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INTRODUCERE 
 

Vă mulțumim pentru achiziționarea motocoasei BRECKNER. Acest manual vă explică cum să utilizați motocoasa 
într-un mod corespunzător. Înainte de a o utiliza, vă rugăm să citiți cu atenție manualul, să folosiți 
corespunzător produsul și să efectuați orice operațiune în siguranță. De asemenea, din cauza unor modificări 
care pot să apară în ce privește specificațiile, toate detaliile produsului dvs. pot să nu se potrivească exact cu 
acest manual. Vă rugăm să înțelegeți acest lucru. 

 
 

DATE TEHNICE 
 

Model BK98055 

Combustibil Benzină 

Tip motor 4 timpi, răcire forțată 

Capacitatea cilindrică 38 cm3 

Putere 1.7 CP (9.000 rpm) / 1 kw 

Volum rezervor de combustibil 0,76 l 

Pornire Cu recul 

Carburator Tip Diafragmă 

Direcția de rotație a capului Spre stânga (din perspectiva utilizatorului) 
Certificări CE, EMC, Euro II 

Greutate brută 10 kg 

Greutate netă 7,6 kg 

Specificațiile pot suferi modificări fără o notificare în prealabil. 
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SIMBOLURI AFIȘATE PE PRODUS 
 

Deoarece trimmerul/motocoasa funcționează la viteze mari, cu tăiere rapidă, trebuie să respectați măsurile de 
siguranță speciale pentru a reduce riscul de lezionare personală. Citiți cu atenție acest manual. Familiarizați-vă 
cu controalele și utilizarea corespunzătoare a produsului. Învățați cum să-l opriți și cum să deconectați rapid 
hamul. 

 
 

 

 
Acest simbol, asociat cu cuvântul AVERTIZARE și PERICOL îndreaptă atenția spre a 

acționa într-o situația care poate duce la o LEZIUNE GRAVĂ. 

 

 

 
 

CITIȚI & FAMILIARIZAȚI-VĂ cu Manualul de utilizare și Instrucțiunile de Siguranță. 

 

 

 

 
PURTAȚI ÎNTOTDEAUNA PROTECȚIE PENTRU OCHI ȘI URECHI. 

 

 

 
OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA MOTORUL și asigurați-vă că s-a oprit lama înainte de a o 

curăța, detașa sau ajusta 

 

 

 
ATENȚIE! Nu modificați niciodată trimmerul sau motocoasa în vreun fel. O 

utilizare necorespunzătoare pot cauza LEZIUNI GRAVE SAU FATALE. 

ATENȚIE   PERICOL 

Noxele de la evacuarea acestuia produs conțin chimicale care pot cauza cancerul, defecte de naștere sau 
alte afecțiuni reproductive. 

 
 

Specificațiile, descrierile și ilustrațiile din acest manual sunt exacte în măsura în care se cunoaște la momentul 
publicării, dar pot suferi modificări fără o notificare în prealabil. Ilustrațiile pot include echipament opțional și 
accesorii, sau pot să nu includă toate echipamentele standard. 
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REGLEMENTĂRI ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
 

Trebuie să respectați măsurile de siguranță corespunzătoare. La fel ca toate echipamentele cu motor, acest 
produs trebuie manevrat cu atenție. NU VĂ EXPUNEȚI PE DVS. ȘI ALTE PERSOANE LA VREUN PERICOL. 
Respectați acest reguli generale. Nu le permiteți altora să folosească acest produs decât dacă pot fi responsabili 
și să fi citit și înțeles manualul de utilizare, precum și să fie instruiți cu privire la utilizarea acestuia. 

 

 Purtați întotdeauna ochelari de siguranță pentru a vă proteja ochii. Îmbrăcați-vă corespunzător, nu 
purtați îmbrăcăminte lejeră sau bijuterii care se pot prinde la piesele mobile ale produsului. Trebuie să 
purtați întotdeauna încălțăminte sigură, solidă, antiderapantă. Legați la spate părul lung. Vă 
recomandăm ca picioarele și labele picioarelor să fie acoperite pentru a le proteja de reziduurile 
aruncate în timpul utilizării. 

 Verificați întregul produs dacă există piese destrânse (piulițe, bolțuri, șuruburi, etc.) și alte daune. 
Reparați sau înlocuiți după caz, înainte de a utiliza produsul. 

 NU FOLOSIȚI nici un atașament cu acest produs, altul decât cele recomandate de compania noastră. În 
caz contrar, se pot cauza leziuni utilizatorului sau persoanelor din jur, sau chiar să deteriorați produsul. 

 Păstrați mânerele curate de ulei și benzină. 
 Folosiți întotdeauna mânerele corespunzătoare și cureaua de umăr când tăiați cu produsul. 

 Nu fumați în timp ce alimentați. 
 Nu alimentați într-o încăpere sau în apropierea unei flăcări deschise. Asigurați-vă că există o ventilație 

corespunzătoare. 

 Depozitați întotdeauna combustibilul într-un recipient marcat corespunzător, aprobat de codurile și 
ordonanțele locale referitoare la o astfel de utilizare. 

 Nu detașați capacul rezervorului de combustibil în timp ce motorul este pornit. 

 Nu porniți și nu acționați demarorul într-o cameră închisă sau o clădire. Gazele de la evacuare conțin 
monoxid de carbon periculos. 

 Nu încercați niciodată să faceți ajustări în timp ce produsul este pornit și prins la utilizator. Asigurați-vă 
întotdeauna că produsul este așezat pe o suprafață dreaptă, neaglomerată când faceți ajustări la motor. 

 Nu folosiți produsul dacă este deteriorat sau ajustat necorespunzător. Nu demontați niciodată 
apărătoarea. În caz contrar, utilizatorul sau persoanele din jur pot suferi leziuni grave sau puteți chiar 
să deteriorați produsul. 

 Verificați zona unde veți tăia și îndepărtați toate reziduurile care se pot prinde la capul de tăiere cu 
sârmă. De asemenea, îndepărtați toate obiectele pe care produsul le poate arunca în timpul tăierii. 

 Păstrați copiii la o distanță sigură. Persoanele din jur trebuie să fie la o distanță sigură față de zona de 
lucru – cel puțin 15 metri. 

 Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat. 
 Nu folosiți acest produs pentru altă operațiune decât cele pentru care a fost conceput, conform acestui 

manual. 

 Nu vă întindeți peste limită. Păstrați o poziție fermă și echilibrul în orice moment. Nu folosiți produsul 
în timp ce stați pe o scară sau pe altă suprafață instabilă. 

 Păstrați-vă mâinile și picioarele la o distanță sigură față de capul de tăiere cu sârmă cât timp produsul 
este în funcțiune. 

 Nu folosiți acest tip de produs pentru a îndepărta reziduuri. 
 Nu folosiți acest produs cât timp sunteți obosiți, bolnavi sau sub influența medicamentelor, a drogurilor 

sau a alcoolului. 

 Folosiți un cap de tăiere cu sârmă care nu este deteriorat. Dacă acesta intră în contact cu o piatră sau 
alt obstacol, opriți motorul și verificați capul de tăiere cu sârmă. Un cap de tăiere cu sârmă deteriorat 
sau dezechilibrat nu trebuie utilizat niciodată. 

RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU SCHIMBAREA ACCESORIILOR 

 Nu depozitați produsul într-o zonă închisă, unde vaporii de combustibil pot ajunge la o flacără deschisă 
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de la boilere, încălzitoare, cuptoare, etc. Depozitați-l doar într-un loc sigur, bine aerisit. 
 Asigurați-vă că produsul oferă siguranță și performanțe bune. La distribuitorul dvs. puteți găsi piese de 

schimb. Utilizarea unor altfel de accesorii sau atașamente pot cauza pericole sau leziona utilizatorul, 
pot deteriora produsul și anula garanția. 

 Curățați complet produsul, mai ales rezervorul, suprafața din jur și filtrul de aer. 
 Când alimentați, asigurați-vă că opriți motorul și că s-a răcit. Nu alimentați niciodată cu motorul pornit 

sau fierbinte. Când se varsă benzină, asigurați-vă că o ștergeți complet și debarasați corespunzător 
toate aceste materiale înainte de a porni motorul. 

 Stați la o distanță de cel puțin 15 metri față de alți muncitori sau persoane din jur. 
 Când vă apropiați de un alt utilizator, atrageți-i atenția și asigurați-vă că acesta oprește motorul. Aveți 

grijă să nu speriați sau să distrageți utilizatorul, pentru a nu crea o situație nesigură. 

 Nu atingeți niciodată capul de tăiere cu sârmă cât timp motorul este pornit. Trebuie să ajustați 
protecția sau capul de tăiere cu sârmă de nailon; asigurați-vă că opriți motorul și că s-a oprit capul de 
tăiere. 

 Motorul trebuie să fie oprit atunci când deplasați produsul între zonele de lucru. 
 Aveți grijă să nu loviți capul de tăiere cu sârmă de pietre sau de pământ. O utilizare nerațională va 

scurta durata de viață a produsului și va crea un mediu nesigur pentru dvs. și cei din jur. 

 Aveți grijă să nu existe piese destrânse sau supraîncălzite. Dacă identificați ceva anormal la produs, 
opriți-vă imediat din utilizare și verificați cu atenție produsul. Dacă este necesar, duceți produsul într- 
un service autorizat. Nu continuați să folosiți produsul dacă are o defecțiune. 

 La pornire sau în timpul utilizării, nu atingeți niciodată piesele fierbinți cum ar fi toba de eșapament, 
sârma sau bujia. 

 După ce motorul s-a oprit, toba de eșapament este încă fierbinte. Nu așezați niciodată produsul într- 
un loc unde există materiale inflamabile (iarbă uscată, etc.), gaze sau lichide inflamabile. 

 Acordați o atenție specială utilizării în ploaie sau imediat după ploaie, deoarece terenul poate fi 
alunecos. 

 Dacă alunecați sau cădeți pe pământ sau într-o groapă, eliberați imediat maneta de accelerație. 

 Aveți grijă să nu scăpați produsul sau să-l loviți de obstacole. 

 Înainte de a ajusta sau repara produsul, asigurați-vă că opriți motorul și detașați fișa bujiei. 
 Atunci când depozitați produsul pentru o perioadă lungă de timp, goliți combustibilul din rezervor și 

carburator, curățați piesele, deplasați produsul într-un loc sigur și asigurați-vă că motorul s-a răcit. 

 Faceți verificări periodice pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă. Pentru o verificare 
completă a produsului, vă rugăm să contactați dealerul dvs. 

 Păstrați produsul la distanță de flăcări sau scântei. 
 În cazul unor persoane, poate să apară fenomenul ”Raynaud”, care afectează degetele din cauza 

expunerii la vibrații și frig. Expunerea la vibrații și frig pot cauza senzații de furnicături sau arsuri, 
urmate de pierderea culorii și amorțeală în degete. Vă recomandăm următoarele măsuri de precauție, 
întrucât expunerea minimă care poate cauza acest lucru este necunoscută. 

 Păstrați-vă corpul cald, mai ales capul, gâtul, picioarele, gleznele, mâinile și încheieturile. 
 Asigurați-vă că aveți o bună circulație făcând diferite exerciții în timpul pauzelor de lucru frecvente și 

nu fumați. 

 Limitați-vă timpul de utilizare. Încercați ca în fiecare zi să faceți operațiuni unde motocoasa sau alte 
echipamente asemănătoare nu sunt necesare. 

 Dacă simțiți disconfort, dacă a apărut roșeață sau umflături la degete, urmate de albire sau pierderea 
simțului, consultați medicul înainte de a vă expune din nou la frig și vibrații. 

 Purtați întotdeauna căști de protecție; zgomotul puternic timp de o perioadă lungă poate să vă afecteze 
auzul și chiar să vă pierdeți auzul. 

 Purtați o protecție completă pentru față și cap pentru a preveni leziunile din cauza căzăturilor sau a 
crengilor. 

 Purtați mănuși de lucru solide pentru a avea o bună prindere a mânerului motocoasei. Mănușile reduc 
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și transmiterea vibrațiilor produsului la mâinile dvs. 
 ATENȚIE: Zona de tăiere este în continuare periculoasă în timp ce produsul se oprește. 

 

DESCRIERE 
 
 

 



7 

 

 

MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI inclus cu produsul. Citiți-l înainte de utilizare și păstrați-l pentru a-l consulta 
ulterior, familiarizându-vă cu tehnicile de utilizare și instrucțiunile de siguranță. 

 
1. LAMA – Lamă circulară pentru iarbă, buruieni sau aplicați de tăiere a tufelor. Este necesar un ham, 

scut metalic și mânere atunci când folosiți un produs cu lamă. 
2. ANSAMBLU ARBORE DE TRANSMISIE – Incorporează un arbore flexibil în linie conceput special. 
3. DECLANȘATOR ACCELERAȚIE – Cu arc, pentru a reveni la ralanti când este eliberat. Când accelerați, 

apăsați-l gradual pentru cea mai bună tehnică de utilizare. Nu țineți apăsat declanșatorul în timpul 
pornirii. 

4. COMUTATOR DE PORNIRE – ”Comutator glisant” montat în partea de sus a carcasei declanșatorului. 
Deplasați comutatorul ÎNAINTE pentru a porni și ÎNAPOI pentru a OPRI. 

5. MANETĂ DE SIGURANȚĂ – Apăsați-o înainte de accelera. 
6. MÂNER ÎN U – Acest mâner poate fi ajustat în așa fel încât să vă fie confortabil. 
7. ANSAMBLUL HAMULUI – Un atașament care prinde produsul de utilizator și lungimea acestuia este 

ajustabilă. 

8. CARCASĂ FILTRU DE AER – Conține un element de filtrare înlocuibil. 
9. CAPAC REZERVOR DE COMBUSTIBIL. 
10. REZERVOR – Conține combustibil și filtrul de combustibil. 
11. BUTON AMORSARE – Apăsați (de 7-10 ori înainte de a porni) pentru a scoate aerul și combustibilul 

vechi din sistemul de alimentare și să intre combustibil proaspăt în carburator. 
12. ȘOCUL – Controlul șocului se află în partea de sus a carcasei filtrului. 

PORNIREA LA RECE – Trageți în sus de manetă pentru a închide șocul la pornirea la rece; apăsați-o în 
jos pentru poziția ”RUN” (FUNCȚIONARE). 

13. APĂRĂTOARE REZIDUURI – Montată imediat deasupra atașamentului de tăiere. Aceasta are ca rol 
protecția utilizatorului de reziduurile produse în timpul operațiunii de tăiere. Nu folosiți produsul fără 
această apărătoare. 

14. CUȚIT DE TĂIERE – Acesta taie sârma de nailon la lungimea corectă – 7”, cu capul la capătul sârmei – 
când capul de tăiere sârmă de nailon atinge solul în timpul utilizării, sârma începe să se rotească. Dacă 
trimmerul este folosit fără un cuțit de tăiere sârma va fi prea lungă (mai mult de 7”) iar viteza de 
funcționare va încetini motorul, supraîncălzind și deteriorând motorul. 

15. CAPUL DE TĂIERE CU SÂRMĂ DE NAILON – Conține o sârmă de tăiere înlocuibilă care se învârte când 
capul trimmerului atinge solul în timp ce capul se rotește la o viteză de utilizare normală. 
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ATENȚIE PERICOL 

INSTALAREA CAPULUI DE TĂIERE CU SÂRMĂ DE NAILON 
 

Aliniați orificiul în plăcuța adaptorului cu orificiul din arbore și instalați dispozitivul de blocare. 
 

Filetați capului de tăiere la arbore (rotindu-l spre dreapta) până când este strâns. Detașați dispozitivul de 
blocare. 

ASAMBLAREA 
 

INSTALAREA SCUTULUI DIN PLASTIC 
 

Instalați carcasa de protecție pe ax cu brațul carcasei de siguranță și șuruburile furnizate. 

Strângeți șuruburile după setarea suportului carcasei de siguranță în poziția potrivită. 
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INSTALAREA MÂNERULUI 
 

Instalați mânerul în braț. Poziționați mânerul într-o poziție de utilizare confortabilă și strângeți cu patru 
șuruburi M5x25. 

 

 
INSTALAREA LAMEI 

 
Instalați suportul A, lama cu 3 cuțite, suportul B, șaiba dintelui, în această ordine. Apoi prindeți cu o piuliță cu 
filet pe stânga. 

 
Aliniați orificiul angrenajului și suportul A și introduceți cheia pentru tijă S = 4 mm. 

 
Rotiți piulița de prindere a lamei cu cheia carcasei conexiunii spre dreapta până este bine securizată. 

Instalați știftul 2 x 16 și separați-l. 

ATENȚIE   PERICOL 

DACĂ EXISTĂ VIBRAȚII EXCESIVE – OPRIȚI IMEDIAT MOTORUL 
 

Dacă există vibrații excesive la lamă, înseamnă că nu a fost instalată corespunzător. Opriți imediat motorul și 
verificați lama. O lamă instalată corespunzător poate cauza leziuni. 

 
Folosiți doar piese de schimb originale când produsul este în service. 
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ATENȚIE PERICOL 

Toate modelele de trimere și motocoase pot să proiecteze pietre mici, metale sau obiecte mici, precum și 
material tăiat. Citiți cu grijă aceste ”Reguli pentru Utilizarea de Siguranță”. 

Respectați instrucțiunile din manualul de utilizare. 

REGULI PENTRU O UTILIZARE SIGURĂ 
 

 

Citiți cu atenție manualul de utilizare. Familiarizați-vă bine cu controalele și cu utilizarea corespunzătoare a 
produsului. Învățați cum să opriți produsul și motorul. Învățați cum să deconectați repede produsul de pe ham. 

 
Nu permiteți niciodată nimănui să folosească produsul fără să fie bine instruiți. Asigurați-vă că utilizatorul 
poartă protecție pentru tălpi, picioare, ochi, față și urechi. Nu vă bazați pe apărătoarea de reziduuri a 
produsului să vă protejeze ochii de obiectele care ricoșează sau sunt aruncate. Păstrați zona liberă, fără alte 
persoane, copii sau animale în jur. Nu permiteți niciodată copiilor să utilizeze sau să se joace cu produsul. 

 

Nu permiteți nimănui să intre în ZONA PERICULOASĂ unde vă aflați. Zona periculoasă este într-o rază de 15 
metri (aprox. 16 pași). 

 

 

Insistați pe faptul că persoanele din ZONA DE RISC, dincolo de zona de pericol, purtați protecție pentru ochi 
din cauza obiectelor aruncate. Dacă produsul trebuie folosit unde sunt prezente persoane fără protecție, setați- 
l la o turație mai mică pentru a reduce riscul de obiecte aruncate. 

 
Setați comutatorul de oprire în poziția ”STOP” atunci când motorul este la ralanti, asigurându-i durabilitatea 
după operațiunile de tăiere. Continuați să folosiți produsul doar dacă acest comutator de oprire este într-o 
stare bună. 

 

Verificați cu regularitate dacă atașamentul de tăiere se oprește din rotație când motorul este la ralanti. 

http://www.nordex.ro/
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TĂIEREA CU TRIMMERUL ȘI SÂRMA DE NAILON 
 

 

 
Capul cu fir se rotește SPRE DREAPTA. CUȚITUL DE TĂIERE va fi pe partea dreaptă a apărătorii pentru reziduuri. 

 

ATENȚIE PERICOL 

Pe lângă o protecție pentru cap, ochi, față și urechi, o încălțăminte care vă protejează picioarele va 
contribui și la o bună stabilitate pe suprafețe alunecoase. Nu purtați cravate, bijuterii, sau îmbrăcăminte 

lejere care spânzură și poate fi prinsă la produs. 
Nu purtați sandale și nu lucrați desculți sau cu picioarele descoperite. În anumite situații trebuie să purtați 

o protecție completă pentru față și pentru cap. 
 

Acordați atenție să evitați un recul și împingerea lamei. 

http://www.nordex.ro/
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ATENȚIE PERICOL 

Înclinarea capului de tăiere pe partea greșită va proiecta reziduurile CĂTRE dvs. Dacă țineți capul cu sârmă 
orizontal cu solul în așa fel încât tăiere se face pe întregul cerc al sârmei, reziduurile vor fi ARUNCATE către 

dvs., rezistența va încetini turația motorului și veți uza mai multă sârmă. 

ATENȚIE PERICOL 

Folosiți doar o sârmă cu monofilament din nailon cu diametrul de 2.5 mm. Nu utilizați niciodată fire sau 
sârme cu fire în loc de sârmă pentru trimmer din nailon. Atașați la capul de tăiere doar o sârmă pentru 

trimmer de nailon care are un diametru potrivit. 

ATENȚIE PERICOL 

Aveți mare grijă când folosiți produsul deasupra unor gropi sau nisip, deoarece sârma poate arunca 
pietricele la viteze mari. Scuturile pentru reziduuri cu care este dotat produsul nu pot opri obiectele care 

sar sau ricoșează de pe suprafețe tari. 

 
 

Pentru aproape toate operațiunile de tăiere, este recomandat să înclinați capul cu sârmă pentru ca atunci când 
face contactul cu solul să fie cu acea parte rotundă cu firul deplasându-se DEPARTE de dvs. și apărătoarea de 
reziduuri. (vedeți imaginea alăturată) Astfel reziduurile vor aruncate DEPARTE de dvs. 

 

 

 

ATENȚIE PERICOL 

Apărătoarea pentru reziduuri corespunzătoare trebuie să fie montată la loc pe produs când folosiți sârma 
de tăiere din nailon. Sârma poate să atârne dacă este expusă prea mult din ea. Folosiți întotdeauna 

apărătoarea din plastic cu cuțit de tăiere când lucrați cu capurile cu trimmer. 

http://www.nordex.ro/
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ATENȚIE PERICOL 

Nu folosiți o lamă de oțel pentru tăierea marginilor sau retezare. 

ATENȚIE PERICOL 

Nu tundeți într-o zonă unde există bucăți dintr-o plasă a unui gard. Purtați echipament de protecție. Nu 
tăiați acolo unde nu puteți vedea încotro taie dispozitivul de tăiere. 

 

TUNDEREA: 
 

Aceasta implică pătrunderea trimmerului în materialul pe care doriți să-l tăiați. Înclinați ușor capul pentru a 
direcționa reziduurile la distanță de dvs. Dacă tăiați până la un gard, perete din lemn, apropiați-vă la un unghi 
la care orice reziduuri care ricoșează să fie la distanță de dvs. Deplasați ușor capul cu trimmer până când iarba 
este tăiată până la gard, dar nu blocați (nu forțați) sârma în gard. Când tundeți până la o plasă de sârmă sau un 
gard legat cu lanț aveți grijă să apropiați produsul doar până la sârmă. Dacă vă apropiați prea mult, sârma de 
tăiere se va rupe în jurul sârmei gardului. Puteți tunde pentru a tăia pe rând tulpinile de buruieni. Așezați capul 
trimmerului în apropiere de partea de jos a buruieni – niciodată mai sus, pentru a nu cauza sfârtecarea 
buruienii și prinderea sârmei. Decât să tăiați buruiana complet, folosiți doar capătul sârmei pentru a pătrunde 
ușor prin tulpina acesteia. 

 

 

 
 

RETEZAREA ȘI TĂIEREA MARGINILOR 
 

Ambele operațiuni sunt realizate cu capul cu sârmă înclinat la un unghi ascuțit. Retezarea este îndepărtarea 
stratului superior de iarbă, lăsând solul curățat. 

Tăierea marginilor se referă la tunderea ierbii acolo unde s-a întins peste trotuar sau drum. 
Atât în timpul tăieri marginilor cât și a retezării, țineți produsul la un unghi ascuțit și într-o poziție în care 
reziduurile sau orice bucăți de pământ și pietre să nu ricoșeze spre dvs., chiar și atunci când ricoșează de pe 
suprafețe tari. Deși imaginile vă arată cum să faceți aceste operațiuni, fiecare utilizator trebuie să găsească 
unghiurile potrivite pentru el în funcție de înălțime, statură și alte situații. 
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ATENȚIE PERICOL 

Folosiți întotdeauna hamul de umăr. Ajustați ambele curele și clema hamului de la produs pentru ca acesta 
să spânzure la câțiva cm de sol. Capul de tăiere și apărătoarea metalică trebuie să fie paralelă cu solul în 

toate direcțiile. Prindeți produsul pe partea dreaptă a corpului. 

TĂIEREA CU LAMA 
 

TĂIEREA CU O LAMĂ 
 

Apărătoarea neagră care conține un cuțit de tăiere trebuie detașată. 
 

Există mai multe tipuri de lame. Totuși, cele mai folosite sunt următoarele. 
 

LAMA DE MOTOCOASĂ este folosită pentru a tăia tufișuri și buruieni cu diametrul de până la 3/4”. 

LAMĂ DE FIERĂSTRĂU se folosește pentru a tăia vegetații cu diametrul între 3/4” și 3”. 
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ATENȚIE PERICOL 

NU FOLOSIȚI O MOTOCOASĂ PENTRU A TĂIA COPACI. 

ATENȚIE PERICOL 

Nu tăiați cu o lamă metalică bătucită, fisurată sau deteriorată. 
Înainte de a tăia vegetația, verificați dacă există obstrucțiuni cum ar fi borduri, țăruși din metal 
sau sârmele de metal de la garduri rupte. Dacă nu puteți îndepărta o obstrucție, marcați poziția 

acesteia pentru a o putea evita cu lama. Pietrele și obiectele metalice pot deteriora lama. Sârmele 
se pot prinde la capul lamei sau pot fi aruncate în aer. 

NOTĂ 
Nu folosiți o lamă de motocoasă pentru a tăia copaci cu un diametru mai mare de ½ sau ¾ inch. 

 
 

 

 

COSIREA BURUIENILOR – Tăierea prin pendularea lamei într-un cerc paralel cu solul. Astfel, puteți curăța rapid 
zonele de iarbă și buruieni. Nu cosiți buruieni mari și dese sau vegetații lemnoase. 

 

 

Cosirea poate fi realizată în ambele direcții, sau doar într-o direcție, rezultând în aruncarea reziduurilor la 
distanță de dvs. 
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Aceasta implică folosirea marginii lamei care se rotește la distanță de dvs. Înclinați ușor lama pe aceeași partea. 
Riscați să fiți loviți de unele reziduuri dacă veți cosi în ambele direcții. 

 
TĂIERA – Aceasta trebuie realizată cu o lamă de fierăstrău când buruienile sunt prea groase și tari pentru cosire. 

 
Dacă apare un recul, înseamnă că lama poate fi bătucită, sau materialul prea gros și tare, trebuind să folosiți 
lamă de fierăstrău în locul unei lame de motocoasă. 

 
Vegetația cu diametrul până la 3 inch, prea groasă pentru cosire, trebuie tăiată cu un fierăstrău. Tăierea cu un 
fierăstrău necesită discernământ din partea dvs. dacă să tăiați pe partea unde lama trage dinspre dvs. dar 
aruncă reziduuri în spate sau pe partea unde reziduurile sunt aruncate la distanță de dvs. dar trebuie să 
împingeți, putând rezulta într-un recul (împingerea lamei). 

 
Tăiați întotdeauna pe partea cu copacul care va cauza căderea copacului la distanță de produs. Dacă un copac 
ar cădea spre produs și strânge lama, se poate produce un recul sau un blocaj. 

 

Nu forțați lama în tăietură. Nu schimbați unghiul de tăiere după ce a intrat lama în lemn. Evitați să aplicați 
presiune sau să ridicați, cauzând blocarea sau fisurarea lamei. 

 

 

 

http://www.nordex.ro/


19 

www.nordex.ro 

 

 

 
 
 
 

NIVELUL DE ULEI ȘI COMBUSTIBILUL 
 

1. Nivelul de ulei al motorului 
 

ATENȚEI! 
 

 Folosirea motorului cu un nivel de ulei insuficient poate cauza deteriorarea motorului. 

 Asigurați-vă că verificați nivelul de ulei pe o suprafață dreaptă cu motorul oprit. 
 

a. Așezați motorul cu partea cu rezervorul în jos și orizontal pe o suprafață dreaptă. 
b. Detașați bușonul rezervorului de ulei și verificați nivelul de ulei: trebuie să ajungă în partea de sus a 

gâtului de umplere cu ulei. 
c. Dacă nivelul este scăzut, completați până în partea de sus a gâtului de umplere cu ulei folosind un ulei 

recomandat. 
 

O dată la 10 ore de utilizare, verificați nivelul de ulei al motorului și completați până în partea de sus a gâtului 
de umplere dacă motorul este folosit timp de 10 ore încontinuu. Folosind un ulei de motor de calitate premium, 
cu aditivi, certificat să îndeplinească sau să depășească cerințele producătorului produsului pentru clasificarea 
SG, SF. Uleiurile de motor clasificate SG, SF vor afișa denumirea pe recipient. Pentru uz general, la toate 
temperaturile, vă recomandăm SAE 10W-30. 

 
ATENȚIE! Dacă folosiți ulei fără aditivi sau pentru motoare în 2 timpi, veți scurta durata de viață a motorului. 

 
 

2. Combustibilul 
 

Folosiți benzină pentru automobile (benzina fără plumb sau cu o cantitate mică de plumb este de preferat, 
pentru a minimaliza depunerile în camera de combustie). 

 

Nu folosiți niciodată un o benzină murdară. Evitați să apară reziduuri, praf sau apă în rezervorul de combustibil. 
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ATENȚIE PERICOL 

ATENȚIE! 
 

 Benzina este foarte inflamabilă și explozivă în anumite condiții. 

 Alimentați într-o zonă bine aerisită, cu motorul oprit. Nu fumați și asigurați-vă că nu există flăcări 
sau scântei în zona unde motorul este alimentat sau unde este depozitat. 

 Nu umpleți rezervorul peste limită (nu trebuie să fie combustibil în gâtul de umplere). După ce ați 
alimentat, asigurați-vă că este închis și strâns bine capacul rezervorului. 

 Aveți grijă să nu vărsați combustibil când alimentați. Combustibilul vărsat sau vaporii de combustibil 
se pot aprinde. Dacă s-a vărsat combustibil, asigurați-vă că suprafața este uscată înainte de a porni 
motorul. 

 Evitați contactul repetat sau prelungit cu pielea și să nu inhalați vapori. 

 
 

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE 
 

BENZINA CARE CONȚINE ALCOOL 
 

Dacă decideți să folosiți benzină care conține alcool (gasohol), asigurați-vă că cifra octanică este ridicată. Există 
două timpuri de ”gasohol”, una care conține etanol și cealaltă care conține metanol. Nu folosiți benzină cu 
metanol (metil sau alcool din lemn) care nu conține cosolvenți și inhibitori de coroziune pentru metanol. Nu 
folosiți niciodată benzină care conține mai mult de 5 % metanol, chiar dacă are în compoziție cosolvenți și 
inhibitori de coroziune. 

 
ATENȚIE! 

 

 Deteriorările la sistemul de alimentare sau problemele de performanță ale motorului care rezultă 
din folosirea de combustibili care conțin alcool, nu sunt acoperite de garanție. 

 Înainte de a achiziționa benzină de la o stație necunoscută, încercați să aflați dacă benzina conține 
alcool; dacă da, verificați tipul și procentul de alcool utilizat. Dacă observați simptome de 
funcționare nedorite în timpul utilizării de benzină care conține alcool, sau care credeți că are alcool, 
schimbați-o cu o benzină care știți că nu conține alcool. 

 

 Nu umpleți niciodată rezervorul până în capătul de sus (mai puțin de ¾ din rezervor). 

 Nu completați niciodată cu benzină în rezervor într-o încăpere neaerisită. 

 Nu adăugați combustibil la acest produs în apropiere de un foc deschis sau scântei. 

 Asigurați-vă că ștergeți combustibilul vărsat înainte de a încerca să porniți motorul. 

 Nu încercați să alimentați cu motorul fierbinte. 

 

VERIFICAȚI URMĂTOARELE ASPECTE ÎNAINTE DE UTILIZARE: 
 

1. Verificați dacă există bolțuri, piulițe și monturi destrânse. 
2. Verificați filtrul de aer dacă prezintă reziduuri. Curățați filtrul de aer de mizerie, etc. înainte de utilizare. 

3. Asigurați-vă că protecția este securizată la loc. 
4. Asigurați-vă că nu există scurgeri de combustibil. 
5. Verificați dacă lama are fisuri. 
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OPERAȚIUNI 

 

 
INSTRUCȚIUNILE DE PORNIRE ȘI DE PORNIRE A MOTORULUI 

 

PORNIREA LA RECE 
 

1. Setați comutatorul de oprire în poziția ”START”. 
2. Apăsați ușor buton de amorsare de 7-10 ori până când apare combustibil în pompă de amorsare. 
3. Pornirea la rece: Trageți în sus maneta pentru a închide șocul. 
4. Trageți de mânerul demarorului până când motorul dă să pornească. 
5. Apăsați înăuntru maneta șocului (o acționare excesivă a manetei șocului va cauza inundarea motorului, 

cauzând o pornire dificilă). 
6. Trageți de mânerul demarorului până când motorul pornește. 
7. Așteptați câteva minute ca motorul să se încălzească înainte de a-l utiliza. 

 

 
PORNIREA UNUI MOTOR CALD 

 
 Dacă rezervorul nu s-a golit, trageți de mânerul demarorului de 1-3 ori iar motorul ar trebui să 

pornească. 

Noxele de evacuare de la motor conține chimicale care pot cauza cancer, defecte de naștere sau alte daune 
reproductive. 
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NU FOLOSIȚI ȘOCUL 
 

 Dacă rezervorul s-a golit, după ce ați alimentat repetați pașii 3-7 de la capitolul PORNIREA UNUI 
MOTOR RECE. 

 

OPRIREA MOTORULUI 
 

 Setați comutatorul în poziția ”STOP”. 

 

 
ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE 

 
FILTRUL DE AER 

 
 Praful acumulat în filtrul de aer va reduce eficiența motorului, va crește consumul de combustibil și va 

cauza pătrunderea de particule abrazive în motor. Detașați filtrul de aer cât de des este necesar pentru 
a-l menține curat. 

 Un strat subțire de praf poate fi îndepărtat repede lovind ușor filtrul. Reziduurile mai multe trebuie 
spălate într-un solvent potrivit. 

 Detașați carcasa filtrului destrângând butonul acesteia. 

 

AJUSTAREA CARBURATORULUI 
 

NOTĂ: Nu ajustați carburatorul decât dacă este necesar. Dacă aveți probleme la carburator, contactați 
distribuitorul dvs. O ajustare necorespunzătoare poate cauza daune la motor și anula garanția. 

 

 
FILTRUL DE COMBUSTIBIL 

 
 Rezervorul de combustibil este dotat cu un filtru. Filtrul se află în capătul liber al conductei de 

combustibil și poate fi detașat prin orificiul de alimentare cu un cârlig sau un obiect asemănător. 

 Verificați filtrul de alimentare cu regularitate. Nu permiteți să pătrundă praf în rezervor. Un filtru blocat 
va cauza probleme la pornire sau performanțe anormale ale motorului. 

 Când filtrul este murdar, înlocuiți-l. 
 Când interiorul filtrului este murdar, acesta poate fi curățați clătindu-l cu benzină. 

 

VERIFICAREA BUJIEI 
 

 Nu încercați să detașați bujia de la un motor fierbinte pentru a evita deteriorarea filetului. 
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DEPANAREA 
 

 Curățați sau înlocuiți bujia dacă este defectă din cauza unor depuneri mari de ulei. 

 Înlocuiți bujia dacă electrodul din mijloc are capătul uzat (rotunjit). 

 Distanța dintre electrozii bujiei – 0.6-0.7 mm (.023”.028”) 
 Cuplul de strângere = 145-155 kg/cm 

 
TRANSPORT, MANEVRARE 

 
 Apărătoarea pentru lamă trebuie instalată atunci când transportați și manipulați produsul. 

 
INSTALAREA APĂRĂTOAREI LAMEI 

 
Detașați apărătoarea și instalați-o pe lamă, apoi puneți știftul în crestătura apărătorii. 

 

 Motorul trebuie oprit atunci când produsul este deplasat între zonele de lucru. 
 După ce motorul s-a oprit, toba de eșapament este încă fierbinte. Nu atingeți niciodată piesele fierbinți 

cum ar fi toba de eșapament. 

 Asigurați-vă că nu se scurge combustibil din rezervor. 

 

DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG 
 

 Verificați, curățați și reparați produsul dacă este necesar. 

 Scurgeți tot combustibilul din rezervor. 
 Porniți motorul – Se va consuma tot combustibilul din sistemul de alimentare și carburator. 

 Detașați bujia și turnați o lingură de ulei de motor curat în orificiul bujiei de la cilindru – înlocuiți bujia. 
 Depozitați produsul într-un loc curat, uscat și ferit de praf. 

 

DEFECȚIUNILE cum ar fi o pornirea greoaie, neregularități funcționale și performanțe anormale pot să fie de 
obicei prevenite dacă acordați atenție la toate instrucțiunile de utilizare și operațiunile de întreținere. Dacă 
motorul nu funcționează corespunzător, verificați următoarele: 
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 Asigurați-vă că sistemul de alimentare este într-o stare bună iar combustibilul ajunge la motor. 

 Sistemul de pornire este într-o stare bună iar bujia are scânteie bună. 
 Compresia motorului este corespunzătoare. 

 

PRODUSUL NU PORNEȘTE 
 

 Scurgeți combustibilul din rezervor. 

 Asigurați-vă că alimentați cu combustibil proaspăt și curat. 
 Verificați filtrul de alimentare dacă este curat. (Înlocuiți filtrul dacă este necesar). 

 Asigurați-vă că elementele filtrului de aer sunt curate. 

 Instalați o bujie nouă, cu o distanță între electrozi corespunzătoare. 

 Atunci când există o defecțiune gravă la produs, nu încercați s-o reparați dvs. Duceți produsul la un 
distribuitor sau dealer. 

 

GHID PENTRU DEPANARE 
 

1. PRODUSUL NU PORNEȘTE 
Simptom Cauză probabilă Soluție 

 
 
 
 
 
 

Presiunea 
de 

compresie a 
cilindrului 

este 
normală 

 
 
 

Scânteie 
normală la 

bujie 

 
Anomalie la sistemul de 

alimentare 

Nu există combustibil în 
rezervor 

Filtru de combustibil 
obstrucționat 

Completați cu 
combustibil în rezervor 

Curățați filtrul de 
combustibil 

Sistemul de 
alimentare 

funcționează 
normal 

 
 

Combustibil 

Combustibilul este prea 
murdar 

Există apă în combustibil 
Există prea mic 

combustibil în cilindru 

Schimbați combustibilul 
Schimbați combustibilul 
Detașați bujia și uscați-o 

 
 
 

Sistemul de 
alimentare 

funcționează 
normal 

 

Scânteie 
bujie la 

tensiune 
mare 

normală 

 
 
 

Bujia 

Bujie defectă, cu pete de 
ulei 

Izolația bujiei este 
deteriorată 

Distanța dintre electrozii 
bujiei este prea mare sau 

prea mică 

 
Curățați petele de ulei 

Înlocuiți bujia 
Ajustați distanța dintre 

electrozi la 0.6 – 0.7 mm 

Anomalie la scânteia sub 
tensiune mare 

Cablul sub tensiune ciupit 
sau rupt 

Bobină destrânsă 

Înlocuiți-l sau prindeți-l 
Strângeți-o 

 
 
 

 
Sistemul de 
alimentare 

funcționează 
normal 

 
 
 

 
Sistemul de 

pornire 
funcționează 

normal 

 
 
 

Compresie insuficientă 

Segmentul piston uzat 
Segment piston defect 

Segmentul pistonului este 
cimentat 

Bujie destrânsă 
Scurgeri la carter și 

cilindru 

 

Înlocuiți-l cu unul nouă 
Înlocuiți-l 

Debarasați-l 
Strângeți-o 

Ștergeți scurgerile 

 
 

Compresie normală 

Contact incorect la cablu 
și bujie 

Defecțiune la comutatorul 
de oprire sau s-a produs 

un scurtcircuit 

 
Strângeți fișa bujiei 

Reparați sau înlocuiți 

      

2. PUTERE SCĂZUTĂ 
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Simptome Cauză probabilă Soluție 

 
 

Flăcări la turații mari 
Fum ușor, carburatorul înapoiază combustibil 

 

Filtrul de combustibil este obstrucționat, 
fără combustibil 

Tobă de eșapament este blocată cu 
depuneri de ulei 

Curățați filtrul de 
combustibil, sistemul de 

alimentare, ajustați 
carburatorul 

Curățați depunerile de 
ulei 

Compresie scăzută 
Uzură la piston, segmentul pistonului și 

cilindru 
Înlocuiți pistonul și 

segmentul pistonului 

Scurgeri la motor 
Scurgeri la suprafața comună a cilindrului 

și a carterului 
Reparați 

 
 

Scurgeri la capătul celor două axe ale 
carterului 

 
Garnitura este uzată 

Camera de ardere afectată de depunerile 
de ulei 

Înlocuiți garnitura 
Evitați utilizarea pe o 

perioadă lungă, la turații 
mari și sub sarcină mare 
Curățați depunerile de 

ulei 
   

3. MOTORUL FUNCȚIONEAZĂ INSTABIL 
Simptome Cauză probabilă Soluție 

 
 

Se aud bătăi la motor 

 

Uzură la piston, segment, cilindru 
Uzură la bolțul pistonului, la piston 
Uzură la rulmentul arborelui cotit 

Înlocuiți pistonul, 
segmentul 

Înlocuiți bolțul 
pistonului, pistonul 
Înlocuiți rulmentul 

 
 
 

Se aud zgomote metalice 

 
Motorul s-a supraîncălzit 

Camera de ardere murdară cu crustă de 

ulei 
Benzina nu este corespunzătoare 

Evitați folosirea pentru o 
perioadă lungă, turațiile 
mari și sub sarcină mare 
Curățați depunerile de 

ulei 
Înlocuiți cu o benzină 

corespunzătoare 

 
 

Motorul nu are aprindere 

Există apă în combustibil 
Distanța dintre electrozi nu este 

corespunzătoare 
Decalajul bobinei este greșit 

Înlocuiți combustibilul 
Ajustați distanța dintre 
electrozi la 0.6-0.7 mm 

Ajustați decalajul 
bobinei la 0.3 – 0.4 mm 

   

4. MOTORUL SE OPREȘTE BRUSC 
Cauză probabilă Soluție 

 

S-a consumat tot combustibilul 
Bujia este murdară cu pete de ulei și scurt circuit la tensiunea din fișa bujiei 

Completați cu 
combustibil 

Curățați petele de ulei și 
reconectați fișa bujiei 
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