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FELICITĂRI PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI MARCA BRECKNER. Acest manual conține informații 
importante despre siguranță, instalare, utilizare, întreținere, depozitare și depanare. Păstrați instrucțiunile 
într-un loc sigur pentru a putea găsi informațiile pe viitor sau pentru fi utile altor utilizatori. Având în vedere 
dezvoltarea tehnologică constantă și adaptarea la cele mai noi standarde de exigență ale UE, modificările 
tehnice și de design pot fi efectuate fără o notificare prealabilă. Fotografiile sunt doar in scop ilustrativ și 
este posibil să nu se potrivească exact cu produsul în sine. Nu este posibil să se exercite orice acțiune în 
justiție legată de manualul de utilizare. Pentru orice nelămurire, contactați importatorul sau distribuitorul. 
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SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
 

 Plăcuța de pe produsul dumneavoastră poate arăta simboluri. Acestea reprezintă 
informații importante despre produs sau instrucțiuni privind utilizarea acestuia. 

 Următoarele simboluri de avertizare vă reamintesc de măsurile de siguranță pe care 
trebuie sa le luați când folosiți produsul. 

 
Citiți manualul de instrucțiuni. 

 

 

Atenție! Tensiune periculoasă! 

  

Nu folosiți produsul în ploaie și nu îl lăsați afară când plouă 

 Țineți întotdeauna cablul la distanță de sursele de căldură, uleiuri sau muchii ascuțite. 
Scoateți imediat ștecherul din priză când cablul s-a deteriorat sau s-a încâlcit. 

  

Purtați mănuși de protecție! 

  

Purtați protecție pentru ochi și urechi 

 
Produs în conformitate cu standardele UE în vigoare 

 

 
Produsul are o izolație de protecție 

 

 
Nu debarasați produsele electrice împreună cu resturile menajere 



3 
 

 

 

 

 

 

Păstrați la distanță alte persoane sau animalele domestice 

 
Lungimea lamei 

 

 Viteza lanțului (la turație maximă) 

 
Atenție! Recul! 

 

 
Tensiune 

 
Puterea motorului 

 

 

 

Greutate 

 

 

 
Trageți înainte de utilizare 
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DESCRIEREA COMPONENTELOR 
 

BK98029 
 
 

 
 
 

A. Cablu de alimentare 

B. Mâner spate 
C. Suport cablu 
D. Indicator nivel de ulei 
E. Capacul rezervorului de ulei 
F. Piulița carcasei roții lanțului 
G. Maneta de frână (apărătoare) 

 

H. Lanț 

I. Lamă de ghidare 
J. Mâner frontal 
K. Motor electric 
L. Buton blocare de siguranță 
M. Comutator ON/OFF 
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GHID DE ILUSTRAȚII 
 

2. IMPORTANT! Trageți protecția în spate CU PUTERE pentru a dezactiva frâna. Lanțul nu se va deplasa 
dacă frâna lanțului este dezactivată. 

 

 

A) FRÂNĂ DEZACTIVATĂ B) FRÂNĂ ACTIVATĂ 

 



6 
 

 

 

 



7 
 

 

 

 



8 
 

 

 

 



9 
 

 

 

 



10 
 

 

 

 



11 
 

 

 

DESCRIEREA COMPONENTELOR 

 
BK98038 

 

 
1. Cablul principal 
2. Mânerul din spate 
3. Capacul rezervorului de ulei 
4. Mâner frontal 
5. Șurub carcasă roată lanț cu pinion 
6. Lamă de ghidare 
7. Lanț 
8. Indicator nivel de ulei 
9. Inel de ajustare a lanțului 

10. Opritor de siguranță 
11. Bară de protecție cu țepi 
12. Mâner frontal 
13. Motor electric 
14. Comutator ON/OFF 
15. Cârlig pentru cablu 
16. Mâner de   frânare   a   lanțului,   apărătoare 
mâner frontal 
17. Scut de protecției pentru lama drujbei 
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GHID DE ILUSTRAȚII 
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SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

Model BK98029 BK98038 

Tensiune 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ 

Putere (W) 2000 2400 

Lungime lamă (cm) 35 40 
Turație 7000 6500 

Tip lanț 3/8'', 1.3 mm 3/8'', 1.3 mm 

Viteză lanț (m/s) 13 13 

Greutate netă / brută (kg) 4.2 / 5.5 4.7 / 6 

Clasa de protecție II II 

Nivelul de protecție IP20 IP20 

Condiții de utilizare 0°C - +35°C 0°C - +35°C 

Specificațiile pot suferi modificări fără o notificare în prealabil 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a 
putea găsi informațiile în viitor sau pentru alți utilizatori. Vă rugăm să vă familiarizați cu următoarele 
informații, pentru a preveni deteriorarea produsului și leziuni utilizatorului, pagube materiale, sau deces. 

 
ATENȚIE! Acest produs nu a fost conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care 
acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană 
responsabilă pentru siguranța lor. 

 
Note privind tipurile de avertismente din acest manual: 
Atenție! Acest semn indică instrucțiuni care trebuie urmate pentru a preveni accidentele ce pot cauza 
vătămări corporale grave și deces și/sau pot cauza insuficiență mecanică, avarii sau daune. 

 
NOTĂ - Acest semn indică sfaturi de ghidare în vederea utilizării acestui produs. 

 

 
CONȚINUT 

 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
CONȚINUT 

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
SIGURANȚA ELECTRICĂ 
SIGURANȚA ÎN TIMPUL LUCRULUI CU DRUJBA 
RISCURI REZIDUALE 
PORNIREA 
UTILIZAREA DRUJBEI 
MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU RECUL 
PROTECȚIA CU ȚEPI 
TEHNICI DE TĂIERE 
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CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
DEPOZITARE 
DEPANARE 

SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB 
DEBARASARE 
GARANȚIA PRODUSULUI 

 

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE 
 

Acest produs este aprobat pentru a fi utilizat exclusiv în conformitate cu instrucțiunile de descriere și de 
siguranță prevăzute în acest manual. 

 

Echipamentul se poate utiliza numai la tăierea și tunderea gardurilor vii, arbuști și tufișuri ornamentale. 
Orice altă utilizare nu este corespunde proiectării. O utilizare necorespunzătoare nu este acoperită de 
garanție iar producătorul va respinge orice răspundere. Utilizatorul este responsabil pentru toate daunele 
cauzate terților și bunurilor acestora. Modificările neautorizate aduse drujbei exclud orice răspundere din 
partea producătorului pentru pagubele rezultate din acestea. 
Vă rugăm să rețineți că echipamentul nu a fost proiectat să fie utilizat în scopuri comerciale, comerț sau 
aplicații industriale. Garanția noastră va fi anulată în cazul în care produsul este utilizat în scopuri comerciale, 
comerț sau aplicații industriale sau în scopuri echivalente. 

 
ATENȚIE! Nu suprasolicitați produsul – utilizați-l numai în intervalul de performanță pentru care a fost 

conceput. 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

 
Înainte de a pune în funcțiune acest produs, este necesar să citiți instrucțiunile din acest manual. 

 

• Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea inițială. Acordați o atenție deosebită acestor instrucțiuni 
de siguranță. 

• Dacă observați daune din timpul transportului atunci când despachetați produsul, anunțați imediat 
distribuitorul. Nu folosiți produsul! 

• Debarasați ambalajul în mod ecologic. Duceți-l la un centru de colectare corespunzător. 
• Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare sau alte aspecte referitor la care aveți 

nedumeriri. Atunci când închiriați sau vindeți produsul, asigurați-vă că aveți toate documentele 
furnizate pentru a le oferi împreună. 

 

 

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 
 

ATENȚIE! Atunci când utilizați produsul, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a exclude 
riscul unor leziuni personale sau daune materiale. Vă rugăm de asemenea să respectați instrucțiunile 
speciale din capitolele respective. Unde se aplică, respectați directivele și reglementările legale pentru 
prevenirea accidentelor aferente folosirii acestui produs. 
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ZONA DE LUCRU 
 

• Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate și întunecate favorizează 
accidentele. 

• Verificați împrejurimile unde va fi utilizat drujba și îndepărtați toate obiectele care ar putea fi prinse și 
aruncate. Se pot cauza deteriorări ale drujbei sau accidentarea utilizatorului. 

• Nu utilizați produsul în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a 
prafului. 

• Păstrați la o distanță de siguranță copiii și persoanele din jur în timp ce utilizați produsul. Distragerea 
atenției poate duce la pierderea controlului. 

 

 

SIGURANȚĂ PERSONALĂ 
 

• Rămâneți vigilenți, fiți atenți la ceea ce faceți și folosiți-vă bunul simț atunci când utilizați un produs 
electric. Nu utilizați un produs electric atunci când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, 
alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării produsului poate duce la 
vătămări corporale grave. 

• Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de 
siguranță, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile 
pentru urechi utilizate pentru condiții potrivite de lucru vor reduce vătămările personale. 

• Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie fixă înainte de a porni produsul. O cheie fixă sau o cheie de 
reglare care este lăsată atașat la o componentă rotativă a produsului poate duce la vătămări personale 
sau deteriorări. 

• Nu vă aplecați prea departe. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Aceasta vă va permite 
să aveți un control mai bun al produsului în situații neașteptate. 

• Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și 
mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele 
mobile. 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU PRIMA UTILIZARE 
 

• Utilizatorul trebuie să citească manualul de utilizare înainte de folosire. 
• Lucrați la lumina zilei sau la lumină artificială bună. Dacă este posibil, nu folosiți drujba pe iarbă 

umedă. 

• Mențineți-vă stabilitatea când lucrați în pantă. 
• Nu faceți mișcări rapide sau bruște cu produsul. 
• Nu folosiți niciodată produsul cu dispozitivele de protecție sau grilele de protecție deteriorate sau fără 

niciun dispozitiv de protecție montat. 
• Nu vă întindeți cu mâinile sau picioarele în spatele sau sub piesele mobile rapide. 
• Opriți produsul și deconectați-l de la alimentare (de exemplu, trăgând ștecherul din priză), în 

următoarele cazuri: 

- În timpul pauzelor de lucru și în cazul în care produsul nu este folosit 
- Înainte de a efectua orice operațiune pe produs (curățare, întreținere) 
- În cazul în care cablul de conectare este deteriorat sau încâlcit 
- Dacă produsul este blocat 
- Dacă doriți să ridicați sau să mutați produsul 
- După ce ați lovit obiecte străine și dacă există zgomote sau vibrații neobișnuite (verificați produsul 
dacă prezintă daune înainte de a-l reporni și utiliza) 
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• Utilizați numai piese de schimb și accesorii livrate și recomandate de producător. Utilizarea 
componentelor neoriginale duce la anularea imediată a cererilor de garanție. 

• Nu este necesară o calificare, cu excepția unei lecții detaliate de utilizare a pompei. 
• Doar persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani pot lucra cu produsul. Excepție sunt cei care au urmat 

cursuri profesionale și sunt supervizați de instructor. 
 

 
SIGURANȚA ELECTRICĂ 

 
ATENȚIE! Respectați măsurile de siguranță esențiale atunci când utilizați această drujbă, inclusiv 
următoarele instrucțiuni, pentru a reduce pericolul de incendiu, electrocutare și vătămare corporală. 

 

• Conectați drujba numai la un circuit de alimentare care este protejat de curent protector cu curent de 

funcționare de maxim 30 mA. 
• Nu folosiți produsul în ploaie. 
• Protejați produsul de umiditate. Nu folosiți drujba în locuiri umede sau ude. 
• Nu lăsați niciodată drujba să funcționeze nesupravegheat. 
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat în timpul funcționării, deconectați imediat de la 

sursa de alimentare. Nu atingeți cablul și nu lucrați niciodată cu un cablu deteriorat. 
• Folosiți numai prelungitoare potrivite pentru munca în aer liber, cu protecție împotriva stropirii cu 

apă. Prelungitoarele cu fire transversale trebuie să fie pentru cabluri până la 25 m, de minim 1,5mm². 
Nu folosiți cabluri mai lungi de 25 m. 

• Desfășurați complet bobina cablului. Asigurați-vă că acesta nu este deteriorat. 
• Nu folosiți cablul pentru a trage ștecherul din priză. 
• Țineți cablul protejat de căldură, uleiuri și muchii ascuțite. 

 
ATENȚIE! Nu atingeți cablul deteriorat și trageți ștecherul din priză atunci când cablul este deteriorat în 
timp ce produsul funcționează. Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare. În cazul în care cablul de 
alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie imediat înlocuit cu un cablu fără defect, pentru a evita 
situațiile periculoase. 

 
 

PROTECȚIA PERSOANELOR 

 
Fiți pregătiți! Asigurați-vă că aveți cel puțin unul dintre următoarele lucruri: 

 
• Extinctor de foc corespunzător (extinctor cu spumă) 
• Trusă de prim ajutor complet echipată, la îndemâna utilizatorului sau a persoanei care îl însoțește. 

Trebuie să conțină suficiente accesorii pentru a bandaja rănile sfâșiate/tăiate. 
• Telefon mobil sau un alt dispozitiv pentru apelarea rapidă a unui serviciu de urgență. 

 

Nu lucrați singuri. Trebuie să aveți în preajma dvs. o altă persoană care cunoaște principiile de prim ajutor. 
Persoana care vă însoțește trebuie să păstreze distanța de siguranță față de zona de lucru, dar trebuie să 
vă poată vedea în orice moment. Lucrați numai în acele zone din care puteți apela rapid un serviciu de 
urgență. 

 
• În cazul în care cineva se taie, acoperiți rana cu o cârpă curată și apăsați puternic pentru a opri 

sângerarea. 
• Persoanele cu o circulație a sângelui deficitară care sunt expuse vibrațiilor excesive pot suferi leziuni 

ale vaselor de sânge sau a sistemului nervos. Vibrațiile pot cauza următoarele simptome la nivelul 



19 
 

 

 

degetelor, mâinilor sau a încheieturilor: amorțeală, furnicături, durere, senzație de înțepături, 
schimbarea culorii pielii. Dacă apar astfel de simptome, contactați un medic. 

 
Puneți siguranța pe primul loc în caz de incendiu: 

 
• Dacă focul vine de la motor sau fum apare din orice altă parte decât din orificiul de evacuare, în primul 

rând distanțați-vă de produs pentru a vă asigura siguranța fizică. 
• Folosiți un extinctor cu spumă sau o lopată pentru a arunca nisip sau materiale asemănătoare pe foc 

pentru a preveni răspândirea incendiului. 
• O reacție panicată ar putea duce ca incendiul și alte daune să devină mai extinse. 

 

 
SIGURANȚA ÎN TIMPUL LUCRULUI 

 
• Drujba nu trebuie să atingă alte obiecte înainte pornire. 
• Păstrați mâinile uscate, curate și fără grăsime. 
• Începeți să lucrați doar după ce ați stabilit o cale de retragere și ați curățat în jurul copacului ce 

urmează a fi tăiat. 
• Nu porniți motorul dacă aveți lama de ghidare orientată spre dumneavoastră,  întrucât ar putea 

provoca o rană gravă. 
• Când traversați un deal, stați mereu pe partea de sus, deoarece este posibil ca buștenii să se 

rostogolească. 

• Când tăiați o creangă sub tensiune, fiți atenți la arcul de întoarcere, pentru a nu fi lovit de creangă sau 
de drujba când tensiunea din fibrele de lemn este eliberată. 

• Dacă stați pe o scară când tăiați, acest lucru este extrem de periculos, deoarece scara poate aluneca și 
controlul asupra drujbei este limitat. Lucrul la înălțime trebuie realizat de profesioniști. 

• Păstrați ambele picioare pe pământ. Nu lucrați în poziții suspendate. 
• Opriți motorul înainte de a pune drujba jos. 
• Un drujba cu lanț este conceput pentru a fi utilizat cu ambele mâini - nu-l țineți cu o mână sau 

deasupra umerilor. 
• Fiți atenți atunci când tăiați crengi mici și mlădițe. Acestea pot devia drujba și provoca accidente. 
• Ghidați mereu cablul de alimentare în spatele utilizatorului. 
• Nu suprasolicitați drujba apăsând lama de ghidare pe lemnul de tăiat. 
• Nu tăiați cu partea de sus a lamei de ghidare. 
• Opriți drujba înainte de a părăsit locul de tăiere. 

 

 

RISCURI REZIDUALE 
 

Chiar dacă produsul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile, este imposibil de eliminat toate 
riscurile asociate cu funcționarea sa. Următoarele riscuri pot să apară, riscuri rezultate din construcția 
sa: 

• Pericol mecanic, cauzate de tăiere și proiectare. 
• Pericol electric cauzat de contactul cu piese sub tensiune înaltă (contact direct) sau cu piese de 

schimb, care au fost sub o înaltă tensiune din cauza unor defecțiuni ale produsului (contact indirect). 

• Pericol de căldură, rezultând în ardere sau opărire și alte leziuni cauzate de un posibil contact cu 
obiecte fierbinți sau alte materiale, inclusiv surse de căldură. 

• Risc de zgomot care poate duce la pierderea auzului (surzenie) și alte tulburări fiziologice (de exemplu 
pierderea echilibrului, pierderea cunoștinței) 
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• Risc de vibrații (rezultând în daune vasculare și neurologice ale sistemului mână-braț, de exemplu, așa- 
numita "boala degetelor albe") 

• Pericol de contact cu lichide nocive, gaz, vapori, fum și praf sau de inhalarea acestora, legate de emisii 
• Pericole cauzate de nerespectarea principiilor ergonomice în construcția produsului, de exemplu, 

pericole cauzate de o poziție nesănătoasă a corpului, suprasolicitarea sau poziția nenaturală a 
sistemului braț-mână, legate de construcția mânerului, echilibrul produsului. 

• Pericole cauzate de pornirea neașteptată, depășirea neașteptată a turațiilor motorului, cauzate de un 
defect/defecțiune a sistemului de control, legate de defecte ale mânerului și poziția utilizatorilor. 

• Pericole cauzate de imposibilitatea de a opri produsul în cele mai bune condiții, legate de soliditatea 
mânerului și poziția dispozitivului de oprire a motorului. 

• Pericole cauzate de un defect de sistemului de control al produsului, legate de soliditatea mânerului, 
poziția utilizatorilor și de marcare. 

• Pericole cauzate de rupere (a lanțului) în timpul funcționării. 
• Pericole cauzate de desprinderea unor piese și stropirea cu lichide. 

 

 

CERINȚE ELECTRICE 
 

• Nu utilizați niciodată produsul la o altă valoare a tensiunii decât 230V / 50 Hz. Circuitul trebuie să aibă 
împământare și protecție. 
• Conectați produsul numai la o priză dotată cu un dispozitiv de protecție pentru a preveni dispersia de 
curent (comutator FI), de maximum 30 mA. 

 
Notă: Dacă aveți nelămuriri, verificați cu furnizorul local de electricitate sau cu un electrician dacă doriți să 
vă asigurați de faptul că rețeaua locuinței dvs. îndeplinește aceste cerințe. 

 

 
DESPACHETAREA 

 
• Scoateți cu atenție produsul din cutie. 
• Verificați cu atenție toate piesele. În cazul în care există vreo piesă deteriorată sau lipsă, contactați 

distribuitorul sau un centru de service autorizat. 
• Nu debarasați materialele de ambalare până când nu ați analizat cu atenție dacă nu a rămas în ele 

vreo piesă a produsului. 
• Componentele ambalajului (pungi de plastic, agrafe, etc) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor; ar 

putea crea unele pericole. 

• Debarasarea ambalajelor trebuie făcută în conformitate cu reglementările în vigoare în țara în care 
echipamentul a fost instalat. 

• Asigurați-vă că pungile și recipientele din material plastic nu sunt lăsate undeva la întâmplare, întrucât 

poluează. 
• Dacă aveți unele temeri, nu folosiți produsul, până nu a fost verificată de către un centru de service 

autorizat. 
 

CONȚINUTUL PACHETULUI 

BK98029: 1 x corpul produsului, 1 x carcasă lamă de ghidare, 1 x lanț, 1 x manual de utilizare 

Accesoriile standard pot suferi modificări fără o înștiințare în prealabil. 

Acest produs necesită asamblare. Produsul trebuie asamblat corespunzător înainte de utilizare. 



21 
 

 

 

Dacă produsul observați deteriorări în timpul transportului sau în timpul despachetării, înștiințați imediat 
furnizorul dvs. Nu utilizați produsul! Vă recomandăm să păstrați ambalajul pentru o utilizare ulterioară. 
Materialele de ambalare trebuie să fie reciclate sau debarasate în conformitate cu legislația în vigoare. 
Sortați părțile ambalajului in funcție de material și predați-le centrelor de colectare corespunzătoare. Pentru 
mai multe informații, contactați autoritățile locale. 

 
 

MFE 34-40: Verificați dacă aveți toate componentele produsului, conform imag. B: 
 

1. Carcasa lamei de ghidare 

2. Lama de ghidare 
3. Corpul drujbei 
4. Lanțul 
5. Manual 

 
Înainte de porni drujba, reglați lanțul, completați cu ulei de lanț și verificați lubrifierea automată și 
funcționarea frânei lanțului. 

 

ASAMBLAREA ȘI PORNIREA 
 

ATENȚIE! Opriți produsul și deconectați-l de la priză înainte de orice operațiune la produs. Așteptați ca 
toate componentele în mișcare să se oprească de tot. Nerespectarea acestui pas poate avea ca rezultat o 
pornirea accidentală și leziuni serioase. 

 
Nu porniți niciodată produsul fără echipamentul corespunzător atașat. Utilizați produsul doar dacă a fost 
complet asamblat. 

 

BK98029: 

INSTALAREA LAMEI DE GHIDARE ȘI A LANȚULUI 
 

Atenție! Lanțul are margini ascuțite. Pentru siguranța dvs., utilizați mănuși de lucru. 
 

Important! Apărătoarea frontală (frâna de lanț) trebuie dezactivată când instalați lama de ghidare și lanțul 
(imag. 2). 

 
1. Așezați drujba pe o suprafață dreaptă. 
2. Dezactivați frâna de lanț trăgând ferm de apărătoare spre înapoi până auziți un ”click” (imag. 2). 
3. Eliberați tensiunea lanțului de la șurubul de tensionare (imag. 5A). 
4. Destrângeți piulița (imag. 6A) de pe carcasă pentru a detașa carcasa roții lanțului cu pinion. 
5. Detașați ansamblul carcasei lanțului (imag. 7) 
6. Așezați lanțul pe lama de ghidare asigurându-vă că dinții lanțului de pe partea de sus a lamei de 

ghidare sunt îndreptați către partea din față – vedeți marcajele de pe lama de ghidare (imag. 8A). 
Dacă nu se află în direcția potrivită, lanțul nu va tăia. 

7. Pentru a asambla lama și lanțul, aliniați-le cu pinionul și știftul. Rotiți lanțul în jurul pinionului (imag. 
7A) și apoi fixați lama pe știft. 

8. Asigurați-vă că toate legăturile lanțului sunt așezate precis în canelura lamei și că lanțul este ghidat 
corespunzător în jurul pinionului de rulare (imag. 7). Flexiunea lanțului este normală. 

9. Poziționați carcasa roții lanțului cu pinion. Mai întâi așezați fila la carcasă în canelura 
corespunzătoare de pe placă (imag. 9A). 
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10. Strângeți ușor bolțul, întrucât va mai trebui să tensionați drujba. 
11. Urmăriți instrucțiunile din capitolul ”Tensionarea lanțului drujbei”. 

 
Înainte de a porni drujba, ajustați lanțul, umpleți cu ulei de lanț și verificați lubrifierea automată și 
funcționalitatea frânei de lanț. 

 

 

TENSIONAREA LANȚULUI 
 

Cu un lanț întins corect veți obține performanțe de tăiere mai bune și o durabilitate îndelungată. 
 

ATENȚIE! Un lanț întins incorect se poate rupe sau cădea de pe șină și să cauzeze leziuni. Verificați 
tensiunea lanțului înainte de a porni drujba și după o oră de utilizare. 

 
Notă: Lanțurile se lungesc ușor pe măsură ce pinii legăturilor se fixează la locul lor. Aceasta se întâmplă din 
cauza presiunii aplicate pe lanț, proces care continuă pe toată durata de viață a lanțurilor pe măsură ce se 
uzează. 

 
Lanțul este tensionat corect în cazul în care nu mai atârnă pe partea inferioară a lamei și poate fi rotit 
complet de jur împrejur cu mâna pe care purtați mănușă. În cazul în care lanțul drujbei este tensionat cu 9 N 
(aprox. 1 kg), diferența dintre lanțul drujbei și șina de ghidare nu poate fi mai mare de 3 mm (imag. 10). 

 
1. Asigurați-vă că frâna lanțului a fost eliberată, astfel încât maneta frânei să fie trasă în sus spre mânerul 

frontal. 
2. Rotiți șurubul de strângere (imag. 11A) spre stânga cu o rotație sau două complete. ATENȚIE: Dacă 

încercați să rotiți șurubul de tensionare în timp ce piulița este strânsă, lanțul nu se va slăbi și există riscul 
de a deteriora șurubul și știftul de tensionare. 

3. Pentru a strânge tensiunea drujbei, rotiți inelul de reglare a lanțului (imag. 12A) spre dreapta. Pentru a 
slăbi tensiunea, rotiți inelul de reglare a lanțului spre stânga. 

4. Strângeți din nou șurubul de fixare. 
5. Cu un nou lanț de drujba, trebuie să reglați din nou tensiunea lanțului după cel puțin 5 operațiuni de 

tăiere. 
6. Când transportați sau depozitați lanțul, fixați întotdeauna carcasa lamei de ghidare (imag. 13). 

 

 

LUBRIFIEREA LANȚULUI 
 

ATENȚIE! Drujba nu este umplut cu ulei. Este foarte important să umpleți cu ulei înainte de utilizare. 
 

ATENȚIE! Șina și lanțul nu trebuie să rămână niciodată fără ulei. Dacă folosiți drujba cu prea puțin ulei, 
performanța de tăiere și durata de viață a drujbei se va reduce, din cauza faptului că lanțul se uzează mai 
repede. 

 

Drujba este echipat cu un sistem automat de ulei. De îndată ce motorul este pornit, uleiul se prelinge pe 
lama lanțului. 



23 
 

 

 

UMPLEREA CU ULEI DE LANȚ 
 

Trebuie să verificați periodic nivelul de ulei (imag. 14A). Dacă acesta se află la marcajul minim (imag. 14), 
adăugați ulei. Utilizați ulei de motor ecologic pentru lubrifierea lanțurilor. 

 
NOTĂ: Nu utilizați ulei vechi sau regenerat, care poate cauza deteriorarea pompei de ulei. 

 

1. Deșurubați capacul de umplere cu ulei (imag. 15A) și umpleți cu ulei pentru lanț. 
2. Ștergeți uleiul care s-a vărsat și închideți capacul la loc. 

 

ATENȚIE! Se poate scurge ulei de la drujba. 
 

Țineți cont de faptul că un drujba utilizează ulei și că uleiul se poate scurge, mai ales când este așezat pe o 
parte sau vertical. Acesta este un fenomen obișnuit, cauzat de necesitatea aerisirii rezervorului de ulei și nu 
poate fi un motiv de plângere. Întrucât fiecare drujba este verificat și testat cu ulei, poate să rămână o 
cantitate mică în rezervor, care se scurge în timpul transportului. 
Înainte de a depozita un drujba, vă recomandăm să lăsați o cantitate minimă de ulei în rezervor și să puneți 
drujba deoparte pe un recipient pentru a capta uleiul (de exemplu o tavă cu margini ridicate). Uleiul vărsat 
trebuie debarasat ecologic. 

 

 
VERIFICAREA SISTEMULUI DE LUBRIFIERE AUTOMAT 

 
Verificați nivelul uleiului și sistemul automat de ungere înainte de a începe munca. 
Porniți drujba și țineți-l deasupra unui fundal luminos. Drujba nu trebuie să atingă solul. Dacă se observă o 
urmă de ulei, drujba este fără probleme (imag. 16A). 

 
ATENȚIE! Uleiul poate deveni vâscos în condiții de vreme rece. Dacă nu se poate vedea nici o urmă de ulei, 
curățați conducta fluxului de ulei care e posibil să fie înfundată sau duceți drujba la reparat în unul din 
centrele noastre de service. 

 
 

BK98038: 
 

ASAMBLAREA 
 

• Așezați drujba pe o suprafață dreaptă. 

• Rotiți șurubul de fixare (F-1) spre stânga pentru a detașa carcasa pinionului de lanț (G-1). 
• Pentru montarea lamei și a lanțului așezați ansamblul pe bolț, astfel încât roata de tensionare să fie 

îndreptată în afară (G-3). 
• Întindeți lanțul în afară într-o buclă cu muchiile de tăiere spre dreapta (H). 

• Așezați lanțul în jurul pinionul de lanț (G-2) și în canelura din lama drujbei. Flexiunea lanțului este 
normală. 

• Poziționați carcasa pinionului de lanț pinionului (G-1). Mai întâi poziționați lamela pe carcasă în 
crestătura corespunzătoare pe placă. Strângeți ușor șurubul de fixare (-A 7), întrucât va mai trebui să 
tensionați drujba. 

• Pentru a strânge drujba, rotiți inelul de reglare a lanțului (C-3) spre dreapta. Pentru a elibera 
tensiunea, rotiți inelul de reglare a lanțului spre stânga. 

• Strângeți șurubul de fixare (C-2) din nou. 
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TENSIONAREA LANȚULUI 
 

Cu un lanț întins corect veți obține performanțe de tăiere mai bune și o durabilitate îndelungată. 
 

ATENȚIE! Testați tensiunea lanțului înainte de fiecare pornire a drujbei. 
 

Lanțul este întins corect dacă nu atârnă în partea inferioară a lamei și poate fi rotit complet cu mâna, 
protejată de o mănușă. Când lanțul drujbei este tensionat cu 9 N (aprox. 1 kg), diferența dintre lanțul drujbei 
și șina de ghidare nu trebuie să fie mai mult de 2 mm. 

• Asigurați-vă că frâna de lanț a fost eliberată, adică maneta frânei de lanț este trasă în sus pe mânerul 
din față (C-1). 

• Desfaceți șurubul de fixare (C-2). 
• Pentru a strânge drujba, rotiți inelul de reglare a lanțului (C-3) spre dreapta. Pentru a elibera 

tensiunea, rotiți inelul de reglare a lanțului spre stânga. 
• Strângeți din nou șurubul de fixare (C-2). 
• Cu un lanț de drujba nou, trebuie să reglați tensiunea lanțului după cel puțin 5 operațiuni de tăiere. 

 

 
LUBRIFIEREA LANȚULUI 

 
ATENȚIE! Șina și lanțul nu trebuie să fie niciodată fără ulei. Dacă folosiți drujbe electrice cu prea puțin ulei, 
performanța de tăiere și durata de viață a drujbei se va reduce, din cauza faptului că lanțul se uzează mai 
repede. 

 
Drujba este echipat cu un sistem de lubrifiere cu ulei automat. Când motorul este accelerat, uleiul se 
prelinge mai repede pe lama lanțului. 

 
• Verificați nivelul de ulei și completați cu regularitate (A-8). 
• Folosiți numai ulei ecologic biodegradabil pentru a lubrifia lanțul. (de ex. CASTROL BIO RAPS) 

 
NOTĂ: Nu folosiți ulei uzat sau regenerat care poate provoca daune la pompa de ulei. 

 
• Deșurubați capacul rezervorului de ulei (A-3) și umpleți cu ulei de lanț. 
• Ștergeți orice cantitate de ulei vărsat și închideți din nou capacul. 

 

 

UTILIZAREA DRUJBEI 
 

ATENȚIE! Porniți drujba numai atunci când lama lanțului, lanțul și carcasa pinionului cu lanț sunt 
asamblate corect. Asigurați-vă că tensiunea de la sursa de alimentare este în conformitate cu eticheta de 
pe produs. Asigurați-vă că aveți o poziție sigură. 

 
ATENȚIE! Drujba poate elimina ulei, vedeți instrucțiunile de siguranță. 
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PORNIREA 

BK98029 

Pentru a lucra în siguranță, verificați următoarele înainte de fiecare utilizare: 
 

1. Siguranța drujbei 
 

Verificați siguranța drujbei, în mod deosebit lama cu lanț, frâna de lanț și lanțul înainte de utilizare. Nu 
utilizați drujba dacă este deteriorat. 

 
2. Rezervorul de ulei 

 

Nivelul de ulei din rezervor. Chiar și în timpul lucrului, verificați dacă este suficient ulei în rezervor. Nu 
utilizați niciodată drujba fără ulei de lanț sau cu un rezervor de ulei gol, întrucât poate duce la o deteriorare 
gravă a produsului. Verificați la timp nivelul de ulei. 

 
3. Lanțul drujbei 

 
Verificați întotdeauna tensiunea lanțului înainte de utilizare, după primele tăieturi și cu regularitate în timpul 
utilizării, la aprox. 10 minute. Înainte de utilizarea inițială, un lanț nou se poate lungi considerabil. Acest lucru 
este normal în timpul pauzei iar intervalul dintre ajustările ulterioare sa va lungi rapid. Un lanț nou necesită 
un rodaj de aprox. 5 minute. 

 
4. Purtați îmbrăcăminte de protecție 

 
Purtați îmbrăcăminte de lucru potrivită în timpul utilizării, care să vă permită să vă mișcați liber. 

 

5. Utilizați protecție pentru cap, ochi și urechi 
 

Purtați întotdeauna o cască de siguranță, căști, ochelari de protecție sau mască de protecție, mănuși cu 
protecție pentru tăieturi, încălțăminte de siguranță cu protecție pentru tăieturi, cu tălpi solide și pantaloni de 
protecție. 

 

ATENȚIE! Porniți drujba doar dacă lama, lanțul și carcasa roții pinionului cu lanț au fost asamblate 
corespunzător. Asigurați-vă că lama și lanțul nu ating un obiect când porniți drujba. 

 
1. Detașați carcasa de protecție a ghidajului. 
2. Eliberați frâna lanțului, unde schimbați brațul frânei pe mânerul frontal. 
3. Formați o buclă la capătul prelungitorului și agățați-l de cârlig (imag. 17) la mânerul din spate. 
4. Conectați ștecherul la o priză. 
5. Țineți drujba ferm, cu ambele mâini, cu mâna dreaptă pe mânerul din spate și mâna stângă pe 

mânerul frontal. Degetul mare și degetul arătător trebuie să prindă bine mânerele. 
6. Pentru a porni drujba, activați opritorul de pornire (imag. 18A) cu degetul mare de la mâna dreaptă, 

apoi apăsați comutatorul ON/OFF (imag. 18B) iar drujba electrică va funcționa la turație maximă. 
Eliberați apoi opritorul. 

7. Drujba se oprește când eliberați comutatoarele. Nu este posibilă comutarea funcționării continue. 
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BARA DE PROTECȚIE CU ȚEPI 

 
Această drujbă are o bară de protecție cu țepi (19A) pentru tăiere mai ușoară și pentru reducerea riscului de 
recul. Folosiți-o după cum urmează: țineți drujba în așa fel încât bara cu țepi să atingă lemnul de tăiat. 
Rotația lemnului va avea tendința să tragă drujba înăuntrul lemnului. Folosită corect, bara de protecție cu 
țepi poate opri zvâcnirile bruște sau reculurile. 

 

 
FRÂNA DE LANȚ / PROTECȚIA ANTI-RECUL 

 
Frâna de lanț se activează automat în situația unui recul. Când lama de ghidare este ridicată, încheietura 
mâinii utilizatorului de pe mânerul drept se lovește de protecția frontală, fapt ce cauzează deplasarea înainte 
a protecției frontale și activarea frânei lanțului. 

 
1. Frâna lanțului (imag. 20A) poate fi activată manual prin deplasarea înainte a protecției frontale. 
2. Pentru a elibera frâna lanțului, trageți cu fermitate protecția frontală către mânerul din dreapta până 

se aude un ”click”. 
 

ATENȚIE: Verificați dacă frâna lanțului funcționează corespunzător, de fiecare dată când drujba este 
utilizat. 

 

 
VERIFICAREA FRÂNEI DE LANȚ 

 
ATENȚIE! Motorul nu poate fi pornit dacă frâna de lanț este acționată. Nu acționați frâna de lanț pentru a 
porni drujba sau pentru a-l opri. 

 

1. Eliberați frâna de lanț prin deplasarea brațului frânei pe mânerul din față (imag. 20). 
2. Așezați drujba electrică pe o suprafață solidă și dreaptă. Nu trebuie să intre în contact cu alte obiecte. 
3. Conectați dispozitivul la priză. 
4. Țineți ferm drujba electrică cu ambele mâini, cu mâna dreaptă pe mânerul din spate și mâna stângă pe 
mânerul din față. Toate degetele trebuie să se închidă în siguranță pe mânere. 
5. Porniți drujba electrică. 
6. Acționați maneta frânei de lanț, cu motorul funcționând, cu mâna stângă. Lanțul ar trebui să se oprească 
brusc. 
7. Dacă frâna de lanț funcționează corect, eliberați comutatorul ON/FF și frâna de lanț. 

 
ATENȚIE! Dacă frâna de lanț nu funcționează corespunzător, nu trebuie să utilizați drujba electrică. Duceți 
drujba electrică în Centrul nostru de Service pentru reparații. 



27 
 

 

 

BK98038 
 

• Verificați înainte de pornire, fie există suficient ulei de lanț în rezervor și, dacă este necesar, 
completați cu ulei de lanț (vedeți capitolul Pornirea). 

• Eliberați frâna de lanț, setând brațul frânei (C-1) înapoi pe mânerul din față. 
• Formați o buclă din capătul cablului prelungitor și agățați-l pe suportul de detensionare (imag. D) la 

mânerul din spate. 
• Conectați drujba la priză. 
• Țineți drujba electrică ferm cu ambele mâini, cu mâna dreaptă pe mânerul din spate și mâna stângă 

pe mânerul din față. Toate degetele trebuie să prindă în siguranță mânerele. 
• Pentru pornire, activați comutatorul de pornire (A-10) cu degetul mare de la mâna dreapta și apoi 

apăsați comutatorul ON/OFF (A-14); drujba va funcționa la turație maximă. Eliberați din nou 
comutatorul de pornire. 

• Drujba se oprește atunci când eliberați din nou comutatorul ON/OFF. Setarea funcționării continue 
nu este posibilă. 

 

 
VERIFICAREA FRÂNEI DE LANȚ 

 
ATENȚIE! Motorul nu poate fi pornit dacă frâna de lanț este acționată. Nu acționați frâna de lanț pentru a 
porni drujba sau pentru a-l opri. 

 
• Eliberați frâna de lanț prin deplasarea brațului frânei pe mânerul din față (C-1). 
• Așezați drujba electrică pe o suprafață solidă și dreaptă. Nu trebuie să intre în contact cu alte obiecte. 
• Conectați produsul la priză. 
• Țineți ferm drujba electrică cu ambele mâini, cu mâna dreaptă pe mânerul din spate și mâna stângă pe 

mânerul din față. Toate degetele trebuie să se închidă în siguranță pe mânere. 
• Porniți drujba electrică. 
• Acționați maneta frânei de lanț (imag. E), cu motorul funcționând, cu mâna stângă. Lanțul ar trebui să 

se oprească brusc. 
• Dacă frâna de lanț funcționează corect, eliberați comutatorul ON/OFF și frâna de lanț. 

 
ATENȚIE! Dacă frâna de lanț nu funcționează corespunzător, nu trebuie să utilizați drujba electrică. Duceți 
drujba electrică în Centrul nostru de Service pentru reparații. 

 

 

VERIFICAREA SISTEMULUI AUTOMAT DE ULEI 
 

• Verificați nivelul uleiului și sistemul automat de ungere înainte de a începe munca. 
• Porniți drujba și țineți-l deasupra unui fundal luminos. Drujba nu trebuie să atingă solul. 
• Dacă se observă o urmă de ulei, drujba este fără probleme. Selectați regulatorul de ulei pentru a 

preveni formarea picăturilor de ulei, dar și pentru a preveni ca lanțul de rulare să devină uscat. Când 
drujba este depozitat, setați regulatorul de ulei la zero. 

 
ATENȚIE! Uleiul poate deveni vâscos în condiții de vreme rece. Setați regulatorul de ulei la maxim. 

 
ATENȚIE! Dacă nu se poate vedea nici o urmă de ulei, curățați conducta fluxului de ulei care e posibil să fie 
înfundată sau duceți drujba la reparat în unul din centrele noastre de service (consultați pag. 21 pentru 
adresa noastră). 
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SCHIMBAREA LAMEI DRUJBEI 
 

• Așezați drujba pe o suprafață dreaptă. 
• Rotiți șurubul de fixare (F-1) spre stânga pentru a detașa carcasa pinionului de lanț (G-1). 
• Detașați lama drujbei și lanțul. 
• Pentru montarea lamei și a lanțului așezați ansamblul la bolț astfel încât roata de tensionare să fie 

îndreptată spre exterior. (G-3). 
 

 
MONTAREA LANȚULUI 

 
• Întindeți lanțul afară într-o buclă cu muchiile de tăiere spre dreapta (H). 

• Așezați lanțul în jurul pinionul de lanț (G-2) și în canelura din lama drujbei. Flexiunea lanțului este ceva 
normal. 

• Strângeți lanțul rotind butonul de tensionare (G-3) spre dreapta. 
• Poziționați carcasa pinionului de lanț (G-1). Mai întâi așezați lamela pe carcasă în crestătura 

corespunzătoare a plăcii. Strângeți puțin șurubul de fixare (A-5), întrucât va mai trebui să tensionați 
drujba. 

 
ATENȚIE! Consultați secțiunea cu Pornirea cu privire la modul în care se tensionează lanțul drujbei. 

 

 
MĂSURI DE PREVENIRE A RECULULUI 

 
• În anumite situații, atingerea vârfului lamei poate produce o reacție rapidă inversă, aruncând lama de 

ghidare în sus și spre utilizator (aceasta situație este cunoscută ca recul de rotație). Prinderea lanțului 
drujbei de-a lungul părții superioare a lamei poate împinge rapid șina de ghidare înapoi spre utilizator 
(acest lucru este cunoscut sub numele de recul liniar) 

• Oricare dintre aceste reacții  pot cauza pierderea controlului  asupra drujbei,  provocând vătămări 
corporale grave. 

• Ca utilizator al drujbei, trebuie să luați mai multe măsuri pentru a vă asigura că nu se produc accidente 
și că nu vă răniți. 

• Reduceți elementul surpriză, înțelegând ce anume cauzează un recul. 
• Evenimentele neprevăzute contribuie la accidente. Reculul de rotație este prevenibil dacă țineți vârful 

lamei neprotejate departe de atingerea unui obiect sau a solului. 
• Nu utilizați drujba cu o singură mână! 
• Utilizatorul, persoana care ajută sau persoanele din apropiere se pot accidenta grav dacă folosiți 

drujba cu o singură mână. 
• Mențineți o prindere fermă pe drujba, cu ambele mâini, cu mâna dreaptă pe mânerul din spate și 

mâna stângă pe mânerul din față când motorul este pornit. 
• Prindeți bine cuprinzând cu degetele mânerele drujbei. O prindere firmă vă va ajuta să reduceți reculul 

și să mențineți controlul asupra drujbei. Folosiți ambele mâini pentru a controla drujba în orice 
moment. 

• Nu vă întindeți și nu tăiați mai sus de nivelul pieptului. 
• Asigurați-vă că zona în care tăiați este fără obstacole. 
• Nu permiteți ca vârful lamei să atingă un buștean, o creangă sau orice alt obstacol care ar putea fi lovit 

în timp ce folosiți drujba (imag. X, Y) 
• Tăierea la turații mari poate reduce riscul de recul. Dar, tăierea la accelerație sau turații reduse ale 

motorului poate fi de preferat pentru a controla drujba în situații tensionate și poate reduce, de 
asemenea, probabilitatea apariției unui recul. 
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• Respectați cu atenție instrucțiunile de ascuțire și de întreținere din acest manual. 
• Utilizați numai lame și lanțuri de schimb specificate de producător sau echivalente acceptabile ale 

acestor lame și lanțuri. 
 

PROTECȚIA CU ȚEPI 
 

Această drujbă are o protecție cu țepi pentru o tăiere mai ușoară și pentru reducerea riscului de recul. 
Folosiți-o după cum urmează: țineți drujba în așa fel încât protecția cu țepi să atingă lemnul ce urmează a fi 
tăiat. Rotația lemnului va avea tendința să tragă drujba înăuntrul lemnului. Folosită corect, protecția cu țepi 
poate opri zvâcnirile bruște sau reculul. 

 

 

TEHNICI DE TĂIERE 
 

TESTARE ÎNAINTE DE TĂIERE 
 

• Familiarizați-vă cu drujba dvs. înainte de a începe tăierea propriu-zisă. 
• În acest scop, ar putea fi înțelept să exersați prin tăierea unor bușteni mici sau a unor crengi de mai 

multe ori. 

• Nu permiteți ca în zona de lucru să fie persoane străine sau animale. 
• Când există mai mulți utilizatori - Păstrați o distanță de siguranță între doi sau mai mulți utilizatori 

când aceștia lucrează împreună în același timp. 
 

 

INSTRUCȚIUNI DE TĂIERE 
 

• Țineți drujba ferm, cu ambele mâini, în orice împrejurare. 

• În orice situație, utilizarea drujbei este o muncă ce trebuie efectuată de o singură persoană. 
• Asigurați-vă că lanțul este tensionat corect. 
• Este dificil uneori să aveți grijă de propria siguranță, așadar nu vă asumați responsabilitatea pentru 

încă o persoană care vă ajută. 
• După ce ați învățat tehnicile de bază de utilizare a drujbei, cel mai bun ajutor va fi propriul bun simț. 
• Modul potrivit de a ține drujba este să stați pe partea stângă a drujbei cu mâna stângă pe mânerul din 

față astfel încât să puteți opera comutatorul cu degetul arătător de la mâna dreapta. 
• Înainte de a încerca să doborâți un copac, tăiați câțiva bușteni mici sau crengi. 
• Familiarizați-vă bine cu comenzile și reacțiile drujbei. 
• Porniți motorul, vezi dacă funcționează în mod corespunzător. 
• Nu este necesar să apăsați puternic în jos pentru a face drujba să taie. 

• Dacă lanțul este ascuțit în mod corespunzător, tăierea ar trebui să fie relativ ușoară. 
• Împingerea drujba prea tare va încetini motorul și tăierea va fi de fapt mult mai dificilă. 
• Unele materiale pot afecta negativ carcasa drujbei dumneavoastră. (de exemplu: acidul de palmier, 

îngrășăminte etc.) 
• Pentru a evita deteriorarea carcasei, îndepărtați cu grijă rumegușul acumulat în jurul comutator și în 

zona lamei de ghidare. 
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DOBORÂREA UNUI COPAC 
 

ATENȚIE! Doborârea copacilor necesită multă experiență. Faceți aceasta numai dacă puteți mânui în 
siguranță un drujba electrică. 

 
• Un copac care cade poate deteriora grav orice ar putea lovi - o mașină, o casă, un gard, o linie de 

alimentare sau un alt copac. 
• Stabiliți direcția în care doriți să cadă copacul ținând cont de direcția vântului, poziția ramurilor, 

înclinarea copacului, ușurința tăierii și secționării ulterioare a ramurilor și de alți factori importanți la 
momentul respectiv. 

 

ATENȚIE! Selectați un drum de retragere. Când copacul începe să cadă, ar trebui să vă retrageți departe de 
direcția de cădere, la un unghi de 45 de grade și cel puțin 3 m de trunchi, pentru a evita ca trunchiul să 
lovească înapoi pe ciot. (imag. 21-1) (imag. I-1) 

 
• Stabiliți direcția în care doriți să cadă copacul ținând cont de direcția vântului, poziția ramurilor, 

înclinarea copacului, ușurința tăierii și secționării ulterioare a ramurilor și de alți factori importanți la 
momentul respectiv. 

• Eliberați zona din jurul copacului și asigurați-vă că aveți un punct de sprijin bun și drum de retragere 
bine stabilit. 

• Asigurați-vă că persoanele din jur sunt conștiente că este tăiat un copac și asigurați-vă oamenii și 
animalele sunt la o distanță de siguranță. 

• Faceți o tăietură la o treime din grosimea copacului pe partea de doborâre (imag. 21-2) (imag. I-2). 
• Faceți tăietura de doborâre (imag. 21-3) (imag. I-3) pe partea opusă crestăturii inițiale și puțin mai 

sus decât crestătura. Pe măsură ce tăietura de doborâre se apropie de crestătură, copacul va începe 
să cadă. 

• Îndepărtați drujba din tăietură, opriți motorul de la comutatorul ON/OFF (imag. I), puneți drujba jos 
și părăsiți zona pe drumul de retragere. 

 

 
TĂIEREA RAMURILOR 

 
• Tăierea de ramuri reprezintă procesul de îndepărtare a ramurilor de pe un copac doborât. Verificați 

direcția în care o ramură se va îndoi înainte de a fi tăiată. Tăiați întotdeauna pe partea opusă direcției 
de îndoire, astfel încât șina de ghidare să nu fie prinsă în tăietură. 

• Pentru ramurile mai mari care nu pot fi înlăturate într-o singură tăietură, face o tăietură inițială pe 
partea îndoită și definitivați cu drujba din direcția opusă (imag. 22). 

• Nu îndepărtați ramurile care susțin copacul căzut pe pământ, până când copacul nu a fost tăiat în 
bucăți. 

 
ATENȚIE! Păstrați întotdeauna o poziție stabilă. Nu stați pe buștean. Fiți atent la faptul că bușteanul s-ar 
putea rostogoli. Atunci când lucrați pe o pantă, stați mereu pe partea din sus a bușteanului. 

 
ATENȚIE! Acordați atenție la reculul unei crengi tăiate. 

 

 
SECȚIONAREA 

 
• Secționarea se referă la tăierea unui buștean în bucăți pe lungime pentru o manevrare mai ușoară. 
• Pentru a tăia un buștean întins pe pământ, în primul rând tăiați-l pe jumătate (imag. 23), apoi 

rostogoliți bușteanul și tăiați de pe partea opusă. Pentru a tăia capătul unui buștean rezemat pe sol, 
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mai întâi tăiați din partea de jos o treime prin buștean apoi finalizați tăind cu drujba din partea de sus. 
Pentru a tăia un buștean în mijlocul a două suporturi care îl țin de pe sol, mai întâi tăiați în jos din 
partea de sus o treime prin buștean apoi finalizați tăind cu drujba de la partea de jos (imag. 24). 

 
ATENȚIE! Evitați tăierea în pământ deoarece acest lucru va toci mai repede drujba. 

 

 
CURĂȚAREA DE CRENGI 

 
• Curățare de crengi se referă la tăierea unei crengi sau unei ramuri dintr-un copac în picioare. 
• În primul rând tăiați din partea de jos și finalizați în jos din partea de sus (imag. 25). 

 

ATENȚIE! Nu folosiți un punct de sprijin instabil sau o scară. Nu vă întindeți prea tare. Nu tăiați mai sus de 
înălțimea umerilor. Utilizați întotdeauna ambele mâini pentru a ține drujba. 

 
 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
 

ATENȚIE! Vă recomandăm să apelați la un centru de service autorizat pentru toate reparațiile și 
schimbarea de piese la produs. Dacă alegeți să rezolvați personal unele reparații minore, toate piesele de 
schimb trebuie să fie originale, să aibă același design ca cele originale și să fie montate în aceeași poziție. 
Alegerea unor altfel de piese poate afecta performanțele produsului, poate deteriora echipamentul și 
cauza o accidentare. În plus, garanția va fi anulată dacă operațiunea respectivă este realizată 
necorespunzător! 

 
O întreținere corespunzătoare este esențială pentru operarea sigură, economică și fără probleme a 
produsului. 

 
ATENȚIE! Întreținerea necorespunzătoare, imposibilitatea corectării unei probleme înainte de utilizare sau 
înlocuirea unor componente cu unele nepotrivite poate cauza defecțiuni ce pot duce la leziuni grave sau 
fatale. 

 
ATENȚIE! Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, opriți produsul și deconectați cablul de 
alimentare. Așteptați până când toate componentele mobile sunt oprite complet. 

 

• Respectați întotdeauna recomandările de inspecție și întreținere și programările din acest manual. 
• Păstrați produsul într-o condiție bună, iar dacă este necesar schimbați etichetele de avertizare și 

instrucțiuni afișate pe acesta. 
• Păstrați toate piulițele, bolțurile și șuruburile strânse pentru a vă asigura că echipamentul dvs. este 

într-o condiție sigură de lucru. 
• Pentru siguranța dvs, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate. Utilizați doar piese de schimb originale. 
• Înlocuiți piesele deteriorate, în special cele de siguranță, doar cu piese originale întrucât piesele care 

nu sunt testate și aprobate de producător, pot cauza daune neprevăzute. 
• Reparațiile și operațiunile de întreținere care nu sunt descrise în aceasta secțiune, trebuie efectuate 

într-un service autorizat. 
• Verificați ca toate dispozitivele de siguranță să fie funcționale, după fiecare service. 
• O dată pe sezon, duceți acest produs într-un centru de service autorizat pentru a fi verificat. 
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CURĂȚAREA 
 

• O manevrare atentă și o curățare cu regularitate îi va permite produsului să rămână funcțional și 
eficient pentru o perioadă lungă de timp. 

• Curățați produsul cu regularitate, după fiecare utilizare, de rumeguș, așchii, fragmente de lemn, etc. 
Asigurați-vă întotdeauna că orificiile de aerisire nu sunt contaminate cu reziduuri. 

• Nu permiteți ca mânerele să fie contaminate cu ulei sau vaselină. Curățați mânerul cu o cârpă umezită 
în apă cu săpun. Nu utilizați solvenți sau combustibil ! 

• Ștergeți produsul cu o cârpă umezită puțin sau cu o perie. 
• Nu stropiți niciodată produsul cu apă sau nu-l expuneți la apă. 
• Nu utilizați niciodată detergenți puternici sau solvenți pentru curățare. Aceasta ar putea cauza daune 

ireparabile pentru produs. Componentele din plastic pot fi atacate de chimicale. 
• Curățați drujba după fiecare utilizare. În acest sens, folosiți o perie sau o mătură mică. Pentru a curăța 

lanțul nu utilizați lichidul. După curățare, ungeți ușor lanțul cu ulei de lanț. 
• Curățați pinionul cu regularitate și verificați să nu prezinte o uzură excesivă. 
• Îndepărtați așchiile  și alte  reziduuri de  la  suportul bateriei.  Asigurați-vă că  sunt curate și uscate 

contactele. 
 

 

ÎNTREȚINEREA LANȚULUI DRUJBEI 
 

Ascuțiți lanțul cu regularitate pentru a asigura o performanță optimă a drujbei. Semne ale unui lanț bătucit 
sunt: 

 

• Rumegușul se transformă în praf. 

• Este necesară o forță suplimentară pentru a executa o tăiere. 
• Tăierea nu se face în linie dreaptă. 
• Accentuarea vibrațiilor. 
• Crește consumul de combustibil. 

 

Întrucât sunt necesare cunoștințe speciale pentru ascuțirea lanțului, acest lucru trebuie realizat într-un 
service specializat. 

 
ATENȚIE! Purtați mănuși groase atunci când manipulați lanțul. Opriți drujba înainte de a ascuți lanțul. 

ATENȚIE! Următoarele greșeli vor crește considerabil riscul de recul. 

• Unghi de ascuțire prea mare 
• Unghiul plăcii laterale prea mic 

• Diametru prea mic al pilei 
• Limitator de adâncime prea mare 

 

ATENȚIE! Nu utilizați niciodată un drujba cu un lanț tocit sau deteriorat. Dacă pentru a tăia este nevoie de 
o presiune prea mare asupra lanțului sau acesta generează praf în loc de așchii, inspectați componentele 
de tăiere să nu prezinte defecțiuni. Când ascuțiți lanțul, scopul este de a menține aceleași unghiuri și 
profiluri pe parcursul duratei sale de viață, ca și atunci când a fost nou. 
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BK98029 
 

ATENȚIE! Nu utilizați niciodată un drujba cu lanțul tocit sau deteriorat. Dacă pentru a tăia este nevoie de o 
presiune excesivă asupra lanțului sau acesta produce praf în loc de așchii, inspectați componentele de 
tăiere să nu prezinte defecțiuni. Când ascuțiți lanțul, scopul este de a menține aceleași unghiuri și profiluri 
pe parcursul duratei sale de viață, ca și atunci când a fost nou. 

 
ATENȚIE: Respectați instrucțiunile producătorului lanțului atunci când îl ascuțiți (imag. 25). 

 

• Pentru a ascuți lanțul corespunzător, aveți nevoie de: pilă rotundă și un suport al acesteia, pilă plată și un 
manometru de adâncime. Prin utilizarea unei dimensiuni corecte ale pilei (4.0 mm pilă rotundă) și un 
suport al pilei, este mai ușor să obțineți un rezultat bun. 

• Consultați service-ul dvs. autorizat pentru a obține scule de ascuțit corespunzătoarea și dimensiuni. 
• Securizați lanțul - împingeți înainte protecția mânerului din față. Pentru a roti lanțul - trageți protecția 

mânerului din față pe mâner. 
• Lanțul are dinți de tăiere pentru stânga și dreapta. Ascuțiți întotdeauna de la interior spre exterior (imag. 

27-I). 
• Introduceți pila în canelura dintelui și ascuțiți dintele înapoi până când zona afectată (muchia laterală și 

muchia superioară) a fost îndepărtată (imag. 27-II). 
• Țineți pila pe orizontală. 
• Evitați să atingeți elementele de legătură cu pila. 
• Ascuți mai întâi zonele cele mai afectate iar apoi ascuțiți ceilalți dinții la aceeași înălțime. 

• Controlul de adâncime determină grosimea rumegușului produs și trebuie menținută corect pe toată 
suprafața lanțului. 

• Pe măsură ce lungimea dintelui este redusă, înălțimea de control a profunzimii este modificată și trebuie 
redusă (imag. 27-III). 

• Poziționați indicatorul de adâncime și polizați orice proeminențe (imag. 27-IV). 
• Rotunjiți partea din față a indicatorului de adâncime, pentru a asigura o tăiere fină. 
• Elementul de acționare este util pentru a elimina rumegușul de pe lama  de ghidare. Prin urmare, 

mențineți ascuțită marginea inferioară a elementului de acționare. 
• După ce ați finalizat setarea lanțului, scufundați-l în ulei și spălați complet pilitura înainte de a utiliza 

drujba. În cazul în care lanțul a fost ascuțit pe lamă, aplicați suficient ulei pe acesta și rotiți încet lanțul 
pentru a spăla pilitura înainte de a-l folosi din nou. 

• Dacă lama lanțului sau lanțul este utilizat cu pilitură înfundată în canelură, lanțul drujbei și lama de 
ghidare se va deteriora prematur. Dacă lanțul drujbei se umple cu rășină, curățați-l cu benzină și 
înmuiați-l în ulei. 



34 
 

 

 

BK98038 
 

Imag. M: 
 

M-1. Dinte de tăiere stânga M-4. Indicator adâncime 
M-2. Element de legătură M-5. Element de acționare 
M-3. Dinte de tăiere dreapta M-6. Nit 

 
ATENȚIE! Nu utilizați niciodată un drujba cu lanțul tocit sau deteriorat. Dacă pentru a tăia este nevoie de o 
presiune excesivă asupra lanțului sau acesta produce praf în loc de așchii, inspectați componentele de 
tăiere să nu prezinte defecțiuni. Când ascuțiți lanțul, scopul este de a menține aceleași unghiuri și profiluri 
pe parcursul duratei sale de viață, ca și atunci când a fost nou. 

 
• Pentru a ascuți lanțul corespunzător, aveți nevoie de: pilă rotundă și un suport al acesteia, pilă plată și un 

manometru de adâncime. Prin utilizarea unei dimensiuni corecte ale pilei (4.0 mm pilă rotundă) și un 
suport al pilei, este mai ușor să obțineți un rezultat bun. 

• Consultați service-ul dvs. autorizat pentru a obține scule de ascuțit corespunzătoarea și dimensiuni. 
 

Securizați lanțul - împingeți înainte protecția mânerului din față. Pentru a roti lanțul - trageți protecția 
mânerului din față pe mâner. 
Lanțul are dinți de tăiere pe stânga și dreapta. Ascuțiți întotdeauna de la interior spre exterior (imag. N-I). 

 

• Introduceți pila în canelura dintelui și ascuțiți dintele înapoi până când zona afectată (muchia laterală și 

muchia superioară) a fost îndepărtată (imag. N-II). 
• Țineți pila pe orizontală. 
• Evitați să atingeți elementele de legătură cu pila. 
• Ascuți mai întâi zonele cele mai afectate iar apoi ascuțiți ceilalți dinții la aceeași înălțime. 
• Controlul de adâncime determină grosimea rumegușului produs și trebuie menținută corect pe toată 

suprafața lanțului. 
• Pe măsură ce lungimea dintelui este redusă, înălțimea de control a profunzimii este modificată și trebuie 

redusă (imag. N-III). 
• Poziționați indicatorul de adâncime și polizați orice proeminențe (imag. N-IV). 
• Rotunjiți partea din față a indicatorului de adâncime, pentru a asigura o tăiere fină. 
• Elementul de acționare este util pentru a elimina rumegușul de pe lama  de ghidare. Prin urmare, 

mențineți ascuțită marginea inferioară a elementului de acționare. 
• După ce ați finalizat setarea lanțului, scufundați-l în ulei și spălați complet pilitura înainte de a utiliza 

drujba. În cazul în care lanțul a fost ascuțit pe lamă, aplicați suficient ulei pe acesta și rotiți încet lanțul 
pentru a spăla pilitura înainte de a-l folosi din nou. 

• Dacă lama lanțului sau lanțul este utilizat cu pilitură înfundată în canelură, lanțul drujbei și lama de 
ghidare se va deteriora prematur. Dacă lanțul drujbei se umple cu rășină, curățați-l cu benzină și 
înmuiați-l în ulei. 

 

 
PINIONUL 

 
• Un pinion deteriorat va cauza o deteriorare prematură sau va uzura lanțului drujbei. 
• Când pinionul s-a uzat cu 0,5 mm sau mai mult, înlocuiți-l (imag. 28 / imag. O). 
• Verificați pinionul atunci când instalați un lanț nou. 
• Înlocuiți-l dacă este uzat. 
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ATENȚIE! Amintiți-vă că trebuie să folosiți uleiului de scurgere și că uleiul se poate scurge, mai ales atunci 
când drujba este culcat pe o parte sau pe verticală. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. Înainte de a 
depozita un drujba, vă recomandăm să lăsați o cantitate minimă de ulei în rezervor și să puneți drujba pe 
un recipient pentru a capta uleiul (de exemplu o tavă cu margini ridicate). Uleiul scurs trebuie debarasat 
ecologic. 

 

 
UZURA LAMEI DE GHIDARE 

 
Întoarceți lama de ghidare la fiecare 8 ore de utilizare pentru a asigura o uzură uniformă. Verificați șinele 
lamei cu regularitate și, dacă este necesar, îndepărtați scaieții și îndreptați șinele cu o pilă dreaptă. 

 
 

TRANSPORT 
 

• Detașați produsul de la priză. 

• Utilizați apărătoarea de transport pentru lama de tăiere. 
• Transportați drujba cu lanțul și lama îndreptate înapoi. 

 
 

DEPOZITAREA 
 

ATENȚIE! Pentru referințe ulterioare, să păstrați acest manual de utilizare. Nu depozitați produsul pentru 
o perioadă prelungită de timp (30 de zile sau mai mult), fără efectuarea întreținerii de protecție pentru 
depozitare, care include următoarele: 

 

• Efectuați toate operațiunile periodice de lubrifiere și service care sunt necesare. 
• Eliminați acumulările de grăsime, ulei, murdărie și reziduuri de exteriorul produsului. 
• Strângeți toate șuruburile, bolțurile și piulițele. 
• Acoperiți lanțul și lama de ghidare cu capacul lamei de ghidare înainte de a le pune în depozit. 
• Păstrați produsul într-un loc uscat, fără praf, departe de accesul copiilor și a altor persoane 

neautorizate. 
• Amintiți-vă că drujba utilizează ulei, iar acesta se poate scurge, mai ales atunci când drujba este 

așezat pe o parte sau pe verticală. Acest lucru nu este o defecțiune. Înainte de a muta drujba vă 
recomandăm să lăsați o cantitate minimă de ulei în rezervor și puneți deoparte drujba pe un recipient 
pentru captarea uleiului scurs (de exemplu, o tavă cu margini ridicate). Uleiul scurs trebuie debarasat 
ecologic. 
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DEPANARE 
 

ATENȚIE Defecțiunile produsului care necesită intervenții mai complexe trebuie să fie întotdeauna 
efectuate într-un atelier de specialitate. Intervențiile neautorizate pot provoca daune. Dacă nu puteți 
remedia defecțiunea cu ajutorul măsurilor descrise aici, contactați un centru de service autorizat. 

 

PROBLEMA CAUZA POSIBILĂ REZOLVARE 

 

 
Produsul nu funcționează 

Nu există tensiune de rețea 
Siguranța carcasei este deconectată 

Verificați ștecherul, cablul, firele, priza 
sau duceți la reparat. Verificați siguranța. 

Comutator defect Duceți-l într-un centru de service 
Perii de carbon uzate Duceți-l într-un centru de service 

Motor defect Duceți-l într-un centru de service 

Lanțul nu se rotește Frâna blochează lanțul drujbei Verificați frâna lanțului sau decuplați-o 

 
Performanțe slabe de 

tăiere 

Lanțul drujbei este tocit 
Ascuțiți dinții de tăiere sau instalați un 

lanț nou 

Lanțul nu este montat corect Înlocuiți lanțul 

Tensiune scăzută a lanțului Sporiți tensiunea lanțului 

Drujba funcționează greu, 
lanțul sare afară 

Tensiunea lanțului este incorectă Ajustați tensiunea lanțului 

 

Lanțul se încălzește, apare 
fum în timpul tăierii, 

înnegrind lama de ghidare 

 
 

Ulei pentru lanț insuficient, 
Lubrifiere insuficientă 

Verificați starea uleiului, eventual, 
umpleți cu ulei pentru lanț. 

Verificați lubrifierea automată a lanțului 
și eventual, curățați canalul de evacuare 

a uleiului 
Reparați într-un service autorizat. 

 
 

SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB 
 

• Asigurați-vă că produsul este deservit de un personal calificat de reparații, utilizând numai piese de 
schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului. 

• Dacă aveți nevoie de sfaturi tehnice, reparații, piese de schimb originale, contactați cel mai apropiat 
service autorizat BRECKNER. Pentru informații cu privire la locații de service, accesați www.nordex.ro 

• Atunci când comandați piese de schimb, vă rugăm să menționați numărul pieselor; acesta poate fi 
găsit la www.nordex.ro. 

 

DEBARASARE 
 

• Debarasați produsul, accesoriile și ambalajul în conformitate cu cerințele de protecție a mediului în 
centru de reciclare colector. 

• Acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Protejați mediul și debarasați acest produs la punctele 
de colectare desemnate, unde vor fi primite gratuit. Pentru mai multe informații vă rugăm să 
contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. Depozitarea necorespunzătoare 
poate fi pedepsită în conformitate cu reglementările naționale. 

• Benzina și uleiul sunt deșeuri periculoase. Debarasați-le în mod corespunzător. Acestea nu aparțin 
resturilor menajere. În ce privește debarasarea uleiului, contactați autoritățile locale, centrul de 
service sau dealer-ul dvs. 

http://www.nordex.ro/
http://www.nordex.ro/


37 
 

 

 

GARANȚIA PRODUSULUI 
 

• Perioada noastră de garanție pentru acest produs este de 3 ani. 
• Pentru uz corporativ, comercial, urban și altele decât utilizarea privată, perioada de garanție este de 

12 luni, în conformitate cu reglementările în vigoare 
• Toate produsele sunt proiectate pentru uz casnic, dacă nu există o altă informație în manualul de 

instrucțiuni sau descrierea de funcționare. Atunci când se utilizează în caz contrar sau în contradicție 
cu manualul de instrucțiuni, cererea nu este recunoscuta ca fiind legitima. 

• Alegerea unui produs necorespunzător și faptul că produsul nu îndeplinește cerințele dumneavoastră, 
nu poate fi un motiv pentru plângere. 

• Cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului să verifice funcționalitatea produsului și să se 
familiarizeze cu funcționarea sa. 

• O condiție prealabilă primirii cererilor de garanție este că orientările pentru funcționare, service, 
curățenie, depozitare și întreținere au fost urmate. 

• Deteriorările cauzate de uzura fizică și rupere, suprasolicitare, utilizarea incorectă sau intervenții 
neautorizate, sunt excluse de la garanție. 

• Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producătorului vor fi remediate gratuit 
printr-o livrare - înlocuire sau reparație. Se consideră că produsul revine în centrul nostru de service în 
întregime și cu dovada cumpărării. 

• Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea obișnuită și componente denumite consumabile 
comune (de exemplu: tarifele de service, filtre, lamele, curelele trapezoidale și curelele dințate, 
lanțurile, piesele de carbon, garniturile, bujiile). 

• Pentru piesele vândute la un preț mai mic, garanția nu acoperă defectele pentru care a fost negociat 
prețul mai mic. 

• Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producătorului vor fi remediate gratuit 
printr-o livrare - înlocuire sau reparație. Se consideră că produsul revine în centrul nostru de service în 
întregime și cu dovada cumpărării. 

• Instrumentele de curățare, întreținere, inspecție și de aliniere nu fac parte din actul de garanție și sunt 
servicii plătite. 

• Reparațiile care nu fac obiectul garanției, se pot face în centrul nostru de service, contra cost. Centrul 
nostru de service va fi bucuros să vă elaboreze un buget al costurilor. 

• Vom lua în considerare numai produsele care au fost livrate curate, complete, cu condiția ca acestea 
să fie ambalate corespunzător și să se facă plata. produsele trimise ca bunuri neplătite, ca bunuri 
voluminoase, cu transport special, nu vor fi acceptate. 

• În caz de cerere de garanție justificată, vă rugăm să contactați centrul nostru de service. Acolo veți 
primi informații suplimentare cu privire la prelucrarea cererilor. 

• Informații despre locațiile de service se găsesc la www.nordex.ro. 
• Vă debarasăm gratuit vechile dumneavoastră produse electrice. 

http://www.nordex.ro/
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CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI 
 

Denumirea produsului * 
 

Model * 
 

Data cumpărării * 
 

Nr. de serie al produsului * 

 

Cumpărător (nume, numele companiei), adresă* 
 

Confirm că am primit produsul complet funcțional împreună cu instrucțiuni și dovada de 
cumpărare de la un dealer oficial autorizat BRECKNER și accept termenii acestei garanții. 

*A se completa de către vânzător 

Semnătura cumpărătorului/ Ștampila și semnătura/ 

  

 


