
 

 

 

 
 

 

Instrucțiuni de utilizare pentru cilindru de tasare 

 

HECHT 501 
 
 

 

 
 

Felicitări pentru achiziționarea produsului marca HECHT. Înainte de a folosi acest 
produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul producătorului! 
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Acest manual conține informații importante. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea găsi 
informațiile pe viitor sau pentru fi utile altor utilizatori. 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. 

 

 
SPECIFICAȚII 

 
Lățime de lucru 50 cm 

Diametrul rolei 32 cm 

Greutate fără conținut 9 kg 
Greutate cu conținut 50 kg ± 20% 

Înălțimea rolei cu mâner 107 cm 

Construcție din oțel 
 

 

Suprafață acoperită cu pulbere 
 

 

Orificiu de scurgere    Ø 30 mm 
 
 



 

 

 

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
 
 

 

A 
Următoarele simboluri de avertizare au scopul de a va aminti despre precauțiile de siguranță pe 

care sa le luați când utilizați produsul. 

B Citiți manualul de utilizare. 

C Purtați încălțăminte solidă de protecție. 

D Țineți membrele corpului departe de cilindrul de tasare. 

E Nu încercați să ridicați cilindrul când este plin. Acesta este greu și poate cauza leziuni grave. 

F Nu folosiți produsul în ploaie si nu îl lăsați afară atunci când plouă 

G Țineți departe de accesul copiilor. 

H Țineți persoanele și animalele domestice la o distanță sigură. 
I Lățime de lucru. 

J Diametrul cilindrului. 
 
 

CILINDRU DE TASARE – MANUAL 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 
operatorului, 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. 



 

 

 

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. 

 
 

CONDIȚII DE UTILIZARE 
 

Acest produs este aprobat pentru a fi utilizat exclusiv: 
 

- În conformitate cu descrierea și cu instrucțiunile de siguranță specificate în acest manual de 
utilizare 

- Pentru a tasa suprafețe și semințe proaspăt semănate 
 

Orice altă utilizare nu este conform scopului prevăzut. Utilizarea necorespunzătoare nu este acoperită de 
garanție și producătorul va respinge orice răspundere. Utilizatorul este responsabil pentru orice daună 
cauzată terților și bunurilor lor. Modificările neautorizate făcute la produs exclud orice răspundere din 
partea producătorului pentru daunele ce pot rezulta. 

 

Vă rugăm să țineți cont că produsul nu a fost creat pentru uz comercial sau industrial. Garanția va fi anulată 
dacă produsul este folosit in scopuri comerciale sau industriale sau pentru alte destinații asemănătoare. 

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

 
 

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 
 

Atunci când utilizați acest produs, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a exclude riscul 
de vătămare corporală sau pagube materiale. Vă rugăm să respectați și instrucțiunile de siguranță speciale 
din capitolele respective. Acolo unde este cazul, urmați directivele legale sau regulamentele de prevenire 
a accidentelor legate de utilizarea produsului. 

 

• Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată Zonele aglomerate și întunecate favorizează accidentele. 
• Nu utilizați niciodată aparatul dacă sunt oameni sau animale in apropiere. 
• Nu folosiți produsul dacă sunteți obosit sau agitat sau sub influența alcoolului sau a drogurilor. 
• Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest produs. 
• 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 părțile mobile 
• Purtați haine de lucru pe corp și încălțăminte cu talpă antiderapantă 
• Pentru a tasa o suprafață de pământ/gazon, terenul trebuie să fie în condiție potrivită, nici prea uscat, nici 
prea umed. 
• Acest produs nu este corespunzător pentru tasarea zonelor cu pietre mari aflate la suprafață 
• Verificați întotdeauna zona pentru a vedea dacă nu există obstacole ascunse, cum ar fi cărămizi și bucăți de 
metal aruncate. 
• Curățați zona de orice resturi sau obstacole mobile care ar putea deteriora cilindrul sau împiedica munca 
dvs. 
• Fiți atent la obstacolele aflate la înălțimea capului, cum ar fi sârmele de întins haine sau crengi joase. 
• Când tasați gazon, acesta trebuie în primul rând să fie tăiat și curățat pentru a permite cilindrului să 
funcționeze corect. 



 

 

 

• Odată umplut, suprafața cilindrului va fi deteriorată dacă este mutată pe o suprafață dură. 
• Când cilindrul este plin, nu încercați să-l ridicați. Acesta este greu și poate cauza leziuni grave. Țineți 
mâinile și picioarele departe de partea inferioară a produsului. 

• Nu atașați un furtun de grădină la orificiul de umplere / golire, atunci când umpleți cilindrul. În interiorul 
cilindrului s-ar putea acumula o presiune periculoasă. 
• Nu folosiți niciodată cilindrul în sus și în jos pe dealuri; lucrați întotdeauna de-a lungul dealurilor și a 
pantelor. Nu lucrați pe pante prea abrupte. 
• Aveți grijă atunci când întoarceți, încetiniți sau vă opriți. 
• Goliți întotdeauna cilindrul pentru a-l proteja de îngheț. 
• Păstrați toate piulițele, bolțurile și șuruburile strânse pentru a vă asigura că echipamentul este în stare 
sigură de lucru. 

 

CONȚINUTUL PACHETULUI ȘI ASAMBLARE 
 

Vedeți imag. 1: 

 

 
1. Cilindru (1 buc.) 
2. Dop (1 buc.) 
3. Teacă de protecție (2 buc.) 
4. Piuliță de blocare M8 (2 buc.) 
5. Șaibă (2 buc.) 
6. Placă de răzuire (1 buc.) 

7. Mâner inferior (2 buc.) 
8. Bolț M5x30 (2 buc.) 
9. Piulița de blocare M5 (2 buc.) 
10. Mâner superior (1 buc.) 
11. Șaibă M5 (2 buc.) 

 

Urmați pașii din imag. 1 pentru asamblare. Piulița M8 a plăcii de răzuire trebuie strânsă numai pentru a 
elibera locul liber dintre piuliță și mâner (nu strângeți prea tare). 



 

 

 

UTILIZARE 
 

• Cilindrul trebuie asamblat înainte de a utiliza produsul și bolțurile și piulițele trebuie bine strânse. 

• Cilindrul trebuie umplut cu apă sau nisip înainte de utilizare 
• Puneți cilindrul pe terenul pe care doriți să îl tasați în fâșii egale. Lucrați numai pe teren uscat. 

 
DEPOZITARE 

 
• Curățați cu regularitate suprafața exterioară a cilindrului de reziduuri de noroi (folosiți o perie sau o bucată 

de lemn). 
• Goliți cilindrul înainte de a-l depozita pentru perioade lungi de timp. Ungeți cu un strat subțire suprafața de 
metal pentru a evita coroziunea. 
• Depozitați produsul într-un loc uscat, curat, protejat de îngheț, departe de accesul persoanelor 
neautorizate. 
• Acoperiți produsul cu o folie protecție corespunzătoare, care nu reține umezeala. Nu folosiți folii de plastic 
ca protecție împotriva prafului. O învelitoare non poroasă va reține umezeala în jurul motorului, favorizând 
apariția ruginii și a coroziunii. 

 

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 înconjurător si 
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. O debarasare 
necorespunzătoare poate fi pedepsită în conformitate cu reglementările naționale. 

 
 

GARANȚIA PRODUSULUI 
 

• Perioada noastră de garanție pentru acest produs este de 24 luni. Pentru uz corporativ, comercial, urban și 
altele decât utilizarea privată, sau pentru bunurile obținute prin înlocuirea unui produs defect cu unul nou, 
perioada de garanție este scurtată la 12 luni în conformitate cu reglementările legale 
• Deteriorările cauzate de uzura fizică și rupere, suprasolicitare, utilizarea incorectă sau intervenții 
neautorizate, sunt excluse de la garanție. Sunt, de asemenea, excluse de la garanție părțile care sunt sub 
influența uzurii obișnuite. 
• Condiția necesară acordării garanției este respectarea tuturor instrucțiunilor pentru operare, control, 
curățare, depozitare și întreținere a produsului. 
• Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producătorului vor fi remediate gratuit 
printr-o livrare de înlocuire sau reparație. Condiția necesară pentru acordarea garanției este ca produsul să 
revină în centrul nostru de service în întregime și cu dovada cumpărării. 
• 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 
dispozitivele care au fost livrate cu costurile de transport pre-plătite și ambalate corespunzător. 
• Operațiunile de curățare, întreținere, verificare și ajustare a produsului nu sunt incluse în garanție și 
trebuie plătite 
• 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 servicii se găsesc la www.hecht.cz 

http://www.hecht.cz/


 

 

 

NOTE 
 

 


