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Kosz na trawê

Dla w̶asnego 
bezpieczeñstwa

PrzestrzegaÛ wskazówek 

bezpieczeñstwa i wskazówek 

dotycz¹cych obs̶ugi

Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenia 

nale¿y starannie przeczytaÛ niniejsz¹ 

instrukcjê u¿ytkowania i obs̶ugi. 

Podczas u¿ytkowania przestrzegaÛ 

wszystkich wskazówek 

bezpieczeñstwa.

Proszê upewniÛ siê

– czy znacie Pañstwo wszystkie 

wskazówki;

– czy wszyscy u¿ytkownicy 

urz¹dzenia poinformowani zostali 

o wskazówkach i je zrozumieli.

Proszê przestrzegaÛ wskazówek 

bezpieczeñstwa i wskazówek 

dotycz¹cych obs̶ugi, które podane 

s¹ w instrukcji u¿ytkowania i obs̶ugi 

traktora do koszenia trawy, do którego 

ma byÛ zamontowane niniejsze 

wyposa¿enie.

Objaœnienia piktogramów

Na urz¹dzeniu umieszczone s¹ 

naklejki z ró¿nymi piktogramami.

Piktogramy te maj¹ nastêpuj¹ce 

znaczenia:

Proszê przestrzegaÛ 

wskazówek 

bezpieczeñstwa

Niebezpieczeñstwo 

zranienia – rêce i stopy 

trzymaÛ z dala od 

wiruj¹cych elementów 

i pracuj¹cych no¿y.

Niebezpieczeñstwo 

zranienia – zachowaÛ 

odpowiedni¹ odleg̶oœÛ 

od klapy wyrzutowej 

i zespo̶u tn¹cego.

Wskazówki bezpieczeñstwa

Przed przyst¹pieniem do 

jakichkolwiek prac przy 

urz¹dzeniu nale¿y:

Przed przyst¹pieniem do 

jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu 

nale¿y:

– Wy̶¹czyÛ silnik traktora 

ogrodowego,

– OdczekaÛ, a¿ wszystkie ruchome 

elementy ca̶kowicie siê zatrzymaj¹,

– Wyj¹Û wtyczkê œwiec zap̶onowych, 

aby uniemo¿liwiÛ przypadkowe 

w̶¹czenie silnika.

W czasie u¿ytkowania

Niebezpieczeñstwo zranienia – 

zwracaÛ uwagê, aby osoby 

postronne, a szczególnie dzieci 

i zwierzêta domowe znajdowa̶y 

siê z dala od obszaru dzia̶ania 

urz¹dzenia.

Wyposa¿enie 
bezpieczeñstwa
Klapa otworu wyrzutowego (patrz 

rysunek) jest elementem wyposa¿enia 

bezpieczeñstwa, które chroni 

u¿ytkownika przed zranieniem. 

Traktor mo¿na eksploatowaÛ tylko 

z zamontowan¹ klap¹ otworu 

wyrzutowego.

Zastosowanie 
urz¹dzenia zgodnie 
z przeznaczeniem

Urz¹dzenie przeznaczone jest 

do zastosowania

– jako kosz na trawê do traktorów 

ogrodowych,

– zgodnie z opisami i wskazówkami 

bezpieczeñstwa podanymi 

w niniejszej instrukcji obs̶ugi.

Ka¿de inne zastosowanie 

uwa¿ane jest jako niezgodne 

z przeznaczeniem. Producent nie 

ponosi odpowiedzialnoœci za szkody 

wynikaj¹ce z takiego zastosowania; 

wszelkie ryzyko ponosi w takim 

przypadku tylko i wy̶¹cznie sam 

u¿ytkownik.

Samowolne zmiany wprowadzone 

przy urz¹dzeniu wykluczaj¹ 

odpowiedzialnoœÛ producenta 

za szkody wynikaj¹ce z tych zmian.

Opis dzia̶ania

Trawa œciêta zespo̶em tn¹cym 

traktora ogrodowego podawana jest 

przez klapê wyrzutow¹ do urz¹dzenia. 

Tam zatrzymuje siê w worku kosza, 

który przepuszcza powietrze.

Rozpakowanie / monta¿

Proszê zmontowaÛ urz¹dzenie 

w sposób przedstawiony na 

rysunkach umieszczonych na 

pocz¹tku niniejszej instrukcji obs̶ugi.

Obs̶uga

Zawieszanie kosza na trawê

Seria 400, model 1 i 2:

� Kosz na trawê zawiesiÛ na 

uchwytach traktora i nacisn¹Û 

w dó̶, a¿ do zatrzasku.

!
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Seria 400, model 1:

Zdejmowanie kosza 
na trawê
Seria 400, model 1 i 2:

� Kosz na trawê chwyciÛ za 

oba uchwyty i wyj¹Û do góry.

Opró¿nianie kosza na trawê

Seria 400, model 1:

Z siedzenia kierowcy:

� DŸwigniê wyci¹gn¹Û z kosza 

do góry, a¿ do oporu.

� DŸwigniê poci¹gn¹Û do przodu, 

kosz na trawê przechyla siê.

Seria 400, model 2:

� Kosz na trawê chwyciÛ za oba 

uchwyty i przechyliÛ do przodu 

lub wyj¹Û do góry.

Praca bez kosza na trawê
Po zdjêciu kosza na trawê klapa 

otworu wyrzutowego opada w dó̶. 
Przy pracy bez kosza œciêta trawa 

wyrzucana jest bezpoœrednio na dó̶.

Jazda z przyczep¹
� Zdejmowanie kosza na trawê

� Przyczepê zamocowaÛ do zaczepu 

traktora i zabezpieczyÛ.

Czyszczenie

Niebezpieczeñstwo!

Przed przyst¹pieniem 

do czyszczenia

– Wy̶¹czyÛ silnik traktora 

ogrodowego,

– OdczekaÛ, a¿ wszystkie ruchome 

elementy ca̶kowicie siê 

zatrzymaj¹,

– Wyj¹Û wtyczkê œwiec 

zap̶onowych, aby uniemo¿liwiÛ 

przypadkowe w̶¹czenie silnika.

Nie wolno stosowaÛ 

wysokociœnieniowych urz¹dzeñ 

czyszcz¹cych, kosz na trawê 

mo¿e ulec uszkodzeniu.

Naj̶atwiej czyœci siê urz¹dzenie 

natychmiast po koszeniu.

� Kosz na trawê zdj¹Û i opró¿niÛ.

� Worek kosza na trawê i klapê 

otworu wyrzutowego mo¿na wymyÛ 

mocniejszym strumieniem wody 

z wê¿a ogrodowego.

� Klapê otworu wyrzutowego mo¿na 

dodatkowo wyczyœciÛ szczotk¹.

� Kosz na trawê wysuszyÛ dok̶adnie 

przed ponownym u¿yciem.

Przechowywanie 
urz¹dzenia

Na przyk̶ad po sezonie lub na 

czas d̶u¿szy ni¿ jeden miesi¹c.

� WyczyœciÛ urz¹dzenie.

� W celu ochrony przed korozj¹ 

wszystkie metalowe czêœci 

przetrzeÛ naoliwion¹ œcierk¹ 

(olej nie zawieraj¹cy ¿ywic) 

lub spryskaÛ olejem z rozpylacza.

Gwarancja

W ka¿dym kraju obowi¹zuj¹ warunki 

gwarancji wydanej przez nasze 

przedstawicielstwo handlowe w tym 

kraju lub przez importera. Ewentualne 

usterki urz¹dzenia usuwane s¹ 

w okresie gwarancji bezp̶atnie, 

o ile spowodowane s¹ one b̶êdem 

materia̶owym lub produkcyjnym. 

W przypadku roszczenia 

gwarancyjnego proszê zwróciÛ siê 

do punktu zakupu urz¹dzenia lub 

najbli¿szego oddzia̶u naszej firmy.

Usuwanie drobnych usterek

a)

b)

!

Zak̶ócenie Mo¿liwa przyczyna Usuwanie

Skoszona trawa nie jest 

przenoszona do kosza.

Klapa otworu wyrzutowego jest

zatkana

Zdj¹Û kosz na trawê i wyczyœciÛ klapê

otworu wyrzutowego (patrz punkt „Czyszczenie“)

PrêdkoœÛ jazdy jest za du¿a. ZmniejszyÛ prêdkoœÛ jazdy.

Za niska wysokoœÛ ciêcia. NastawiÛ wiêksz¹ wysokoœÛ ciêcia.

Skoszona trawa jest 

przenoszona do kosza tylko 

czêœciowo.

Tkanina worka kosza na trawê jest 

zatkana / zaklejona, przelot powietrza 

jest utrudniony

Zdj¹Û kosz na trawê i wyczyœciÛ worek (patrz punkt 

„Czyszczenie“)


