Instrukcja obsługi

RZ19
Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie i ze
zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Polski

W celu wprowadzenia ulepszeń, specyfikacje i projekt mogą podlegać zmianom bez
wcześniejszego powiadamiania.
Nie można składać żadnych roszczeń prawnych na podstawie informacji zawartych w tej
instrukcji.
Do naprawy należy używać wyłącznie oryginalnych części. Użycie innych części
skutkuje utratą gwarancji.
Nie modyfikować ani nie instalować niestandardowego sprzętu na urządzeniu bez zgody
producenta. Modyfikacje urządzenia mogą spowodować niebezpieczną pracę lub jego
uszkodzenie.

Zużyty lub wycofany z eksploatacji produkt powinien być
zwrócony do sprzedawcy lub innej instytucji w celu jego
recyklingu.
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OSTRZEŻENIE!
Niezachowanie ostrożności podczas obsługi może być przyczyną poważnych obrażeń u
operatora i osób postronnych. Użytkownik musi zapoznać się z niniejszą instrukcją i nie
dopuszczać do obsługi kosiarki przez osoby, które nie znają zasad bezpiecznej obsługi
maszyny.
Każda osoba obsługująca kosiarkę musi być zdrowa fizycznie i psychicznie oraz nie
może pozostawać pod wpływem żadnych środków odurzających.

OSTRZEŻENIE!
Spaliny wydzielane przez silnik, a szczególnie niektóre z zawartych w nich substancji,
a także niektóre części urządzenia zawierają bądź wydzielają związki chemiczne, które
uznawane są w Stanie Kalifornia za rakotwórcze, szkodliwe dla płodu lub w inny sposób
szkodliwie wpływające na rozrodczość.

OSTRZEŻENIE!
Czopy akumulatorów, styki i związane z nimi akcesoria mogą zawierać ołów i związki
ołowiu, które uznawane są w Stanie Kalifornia za rakotwórcze, szkodliwe dla płodu lub
w inny sposób szkodliwie wpływające na rozrodczość. Po kontakcie z tymi częściami
należy umyć ręce.

WSTĘP
Szanowny Kliencie!

Holowanie

Dziękujemy za zakup samojezdnej kosiarki
Husqvarna. Maszyna została zaprojektowana do
szybkiego koszenia dużych obszarów z maksymalną
wydajnością. Łatwo dostępny dla operatora
panel sterowania oraz sterowana przekładnia
hydrostatyczna przyczyniają się do polepszenia
osiągów maszyny.

Jeśli maszyna wyposażona jest w zaczep do
holowania, podczas holowania należy zachować
szczególną ostrożność. Nigdy nie pozwalać dzieciom
ani innym osobom wsiadać na holowaną maszynę.

Niniejsza Instrukcja obsługi jest ważnym
dokumentem. Przed przystąpieniem do użytkowania
lub konserwacji maszyny prosimy o dokładne
przeczytanie instrukcji. Przestrzeganie instrukcji
(użytkowania, serwisu, konserwacji itp.) przez
wszystkie osoby obsługujące maszynę ma duże
znaczenie dla operatora oraz pozostałych osób.
Może to znacznie przedłużyć żywotność maszyny,
a także zwiększyć jej wartość w przypadku
odsprzedaży.
W razie sprzedaży maszyny przekazać nowemu
użytkownikowi także niniejszą instrukcję obsługi.
Ostatni rozdział niniejszej instrukcji obsługi
zawiera książkę serwisową. Należy pamiętać, aby
dokumentować wszelkie czynności serwisowe
i naprawcze. Prawidłowo prowadzona książka
serwisowa zmniejszy koszty konserwacji i wpłynie
na wartość urządzenia przy odsprzedaży. Prosimy
o kontakt ze sprzedawcą, aby uzyskać dodatkowe
informacje. Przy oddawaniu maszyny do serwisu
należy zabrać ze sobą instrukcję obsługi.

Informacje ogólne
W niniejszej instrukcji sformułowania: strona
prawa, lewa, przód i tył odnoszą się do maszyny
skierowanej w normalnym kierunku jazdy.
Ze względu na to, że nieustannie pracujemy nad
ulepszeniami naszych produktów, specyfikacje i
konstrukcja naszych modeli może zmieniać się bez
powiadomienia.

Jazda i transport na drogach
publicznych
Przed rozpoczęciem transportu na drodze
publicznej należy zapoznać się z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego. Jeśli maszyna jest
przewożona, należy zawsze stosować atestowany
sprzęt mocujący i upewnić się, że maszyna jest
odpowiednio zamocowana. NIE jeździć maszyną po
drogach publicznych.

Zakręty należy pokonywać szeroko, by uniknąć
składania się pojazdu. Jechać powoli i pamiętać
o dłuższej drodze hamowania. Nie holować na
pochyłościach. Masa holowanego sprzętu może
spowodować utratę przyczepności, a w konsekwencji
kontroli.
W kwestii maksymalnej masy holowanego pojazdu
stosować się do zaleceń producenta. Nie holować
maszyny w pobliżu rowów, kanałów i innych
miejsc, które mogą być przyczyną powstania
niebezpiecznych sytuacji.

Działanie
Tę maszynę zaprojektowano wyłącznie do koszenia
trawy rosnącej na równych powierzchniach, które
są wolne od przeszkód (np. kamieni, pniaków). Po
wyposażeniu maszyny w dodatkowe akcesoria
dostarczone przez producenta maszyną można
również wykorzystywać do innych celów. Instrukcja
obsługi akcesoriów dołączana jest do nich
przy dostawie. Wszelkie inne sposoby użycia
są nieprawidłowe. Należy ściśle przestrzegać
wskazówek producenta dotyczących obsługi,
konserwacji i napraw.
Kosiarki oraz inne urządzenia z napędem
mechanicznym mogą być niebezpieczne, jeśli są
niewłaściwie obsługiwane. Bezpieczeństwo wymaga
zachowania dobrego osądu sytuacji i zdrowego
rozsądku a także ostrożnej obsługi maszyny zgodnie
z niniejszą instrukcją.
Maszynę powinny obsługiwać, konserwować i
naprawiać osoby obeznane z jej charakterystyką
oraz z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa.
Używać wyłącznie atestowanych części zamiennych
przy serwisowaniu maszyny.
Należy zawsze przestrzegać przepisów mających
na celu zapobieganie wypadkom, a także ogólnych
zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP oraz zasad
ruchu drogowego.
Dokonane na własną rękę modyfikacje i zmiany
konstrukcyjne maszyny mogą spowodować
zwolnienie producenta od odpowiedzialności
w przypadku ewentualnych obrażeń lub szkód
materialnych powstałych w ich następstwie.
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WSTĘP
Obsługa techniczna
Wszędzie na świecie produkty Husqvarna
sprzedawane są wyłącznie w specjalistycznych
placówkach handlowo-serwisowych. Ma to na
celu zagwarantowanie klientom maksymalnie
profesjonalnej pomocy i obsługi. Przed dostawą
maszyna została poddana przeglądowi oraz regulacji
w punkcie sprzedaży. Patrz certyfikat w dzienniku

Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się do maszyny z
numerem fabrycznym:

Numer fabryczny
Numer fabryczny maszyny znajduje się na tabliczce
umieszczonej po lewej stronie w komorze silnika. Na
tabliczce widnieją od góry:
• Oznaczenie typu urządzenia (I.D.).
• Numer typu producenta (Model).
• Numer seryjny urządzenia (Serial no.)
Zamawiając części zamienne, należy podać
oznaczenie typu i numer seryjny.
Numer seryjny silnika jest wybity na jednej z osłon
zaworów.
Na tabliczce widnieją:
• Model silnika.
• Typ silnika.
• Kod
Zamawiając części zamienne, proszę podać
powyższe dane.
Silniki w kołach i pompy hydrostatyczne mają z tyłu
naklejki z kodami paskowymi.
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serwisowym znajdującym się w niniejszej instrukcji
obsługi.
W sprawach dotyczących części zamiennych,
pomocy w kwestiach obsługi technicznej, gwarancji
itp. należy zwrócić się do:

Silnik

Przekładnia

symbole i naklejki
Symbole te znajdują się na maszynie i w instrukcji
obsługi.
Należy się z nimi dokładnie zapoznać i poznać ich
znaczenie.
WAŻNA INFORMACJA

OSTRZEŻENIE!
Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx.

Stosuje się w niniejszej publikacji w celu zwrócenia
uwagi czytelnika na istniejące ryzyko odniesienia
obrażeń lub śmierci, szczególnie w przypadku
nieprzestrzegania podanych instrukcji.

Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Stosuje się w niniejszej publikacji w celu zwrócenia
uwagi czytelnika na istniejące ryzyko powstania
szkód materialnych, szczególnie w przypadku
nieprzestrzegania podanych instrukcji. Stosuje się
również w razie przypuszczenia, że zachodzi ryzyko
nieprawidłowego użycia lub montażu.

R N
Bieg wsteczny	Położenie neutralne

Szybko

Ostrzeżenie!
Hamulec postojowy
			

Wolno

Oznaczenie CE.
Tylko na rynek europejski

Stosować okulary ochronne
Poziom hałasu emitowanego do
otoczenia jest zgodny z dyrektywą
Unii Europejskiej. Wartość emisji
dla maszyny podana została w
rozdziale DANE TECHNICZNE oraz
na naklejkach.
Tylko maszyny na rynek europejski

Ssanie	Paliwo

Nie stawać w tym miejscu

Stosować sprzęt
ochrony przed hałasem

Stosować rękawice ochronne
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symbole i naklejki

Przeczytać
instrukcję obsługi

Narażenie całego
ciała na wyrzucane
obiekty

Wyłączyć silnik i
wyjąć kluczyk przed
przystąpieniem do
konserwacji lub
naprawy maszyny

Ryzyko odcięcia
palców rąk i nóg

Zachowywać
bezpieczny odstęp od
maszyny

Nie otwierać lub
zdejmować osłon
bezpieczeństwa gdy
silnik pracuje

Nie stosować na
pochyłościach
nachylonych pod
kątem większym niż
10°

Ostrożnie cofać,
uważać na inne osoby

Nie przewozić
innych osób

Uważać podczas
jazdy w przód,
uważać na inne osoby

Kwas akumulatorowy powoduje korozję, jest palny i grozi wybuchem

	Ruchome ostre noże pod osłoną

Ostrzeżenie! Obracające się ostrza,
trzymać się z dala od
otworu wyrzutowego
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BEZPIECZEŃSTWO
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Należy uważnie je przeczytać.
OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE!

MECHANIZM TNĄCY STWARZA
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBCIĘCIA
RĄK I STÓP ORAZ MOŻE WYRZUCAĆ
W POWIETRZE OBIEKTY.
NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH
INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA
MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ, A NAWET ŚMIERCI.

Ten symbol oznacza podkreślenie
wagi zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa. Dotyczy to Twojego
bezpieczeństwa.

Ogólne zasady eksploatacji
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

Przed uruchomieniem maszyny dokładnie i ze
zrozumieniem przeczytaj niniejszą instrukcję
obsługi oraz stosuj się do zawartych w niej
zaleceń.
Nie zbliżaj dłoni lub stóp do części obrotowych
ani nie wkładaj ich pod maszynę. Przez cały
czas zachowuj bezpieczną odległość od otworu
wyrzutowego.
Maszynę mogą obsługiwać jedynie
odpowiedzialne dorosłe osoby, które znają
instrukcję jej obsługi.
Oczyść teren z takich przedmiotów jak kamienie,
pozostawione zabawki, druty itp., które mogą
dostać się pod nóż tnący i zostać przez niego
wyrzucone ze znaczną siłą.
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że w
pobliżu nie przebywają osoby postronne. Jeśli
ktokolwiek znajdzie się w pobliżu, zatrzymaj
maszynę.
Nigdy nie przewoź innych osób. Maszyna
przeznaczona jest do obsługi przez jedną osobę.
Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, w czasie
jazdy do tyłu nie wolno kosić. Przed i w czasie
jazdy do tyłu cały czas patrz w dół i wstecz.
Nigdy nie kieruj wyrzucanego materiału w
kierunku ludzi. Unikaj wyrzucania materiału na
ściany i inne przeszkody. Materiał może uderzyć
rykoszetem w operatora. Podczas jazdy po
nawierzchniach żwirowych wyłączaj noże.
Nie obsługuj maszyny bez odpowiednio
założonych pojemnika na trawę, osłony wylotu
oraz innych urządzeń zabezpieczających.
Zwolnij przed wykonaniem skrętu.
Nigdy nie pozostawiaj włączonej maszyny bez
nadzoru. Przed zejściem z kosiarki zawsze
wyłącz nóż tnący, włącz hamulec postojowy i
wyjmij kluczyk ze stacyjki.
Wyłącz napęd noża tnącego, jeśli urządzenie nie
jest używane do koszenia. Przed przystąpieniem
do czyszczenia urządzenia oraz przed zdjęciem
kosza na trawę lub udrożnieniem rynny
wylotowej wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie
elementy przestaną się poruszać.
Urządzenie można eksploatować tylko w czasie
dnia lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.

8011-512

Przed uruchomieniem maszyny przeczytaj uważnie
niniejszą instrukcję

8011-513

Przed rozpoczęciem koszenia oczyść teren z większych
obiektów
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BEZPIECZEŃSTWO
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Nie obsługuj maszyny będąc pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.
W czasie pracy w pobliżu dróg lub przejeżdżając
przez nie, zwracaj uwagę na inne pojazdy.
Zachowaj szczególną ostrożność w czasie
załadunku urządzenia na przyczepę lub
samochód lub jego rozładunku.
Podczas obsługi maszyny stosuj środki ochrony
wzroku.
Badania wskazują, że osoby powyżej 60 roku
życia stanowią duży odsetek osób, które
doznały obrażeń spowodowanych przez kosiarki
samojezdne. Osoby te powinny ocenić swoje
możliwości bezpiecznej obsługi kosiarki, aby
chronić siebie i innych ludzi przed obrażeniami.
Przestrzegaj zaleceń producenta w zakresie
obciążników i odciążników kół.
Wszyscy obsługujący maszynę powinni najpierw
przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję
obsługi. Przepisy lokalne mogą narzucać
ograniczenia odnośnie wieku operatora
urządzenia.
Nie należy dopuścić do gromadzenia się
na maszynie resztek trawy, liści lub innych
zanieczyszczeń, ponieważ mogą one zetknąć
się z gorącymi częściami układu wylotowego
lub silnika i zapalić się. Zespół koszący nie
powinien zanurzać się w liściach lub innych
odpadach, ponieważ może to spowodować
zabrudzenie urządzenia. Przed przystąpieniem
do eksploatacji lub odstawieniem urządzenia na
czas przechowywania wyczyść rozlane resztki
oleju lub paliwa.
Przed odstawieniem maszyny na czas
przechowywania zaczekaj, aż ostygnie.
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8011-520

Nigdy nie przewoź innych osób

OSTRZEŻENIE!
Spaliny wydzielane przez silnik, a
także niektóre części urządzenia
zawierają bądź wydzielają związki
chemiczne uważane są za
rakotwórcze, szkodliwe dla płodu
lub w inny sposób szkodliwie
wpływające na rozrodczość. Silnik
emituje tlenek węgla, który jest
bezbarwnym, bezwonnym i trującym
gazem. Nie wolno używać maszyny w
pomieszczeniach zamkniętych.

BEZPIECZEŃSTWO
Środki ochrony osobistej
OSTRZEŻENIE!
Podczas pracy przy maszynie należy stosować atestowane środki ochrony osobistej
(pokazane na ilustracjach). Środki ochrony osobistej nie eliminują ryzyka odniesienia
obrażeń, natomiast ograniczają ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku. Poproś swojego
sprzedawcę o pomoc w wyborze środków ochrony osobistej.
•
•
•
•
•
•
•

Dopilnuj, aby podczas użytkowania maszyny
mieć pod ręką apteczkę pierwszej pomocy.
Nigdy nie używaj urządzenia będąc bez obuwia.
Zawsze zakładaj obuwie ochronne, najlepiej ze
stalowymi noskami.
Podczas montażu lub jazdy zawsze używaj
atestowanych okularów ochronnych lub
przesłony na oczy.
Podczas wykonywania czynności dot. noży
należy używać rękawic ochronnych.
Unikaj noszenia luźnych ubrań, które mogą
dostać się w ruchome części urządzenia.
Stosuj ochronniki słuchu, by nie doznać
uszczerbku na zdrowiu.

Praca na nachylonym terenie
Praca na nachylonych powierzchniach jest
głównym źródłem utraty kontroli oraz wypadków
spowodowanych przewróceniem się urządzenia,
które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a
nawet śmierci. Praca na nachyleniach wymaga
zachowania szczególnej ostrożności. Jeśli nie da się
cofnąć na wzniesieniu lub jeśli nie czujesz się w pełni
komfortowo podczas pracy, zrezygnuj z koszenia.
• Na pochyłościach koś, jeżdżąc w górę i w dół
wzniesienia (pod maks. kątem 10 stopni), nigdy
wszerz stoku.
• Uważaj na dziury, koleiny, wyboje, kamienie oraz
inne ukryte obiekty. Praca na nierównym terenie
może spowodować przewrócenie się kosiarki.
Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody.
• Wybierz niską prędkość jazdy, abyś nie
musiał zatrzymywać się podczas koszenia na
pochyłości.
• Nie koś trawy, gdy jest mokra. Może to
spowodować utratę przyczepności kół.
• Unikaj ruszania, zatrzymywania się i zawracania
na wzniesieniach. W razie utraty przyczepności
kół, odłącz napęd noża tnącego i powoli skieruj
się w dół zbocza.
• Poruszanie się po pochyłościach powinno
być powolne i stopniowe. Nie zmieniaj nagle
prędkości ani kierunku jazdy, ponieważ może to
spowodować przewrócenie się kosiarki.
• Podczas pracy maszyny z różnymi przystawkami
zachowaj szczególną ostrożność, gdyż mogą
one wpływać na jej stabilność.
• Nie pracuj na powierzchniach nachylonych pod
dużym kątem.

8011-670

Środki ochrony osobistej

6003-004

Koś w górę i w dół, nie z boku na bok

OSTRZEŻENIE!
Nie wjeżdżaj ani nie zjeżdżaj ze stoków
o nachyleniu większym niż 10 stopni.
Nigdy nie jedź wzdłuż stoku.
•
•

Nie próbuj stabilizować kosiarki, kładąc nogę na
podłożu.
Nie pracuj w pobliżu spadów, rowów czy
nasypów. Maszyna może nagle przewrócić się,
jeśli koło wyjedzie poza krawędź lub jeśli grunt
nagle zapadnie się.
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BEZPIECZEŃSTWO
Dzieci
Brak ostrożności lub zwracania uwagi na dzieci
może prowadzić do tragicznych w skutkach
wypadków. Dzieci często lubią przebywać w pobliżu
urządzeń mechanicznych i towarzyszyć podczas
czynności koszenia. Nigdy nie należy zakładać, że
dzieci będą trzymać się z dala od zagrożeń.
1. Dzieci nie powinny zbliżać się do obszaru
koszenia oraz powinny być stale pod uważną
opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej innej niż
operator.
2. Bądź czujny i wyłącz maszynę, gdy dziecko
wejdzie na koszony teren.
3. Przed i podczas cofania patrz za siebie i w
dół, zwracając uwagę, czy za kosiarką nie ma
małych dzieci.
4. Nigdy nie przewoź dzieci, nawet po
wyłączeniu noża tnącego. Dzieci mogą spaść
z urządzenia i doznać poważnych obrażeń.
Mogą również przeszkadzać w bezpiecznej
obsłudze urządzenia. Dzieci, które były kiedyś
przewożone mogą nagle pojawić się w strefie
pracy, domagając się przejażdżki, co grozi
przewróceniem, a nawet przejechaniem.
5. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać
urządzenia.
6. Zachowuj szczególną ostrożność podczas
zbliżania się do narożników, krzewów, drzew i
innych obiektów, które utrudniają widoczność.

8011-518

Nie pozwól, aby dzieci zbliżały się do obszaru roboczego

8011-517

Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenie
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BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE!
Silnika nie należy uruchamiać, gdy zdjęta jest płyta z podłogi albo inna osłona z paska
napędowego zespołu koszącego.

Bezpieczne obchodzenie się z
paliwem
W celu uniknięcia obrażeń ciała lub uszkodzenia
mienia zachowaj szczególną ostrożność podczas
obchodzenia się z paliwem. Paliwo jest bardzo
łatwopalne, a jego opary mogą wybuchnąć.
1. Nie pal w pobliżu maszyny papierosów, cygar,
fajek ani nie stosuj innych źródeł zapłonu.
2. Używaj wyłącznie atestowanych kanistrów na
paliwo.
3. Nigdy nie odkręcaj korka wlewu paliwa, ani nie
dolewaj paliwa przy pracującym silniku.. Przed
dolaniem paliwa poczekaj, aż silnik ostygnie.
4. Nigdy nie dolewaj paliwa w pomieszczeniach
zamkniętych.
5. Nigdy nie przechowuj urządzenia, ani kanistrów
z paliwem w miejscach, w których znajdują
się źródła otwartego płomienia, iskier lub
płomieniem pilotowym, np. w podgrzewaczu
wody lub innych urządzeniach.
6. Przed rozpoczęciem uzupełniania paliwa
zminimalizuj ryzyko wyładowań statycznych,
dotykając powierzchni metalu.
7. Nigdy nie napełniaj kanistrów paliwa wewnątrz
pojazdów, ani na podłodze ciężarówki czy
przyczepy z plastikową okładziną. Podczas
napełniania zawsze ustawiaj kanistry na
podłożu, z dala od pojazdu.
8. Maszyny z silnikami napędzanymi paliwem
zdejmij z pojazdu lub przyczepy i zatankuj
paliwo na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe,
tankuj urządzenie za pomocą kanistra unikaj tankowania bezpośrednio z pistoletu
dystrybutora paliwa.
9. Przez cały czas utrzymuj pistolet w kontakcie
z krawędzią zbiornika paliwa lub otworu
kanistra na paliwo do momentu zakończenia
tankowania. Nie używaj urządzeń powodujących
automatyczne otwieranie i zamykanie pistoletu
dystrybutora paliwa.
10. W przypadku rozlania paliwa na ubranie,
natychmiast je zmień.
11. Nigdy nie napełniaj nadmiernie zbiornika paliwa.
Załóż i dokładnie dokręć korek wlewu paliwa.
12. Nie uruchamiaj silnika, gdy w pobliżu jest
rozlane paliwo.
13. Nigdy nie używaj benzyny do czyszczenia.
14. W przypadku wycieków z układu paliwowego nie
wolno uruchamiać silnika do momentu usunięcia
usterki.

8011-516

Nigdy nie tankuj w pomieszczeniach zamkniętych

OSTRZEŻENIE!
Podczas pracy silnik i układ
wydechowy nagrzewają się do
wysokiej temperatury.
Ich dotknięcie grozi poparzeniem.
Przed dolaniem paliwa należy
poczekać, aż silnik i układ wydechowy
ostygną.

15. Sprawdzaj poziom paliwa przed każdym użyciem
i pozostawiaj wolną przestrzeń na zwiększenie
jego objętości spowodowane ciepłem z silnika
i działaniem słońca; w przeciwnym razie paliwo
może się przelać.
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BEZPIECZEŃSTWO
Ogólne zasady konserwacji
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Nigdy nie używaj maszyny w przestrzeniach
zamkniętych.
Wszystkie śruby i nakrętki powinny być mocno
dokręcone, by maszyna mogła bezpiecznie
działać.
Nigdy nie modyfikuj urządzeń
zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj ich
prawidłowe działanie.
Nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek
trawy, liści lub innych zanieczyszczeń na
urządzeniu. Usuwaj wszelkie resztki rozlanego
oleju i paliwa oraz inne zanieczyszczenia
nasączone paliwem. Przed odstawieniem
maszyny do przechowywania zaczekaj, aż
ostygnie.
W razie najechania na twardy przedmiot
zatrzymaj maszynę i sprawdź ją. W razie
potrzeby dokonaj niezbędnych napraw.
Nigdy nie wykonuj regulacji ani napraw, kiedy
silnik jest uruchomiony.
Często sprawdzaj elementy kosza na trawę i
osłony wyrzutu i, jeśli to koniecznie, wymień
je, używając do tego części zalecanych przez
producenta.
Noże tnące są ostre. W czasie jego
serwisowania zachowaj szczególną ostrożność i
zabezpiecz ostrze lub załóż rękawice.
Regularnie sprawdzaj działanie hamulców.
Należy je regulować i serwisować zgodnie z
zaleceniami.
W razie potrzeby wymień tabliczki z instrukcjami
i ostrzeżeniami.
Nie modyfikuj zespołów zabezpieczających
urządzenia. Regularnie sprawdzaj, czy
działają prawidłowo. Maszyny nie można
obsługiwać, gdy płyty zabezpieczające, osłony,
wyłączniki bezpieczeństwa i inne elementy
zabezpieczające są wadliwe lub zdjęte.
Nie zmieniaj ustawień regulatorów i unikaj
pracy silnika na zbyt wysokich obrotach. Silnik
pracujący na zbyt wysokich obrotach może
prowadzić do uszkodzenia podzespołów
urządzenia.
Zachowaj szczególną ostrożność przy
obchodzeniu się z kwasem akumulatorowym.
Kwas może spowodować poważne poparzenia
skóry. Gdy dojdzie do kontaktu skóry z kwasem,
natychmiast przemyj ją wodą.
Jeśli kwas dostanie się do oczu, może grozić
utrata wzroku - natychmiast skontaktuj się z
lekarzem.
Podczas serwisowania akumulatora zachowaj
szczególną ostrożność. W akumulatorze
gromadzą się gazy grożące wybuchem. Nigdy
nie serwisuj akumulatora paląc i trzymaj go z
dala od otwartego płomienia i iskier.
Akumulator może wybuchnąć i spowodować
poważne obrażenia lub uszkodzenia.
Upewnij się, że urządzenie jest w dobrym stanie,
i że wszystkie śruby i nakrętki, szczególnie
te mocujące elementy noży, są dokręcone
odpowiednimi momentami.
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8011-515

Nigdy nie pracuj maszyną w przestrzeniach zamkniętych.

OSTRZEŻENIE!
Do wykonywania prac
konserwacyjnych zakładaj rękawice
robocze.

OSTRZEŻENIE!
Akumulator zawiera ołów i jego
związki - chemikalia uważane za
rakotwórcze, szkodliwe dla płodu lub
w inny sposób szkodliwie wpływające
na rozrodczość. Po pracy przy
akumulatorze umyj ręce.

BEZPIECZEŃSTWO
Podczas pracy przy akumulatorze i ciężkich kablach
obwodu rozruchowego może wystąpić iskrzenie.
Może to spowodować wybuch akumulatora, pożar
lub urazy oczu. Iskrzenie w obwodzie nie pojawi się,
jeśli odłączysz kabel podwozia (zazwyczaj ujemny,
czarny) od akumulatora.
•
•

Stosuj okulary ochronne.
Sprawdź, czy korek wlewu paliwa jest dokładnie
dokręcony, i czy w otwartym naczyniu nie są
przechowywane substancje palne.
OSTRZEŻENIE!
Unikaj iskrzenia elementów
elektrycznych i jego konsekwencji,
przestrzegając poniższych zaleceń:

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Nigdy nie pracuj przy obwodzie zapłonu, gdy w
pobliżu jest rozlane paliwo.
Najpierw odłącz kabel ujemny od akumulatora i
podłącz go na samym końcu.
Nie rób krótkiego połączenia mostkowego przez
przekaźnik rozrusznika, by go uruchomić.
Nigdy nie używaj urządzenia w pomieszczeniach
zamkniętych lub w miejscu bez odpowiedniej
wentylacji. Spaliny silnikowe zawierają tlenek
węgla, który jest bezwonnym, bezzapachowym,
trującym gazem.
W razie najechania na przeszkodę zatrzymaj
maszynę i przeprowadź oględziny. Jeśli to
konieczne, przed ponownym rozpoczęciem
pracy wykonaj wymagane czynności naprawcze.
Nigdy nie wykonuj regulacji, gdy silnik jest
uruchomiony.
Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało
atest tylko z wyposażeniem dostarczonym lub
zalecanym przez producenta. Zawsze używaj
atestowanych części zamiennych do naprawy.
Osprzęt tnący jest ostry i może spowodować
skaleczenia. Podczas obsługi noży owiń je lub
stosuj rękawice ochronne.
Regularnie sprawdzaj, czy hamulec postojowy
działa prawidłowo. Wyreguluj lub napraw go w
razie konieczności.
Noże do mulczowania do ściółki należy
stosować wyłącznie na znanych terenach, gdzie
potrzebne jest koszenie o wyższej jakości.
Zmniejsz ryzyko pożaru usuwając trawę, liście
i inne odpadki, które mogły nagromadzić się w
maszynie.
Przed odstawieniem maszyny do
przechowywania zaczekaj, aż ostygnie.
Regularnie czyść obudowę i spód; unikaj
pryskania wodą na silnik i elementy elektryczne.

6003-009

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych przy
akumulatorze nie pal. Akumulator może wybuchnąć i
spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia.

8009-728

Ryzyko iskrzenia

8011-514

Regularnie czyść obudowę
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BEZPIECZEŃSTWO
Transport
•

Maszyna jest ciężka i może spowodować
poważne obrażenia. Zachowuj szczególną
ostrożność przy jej załadunku i rozładunku na
ciężarówkę lub przyczepę.

•

Do transportu maszyny stosuj atestowane
przyczepy. Zaciągnij hamulec postojowy,
odłącz zasilanie paliwem i zamocuj maszynę
na czas transportu przy pomocy atestowanych
elementów takich jak pasy lub łańcuchy.

•

Nie jeździj maszyną po drogach publicznych.

•

Przed rozpoczęciem transportu maszyny
sprawdź, czy wszystko jest w zgodzie z
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

•

Nie holuj maszyny; może to spowodować
uszkodzenie układu napędowego.

•

Załaduj maszynę powoli na ciężarówkę
lub przyczepę po rampach o odpowiedniej
wytrzymałości. Nie podnoś! Maszyna nie jest
przeznaczona do unoszenia ręcznego.

OSTRZEŻENIE!
Wyrzut oleju hydraulicznego pod
ciśnieniem może przeniknąć przez
skórę, powodując poważne obrażenia.
W razie takiego wypadku natychmiast
skontaktuj się z lekarzem. Brak
bezzwłocznego udzielenia pomocy
medycznej może prowadzić do
poważnej infekcji lub reakcji
organizmu.

WAŻNA INFORMACJA
OSTRZEŻENIE!
Szczególną ostrożność należy
zachować w czasie załadunku
urządzenia na przyczepę lub
samochód przy użyciu rampy. W
przypadku, jeśli maszyna spadnie
z rampy, istnieje ryzyko poważnych
obrażeń lub śmierci.

Na czas transportu samo zaciągnięcia
hamulca postojowego nie wystarczy.
Należy upewnić się, że maszyna jest dobrze
zamocowana na pojeździe transportującym.
Maszynę zawsze wciągać tyłem na naczepę,
by uniknąć wywrotki.

Holowanie
Jeśli maszyna wyposażona jest w zaczep do
holowania, podczas holowania należy zachować
szczególną ostrożność. Nigdy nie pozwalać
dzieciom ani innym osobom wsiadać na holowaną
maszynę.
Zakręty należy pokonywać szeroko, by uniknąć
składania się pojazdu. Jechać powoli i pamiętać
o dłuższej drodze hamowania. Nie holować
na pochyłościach. Masa holowanego sprzętu
może spowodować utratę przyczepności, a w
konsekwencji kontroli.
W kwestii maksymalnej masy holowanego pojazdu
stosować się do zaleceń producenta. Nie holować
maszyny w pobliżu rowów, kanałów i innych
miejsc, które mogą być przyczyną powstania
niebezpiecznych sytuacji.

Iskrochron
Za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy
Husqvarna można nabyć iskrochron do tłumika.
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OSTRZEŻENIE!
Kosiarka jest wyposażona w
silnik spalinowy i nie powinna być
używana na niezagospodarowanych
terenach leśnych, zakrzewionych
lub trawiastych ani w ich pobliżu,
jeśli silnik nie został wyposażony w
iskrochron zgodny z miejscowymi lub
krajowymi przepisami prawa (o ile
obowiązują).

ELEMENTY STEROWANIA
Niniejsza instrukcja odnosi się do modelu Husqvarna
Zero Turn Rider. Maszyna jest wyposażona w
czterosuwowy, górnozaworowy silnik Briggs &
Stratton.

Napęd z silnika przekazywany jest przy pomocy
pomp hydraulicznych z napędem pasowym. Przy
pomocy urządzeń sterujących z lewej i z prawej
reguluje się przepływ, a w ten sposób kierunek i
prędkość jazdy.

Rozmieszczenie elementów sterujących
1

2

5

4

3

8058-168

6

7

8

9

10

1. Uchwyt wyboru wysokości koszenia

6. Dźwignie sterowania napędem

2. Dźwignia ssania

7. Dźwignia sterowania nożem tnącym

3. Dźwignia przepustnicy/ssania

8. Korek zbiornika paliwa

4. Przełącznik zapłonu

9. Zawór odcięcia paliwa

5. Hamulec postojowy

10. Połączenie rozłączne napędu
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ELEMENTY STEROWANIA
Dźwignie sterujące
Prędkość i kierunek jazdy maszyny mogą przez cały
czas być zmieniane przy pomocy dwóch dźwigni
sterujących. Dźwignie sterujące można przesuwać
w przód i w tył w stosunku do położenia neutralnego.
Ponadto położenie neutralne jest blokowane, gdy
dźwignie sterujące są przesunięte na zewnątrz.
Gdy obydwie dźwignie są w położeniu neutralnym
(N), maszyna będzie stać w miejscu.
Po przesunięciu obydwu dźwigni na taką samą
odległość w przód lub w tył, maszyna pojedzie
prosto do przodu lub do tyłu.
Aby na przykład skręcić w prawo podczas jazdy
do przodu, przesuń prawą dźwignię w kierunku
położenia neutralnego. Zmniejsza się wtedy
prędkość obrotowa prawego koła i maszyna skręca
w prawo.
Skręt zerowy można osiągnąć poprzez przesunięcie
jednej z dźwigni w tył (za położenie neutralne) i
ostrożne przesunięcie drugiej w przód od położenia
neutralnego. Kierunek obrotu przy skręcie zerowym
zależy od tego, która z dźwigni sterujących
przesunięta jest w tył, za położeniem neutralnym.
Jeśli lewa dźwignia będzie odciągnięta w tył, to
maszyna skręci w lewo. Przy tych manewrach
zachowaj szczególną ostrożność.

8050-003

Dźwignie sterujące

OSTRZEŻENIE!
Maszyna może skręcić gwałtownie,
jeśli jedna z dźwigni jest przesunięta
za bardzo do przodu w stosunku do
drugiej.

Jeśli dźwignie sterujące są nierówno ustawione gdy
maszyna stoi lub jeśli nie są osadzone w wycięciach
w celu przesunięcia dźwigni na zewnątrz, położenie
dźwigni można wyregulować.

8050-004

1. W przód
2. Bieg jałowy
3. Położenie neutralne z blokadą
4. Bieg wsteczny
Schemat położeń dźwigni sterowania napędem (po prawej
stronie)

18-Husqvarna

ELEMENTY STEROWANIA
Hamulec postojowy
Hamulec postojowy znajduje się po prawej
stronie maszyny. Pociągnij dźwignię w tył w celu
uruchomienia hamulca. Hamulec zostaje zwolniony
po przestawieniu dźwigni do przodu.
WAŻNA INFORMACJA
Podczas zaciągania hamulca postojowego
maszyna musi stać całkiem nieruchomo.
Przed zejściem z maszyny należy zawsze
włączyć hamulec postojowy. Przed
uruchomieniem kosiarki zwolnić hamulec
postojowy.
8050-005

Hamulec postojowy niewłączony

Dźwignia przepustnicy
Dźwignia przepustnicy służy do regulacji prędkości
obrotowej silnika a tym samym prędkości obrotów
noży tnących.
W celu zwiększenie lub zmniejszenia prędkości
obrotowej silnika, dźwignię należy odpowiednio
przesunąć do przodu lub do tyłu.
Silnika nie należy pozostawiać przez dłuższy czas na
obrotach jałowych, ponieważ może to prowadzić do
zanieczyszczenia świecy zapłonowej.
PODCZAS KOSZENIA OTWÓRZ CAŁKIEM
PRZEPUSTNICĘ- pozwoli to zapewnić najlepsze
wyniki koszenia oraz optymalne ładowanie
akumulatora.

8058-122

Dźwignia przepustnicy

Przełącznik zapłonu
Przełącznik zapłonu znajduje się na panelu
sterowania i służy do włączania i wyłączania silnika.

WAŻNA INFORMACJA
Nie należy uruchamiać rozrusznika na dłużej
niż 5 sekund za każdym razem. Jeżeli silnik
nie uruchamia się, należy odczekać ok. 10
sekund przed ponowną próbą.

8058-122

Przełącznik zapłonu
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ELEMENTY STEROWANIA
Dźwignia ssania
Dźwignia ssania służy do uruchomienia zimnej
maszyny i zapewnia dostarczenie bogatszej
mieszanki paliwowej do silnika.
W przypadku rozruchu zimnego element sterujący
ssaniem należy pociągnąć całkowicie do góry.

OSTRZEŻENIE!
Benzyna jest niezwykle łatwopalna.
Przestrzegać uwag i napełniać
zbiornik na zewnątrz (patrz instrukcja
bezpieczeństwa).
8058-122

Dźwignia ssania

Uzupełnianie paliwa
Przeczytaj zasady bezpieczeństwa przed
rozpoczęciem tankowania. Maszyna posiada jeden
zbiornik paliwa, który znajduje się za siedziskiem.
Pojemność zbiornika paliwa wynosi 3 galony (11,4
litra).
Upewnij się, że korek paliwa jest szczelnie
dokręcony, a uszczelka nieuszkodzona.
Silnik zasilany jest bezołowiową benzyną, minimum
86-oktanową (bez domieszki oleju). Można stosować
benzynę z alkilatem. Patrz również rozdział Dane
techniczne dot. etanolu. Metanol nie jest dozwolony
jako paliwo. Nie stosuj paliwa E85 na bazie alkoholu.
Może to spowodować uszkodzenie silnika i jego
elementów.
8050-012

Zbiornik paliwa

WAŻNA INFORMACJA
Doświadczenie wykazuje, że paliwa
zmieszane z alkoholami (tzw. gazohol, etanol
lub metanol) mogą pochłaniać wilgoć, co
prowadzi do wytrącania się kwasów podczas
przechowywania. Kwaśne gazy mogą
uszkodzić układ paliwowy silnika podczas
przechowywania. Aby uniknąć problemów
z silnikiem, układ paliwowy należy opróżnić
w przypadku odstawienia maszyny do
magazynu na 30 dni lub dłużej. Spuścić
paliwo z baku, uruchomić silnik i pozostawić
go do momentu, gdy przewody paliwowe i
gaźnik całkowicie się opróżnią. W następnym
sezonie napełnić maszynę świeżym paliwem.
Dodatkowe informacje - patrz „Instrukcje
dot. przechowywania”. Nigdy nie dodawać
do zbiornika paliwa środków do czyszczenia
silnika lub gaźnika, ponieważ grozi do
trwałym uszkodzeniem.

20-Husqvarna

OSTRZEŻENIE!
Podczas pracy silnik i układ
wydechowy nagrzewają się do
wysokiej temperatury.
Ich dotknięcie grozi poparzeniem.
Przed dolaniem paliwa należy
poczekać, aż silnik i układ wydechowy
ostygną.

OSTRZEŻENIE!
Napełniać do poziomu dolnej części
szyjki wlewu. Nie przepełniać.
Wycierać wszelkie ślady rozlanego
paliwa lub oleju. Nie przechowywać,
rozlewać i nie stosować benzyny w
pobliżu otwartego ognia.

ELEMENTY STEROWANIA
Zawór odcięcia paliwa
Zawór odcięcia paliwa jest w przewodzie paliwowym
pod siedziskiem. Aby uzyskać dostęp do tego
zaworu, siedzisko należy przechylić do przodu.
Zawór paliwa jest otwarty, gdy jest on ustawiony
równolegle do przewodu paliwowego. Aby zamknąć
zawór, należy go obrócić ¼ obrotu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

WAŻNA INFORMACJA
W celu uzyskania równej wysokości
koszenia ciśnienie we wszystkich oponach
powinno wynosić 15 psi.
8050-010

Zawór odcięcia paliwa w położeniu OPEN (otwarty).

Dźwignia podnosząca zespołu
koszącego
Dźwignia podnosząca służy do ustawienia zespołu
koszącego w położeniu transportowym lub w jednym
z 6 różnych położeń wysokości koszenia.
Wysokość koszenia reguluje się odpowiednio
ustawiając dźwignię w wycięciu odpowiadającym
żądanej wysokość koszenia.
Dźwignię podnoszącą można również wykorzystać
do chwilowej zmiany wysokości koszenia, np.
podczas przejeżdżania przez mniejsze nierówności
w trawniku.

WAŻNA INFORMACJA
Podczas transportu maszyny dźwignia
podnosząca powinna zawsze być ustawiona
w podniesionym położeniu (F).

8058-085

Dźwignia podnosząca zespołu koszącego

Własności trakcyjne
Jeśli kosiarka nie jedzie prosto, sprawdź ciśnienie
w obydwu tylnych oponach. Zalecane ciśnie to 15
psi (1 bar). Własności trakcyjne należy sprawdzać
na płaskim i równym podłożu z betonu lub asfaltu.
Jeśli mimo sprawdzenie ciśnienia maszyna nadal nie
jedzie prosto, należy skontaktować się z zakładem
serwisowym firmy Husqvarna w celu dokonania
regulacji.
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ELEMENTY STEROWANIA
Dźwignia sterowania nożem tnącym
Aby włączyć napęd noża tnącego, należy powoli
podnieść dźwignię do góry i zablokować ją w
wycięciu.

OSTRZEŻENIE!
Nie należy przeprowadzać żadnych
regulacji ani konserwacji, chyba, że:
•

silnik został wyłączony

•

kluczyk został wyjęty ze stacyjki

•

włączony jest hamulec postojowy

8058-074

Dźwignia sterowania nożem tnącym w położeniu, w którym
napęd jest odłączony

Połączenie rozłączne napędu
Podczas popychania lub ciągnięcia kosiarki muszą
być uruchomione połączenia rozłączne napędu
w zblokowanym układzie napędowym. Dźwignie
zwalniające ulokowane są po obu stronach z tyłu
maszyny, poniżej tylnej płyty silnika. Patrz „Ręczne
przesuwanie maszyny” w rozdziale „Obsługa”.

8050-018

Włożyć połączenia rozłączne napędu w wycięcia po obu
stronach
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obsługa
Przeczytaj rozdział „Bezpieczeństwo” i kolejne strony,
jeśli nie jesteś zaznajomiony z maszyną.

Kierowanie

Szkolenie

Kierunek i prędkość ruchu kosiarki zależą od
przesunięć dźwigni sterujących umieszczonych po
obu stronach kosiarki. Lewa dźwignia steruje lewym
kołem. Prawa dźwignia steruje prawym kołem.

Ze względu na wyjątkowe własności w zakresie
sterowania, kosiarki o zerowym promieniu skrętu
charakteryzują się o wiele większą zwrotnością, niż
typowe kosiarki samobieżne.
Należy dokładne zapoznać się z całością tego
rozdziału przed rozpoczęciem pracy z kosiarką.
W czasie pierwszego użycia kosiarki lub do czasu
pełnego poznania zasad i sposobu działania
elementów sterowania nie należy całkowicie otwierać
przepustnicy i poruszać się maszyną z ograniczoną
prędkością. Podczas pierwszej eksploatacji maszyny
NIE ustawiać dźwigni sterujących w skrajnym
przednim lub tylnym położeniu.
Użytkownicy korzystający z kosiarki po raz pierwszy
powinni najpierw wypróbowali kosiarkę na twardym
podłożu, np. asfalcie lub betonie ZANIM zaczną
pracę na trawie. Do momentu, gdy operator nauczy
się prawidłowo obsługiwać dźwignie sterowania
i zakręcaniem przy zerowym promieniu skrętu,
zbyt dynamiczne manewry mogą spowodować
uszkodzenie murawy.

WAŻNA INFORMACJA
Gdy dźwignie sterujące są w położeniu
cofania, po zwolnieniu powrócą do położenia
neutralnego. Może to spowodować, że
kosiarka nagle się zatrzyma.

Aby jechać w przód lub w tył

Użytkownicy po raz pierwszy pracujący z kosiarką
powinni przepchnąć ją (patrz „Transport ręczny”
w rozdziale „Obsługa”) na otwarty, plaski teren,
gdzie w pobliżu nie będzie ludzi, pojazdów i
innych przeszkód. W celu przesunięcia kosiarki
za pomocą jej własnego napędu, operator musi
usiąść na siedzisku i uruchomić silnik (patrz Przed
rozpoczęciem pracy w rozdziale Obsługa). Ustaw
prędkość silnika na obroty jałowe, zwolnij hamulec
postojowy, ale nie włączaj noża tnącego. Obróć
dźwignie sterujące do wewnątrz. Do czasu, gdy
dźwignie nie zostaną przesunięte w przód lub w tył,
kosiarka nie ruszy.
Powoli przesuń obydwie dźwignie lekko w przód.
Umożliwi to jazdę kosiarki prosto do przodu.
Pociągnij dźwignie sterujące w tył do położenia
neutralnego, a kosiarka powinna się zatrzymać.
Pociągnij delikatnie dźwignie sterujące w tył kosiarka zacznie się cofać. Pociągnij dźwignie
sterujące do przodu do położenia neutralnego, a
kosiarka powinna przestać kosić.
Aby skręcić w prawo
Podczas jazdy w przód, pchnij prawą dźwignię w tył
do położenia neutralnego, utrzymując lewą dźwignię
nieruchomo; to spowolni obroty prawego koła i
spowoduje, że maszyna skręci w prawo.
Aby skręcić w lewo
Podczas jazdy w przód, pchnij lawą dźwignię w
tył do położenia neutralnego, utrzymując prawą
dźwignię nieruchomo; to spowolni obroty lewego koła
i spowoduje, że maszyna skręci w lewo.
Aby wykonać skręt o promieniu zerowym
Podczas jazdy w przód, najpierw pociągnij obydwie
dźwignie w tył, aż maszyna zwolni prawie do zera lub
zatrzyma się.
Następnie, delikatnie przesuwając jedną dźwignię w
przód, a drugą w tył, wykonaj skręt.
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obsługa
Przed rozpoczęciem pracy
•

Przeczytaj rozdziały „Zasady bezpieczeństwa”
i „Sterowanie” przed pierwszym użyciem
maszyny.
• Przed przystąpieniem do pracy przeprowadź
codzienną konserwację (patrz „Harmonogram
konserwacji” w rozdziale „Konserwacja”).
• Sprawdź, czy w zbiorniku jest wystarczająca
ilość paliwa.
• Wyreguluj siedzisko tak, aby zapewniało jak
najlepszą pozycję.
Przed uruchomieniem silnika należy spełnić
poniższe warunki:
•
•
•
•

Operator musi siedzieć na siedzisku.
Dźwignia sterowania nożem tnącym służąca do
włączenia napędu noża musi zostać opuszczona
do dolnego położenia.
Hamulec postojowy musi być zaciągnięty.
Obydwie dźwignie sterujące muszą znajdować
się w położeniu neutralnym zblokowanym
(zewnętrznym).

8050-020

Warunki podczas rozruchu

Uruchamianie silnika
1. Usiądź na siedzisku.
2. Unieś zespół koszący, pociągając dźwignię
podnoszącą do położenia transportowego (F).
3. Włącz hamulec postojowy.

8058-085

Podnieś zespół koszący

Odłącz napęd noża tnącego, wyjmując dźwignię
sterowania nożem tnącym z wycięcia i ustawiając ją
w dolnym położeniu.

8058-074

Ustaw dźwignię sterowania nożem tnącym w dolnym
położeniu
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obsługa
Przesuń obydwie dźwignie sterujące do położenia
neutralnego zblokowanego (na zewnątrz).

8050-028

Ustaw dźwignie w położeniu neutralnym

Przesuń dźwignię przepustnicy do położenia
środkowego.

8050-122-1

Ustaw przepustnicę

Jeśli silnik jest zimny, gałkę sterowania ssaniem
należy pociągnąć do góry.

8058-122-1

Dźwignia ssania
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obsługa
Otwórz zawór paliwa.

8050-010

Otwórz zawór paliwa

Aby uruchomić silnik, wciśnij i obróć kluczyk do
położenia startowego.

8050-135

Przekręć kluczyk do położenia START

Gdy silnik zapali, natychmiast przekręć kluczyk z
powrotem do położenia RUN (praca).

WAŻNA INFORMACJA
Nie uruchamiać rozrusznika każdorazowo
dłużej niż 5 sekund. Jeżeli silnik nie
uruchamia się, odczekać ok. 10 sekund przed
ponowną próbą.

8050-136

Ustaw kluczyk w stacyjce w położeniu RUN (praca)
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obsługa
Po uruchomieniu silnika powoli wcisnąć element
sterujący ssaniem.
Ustaw żądaną prędkość przy pomocy dźwigni
przepustnicy. Przed zwiększeniem obrotów niech
silnik popracuje ze średnią prędkością, „na pół gazu”
(przez 3-5 minut). PODCZAS KOSZENIA OTWÓRZ
CAŁKIEM PRZEPUSTNICĘ (bez ssania).
OSTRZEŻENIE!
Spaliny wydzielane przez silnik, a
także niektóre części urządzenia
zawierają bądź wydzielają związki
chemiczne uważane są za
rakotwórcze, szkodliwe dla płodu
lub w inny sposób szkodliwie
wpływające na rozrodczość. Silnik
emituje tlenek węgla, który jest
bezbarwnym, bezwonnym i trującym
gazem. Nie wolno używać maszyny w
pomieszczeniach zamkniętych.

OSTRZEŻENIE!
Akumulatory kwasowo-ołowiowe
wytwarzają gazy grożące
wybuchem. Trzymaj akumulator
z dala od iskier, płomienia i
materiałów tlących się. Stosuj
zawsze ochronę oczu podczas
pracy z akumulatorem.

8050-007

Podczas koszenia otwórz całkiem przepustnicę.

WAŻNA INFORMACJA
Kosiarka jest wyposażona w system
uziemienia ujemnego o napięciu 12 woltów.
Drugi pojazd również musi być wyposażony
w taki sam system 12 woltowy. Nie używać
kosiarki do awaryjnego uruchamiania innych
pojazdów.

Gdyby akumulator był zbyt słaby, aby uruchomić
silnik, należy go naładować. (Patrz „Akumulator” w
rozdziale „Konserwacja”.)
Gdy do awaryjnego uruchomienia stosowane są
kable wspomagające, postępuj jak poniżej:
Kabel wspomagający
1. Podłącz każdy z końców CZERWONEGO
kabla do DODATNIEGO zacisku (+) na obydwu
akumulatorach, uważając, by nie wywołać
zwarcia poprzez kontakt z podwoziem.
2. Podłącz jeden koniec CZARNEGO kabla do
UJEMNEGO zacisku (-) w pełni naładowanego
akumulatora.
3. Drugi koniec CZARNEGO kabla podłącz
do UZIEMIENIA W PODWOZIU kosiarki z
wyczerpanym akumulatorem, z dala od zbiornika
paliwa i akumulatora.
Aby rozłączyć kable, postępuj w odwrotnej
kolejności
1. Najpierw odłącz kabel CZARNY od podwozia, a
następnie od naładowanego akumulatora.
2. Na końcu odłącz kabel CZERWONY od obydwu
akumulatorów.

8011-642

Podłączanie kabli wspomagających
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obsługa
Jazda
1. Zwolnij hamulec postojowy opuszczając
dźwignię.
UWAGA: Kosiarka jest wyposażona w system
wykrywania obecności operatora. Gdy silnik
pracuje, każda próba opuszczenia przez
operatora siedziska bez zaciągnięcia hamulca
postojowego spowoduje wyłączenie silnika.
2. Przesuń dźwignie sterujące w położenie
neutralne (N).

8050-005

Hamulec postojowy niewłączony

3. Wybierz wysokość koszenia, ustawiając
dźwignię w odpowiednim wycięciu.

OSTRZEŻENIE!
Upewnić się, że nikt nie przebywa
w pobliżu kosiarki w momencie
włączania napędu noża tnącego.
8058-085

Dźwignia podnosząca zespołu koszącego

4. Całkowicie otwórz dźwignię przepustnicy.
5. Aby włączyć napęd noża tnącego, powoli
podnieś dźwignię do góry i zablokuj ją w
wycięciu.
Prędkość i kierunek jazdy maszyny mogą przez cały
czas być zmieniane przy pomocy dwóch dźwigni
sterujących. Gdy obydwie dźwignie są w położeniu
neutralnym, maszyna będzie stać.
Po przesunięciu obydwu dźwigni na taką samą
odległość w przód lub w tył, maszyna pojedzie prosto
do przodu lub do tyłu.
Aby na przykład skręcić w prawo podczas jazdy
do przodu, przesuń prawą dźwignię w kierunku
położenia neutralnego. Zmniejsza się wtedy
prędkość obrotowa prawego koła i maszyna skręca
w prawo.
Skręt w miejscu (skręt o promieniu zerowym) można
wykonać poprzez przesunięcie jednej z dźwigni w
tył (za położenie neutralne) i ostrożne przesunięcie
drugiej w przód od położenia neutralnego.
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8058-075

Dźwignia sterowania nożem tnącym ustawiona w
położeniu, w którym włączony jest napęd noża

obsługa
Praca na wzniesieniach
Przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa dot. pracy na
wzniesieniach” w rozdziale „Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa”.
•
•
•
•
•
•

Podczas rozpoczynania jazdy w górę lub w
dół wzniesienia należy jechać z jak najniższą
prędkością.
Staraj się nie zatrzymywać ani nie zmieniać
prędkości na wzniesieniach.
Jeśli zatrzymanie się jest absolutnie konieczne,
ustaw dźwignie w położeniu neutralnym
zablokowanym i zaciągnij hamulec postojowy.
Aby wznowić jazdę, zwolnij hamulec postojowy.
Pociągnij dźwignie sterujące w tył do środka
kosiarki i pchnij do przodu, aby ruszyć w przód.
Wszystkie zakręty wykonuj powoli.

OSTRZEŻENIE!
Nie wjeżdżać ani nie zjeżdżać ze
stoków o nachyleniu większym niż 10
stopni. Nie jeździć w poprzek stoku.

WAŻNA INFORMACJA
W czasie jazdy do tyłu dźwignie sterowania
po zwolnieniu powracają do położenia
neutralnego. Może to spowodować, że
kosiarka nagle się zatrzyma.
8050-020

Warunki podczas rozruchu
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obsługa
Wskazówki dot. koszenia
•
•

•

•

•

•

•

•

Zidentyfikuj i oznacz kamienie i inne stałe
obiekty, by uniknąć kolizji.
Rozpocznij od dużej wysokości cięcia, i
zmniejszaj ją, aż osiągnięty zostanie pożądany
efekt.
Przeciętnie trawniki ścina się do wysokości 2½"
(64 mm) podczas sezonu chłodnego i ponad 3"
(76 mm) w gorących miesiącach. Aby trawniki
wyglądały lepiej i zdrowiej, koś je częściej, gdy
trawa trochę już podrośnie.
W celu osiągnięcia najlepszych wyników, trawa
o wysokości ponad 6" (15 cm) powinna być
koszona dwa razy. Pierwsze koszenie powinno
być raczej wysokie; drugie już na żądaną
wysokość.
Najlepszą wydajność koszenia uzyskuje się
przy wysokiej prędkości silnika (noże obracają
się szybko) i niskiej prędkości jazdy kosiarki.
Jeśli trawa nie jest zbyt długa i gęsta, można
zwiększyć prędkość jazdy bez szkody dla
efektów koszenia.
Najlepsze trawniki uzyskuje się dzięki
częstemu koszeniu. Trawnik będzie równiejszy,
a ścinki będą również bardziej równomiernie
rozprowadzone po całym terenie. Łączna
długość czasu pracy nie zwiększy się, ponieważ
większa szybkość nie wpłynie wtedy na efekt
końcowy.
Nie należy kosić mokrych trawników. Efekt
koszenia jest gorszy, ponieważ koła grzęzną
w miękkim gruncie , tworzą się grudy, a ścinki
przywierają do obudowy.
Po każdym użyciu przepłucz obudowę
kosiarki wodą z węża. Podczas czyszczenia
zespół koszący należy unieść do położenia
transportowego. Upewnij się, że kosiarka
wystygła, a silnik jest wyłączony.
Stosuj sprężone powietrze do czyszczenia
górnej powierzchni obudowy. Staraj się nie
zalać górnej powierzchni, silnika i elementów
elektrycznych.
Gdy stosowany jest zestaw do mulczowania,
ważne jest robienie częstych przerw.
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OSTRZEŻENIE!
Oczyści teren z kamieni i innych
przedmiotów, które mogą zostać
wyrzucone spod noży.

8011-603

Szablon koszenia

OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie jeździć kosiarką w terenie,
którego nachylenie przekracza 10
stopni. Pochyłości kosić w górę i dół,
nigdy wzdłuż zbocza. Unikać nagłych
zmian kierunku.

obsługa
Zatrzymywanie silnika
Zaczekaj minutę, aż silnik przejdzie na obroty jałowe.
Pozwoli to na przywrócenie normalnej temperatury
roboczej silnika, jeśli maszyna była intensywnie
eksploatowana. Silnika nie należy pozostawiać
przez dłuższy czas na obrotach jałowych, ponieważ
może to prowadzić do zanieczyszczenia świecy
zapłonowej.
•

Odłącz napęd zespołu koszącego, wysuwając
dźwignię sterowania nożem tnącym z wycięcia i
ustawiając ją w dolnym położeniu.

8058-074

Odłącz napęd noża tnącego

•
•
•

•
•

Podnieś zespół koszący, pociągając
dźwignię podnoszącą do góry (do położenia
transportowego).
Gdy maszyna stoi, zaciągnij hamulec postojowy,
pociągając dźwignię w górę.
Przesuń dźwignię przepustnicy do położenia
minimalnego (symbol żółwia). Przekręć kluczyk
do położenia stop. Do zatrzymania silnika nigdy
nie należy używać ssania.
Przesuń dźwignie sterujące na zewnątrz.
Wyjmij kluczyk. W celu uniknięcia użycia
maszyny przez osoby nieupoważnione,
odchodząc od kosiarki, zawsze wyjmij kluczyk ze
stacyjki.
8058-085

WAŻNA INFORMACJA

Podnieś zespół koszący za pomocą dźwigni podnoszącej

Pozostawienie przełącznik zapłonu w
położeniu innym, niż OFF spowoduje
wyładowanie akumulatora.
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obsługa
Ręczne przesuwanie maszyny
Podczas popychania lub ciągnięcia kosiarki, załącz
połączenia rozłączne napędu EZT. Połączenia
rozłączne napędu EZT znajdują są po obu stronach
z tyłu maszyny, poniżej tylnej osłony silnika.
•
•

•
•

Podnieś zespół koszący do najwyższej pozycji
cięcia.
Wyjmij połączenia rozłączne napędu EZT ze
szczelin i wsuń je do środka. Zwolnij połączenia
rozłączne napędu tak, aby przytrzymać je w
położeniu rozłącznym.
Zwolnij hamulec postojowy.
Aby ponownie załączyć połączenia rozłączne
EZT w celu jazdy, powtórz powyższą procedurę
w odwrotnej kolejności.
8050-018

Włożyć połączenia rozłączne napędu w wycięcia po obu
stronach
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Harmonogram prac konserwacyjnych
Poniżej znajduje się lista czynności konserwacyjnych,
które należy wykonywać przy maszynie. Odnośnie
czynności, które nie są opisane w niniejszej instrukcji
obsługi, należy skontaktować się z autoryzowanym
warsztatem serwisowym. Zaleca się coroczny

serwis w autoryzowanym warsztacie, by maszyna
była utrzymywana w jak najlepszym stanie, a jej
użytkowanie było bezpieczne.
Przeczytaj „Konserwacja” w rozdziale
„Bezpieczeństwo”.

Codziennie
Konserwacja

Przed

Po

Przynajmniej
raz na
rok

Częstotliwość
konserwacji
w godzinach
25

50

100

300

●

Sprawdź hamulec postojowy
Sprawdź poziom oleju silnikowego (przy każdym
uzupełnieniu)

■

Sprawdź system zabezpieczeń

●
♦

Sprawdź, czy nie ma wycieków paliwa lub oleju
Sprawdź/oczyść otwory wlotowe powietrza
chłodzącego silnika

■

Sprawdź zespół koszący

●
●

Sprawdź pod kątem luźnych elementów (śruby,
nakrętki)
Wyczyść strefę pod zespołem koszącym
Uruchom silnik oraz noże i posłuchaj, czy nie ma
nietypowych odgłosów
Sprawdź pod kątem uszkodzeń
Wytrzyj dokładnie obszar wokół silnika
Wyczyść wokół pasów, kółek pasowych

●
♦
♦
♦
♦

Sprawdź ciśnienie w oponach
Sprawdź akumulator
Naostrz/ wymień noże tnące
Wyczyść wlot powietrza chłodzącego silnika 2)
Oczyść wstępny filtr powietrza

2)

(pianka)

Wyczyść wkład filtra powietrza

2)

(filtr papierowy)

Sprawdź/wyreguluj hamulec postojowy

■
■
■

♦

●
●
●
■
■

●
♦

	Pierwsza wymiana po 5-8 godzinach. Podczas pracy z dużym obciążeniem silnika lub w wysokiej
temperaturze otoczenia wymiany należy dokonać po upływie 50 godzin.
2)
W warunkach dużego zapylenia czyszczenie i wymiana są wymagane z większą częstotliwością.
3)
	Przy codziennym użytkowaniu urządzenie należy smarować dwa razy w tygodniu.
4)
	Czynność serwisowa wykonywana przez autoryzowany punkt serwisowy.
● = Opisane w tej instrukcji
1)

♦

■

= Nie opisane w tej instrukcji
=	Patrz fabryczna instrukcja obsługi silnika
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Konserwacja
Codziennie
Przed

Po

Przynajmniej
raz na
rok

Częstotliwość
konserwacji
w godzinach
25

50

Sprawdź/wyreguluj kabel przepustnicy
Sprawdź stan pasków i kół pasowych
Wymień olej silnikowy 1)
Wymień filtr oleju silnikowego
Wyczyść/wymień świece zapłonowe

●
■
■
■

■

Sprawdź luz w zaworach silnika 4)
Przeprowadź serwis po 300 godzinach 4)
Dokonaj smarowania zgodnie z Harmonogramem
Smarowania 3,4)

●
♦
♦
●

●
●

●

●

●

●

	Pierwsza wymiana po 5-8 godzinach. Podczas pracy z dużym obciążeniem silnika lub w wysokiej
temperaturze otoczenia wymiany należy dokonać po upływie 50 godzin.
2)
W warunkach dużego zapylenia czyszczenie i wymiana są wymagane z większą częstotliwością.
3)
	Przy codziennym użytkowaniu urządzenie należy smarować dwa razy w tygodniu.
4)
	Czynność serwisowa wykonywana przez autoryzowany punkt serwisowy.
● = Opisane w tej instrukcji
1)

♦

■

= Nie opisane w tej instrukcji
=	Patrz fabryczna instrukcja obsługi silnika

OSTRZEŻENIE!
Przed wykonaniem czynności opisanych w liście kontrolnej serwisu lub regulacji:
• Zaciągnąć hamulec postojowy.
• Odłączyć napęd noży tnących za pomocą przełącznika.
• Ustawić przełącznik zapłonu w położeniu „OFF” i wyjąć kluczyk.
• Upewnić się, że noże i wszystkie elementy obrotowe całkowicie się zatrzymały.
• Odłączyć przewody od wszystkich świec i umieścić je tam, gdzie nie będą mogły się
stykać ze świecami.
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300

■
■

Sprawdź kółka samonastawne (co 200 godzin
pracy)
Sprawdź/wyreguluj zespół koszący

100

●
♦
♦
●

KONSERWACJA
Akumulator
Podczas wykonywania czynności
dot. akumulatora należy zawsze
używać rękawic ochronnych.

Kosiarka jest wyposażona w akumulator
bezobsługowy, który nie wzmaga serwisowania.
Natomiast okresowe ładowanie akumulatora przy
pomocy prostownika do samochodów przedłuży jego
żywotność.
•
•
•

Utrzymuj akumulator i zaciski w czystości.
Śruby w akumulatorze powinny być mocno
dokręcone.
Czasy ładowania podano w tabeli.

STANDARDOWY
AKUMULATOR

AKUMULATORA

Czyszczenie akumulatora i zacisków
Korozja i zabrudzenia na akumulatorze i zaciskach
mogą spowodować „wycieki” mocy.
1. Otwórz klapki.
2. Zdejmij czerwoną osłonę zacisków.
3. Najpierw odłącz kabel CZARNY, następnie
CZERWONY, i wyjmij akumulator z maszyny.
4. Przemyj akumulator czystą wodą i odstaw aż
wyschnie.
5. Wyczyść zaciski i końcówki kabli szczotką
drucianą, aż nabiorą połysku.
6. Posmaruj zaciski smarem lub wazeliną.
7. Zamontuj z powrotem akumulator.
WAŻNA INFORMACJA
Nie próbować otwierać lub zdejmować
osłon ani pokryw. Nie ma potrzeby kontroli i
uzupełniania elektrolitu.
Do śrub zacisków zawsze należy stosować
dwa klucze.

STAN
NAŁADOWANIA

PRZYBLIŻONY CZAS ŁADOWANIA
AKUMULATORA*
DO PEŁNEGO NAŁADOWANIA W TEMP. 80OF /
27OC
Maksymalny czas przy:
50
amperach

30
amperach

20
amperach

10
amperach

12,6V

100%

- PEŁNE NAŁADOWANIE -

12,4V

75%

20 min.

35 min.

48 min.

90 min.

12,2V

50%

45 min.

75 min.

95 min.

180 min.

12,0V

25%

65 min.

115 min.

145 min.

280 min.

11,8V

0%

85 min.

150 min.

195 min.

370 min.

*Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora, jego stanu, wieku, temperatury
oraz sprawności prostownika

OSTRZEŻENIE!
Nie zwierać biegunów akumulatora
poprzez jednoczesne dotknięcie
obu biegunów kluczem lub innym
przedmiotem. Przed podłączeniem
akumulatora, zdjąć metalowe
bransolety, paski zegarka, obrączki itp.
Najpierw należy podłączyć zacisk
dodatni, by zapobiec iskrzeniu na
skutek przypadkowego uziemienia.

Wymiana akumulatora
1. Unieś siedzisko i obróć je do przodu.
2. Zdejmij osłonę zacisków.
3.	Przy pomocy dwóch kluczy ½" odkręć najpierw
CZARNY, a następnie CZERWONY kabel
akumulatora.
4. Odkręć pokrętło i zdejmij obejmę akumulatora.
5. Ostrożnie wyjmij akumulator z kosiarki.
6. Zainstaluj nowy akumulator z zaciskami w tym
samym położeniu, jak uprzednio.
7. Załóż obejmę akumulatora.
8. Najpierw podłącz CZERWONY kabel do zacisku
dodatniego (+) przy pomocy śruby i nakrętki
sześciokątnej.
9.	Podłącz CZARNY kabel uziemiający do
ujemnego (-) zacisku akumulatora przy pomocy
śruby i nakrętki sześciokątnej.

8050-109

Czyszczenie i instalacja akumulatora

10. Załóż osłonę zacisków.
11. Opuść siedzisko.
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Układ zabezpieczający
Maszyna jest wyposażona w zespół
zabezpieczający, który zapobiega uruchomieniu i
jeździe w następujących warunkach.
Silnik można uruchomić tylko wtedy, gdy:
1. Zespół koszący jest odłączony.
2. Dźwignie sterowania są w zewnętrznym,
zablokowanym położeniu neutralnym.
3. Operator siedzi na siedzisku.
4. Zaciągnięty jest hamulec postojowy.
Należy codziennie sprawdzać, czy działa system
bezpieczeństwa przez próbę uruchomienia silnika,
podczas gdy nie jest spełniony jeden z powyższych
warunków. Zmień warunki i spróbuj ponownie.
Jeśli maszyna uruchamia się pomimo niespełnienia
powyższych warunków, wyłącz ją i napraw układ
zabezpieczający przed ponownym uruchomieniem.
Upewnij się, że silnik się zatrzymuje, gdy hamulec
postojowy nie jest zaciągnięty, a operator wstanie z
siedziska.
Sprawdź, czy silnik się zatrzymuje, gdy włączony
jest napęd noży, a operator wstanie na chwilę z
siedziska.

8050-020

Warunki podczas rozruchu

WAŻNA INFORMACJA
Aby możliwa była jazda, operator musi
siedzieć w siedzisku i zwolnić hamulec
postojowy, zanim będzie możliwe
przesunięcie dźwigni sterujących do
położenia neutralnego, w przeciwnym razie
silnik się zatrzyma.

Ciśnienie w oponach
Ciśnienie w oponach powinno wynosić 15 psi / 103
kPa / 1 bar.

8011-564

Ciśnienie w oponach
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Hamulec postojowy
Sprawdź wzrokowo, czy dźwignie, cięgła lub
wyłącznik hamulca postojowego nie są uszkodzone.
Przeprowadź test na postoju i sprawdź, czy siła
hamowania jest wystarczająca.
Aby wyregulować hamulec postojowy, skontaktuj się
z punktem serwisowym Husqvarna.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowa regulacja zmniejsza
siłę hamowania i może być przyczyną
wypadku.
8050-005

Paski klinowe

Sprawdzić prawidłowe działanie hamulca postojowego

Sprawdzaj po każdych 100 godzinach pracy.
Sprawdzaj pod kątem poważnych pęknięć i nacięć.
UWAGA: Podczas normalnej pracy pasek będzie
miał niewielkie pęknięcia.
Napięcia pasów się nie reguluje. Jeśli pasy zaczynają
się ślizgać z powodu zużycia, wymień je.

Pasek napędowy zespołu koszącego
Wymiana paska napędowego zespołu koszącego
Wymontowanie paska napędowego zespołu
koszącego.
1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu. Zaciągnij
hamulec postojowy.
2. Obniż zespół koszący do najniższej pozycji
cięcia.
3. Odłącz sprzęgło, przesuwając dźwignię
sterowania nożem tnącym w dół.

8058-074

Odłączenie sprzęgła w celu wymiany paska napędowego
zespołu koszącego

4. Ostrożnie zdejmij pasek napędowy z
przytrzymywaczy i kół pasowych zespołu
koszącego.
5. Wymień pasek (zastosuj naklejkę opisującą
sposób poprowadzenia paska na zespole
koszącym) i ponownie załącz sprzęgło.

8050-013

Sprawdzenie paska napędowego zespołu koszącego pod
kątem nadmiernego zużycia
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Pasek napędowy przekładni EZT
Wymiana paska napędowego przekładni EZT
Zaparkuj kosiarkę na poziomym podłożu. Zaciągnij
hamulec postojowy.
OSTRZEŻENIE!

Wymontowanie paska napędowego przekładni
EZT
UWAGA: Uważaj, aby nie uszkodzić łopatek
wentylatora przekładni EZT, ponieważ może to
mieć negatywny wpływ na chłodzenie EZT lub jej
uszkodzenie.
1. Wymontuj pas zespołu koszącego (patrz
„Wymiana paska napędowego zespołu
koszącego” w tym rozdziale instrukcji).
2. Zmniejsz naprężenie paska, dociskając
sprężynowe ramię luźnego koła pasowego do
wewnątrz. Obróć ramię, aby zwolnić naprężenie
paska.
3. Teraz powinno być możliwe wymontowanie
paska z koła pasowego silnika i kół pasowych
przekładni EZT.

Podczas pracy silnik i układ
wydechowy nagrzewają się do
wysokiej temperatury. Ich dotknięcie
grozi poparzeniem. Przed dolaniem
paliwa należy poczekać, aż silnik
ostygnie.

WAŻNA INFORMACJA
Specjalna śruba noża poddana została
obróbce cieplnej.
W razie potrzeby wymienić na śrubę
Husqvarna.
Nie stosować osprzętu klasy niższej niż to
wymagane.

Zamontowanie paska
1. Nałóż pasek przekładni EZT na koła pasowe
przekładni.
2. Poprowadź pasek wokół wewnętrznej części
luźnego koła pasowego.
3. Załóż pasek na koło pasowe silnika.

OSTRZEŻENIE!
Noże są ostre. Zabezpieczyć ręce
rękawicami i/lub owinąć noże
grubym materiałem podczas pracy
przy nich.

Noże tnące
Aby osiągnąć najlepsze efekty podczas koszenia,
ważne jest, by noże były ostre i nieuszkodzone.
Wymień noże, które zostały skrzywione lub pęknięte
w wyniku uderzenia o przeszkodę.
Decyzję o naprawie/naostrzeniu lub wymianie noża
powinien podjąć zakład serwisowy. Po naostrzeniu
noży należy je wyważyć.
Sprawdź mocowanie noży.

Ostrzenie noży powinno się
odbywać w autoryzowanym
warsztacie serwisowym.

Wymiana noży
1. Odkręć śrubę noża, kręcąc w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3

2. Zainstaluj nowy lub naostrzony nóż z napisem
„GRASS SIDE” (strona trawy) skierowanym
w dół, a „THIS SIDE UP” (tą stroną do góry)
skierowanym w kierunku zespołu koszącego i
obudowy.
3. Załóż nóż, wkładając odpowiednio obudowę
noży w otwory.

1

4. Dokładnie dokręć śrubę noża.

2

5. Dokręć śrubę noża momentem 45-55 ft/lbs (6075 Nm).
8058-129

1.

Nóż

2.

Śruba noża (specjalna)

3.

Obudowa noży

Przystawka z nożami
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Regulacja zespołu koszącego
OSTRZEŻENIE!
Przed wykonaniem czynności opisanych w liście kontrolnej serwisu lub regulacji:
1.
2.
3.
4.
5.

Zaciągnąć hamulec postojowy.
Odłączyć napęd noży tnących za pomocą przełącznika.
Ustawić przełącznik zapłonu w położeniu „OFF” i wyjąć kluczyk.
Upewnić się, że noże i wszystkie elementy obrotowe całkowicie się zatrzymały.
Odłączyć przewody od wszystkich świec i umieścić je tam, gdzie nie będą mogły się
stykać ze świecami.

OSTRZEŻENIE!
Noże są ostre. Zabezpieczyć ręce
rękawicami i/lub owinąć noże
grubym materiałem podczas pracy
przy nich.
Przed rozpoczęciem regulacji sprawdź ciśnienie w
oponach. Patrz „Kontrola ciśnienia w oponach”
w „Konserwacja”. Nieprawidłowa regulacja zespołu
koszącego spowoduje nierówne koszenie.
Wyrównywanie zespołu koszącego
1. Zaparkuj kosiarkę na poziomym podłożu
(najlepiej na betonie).
2. Sprawdź ciśnienie we wszystkich czterech
oponach. Patrz rozdział „Dane techniczne”.
3. Obróć nóż, aby ustawić go równo po obu
stronach.

8058-166

Ustawienie noży tnących przed rozpoczęciem
wyrównywania

4. Obróć przednią nakrętkę (przednie nakrętki),
aby wyregulować zespół koszący równo po obu
stronach.

WAŻNA INFORMACJA
Czynności te umieszczą zespół koszący
w podstawowym położeniu pomiarowym.
Może być wymagana dodatkowa regulacja,
aby osiągnąć pożądaną metodę koszenia,
dostosowaną do gatunku trawy lub
warunków pracy.

8050-015

Śruba do regulacji bocznej
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Kółka samonastawne
Kontroluj co 200 godzin pracy. Sprawdź, czy kółka
obracają się swobodnie. Jeśli kółka nie obracają się
swobodnie, oddaj podzespół do serwisu.
Zastosowanie opon z wypełnieniem piankowym lub
opon pełnych powoduje utratę gwarancji.
Wymontowanie i zamontowanie kółek
samonastawnych
1. Odkręć nakrętkę i śrubę kółka.
2. Zdejmij kółko z widełek, uważając na tuleję i
przekładki.
3. W celu zamontowania elementów należy
postępować w odwrotnej kolejności. Dokręć
śrubę kółka.

8050-908

Kółka samonastawne

WAŻNA INFORMACJA
NIE DODAWAĆ żadnego wypełniacza ani
pianki do opon. Nadmierne obciążenia
spowodowane wypełnieniem opon pianką
spowodują przedwczesne uszkodzenia.
Stosować zawsze opony zgodne ze
specyfikacją O.E.M.

Czyszczenie
Regularne czyszczenie i mycie, szczególnie pod
zespołem koszącym, przedłuży trwałość maszyny.
Wyrób sobie nawyk czyszczenia urządzenia
bezpośrednio po jego użyciu (po ostygnięciu), zanim
brud zacznie przylegać do powierzchni.
Do czyszczenia górnej części zespołu koszącego
użyj sprężonego powietrza. Do celów czyszczenia
spodniej części zespołu koszącego wykorzystaj
specjalny port czyszczący.
Podłącz szybkozłącze (dołączone w pakiecie
akcesoriów) do węża ogrodowego. Po zakończeniu
koszenia podłącz wąż do portu czyszczącego i
odkręć wodę.
Uruchom kosiarkę i włącz noże tnące, aby spłukać
wszelkie pozostałości trawy. Upewnij się, że wąż nie
znajduje się blisko noży tnących.
Uważaj, aby nie zalać silnika i elementów
elektrycznych.

Podczas czyszczenia i mycia
stosuj okulary ochronne.

Elementy konstrukcyjne
Sprawdzaj codziennie. Sprawdzaj całą maszynę pod
kątem luźnych lub brakujących elementów.
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8058-084

Regularnie czyścić

SMAROWANIE

8058-072

Smarowanie przy pomocy
smarownicy tłokowej

1/52 Co tydzień

Wymiana oleju

Smarowanie przy
pomocy smarowniczki
ręcznej

1/365 Codziennie

Wymiana filtra

Sprawdzenie poziomu

12/12 Co rok

Informacje ogólne
Wyjmij kluczyk zapłonu, aby zapobiec
niezamierzonym ruchom podczas smarowania.
Używając smarowniczki ręcznej, napełnij ją olejem
silnikowym.
Podczas smarowania smarem, o ile nie zalecono
inaczej, stosuj wyłącznie dobrej jakości smar na
bazie dwusiarczku molibdenu.

Zetrzyj nadmiar smaru.
Ważne jest, by unikać przedostania się smaru na
paski lub powierzchnie prowadzące kół pasowych. W
takim przypadku należy wyczyścić te powierzchnie
spirytusem. Jeśli po czyszczeniu pasek nadal się
ślizga, należy go wymienić. Do czyszczenia pasków
nie można stosować benzyny ani innych produktów
naftowych.

Przy codziennym użytkowaniu urządzenie należy
smarować dwa razy w tygodniu.
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SMAROWANIE
Mocowanie przedniego koła
Smaruj przy użyciu smarownicy tłokowej (jedna
smarowniczka dla każdego koła) aż do momentu,
gdy smar zacznie wychodzić.
Stosuj tylko dobrej jakości smar łożyskowy.
Smary renomowanych producentów (koncerny
petrochemiczne itp.) zazwyczaj zachowują dobrą
jakość.

Łożyska przedniego koła
Smaruj przy użyciu smarownicy tłokowej (jedna
smarowniczka dla każdego zestawu łożysk) aż do
momentu, gdy smar zacznie wychodzić.
Stosuj tylko dobrej jakości smar łożyskowy.
8050-009

Smarowanie łożysk kół

WAŻNA INFORMACJA
Należy używać minimalnej ilości
wymaganego smaru oraz usunąć jego
resztki, aby smar nie dostał się do pasków
klinowych lub kół pasowych.

Smarowanie silnika
Instrukcje dot. konserwacji i serwisowania silnika
podano w instrukcji producenta.

Wałki dźwigni sterujących
Odchyl siedzisko.
Smaruj przy użyciu smarownicy tłokowej (jedna
smarowniczka dla każdego wałka dźwigni sterującej)
aż do momentu, gdy smar zacznie wychodzić.
Stosować wyłącznie dobrej jakości smaru na bazie
dwusiarczku molibdenu.
Smary renomowanych producentów (koncerny
petrochemiczne itp.) zazwyczaj zachowują dobrą
jakość.
8058-076

Smarowanie wałków dźwigni sterujących
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Nie można uruchomić silnika.

Rozrusznik nie uruchamia silnika.

Silnik ciężko pracuje.

Przyczyna
•

Włączona jest dźwignia sterowania nożem
tnącym.

•

Dźwignie sterujące nie są zablokowane w
położeniu neutralnym.

•

Operator nie siedzi na siedzisku.

•

Hamulec postojowy nie został zaciągnięty.

•

Rozładowany akumulator.

•

Zanieczyszczenie gaźnika lub przewodów
paliwowych.

•

Zamknięty dopływ paliwa lub nieprawidłowo
ustawiony zawór zbiornika paliwa.

•

Zapchany filtr paliwa lub przewód paliwowy.

•

Rozładowany akumulator.

•

Słaby styk na połączeniach zacisków przewodów
akumulatora.

•

Spalony bezpiecznik.

•

Awaria układu zapłonowego.

•

Uszkodzenie w obwodzie bezpieczeństwa
rozrusznika. Patrz „Kontrola systemu
zabezpieczeń”w rozdziale „Konserwacja”.

•

Usterka gaźnika.

•

Ssanie włączone mimo ciepłego silnika.

•

Uszkodzone zawory.

•

Uszkodzony tłok, cylinder, pierścień tłokowy lub
uszczelka głowicy cylindrów.

•

Luźne śruby głowicy cylindrów.

•

Zapchany filtr paliwa lub dysza.

•

Zapchany zawór wentylacyjny w korku zbiornika
paliwa.

•

Prawie pusty zbiornik paliwa.

•

Zanieczyszczona świeca zapłonowa.

•

Poluzowana świeca zapłonowa.

•

Uszkodzony przewód świecy zapłonowej.

•

Uszkodzona elektroda świecy zapłonowej.

•

Uszkodzone złącze świecy zapłonowej.

•

Bogata mieszanka paliwa lub paliwa z
powietrzem.

•

Nieprawidłowy rodzaj paliwa.

•

Woda w paliwie.

•

Zapchany filtr powietrza.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Silnik wydaje się mieć za mało mocy.

Przyczyna
•

Zapchany filtr powietrza.

•

Awaria świecy zapłonowej.

•

Niewłaściwie wyregulowany gaźnik.

•

Zapchany wlot powietrza lub żebra chłodnicy.

•

Przeciążenie silnika.

•

Słaba wentylacja wokół silnika.

•

Usterka regulatora prędkości silnika.

•

Obecność sadzy w komorze spalania.

•

Zbyt niski poziom oleju lub brak oleju w silniku.

•

Zanieczyszczona świeca zapłonowa.

Akumulator nie ładuje.

•

Słaby styk z łącznikami kabli zacisków
akumulatora.

Maszyna porusza się powoli, nierówno lub wcale.

•

Zaciągnięty hamulec postojowy.

•

Włączone połączenie rozłączne napędu pompy
hydraulicznej.

•

Pasek napędowy przekładni transmisyjnej zbyt
luźny lub spadł.

•

Niesprawny układ hydrauliczny.

•

Powietrze w układzie hydraulicznym.

•

Poluzowany pasek napędowy zespołu
koszącego.

•

Poluzowane styki sprzęgła
elektromagnetycznego.

•

Uszkodzony przełącznik noży lub poluzowany
styk przewodu.

•

Spalony bezpiecznik.

•

Nierówne ciśnienie w oponach po prawej i lewej
stronie.

•

Wygięte noże.

•

Nierówne zawieszenie zespołu koszącego.

•

Tępe noże.

•

Zbyt wysoka prędkość jazdy.

•

Zbyt długa trawa.

•

Nagromadzona trawa pod zespołem koszącym.

•

Poluzowane noże.

•

Noże są niewłaściwie wyważone.

•

Silnik jest obluzowany.

Przegrzanie silnika.

Zespół koszący nie uruchamia się.

Nierówne efekty koszenia.

Drgania maszyny.
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przechowywanie
Przechowywanie w sezonie zimowym
Maszynę należy przygotować do przechowywania
na koniec sezonu (lub jeśli nie przewiduje się jej
użytkowania przez dłużej niż 30 dni). W paliwie
pozostawionym na dłuższy okres (30 dni lub dłużej)
wytwarza się lepki osad, który może spowodować
zapchanie gaźnika i zakłócenia w pracy silnika.
Możliwym rozwiązaniem jest stosowanie środków
konserwujących paliwa w celu zapobiegania
tworzeniu się lepkiego osadu podczas
przechowywania.
Dodaj środek konserwujący do paliwa, które
znajduje się w zbiorniku lub kanistrze. Przestrzegaj
zawsze wskazówek producenta mówiących w jakim
stosunku należy dodawać środki konserwujące
do paliwa. Po dodaniu środka uruchom silnik na
co najmniej 10 minut, tak aby środek dostał się do
gaźnika. Po dodaniu środka konserwującego nie
opróżniaj zbiornika paliwa i gaźnika.

OSTRZEŻENIE!
Maszyny z benzyną w zbiorniku
nigdy nie należy przechowywać w
pomieszczeniach lub w miejscach
o złej wentylacji, gdzie gromadzące
się opary benzyny mogą mieć
kontakt z otwartym płomieniem lub
źródłem iskier, np. w miejscach,
w których znajduje się kocioł,
suszarka do odzieży itp. Ostrożnie
obchodzić się z paliwem. Jest to ciecz
bardzo łatwopalna i brak należytej
ostrożności przy obchodzeniu się z
nią może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała i szkód materialnych.
Benzynę należy spuszczać wyłącznie
do atestowanych kanistrów, na
wolnym powietrzu, z dala od ognia.
Nigdy nie używać benzyny do
czyszczenia. Zamiast niej użyć środka
odtłuszczającego i ciepłej wody.

Aby przygotować urządzenie do przechowywania,
wykonaj następujące czynności:
1. Dokładnie wyczyść maszynę, szczególnie pod
zespołem koszącym. Uzupełnij odpryski farby i
rozpyl cienką warstwę oleju na spodniej części
zespołu koszącego, by uniknąć korozji.
2. Przeprowadź oględziny urządzenia pod kątem
zużytych lub uszkodzonych części i dokręć
wszelkie nakrętki lub śruby, które są luźne.
3. Wymień olej silnikowy; poddaj go odpowiedniej
utylizacji.
4. Opróżnij zbiornik paliwa lub dodaj środek
konserwujący. Uruchom silnik, by pracował do
momentu opróżnienia gaźnika z paliwa albo
dotarcia środka do gaźnika.
5. Wykręć świecę zapłonową i wlej do cylindra
łyżkę stołową oleju silnikowego. Odwróć silnik,
aby równomiernie rozprowadzić olej, a następnie
wkręć z powrotem świecę zapłonową.
6. Nasmaruj wszystkie smarowniczki, przeguby i
osie.
7. Wyjmij akumulator. Akumulator wyczyść, naładuj
i umieść w chłodnym miejscu, lecz chroń przed
zimnem.
8. Przechowuj urządzenie w czystym, suchym
miejscu i nakryj je dla dodatkowej ochrony.

Serwis
Zamawiając części zamienne należy podać rok
zakupu urządzenia oraz jego model, typ i numer
seryjny.
Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych
firmy Husqvarna.
Coroczna kontrola i serwis maszyny w
autoryzowanym punkcie serwisowym to dobry
sposób na zapewnienie jej sprawności w kolejnym
sezonie.
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
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DANE TECHNICZNE
Specyfikacja momentów dokręcania
Śruby wału korbowego silnika
Śruby kół pasowych zespołu koszącego
Śruby ucha
Śruba noża tnącego

50 ft/lb (67 Nm)
150 ft/lb (203 Nm)
75 ft/lb (100 Nm)
90 ft/lb (122 Nm)

Standardowe elementy mocujące ¼"

9 ft/lb (12 Nm)

Standardowe elementy mocujące /16"

18 ft/lb (25 Nm)

Standardowe elementy mocujące 3/8"

33 ft/lb (44 Nm)

Standardowe elementy mocujące /16"

52 ft/lb (70 Nm)

Standardowe elementy mocujące ½"

80 ft/lb (110 Nm)

5

7

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
Pokazane wartości momentów dokręcania powinny być wykorzystane jako wytyczne ogólne tam, gdzie nie zostały
podane konkretne wartości.

Standardowy osprzęt US

Wymiar trzonka (średnica w calach, z gwintem drobno- lub grubo zwojnym)

Klasa

Klasa SAE 5

Klasa SAE 8

Śruba kołnierzowa
z nakrętką kołnierzową

Rozmiar

ft./lbs

Nm

ft./lbs

Nm

ft./lbs

Nm

¼

9

12

13

18
38

24

33

40

54

/16

18

24

28

3

/8

31

42

46

62

/16

50

68

75

108

½

75

102

115

156

5

7

/16

110

150

165

224

5

/8

150

203

225

305

¾

250

339

370

502

/8

378

513

591

801

1 /8

782

1060

1410

1912

9

7

1

** Klasa 5 - Minimalna jakość komercyjna (nie zalecana klasa niższa)

Standardowy osprzęt metryczny

Wymiar trzonka (średnica w milimetrach, z gwintem drobnolub grubo zwojnym)

Klasa

Klasa 8.8

Klasa 10.9

Klasa 12.9

Rozmiar

ft./lbs

Nm

ft./lbs

Nm

ft./lbs

Nm

M4

1,5

2

2,2

3

2,7

3,6

M5

3

4

4,5

6

5,2

7

M6

5,2

7

7,5

10

8,2

11

M7

8,2

11

12

16

15

20

M8

13,5

18

18,8

25

21,8

29

M10

24

32

35,2

47

43,5

58

M12

43,5

58

62,2

83

75

100

M14

70,5

94

100

133

119

159

M16

108

144

147

196

176

235

M18

142

190

202

269

242

323

M20

195

260

275

366

330

440

M22

276

368

390

520

471

628

M24

353

470

498

664

596

794

M27

530

707

474

996

904

1205
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DANE TECHNICZNE

RZ19 CE / 966658901
Silnik
Producent

Briggs & Stratton 1)

Typ

Trwałość

Moc

12,9 KM (9,63 kW) przy 2600 obr/
min 2)

Smarowanie

Ciśnieniowe z filtrem oleju

Paliwo

Min. 86 oktanowe, bezołowiowe
(maks. zawartość alkoholu etylowego 5%, maks. zawartość MTBE
15%)

Pojemność zbiornika paliwa

3 galony / 11,3 litra

Chłodzenie

Powietrzem

Filtr powietrza

Standard

Alternator

12V / 16A

Rozrusznik

Elektryczny 12V

Przekładnia
Przekładnia

EZT Hydro Gear

Sterowanie prędkością i kierunkiem jazdy

Dźwignie podwójne, z pianką

Prędkość jazdy w przód

7,0 mph / 11,3 km/h

Prędkość jazdy do tyłu

3,5 mph / 5,6 km/h

Hamulce

Mechaniczny hamulec postojowy

Przednie koła samonastawne,
gładki bieżnik

11 x 3,7, 4-o warstwowe

Opony tylne pneumatyczne

18 x 7,5-8

Ciśnienie w oponach

15 PSI / 103 kPa / 1 bar

1)

Specyfikacje dotyczące silnika znajdują się w instrukcji obsługi dot.
silnika.

2)

Znamionowa moc silników podawana jest jako średnia moc wyjściowa
netto (przy określonych obr/min) typowego silnika produkcyjnego i jest
mierzona według normy SAE J1349/ISO1585. Wartości dla silników
produkowanych masowo mogą być inne. Rzeczywista moc wyjściowa
dla silnika zamontowanego w urządzeniu docelowym zależna jest od
prędkości roboczej, warunków środowiska i innych zmiennych.
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DANE TECHNICZNE

RZ19 CE / 966658901
Sprzęt
Szerokość koszenia

106,7 cm / 42"

Wysokość koszenia

2,5 cm - 10,6 cm / 1½" - 4"

Liczba noży

2

Długość noża

37 cm / 15"

Sprężynowane siedzisko

Standard

Uruchamianie noży

Sprzęgło manualne

Konstrukcja zespołu koszącego

Tłoczona

Wydajność
Moc wyjściowa

11250 m2/godz / 2,78 akra/godz.

Wymiary
Masa

197 kg / 435 funtów

Podstawowa długość maszyny

169 cm / 66½"

Podstawowa szerokość maszyny

90 cm / 35½"

Podstawowa wysokość maszyny

100 cm / 39¼"

Szerokość całkowita (z podniesioną rynną wylotową)

109 cm / 43"

Szerokość całkowita (z opuszczoną rynną wylotową)

137 cm / 54"

Drgania 1)
Dźwignia sterującą

1,90 m/s2

Siedzisko

0,17 m/s2

Emisja hałasu 2)
Poziom hałasu na poziomie uszu
operatora

71 dB(A)

Gwarantowany poziom hałasu

100 dB(A)

Zmierzony poziom hałasu

99 dB(A)

1)

Poziom wibracji zgodnie z EN 836. Odnotowane dane dla poziomu
wibracji mają typowy rozkład statystyczny (odchylenie standardowe)
w wysokości 0,2 m/s2 (dźwignie sterujące) oraz 0,8 m/s2 (siedzisko).

2)

Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 836. Odnotowane
dane dla ciśnienia akustycznego mają typowy rozkład statystyczny
(odchylenie standardowe) w wysokości .08 dB (A). Jeżeli maszyna
może być wyposażona w różne zespoły koszące, poziomy
ciśnienia akustycznego podano począwszy od zespołu tnącego z
najmniejszą szerokością cięcia.
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CERTYFIKATY ZGODNOŚCI
Świadectwo zgodności dla poniższego modelu:
966658901 / RZ19 CE Zero Turn Rider
Wymagania na rynku USA
Naklejki mówiące o tym, że urządzenie spełnia wymagania umieszczone są na silniku i/lub w komorze silnika.
Dotyczy to także wymagań specjalnych obowiązujących w poszczególnych stanach (przepisy dotyczące
emisji w Kalifornii itp.). Nie usuwaj żadnej z tych naklejek. Świadectwa mogą być dostarczone wraz z
urządzeniem lub mogą być przedrukowane w instrukcji obsługi silnika. Przechowuj je starannie, ponieważ są
to ważne dokumenty.

Informacja o zgodności z normami UE
Tylko dla wersji sprzedawanych w Europie
Więcej informacji - patrz Deklaracja Świadectwa Zgodności.
Husqvarna AB, Orangeburg, SC, USA , niniejszym zapewnia, że maszyny typu określonego na stronie 1
niniejszej instrukcji, począwszy od maszyn z numerami seryjnymi nadawanymi od roku 2010 (rok, po którym
następuje numer seryjny, podany jest wyraźnie na tabliczce znamionowej) są zgodne z przepisami zawartymi
w następujących DYREKTYWACH RADY:
- Dyrektywie 2006/42/WE w sprawie maszyn z dn. 17 maja 2006 r., aneks IIA.
- Dyrektywie 2004/108/WE w sprawie zgodności elektromagnetycznej z dn. 15 grudnia 2004 r. (wraz ze
stosownymi uzupełnieniami);
- Dyrektywie 2000/14/WE dotyczącej emisji hałasu do otoczenia z dn. 8 maja 2000 r.
Zastosowano następujące normy zharmonizowane: EN ISO 12100-2, EN836.

Nazwa firmy i adres:
Husqvarna
172 Old Elloree Rd
Orangeburg, SC 29115 USA
Organ notyfikowany:
SNCH, 11 Route de Luxembourg, L-5230 Sandweiler, wydał raporty dotyczące zgodności z aneksem VI
DYREKTYWY 2000/14/WE dotyczącej emisji hałasu do środowiska z dnia 8 maja 2000 r.
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KSIĄŻKA SERWISOWA
Czynność

Data, odczyt, pieczątka.
podpis

Serwis posprzedażny

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Naładowanie akumulatora.
Regulacja ciśnienia we wszystkich oponach zgodnie z danymi
technicznymi.
Ustawienie dźwigni sterujących w normalnym położeniu.
Podłączenie skrzynki styków do kabla przełącznika bezpieczeństwa
siedziska.
Sprawdzenie, czy w silniku znajduje się właściwa ilość oleju.
Regulacja położenia dźwigni sterujących.
Napełnienie paliwem i otwarcie zaworu odcinającego paliwa.
Uruchomienie silnika.
Sprawdzenie, czy oba koła są napędzane.
Sprawdzenie regulacji zespołu koszącego.
Sprawdzenie:

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Wyłącznik bezpieczeństwa hamulca postojowego.
Wyłącznik bezpieczeństwa zespołu koszącego.
Wyłącznik bezpieczeństwa w siedzisku.
Wyłącznik bezpieczeństwa dźwigni sterowania.
Działanie hamulca postojowego.
Jazda w przód.
Jazda w tył.
Uruchamianie noży.
Sprawdzenie obrotów silnika.
Sprawdzenie wysokich obrotów biegu jałowego.
Poinformowanie klienta o:

£
£

Potrzebie i korzyściach jakie zapewnia harmonogram serwisowania.
Potrzebie i korzyściach przeprowadzania serwisu urządzenia po
każdych 300 godzinach pracy.
O wypływie serwisowania i prowadzenia książki serwisowej na wartość
urządzenia przy sprzedaży.

£
£

Zastosowaniu do mulczowania.
Wypełnienie dokumentów dot. sprzedaży.

Podpis:

Serwis posprzedażny został zrealizowany.
Brak dodatkowych uwag.
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KSIĄŻKA SERWISOWA
Czynność

Data, odczyt, pieczątka.
podpis

Po pierwszych 10 godzinach pracy
Wymiana oleju silnikowego.

£

Serwis po 25 godzinach
Sprawdzenie filtra powietrza pompy paliwa.
Sprawdzenie poziomu oleju w układzie hydraulicznym.
Sprawdzenie ciśnienie w oponach.
Nasmarowanie regulatora paska zespołu koszącego.
Nasmarowanie regulatora paska pomp hydraulicznych.
Sprawdzenie/oczyszczenie otworów wlotowe powietrza chłodzącego silnika.
Wyczyszczenie pokrywy przeciwkurzowej filtra powietrza.
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£
£
£
£
£
£
£

KSIĄŻKA SERWISOWA
Czynność

Data, odczyt, pieczątka.
podpis

Serwis po 50 godzinach
Przeprowadzenie serwisu zalecanego po 25 godzinach.

£

Wyczyszczenie/wymiana wkładu filtra powietrza / filtru papierowego
(w przypadku eksploatacji w warunkach wysokiego zapylenia,
czas między czynnościami serwisowymi powinien być krótszy).

£

Wymiana oleju silnikowego.
Nasmarowanie zgodnie z tabelą smarowania.
Sprawdzenie/regulacja hamulca postojowego.

£
£
£

Serwis po 100 godzinach
Przeprowadzenie serwisu zalecanego po 25 godzinach.
Przeprowadzenie serwisu zalecanego po 50 godzinach.
Wymiana filtra oleju silnikowego.
Wyczyszczenie/wymiana świec zapłonowych.
Wymiana filtra paliwa.
Wyczyszczenie łopatek wentylatora silnika i przekładni.
Sprawdzenie pasków klinowych.
Sprawdzenie/dokręcenie śrub kółek samonastawnych (co 200 godzin
pracy).
Wymiana papierowego wkładu filtra powietrza.

£
£
£
£
£
£
£
£
£
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KSIĄŻKA SERWISOWA
Czynność

Data, odczyt, pieczątka.
podpis

Serwis po 300 godzinach
Przeprowadzenie serwisu zalecanego po 25 godzinach.
Przeprowadzenie serwisu zalecanego po 50 godzinach.
Przeprowadzenie serwisu zalecanego po 100 godzinach.
Sprawdzenie/regulacja zespołu koszącego.
Sprawdzenie komory spalania i wyszlifowanie gniazd zaworów.
Sprawdzenie luzu na zaworach w silniku.
Wymiana wstępnego filtra powietrza / pianki.

£
£
£
£
£
£
£

Przynajmniej raz na rok
Wyczyszczenie wlotu powietrza chłodzącego (co 25 godzin pracy).
Wymiana wstępnego filtra powietrza/pianki (co 300 godzin pracy).
Wymiana papierowego wkładu filtra powietrza.
Wymiana oleju silnikowego (co 50 godzin pracy).
Wymiana filtra oleju silnikowego (co 100 godzin pracy).
Sprawdzenie/regulacja wysokość koszenia.
Sprawdzenie/regulacja hamulca postojowego (co 50 godzin pracy).
Wyczyszczenie/wymiana świec zapłonowych (co 100 godzin pracy).
Wymiana filtra paliwa (co 100 godzin pracy).
Oczyszczenie łopatek wentylatora (co 100 godzin pracy).
Sprawdzenie luzu na zaworach w silniku.

54-Husqvarna

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
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