
Інструкція з експлуатації
Перед використанням інструмента 
уважно прочитайте ці інструкції і 
впевніться, що ви їх зрозуміли.
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Ми залишаємо за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.
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1.  ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
НАВЧАННЯ
• Уважно прочитайте інструкції. Ознайомтеся із 

принципами роботи засобів керування та належного 
користування обладнанням.

• Ніколи не дозволяйте користуватися виробом дітям або 
людям, які не ознайомилися з цими інструкціями. Вік 
оператора може обмежуватися місцевими нормами.

• Ніколи не експлуатуйте виріб, якщо поблизу знаходяться 
люди, особливо діти, або домашні тварини.

• Пам’ятайте, що саме оператор чи користувач несе 
відповідальність за нещасні випадки або шкоду, 
заподіяну іншим людям та їхньому майну.

ПІДГОТОВКА
• Для роботи завжди надягайте міцне взуття і довгі штани. 

Не використовуйте обладнання босоніж або у відкритих 
сандалях.

• Уважно огляньте місце, де обладнання буде 
використовуватися, і приберіть усі об’єкти, які можуть 
бути відкинуті інструментом.

УВАГА! Бензин є надзвичайно легкозаймистою речовиною.
- Зберігайте паливо у спеціально призначених для 

цього контейнерах.
- Заправляйте пальне тільки надворі і не паліть під 

час заправлення. 
- Додавайте паливо перед запуском двигуна. Ніколи 

не знімайте кришку паливного бака та не додавайте 
бензин під час роботи двигуна чи коли двигун є 
гарячим.

- У випадку проливання бензину не намагайтеся 
запустити двигун. Натомість приберіть машину 
з місця проливання та не допускайте створення 
будь-якого джерела займання, доки пари бензину 
не зникнуть.

- Надійно встановлюйте на місце всі кришки паливних 
баків та паливних контейнерів. 

• Замініть глушники, на яких є ознаки пошкодження чи 
дефекти.

• Перед використанням завжди виконуйте огляд, 
перевіряючи елементи для виявлення ознак зносу 
чи пошкоджень. Замінюйте зношені або пошкоджені 
елементи та відповідні болти для збереження 
збалансованості. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
• Не запускайте двигун у замкнутому просторі, де може 

збиратися чадний газ.
• Не змінюйте налаштування регулятора двигуна та не 

збільшуйте надмірно швидкість двигуна.
• Користуйтеся інструментом лише за доброго освітлення 

(сонячного чи штучного).
• Завжди твердо стійте на ногах, перебуваючи на схилах.
• Ходіть повільно. Забороняється бігати під час роботи з 

інструментом.
• Під час експлуатації колісних обертальних машин 

перетинайте схил горизонтально, а не вгору-вниз.
• Будьте вкрай обережні, розвертаючись на схилах.
• Не використовуйте інструмент на занадто крутих схилах.
• Будьте вкрай обережні, розвертаючись або рухаючи 

культиватор у напрямку до себе.
• Не запускайте двигун у приміщенні, оскільки вихлопні 

гази становлять небезпеку.
• Запускайте двигун з обережністю, відповідно до 

інструкцій, тримаючи ноги подалі від вістер.
• Не розташовуйте руки та ноги поруч із частинами, що 

обертаються, або під ними.
• Ніколи не піднімайте і не переносіть машину з 

увімкненим двигуном.
• Вимикайте двигун:

- коли залишаєте машину без нагляду і перед 
заправлянням.

• Під час зупинки двигуна зменшіть отвір, змінивши 
положення дроселя, і, якщо двигун оснащено відсічним 
клапаном, перекрийте пальне після завершення роботи.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
• Усі гайки, болти та гвинти повинні бути міцно затягнуті, 

щоб обладнання було в безпечному робочому стані.
• Ніколи не зберігайте обладнання з бензином у баку у 

приміщенні, де можливий контакт парів із відкритим 
вогнем або іскрами.

• Дайте двигуну охолонути перед зберіганням у будь-
якому контейнері.

• Для зменшення небезпеки виникнення пожежі не 
допускайте потрапляння трави, листя чи надмірної 
кількості мастила у двигун, глушник, батарейний відсік 
і місця зберігання бензину.

• Із міркувань безпеки замінюйте зношені або пошкоджені 
деталі.

• Якщо паливний бак потрібно спорожнити, це потрібно 
робити надворі.
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Ці символи можуть бути наявні на машині або в документації, що постачається з виробом.  Дізнайтеся та зрозумійте їхнє значення.

ОБРОБКА
ҐРУНТУ

ЗАДНЯ
ПЕРЕДАЧА

УПЕРЕД НЕЙТРАЛЬНА
ПЕРЕДАЧА

ШВИДКО ПОВІЛЬНО

ВИМКНУТИ
ДВИГУН

ПАЛИВО

ЗАСЛІН

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ ПІДПУСКАЙТЕ
СТОРОННІХ ОСІБ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕДБАЧЕНО
ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ДИРЕКТИВОЮ
ЩОДО МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

ПОПЕРЕДЖЕННЯОЗНАЙОМТЕСЯ З
ПОСІБНИКОМ КОРИСТУВАЧА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

F R

РОЗМІЩЕННЯ РУК

ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ЗЧЕПЛЕННЯМ
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2 Збирання
1. Паз коробки передач
2.  Стопор ручки
3.  Ручка (верхнє положення)
4.  Важіль перемикання передач
5.  Ручка (нижнє положення)
6.  Важіль стопора ручки

Установлення ручки
а. Вставте перший стопор ручки (із зубцем, направленим назовні) 

в паз коробки передач (мал. 1).  Нанесіть мастило на гладкий 
бік стопора ручки.  Це допоможе утримувати стопор на місці, 
доки ручку не буде переміщено в нижнє положення.

б. Узявши ручку у зборі, переведіть ручку у верхнє положення, як 
зображено на мал. 2.  Слідкуйте, щоб стопор ручки залишався 
в пазі коробки передач.  Будьте обережні, аби не розтягнути та 
не перекрутити кабелі.

в. Проверніть ручку у зборі униз.  Спочатку вставте задній болт із 
квадратним підголівником (мал. 3, вставка) таким чином, щоб його 
головка знаходилася з лівого боку культиватора.  Вставте передній 
шарнірний болт.  Перемістіть ручку у зборі вниз. Затягніть болти 
таким чином, щоб ручка переміщалася з певним спротивом.

г. Вставте другий стопор ручки (із зубцем, направленим усередину) 
у паз основи ручки (мал. 3, вставка).

ґ. Надіньте шайбу на нарізний кінець важеля стопора ручки.
д. Просуньте важіль стопора ручки через основу ручки та коробку 

передач (мал. 3, вставка).
е. Утримуючи ручку у зборі в нижньому положенні, надійно затягніть 

важіль стопора ручки, обертаючи його за годинниковою стрілкою.

Під’єднання тяги перемикання передач
а. Вставте кінець тяги перемикання передач в отвір важіль 

перемикання передач.
б. Просуньте шпильковий затискач в отвір тяги перемикання 

передач, щоб зафіксувати її.

Тиск шин
Переконайтеся, що тиск повітря в шинах відповідає указаному на них 
значенню (у фунтах на квадратний метр). Для потреб перевезення 
повітря в шинах перебуває під тиском, що перевищує нормальний.  
Якщо тиск повітря в шинах буде відрізняється, культиватор буде 
тягнути в один бік.

1 2

Мал. 1

Мал. 2

3

4

5

6

Вставка

1. Тяга перемикання передач
2.  Шпильковий затискач
3.  Важіль перемикання 

передач
4.  Ручка у зборі
5.  Болт із квадратною 

підголовкою та стопорна 
гайка

6.  Основа ручки
7. Паз
8. Коробка передач
9. Стопор ручки
10. Шайба
11. Важіль стопора ручки
12. Шарнірний болт 

Мал. 3

10

9

8

7

6

11

12

5

4

3

1

2
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 1. Кермо
 2.  Важіль керування дроселем
 3.  Важіль перемикання передач
 4.  Важіль керування приводом
 5.  Механізм розчеплення приводу
 6.  Захисний щиток
 7.  Двигун
 8.  Колесо
 9.  Табличка моделі культиватора
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3

Мал. 5

Мал. 4

2
1

Примітка!
Перед першим використанням культиватора ознайомтеся 
з цим розділом та розділом 1 – «Правила техніки безпеки».

Перевірка рівня моторної олії
а. На корпусі двигуна вийміть заглушку отвору для заливання 

олії (мал. 4).
б. Рівень моторної олії має сягати ледь не рівня переповнення 

(мал. 4).  Ємність бака для моторної олії становить близько 
590 мл (1,25 пінти або 20 унцій).

Примітка!
Під час перевірки рівня чи додавання олії та палива будьте дуже 
обережні, щоб не допустити потрапляння бруду до двигуна.  
Використовуйте очищену олію класу SAE 30 або 10W-30, і 
зберігайте її у схвалених для використання чистих закритих 
контейнерах.  (Не використовуйте рідину для запуску двигуна 
під тиском, оскільки нестача змащення може спричинити 
серйозні внутрішні пошкодження двигуна).

Наповнення паливного бака
Наповнюйте паливний бак (мал. 5) чистим, свіжим, звичайним 
неетилованим автомобільним бензином.  Ємність бака складає 
близько 2,36 л (2,5 кварти).1. Рівень олії

2.  Заглушка отвору 
для заливання 
олії

3.  Кришка 
паливного бака

3 Запуск і експлуатація



7

3

Мал. 6

Мал. 7 Мал. 8

1. Ручка стартера
2.  Важіль повітряної заслінки
3.  Провід свічки запалювання
4. Індикатор передач
5. Важіль керування приводом у розчепленому положенні
6. Важіль керування приводом у зчепленому положенні
7. Механізм розчеплення приводу в положенні 

“розблоковано”
8. Механізм розчеплення приводу в положенні 

“заблоковано”
9. Важіль керування дроселем
10. Руків’я руля

Запуск двигуна
а. Під’єднайте провід та кришку свічки запалювання (мал. 

6).
б. Переведіть індикатор передач у нейтральне положення 

“N” (мал. 7).
в. Переведіть важіль керування дроселем у положення 

“FAST” (“Швидко”) (мал. 8).
г. Переведіть важіль повітряної заслінки у положення 

“CHOKE” (“Заслін”) (мал. 6).
ґ Однією рукою візьміться за ручку стартера (мал. 6), а 

іншою – за руків’я руля.  Повільно потягніть трос, щоб 
розпочати у двигуні цикл стискання (у цей момент можна 
відчути певний спротив).

д. Тягніть трос єдиним різким рухом у повну амплітуду.  
Міцно тримаючи ручку стартера, дайте тросу повільно 
скрутитись.  Не давайте ручці стартера раптово 
скручуватися назад до стартера.

е. Повторяйте кроки (ґ) і (д) до запуску двигуна. Коли двигун 
заведено,  помістіть важіль повітряної заслінки двигуна 
між положеннями “CHOKE” (“Заслін”) і “RUN” (“Відкрито”) 
(мал. 6), а коли двигун прогріється – переведіть його у 
положення “RUN” (“Відкрито”).

є. Помістіть важіль керування дроселем (мал. 8) між 
положеннями “FAST” (“Швидко”) і “STOP” (“Стоп”) на 
декілька хвилин для прогрівання.

       УВАГА!
Під час запуску двигуна важіль керування приводом повинен 
знаходитись у розчепленому положенні (мал. 8).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Для нормальної роботи нового двигуна на холостому ходу, 
можливо, знадобиться дати йому попрацювати 3–5 хвилин 
на обертах, вищих за швидкість холостого ходу.  Після 
спливання цього проміжку часу швидкість холостого ходу 
прийде до норми.

Робота вістер
а. За допомогою важеля керування дроселем установіть 

потрібну швидкість.
б. Вістря почнуть рухатися, коли важіль керування приводом 

буде переведено у зчеплене положення (мал. 8).
       УВАГА!
Завжди відпускайте важіль керування приводом перед 
переведенням важеля перемикання передач в інше положення.

1

2

3

7
8

9

6

5

10

4
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Вставка A
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Вставка B

19
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1. Зовнішній захисний 
щиток

2.  Гайка “A”
3.  Гайка “B”
4. Важіль керування 

приводом
5. Механізм розчеплення 

приводу
6. Ручка
7. Важіль керування 

дроселем
8. Ручка стартера

9. Індикатор передач
10. Підпора регулювання 

глибини
11. Штифт підпори 

регулювання глибини
12. Положення для 

перевезення
13.  Поверхнева культивація
14.  Неглибока культивація
15. Глибока культивація
16. Найглибша культивація
17. Підпора регулювання 

глибини
18. Розчеплене положення
19. Заблоковане положення

Задня передача
а. Відпустіть важіль керування приводом (мал. 9).
б. Переведіть важіль керування дроселем (мал. 9) у 

положення “Повільно”.
в. Переведіть індикатор передач (мал. 10, вставка А) у 

положення “R” (“Задня передача”).
г. Не стійте прямо позаду культиватора.
ґ. Для приведення культиватора в рух натисніть механізм 

розчеплення приводу та важіль керування приводом (мал. 
9).  Вістря не будуть обертатися.

       УВАГА!
Слідкуйте, щоб за вашою спиною не було значних перешкод, 
на кшталт дерев, паркану тощо.

Зупинка вістер і двигуна
а. Культиватор і вістря зупиняться після відпущення важеля 

керування приводом (мал. 9).
б. Переведіть індикатор передач (мал. 10, вставка А) у 

положення “N” (“Нейтральна передача”). 
в. Щоб зупинити двигун, переведіть важіль керування 

дроселем (мал. 9) у положення “STOP” (“Стоп”).

Розвертання
а. Відпустіть важіль керування приводом (мал. 9).
б. Переведіть важіль керування дроселем (мал. 9) у 

положення “Повільно”. 
в. Переведіть індикатор передач (мал. 10, вставка А) у 

положення “F” (“Передня передача”).  Вістря не будуть 
обертатися.

г. Підніміть ручку, щоб витягнути вістря із ґрунту (мал. 9).
ґ. Поверніть ручку у бік, протилежний тому, в який потрібно 

повернути культиватор, тримаючи ноги подалі від вістер.
Розвернувши культиватор, опустіть ручку.  Переведіть 
індикатор передач у положення (  ) (“Обробка ґрунту”) і 
встановіть потрібну швидкість за допомогою важеля керування 
дроселем.  Щоб почати обробку ґрунту, натисніть униз важіль 
механізму розчеплення приводу та тримайте важіль керування 
приводом притиснутим до ручки.

Зовнішні захисні щитки
На задньому боці зовнішніх захисних щитків (мал. 9) є пази, за 
допомогою яких екрани можна підіймати (для глибшої обробки 
ґрунту) і опускати (для неглибокої обробки ґрунту), щоб 
уникнути присипання землею невеликих рослин.  Відпустіть 
гайку “A” в пазі та гайку “B”.  Установіть щитки в потрібне 
положення (з обох боків).  Затягніть гайки.

Перевезення
а. Помістіть підпору регулювання глибини в найнижче 

положення та вставте штифт у верхній отвір підпори.
б. Переведіть індикатор передач (мал. 10, вставка А) у 

положення “F” (“Передня передача”) для перевезення.
в. Для приведення культиватора в рух натисніть механізм 

розчеплення приводу та важіль керування приводом (мал. 
9).  Вістря не будуть обертатися.

г. Установіть потрібну швидкість за допомогою важеля 
керування дроселем (мал. 9).

1

2
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3

Мал. 11

Обробка ґрунту
а. Витягніть штифт підпори регулювання глибини (мал. 10, 

вставка С).  Потягнуть підпору регулювання глибини уверх, 
щоб збільшити глибину обробки ґрунту.  Вставте штифт 
в отвір підпори регулювання глибини, щоб зафіксувати 
її положення (мал. 10, вставка С).

б. Переведіть індикатор передач (мал. 10, вставка А) у 
положення ( )  (“Обробка ґрунту”).

в. Для приведення культиватора в рух натисніть механізм 
розчеплення приводу та важіль керування приводом. 
Вістря та колеса будуть обертатися.

г. Переведіть важіль керування дроселем (мал. 9) у 
положення “Швидко”, щоб збільшити глибину обробки 
ґрунту.  За допомогою важеля керування дроселем 
установіть потрібну швидкість.

       УВАГА!
Завжди відпускайте важіль керування приводом перед 
переведенням важеля перемикання передач в інше положення. 
Це призведе до виключення механізму розчеплення приводу.

Поради щодо культивації
Культивація являє собою процес захоплення, перегортання та 
розбивання злежалих грудок ґрунту перед посадкою рослин.  
Розсипчастий подрібнений ґрунт сприяє зростанню коренів.  
Рекомендована глибина культивації становить 10–15 см (4–6 
дюйми).

Якість культивації залежить від стану ґрунту.  Вістря важко 
занурюються в сухий твердий ґрунт, що може призводити до 
надмірного коливання культиватора та ускладнити керування 
ним.  Твердий ґрунт перед культивацією слід зволожити.  Тим 
не менш, надто вологий ґрунт буде злипатися та скупчуватися 
під час культивації.  Для досягнення найкращих результатів 
почекайте, доки ґрунт трохи підсохне.

Щоб полегшити керування культиватором, залишайте між 
рядками культивованого ґрунту проміжок шириною близько 
20 см (8 дюймів).  Ідіть зигзагом (мал. 11).

Не навалюйтеся на ручку.  Це зніме частину вагу з коліс і 
зменшить зчеплення.  Щоб упоратися з найскладнішими 
ділянками дерну або твердого ґрунту, тисніть на ручку зверху 
або опустіть підпору регулювання глибини.

3 2 1

5

4

6 7

Прополювання
Прополювання являє собою знищення бур’яну між рядками, 
щоб запобігти споживання ним живлення та вологи, 
призначених для корисних рослин.  Рекомендована глибина 
обробки ґрунту становить 2,5–7,5 см (1–3 дюйми).  Опустіть 
зовнішні захисні щитки, щоб запобігти присипанню невеликих 
рослин землею.

Здійснюйте прополювання рядків зі швидкістю, що забезпечить 
викорчовування бур’яну та залишить ґрунт у стані, що 
унеможливить подальше зростання бур’яну та трави (мал. 12).
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4 Технічне обслуговування
       УВАГА!
Перед здійсненням будь-якого технічного обслуговування 
(окрім регулювання карбюратора) від’єднайте провід та 
кришку свічки запалювання, щоб запобігти випадковому 
запуску двигуна.

Технічне обслуговування двигуна
Див. інструкцію з експлуатації.

Трансмісія
Раз на сезон змащуйте мастильний ніпель із правого боку 
коробки передач 30 грамами (1 унцією) мастила для колісних 
підшипників.

Поверхня корпусу
Слідкуйте, щоб на поліровану поверхню та колеса не 
потрапляли бензин, олія тощо. Для захисту пофарбованих 
поверхонь вкривайте їх автомобільним воском.

1. Заглушка отвору для зливання олії
2.  Заглушка отвору для заливання олії
3.  Рівень олії

Мал. 13

Зберігання
Зберігайте культиватор у сухому місці.  Для запобігання 
утворенню відкладень смоли в паливній системі її потрібно 
спорожняти, якщо виріб не використовувався більше 30 днів.
а. Спорожніть паливний бак і запустіть двигун, щоб він 

працював, доки в карбюраторі залишається паливо.
б. Доки двигун не охолонув, злийте з нього олію.  Залийте 

свіжу олію (мал. 13).
в. Витягніть свічку запалювання та залийте в циліндр 15 

г (0,5 унції) очищеної моторної олії.  Повільно потягніть 
ручку стартера декілька разів, щоб розподілити олію.  
Установіть свічку запалювання на місце.

г. Очистіть всі деталі культиватора, особливо ребра 
циліндра, корпус повітродува та повітряний екран.  
Затягніть усі болти та гайки.

Бензин, що зберігається протягом декількох місяців, втрачає 
леткість (ефективність згоряння), тому завжди використовуйте 
рештки палива наприкінці сезону.

       УВАГА!
Не зберігайте, не проливайте та не використовуйте бензин 
біля джерел відкритого вогню або пристроїв на кшталт печі, 
котла або бойлера, що працюють від запального полум’я, або 
пристроїв, що можуть утворювати іскри.3

2

1
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4
Схема змащування

Поворотні осі, що потребують змащування
 
1. Колеса
2.  Важіль керування дроселем

Мал. 14

Перевірка рівня моторної олії  • •

Заміна моторної олії •   •

Поворотні осі, що потребують змащування   •

Іскроуловлювач     •

Огляд повітряного екрана  •

Очищувач повітря    •

Очищення ребер циліндра двигуна     •

Заміна свічок запалювання     •

Графік технічного обслуговування  Перші 2 Перед кожним  Кожен 5 Кожен 25 Кожен 50
 години використанням години години години

1

2
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Зміна положення ручки
Відпустіть важіль стопора ручки (мал. 15).  Ручку можна 
розміщувати на різній висоті між верхнім там нижнім 
положеннями (мал. 15).  Закріпіть важіль стопора ручки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Виберіть зручну висоту ручки, що підходить до поточних 
завдань обробки ґрунту.  Висота ручки змінюється, коли вістря 
культиватора занурюються у ґрунт.

       УВАГА!
Перед очищенням вістер вручну зупиніть двигун та від’єднайте 
провід і ковпачок від свічки запалювання (мал. 6).  Будьте 
обережні – вістря гострі.

УВАГА!
Помістіть під трансмісію блоки, щоб запобігти нахиленню 
культиватора.

Регулювання паса ходового приводу
Для ремонту зверніться до авторизованого дилера.

5 Ремонт і регулювання
1. Ручка (нижнє 

положення)
2.  Ручка (верхнє 

положення)
3.  Важіль стопора 

ручки

Мал. 15

2

1

3
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Мал. 17

Вістря Вістря

3-1/2" Макc.

5
Заміна паса ходового приводу
Для ремонту зверніться до авторизованого дилера.

Заміна вістря
Сильно зношені вістря ускладнюють роботу культиватора 
та зменшують глибину обробки ґрунту.  А найголовніше, що 
зношені вістря не здатні розрізати та подрібнювати органічні 
речовини й закопувати їх так глибоко, як вістря, що перебувають 
у доброму стані.  Настільки зношені вістря (мал. 16) необхідно 
замінити. 
Щоб підтримувати високу ефективність культивації, вістря 
цього виробу слід перевіряти на гостроту, зношеність та 
наявність викривлень, особливо вістря, що розташовані біля 
трансмісії (мал. 17).  Якщо проміжок між вістрями перевищує 
9 см (3,5 дюйми), їх слід замінити або випрямити.
Нові вістря встановлюються як показано на мал. 18.  Нагострені 
пруги вістер будуть обертатися у зворотному напрямку зверху 
(мал. 18).

УВАГА!
У жодному разі не втручайтеся в роботу регулятора двигуна: 
належну частоту обертання двигуна встановлено на заводі.

1. Нове вістря
2. Зношене вістря
3. Гострий пруг
4. Шпильковий затискач
5. Фіксувальний штифт

Мал. 16

1 2

Мал. 18 Обертання вістря 
у зворотному 

напрямку

3

4

5

3

3
3
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Двигун важко запускається або не запускається взагалі
• У паливному баку немає бензину
 Залийте бензин у бак.
• Важіль керування дроселем встановлено в неправильне положення
 Переведіть важіль керування дроселем у положення “Швидко”.
• Заслінку встановлено в неправильне положення, двигун залито
 Переведіть заслінку у положення “Відкрито” або важіль керування дроселем у 

положення “Швидко” та потягніть ручку стартера кілька раз, щоб випустити газ.
• Паливний бак забився
 Вийміть та очистіть.
• Забруднений повітряний фільтр
 Вийміть і очистіть або замініть.
• Забруднена свічка запалювання або неправильно встановлений проміжок
 Очистіть, відрегулюйте проміжок або замініть.
• Поганий контакт проводів
 Перевірте контакти та свічку запалювання.
• Вода в бензині або старе паливо
 Спорожніть паливний бак, залийте свіже паливо та замініть свічку запалювання.

Двигуну бракує потужності
• Двигун перевантажено
 Установіть підпору регулювання глибини та колеса на висоту, що забезпечить менш 

глибоке занурення вістер у ґрунт.
• Паливний бак забився
 Вийміть та очистіть.
• Частково засмічений очищувач повітря
 Вийміть і очистіть або замініть.
• Забруднений повітряний екран
 Очистіть повітряний екран.
• Забруднена свічка запалювання, неправильно встановлений проміжок або 

неправильний тип
 Замініть свічку запалювання та відрегулюйте проміжок.
• Низька компресія
 Капітальний ремонт двигуна.
• Олія в бензині
 Спорожніть та заново наповніть бензобак і карбюратор.

Двигун перегрівається
• Забруднений повітряний екран
 Очистіть повітряний екран.
• Низький рівень олії або забруднена олія
 Долийте олії або замініть її.
• Забруднений двигун
 Очистіть ребра циліндрів, повітряний екран та область глушника.
• Частково засмічений глушник
 Вийміть та очистіть глушник.

Ґрунт злипається або збивається у грудки
• Надто вологий ґрунт
 Почекайте, доки ґрунт трохи підсохне.

6 Усунення несправностей
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Тип: MRT6
 Культиватор із заднім кріпленням

Задній привід: Забезпечує рух лопатей ротора у 
ґрунті. Органи керування зчепленням 
на руків’ї. Одна передня передача. 
Автоматичний вимикач (кнопка 
безпеки).

Вага: 108 кг

Транспортні 
(опорні) колеса: Діаметр 40 см (16 дюймів), установлені

Робоча ширина: макс. 43 см

Робоча глибина: макс. 15 см,
 вимірюється в обробленому ґрунті.

Ротори: 4 лопаті, діаметр 30 см.

Частота 
обертання ротора: 190 об./хв.

Руків’я: Регульоване 

Двигун: 4-тактовий, одноциліндровий, 4,00 кВт, 
3200 об./хв. 

Рівень звукової
потужності: 97 дБ(A)

Рівень тиску шуму
на вуха оператора: 86 дБ(A)

Вібрація: 2,5 м/с2

Виробник: H.C.O.P., N.A.
 McRae, GA U.S.A. (США)

Вимірювання рівня шуму здійснювалися згідно стандарту 
DIN EN ISO 3744 / 95-11 на твердому ґрунті з частотою 
обертів двигуна 85 % від максимальної з участю оператора.

Виробник зберігає за собою право вносити зміни у конструкцію без попереднього повідомлення.

ВІДПОВІДАЄ ДИРЕКТИВІ РАДИ ЄС 2006/42/EC

Уповноважений орган:
SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
TUV Rheinland
No. 0499

Технічні характеристики 7
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