. 7.C) oraz zainstalować 
wtyczkę bądź zawleczkę (rys. 7.D).

 4.3.5 Montaż osłony ochronnej pasa

1. Przeprowadzić regulację minimalnej 
wysokości koszenia (ust. 5.1).

2. Wsunąć osłonę (rys. 10.A) po lewej 
stronie (widok z przodu maszyny).

3. Wprowadzić widełki (rys. 10.B) 
na oś kół (rys. 10.C).
  Upewnić się, że osłona zabezpieczająca 

jest prawidłowo zamontowana w 
sposób przedstawiony na (rys. 10).

4. Zaaplikować i dokręcić śruby (rys. 10.D).

 4.3.6 Montaż koła pasowego podnoszenia

Niniejszy komponent dostarczany jest 
z kosiarką do trawy, obsługiwaną przez 
osobę kierującą w pozycji siedzącej, z 
systemem tnącym w części przedniej.
1. Przeprowadzić regulację maksymalnej 

wysokości koszenia (ust. 5.1).
2. Przeprowadzić kabel (rys. 11.A) kosiarki do 

trawy, obsługiwanej przez osobę kierującą 
w pozycji siedzącej, z systemem tnącym 
w części przedniej, w prowadnicy koła 
pasowego podnoszenia (rys. 11.B).

3. Po przeprowadzeniu montażu zespołu 
agregatów tnących do kosiarki do trawy, 
obsługiwanej przez osobę kierującą w 
pozycji siedzącej, z systemem tnącym w 
części przedniej, umieścić koło pasowe 
podnoszenia (rys. 11.C) w wyżłobieniu 
poprzeczki (rys. 11.D). Przymocować je 
przy użyciu odpowiedniego pokrętła.
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 4.4 ODŁĄCZENIE ZESPOŁU AGREGATÓW 
TNĄCYCH OD KOSIARKI DO TRAWY, 
OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OSOBĘ 
KIERUJĄCĄ W POZYCJI SIEDZĄCEJ

W celu prawidłowego demontażu 
należy wykonać następujące czynności 
we wskazanej kolejności.
1. Jeżeli zespół agregatów tnących jest 

wyposażony w elektryczną regulację 
wysokości koszenia, odłączyć 
kabel od maszyny (rys. 8.B).

2. Odkręcić i usunąć koło pasowe podnoszenia 
od poprzeczki zespołu agregatów tnących.

3. Zdjąć osłonę pasa w następujący sposób:
 – Poluzować i usunąć śruby (rys. 10.D)
 – Usunąć osłonę (rys. 10.A)

4. Odłączyć wtyczkę lub zawleczkę (rys. 
7.D) i obrócić wsporniki z szybkim 
odłączeniem w pozycję otwarcia (rys. 6.A).

5. Poluzować pasek napędu w 
następujący sposób:

 – Lewą ręką chwycić dźwignię napinacza 
(rys. 9.B) i pociągnąć go w kierunku 
przedniej części maszyny.

 – Lewą ręką zdjąć pasek z koła 
pasowego (rys. 9.C).

 – Usunąć pasek z koła pasowego 
(rys. 9.A) maszyny.

6. Podnieść uchwyty mocujące wsporników 
z szybkim odłączeniem (rys. 7.A) i 
oddzielić zespół agregatów tnących od 
kosiarki do trawy, obsługiwanej przez 
osobę kierującą w pozycji siedzącej, z 
systemem tnącym w części przedniej

5. ELEMENTY STEROWANIA

 5.1 REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

  Przeprowadzić regulację z 
zatrzymanymi agregatami tnącymi.

 5.1.1 Elektryczna regulacja 
wysokości koszenia

Wysokość koszenia jest regulowana w 
sposób minimalny, aktywując przełącznik 
elektrycznej regulacji wysokości koszenia, 
obecny na kosiarce do trawy, obsługiwanej 
przez osobę kierującą w pozycji siedzącej, 
z systemem tnącym w części przedniej.
Wskaźnik wysokości koszenia (rys. 1.G) 
przedstawia regulowaną wysokość.
 WAŻNE  W celu aktywowania regulacji 
elektrycznej konieczne jest podłączenie 
złącza przewodu elektrycznego zespołu 
agregatów tnących do gniazda (rys. 8.A) 
kosiarki do trawy, obsługiwanej przez 
osobę kierującą w pozycji siedzącej, z 
systemem tnącym w części przedniej.

 5.1.2 Regulacja manualna 
wysokości koszenia

Wysokość koszenia jest regulowana 
pomiędzy różnymi pozycjami stałymi, za 
pomocą specjalnej dźwigni (rys. 12.A).
Wskaźnik wysokości koszenia (rys. 12.B) 
przedstawia regulowaną wysokość.

 5.2 POKRĘTŁO “QUICK FLIP”

Pokrętło “Quick Flip” umożliwia przeniesienie 
maszyny z pozycji transportowej do pozycji 
konserwacji w sposób szybki, bez konieczności 
demontażu komponentów maszyny. (rys. 1.E).

6. UŻYTKOWANIE MASZYNY

 WAŻNE  Normy bezpieczeństwa, których 
należy przestrzegać, zostały opisane w 
rozdz. 2. Należy dokładnie przestrzegać 
niniejszych wskazówek, w celu uniknięcia 
poważnych zagrożeń lub niebezpieczeństw.

 6.1 CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Możliwe jest koszenie trawy na dwa sposoby:
• Ciąć trawę, siekać ją i umieszczać na 
terenie (efekt kompostowania)

• Ciąć trawę i odprowadzać ją na 
podłoże przez część tylną

W momencie dostawy, zespół agregatów 
tnących jest przystosowany do kompostowania.

Aby umożliwić wyrzut trawy przez tylną 
część zespołu agregatów tnących:
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• Poluzować i usunąć śrubę (rys. 13.A), 
mocującą deflektor (rys. 13.B)

• Usunąć deflektor (rys. 13.B).
• Zachować śrubę oraz deflektor 
w celu kolejnego użycia.

 6.2 KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA

Wykonać następujące kontrole bezpieczeństwa 
i sprawdzić, czy wyniki odpowiadają 
informacjom przedstawionym w tabelach.

  Przed każdym użyciem należy zawsze 
przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa.

 6.2.1 Kontrola ogólna

Element Wynik
Przewody elektryczne. Cała izolacja w stanie 

nienaruszonym. 
Brak uszkodzeń 
mechanicznych.

Śruby na wyposażeniu i 
na agregatach tnących

dobrze przymocowane 
(nie poluzowane)

Osłona ochronna pasa prawidłowo umieszczona
Jazda próbna z 
włączonymi agregatami 
tnącymi (patrz 
szczegółowe wskazówki 
podane w instrukcji 
obsługi maszyny)

Brak nietypowych wibracji.
Brak nietypowego hałasu.

 6.2.2 Test funkcjonowania maszyny

W celu przeprowadzenia następujących operacji, 
patrz specjalne wskazówki podane w instrukcji 
kosiarki z osobą kierującą w pozycji siedzącej, 
z agregatem tnącym w części przedniej.

 6.3 URUCHOMIENIE / PRACA

W celu przeprowadzenia następujących operacji, 
patrz specjalne wskazówki podane w instrukcji 
kosiarki z osobą kierującą w pozycji siedzącej, 
z agregatem tnącym w części przedniej.

 6.4 CZYNNOŚCI PO UŻYCIU

• Przeprowadzić czyszczenie (ust. 7.4).
• Sprawdzić, czy w maszynie nie 
występują uszkodzenia. W przypadku 
konieczności skontaktować się z 
autoryzowanym centrum serwisowym.

7. KONSERWACJA ZWYCZAJNA

 7.1 ZAGADNIENIA OGÓLNE

 WAŻNE  Normy bezpieczeństwa, których 
należy przestrzegać, zostały opisane w 
rozdz. 2. Należy dokładnie przestrzegać 
niniejszych wskazówek, w celu uniknięcia 
poważnych zagrożeń lub niebezpieczeństw.

  Wszystkie kontrole oraz operacje 
konserwacyjne należy przeprowadzać 
na nieruchomej maszynie z 
wyłączonym silnikiem. Usunąć kluczyk 
i przeczytać stosowne instrukcje przed 
rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności 
czyszczenia lub konserwacji. 

  Przed przystąpieniem do konserwacji 
należy założyć odpowiednią odzież, 
rękawice i okulary ochronne.

• Częstotliwości i typy funkcjonowania zostały 
podsumowane w “Tabeli konserwacji”. 
Tabela ma za zadanie pomóc w utrzymaniu 
skuteczności i bezpieczeństwa Waszej 
maszyny. Znajdują się w niej główne 
interwencje i wskazania odstępów 
czasowych, z jakimi należy je wykonywać. 
Wykonać czynność w zależności od tego, 
który termin upłynie jako pierwszy.

• Użycie nieoryginalnych akcesoriów lub 
części zamiennych może mieć negatywny 
wpływ na działanie oraz bezpieczeństwo 
maszyny. Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności w przypadku 
szkód lub obrażeń spowodowanych 
użyciem niniejszych produktów.

• Oryginalne części zamienne są 
dostarczane przez punkty serwisowe 
i autoryzowanych sprzedawców.

 WAŻNE  Wszystkie operacje konserwacji 
i regulacji, które nie zostały opisane w 
niniejszej instrukcji, muszą zostać wykonane 
przez odpowiedniego sprzedawcę lub 
przez centrum specjalistyczne.

 7.2 POZYCJA MYCIA I KONSERWACJI

  Absolutnie zabrania się umieszczania 
agregatów tnących w położeniu 
konserwacji bez aktywowania pedału 
podnośnika wyposażenia (rys. 14.A).

1. Zawsze aktywować hamulec postojowy, 
aby zapobiec przemieszczaniu maszyny 
(patrz również wskazówki zawarte w 
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instrukcji kosiarki do trawy, obsługiwanej 
przez osobę kierującą w pozycji siedzącej, 
z systemem tnącym w części przedniej).

2. Jeżeli zespół agregatów tnących jest 
wyposażony w elektryczną regulację 
wysokości koszenia, odłączyć 
kabel od maszyny (rys. 8.A).

3. Nacisnąć pedał podnośnika wyposażenia 
na kosiarce do trawy, obsługiwanej przez 
osobę kierującą w pozycji siedzącej, z 
systemem tnącym w części przedniej 
(rys. 14.A) i doprowadzić wyposażenie do 
położenia transportowego (patrz również 
wskazówki dostarczone w instrukcji 
kosiarki do trawy, obsługiwanej przez 
osobę kierującą w pozycji siedzącej, z 
systemem tnącym w części przedniej).

4. Pociągnąć na zewnątrz pokrętło “Quick 
Flip” (rys. 14.B) prawą ręką, aby umożliwić 
podniesienie zespołu agregatów tnących.

5. Chwycić lewą ręką zespół agregatów 
tnących (rys. 14.C) i lekko go unieść. 
Zwolnić pokrętło “Quick Flip”.

6. Powoli unieść, aż do osiągnięcia 
maksymalnej wysokości, gdy zostanie 
odnotowany odgłos kliknięcia (rys. 15.A). 
Zespół agregatów tnących pozostaje 
zablokowany w położeniu konserwacji 
(rys. 15.B) “SERVICE POSITION”.

7. Przeprowadzić konserwację 
agregatów tnących.
  Maszyna jest wyposażona w system 

bezpieczeństwa, który nie zezwala na 
włączenie agregatów tnących, gdy znajdują 
się one w położeniu konserwacji lub 
transportu. 
Całkowicie zabrania się wykonywania 
prób włączenia agregatów tnących, 
gdy zespół agregatów tnących znajduje 
się w położeniu konserwacyjnym.

8. W celu ponownego umieszczenia 
zespołu agregatów tnących w położeniu 
transportowym, należy ponownie pociągnąć 
w kierunku zewnętrznym pokrętło “Quick 
Flip” i powoli obniżyć zespół agregatów 
tnących, podtrzymując go ręką. Po 
przybyciu w najniższe położenie, popchnąć 
do wnętrza pokrętło “Quick Flip”.

9. Umieścić pedał podnośnika wyposażenia 
w położeniu roboczym (patrz wskazówki 
przedstawione w instrukcji maszyny).

10. Po umyciu wodą, uruchomić maszynę i 
agregaty tnące w celu usunięcia wody, 
która mogłaby przeniknąć do łożysk 
i spowodować ich uszkodzenie.

 7.3 NAKRĘTKI I ŚRUBY MOCUJĄCE

• Utrzymywać dokręcone nakrętki i śruby, 
aby zawsze zagwarantować działanie 
maszyny w warunkach bezpieczeństwa.

• Regularnie sprawdzać, czy nakrętki mocujące 
zsuwni wylotowej są poprawnie dokręcone.

 7.4 CZYSZCZENIE

• Umieścić zespół agregatów 
tnących w pozycji mycia.

• Ostrożnie oczyścić dolną część zespołu 
agregatów tnących, przy użyciu wody i szczotki.

 WAŻNE  Nigdy nie używać wody pod 
ciśnieniem. Mogłaby ona zniszczyć 
komponenty elektryczne.
• Jeżeli w wyniku zużycia nastąpiło zarysowanie 
lub usunięcie farby w niektórych częściach, 
należy ją przywrócić, gdy powierzchnie 
będą całkowicie czyste i suche.

• Użyć żółtej, odpornej farby do stosowania 
na zewnątrz, odpowiedniej do stosowania 
na częściach metalowych.

8. KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

 8.1 KONTROLA I WYMIANA 
AGREGATÓW TNĄCYCH

 UWAGA  Nieprawidłowo naostrzony agregat 
tnący rwie trawę i powoduje żółknięcie trawy.

Wszystkie operacje dotyczące 
agregatów tnących (demontaż, ostrzenie, 
wyważanie, naprawa, ponowny montaż i/lub 
wymiana) są operacjami o dużym stopniu 
trudności, które oprócz konieczności 
wykorzystania specjalnego sprzętu 
wymagają określonych kompetencji; w 
związku z tym, ze względów bezpieczeństwa, 
konieczne jest ich wykonywanie w 
specjalnym centrum serwisowym.

Uszkodzone, wykrzywione lub zużyte 
agregaty tnące należy zawsze wymieniać 
w komplecie z odpowiadającymi im 
śrubami, w celu zachowania wyważenia.

 WAŻNE  Zaleca się wymianę agregatów 
tnących w parze, zwłaszcza w przypadku 
niewielkich różnic dotyczących ich zużycia. 

 WAŻNE  Zawsze używać oryginalnych 
agregatów tnących, opatrzonych kodem 
wskazanym w tabeli “Dane techniczne”. 
Mając na uwadze rozwój produktu, agregaty 
tnące wymienione w tabeli "Dane techniczne", 
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wraz z upływem czasu mogą zostać zastąpione 
przez inne, o podobnych właściwościach 
zamienności i bezpieczeństwa pracy.

 8.2 KONTROLA I WYMIANA PASKA 
NAPĘDU AGREGATÓW TNĄCYCH

Sprawdzić, czy pasek jest w stanie 
nienaruszonym oraz czy nie są na nim 
obecne ślady zużycia. Jeżeli pasek jest 
uszkodzony lub zużyty, należy go wymienić. 
W celu wymiany skontaktować się z 
autoryzowanym centrum pomocy technicznej.

9. MAGAZYNOWANIE

Jeżeli konieczne jest magazynowanie 
maszyny przez okres dłuższy niż 30 dni:

1. Dokładnie oczyścić wyposażenie.
2. Sprawdzić, czy w obrębie wyposażenia 

nie występują uszkodzenia. W przypadku 
konieczności przeprowadzić naprawy.

3. W przypadku uszkodzenia lakieru 
należy wykonać poprawki lakiernicze, 
żeby zapobiec korozji.

4. Chronić powierzchnie metalowe 
ulegające korozji.

5. Przechowywać wyposażenie w zamkniętym 
otoczeniu, jeżeli jest to możliwe.

6. Zaleca się przechowywanie maszyny, 
utrzymując zespół agregatów tnących w 
pozycji roboczej lub transportowej, aby 
uniknąć uszkodzeń pasa napędowego 
(patrz również wskazówki dostarczone w 
instrukcji kosiarki do trawy, obsługiwanej 
przez osobę kierującą w pozycji siedzącej, 
z systemem tnącym w części przedniej).

10. SERWIS I NAPRAWY

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie 
wskazówki konieczne do obsługi maszyny 
oraz do prawidłowej, podstawowej konserwacji 
wykonywanej przez użytkownika. Wszelkie 
czynności związane z regulacją i naprawą, 
które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji, 
muszą być wykonywane przez lokalnego 
sprzedawcę lub wyspecjalizowany serwis, 
który dysponuje wiedzą i odpowiednim 
sprzętem niezbędnym do prawidłowego 
wykonania pracy, zachowując stopień 
bezpieczeństwa oraz oryginalny stan maszyny.
Czynności wykonywane przez nieodpowiednie 
struktury lub osoby niewykwalifikowane powodują 
unieważnienie każdej formy Gwarancji i zwalniają 
Producenta ze zobowiązań i odpowiedzialności.

• Naprawy oraz konserwacje objęte gwarancją 
mogą być wykonywane wyłącznie przez 
autoryzowane punkty serwisowe. 

• Autoryzowane warsztaty serwisowe 
wykorzystują wyłącznie oryginalne części 
zamienne. Części zamienne i oryginalne 
akcesoria zostały zaprojektowane 
specjalnie do maszyn firmy.

• Nieoryginalne części zamienne i akcesoria 
nie zostały zatwierdzone, zastosowanie 
nieoryginalnych części zamiennych i 
akcesoriów powoduje unieważnienie gwarancji.

• Raz w roku zaleca się powierzenie maszyny 
autoryzowanemu centrum serwisowemu, 
w celu przeprowadzenia konserwacji, 
sprawdzenia maszyny i skontrolowania 
stanu jej urządzeń zabezpieczających.

11. PRZEMIESZCZANIE I TRANSPORT

W przypadku przemieszczania i 
transportu wyposażenia należy:
• Zatrzymać maszynę.
• Poczekać, aż agregaty tnące 
zostaną całkowicie zatrzymane.

• Przeprowadzić regulację minimalnej 
wysokości koszenia (ust. 5.1).

• Odłączyć zespół agregatów tnących od 
kosiarki do trawy, obsługiwanej przez osobę 
kierującą w pozycji siedzącej, z systemem 
tnącym w części przedniej (rozdz. 4.4)

• Przesunąć go na kołach (rys. 1.C).

12. ZAKRES GWARANCJI

Gwarancja obejmuje wszystkie defekty 
materiałowe i produkcyjne. Użytkownik 
zobowiązany jest do uważnego 
przestrzegania wszystkich wskazówek 
zawartych w załączonej dokumentacji.
Gwarancja nie obejmuje szkód związanych z:
• Niezaznajomieniem się z 
towarzyszącą dokumentacją.

• Nieostrożnością.
• Nieprawidłowym i niedopuszczonym 
użyciem i montażem.

• Użyciem nieoryginalnych części zamiennych.
• Użyciem akcesoriów niedostarczonych bądź 
niezatwierdzonych przez Producenta.

Ponadto, gwarancja nie obejmuje:
• Normalnego zużycia materiałów 
eksploatacyjnych, takich jak paski napędowe, 
lampy, koła, śruby zabezpieczające i przewody.

• Normalnego zużycia.
• Silników. Silniki są objęte gwarancją 
własnego Producenta, z oddzielnymi 
warunkami i terminami.
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Kupujący jest chroniony przez prawo 
obowiązujące w jego kraju. Niniejsza 
gwarancja nie ogranicza praw Kupującego 

przewidzianych przez przepisy prawne 
obowiązujące w jego kraju.

13. TABELA KONSERWACJI

Interwencja Okres czasu Ustęp 

Pierwszy 
raz 

Następnie co

MASZYNA
Sprawdzanie wszystkich mocowań - Przed każdym użyciem 7.3
Kontrole bezpieczeństwa / Sprawdzanie 
elementów sterujących

- Przed każdym użyciem 6.2

Czyszczenie ogólne i kontrola  - Po każdym użyciu 7.4
Kontrola zużycia agregatów tnących - Przed każdym użyciem 8.1
Kontrola zużycia paska napędu 5 godzin 25 godzin 8.2

14.  IDENTYFIKACJA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PRAWDOPODNOBNA 
PRZYCZYNA ŚRODEK ZARADCZY

1. Nieprawidłowe 
wibracje podczas 
funkcjonowania

Obluzowane części lub 
uszkodzone agregaty tnące

Dokręcić wszystkie urządzenia mocujące. 
Wymienić zniszczone części w 
autoryzowanym centrum serwisowym

Zespół agregatów tnących 
jest pełen trawy

Oczyścić zespół agregatów tnących

2. Nierówne koszenie Nieskuteczność agregatów tnących Skontaktować się z właściwym Sprzedawcą
Zbyt duża prędkość jazdy w stosunku 
do wysokości koszonej trawy.

Zmniejszyć prędkość przemieszczania i/
lub zwiększyć wysokość koszenia (ust. 5.1)
Odczekać, aż trawa będzie sucha.

3. Agregaty tnące nie 
włączają się lub 
nie zatrzymują się 
natychmiast, gdy 
zostają wyłączone

Problemy z systemem 
uruchomienia lub z paskiem 
napędu agregatów tnących.

Skontaktować się z autoryzowanym 
centrum serwisowym.

Jeżeli po wykonaniu powyżej wskazanych czynności nieprawidłowości nie 
ustępują, należy skontaktować się z odpowiednim Sprzedawcą.
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. La Società: STIGA S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Assieme Dispositivo di taglio
                                                                                            (accessorio intercambiabile) / taglio erba

a)  Tipo / Modello Base 85C, 85C E, 85C QF, 95CV, 95CV E, 95CP, 95CP E, 95C E QF, 100C E,
105C E, 110C E, 110C E QF, 125C E, 125C E QF, 125C H, 135C H, 155C H

b)  Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore /

3. É conforme alle specifiche delle direttive: 

         • MD: 2006/42/EC
e) Ente Certificatore: /
f) Esame CE del tipo: /

4.     Riferimento alle Norme armonizzate:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6 

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 01.06.2018 Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

                                                                                                            

171514111_3

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine : Assemblage des organes de coupe 
(équipement interchangeable) / 
coupe du gazon
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur: 
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :
e) Organisme de certification 
f) Examen CE du Type
4. Renvoi aux Normes harmonisées 
n) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :
o) Lieu et Date

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity 
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)
1. The Company
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: Cutting-means assembly 
(interchangeable equipment)/ 
grass cutting
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
d) Motor: 
3. Conforms to directive specifications: 
e) Certifying body
f) EC examination of Type
4. Reference to harmonised Standards
n) Person authorised to create the Technical 
Folder:   
o) Place and Date

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Schneidwerkzeugbaugruppe 
(austauschbare Ausrüstung)/ 
rasenschnitt
a) Typ / Basismodell
b) Monat / Baujahr
c) Seriennummer
d) Motor: 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:
e) Zertifizierungsstelle
f) EG-Baumusterprüfung
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:   
o) Ort und Datum

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1. Het bedrijf
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine:
Schneidwerkzeugbaugruppe (austauschbare 
Ausrüstung)/ 
rasenschnitt
a) Type / Basismodel
b) Maand / Bouwjaar
c) Serienummer
d) Motor: 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:
e) Certificatie-instituut
f) EG-onderzoek van het Type
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier   
o) Plaats en Datum

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A)
1. La Empresa
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Grupo dispositivos de corte  (equipo 
intercambiable) / 
corte hierba
a) Tipo / Modelo Base
b) Mes / Año de fabricación
c) Matrícula
d) Motor: 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas: 
e) Ente certificador
f) Examen CE del Tipo
4. Referencia a las Normas armonizadas
n) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:   
o) Lugar y Fecha

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A)
1. A Empresa
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Conjunto dispositivos de corte  
(ferramenta intercambiável)/ 
corte da relva
a) Tipo / Modelo Base
b) Mês / Ano de fabrico
c) Matrícula
d) Moto:
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador 
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico   
o) Local e Data

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II, 
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: Συστήματα 
κοπής (πτυσσόμενος εξοπλισμός) /
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου 
d) Κινητήρας:
3. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της 
οδηγίας: 
e) Οργανισμός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου 
4. Αναφορά στους Κανονισμούς εναρμόνισης
n) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση 
του Τεχνικού Φυλλαδίου:   
o) Τόπος και Χρόνος

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Kesim düzeni bileşiği  (değiştirilebilir 
alet) / 
çim kesimi
a) Tip / Standart model
b) Üretimin Ay / yıl
c) Sicil numarası
d) Motor: 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir: 
e) Sertifikalandıran kurum
f) ... Tipi CE incelemesi
4. Harmonize standartlara atıf
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:   
o) Yer ve Tarih

MK (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ 
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A)
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност 
дека следната машина: Плоча со уред со 
сечиво (заменлив алат) / 
косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор:
3. Усогласено со спецификациите според 
директивите: 
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
н) овластено лице за составување на 
Техничката брошура   
o) место и датум

EXAMPLE
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NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: 
Klippeenhet (utskiftbart utstyr)  /  
gressklipping 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor:  
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk 
dokumentasjon:    
o) Sted og dato 

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 
 
EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen : 
Skärenhetsgrupp  (utbytbar utrustning)  / 
 gräsklippning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor:  
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
n) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
o) Ort och datum 

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: 
Rotorhus  (udskifteligt udstyr) /  
klipning af græsset 
a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor:  
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
o) Sted og dato  

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Leikkuuvälineiden kokonaisuus  (vaihdettava 
väline) /  
ruohonleikkuu 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori :  
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
o) Paikka ja päivämäärä 

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
 
ES – Prohlášení o shodě 
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Montážní celek sekacích zařízení (vyměnitelná 
výbava) /  
sekačka na trávu 
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor:  
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
o) Místo a Datum  

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Zespół tnący  (vyměnitelná výbava) /  
cięcie trawy 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik:  
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
n) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
o) Miejscowość i data  

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 
 
EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Vágóegység-tárcsa  
(cserélhető alkatrész) /  
fűnyírás 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor:  
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
o) Helye és ideje 

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании 
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную 
ответственность, что машина: Режущий узел 
(сменное оборудование) /  
стрижка газона 
a) Тип / Базовая модель 
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт 
d) Двигатель:  
сгорания 
3. Соответствует требованиям следующих 
директив:  
e) Сертифицирующий орган 
f) Испытание ЕС типового образца 
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
n) Лицо, уполномоченное на подготовку 
технической документации:    
o) Место и дата 

HR (Prijevod originalnih uputa) 
 
EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Sustav noževa  (zamjenjivi alat) /  
košenje trave 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor:  
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
o) Mjesto i datum  

SL (Prevod izvirnih navodil) 
 
ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Sestav rezalnih naprav (izmenljiva oprema) /  
košnja trave 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor:  
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
o) Kraj in datum 

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može 
zamijeniti s drugim alatkama)/  
Košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor:  
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
o) Mjesto i datum 

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť 
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:  
Montážny celok kosiacich zariadení 
(vymeniteľná výbava) /  
kosačka na trávu 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor:  
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
o) Miesto a Dátum 

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Ansamblul dispozitivelor de tăiere (instrument 
interschimbabil)/  
tăiat iarba 
a) Tip / Model de bază 
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor:  
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
o) Locul şi Data  

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė 
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Pjovimo 
agregatas (keičiama įranga) /  
žolės pjovimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis:  
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę 
Dokumentaciją:    
o) Vieta ir Data  

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Griezējierīču bloks (maināms 
piederums) /  
zāles pļaušana 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors:  
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
o) Vieta un datums  

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može 
zameniti s drugim alatkama) /  
košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor:  
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
o) Mesto i datum  

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
 
ЕО декларация за съответствие 
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение 
II, част А) 
1. Дружеството 
2. На собствена отговорност декларира, че 
машината: блок на инструментите за рязане 
(взаимозаменяемо оборудване) /  
рязане на трева 
а) Вид / Базисен модел 
б) Месец / година на производство 
в) Сериен номер 
г) Мотор:  
3. Е в съответствие със спецификата на 
директивите:  
д) Сертифициращ орган 
е) ЕО изследване на вида 
4. Базирано на хармонизираните норми 
р) Лице, упълномощено да състави 
Техническата Документация:    
o) Място и дата  

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: 
Lõikeseadmete agregaat (vahetatav seade) / 
muruniitja 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor:  
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
o) Koht ja Kuupäev  

 

 

 doc_base r.12- c-deck_0 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali) 
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

 
1. La Società:  STIGA S.p.A.  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

 
 
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Assieme Dispositivo di taglio  

                                                                                            (accessorio intercambiabile) / taglio erba 
 

a)  Tipo / Modello Base 85C, 85C E, 85C QF, 95CV, 95CV E, 95CP, 95CP E, 95C E QF, 100C E, 
105C E, 110C E, 110C E QF, 125C E, 125C E QF, 125C H, 135C H, 155C H 

b)  Mese/Anno di costruzione  

c)  Matricola  

  

d) Motore / 
  

 
 
 
3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

 
         •    MD:  2006/42/EC  

 e) Ente Certificatore: / 
 f) Esame CE del tipo: / 

  
  

  
 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 
 
EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA S.p.A. 
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 
 
 
 
 
 o) Castelfranco V.to, 20.12.2017 Senior VP R&D & Engineering 
   Maurizio Tursini 
                                                                                                             

  
 
 
 

171514111_2 

  
 

FR (Traduction de la notice originale) 
 
Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Assemblage des organes de coupe 
(équipement interchangeable) /  
coupe du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur:  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
n) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
o) Lieu et Date  

EN (Translation of the original instruction) 
 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: Cutting-means assembly 
(interchangeable equipment)/  
grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor:  
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
n) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
o) Place and Date  

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung) 
 
EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Schneidwerkzeugbaugruppe 
(austauschbare Ausrüstung)/  
rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor:  
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
o) Ort und Datum 

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A) 
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Schneidwerkzeugbaugruppe (austauschbare 
Ausrüstung)/  
rasenschnitt 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor:  
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
o) Plaats en Datum 
 

ES (Traducción del Manual Original) 
 
Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Grupo dispositivos de corte  (equipo 
intercambiable) /  
corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor:  
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
n) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
o) Lugar y Fecha  

PT (Tradução do manual original) 
 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Conjunto dispositivos de corte  
(ferramenta intercambiável)/  
corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Moto:  
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
o) Local e Data  

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 
 
EK-Δήλωση συμμόρφωσης 
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II, 
μέρος A) 
1. Η Εταιρία 
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: Συστήματα 
κοπής (πτυσσόμενος εξοπλισμός) / 
κοπή της χλόης 
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο 
b) Μήνας / Έτος κατασκευής 
c) Αριθμός μητρώου  
d) Κινητήρας:  
3. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της 
οδηγίας:  
e) Οργανισμός πιστοποίησης 
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισμούς εναρμόνισης 
n) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση 
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
o) Τόπος και Χρόνος  

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Kesim düzeni bileşiği  (değiştirilebilir 
alet) /  
çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor:  
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
o) Yer ve Tarih  

MK  (Превод на оригиналните упатства) 
 
Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата 
2. изјавува со целосна лична одговорност 
дека следната машина: Плоча со уред со 
сечиво (заменлив алат) /  
косење трева 
а) Тип / основен модел 
б) Месец / Година на производство 
в) етикета 
г) мотор:  
3. Усогласено со спецификациите според 
директивите:  
д)  тело за сертификација 
ѓ) тест СЕ за типот 
4. Референци за усогласени нормативи 
н) овластено лице за составување на 
Техничката брошура    
o) место и датум  
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NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: 
Klippeenhet (utskiftbart utstyr)  /  
gressklipping 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor:  
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk 
dokumentasjon:    
o) Sted og dato 

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 
 
EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen : 
Skärenhetsgrupp  (utbytbar utrustning)  / 
 gräsklippning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor:  
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
n) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
o) Ort och datum 

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: 
Rotorhus  (udskifteligt udstyr) /  
klipning af græsset 
a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor:  
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
o) Sted og dato  

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Leikkuuvälineiden kokonaisuus  (vaihdettava 
väline) /  
ruohonleikkuu 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori :  
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
o) Paikka ja päivämäärä 

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
 
ES – Prohlášení o shodě 
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Montážní celek sekacích zařízení (vyměnitelná 
výbava) /  
sekačka na trávu 
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor:  
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
o) Místo a Datum  

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Zespół tnący  (vyměnitelná výbava) /  
cięcie trawy 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik:  
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
n) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
o) Miejscowość i data  

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 
 
EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Vágóegység-tárcsa  
(cserélhető alkatrész) /  
fűnyírás 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor:  
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
o) Helye és ideje 

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании 
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную 
ответственность, что машина: Режущий узел 
(сменное оборудование) /  
стрижка газона 
a) Тип / Базовая модель 
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт 
d) Двигатель:  
сгорания 
3. Соответствует требованиям следующих 
директив:  
e) Сертифицирующий орган 
f) Испытание ЕС типового образца 
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
n) Лицо, уполномоченное на подготовку 
технической документации:    
o) Место и дата 

HR (Prijevod originalnih uputa) 
 
EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Sustav noževa  (zamjenjivi alat) /  
košenje trave 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor:  
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
o) Mjesto i datum  

SL (Prevod izvirnih navodil) 
 
ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Sestav rezalnih naprav (izmenljiva oprema) /  
košnja trave 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor:  
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
o) Kraj in datum 

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može 
zamijeniti s drugim alatkama)/  
Košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor:  
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
o) Mjesto i datum 

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť 
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:  
Montážny celok kosiacich zariadení 
(vymeniteľná výbava) /  
kosačka na trávu 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor:  
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
o) Miesto a Dátum 

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Ansamblul dispozitivelor de tăiere (instrument 
interschimbabil)/  
tăiat iarba 
a) Tip / Model de bază 
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor:  
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
o) Locul şi Data  

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė 
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Pjovimo 
agregatas (keičiama įranga) /  
žolės pjovimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis:  
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę 
Dokumentaciją:    
o) Vieta ir Data  

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Griezējierīču bloks (maināms 
piederums) /  
zāles pļaušana 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors:  
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
o) Vieta un datums  

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može 
zameniti s drugim alatkama) /  
košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor:  
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
o) Mesto i datum  

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
 
ЕО декларация за съответствие 
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение 
II, част А) 
1. Дружеството 
2. На собствена отговорност декларира, че 
машината: блок на инструментите за рязане 
(взаимозаменяемо оборудване) /  
рязане на трева 
а) Вид / Базисен модел 
б) Месец / година на производство 
в) Сериен номер 
г) Мотор:  
3. Е в съответствие със спецификата на 
директивите:  
д) Сертифициращ орган 
е) ЕО изследване на вида 
4. Базирано на хармонизираните норми 
р) Лице, упълномощено да състави 
Техническата Документация:    
o) Място и дата  

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: 
Lõikeseadmete agregaat (vahetatav seade) / 
muruniitja 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor:  
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
o) Koht ja Kuupäev  
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