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Dla własnego 
bezpieczeñstwa

Przestrzegać wskazówek 
bezpieczeñstwa i wska-
zówek dotycz¹cych obsługi
Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenia 
nale¿y starannie przeczytać niniejsz¹ 
instrukcjê u¿ytkowania i obsługi. 
Podczas u¿ytkowania przestrzegać 
wszystkich wskazówek bezpie-
czeñstwa.

Proszê upewnić siê,
– czy za poznali siê Pañstwo ze 

wszystkimi wskazówkami,
– czy wszyscy u¿ytkownicy 

urz¹dzenia poinformowani zostali 
o wskazówkach i je zrozumieli.

Proszê przestrzegać równie¿ 
wskazówek bezpieczeñstwa/obsługi 
i zaleceñ podanych w instrukcji 
traktora, do którego zostanie 
zamontowane niniejsze urz¹dzenie.

Wskazówki bezpieczeñstwa
Przed przyst¹pieniem do pracy 
przy urz¹dzeniu
Proszê chronić siê przed zranieniem. 
Przed przyst¹pieniem do jakich-
kolwiek prac przy urz¹dzeniu nale¿y:
– Wył¹czyć silnik.
– Wyj¹ć kluczyk zapłonowy.
– Zaci¹gn¹ć hamulec rêczny.
– Odczekać, a¿ wszystkie ruchome 

elementy całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi siê ochłodzić.

– Odł¹czyć od silnika wtyczkê œwiec 
zapłonowych, aby uniemo¿liwić 
przypadkowe wystartowanie silnika.

Podczas u¿ytkowania
Niebezpieczeñstwo zranienia – zwracać 
uwagê na to, aby osoby postronne, 
a szczególnie dzieci i zwierzêta, 
domowe, znajdowały siê z dala od 
obszaru działania urz¹dzenia.

Wyposa¿enie 
bezpieczeñstwa
w celu ochrony przed zranieniem 
i wyst¹pieniem szkód rzeczowych.

Wł¹czenie zespołu tn¹cego uaktywnia 
system blokady bezpieczeñstwa, 

który automatycznie wył¹cza zespół 
tn¹cy lub silnik przy
– opró¿nianiu/otwieraniu zespołu 

zbierania trawy,
– zdejmowaniu kosza na trawê 

(np. do pracy z przyczep¹).

Zastosowanie urz¹dzenia 
zgodnie z przeznaczeniem

Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone 
jest do zastosowania
– jako kosz na trawê do traktorów 

ogrodowych,
– zgodnie z opisami i wskazówkami 

bezpieczeñstwa podanymi 
w niniejszej instrukcji obsługi.

Ka¿de inne zastosowanie uwa¿ane 
jest jako niezgodne z przeznacze-
niem. Producent nie ponosi 
odpowiedzialnoœci za szkody 
wynikaj¹ce z takiego zastosowania; 
wszelkie ryzyko ponosi w takim przy-
padku tylko i wył¹cznie sam 
u¿ytkownik.

Samowolne zmiany wprowadzone 
przy urz¹dzeniu wykluczaj¹ 
odpowiedzialnoœć producenta za 
szkody wynikaj¹ce z tych zmian.

Rozpakowanie/monta¿

Proszê zmontować urz¹dzenie 
w sposób przedstawiony na 
rysunkach umieszczonych na 
pocz¹tku niniejszej instrukcji obsługi.

Dane dotycz¹ce pozycji

Dane dotycz¹ce pozycji przy 
urz¹dzeniu (np.z lewej, z prawej) 
podane s¹ zawsze jako widziane 
z miejsca siedz¹cego kierowcy.

Obsługa

Opis graficzny

Proszê otworzyć składane kartki 
z rysunkami na pocz¹tku niniejszej 
instrukcji obsługi.

Otwieranie i zamykanie 
zbiornika trawy
Rysunek 1

Otwieranie i zamykanie kosza na trawê 
nastêpuje poprzez system 
elektromechaniczny. 

W celu otwarcia lub zamkniêcia kosza 
na trawê nacisn¹ć przeł¹cznik (A).

líïáÉê~åáÉ = 
nacisn¹ć przeł¹cznik  
z tyłu

w~ãóâ~åáÉ = 
nacisn¹ć przeł¹cznik  
z przodu

Po osi¹gniêciu maksymalnego k¹ta 
otwarcia, wzglêdnie zamkniêcia, 
mechanizm podnosz¹cy zaczyna  
„grzechotać“- nie naciskać dalej 
przeł¹cznika.

tëâ~òμïâ~
Kosz na trawê mo¿na obsługiwać tylko 
wtedy, je¿eli zapłon urz¹dzenia jest 
wł¹czony.

Zawieszanie kosza na trawê
Rysunek 5
 Wł¹czyć zapłon w traktorze.
 Nacisn¹ć przeł¹cznik (A) do pozycji  

„otwieranie“, a¿ do całkowitego 
wysuniêcia siê cylindra 
podnosz¹cego.

 Z cylindra podnosz¹cego usun¹ć 
obydwie zawleczki.

 Zawiesić kosz na trawê w dolnym 
zamocowaniu (B) przy traktorze 
i wcisn¹ć do przodu, a¿ do oporu.

 Unieœć kosz na trawê za tylny 
uchwyt i poci¹gn¹ć do góry i do 
przodu, a¿ do zatrzaœniêcia 
w uchwycie (C) na traktorze.

 Popuœcić kosz na trawê w dół, 
a¿ do zatrzasku w zamocowaniu (D) 
przy traktorze.

 Kosz na trawê przytrzymać za tylny 
uchwyt i poci¹gn¹ć dŸwigniê (E) 
zwalniaj¹c¹ blokadê kosza na trawê.
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 Nastêpnie powoli opuœcić kosz do 
tyłu do połowy i przytrzymać. Puœcić 
dŸwigniê zwalniaj¹c¹ blokadê 
i zawiesić nakładki (F) i (G) na 
cylindrze podnosz¹cym 
zabezpieczaj¹c zawleczkami. 

tëâ~òμïâ~
Zwrócić uwagê na prawidłowy monta¿ 
zawleczek!
 Przeł¹cznik (A) nacisn¹ć do pozycji  

„zamykanie“, a¿ do całkowitego 
zamkniêcia kosza na trawê.

Zdejmowanie kosza na 
trawê
Rysunek 2

Uwaga!
DŸwigniê zwalniaj¹c¹ (B) do 
zwalniania blokady kosza 
uruchamiać tylko przy 
zamkniêtym koszu.
 Poci¹gn¹ć dŸwigniê (B) zwalniaj¹c¹ 

blokadê kosza na trawê i równo-
czeœnie nacisn¹ć przeł¹cznik (A) do 
pozycji „otwieranie“, a¿ zbiornik tra-
wy znajdzie siê w maksymalnej gór-
nej pozycji.

 Przytrzymać kosz za tylny uchwyt  
równoczeœnie zdejmuj¹ć z cylindra 
podnocz¹cego obydwie nakładki 
mocuj¹ce (C) i (D) wraz 
z zawleczkami.

 Przytrzymać kosz za obydwa 
uchwyty i wyj¹ć wysuwaj¹c 
całkowicie do tyłu.

tëâ~òμïâ~
Je¿eli kosz na trawê nie bêdzie zaraz 
ponownie zamontowany, nale¿y 
zamocować obydwie zawleczki na 
cylindrze podnosz¹cym i całkowicie 
wsun¹ć cylinder. W tym celu nacisn¹ć 
przeł¹cznik (A) do pozycji „zamy-
kanie“, a¿ cylinder podnocz¹cy 
całkowicie siê wsunie.

Opró¿nianie kosza na trawê
Je¿eli œciêta trawa pozostaje na ziemi, 
albo system kontroli napełnienia 
(opcja) wydaje sygnał dŸwiêkowy, 
nale¿y opró¿nić kosz.
 Wył¹czyć zespół tn¹cy.

 Otworzyć kosz na trawê – œciêta trawa 
wysypuje siê z kosza. W tym celu 
nacisn¹ć przeł¹cznik (A-rysunek 1) 
do tyłu do pozycji  „otwieranie“.

 Ponownie zamkn¹ć kosz na trawê. 
W tym celu nacisn¹ć przeł¹cznik 
(A-rysunek 1) do przodu do pozycji  
„zamykanie“, a¿ do całkowitego 
zamkniêcia.

Eksploatacja traktora do 
koszenia trawy z wyposa¿e-
niem opcjonalnym

Uwaga!
Przy eksploatacji traktora do koszenia 
trawy z wyposa¿eniem montowanym 
z tyłu, jak np. przyczepa lub kanał 
wyrzutowy, nale¿y najpierw zdemon-
tować kosz na trawê i całkowicie 
wsun¹ć cylinder podnosz¹cy.

– Patrz rozdział „Zdejmowanie kosza 
na trawê“.

Jazda z przyczep¹
Rysunek 3

Jazda dozwolona tylko wtedy, 
je¿eli zespół tn¹cy jest wył¹czony
 Zdj¹ć kosz na trawê.
 Przyczepê zamocować do zaczepu 

traktora (A) i zabezpieczyć.

Czyszczenie

Nie wolno stosować wysokociœnie-
niowych urz¹dzeñ czyszcz¹cych; kosz 
na trawê mo¿e ulec uszkodzeniu.

Uwaga! Niebezpieczeñstwo 
uszkodzenia urz¹dzenia.

Mechanizmu podnosz¹cego 
(cylinder podnosz¹cy) oraz 
zł¹czki elektrycznej nie wolno 
myć wod¹.

Najłatwiej czyœci siê urz¹dzenie 
natychmiast po koszeniu.
 Zdj¹ć i opró¿nić kosz na trawê.
 Kosz mo¿na wymyć silnym 

strumieniem wody z wê¿a 
ogrodowego.

 Dokładnie wysuszyć kosz przed 
ponownym u¿yciem.

Czyszczenie kanału 
wyrzutowego traktora
(tylko dla modeli z blach¹ 
czyszcz¹c¹)

Rysunek 4

Koszenie zbyt wysokiej, wzglêd-
nie mokrej trawy mo¿e doprowadzić 
do nadmiernego zbierania siê trawy/
zatkania w kanale wyrzutowym. 
Powoduje to, ¿e kosz na trawê nie 
napełnia siê wystarczaj¹co/wcale 
siê nie napełnia.
 Wył¹czyć silnik.
 Zaci¹gn¹ć hamulec rêczny.
 Poci¹gn¹ć dŸwigniê (B) zwalniaj¹c¹ 

blokadê kosza na trawê i równo-
czeœnie nacisn¹ć przeł¹cznik (A) 
do pozycji „otwieranie“, a¿ kosz 
znajdzie siê w swojej maksymalnej 
górnej pozycji otwarcia.

Uwaga!
DŸwigniê zwalniaj¹c¹ uruchamiać 
tylko przy zamkniêtym koszu.
 Wyci¹gn¹ć blachê czyszcz¹c¹ (C) 

do tyłu, aby trawa wypadła z kanału 
wyrzutowego.

 Wsun¹ć blachê czyszcz¹c¹ 
ponownie do kanału wyrzutowego, 
a¿ do oporu.

 Zamykanie kosza na trawê:
– Przeł¹cznik (A) nacisn¹ć do 

pozycji  „zamykanie“, a¿ do 
całkowitego zamkniêcia zbiornika 
trawy.

!

!

!
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Gwarancja

W ka¿dym kraju obowi¹zuj¹ warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w danym kraju lub przez 
importera. Ewentualne usterki urz¹dzenia usuwane s¹ w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane s¹ błêdem 
materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszê zwrócić siê do punktu zakupu 
urz¹dzenia lub najbli¿szego oddziału naszej firmy.

Usuwanie drobnych usterek

Usterka Mo¿liwa przyczyna Usuwanie

Skoszona trawa nie jest przenoszona 
do kosza.

Prêdkoœć jazdy jest za du¿a. Zmniejszyć prêdkoœć jazdy.

Za niska wysokoœć ciêcia. Nastawić wiêksz¹ wysokoœć ciêcia.

Worek kosza na trawê jest pełny. Opró¿nić worek kosza na trawê.

Zatkany kanał wyrzutowy traktora. Zatrzymać silnik i wyczyœcić kanał 
wyrzutowy (patrz punkt „Czyszczenie 
kanału wyrzutowego“).

Skoszona trawa jest przenoszona do 
kosza tylko czêœciowo.

Tkanina worka kosza na trawê jest 
zatkana/zaklejona, przelot powietrza 
jest utrudniony.

Zdj¹ć kosz na trawê i wyczyœcić worek 
(patrz punkt  „Czyszczenie“).

Mechanizm podnoszenia nie działa. Bezpiecznik jest uszkodzony. Uszkodzony bezpiecznik wymienić na 
bezpiecznik o tej samej opornoœci. 
Je¿eli ponownie siê przepali, poszukać 
przyczyny (najczêœciej zwarcie).

Uszkodzony wci¹gnik hydrauliczny . Zlecić wymianê wci¹gnika 
hydraulicznego w autoryzowanym 
warsztacie serwisowym.




