
MODEL  M2  in  M4
NAVODILO ZA UPORABO

1. Prekopalnik     2. Ročici   3. Pritrdilna puša    4. Ključa za montažo 5. Objemka
6. Vijaki     7. Matice        8. Gumijaste puše    9. Distančne puše
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FAZE  SESTAVLJANJA

NADOMESTNI DELI

PRIMERI ZA KATERE NE VELJA GARANCIJA
1. Prekopalnik ni primeren za kamnita področja. Kamenje lahko povzroči lomljenje nožev ali zobnikov. To     
    se šteje za napačno uporabo, zato tega garancija ne krije.

2. Noži so potrošni material in niso predmet garancije.

3. Prekopalnik, ki je bil predmet razstavljanja in sestavljanja s strani nepooblaščenega servisa ali druge  

    nepooblaščene osebe, izgubi garancijo.

4. Poškodb, ki nastanejo pri delu s prekopalnikom v mokri ali vlažni zemlji, garancija ne krije.

OPOZORILO!  
Vijaki nožev na napravi so pričvrščeni s pomočjo  sredstva za varovanje vijakov pred odvitjem LOCTITE®.

Za odstranitev nožev segrejte vijake s toplozračno  pištolo in nato odvijte vijake, saj bodo vijaki v
nasprotnem primeru počili.

Po namestitvi novih nožev, vijake spet pritrdite s pomočjo sredstva za varovanje vijakov  LOCTITE®.

Ne  uporabljajte prekopalnika če ta ni  očiščen vseh nečistoč kot so trava, vrvi, žice in podobno, ki se 
ujamejo med ohišje naprave in nože. To lahko povzroči poškodbe ohišja naprave.

1
Vstavite gumijaste puše v izvrtine obeh ročic.

Namestite pogonski obroč kosilnice na pogonsko gred kosilnice 
z navojem tako, kot prikazuje slika 6.

Ko pritrdilna puša pravilno sede na pogonski obroč kosilnice, jo 
fiksiramo tako, da na pogonsko gred kosilnice s ključem privijemo 
matico (pozor - levi navoj!).

S priloženima ključema za montažo 
močno zategnite prekopalnik
napritrdilno pušo na kosilnici
(z vrtenjem v levo). Pri odstranjevanju 
prekopalnika s ključema, je postopek 
obraten.

Priloženi ročici z vstavljenimi 
pušami pričvrstite na zgornjo 
stran prekopalnika s priloženimi 
vijaki in maticami, kot prikazuje 
slika 14.

Z dvodelno objemko objamemo cev ohišja kosilnice in na spodnji 
strani objemke pričvrstimo ročici, s pomočjo priloženih vijakov in 
matic.

Pritrdilno pušo namestite na gred kosilnice tako, da zunanji
vdolbljeni del lepo sede na pogonski obroč kosilnice. 

Prekopalnik privijačite na kosilnico z vrtenjem  pritrdilne puše v 
levo, vse do konca.

Vstavite distančne puše v gumijaste puše tako, da so kapice 
distančnih puš obrnjene na notranjo stran ukrivljenih koncev 
ročic.

Vijaka in matici na ročici privijemo s pomočjo ključev za
montažo.

Vaš prekopalnik je pripravljen za uporabo.
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Noži Gumijaste puše Puše za nože Ključa za montažo Pritrdilna puša Distančne puše5
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