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Instrucțiuni de utilizare pentru dispozitiv de împrăștiere manual 

  

 

HECHT 260 
 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrați instrucțiunile într-un loc 

sigur pentru a putea găsi informații în viitor în folosul dvs. sau a altor utilizatori. Vă rugăm 

să vă familiarizați cu următoarele informații, pentru a preveni deteriorarea produsului și 

prejudicierea operatorului, provocarea de pagube materiale sau chiar moarte. 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

 

Citiți instrucțiunile înainte de asamblare. 

 

• Citiți manualul utilizatorului dispozitivului tractat și regulile de siguranță ale acestuia. 

Învățați cum să utilizați tractorul înainte de a utiliza dispozitivul de împrățiere tractat. 

• Citiți instrucțiunile de pe etichetă cu privire la substanțele chimice și măsurile de precauțiie 

în vederea folosirii și aplicarea substanțelor chimice achiziționate pentru a fi împrăștiate. 

• Purtați ochelari de protecție și mănuși când folosiți și aplicați substanțe chimice de gazon 

sau de grădină. 

• Nu utilizați niciodată tractorul și dispozitivul de împrăștiere fără a purta încălțăminte 

corespunzătoare și nu permiteți nimănui să se urce sau să stea pe cadru dispozitivului de 

împrăștiere. 

• Nu lăsați niciodată copiii să utilizeze tractorul sau dispozitivul de împrăștiere și nu permiteți 

adulților să utilizeze produsul fără să fi primit instrucțiuni adecvate. 

• Începeți întotdeauna lucrul cu transmisia în treapta întâi (inferioară) și cu motorul la viteză 

mică, și creșteți treptat viteza în funcție de condiții. 

• În timpul remorcării dispozitivului nu conduceți prea aproape de un pârâu sau de un șanț și 

fiți atenți la gropi și alte pericole care v-ar putea face să pierdeți controlul asupra dispozitivului 

de împrăștiere și a tractorului. 

• Înainte de utiliza produsul la orice unghi (deal), țineți cont de normele de siguranță din acest 

manual. 

• NU transportați niciodată pasageri care stau în picioare sau așezați pe dispozitivul de 

împrăștiere. 

• NU permiteți copiilor să se joace dispozitivul de împrăștiere, să stea sau să se urce pe el. 

• NU depășiți capacitatea nominală de 125 lb. 

• Înlocuiți sau reparați imediat piesele uzate sau deteriorate. 

• Pentru a evita vătămările corporale și/sau deteriorarea echipamentului, nu depășiți viteza 

de 5 MPH. 
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• Remorcați DOAR cu vehicule recomandate (Tractoare de grădină/gazon și ATV-uri). 

• Verificați ÎNTOTDEAUNA dispozitivul de împrăștiere înainte de a-l utiliza pentru a vă asigura 

că este într-o stare bună de funcționare. 

• Păstrați ÎNTOTDEAUNA mâinile și picioarele la distanță de piesele aflate în mișcare în timp ce 

utilizați echipamentul. 

• NU utilizați dispozitivul de împrăștiere în cazul în care acesta este deteriorat sau uzat, 

deoarece acest lucru poate provoca leziuni operatorului sau persoanelor aflate în apropiere. 

• Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că dispozitivul de împrăștiere este securizat și conectat la 

cârligul unui vehicul omologate înainte de utilizare. 

• Nu adăugați NICIODATĂ material în dispozitivul de împrăștiere decât dacă este atașat la 

tractor. 

 

ASAMBLARE 
 

Conținutul pachetului: 

 

1. 3x șurub hexagonal M6x35 

2.  7x șurub hexagonal M6x40 

3. 1x șurub hexagonal pe interior M5x45 

4. 1x cui spintecat Ø 5x35 

5. 1x piuliță de blocare cu nailon M5 

6. 10x piuliță de blocare cu nailon M6 

7. 1x piuliță de blocare nailon M8 

8. 7x șaibă mare plată Ø 6 

9. 1x șaibă plată Ø 6 

10. 5x șaibă plată Ø 16 

11. 2x bucșă pentru ax 

12. 1x cui R 

13. 2x suport cuplaj 

14. 1x ansamblu de țevi al cadrului 

15. 1x ansamblul cuvei  

16. 1x țeavă de cuplaj  

17. 2x roți pneumatice 

18. 1x grilajul cuvei  

19. 1x husă de ploaie 

 

 

PASUL 1: Asamblați roata la ansamblul de țevi ai cadrului. Fixați bucșa la axul roții la un capăt 

al tubului cadrului, introduceți roata la ax; fixați roata cu o șaibă plată de Ø16 și un cui 

spintecat Ø5x35. (Există 4 șaibe plate de Ø16 suplimentare pentru reglarea spațiului dintre 

roți și bucșa axului) 
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PASUL 2: Montați roata pe cealaltă parte a ansamblului de țevi al cadrului. Introduceți o bucșă 

la ax înainte de a asambla roata la ax. Fixați roata utilizând un șurub hexagonal pe interior 

M5x45 și o piuliță de blocare cu nailon M5. Asigurați-vă că orificiul de pe roată se aliniază la 

orificiul de pe axul roții, iar apoi fixați roata introducând șurubul hexagonal pe interior la 

orificii. 

 

PASUL 3: Montați tubul de remorcare la mijlocul ansamblului de țevi al cadru cu ajutorul unui 

șurub hexagonal M6x40. Fixați șurubul cu o șaibă mare plată Ø6 și o piuliță de blocare cu 

nailon M6. 

 

PASUL 4: Asamblați un capăt al suportului cu cuplaj la mijlocul țevii de cuplaj, securizați cu un 

șurub hexagonal M6x35 și o piuliță de blocare cu nailon M6. 

 

PASUL 5: Asamblați celălalt capăt al suportului cu cuplaj la interiorul ansamblului de țevi al 

cadrului (Cadrul Cuvei) cu ajutorul unui șurub hexagonal M6x35 și o piuliță de blocare cu 

nailon M6. 

 

PASUL 6: Asamblați cuva la ansamblul cu țevi al cadru, asigurați-vă că cele șase orificii de pe 

cuvă se aliniază cu orificiile ramei de la cuvă. Fixați cuva pe cadru cu ajutorul celor 6 seturi de 

șuruburi hexagonale M6x40, șaiba mare plată Ø 6 și piulița de blocare cu nailon M6. 

 

Pasul 7: Asamblați cuiul R la orificiul axului pivotant al cuvei. 

 

PASUL 8: Asamblați tija de reglare în partea inferioară a cuvei. Montați o șaibă plată Ø8 la 

capătul tijei de reglare, apoi introduceți tija de reglare în orificiul din partea de jos a cuvei și 

fixați tija de reglare cu o piuliță de blocare cu nailon M8. 

 

PASUL 9: Înainte de a utiliza dispozitivul de împrăștiere tractat, asigurați-vă că toate 

componentele sunt strânse bine. 

 

UTILIZARE 

 

Utilizați maneta de control On/Off pentru a deschide și închide portița cuvei în timp ce 

dispozitivul de împrăștiere este în mișcare. Aceasta eliberează și oprește fluxul de material. 

Puteți muta poziția piuliței-fluture de pe Ecartament & Manetă pentru a ajusta spațiul de pe 

orificiul dintre cuvă și placa reglabilă după necesitate, atunci când împrăștiați. 
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ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 

 

• Nu lăsați niciodată produse în dispozitivul de împrăștiere. Turnați materialul rămas înapoi în 

pachet și sigilați bine. 

• După fiecare utilizare, spălați bine pentru a îndepărta toate materialele ce s-au lipit de 

dispozitivul de împrăștiere. Uneori poate fi necesară apă caldă pentru a îndepărta reziduurile. 

Lăsați dispozitivul de împrăștiere să se usuce complet la soare. 

• Ștergeți cu o cârpă înmuiată într-un ulei special toate piesele metalice după spălare și 

înainte de a le depozita. 

• Păstrați dispozitivul de împrăștiere într-un loc curat și uscat. 

• Înainte de utilizare, asigurați-vă că anvelopele au presiunea recomandată. 

• Verificați periodic toate piesele de fixare pentru a fi etanșe. 

• O dată pe an, curățați și lubrifiați ușor piesele. 

• Utilizați un spray cu vopsea lucioasă de email pentru a acoperi piesele zgâriate sau 

suprafețele de metal vopsite care sunt uzate. 

• Nu depășiți niciodată valoarea capacității de încărcare de 80 lbs, deoarece va deteriora 

dispozitivul de împrăștiere. 

 

IMPORTANT: Dacă o piesă trebuie înlocuită, utilizați numai piese care îndeplinesc 

specificațiile producătorului. Piesele de schimb care nu îndeplinesc specificațiile, pot să vă 

pună în pericol sau să scadă eficiența împrăștierii. 

 

• Nu lăsați niciodată material în cuvă pentru perioade lungi de timp. 

• Înainte de a depozita, asigurați-vă că dispozitivul de împrăștiere este curat și uscat, pentru a 

obține mai mulți ani de utilizare fără probleme. 

• Depozitați produsul în interior sau într-o zonă protejată pe vreme rea și în timpul lunilor de 

iarnă. 

 

ATENȚIE: Mențineți ÎNTOTDEAUNA o presiune corespunzătoare în anvelope. NU umflați 

peste sau sub limita anvelopelor, întrucât se pot cauza prejudicii grave. Păstrați întotdeauna 

anvelopele la 25 PSI. 
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SPECIFICAȚII 
 

Capacitate 60 l 

Dimensiunea recipientului 75x42x34 cm 

Lungimea barei de tractare 81  cm 

Greutate netă 11,6 kg 

Dimensiunea totală 105,5x75x75 cm 

Roți (diametru/lățime) 31 cm / 8 cm 

 

 

 

GARANȚIA PRODUSULUI 

 

• Perioada  noastra de garanție pentru acest produs este de 24 luni. Pentru uz corporativ, 

comercial, urban și altele decât utilizarea privată, perioada de garanție este scurtată la 12 luni, 

în funcție prevederile legale. 

• Deteriorările cauzate de uzura normală, suprasolicitare sau o utilizare incorectă sunt excluse 

de la garanție. Piesele care suportă o uzură normală sunt de asemenea exluse de la garanție. 

• O condiție necesară furnizării serviciilor de garanție este de a păstra și de a urma toate 

instrucțiunile de utilizare, verificare, 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 - înlocuire sau reparație. Condiția necesară pentru furnizarea 

serviciilor de garanție este livrarea produsului complet asamblat la centrul nostru de service, 

împreună cu documentul de achiziție. 

• Reparațiile care nu fac obiectul garanției, se pot face în centrul nostru de service. Centurl 

nostru de service este pregătit să vă ofere costuri estimative pentru reparații. Preluăm în 

service pentru a repara doar acele produse care sunt livrate fiindu-le acoperite costurile de 

transport și împachetate corespunzător. 

• Curățarea, întreținerea, verificarea și ajustarea produsului nu sunt considerate ca fiind 

proceduri ce aparțin serviciilor de garanție, fiind astfel contra cost. 

• În cazul unei cereri de garanție justificată, vă rugăm să contactați centrul nostru tehnic. 

Acolo veți primi informații suplimentare cu privire la preluarea cererii dvs. 

• Informații despre locațiile de servicii se găsesc la www.hecht.cz 


