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Za vašo varnost

Upoštevajte varnostna 
navodila in navodila za 
ravnanje
Pred prvo uporabo stroja, skrbno 
preberite to navodilo. Med delom 
upoštevajte vsa varnostna navodila.

Prepričajte se
– da ste se sami podrobno seznanili 

z vsemi navodili,
– da so vsi uporabniki stroja 

seznanjeni z navodili in da so jih 
razumeli.

Upoštevajte tudi varnostne in 
upravljalne napotke ter navodila 
motorne kosilnice, na katero bo ta 
naprava priključena.

Varnostna navodila
Pred začetkom vseh del na 
aparatu
Zaščitite se pred poškodbami. Preden 
začnete karkoli delati na tem stroju,
– izklopite motor,
– izvlecite vžigalni ključ,
– pritrdite blokirno zavoro,
– počakajte, da se vsi premični deli 

popolnoma ustavijo; motor mora biti 
ohlajen,

– izvlecite vtič vžigalne svečke, tako da 
ni mogoč nehoten zagon motorja.

Med uporabo
Nevarnost poškodb – ljudi, zlastipa 
otroke, in domače živali, odstranite 
iz delovnega območja stroja.

Varnostna naprava
za zaščito pred poškodbami in 
materialnimi škodami.

Ko je vklopljen mehanizem za košnjo, 
se aktivira varnostni sistem za blokado 
in samodejno izklopi mehanizem za 
košnjo ali motor pri
– praznjenju / odpiranju naprave za 

zbiranje trave,
– pri snemanju naprave za zbiranje 

trave (npr. za delo s prikolico).

Pravilna uporaba stroja

Ta aparat je namenjen za uporabo
– kot naprava za pobiranje trave pri 

traktorjih za košnjo trave,
– v skladu z opisi in varnostnimi 

navodili, ki so podana v tem 
navodilu za ravnanje.

Kakršnakoli uporaba izven teh okvirjev 
se šteje za nenamensko. Proizvajalec 
ne jamči za škodo, ki nastane zaradi 
tega; tveganje nosi sam uporabnik.

Svojevoljne spremembe na stroju, 
izključujejo odgovornost proizvajalca 
za škode, ki zaradi tega nastanejo.

Razpakiranje/montaža

Montirajte stroj tako, kot je pokazano 
na slikah na začetku tega navodila.

Označevanje položajev

Označevanje položajev na napravi 
(npr. levo, desno) je podano zmeraj iz 
pogleda na napravi sedečega voznika.

Ravnanje

Slikovne predstavitve

Razprite slikovne strani na začetku 
Navodil za uporabo.

Odpiranje in zapiranje naprave 
za zbiranje trave
Slika 1

Odpiranje in zapiranje naprave za 
zbiranje trave se opravi elektrome-
hansko. 

Z aktiviranjem stikala (A) se odpira ali 
zapira naprava za zbiranje trave.

Odpiranje = pritisnite 
stikalo nazaj

Zapiranje = pritisnite 
stikalo naprej

Ko je dosežen maksimalen kot 
odpiranja, oz. zapiranja, se oglasi 
mehanizem za dviganje «s šumom 
podobnim ropotanju» – stikala tedaj 
ne smete naprej pritiskati.

Navodilo

Zaradi ravnanja z napravo za zbiranje 
trave, mora vžig stroja biti vklopljen.

Obešanje naprave za 
zbiranje trave
Slika 5
 Vključite vžig na kosilnici.
 Stikalo (A) pritisnite v položaj 

»Odpiranje«, dokler se dvižni 
cilinder popolnoma ne iztegne.

 Odstranite oba zaklopna razcepka 
na dvižnem cilindru.

 Napravo za zbiranje trave obesite na 
spodnje držalo (B) na kosilnici in jo 
potisnite do konca v smeri naprej.

 Napravo za zbiranje trave 
privzdignite z zadnjim držalom in jo 
povlecite vnaprej navzgor, dokler se 
ne zapne v držalo (C) na kosilnici.

 Napravo za zbiranje trave zasučite 
navzdol, dokler se ne zatakne 
v držalo (D) na kosilnici.

 Napravo za zbiranje trave primite na 
zadnjem držalu in povlecite sprožilni 
držaj (E) za odpenjanje naprave za 
zbiranje trave.

 Napravo za zbiranje trave nato 
polagoma spustite v smeri nazaj do 
polovice in jo nato pridržite. 
Sprožilni držaj ponovno popustite in 
sponki (F) in (G) na dvižnem cilindru 
vložite ter ju zavarujte z obema 
zaklopnima razcepkoma. 

Navodilo

Pazite na pravilen položaj zaklopnih 
razcepkov!
 Stikalo (A) pritisnite v položaj 

»Zapiranje«, dokler se naprava za 
zbiranje trave popolnoma ne zapre.
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Snemanje naprave za 
zbiranje trave
Slika 2

Pozor!

Sprožnik (B) za odpenjanje 
zbiralne košare sprožite samo, če 
je ta zaprta.
 Povlecite sprožilni držaj (B) za 

odpenjanje naprave za zbiranje 
trave in istočasno pritisnite stikalo 
(A) v položaj »Odpiranje«, dokler se 
naprava za zbiranje trave ne znajde 
v svoje najvišjem položaju pri 
odpiranju.

 Napravo za zbiranje trave primite na 
zadnjem držalu in istočasno 
odstranite obe sponki (C) in (D) 
z zaklopnima razcepkoma na 
dvižnem cilindru.

 Napravo za zbiranje trave primite za 
oba držala in jo kompletno snemite 
v smeri nazaj.

Navodilo

Če naprave za zbiranje trave ne 
montirate takoj spet na kosilnico, 
ponovno pritrdite oba zaklopna 
razcepka na dvižni cilinder in le-tega 
popolnoma spet vpotegnite. Pri tem 
stikalo (A) pritisnite v položaj 
»Zapiranje«, dokler se dvižni cilinder 
popolnoma ne vpotegne.

Praznjenje naprave za 
zbiranje trave
Ko pokošena trava ostaja na tleh ali se 
sliši signalni zvok kontrole nivoja 
polnjenja (opcija).
 Izklopite kosilni mehanizem.
 Odprite košaro za zbiranje trave – 

pokošena trava bo izpadla iz 
košare. Pri tem stikalo (A – slika 1) 
potegnite v položaj »Odpiranje«.

 Ponovno zaprite košaro za zbiranje 
trave. Pri tem stikalo (A – slika 1) 
pritisnite vnaprej v položaj 
»Zapiranje«, dokler se dvižni cilinder 
popolnoma ne vpotegne.

Delovanje kosilnice 
z opcijskim priborom

Pozor!
Pri obratovanju kosilnice s priborom, 
ki je montiran na zadnjem delu 
vozila, npr. s prikolico ali z deflek-
torjem, je potrebno napravo za zbi-
ranje trave sneti in dvižni cilinder 
dvižnega mehanizma popolnoma 
vpotegniti.

– Glej poglavje »Snemanje naprave za 
zbiranje trave«.

Delo s prikolico
Slika 3

Delajte samo z izklopljenim 
kosilnem mehanizmom
 Snemite napravo za zbiranje trave.
 Pritrdite prikolico za napravo za 

obešanje (A) in jo zavarujte.

Čiščenje

Ne uporabljajte visokotlačnih 
čistilnikov, ker lahko košaro za 
zbiranje trave tako poškodujete.

Pozor! Škode na stroju.

Mehanizma za dviganje (valja za 
dviganje), ter električnih vtičnih 
spojev ne smete prati z vodo.

Najbolj enostavno je očistiti stroj takoj 
po košnji.
 Snemite napravo za zbiranje trave in 

jo izpraznite.
 Košaro za zbiranje trave lahko 

očistite z močnim vodnim curkom 
iz cevi za zalivanje vrta.

 Pred naslednjo uporabo, mora 
naprava za zbiranje trave biti 
temeljito posušena.

Čiščenje izmetne 
odprtine kosilnice
(samo pri modelih s strgalom)

Slika 4

 Košenje previsoke oz. prevlažne 
trave lahko vodi do pretiranega 
nabiranja trave / zamašitve na 
izmetni odprtini. To lahko pripelje do 
tega, da se naprava za zbiranje trave 
ne bo več oziroma dovolj polnila.
 Izklopite motor.
 Pritrdite blokirno zavoro.
 Povlecite sprožilni držaj (B) 

zapahnitve naprave za zbiranje trave 
in istočasno potisnite stikalo (A) 
v položaj »Odpiranje«, dokler se 
naprava za zbiranje trave ne nahaja 
v najvišjem položaju odpiranja.

Pozor!
Sprožnik za odpenjanje zbiralne 
košare sprožite samo, če je ta 
zaprta.
 Čistilno pločevino (C) izvlecite 

nazaj, tako da trava pade iz 
odprtine.

 Čistilno pločevino potisnite ponovno 
nazaj do konca v odprtino.

 Zapiranje naprave za pobiranje 
trave:
– Potisnite stikalo (A) v položaj 

»Zapiranje«, dokler se naprava 
za zbiranje trave popolnoma ne 
zapre.
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Jamstvo

V vsaki državi veljajo jamstvene določbe, ki jih je objavila naša kompanija, oz. uvoznik. Motnje na vašem stroju, v okviru 
jamstvene obveze, bomo odpravili brezplačno, če je vzrok napaka v materialu ali proizvodna napaka. V primeru, če so 
izpolnjeni jamstveni pogoji, se obrnite na svojega prodajalca ali najbližjem predstavništvu.

Pomoč v primeru motenj

Motnja Možen vzrok Odpravljanje

Pokošena trava se več ne 
transportira v vrečo za zbiranje trave.

Hitrost vožnje previsoka. Zmanjšajte hitrost vožnjo.

Višina košnje je prenizka. Nastavite na večjo višino košnje.

Vreča za zbiranje trave je polna. Izpraznite vrečo za zbiranje trave.

Izmetna odprtina na kosilnici je 
zamašena.

Ugasnite motor in očistite izmetno 
odprtino (glej poglavje «Čiščenje 
izmetne odprtine»).

Pokošena trava se nepopolno 
transportira v vrečo za zbiranje trave.

Tkanina vreče za zbiranje trave je 
zamašena/zlepljena, prezračevanje je 
moteno.

Snemite napravo za zbiranje trave, 
očistite vrečo za zbiranje trave (glej 
točko «Čiščenje»).

Mehanizem za dviganje ni v funkciji. Varovalka je v okvari. Zamenjajte z varovalko iste jakosti. 
Če se varovalka ponovno izklopi, 
poiščite vzrok (v večini primerov, kratek 
stik).

Valj za dviganje je v okvari. Valj za dviganje morate zamenjati 
v specializirani delavnici.




