
Villager VST 45

1

FREZA DE ZAPADA
Villager VST 45

Manual general cu toate operatiile



Villager VST 45

Simboluri de risc si semnificatii



Villager VST 45

2



Villager VST 130

4

INSTRUCTIUNI DE FOLOSINTA IN SIGURANTA
SI PRACTICA

PERICOL: Aceasta masina este construita in concordanta cu regulile privind operarea in
siguranta specificate in acest manual. Ca în orice tip de echipamente de putere, neglijența sau eroarea
survenita din partea operatorului, poate duce la răniri grave. Aceasta masina poate amputa mâini și de
picioare și poate arunca obiecte. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni de siguranță poate duce la
vătămări grave sau deces

PERICOL: Evacuarea motorului, una dintre elementele sale constitutive, precum și
anumite componente ale masinii conțin sau emit substanțe chimice cunoscute a cauza cancer si
malformatii congenitale sau alte probleme de reproducere.

PERICOL: Acest simbol sublinieaza intrsuctiuni de folosire in siguranta care, daca nu sunt
urmate, pot pune in pericol siguranta personala si/sau distrugerea proprietatii dvs sau a altora. Cititi si
urmati toate instructiunile din acest manual inainte sa operati cu aceasta masina. Nerespectarea
acestor instructiuni poate duce la vatamari personale serioase si grave. Cand vedeti acest simbol.
TREBUIE SA AVETI GRIJA !

Responsabilitatea dvs: Restricționarea in utilizare cu acest aparat de putere pentru persoanele care
citesc, înțeleg și respecta avertismentele și instrucțiunile din acest manual și de pe aparat.
IMPORTANT
Practica privind mersul in spatele utilajului pe masura ce acesta se deplaseaza
Aceasta freza de zapada este capabila sa amputeze maini si picioare sis a arunce la
intamplare obiecte. Nerespectarea următoarele instrucțiuni de siguranță poate duce la
vătămări grave.

INDICATII GENERALE
• Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si invatati toate comenzile si utilizati-le
corect.
• Nu permiteti niciodata copiilor sub 14 ani sau oricarei alte persoane care nu este
familiara cu aceste instructiuni de folosinta, sa opereze cu aceasta freza de zapada.
Reglementari locale pot impune restrictii cu privire la varsta pe care trebuie sa o aibe cel
care manevreaza acest utilaj.
• Niciodata nu folositi utilajul daca sunt persoane, copii sau animale prin preajma.
• Obiectele care pot fi aruncate de aceasta masina la intamplare pot cauza vatamari personale
grave.
• Nu uitati niciodata ca cel care manevreaza acest utilaj este direct responsabil pentru
eventualele accidente care se pot produce si care pot distruge proprietati.
• Sa aveti grija sa nu alunecati in special atunci cand manevrati cu spatele aceasta freza de
zapada.
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• Niciodata sa nu utilizati freza de zapada atunci cand sunteti sub influenta alcoolului
sau a medicamentelor sau daca sunteti obosit sau bolnav.

PREGATIREA DE LUCRU
1. Verificati zona daca este libera si inlaturati diversele obiecte pierdute sau straine care

pot afecta modul de lucru.
2. Intotdeauna sa purtati ochelari de protectie sau protective pentru ochi pe tot timpul operarii cu

aceasta masina chiar si daca executati lucrari de ajustare a acesteia sau de reparare. Obiectele care
pot ricosa va pot afecta la ochi destul de grav.

3. Nu utilizati aceasta masina daca nu sunteti imbracat cu lucruri pentru anotimpul iarna, adecvate
sezonului. Evitati sa va imbracati cu lucuri largi pentru a evita agatarea acestora din greseala de
utilaj in timpul deplasarii lui. Nu purtati bijuterii, esarfe lungi sau haine largi, care pot fi prinse de
partile rotative ale acestei masini in timpul deplasarii. Purtati incaltaminte care imbunatateste
aderenta pe suprafete alunecoase.

4. Folositi un prelungitor cu impanatare si cu 3 fire.
5. Decuplati toate pozitiile de control inainte sa incepeti sa porniti motorul.
6. Niciodata sa nu utilizati freza de zapada daca inca mai este acoperita de ceva.

• Atentie – Combustibilul este extreme de inflamabil
a. Intotdeauna depozitati combustibilul in recipient care sunt special concepute pentru asa ceva.
b. Cand umpleti rezervorul va indicam sa folositi spatii deschise, niciodata sa nu fumati cand umpleti sau
cand completati rezervorul cu combustibil.
c. Alimentati cu combustibil inainte sa porniti motorul. Niciodata sa nu desurubati busonul de la rezervor sau
sa alimentati cu combustibil atunci cand motorul este pornit sau cand este abia oprit si este incins.
d. Insurubati capacul de la rezervor bine si strangeti pe langa daca a curs combustibil.
• Reglati inaltimea melcului si avet igrija ca acesta sa fie mai sus de zonele de sol, pietris sau asphalt.
• Niciodata, sub nici o forma, sa nu faceti reglaje cand motorul este in functiune (acest lucuru este
posibil numai daca este specificat in aceste instructiuni).
• Permiteti frezei de zapada sa isi regleze temperature din exterior inainte sa o utilizati.
• Folositi intotdeauna ochelari de protective sau un gen de vizor pe tot timpul utilizarii, mentenantei
sau a service-ului.
• Niciodata nu depozitati utilajul sau rezervorul de combustibil in incaperi unde exista flacara
deschisa, se produc scantei sau exista lumina de veghe (de exemplu. cuptoare, boilere, camera de
incalzire, uscatoare, etc).
• Lasati masina sa se raceasca cel putin 5 minute inainte de a o depozita.
• Daca din intamplare va stropiti cu benzina, va sugeram sa va schimbati de haine imediat.
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MODUL DE OPERARE
• Tineti mainile si picioarele departe de partile rotative ale utilajului. Evitati intotdeauna deschiderea
descarcarii din jgheab.
• Nu folositi niciodata acest utilaj decat pentru a inlatura zapada.
• Sa aveti intotdeauna grija cand travesati cu aceasta frezaa pasaje de asfalt, pietris sau
pavele. Fiti intotdeauna alert la pericolele care se pot ivi sau chiar la traficul din zona.

• Niciodata sa nu descarcati jgheabul in public sau pe sosea ori drumuri din zona.
• Daca atingeti cu freza vreun obiect, opriti imediat motorul, trageti cablul care alimenteaza
bujia, si verificati utilajul pentru a observa posibilele avarii. Daca apar avarii, remediati-le
imediat fara a utiliza utilajul in prealabil.

• Daca apar vibratii anormale cand porniti motorul utilajului, opriti motorul imediat si verificati posibile
cause. Vibratiile intotdeauna arata un semn de ingrijorare, ceva nu este in regula la acest utilaj.
• Opriti imediat motorul si deconectati cablul de la bujie:
a. Daca utilajul de abate de la pozitia de drum.
b. Daca burghiul de aductie sau jgheab-ul de descarcare este blocat si trebuie curatat.

c. Inainte sa faceti reparatii sau ajustari opriti motorul.

• Sa aveti grija ca toate partile rotative si toate comenzile aparatului sunt oprite si
respective deconectate, inainte sa incepeti procedura de curatare, reparative sau
inspectie.

• Sa nu porniti niciodata motorul in interiorul unei cladiri, cu exceptia locurilor special
amenajate, de tipul unui garaj, dar chiar si asa va trebui sa va asigurati ca acel loc se poate
aerisi foarte bine. Gazele de esapament sunt extreme de toxice.

• Niciodata sa nu manevrati masina peste panta.Mutand masina de sus in jos si de jos in varful pantei.
Sa aveti mare grija cand schimbati directia in panta. Evitati pantele abrupte.
• Nu utilizati masina daca nu exista o protejare suficienta sau daca nu aveti dispositive de siguranta in
apropiere.
• Nu opriti sau deconectati dispozitivele de siguranta.
• Niciodata sa nu modificati setarile regulatorului de la motor si nu fortati motorul peste
limite. Poate exista o posibilitate de ranire a operatorului daca se utilizeaza motorul la
capacitate maxima.
• Niciodata sa nu utilizati freza in apropiere de masini, panouri de sticla, pante, etc.. pana nu asigurati
jgheabul de colectare.
• Intotdeauna sa indepartati copii din zona pe care intentionati sa o curatati.
Eventual chemati un alt adult pentru a supraveghea copii.

• Niciodata sa nu suprasolicitati freza prin manevrearea ei la viteaza mare.
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• Sa aveti grija cand manevrati freza cu spatele. Intotdeauna sa va asigurati uitandu-va in spate pe tot
timpul manevrarii utilajului, ocolind obstacolele care pot aparea eventual.
• Niciodata sa nu indreptati jgheabul de colectare catre privitori. Nu permiteti
nimanui sa se afle in calea utilajului.
• Decuplati burghiul de aductie in momentul in care nu utilizati utilajul. NU manevrati
utilajul cu viteza mare si mai ales pe suprafete alunecoase.

• Folositi doar accesorii care sunt indicate si aprobate de producator.
• Nu manevrati utilajul pe timp cu vizibilitate redusa sau cu iluminat redus.
• Asigurati-va ca aveti stabilitate in manevrarea utilajului si ca aveti un control bun asupra lui.
• Niciodata sa nu utilizati freza de zapada sus pe acoperis.
• Sa nu atingeti partile metalice ale motorului care se incing atunci cand se afla in functiune, pericol de
ardere.

MODUL DE CURATARE IN CAZ DE INFUNDARE A CUVEI DE EVACUARE
Contactul cu mana in zona de rotire a burghiului din interiorul cuvei de evacuare este cauza multor accidente
soldate cu vatamari grave cand se lucreaza cu aceasta freza de zapada. Niciodata nu folositi mana pentru a
curate si a evacua cuva daca aceasta se infunda cu resturi.
Pentru a curate cuva:
1. OPRITI IMEDIAT MOTORUL !
2. Asteptati 10 secunde ca sa fiti sigur ca burghiul si lamele de aductie s-au oprit din rotatie si din inertie.
3. Intotdeauna utilizati o scula adevcata pentru a curate acest utilaj si niciodata cu mana.

NICIODATA SA NU ADUCETI MODIFICARI MOTORULUI
Pentru a evita vatamari serioase grave chiar decesul, nu modificati sub nici o forma
motorul. Modificarile artizanale cu setari neaprobate pot duce la o nefunctionare corecta si
nesigura a motorului.

MENTENANTA SI DEPOZITARE
• Strangeti bine toate suruburile si piulitele pentru a asigura o buna functionare a frezei de zapada.
Verificati cu regularitate toate saibele de forfecare.
• Folositi ca schimburi numai component originale. Cele neoriginale chiar daca se potrivesc
pe freza pot produce daune fizice operatorului.

• Niciodata sa nu lasati in depozitare freza de zapada avand combustibil ramas in rezervor
si mai ales daca se afla depozitata in apropiere de o sursa de caldura care poate genera
scantei si flacari.
• Lasati motorul utilajului sa se raceasca inainte sa depozitati freza de zapada.
• Daca depozitarea se face pe termen lung atunci ca recomandam sa verificati conform
recomandarilor din aceste instructiuni.
• Inlocuiti etichetele cu avertizari care sunt deterioarate.
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• Lasati cateva minute utilajul pornit impreuna cu burghiul conectat. Acest lucru ajuta ca
burghiul sa nu ramana intepenit din cauza ghetii sau a zapezii care se aduna pe acesta.
Vibratiile care sunt emise de acest aparat pot fi diferite de standardele declarate pentru alt
utilaj de acelasi fel datorita utilizarii lui in moduri diferite de la un operator la altul.

CONTINUTUL PACHETULUIn

1. Cotiera
2. Cuva
3. Trusa cu scule

MODUL DE ASAMBLARE
1. Montati cotiera: in primul rand desfaceti piulita, potriviti pe cele 4 gauri partea de sus a cotierei,

introduceti surubul apoi insurubati cu piulita.

1. Piulita si surub
2. Cotiera
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2. Montati biela: trageti in afara surubul nit si desfaceti siguranta acestuia, invartiti pana intra total in
orificiul bielei si a rulmetului, prindeti si fixate surubul nit in rulment, si insurubati cealalta zona de
coenctare a bileli cu o piulita.

1. Biela
2. Surub nit
3. Piulita

3. Montati arcurile de miscare si arcul de burghiului: Pozitia de montare este in stanga si dreapta.

1 1. Arcurile de miscare
2. Arcul burghiului

2
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4. Montati cuva: pozitionati pe lacasul acesteia, blocati dispozitivul peg aura, si strangeti cu un surub.

1. Gaura
2. Surub

1 2
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CONTINUT SI CARACTERISTICI
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CONTINUT SI CARACTERISTICI
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CONTROLUL IN OPERATIONARE

ATENTIE: Cititi, intelegeti, si urmati instructiunile si avertizarile aplicate pe
masina si in acest manual inainte sa utilizati produsul.

Maneta schimbatorului
R1 1    2    3 4

Figura 1
Schimbătorul de viteze se află între mânerele inferioare. Așezați maneta schimbătorului în orice
poziție pentru a controla direcția de viteză de deplasare și masă.
Vezi Figura 1.

Directia Inainte
Masina este echipata cu 4 viteze pe directia inainte (F). Pozitia unu (1) are viteza minima si
viteza (4) este maxima.

Directia Inapoi
Masina are o singura viteza pe directia inapoi (R).

Pornirea in anotimpurile reci
Masina este prevazuta cu un sistem care conduce combustibilul in camera de ardere
pentru a porni cu usurinta utilajul in anotimpurile foarte reci.

Control socului

Figura 2
Controlerul de șoc se găsește pe partea din spate a motorului și este activat de
rotirea sensului ca a acelor de ceasornic. Activarea controlului de șoc închide placa de șoc
pe carburator și ajuta în pornirea motorului. A se vedea figura 2.

Control clapetei de acceleratie

Controlul clapetei de accelerație este situat pe motor.
Acesta reglementează
Viteza motorului și va opri motorul atunci când este Figura 3
împins in jos complet. Vezi Figura 3.
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Controlul burghiului

Figura 4

Controlul melc este situat pe mânerul din dreapta. Strângeți mânerul de control înspre
ghidon pentru a se angaja melcii rotativi si pentru a incepe acțiunea de aruncare a zăpezii.
Eliberati maneta pentru a opri utilajul. Vezi Figura 4.

Controlul mersului

Figura 5

Controlul de antrenare in mers se află pe mânerul din stânga. Strângeți mânerul de control
înspre ghidon pentru a angaja in tractiune utilajul. Eliberati maneta pentru a opri utilajul.
Vezi Figura 5.

Control de directie a jgheabului de aruncare a zapezii

A

B
Figura 6
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Direcția jgheabului și deflectorul este controlat de mânere pe tobogan și deflector.
Pentru a schimba direcția și distanța pe care zăpada este aruncata, la rândul său, se aplica
dupa cum urmează:

- Mișcați maneta B (vezi Figura 6) dreapta și stânga pentru a schimba direcția de
aruncare a zăpezii afară.

- Mutați mâner A (vezi figura 6) în sus și în jos pentru a regla distanța de aruncare a
zapezii.

Scula pentru curatare

ATENTIE: Nu folosi mâinile pentru a șterge un ansamblu de jgheab colmatat.
Opriți motorul și ramaneti în spatele mânerelor până când toate piesele

mobile s-au oprit din rotatie înainte decolmatare.
Instrumentul de curățire al jgheab-ului este fixat în partea de sus a carcasei melc cu un
clips de montare. Acest instrument este proiectat pentru a curata un ansamblu jgheab
înfundat.

Talpile antiderapante
Poziționați talpile antiderapante în funcție de condițiile de suprafață. Reglați în sus pentru
un nivel inalt de zăpadă. Reglați în jos atunci când operati cu masina pe suprafete cu
pietriș sau piatră concasată.

Manerul cu recul pentru pornire
Acest maner este folosit atunci cand pornesti masina manual.

Priza electrica de pornire
Se foloseste cu ajutorul a doua prelungitoare electrice si o sursa de current de 230V.
NOTA: Aceasta masina nu este echipata cu prelungitor electric.

Burghiele
Cand sunt angrenate, burghiele se rotresc si aduc zapada in cavitatea burghielor.

Ansamblul cuvei
Zapada care ajunge in cavitatea burghielor este evacuate in exterior prin intermediul
ansamblului cuvei.

Busonul de combustibil
Desfaceti busonul pentru a putea alimenta masina cu benzina in rezervorul acesteia.
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Gradatia uleiului
Nivelul de ulei din motor se poate verifica cu ajutorul gradatiei pentru ulei.

Inainte sa porniti motorul
Nu porniti motorul daca nu ati pus ulei. Motorul se poate avaria serios daca il porniti fara
ulei.

1. Plasati masina pe plan drept.
2. Verificati nivelul uleiului cu ajutorul jojei.
3. Nivelul uleiului trebuie sa fie intre semnele “INALT” si “SCAZUT”.
4. Folositi numai ulei de calitate certificate A.P.I. service SF, SG sau SH.
Folositi ulei de tipul SAE 5W30 care rezista si la temperature de sub -18C.

Benzina
ATENTIE: Folositi cu atentie benzina, este extreme de inflamabila si vaporii
acesteia pot devein explozivi. Niciodata sa nu alimentati masina in interiorul
cladirilor sau in timp ce motorul este pornit. Stingeti tigarile, trabucele,
inchideti tevi sau alte surse care genereaza flacara sau autoaprindere.

 Depozitati benzina in recipiente curate si autorizate in acest sens si
niciodata sa nu le lasati fara capacul pus.

 Asigurați-vă că forma recipientului in care se toarnă benzina este curata și
libera de rugină sau alte particule străine.

NOTA: Un buson care prezinta urme de praf care se pot infiltra in benzina in momentul in
care se desface, trebuie curatat imediat, daca se constata ca este cazul.

 Intotdeauna alimentati rezervorul cu benzina in aer liber si utilizati o palnie ca sa
evitati scurgerile sau varsarea combustibilului.

 Alimentati rezervorul cu benzina proaspata si curata.
 Niciodata sa nu umpleti rezervorul complet. Umpleti rezervorul pana la un nivel de ½”

(cca 1.2 cm) de la nivelul maxim si complet pentru a permite expandarii
combustibilului.

 Aveti grija sa stergeti toata ben zina care s-a scurs pe langa eventual, inainte de a
porni motorul.

Pornirea motorului
1. Conectati cablul la bujie. Asigurați-vă că bucla de metal de la capătul firului bujiei (în

interiorul carcasei de cauciuc) este fixat pe vârful de metal de pe bujie.
2. Asigurați-vă că atât controlul melc cat și controlul unitate sunt în decuplate si in pozitie

(pe liber).
3. Mutați controlul acceleratie pana la pozitia REPEDE. Introduceți cheia în fanta.Fiti sigur

ca se fixează pe poziție. Nu încercați să rotiți cheia.
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NOTA: Motorul nu poate porni fără cheie si daca aceasta nu este complet introdusa în
contact.

Starterul electric
Asigurati-va ca locuinta dvs este dotata cu sistem de legare la pământ cu două fire. Puneti un
electrician licentiat dacă nu sunteți sigur.

ATENTIE: Starterul electric opțional este echipat cu un ștecher cu putere cu
două fire, și este proiectat să funcționeze pe 230 volți curent alternativ de uz
casnic. Acesta trebuie să fie utilizat cu un împământare corespunzător pentru a
evita posibilitatea de electrocutare.

În cazul în care sistemul de cablare al casei tale nu este un sistem cu impământare, nu
utilizați acest starter electri în orice condiții.
Dacă sistemul electric al casei tale este prevazut cu impamantare, dar un prelungitor cu două
găuri nu este disponibil, nu utilizați starterul electric al aruncătorului tau de zăpadă.
Urmați toate instrucțiunile cu atenție înainte de a operara cu acest starter electric.
Dacă aveți toate cele de mai sus, procedați după cum urmează:

1) Conectați cablul de extensie la priza situata pe suprafata motorului. Conectați celălalt
capăt al prelungitor într-o priza cu 230volti, cu împământare, priza de curent
alternativ aflata într-o zonă bine ventilata.

2) Rotiți controlul șocului în poziția LA CAPAT (FULL)- (pentru un motor cu pornirea pe
cablu).

NOTA: Daca motorul este deja incalzit, plasati controlul socului in pozitia OPRIT (OFF) si nu
pe pozitia LA CAPAT (FULL).

3) Actionati pornirea initiala pentru a reporni o pornire a motorului la cald, actionati
sigur pentru a acoperi gaura de aerisire care se afla în centrul amorsei la apăsare.

NOTA: NU FOLOSITI NICIODATA, pornirea la frig dup ace ati restartat un motor incalzit asta
dup ace l-ati oprit pentru scurt timp.

4) Actionati butonul de pornire pentru a porni masina.
5) Indata ce motorul a pornit, eliberati butonul de la starter.
6) Imediat ce motorul s-a incalzit, rotiti incet controlul socului in pozitia INCHIS (OFF).

Daca motorul incepe sa trepideze si da semne ca se va opri in orice moment, atunci
rotiti repede de controlul socului inapoi pe pozitia LA CAPAT (FULL) si apoi incet spre
pozitia INCHIS (OFF).

7) Cand deconectati cablul de extensie, intotdeauna decuplati de la priza montata pe zid,
in mod invers de la partea opusa de la freza de zapada.

Starterul recului
1. Rotiti controlul socului pe pozitia LA CAPAT (FULL) (pornirea la rece a motorului).
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NOTA: Daca motorul este deja incalzit, plasati controlul socului pe pozitia INCHIS (OFF) in
loc de LA CAPAT (FULL).
2. Actionati pornirea initiala de doua sau trei ori pentru pornirea la rece a motorului, fiti

sigur ca ati acoperit gaura de aerisire care se afla în centrul amorsei la apăsare.

NOTA: NU FOLOSITI NICIODATA pornirea primara pentru a reporni un motor incalzit dup
ace in prealabil l-ati oprit pentru scurt timp.

NOTA: Amorsarea suplimentara poate fi necesara în cazul în care temperatura este sub -
10 ° Celsius.
3. Apucați mânerul demarorului și trageți încet sfoara afară. In cazul în care devine putin

mai greu pentru a trage sfoara, permiteti încet sfoarei sa se retraga.
4. Trageți mânerul de pornire cu fermitate, actionati cu o tragere rapida. Nu eliberați

mânerul și lăsați-l să se fixeze înapoi. Păstrați o formă fixa a strangerii de mâna pe
mânerul de pornire și lăsați-l să se ruleze lent.

5. Când motorul se încălzește, rotiți încet controlul de șoc în poziția INCHIS (OFF). Dacă
motorul trepideaza, rotiți repede controlul șoc înapoi în poziția LA CAPAT (FULL) și
apoi încet în poziția INCHIS (OFF) din nou.

NOTA: Permiteti motorului sa se incalzeasca pentru cateva minute dupa pornire. Motorul
nu se va la performatele sale decat dupa ce se va incalzi si va ajunge la temeperatura de
functionare optima.

Oprirea motorului
Lasati motorul sa mearga cateva minute inainte sa il opriti pentru a il ajuta sa se unga
bine.

Scula pentru curatarea jgheabului
Instrumentul de curatat jgheabul este convenabil fixat la partea din spate a carcasei melc
cu un clips de montare. În cazul în care zăpada și gheața se colmateaza în ansamblul
jgheab în timpul funcționării, procedați după cum urmează pentru a curăța în condiții de
siguranță ansamblul jgheab și deschiderea de jgheab.
1. Eliberati atat controlul burghiului cat si controlul de mers.
2. Opriti motorul si scoateti cheia de pornire.
3. Scoateți instrumentul curatat din clipsul pe care îl fixează la partea din spate a

carcasei melc.
ATENTIE: Toba de eșapament, motorul și zonele limitrofe motorului se încing
și pot provoca arsuri. NU le atingeți.

4. Folosiți capătul în formă de lopată a instrumentului de curatat pentru dislocarea si
decolmatarea partilor de gheață care s-au format în și lângă ansamblul jgheab.
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5. Strângeți instrumentul curatat la clipsul de montare pe partea din spate a carcasei
melcului, reintroduceți cheia in contact și porniti motorul frezei de zapada.

6. În timp ce operatorul se afla in pozitia in picioare (în spatele frezei de zăpadă), se va
actiona controlul melcului pentru câteva secunde pentru a se îndepărta zăpada și
gheața rămasă din ansamblul jgheab.

Pentru a actiona mersul
1. Cu butonul de acceleratie în pozitia RAPID(FAST), mutați maneta schimbătorului de

viteze în una dintre cele patru viteze înainte (F), pozițiile sau (R), poziția inversă.
Selectați o viteza adecvata pentru condițiile de zăpadă și un ritm care să va fie
comfortabil.

NOTA: La selectarea unei viteze de mers, utilizați viteze mai mici până când stabiliti una
confortabila și apoi va familiarizați cu modul de funcționare a frezei de zăpadă.
2. Strângeți controlul melcului împotriva mânerul și melcul se intoarce.

Eliberați-l și melcii se va opri.
3. Strângeți controlul de antrenare împotriva mânerului și freza de zapada se va muta.

Eliberați-l și directia de miscare se va opri.

IMPORTANT: Niciodata sa nu repoziționați maneta schimbătorului de viteze (vitezele de
schimbare sau direcția de deplasare) fără a elibera controlul de antrenare și aducerea
frezei de zăpadă in pozitia oprit complet. Acest lucru va duce la uzura prematură a
sistemului de acționare a aruncarii zapezii.

INTRETINEREA

Lubrifierea

ATENTIE: Inainte sa lubrifiati,
sa reparati sau sa inspectati masina,

decuplati toate controalele si opriti motorul.
Asteptati ca toate partile mbile care insa se mai
rotesc sa se opreasca.

Axul uneltei
Axul in hexagon al uneltei trebuie lubrifiat cel putin
o data pe sezon sau dupa 25 de ore de functionare
in operatiuni. Figura 8

1. Desfaceti carcasa din partea de jos prin desurubarea a 2 suruburi care o fixeaza.
2. Aplicati pe axul hexagonal o panza fina de vaselina care se preteaza la toate

anotimpurile. Vezi Figura 8.
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IMPORTANT: Evitati scurgerile de ulei pe roata de frictiune, cauciuc si placa din aluminiu a
unitatii.

Rotile
Cel putin o data pe sezon, desfaceti amandoua rotile. Curatati si ungeti ax-urile de la roti cu
o unsoare multifunctionare de tip auto inainte sa montati rotile.

Controlul directional al jgheabului
O data pe sezon, maneta de comenzi rapide a jgheabului trebuie lubrifiata cu vaselina, ulei
de in, ulei mineral, parafina sau ulei 3 in 1.

Axul melcului
Cel putin o data pe sezon, deconectati pinii de pe axul
Melcului. Folositi spray lubrifiant inauntrul axului, in
jurul spatiilor lui. Deasemenea lubrifiati flansa
rulmetilor care se gasesc in partea finala a axului.
Vezi Figura 9.

Figura 9
Cutia de viteze
Cutia de viteze a melcului a fost incarcata si lubrifiata apoi sigilata de facbrica. Daca din orice
motiv o desigilati, atunci va trebui sa o reumpleti cu doua uncii (aprox 57g) de grasime.
NOTA: Nu supraincarcati cutia cu grasime. Pot rezulta distrugeri. Fiti siguri ca prize de
ventilare este libera de grasime in cerinta de a elibera presiunea.

Placa de razuire si talpile antiderapante
Placa de razuire si talpile antiderapante care se afla
In partea de sus a frezei de zapada sunt indispensabile
uzului. Ele trebuiesc verificate periodic si inlocuite daca
acest lucru este necesar.

Pentru a deconecta talpile antiderapante:
1. Scoateți cele patru șuruburi de transport și

piulitele de la flansa hex care le fixează la freza de
zapada.

2. Reasamblati noile talpi antiderapante cu cele patru
suruburi de transport (doua pe fiecare parte) si piulitele Figura 10
flansei hex. Vezi Figura 10.
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Pentru a decupla placa de razuire
1. Scoateți șuruburile de transport și piulițele hexagonale care se atașează pe carcasa de

la aruncătorul de zăpadă.
2. Montați noua placă de razuire, asigurandu-va ca șuruburile de transport sunt în

interiorul carcasei. Strângeți bine. A se vedea Figura 10.

Schimbul curelei burghiului
Pentru a scoate si a inlocui curea de la burghiul
frezei de zapada se va proceda astfel: Figura 11

1. Scoateti protectia curelei care se afla in partea din fata
a motorului prin desurubarea a doua suruburi autofiletante.
NOTA: Scurgeti benzina din freza de zăpadă, sau plasati locul de Figura 12
plastic sub capacul de gaz. Vezi Figura 11.

2. Pivotati cu atenție aruncătorul de zapada in sus și înainte
astfel încât să se sprijine pe carcasa melc. Scoateți capacul cadru Figura 13
de dedesubtul a aruncatorului de zăpadă prin eliminarea patru
șuruburi autofiletante in care se fixează. A se vedea Figura 12.

3. Rulati cureaua melcului de pe rola de motor.
A se vedea Figura 13. Figura 14

4. a. Slăbiți și scoateți șurubul tip umăr care acționează ca un
suport de curea.

b. Desprindeți arcul suportului de sprijin din partea cadru. Figura 15
Vezi Figura 14.

5. Scoateți cureaua din jurul rolei melcului, si scoateti centura
dintre brățara de suport și roata de melc. Montați cureaua melcului urmând instrucțiunile în
ordine inversă. A se vedea Figura 15.
NOTA: Nu uitati sa repuneti surubul tip umar si sa reconectati arcul ramei dupa ce ati
instalat si inlocui cureaua melcului (burghiului). Figura 16

Melcii (burghiele)
 Melcul este fixate pe arborele de spirală, cu

doi pini de forfecare și cuie spintecate. În cazul în
care melcul frezei de zapada intalneste un obiect
străin sau dop de gheață, freza de zăpadă este
conceputa în așa fel încât pinii pot forfeca.
A se vedea Figura 16.

 În cazul în care melcii nu se intorc, verificați
pentru a vedea dacă pinii au razuit. Un set de
înlocuire pini de forfecare a fost prevăzut la freza de zapada. La înlocuirea pinilor, folisiti
spray lubrifiant, tip ulei, în ax, înainte de a introduce noi pini.
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Inlocuirea curelei de mers
Pentru a scoate si a inlocui cureaua frezi dvs de aruncat zapada,
Se va proceda astfel:

1. Desfaceti aparatoarea de curea care se afla in partea din Figura 17
fata a motorului prin desurubarea a 2 suruburi autofiletante.
A se vedea Figura 17.
NOTA: Scurgeti benzina din freza de zapada sau plasati un dop
de plastic sub busonul de la combustibil.

2. Cu grija pivotati freza de zapada sus si inainte astfel încât Figura 18
sa se sprijine pe carcasa melcului. Scoateți rama carcasei din
partea inferioară a frezei de zăpadă prin eliminarea patru
șuruburi autofiletante pe care o fixează. Vezi Figura 18.

3. a. Prindeți rola de ghidare și pivotați-o spre dreapta.
b. Rulati cureaua melcului de pe capacul de motor.
c. Ridicati cureaua de transmisie de pe scripetele Figura 19
motor. Vezi Figura 19.

4. Slabiti cureaua de transmisie si rulati-o de pe rola și între
roată frecare și disc de roată frecare. A se vedea Figura 20.

5. Inlocuiti cureaua respectand ordinea inversa.
Figura 20

Inlocuirea rotii de frictiune
În cazul în care freza de zăpadă nu reușește sa merga cu controlul de mers angajat, și
efectuarea de reglare a cablului de comandă pe paginile următoare nu corectează problema,
roata de fricțiune trebuie si este necesar să fie înlocuita.
Urmati instrucțiunile de mai jos.
1. Examinati roata de frictiune daca are urme de uzura sau zgarieturi
si inlocuiti-o imediat daca este necesar.

 Plasati maneta schimbatorului de viteze in pozitia 3 inainte (F3).
 Scurgeti toata benzina din freza de zapada sau puneti un dop Figura 21
de plastic sub capacul de la combustibil.
 Cu grija pivotati freza de zapada in sus si inainte astfel incat sa se sprijine pe carcasa
melcului.

2. a. Scoateti rama carcasei din partea inferioara a frezei de zapada prin desurubarea a

patru suruburi autoforante care o fixeaza. Figura 22
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b. Desfaceti roata din partea dreapta a mainii prin desfacerea saibei si a surubului care
fixeaza axul. Vezi Figura 21.
3. Cu grija indepartati surubul hexagonal si saiba care fixeaza.
Vezi Figura 22. Arborele hex la cadru aruncător de zăpadă
și apăsați usor in scopul de a disloca la arbore inelele rulementului
pe partea dreapta a ramei.
4. Poziționați cu atenție arborele hex în jos și la stânga, înainte sa
scoateti prin alunecare ansamblul rotii de frictiune de pe arbore. Figura 23

NOTA: Cand reasamblati ansamblul rotii de frictiune ca un intreg,
aruncați partea uzata și glisați noua componentă pe arborele hex. Urmați pașii de mai sus
despre roata de fricțiune și înlocuiti doar inelul de cauciuc, apoi procedați după cum
urmează. Vezi Figura 23. Figura 24

1) Scoateți cele patru șuruburi care fixează fiecare din plăcile laterale frontale, împreună.
A se vedea Figura 24.

2) Scoateți inelul de cauciuc dintre plăci și reasamblati plăcile laterale cu un nou inel de
cauciuc.

NOTA: Atunci cand reasamblati ansamblul rotii de frictiune, strangeti fiecare surub
numai cu o singura rotatie inainte sa intoarceti roata impotriva sensului acelor de ceas si
procedati asa la urmatorul surub. Repetati acest proces de cateva ori ca sa fiti siguri ca ati
procedat cu forte egale la securizarea lor pentru fiecare in parte.
3) Ridica ansamblul rotii de frictiune inapoi pe pozitia hex si urmeaza pasii anteriori in

ordine inversa pentru a reasambla componentele.

Verificare ulei la motor
1. Asigurati-va ca motorul se afla intr-o pozitie plana.
2. Desfaceți capacul de umplere cu ulei de la tubul de umplere cu ulei și ștergeți joja

si lasati-o curata. Vezi Figura 25
3. Desurubati busonul de la ulei situat la tubul de umplere cu ulei. Strângeți în siguranță.

Figura 25
4. Deșurubați și scoateți capacul de umplere ulei de la tubul de umplere cu ulei. Notati

nivelul de ulei. Dacă nivelul de ulei pe joja este sub marca "LOW" (SCAZUT), atunci se
adaugă încet ulei pentru a ajunge la nivelul "HIGH" (INALT). A se vedea Figura 26.
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5. Desurubati busonul de la ulei situat la tubul de umplere cu ulei. Strângeți în siguranță.
6. Stergeti eventualele scurgeri de ulei.

Figura 26

Schimbul de ulei al motorului
Pentru a evita avarierea motorului, este foarte important sa:
 Verificati nivelul uleiului la fiecare utilizare pe parcursul a cinci ore de operare.
 Schimbati uleiul dupa primele doua ore si la fiecare 25 de ore de operare.
 Motorul ar trebui sa fie cald si nu incins de la ultima folosinta.
1. Localizati busonul de evacuare al uleiului, Vezi Figura 25.
2. Fiti sigur ca busonul de la combustibil este conectat
si strans foarte bine.
3. Curatati zona din jurul dopului de la golirea uleiului.
Vezi figura 25.
4. Plasati containerul pentru evacuarea de ulei in zona in
care se scoate uleiul din motor.
5. Scoateti capacul de la zona de golie a uleiului si Figura 27
drenati motorul de ulei.
NOTA: Uleiul ars trebuie dus la un centru de colectare de astfel de lichide.
6. Instalati busonul de la drenajul de ulei si strangeti cu fermitate.
7. Reumpleti motorul cu uleiul recomandat, vezi Recomandarile producatorului,

capacitatea motorului este de 26 uncii ulei (aproximativ 770ml).
8. Stergeti daca s-a scurs pe unde ulei.

Verificarea bujiei
Verificati priza de conectare a bujiei anual sau la 100 de operatiuni pe ora.
1. Mentineti curata priza de conectare a bujiei.
2. Deconectati si verificati bujia.
3. Inlocuiti bujia daca partea din portelan este sparta sau daca
electrodul este inadecvat, ars sau are calamina depusa.
4. Verificati pasul electrodului cu un instrument de masurare
a pasului si setati pasul de la 0.030 (0.76mm) daca este necesar.
Vezi Figura 28. Figura 28
5. Reinstalati bujia si strangeti bine.
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NOTA: O bujie rezistor trebuie să fie utilizate pentru înlocuire. Contactați distribuitorul
sau agentul local pentru o înlocuire de bujie.

Carburatorul
Daca suspectati ca este nevoie de ajustare la carburator, contactacti distribuitorul sau
agentul local, performantele motorului ar trebui sa nu fie afectate mai sus de 7000 pasi
(2134 metri). Pentru operatiuni la nivel mai amplu si mai ridicat, contactati distribuitorul
sau agentul local.

Viteza motorului
ATENTIE: Evitati vatamarile corporale grave si chiar decesul. NU MODIFICATI
motorul sub nici o forma. Imixtiunea cu setari artizanale poate duce la
provocari ale motorului și a echipamentelor, iar acestea să funcționeze la viteze
nesigure. NICIODATA nu manipulati setarea motorului din fabrică cu cea
artizanala. Rularea motorului mai repede decât la viteza stabilită din fabrică
este periculoasa.

SERVICE SI AJUSTARI

Controlul ajustarii cablurilor

Figura 29
Dupa o lunga folosinta,sau cand cand curelele sunt modificate sau necesita a fi schimbate,
cotrolul cablurilor trebuie ajustat ca in Figura 29.
1. Ridicati freza de zapada inainte si depozitati-o in carcasa melc.
2. Impingeti cablul prin arc astfel incat partea filetata este expusa.
3. Pastrati partea filetata si reglati piulita pana cand se face instalarea corecta.
4. Trageti cablul prin arc din nou, Agatati cablul in partea de sus a manetei de ambreiaj si

pastrati aceleasi ajustari in amebele parti.
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Jgheabul Demontare, Reglare

Figura 30
Zapada este aruncata la distanta si unghiul ansamblului jgheab poate fi modificat. Pentru
aceasta se porcedeaza astfel:
1. Opriti motorul prin scoaterea cheii din contact si si slabiti butonul de plastic de pe

aripa in zona partii din stanga a ansamblului jgheab.
2. Pivotati jgheabul sus si in jos inainte de a actiona butonul pe aripa, Vezi Figura 30.

Ajustarea talpilor antiderapante

Spatiul dintre talpile antiderapante si pamant poate fi ajustat.
Vezi Figura 31.

 Pentru a indeparta zapada de pe o suprafata neteda, ridicati
talpile antiderapante la un nivel inalt fata de carcasa melcului.

 Folositi o pozitie mediana sau chiar mai mica in cazul in care
zona care urmeaza a fi eliminata este inegala, cum ar fi un drum de
acces cu pietris. Figura 31
Pentru ajustarea talpilor antiderapante:

1. Slabiti cele patru piulite hexagonale (doua pe fiecare parte) precum si suruburile de
transport. Mutati talpile antiderapante in pozitia pe care o vreti.

2. Asigurati-va ca intreaga suprafata de jos a talpilor este perpendiculara pe sol pentru a
se evita uzura neuniforma a acestora.

3. Strangeti piulitele si suruburile ferm.

Ajustarea bratarii cuvei

Figura 32
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Daca spirala din partea de jos a controlului directional al jgheabului nu este pe deplin
angrenata cu ansamblul jgheab, atunci suportul jgheabului poate fi ajustat. Pentru a face
acest lucru trebuie:

1. Sa slaboiti cele doua piulite care fixeaza suporturile plate si repozitionati usor, A se
vedea Figura 32.

2. Strangeti piulitele. Vezi Figura 32.

Presiunea in roti
Inainte sa incepeti sa lucrati, verificati presiunea si reduceti-o pana la 1.0-1.4 bari. Daca
presiunea in roti nu este egala la la ambele roti, unitatea poate sa traga intr-o dintr-o
parte in alta.

DEPOZITAREA IN AFARA SEZONULUI

Pregatirea Motorului
ATENTIE: Niciodata nu depozitati freza de zapada cu rezervorul plin cu benzina

inauntru ulei incaperi care este slab ventilata, in care vaporii de combustibil pot intalni
flacara deschisa, scantei sau lumina de veghe ca in cazul cuptoarelor, bolerelor,
uscatoarelor de haine sau centralelor pe gaz.

NOTA: Este important sa se previna acumularea de depuneri in formare in partile
esentiale ale sistemului de combustibil al motorului, cum ar fi carburatorul, filtrul de
combustibil, furtunul de combustibil sau rezervor, pe tot timpul depozitarii.
ATENTIE: Alcolul din comustibilul amestecat (denumit si gasohol sau folosirea etanolului
sau a metanolului) poate atrage umiditatea, care duce la formarea de acizi de separarae
in timpul depozitarii. Gazul cu aciditate poate afecta sistemul de alimentare al motorului
in timp ce acesta este depozitat.

Pentru a evita sa aveti probleme cu motorul, rezervorul trebuie golit de combustibil cu
mai mult de 30 de zile inainte. Urmati aceste instructiuni pentru a va pregati freza dvs de
zapada pentru depozitare.

ATENTIE: Scurgeti combustibilul in exteriorul cladirii in recipiente aprobate,
departe de flacari deschise. Fiti siguri ca motorul s-a racit. Nu fumati ! Combustibilul
care ramane in motor pe timpul unei vremi calduroase deterioreaza si poate cauza
probleme serioase legata de pornire.
1. Scoateti TOATA benzina din carburator si din rezervor pentru a preveni depunerile de

depozite care se formeaza pe aceste parti si pot dauna motorului.
2. Porniti motorul pana ce rezervorul ramane gol si se opreste singur datoria lipsei de

combustibil.
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3. Scurgeti carburatorul prin apasarea in sus pe scurgerea recipientului, situat sub
capacul carburatorului.

ATENTIE: Nu scurgeti carburatorul daca folositi stabilizator pentru combustibil.
Nu utilizati motorul sau produse de curatare pentru carburator care se pun in
rezervor sau se folosesc permanet, pot aparea avarii.
NOTA: Aditivii ca de exemplu STA-BIL, sunt acceptati ca alternativa pentru a reduce
riscul de formare de depuneri pe timpul depozitarii. Adaugati aditivi in benzina in
rezervor sau recipientul de stocare, intotdeauana respectati ratia de mixare. Porniti
motorul pentru mai putin de 10 minute dupa ce ati adaugat stabilizator pentru ai
permite acestuia sa se infiltreze in carburator. Nu goliti carburatorul daca folositi
aditiv.

4. Scoateti bujia si turnati aproximativ 30 ml ulei de motor prin orificiul bujiei in cilindru.
Acoperiti gaura bujiei cu o carpa si invartiti motorul de cateva ori pentru sa se distribui
uleiul. Inlocuiti bujia.

Pregatirea frezei de zapada
1. La depozitarea frezei de zapada intr-o magazie neventilata sau de metal, trebuie

avut grija ca echipamentul sa nu oxideze, si se foloseste un ulei usor si silicon, husa,
se acopera in special lanturi, arcuri, rulemnti si cabluri.

2. Inlaturati praful si murdaria de pe exteriorul motorului si de pe echipament.
3. Urmati recomandarile privind lubrefierea care va sunt prezentate la sectiunea de

Mentenanta.
4. Depozitati echipamentul in zone curate si uscate.


