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INTRODUCERE 
Stimate client, 
Va mulţumim pentru ca aţi ales unul dintre produsele noastre. Sperăm ca 
veţi fi deplîn mulţumit de utilizarea noului dumneavoastră tractor de 
peluza şi că acesta vă satisface toate aşteptările dumneavoastră. 
Acest manual a fost alcătuit pentru ca dumneavoastră să ajungeţi să vă 
cunoaşteţi maşina şi să o puteţi utiliza în condiţii de maximă securitate şi 
eficienţă. Nu uitaţi că acesta face parte dîn echipament, deci păstraţi-l la 
îndemâna astfel încât să poată fi consultat oricând, şi transmiteţi-l 
cumpărătorului dacă revindeţi maşina. 
Acest nou echipament a fost conceput şi fabricat în conformitate cu 
reglementarile curente, şi este sigur şi solid dacă este folosit la tăierea şi 
colectarea ierbii urmând exact instrucţiunile dîn acest manual „utilizare 
corectă”. Folosirea maşinii în orice alt fel sau ignorarea instrucţiunilor 
pentru o utilizare, întretinere şi reparare sigure, sunt considerate „utilizare 
incorectă” (vezi 5.1), ceea ce va invalida  garanţia şi va exonera 
fabricantul de orice responsabilitate, utilizatorul fiind învinuit de 
deteriorarea sau rănirea sa sau a altora în astfel de cazuri. 
Întrucât produsul este îmbunătăţit în mod continuu, s-ar putea să găsiţi 
mici diferenţe între echipamentul dumneavoastră şi descrierile dîn acest 
manual. Anumite modificări pot fi aduse maşinii fără avertizare prealabila 
şi fără obligaţia actualizării manualului, deşi caracteristicile esenţiale 
privind securitatea şi funcţionarea vor rămâne neschimbate. Pentru orice 
nelămurire, nu ezitaţi să îl contactaţi pe concesionarul dumneavoastră. Iar 
acum bucuraţi-vă de activitatea dumneavoastră! 
SERVICE POST-VANZARE 
Acest manual ofera toate instrucţiunile necesare pentru folosirea maşinii şi 
întreţinerea de bază ce poate fi facută de utilizator. 
Contactaţi-l pe concesionarul dumneavoastră pentru operaţiunile care nu 
sunt descrise în acest manual. 
 
 
 
 
 
 
 
CUM CITIM ACEST MANUAL 
Unele paragrafe dîn manual conţinând informaţii de importanţă deosebită 
pentru siguranţă şi utilizare sunt subliniate la diferite niveluri de reliefare, 
şi au următoarea semnificaţie: 
NOTĂ sau IMPORTANT Acestea oferă detalii sau informaţii ulterioare 
asupra celor spuse deja, şi au scopul de preveni deteriorarea maşinii. 
! ATENŢIE!  Neatenţia va conduce la riscuri de rănire a propriei 
persoane sau a altora. 
! PERICOL!   Neatenţia va conduce la riscuri de rănire gravă sau la 
moartea propriei persoane sau a altora. 
Acest manual descrie diferitele versiuni ale maşinii, care pot diferi în 
special în privinţa: 
- tipului de transmisie: cu schimbător mecanic de viteze sau cu reglarea 
hidrostatică continuă a vitezei; 
- cu sistem de ambreiere a lamei, manual, pneumatic sau ambreiaj 
electromagnetic; 
- cu echipamente şi/sau accesorii speciale. 
Simbolul  subliniază toate diferenţele în utilizare şi este urmat de 
specificarea versiunii la care se referă. 
Simbolul “” face referire la altă parte a manualului, 
unde pot fi găsite mai multe informaţii sau clarificări. 
NOTĂ Ori de câte ori se face referire la o poziţie 
raportată la maşină: “faţă”, "spate", "stânga" sau 
"dreapta" pe partea mâinii, aceasta este determinată 
stând cu faţa spre direcţia de mers înainte. 
IMPORTANT Pentru toate operaţiunile de utilizare şi 
întreţinere ale bateriei care nu sunt descrise în acest 
manual, consultaţi manualul respectiv ce formează parte integrantă a 
întregii documentaţii furnizate odată cu maşina. 
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1. REGULI PRIVIND SIGURANŢA 
1.1 REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA 
! ATENŢIE! Citiţi-le cu atenţie înainte de utilizarea maşinii 

A) INSTRUIRE 
1) Citiţi cu atenţie instrucţiunile. Familiarizaţi-vă cu comenzile şi 
folosirea corectă a echipamentului. 
2) Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor ce nu sunt familiarizate 
cu aceste instrucţiuni să folosească tractorul de tuns iarba. Reglementarile 
locale por restricţiona vârsta operatorului. 
3) Nu tundeţi niciodată peluza atâta timp cât sunt în apropiere 
persoane, în special copii şi animale. 
4) Retineţi că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru 
accidentele sau întâmplările ce survîn asupra altor persoane sau 
proprietăţilor acestora. 
5) Nu transportaţi pasageri.  
6) Toti conducătorii trebuie să caute şi să obţină instrucţiuni practice şi de 
specialitate. Astfel de instrucţiuni ar trebui să accentueze: 
- necesitatea de a fi atent şi concentrat în timpul lucrului pe maşini; 
-controlul asupra unei maşini ce alunecă pe o panta nu va fi recăpătat prin 
folosirea frânei.  
Motivele principale pentru pierderea controlului sunt: 
-  insuficienta prindere a roţii; 
-  condusul prea rapid; 
-  frânarea neadecvată; 
-  tipul maşinii este nepotrivit pentru lucrare; 
- lipsa conştientizării efectelor condiţiilor de teren, în special ale pantelor; 
-  incorecta fixare şi distribuire a greutăţii. 

B) PREGĂTIRE  
1) În timpul cosirii, purtaţi întotdeauna încălţăminte solidă şi pantaloni 
lungi. Nu utilizaţi echipamentul cu picioarele goale sau cu sandale 
decupate. 
2) Inspectaţi cu atenţie zona în care va fi folosit echipamentul şi 
îndepartaţi toate obiectele care pot fi aruncate de maşină. 
3) PERICOL! Benzina este foarte inflamabilă: 
- depozitati combustibilul în containere concepute special pentru acest 
scop; 
- alimentaţi cu benzina în aer liber şi nu fumaţi în timpul alimentării; 
- adaugati benzina înainte de pornirea motorului. Nu înlăturaţi 
niciodată capacul rezervorului de benzină sau nu adaugaţi benzină în 
timp ce motorul funcţionează sau când acesta este fierbinte; 
- daca se varsă benzină, nu încercaţi să porniţi motorul ci împingeţi maţina 
mai departe de zona în care s-a vărsat, evitând crearea oricărei surse de 
aprindere până când vaporii de benzina se evaporă; 
- înlocuiţi capacul rezervorului de benzina şi containerului în condiţii de 
siguranţă. 
4) Înlocuiţi ţevile de eşapament defecte. 
5) Înainte de utilizare, inspectaţi vizual pentru a vedea dacă lamele, 
şuruburile lamelor şi angrenajul de tăiere nu sunt uzate sau deteriorate. 
Înlocuiţi lamele şi şuruburile uzate sau deteriorate în seturi pentru a 
menţine echilibrul. 
6) Pe maşinile cu lame multiple, aveţi grijă că rotirea unei lame poate 
conduce la rotirea altor lame. 

C) UTILIZARE 
1) Nu porniţi motorul în spaţii închise unde se pot acumula vapori 
periculoşi de monoxid de carbon. 
2) Tundeţi gazonul doar la lumina zilei sau la o lumină artificială bună. 
3) Înainte de a încerca să porniţi motorul, decuplaţi amberiajele ataşate 
tuturor lamelor şi comutaţi pe neutru. 
4) Nu utilizaţi pe pante mai mari de 100 (17%). 
5) Amintiţi-vă că nu există pantă "sigură". Deplasarea pe pante 
acoperite de iarbă necesită o atenţie sporită. Pentru a evita răsturnarea: 
- nu opriţi şi nu porniţi brusc atunci când urcaţi sau coborâţi o pantă; 
- acţionaţi ambreiajul încet şi menţineţi întotdeauna maşina în viteză, în 
special  la coborarea pantei; 
 
 

- viteza maşinii trebuie sa fie menţinute scăzute pe pante şi în timpul 
întoarcerilor strânse; 
- fiţi atent la movile şi adâncituri şi alte pericole ascunse; 
- nu tundeţi niciodată de-a curmezişul pantei. 
6) Fiţi atent atunci când trageţi greutăţi sau folosiţi echipamente grele: 
- folosiţi doar  bare de tracţiune agreate; 
- limitaţi greutăţile la acelea pe care le puteţi controla în siguranţă; 
- nu întoarceţi brusc. Faceţi întoarcerile cu grijă. 
7) Opriţi rotirea lamelor înainte de traversarea altor suprafeţe decât cele cu 
iarba. 
8) Nu utilizaţi niciodată maşina cu apărători defecte sau fără accesorii 
de protecţie montate pentru siguranţă. 
9) Nu schimbaţi setările regulatorului motorului şi nu supraturaţi 
motorul. Folosirea motorului la turaţii excesive măreşte riscul de rănire a 
persoanei. 
10) Înainte de a părăsi scaunul operatorului: 
- decuplaţi alimentarea de pornire  şi coborâţi accesoriile; 
- comutaţi pe neutru şi actionaţi frâna de parcare; 
- opriţi motorul şi scoateţi cheia din contact. 
11) Decuplaţi transmisia către accesorii, opriţi motorul şi scoateţi 
cheia din contact: 
- înainte de eliberarea blocajelor sau desfundarea toboganelor; 
- înaintea curăţării, verificării sau lucrului la maşină; 
- după lovirea unui obiect străin. Inspectaţi maşina pentru a descoperi 
deteriorări şi faceţi reparaţii înainte de repornirea şi utilizarea maşinii; 
- Dacă maşina începe să vibreze anormal (verificaţi imediat). 
12) Decuplaţi transmisia către lame când transportanţi maşina sau când nu 
e în funcţiune. 
13) Opriţi motorul şi decuplaţi transmisia către accesorii: 
- înainte de realimentare; 
- înainte de a îndepărta colectorul pentru iarbă. 
14) Reduceţi acceleraţia în timpul opririi şi, dacă motorul este prevăzut cu 
o supapă de închidere, închideţi alimentarea cu carburant la terminarea 
secerării. 
15) Utilizarea unor accesorii diferite de cele recomandate de Honda poate 
cauza distrugerea maşinii şi acestea nu sunt acoperite de garanţie. 

D) ÎNTREŢINERE şi DEPOZITARE 
1) Menţineţi toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile strânse pentru a fi siguri 
că echipamentul este în condiţii sigure de funcţionare. 
2) Nu depozitaţi niciodată maşina cu benzină în rezervor în interiorul unei 
clădiri unde pot ajunge vapori la o flacără deschisă sau la scântei. 
3) Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a-l depozita într-un loc îinchis. 
4) Pentru a reduce riscul de foc, păstraţi motorul, toba de eşapament, 
compartimentul bateriei şi zona de depozitare a combustibilului libere de 
iarbă, frunze sau vaselină în exces. 
5) Verificaţi colectorul de iarbă în mod frecvent pentru a vedea uzura sau 
deteriorarea. 
6) Înlocuiţi părţile uzate sau deteriorate pentru siguranţă. 
7) Dacă rezervorul de combustibil trebuie golit, această operaţie trebuie 
făcută în aer liber. 
8) Pe maşinile cu lame multiple, aveţi grijă pentru că rotirea unei lame 
poate duce la rotirea celorlalte. 
9) Când maşina trebuie depozitată sau lasată nesupravegheată, coborâţi 
masa de tăiere. 
 
 



3 
 

1.3 AUTOCOLANTE DE SIGURANŢĂ 
Maşina dumneavoastră trebuie utilizată cu grijă. Prin urmare, pe maşină 
au fost plasate autocolante de avertizare (abţibilduri) pentru a vă reaminti  
prin imagini de principalele măsuri de precauţie pe durata utilizării. 
Aceste autocolante trebuie considerate parte integrantă a maşinii. 
Daca un autocolant se desprinde sau devine ilizibil, contactaţi dealerul 
dumneavoastra pentru a-l înlocui. Semnificaţia lor este explicată mai jos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  =  Atenţie: Citiţi instrucţiunile înaintea utilizării acestei maşini. 
2 = Atenţie: Deconectaţi cheia de contact şi citiţi instrucţiunile înainte de 
a întreprinde orice acţiune de întreţinere sau reparaţie. 
3 = Pericol! Evacuare obiecte: Nu utilizaţi fără apărătoarea de pietre sau 
colectorul de iarbă montate. 
4 = Pericol! Evacuare obiecte: Ţineţi privitorii la distanţă. 
5 = Pericol! Răsturnarea maşinii: Nu utilizaţi maşina pe pante mai mari 
de 10o. 
6 = Pericol! Dezmembrare: Ţineţi copiii departe de maşină cât timp 
aceasta funcţionează. 

 
7 = Pericol de a vă tăia singuri. Lamele sunt în 
mişcare. Nu puneţi mâinile sau picioarele în apropierea 
sau sub părţile deschise ale masei de tăiere. 

 
8 = Atenţie: Nu manupulaţi întrerupătorul. 
 

9 = Evitaţi rănile provocate de prinderea de către 
cureaua de transmisie. Nu utilizaţi maşina fără 
apărătorile aşezate la locul lor. Staţi departe de curele. 

10 = Atenţie: Citiţi instrucţiunile 
înaintea utilizării acestei maşini. 
11 = Atenţie: Motorul emite monoxid 
de carbon, un gaz toxic. Nu utilizaţi în 
spaţii închise. 
        12 = Atenţie! Benzina este foarte 
inflamabilă. Opriţi motorul înainte de a 

realimenta. 
 
13 = Atenţie: Toba de eşapament devine foarte fierbinte 
pe durata folosirii şi rămâne fierbinte şi după oprirea 
motorului. 
 
 
14 = Acesta este un produs reciclabil. Conţine Plumb. 
Nu aruncaţi în mediul înconjurător şi depozitaţi în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
1.3 REGLEMENTĂRI PRIVIND REMORCAREA 
 
Un kit pentru tractarea unei mici remorci este disponibil la cerere. Acest 
accesoriu trebui să fie 
corespunzător instrucţiunilor 
furnizate. La utilizare, nu depăşiţi 
greutăţile de tracţiune recomandate 
în autocolantul de avertizare şi 
respectaţi instrucţiunile de 
siguranţă. (vezi 1.2, C-6). 
 
 

2. IDENTIFICAREA MAŞINII ŞI A COMPONENTELOR 
 
2.1 IDENTIFICAREA MAŞINII 
 
Plăcuţa localizată în partea stângă a şasiului conţine date esenţiale despre 
fiecare maşină. 
 
Numărul de serie (5) 
trebuie ştiut când 
cereţi asistenţă 
tehnică sau piese de 
schimb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nivelul puterii acustice în acord cu directivele: 2000/14/EC; 
2005/88/EC 
2. Etichetă de conformitate în acord cu directivele: 98/37/EC, 
2006/42/EC, 2005/88/EC, 2004/108/EC 
2a. Etichetă de conformitate pentru Rusia. 
3. Anul fabricaţiei 
4. Tipul maşinii 
5. Numărul de serie 
6 .Greutatea în kg 
7. Numele şi adresa producătorului 
8. Puterea nominală a motorului (la 2800 rpm). 
 
 
CUM RECUNOAŞTEŢI MAŞINA DUMNEAVOASTRĂ 
 
Pregătirea, utilizarea şi întreţinerea unei game de maşini cu multe 
caracteristici diferite sunt descrise în acest manual. De aceea este 
important să identificaţi clar modelul maşinii dumneavoastră pentru a 
respecta toate informaţiile cu privire la aceasta. 
Modelul maşinii dumneavoastră este indicat în "eticheta de identificare" la 
punctul 4 şi este alcătuit dintr-o serie de litere şi numere. 
În paginile ce urmează în acest manual, modelul sau modelele la care se 
referă operaţiunile sunt indicate în prealabil. Absenţa oricărei indicaţii 
înseamnă că menţiunea este valabilă pentru toate modelele. 
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2.2 IDENTIFICAREA COMPONENTELOR PRINCIPALE 
 
Diferite componente principale pot fi văzute pe maşină, iar acestea au 
următoarele funcţii: 
 
1.  Masă de tăiere: aceasta este apărătoarea ce conţine lamele tăietoare. 
 
2. Lame: acestea sunt cele care taie iarba. Aripile de la capete ajută la 
conducerea ierbii tăiate spre canalul colector. 
 
3. Canalul colector: Aceasta este partea ce leagă puntea de taiere de 
colectorul de iarba. 
 
4. Colectorul de iarba: pe lângă colectarea resturilor de iarbă, acesta  este 
şi un element de siguranţă prin aceea că împiedică aruncarea în afara 
maşinii a oricărui obiect antrenat de lame. 
 
5. Apărătoarea de pietre sau deflector (disponibil ca piesă opţională): 
aceasta poate fi montată în locul colectorului de iarbă şi împiedică 
aruncarea în afara maşinii a obiectelor antrenate de lame. 
 
6. Motor: Acesta pune în mişcare lamele şi acţionează roţile. 
 
7. Baterie: furnizează energia pentru pornirea motorului. Specificaţiile 
acesteia şi regulile de utilizare sunt descrise într-un manual special. 
 
8. Scaunul şoferului: este locul unde sta operatorul. Este prevăzut cu un 
senzor pentru detectarea prezenţei operatorului, acest senzor fiind un 
dispozitiv de securitate. 
 
9. Autocolante pentru reglementare şi securitate: reamintesc 
principalele prevederi pentru utilizarea în condiţii de siguranţă, fiecare 
fiind explicat în capitolul 1. 
 
10. Capacul de inspectare: permite accesul în vederea efectuării 
anumitor reglaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DEZAMBALAREA ŞI ASAMBLAREA 
 
Din motive de depozitare şi transport, unele componente ale maşinii nu 
sunt direct instalate din fabrică, ci trebuie asamblate după ce sunt scoase 
din ambalaj. Asamblarea finală este realizată prin respectarea acestor 
instrucţiuni simple. 
 
IMPORTANT: Maşina este livrată fără ulei de motor sau carburant. 
Înaintea pornirii motorului, umpleţi cu ulei si carburant respectând 
instrucţiunile. 
 
! ATENŢIE! Dezambalarea şi asamblarea completă trebuie făcută pe 
o suprafaţă plană şi stabilă cu suficient spaţiu pentru manevrarea 
maşinii şi a pchetelor, folosind întotdeauna echipamente potrivite. 
 
3.1 DEZAMBALAREA 
 
La dezambalarea masinii, aveţi grijă să strângeţi toate piesele şi 
accesoriile individuale, şi nu deterioraţi puntea de tăiere atunci când 
coborâţi maşina de pe paletul de bază.  
Ambalajul conţine: 
- maşina; 
- volanul de conducere: 
- scaunul; 
- bara de protecţie (dacă este montată); 
- rama colectorului de iarbă; 
- componentele colectorului de iarbă; 
- încărcătorul bateriei; 
- un plic ce contine:  
 - manualul şi documentele utilizatorului; 
 - piuliţele şi şuruburile, inclusiv un ştift pentru blocarea 
volanului, 
 - 2 chei de pornire şi o siguranţă de rezervă de 10 A . 
IMPORTANT Pentru a preveni deteriorarea masei de tăiere atunci când 
coborâţi maşina de pe palet, ridicaţi-o la înălţimea maximă (vezi 4.6) şi 
fiţi foarte atent. La modelele cu transmisie hidrostatică, pentru a cobora 
maşina de pe palet şi pentru a o mişca mai uşor, puneţi maneta de 
decuplare a transmisiei în poziţia "B" (vezi 4.34). 
 
Depozitarea ambalajelor trebuie făcută în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare. 
 
3.2 MONTAREA VOLANULUI 
 
Puneţi maşina pe o supafaţă plană şi îndreptaţi roţile. 
Montaţi volanul (1) în arborele 
(2) cu spiţele orientate către 
scaunul operatorului. 
Aliniaţi orificiul din butucul 
volanului cu orificiul din arbore 
şi introduceţi ştiftul (3) folosind 
un ciocan, asigurându-vă că 
ştiftul iese complet pe partea 
opusă. 
 
 
NOTĂ: Pentru a evita deteriorarea volanului, folosiţi un poanson de 
aceeaşi mărime pentru a împinge ştiftul pe ultima porţiune. 
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3.3 MONTAREA SCAUNULUI 
 

 
Montaţi 

scaunul (1) între plăcile (2) folosind 
şuruburile (3). 
 
 
 
 

 
 

Ridicaţi maneta de reglare (3) şi montaţi scaunul (1) pe şina (2) 
introducând-o dinspre partea volanului, până ce scaunul se angajează pe 
una din cele 6 poziţii. 
În acest punct scaunul este angajat şi nu poate fi scoas decât dacă maneta 
(4) este apăsată, eliberând-o din dispozitivul de reţinere. 
 
3.4 ASAMBLAREA BAREI 
FRONTALE DE PROTECŢIE 
(dacă este livrată) 
 
Prindeţi bara frontală (1) în partea 
de jos a şasiului (2) folosind cele 
4 şuruburi (3). 
 
 
 
 
 
 
3.5 CONECTAREA BATERIEI 
 
Bateria (1) este situată în spatele motorului şi este menţinută la locul ei de 
o curea elastică (2). Desprindeţi cureaua elastică (2), scoateţi bateria si 
capacul ei de protecţie (3) si turnaţi 
soluţia electrolit (4) (acidul nu este 
furnizat: greutate specifică1280 sau 
31,5o Baume) până ce este atins 
nivelul indicat, distribuindu-l în 
mod uniform printre cei 6 elemenţi. 
Închideţi cele 6 capace (5) şi 
începeţi încărcarea bateriei. 
 
Cureaua elastică (2) poate fi plasată 
pe baterie înaintea capacelor. 
Conectaţi prima dată cablul roşu (6) la borna 
pozitivă (+), apoi cablul negru (7) la borna 
negativă (-) folosind şuruburile corespunzătoare. 
 
Ungeţi bornele cu vaselină siliconică,   
asigurân-du-vă că, capişonul de protecţie al 
cablu-lui roşu este corect poziţionat. 
 
 
IMPORTANT : După activarea bateriei, continuaţi încărcarea  
completă a acesteia.  Contactaţi dealerul dumneavoastră care are toate 
echipamentele corespunzătoare. Încarcatorul de baterie furnizat nu poate 
realiza prima încărcare a bateriei după activare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT :  Pentru a împiedica activarea dispozitivului de siguranţă 
al cardului electronic, nu porniţi niciodată motorul până când bateria nu 
este complet încărcată! 
 
ATENŢIE! : Acidul bateriei  este coroziv si poluant. La manipulare, 
folosiţi mănuşi de protecţie şi 
depozitaţi-l corespunzător reglementă-
rilor în vigoare. 
 
3.6 ASAMBLAREA SUPORTULUI 
PENTRU COLECTORUL DE 
IARBĂ 
 
Montaţi cele două console (1) pe placa spate  (2), folosind pentru fiecare 
consolă trei şuruburi (3), care sunt furnizate, aşa cum este ilustrat, fără a 
strânge complet piuliţele (4). 
Suporţii (1) trebuie să fie montaţi astfel încât aripile (1a) să fie întoarse în 
interior. 
Fixaţi partea superioară a cadrului colectorului de iarba (5) pe console şi 
centraţi-l cu placa spate (2). 
Ajustaţi poziţia celor două console (1) 
până la oprire (6) astfel încât, la rotirea 
cadrului colectorului de iarbă, stiftul 
(7) să se aşeze corect în locaşul (8).  
Verificaţi din nou cadrul (5) să fie 
corespunzător centrat cu placa spate 
(2) şi să se rotească corect, aşa cum 
este ilustrat mai sus, iar apoi strângeţi 
complet şuruburile  (3) şi piuliţele (4). 
 
 
 
 
 
 
3.7 ASAMBLAREA LEVIERELOR PENTRU BASCULAREA 
COLECTORULUI DE IARBĂ 
 

 
Pozitionaţi axul levierului (1) în 
scobitura celor doua plăci (2) şi 
prindeţi-le pe partea interioară a 
suporţilor colectorului de iarbă (3), 
folosind şuruburile incluse (4) ca în 
poză. 
Conectaţi capatul tijei (5) pistonului 
de ridicare la maneta (6) cu ştiftul 
(7) şi ataşaţi cele două inele de 
prindere (8). 
Înainte de prinderea colectorului de 
iarbă în suporţii sai, asiguraţi-vă că 
levierul de basculare se mişcă corect. 
 
3.8 SCOATEREA OPRITORULUI DIN CÂRLIGUL DE BLOCARE 
AL  COLECTORULUI DE IARBĂ 
 
În scopul transportării, cârligul (1) ce 
agaţă compartimentul de iarbă este ţinut 
pe placa din spate de un opritor (2). 
Acest opritor trebuie înlăturat înainte de 
montarea consolelor colectorului de 
iarbă şi nu trebuie folosit ulterior. 
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3.9 ASAMBLAREA COLECTORULUI DE IARBĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Uniţi partea superioară a cadrului (1) cu 
componenta frontală (2) folosind şuruburile  
şi piuliţele furnizate (3) aşa cum este ilustrat. 
Montaţi cele două capace de cauciuc (4) în 
orificiile din tubul cadrului frontal (2). 

 
 

B) Înainte de strângerea completă a piuliţelor 
(3) inseraţi cei doi suporţi (5) între plăcile 
cadrului superior (1) cu cilindrii spre interior. 
Strângeţi-i cu şuruburile şi piuliţele (6) iar 
apoi strângeţi complet piuliţele (3). 
 
C-D) Ataşaţi cele două elemente laterale (7), 
folosind şuruburile şi piuliţele (8 şi 9) ca în 
imagine. Montaţi cele două capace de 
cauciuc (10) în orificiile din cele două 
elemente laterale (7). 
E) Introduceţi cadrul în învelişul de pânză 
(11) asigurându-vă că este corect poziţionat 
pe permietrul de la bază. Agaţaţi profilele 
din plastic (12) pe tuburile cadrului cu 
ajutorul unei şurubelniţe (13). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
F) Plasaţi placa (14) între pânză si partea inferioară a elementului lateral 
din dreapta cadrului (7a), aliniind orificiile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F) Prindeţi bara de fixare (15) sub cadru cu 
şuruburi şi piuliţe (16) menţinând partea plata 
întoarsă spre pânză. 
G) Folosind cele şase şuruburi (18), ataşaţi 
învelitoarea (17) la partea superioară a 
cadrului (1). 
 
 
 

 
 
H) Introduceţi levierul de golire (19) în locul 
lui şi puneţi la limita de oprire şurubul (20) cu 
piuliţa corespunzătoare lui (21). 
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4. COMENZI ŞI INSTRUMENTE 

 
 
4.1 VOLANUL 
 
Roteşte roţile din faţă. 
 
 
4.2 BUTONUL DE ŞOC 
 
Acesta îmbogăţeşte amescecul aer/benzină, deci trebuie folosit cât timp 
este nevoie pentru pornirea la rece. 
 
 
4.3 MANETA DE ACCELERAŢIE 
 
Reglează turaţia motorului. Poziţiile sunt indicate pe panou şi corespund 
cu: 

  
«ÎNCET» pentru o turaţie redusă a motorului 
 

«RAPID» pentru turaţia maximă a motorului 
 

Când vă mişcaţi dintr-un loc în altul puneţi maneta de acceleraţie între 
cele 2 poziţii; 
Când tundeţi gazonul puneţi maneta în poziţia RAPID. 
 
 
4.4 CHEIA DE CONTACT APRINDERE 
 
Această cheie controlează 3 poziţii. 

 
În această poziţie contactul este oprit. 
 
În această poziţie sunt activate toate contactele. 

În această poziţie se acţionează electromotorul. 
 

După ce cheia a fost în poziţia «START», cheia va reveni automat în 
poziţia «ON» 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 MANETA PENTRU FRÂNA DE PARCARE 
 
Această manetă nu va permite maşinii să se mişte când este parcată. Are 2 
poziţii: 
«A»  frâna liberă 
«B»  frâna acţionată 
Frâna este acţionată prin apăsarea completă a pedalei (vezi 4.21 sau 4.31) 
şi mutarea manetei în poziţia «B». Când veţi ridica piciorul de pe pedală 
aceasta va rămâne blocată în poziţia de jos. 
La modelele care includ o lampă în bord, aceasta va rămâne aprinsă când 
„frâna este trasă” (vezi 4.10.d). 
Pentru eliberarea frânei apăsaţi pedala (vezi 4.21 sau 4.31). Maneta va 
reveni în poziţia «A». 
 
4.6 PÂRGHIA DE REGLARE A ÎNĂLŢIMII DE TĂIERE 
 
Pentru această pârghie sunt 7 poziţii notate de la «1» la «7» pe etichetă, 
acestea corespunzând unor înălţimi diferite de tăiere. Valorile acestora 
sunt date în tabelul de specificaţii (vezi Cap.10). 
Pentru a trece de la o înalţime la alte apăsaţi butonul care se află în capătul 
pârghiei. 
 
 
4.7 BUTONUL PENTRU MERS ÎNAPOI 
 
Ţinând apăsat acest buton se poate activa treapta de mers înapoi chiar 
dacă lamele sunt activate, fără ca motorul să se oprească. 
 
4.8 CUPLAREA LAMELOR ŞI CONTROLUL FRÂNEI 
 
Acest contact în formă de ciupercă este pentru cuplarea lamelor printr-un 
ambreiaj electromagnetic: 
 

Apăsat = Lamele decuplate 
 

Trasă = lamele cuplate  
 
 

 
 
 
Poziţia de „lame cuplate” este indicată în bord de o lampă (exceptând 
modelul SB•) (vezi 4.10.c). 
Dacă lamele au fost cuplate şi condiţiile de siguranţă nu sunt respectate, 
motorul se va opri şi nu va putea fi repornit (vezi5.2). 
Dacă lamele sunt decuplate (poziţia «A»), rotirea lamelor va fi oprită în 
câteva secunde prin acţionarea unei frâne. 
Este posibilă acţionarea lamelor în poziţia de mers înapoi doar apăsând 
butonul 4.7. 
 
 
4.9 CONTROLUL PENTRU BASCULAREA COLECTORULUI DE 
IARBĂ 

 
 

 
Colectorul de iarbă poate fi basculat în 
vederea golirii, trăgând levierul (4.9.1) din 
locaşul său. 
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Sacul colector de iarbă poate fi golit prin 
apăsarea butonului (4.9.2); ţineţi apăsat până ce 
motoraşul ce controlează sacul colector  se 
opreşte. 
Pentru ca sacul colector să revină în poziţia de 
lucru, ţineţi apăsat butonul  
(4.9.3) până ce sacul ajunge în poziţia normală 
de lucru şi motoraşul ce  
acţionează sacul se opreşte. 
 
 
4.10. LUMINI INDICATOARE ŞI SEMNALIZATOARE DE SUNET 
DE PE BORD 
 

a) Ecranul bordului se aprinde 
numai atunci când introduceţi 
cheia în contact (4.4):  
 
 - acesta indică voltajul bateriei 
atunci când cheia se află în 
poziţia ON (înainte de pornirea 
motorului). 
 
- indică timpul total de 
funcţionare atunci când motorul 
este pornit. 
 
- un punct (.) care clipeşte indică 
funcţionarea contorului de timp. 
 
Indicatoarele luminoase se 
aprind atunci când cheia se află 
în poziţia ON şi stau aprinse 
aprozimativ 2 secunde (după 
care se aude un piuit 
intermitent care indică o 
funcţionare corectă). 
 
 
Ulterior când un semnal 
luminos se aprinde, acesta 
indică următoarele: 

b) scaunul operatorului este 
gol; 
 
c) lamele sunt cuplate; 
 
d) frâna de parcare este 
activată; 
 
e) lipseşte colectorul de iarbă 

sau protecţia contra pietrelor; 
 
f) baterie insuficient încărcată; 
pentru cauze vezi capitolul 8 din 
acest manual; 
 
g) N – transmisia în poziţia 
„neutru”; 
 

h) nivel redus de combustibil: mai sunt aproximativ 1,5 litri de 
combustibil în rezervor care sunt suficienţi pentru aproximativ 30-40 
minute de funcţionare normală. 
 
 

j) probleme cu ungerea motorului: opriţi motorul imediat şi verificaţi 
nivelul uleiului (5.3.3). Dacă problema persistă contactaţi delerul 
dumneavoastră. 
 
k) acest semnal luminos apare când cheia de contact (4.4) este în poziţia 
„ON” şi va rămâne aprins cât timp motorul funcţionează. Dacă clipeşte 
înseamnă că motorul nu poate fi pornit (vezi 5.2). 
 
l) senzorul localizat în interiorul bordului aprinde automat farurile după 
câteva minute de întuneric şi le stinge după câteva minute de lumină. (la 
modelele care au acest senzor). 
- Pentru a evita folosirea farurilor atunci când nu este nevoie, păstraţi 
suprafaţa din jurul senzorului curată şi nu aşezaţi alte obiecte pe bord. 
 
m) pot fi 2 feluri de semnale auditive: 
        - continue: cardul electronic al dispozitivului de protecţie s-a blocat 
în aparat; 
        - intermitente: colectorul de iarbă este plin. 
 

 
 

4.21 AMBEIAJUL / PEDALA DE FRÂNĂ 
 
Această pedală are o 
funcţie dublă: 
- în prima parte a 
acţionării, acţionează ca 
un ambreiaj care 
cuplează şi decuplează 
înaintarea roţilor. 
- în a doua parte a 
acţionării, activează 
frâna la roţile din spate. 
 
IMPORTANT: Nu 
ţineţi pedala apăsată la 
jumătate mult timp în 
poziţia în care 
ambreiajul cuplează şi 
decuplează înaintarea 
roţilor pentru că acest 
lucru poate cauza o 
supraîncălzire a 
ambreiajului şi poate 
defecta cureaua de 
transmisie. 
 
NOTĂ: Când maşina este în mişcare nu ţineţi piciorul pe pedală. 
 
4.22 MÂNERUL SCHIMBĂTORULUI DE VITEZE  
 
Această manetă are 7 poziţii pentru cele 5 viteze de înaintare cu tot cu 
poziţia neutru “N” şi poziţia “R” mers înapoi. Pentru a  schimba de la o 
viteza la alta apăsaţi jumatate pedala (4.21) şi mutaţi mânerul conform 
indicaţiilor de pe etichetă. 
 
ATENŢIE ! : Mersul înapoi trebuie cuplat numai după ce în prealabil 
tractorul a fost oprit. 
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4.31 PEDALA DE FRÂNĂ 
 
Această pedala acţionează frâna de la roţile din spate. 
 
4.32 PEDALA PETRU MERS ÎNAINTE 
 
Această pedală cuplează transmisia roţilor din spate şi reglează viteza 
maşinii. 
 
Creşterea progresivă a presiunii asupra pedalei măreşte viteza tractorului. 
 
Când nu mai este apăsată pedala se plasează automat în poziţia neutru 
«N». 
 
Poziţia neutru «N» este semnalată de aprinderea unui martor luminos în 
bord  (4.10. g). 
 
4.33 PEDALA DE MERS ÎNAPOI 
 
Această pedală cuplează mersul înapoi şi reglează viteza tractorului. 
Creşterea progresivă a presiunii asupra pedalei măreşte viteza tractorului. 
Când nu mai este apăsată pedala se plasează automat în poziţia neutru (N). 
Poziţia neutru “N” este semnalată de aprinderea unui martor luminos în 
bord (4.10. g); 
 
ATENŢIE! : Mersul înapoi trebuie făcut numai după ce în prealabil 
tractorul a fost oprit. 
 
NOTĂ:  Dacă vreuna din 
pedalele de punere în 
mişcare este folosită atunci 
când frâna de mână este 
activată, motorul se va opri 
(4.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.34 MANETA PENTRU DEZACTIVAREA TRANSMISIEI 
HIDROSTATICE  
 
Această manetă are 2 poziţii indicate şi pe etichetă: 

 
=  – transmisie cuplată: pentru toate utilizările, atunci 
când este în mişcare sau în timpul tăierii; 

= transmisie dezactivată:  reduce considerabil 
efortul cerut pentru mişcarea manuală a 

 tractoraşului, când motorul este pornit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MODUL DE UTILIZARE A MAŞINII 
 
5.1 RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANŢA 
 
PERICOL ! : Maşina trebuie folosită numai în scopurile pentru care a 
fost proiectată (tăierea şi colectarea ierbii). 
Utilizarea maşinii pentru orice altceva este considerată „utilizare 
necorespunzătoare” ducând la invalidarea garanţiei, ridicarea 
responsabilităţii producătorului, şi prin urmare utilizatorul va fi 
răspunzător pentru toate rănile şi daunele produse lui însuşi sau altor 
persoane. 
Exemple de utilizare necorespunzătoare pot include dar nu se limitează 
la acestea: 
   - transportul de persoane, copii sau animale pe maşină sau în 
remorcă; 
   - tragerea sau împingerea încărcăturilor fără a utiliza accesoriile 
specifice pentru aceasta; 
   - utilizarea maşinii pentru deplasarea peste suprafeţe instabile, 
alunecoase, îngheţate, pietruite, accidentate, terenuri mlăştinoase şi 
bălţi fără a ţine cont de evaluarea consistenţei terenului; 
   - utilizarea maşinii pentru colectarea frunzelor şi a crengilor; 
   - utilizarea lamelor pe suprafeţe altele decât cu iarbă. 
 
PERICOL ! Nu încercaţi să blocaţi sau să scoateţi sistemele de siguranţă 
cu care maşina este prevazută. NU UITAŢI CĂ UTILIZATORUL ESTE 
ÎNTOTDEAUNA RESPONSABIL DE RĂNIREA CELOR DIN JUR.  
 
Înainte de a utiliza maşina: 
familiarizaţi-vă cu regulile de siguranţă (vezi 1.1), acordaţi o atenţie 
sporită atunci când tăiaţi iarba în pante sau rampe. 
Citiţi cu mare atenţie instrucţiunile de utilizare, învăţaţi cum să opriţi 
cât mai repede lamele şi motorul. 
Nu apropiaţi niciodată mâinile şi picioarele de părţile rotative şi staţi 
departe de gura de golire a ierbii. 
 
Nu folosiţi maşina atunci când sunteţi bolnav sau atunci când efectul 
medicamentelor sau al altor substanţe vă poate încetini reflexele sau 
abilitatea de a vă concentra. 
Este responsabilitatea utilizatorului de a analiza potenţialele riscuri din 
zona unde este folosit utilajul, precum şi de a asigura securitatea 
celorlalţi, în special atunci când se lucrează pe terenuri mai dificile. 
Nu lasaţi maşina oprită în iarbă înaltă cu motorul pornit pentru a evita 
producerea unui incendiu. 
 
ATENŢIE!: Aceasta maşină nu trebuie să meargă pe pante mai mari de 
100 (17%) (  5.5). 
 
IMPORTANT : Toate referinţele care arată poziţiile comenzilor maşinii  
sunt descrise în capitolul 4. 
 
5.2 DE CE INTERVIN DISPOZITIVELE DE SIGURANŢĂ 
 
Sistemele de protecţie funcţionează în două moduri: 
- previn pornirea motorului dacă nu au fost îndeplinite toate condiţiile 

de protecţie; 
- opresc motorul dacă cel puţin una din măsurile de protecţie nu este 

îndeplinită; 
 
Pentru a porni motorul, în toate cazurile este necesar ca:   
- transmisia să fie pe “neutru” 
- lamele să nu fie cuplate 
- utilizatorul să fie aşezat pe scaun sau frâna de parcare să fie trasă. 
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Motorul se opreşte atunci când: 
operatorul părăseşte scaunul şi lamele sunt cuplate; 
operatorul părăseşte scaunul şi transmisia nu este pe “neutru”; 
operatorul părăseşte scaunul, transmisia este pe “neutru”, dar frâna de 
parcare nu este cuplată; 
colectorul de iarbă este ridicat sau protecţia de pietre este scoasă atunci 
când lamele sunt cuplate 
este cuplat marşarierul cu lamele activate. Acest lucru poate fi evitat 
ţinând apăsat butonul 4.7. 
Tabelul de mai jos arată mai multe variante în care dispozitivele de 
siguranţă opresc motorul. 
Utilizator Colector 

iarbă 
Lamele Transmisia Frâna Motorul 

A) Dispozitivele luminoase de avertizare Pilot sunt activate (cheia în poziţia 
« ON ») 
Aşezat pe 
scaun 

Pus Decuplate « N » Cuplata Oprit 

Aşezat pe 
scaun 

Scos Decuplate « N » Decuplata Oprit 

B) La pornire (cheia in pozitia « START ») 
Aşezat pe 
scaun 

- Decuplate Între 1..5 F / R Cuplata Nu 
porneste 

Aşezat pe 
scaun 

- Cuplate « N » Cuplata Nu 
porneste 

Absent - Decuplate « N » Decuplata Nu 
porneste 

C) Cand masina se misca (cheia in pozitia « ON ») 
Aşezat pe 
scaun 

Pus Decuplate Între 1...5 F/ R Decuplata Se 
opreste 

Absent Pus Decuplate R Decuplata Se 
opreste 

D) Cand taiati iarba (cheia in pozitia « ON ») 
Aşezat pe 
scaun 

Scos Cuplate - Decuplata Se 
opreste 

Aşezat pe 
scaun 

Pus Cuplate R Decuplata Se 
opreste* 

Absent Pus Decuplate « N » Decuplata Se 
opreste 

Absent Pus Cuplate - Cuplata Se 
opreste 

* Acest lucru poate fi evitat dacă ţineţi apăsat butonul 4.7 
 
5.3 OPERAŢIUNI PREMERGĂTOARE ÎNCEPERII LUCRULUI 
 
Înainte de a începe lucrul, este necesar să efectuaţi câteva operaţiuni şi 
verificări pentru a vă asigura de cele mai bune rezultate în cele mai sigure 
condiţii. 
 
5.3.1 Ajustarea scaunului 

 
 

Poziţia scaunului se poate schimba dacă 
slăbiţi cele 4 şuruburi de fixare (1). 
Mişcaţi scaunul în poziţia dorită. 
După ce aţi găsit poziţia corespunzătoare, 
strângeţi la loc cele 4 şuruburi de fixare 
(1). 

 
 

Scaunul se poate regla în 6 poziţii 
diferite. 
 
Poziţia se poate schimba trăgând maneta 
(1) şi mişcând scaunul până când se 
blochează în poziţia dorită. 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 Presiunea în pneuri 
 
Scoateţi capacelele ventilelor şi conectaţi furtunul de la compresor.  
Presiunea din pneuri este specificată în 
tabel (cap.9). 
 
Presiunea egală în pneuri realizează 
alinierea sistemului de tăiere pentru o 
tăiere uniformă. 
Presiunea în pneuri trebuie să fie: 
   - roţi faţă: 1.5 bar (13 x 5.00-6) 
 1.0 bar (15 x 5.00-6) 
   - roţi spate: 1.2 bar 
 
5.3.3 Alimentarea cu ulei şi benzină 
 
IMPORTANT : Folosiţi ulei SAE 
10W30 şi benzină fără plumb 
Euro 95. 
 
IMPORTANT : Funcţionarea 
motorului cu o cantitate 
insuficientă de ulei  poate defecta 
grav motorul. Folosirea unui ulei 
non-detergent sau a unui ulei 
pentru motoare în 2 timpi poate 
scurta viaţa motorului. 
 
Pe o suprafaţă plană, cu motorul 
oprit,  scoateţi joja de ulei şi 
ştergeţi-o. Introduceţi la loc joja 
de ulei până la capăt dar fără a o 
înfileta şi apoi scoateţi-o afară şi 
verificaţi nivelul uleiului. Daca 
nivelul uleiului este aproape sau 
sub nivelul minim de pe joja de 
ulei atunci completaţi cu uleiul 
indicat până ce nivelul de ulei 
ajunge la nivelul maxim de pe 
joja. Înşurubaţi joja la loc. 
 
Faceţi realimentarea cu combustibil folosind o pâlnie. Evitaţi umplerea cu 
combustibil în exces; gâtul de umplere are un nivel de maxim indicat.  
 
Capacitatea rezervorului este de 5,4 litri. 
 
NOTĂ: În caz că vărsaţi combustibil din greşeală, ştergeţi orice urmă de 
benzină înainte de a începe lucrul. 
 
PERICOL! : Realimentarea trebuie să se facă într-o zonă bine ventilată 
cu motorul oprit. Întotdeauna trebuie să ţineţi minte că vaporii de 
benzină sunt inflamabili. NU APROPIAŢI FLACĂRĂ DESCHISĂ DE 
REZERVORUL DE COMBUSTIBIL DESCHIS PENTRU A 
VERIFICA CONŢINUTUL REZERVORULUI ŞI NU FUMAŢI CÂND 
REALIMENTAŢI. 
 
• Benzine cu conţinut de alcool 
 
IMPORTANT : Dacă intenţionaţi să folosiţi benzină cu alcool, 
asiguraţi-vă că cifra octanică este egală sau mai mare decât cea 
recomandată de Honda (86). Sunt 2 tipuri de amestecuri benzină/alcool: 
una conţine ethanol şi alta conţine methanol. 
Nu utilizaţi amestecuri care conţin mai mult de 10% ethanol, sau benzină 
cu conţinut de methanol (metil sau alcool metilic), care nu conţin 
cosolvenţi sau inhibitori de coroziune pentru methanol. 
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În cazul în care amestecul conţine methanol cu aditivi cosolvenţi şi 
inhibitori de coroziune limita este de 5% methanol. 
Garanţia nu acoperă distrugerile cauzate de sistemul de alimentare cu 
combustibil sau problemele legate de performanţele motorului rezultate 
din utilizarea de combustibil cu conţinut de alcool. Honda nu aprobă 
folosirea de benzină cu conţinut de alcool atâta timp cât compatibilitatea 
cu aceste motoare nu este atestată. 
  
5.3.4 Verificarea sistemului de frânare 
 
Asiguraţi-vă că, capacitatea sistemului de franare al maşinii este 
corespunzătoare condiţiilor de lucru. Evitaţi să porniţi maşina daca aveţi 
îndoieli cu privire la eficacitatea sistemului de frânare. 
Dacă este necesar, ajustaţi frânele (vezi 6.3.4). Dacă totuşi aveţi îndoieli în 
legatură cu eficienţa acestora, contactaţi un dealer autorizat Honda pentru 
a remedia problema. 
 
5.3.5 Montarea sistemului de protecţie la ieşire (colectorul de iarbă 
sau protecţia contra pietrelor) 
 
ATENŢIE! Niciodată nu utilizaţi maşina fără să fie montat unul dintre 
cele două dispozitive de protecţie la ieşire. 

 
 
 

Dispozitivele de protecţie trebuie fixate cu pârghiile de basculare 
coborate. 
 
Ataşaţi sacul colector introducând ţeava 
superioară a cadrului în 
cele două cleme (1). 
 
Asiguraţi-vă ca ţeava inferioară dinspre 
partea deschisă a colectorului să fie 
prinsă în clema (2). 
Dacă cârligul este prea strâns sau prea 
slab reglaţi arcul de revenire (vezi 6.3.6). 

 
Dacă vreţi să tundeţi iarba fără a folosi 
colector de iarbă există opţional un chit de 
protecţie contra aruncării pietrelor (8.2). 
Acesta este ataşat pe placa din spate aşa 
cum este indicat in instrucţiunile alăturate. 
 
 
 

 
5.3.6 Verificarea eficienţei dispozitivelor de siguranţă 
 
Verificaţi ca toate sistemele de siguranţă să funcţioneze corect simulând 
diferite situaţii de utilizare (vezi 5.2) dar asigurându-vă că se obţine 
rezultatul specificat în fiecare situaţie. 
 
5.3.7 Verificarea lamelor 
 
Verificaţi ca lamele să fie ascuţite corespunzător şi fixate bine în butucul 
lor. 
O lamă ascuţită necorespunzător poate face ca maşina să smulgă iarba, 
cauzând îngălbenirea gazonului (peluzei). 
O lamă slabită din prindere poate să producă vibraţii neobişnuite şi poate 
fi foarte periculoasă. 
 
ATENŢIE ! : Purtaţi mănuşi groase atunci când manevraţi lamele 
(cuţitele). 
ATENŢIE ! : Decuplaţi transmisia la dispozitivele ataşate, opriţi motorul 
şi scoateţi cheia din contact înainte de curăţare, verificare sau reparaţie 
a maşinii. 
 
 

5.4 UTILIZAREA MAŞINII 
 
5.4.1 Pornirea 
 
PERICOL ! : Toate operaţiunile legate de pornire trebuie făcute în 
spaţiu deschis sau foarte bine ventilat. NU UITAŢI CĂ, GAZELE DE 
EŞAPAMENT EMISE DE MOTOARE SUNT TOXICE! 
 
Pornirea motorului: 
 
Cuplaţi frâna de parcare (vezi 4.5) pe teren în pantă. 
Puneţi transmisia pe poziţia neutru («N») (vezi 4.22 sau 4.32 / 33). 
Decuplaţi lamele (vezi 4.8). 
Dacă pornţi la rece (dacă motorul este rece) folosiţi şocul (vezi 4.2). 
Puneţi maneta acceleraţiei (vezi 4.3) între poziţiile « SLOW » şi 
« FAST ». 
Bagaţi cheia (vezi 4.4) în contact răsuciţi-o pe poziţia «ON» pentru 
contactul electric, apoi pe poziţia «START» pentru a porni motorul. 
Eliberati cheia imediat ce a pornit motorul. 
 
Când motorul a pornit puneţi acceleraţia în poziţia « SLOW » şi închideţi 
şocul (dacă l-aţi deschis). 
 
IMPORTANT : Şocul trebuie adus închis treptat până ce motorul începe 
să funcţioneze constant. Folosirea şocului atunci când motorul este deja 
cald poate duce la crăparea bujiei şi la funcţionarea neregulată a 
motorului. 
 
NOTĂ : Dacă aveţi dificultăţi la pornire nu folosiţi excesiv starterul 
deoarece în acest mod se poate descărca bateria sau puteţi îneca motorul. 
Puneţi cheia pe poziţia «OFF», aşteptaţi câteva secunde şi apoi repetaţi 
operaţiunea. Dacă problema persistă consultaţi capitolul 7 din acest 
manual. 
 
IMPORTANT : Nu uitaţi niciodată că dispozitivele de siguranţă previn 
pornirea motorului atunci când: 
Cuţitele sunt cuplate. 
Transmisia nu este pe pozitia neutru («N»). 
Operatorul este absent şi frâna de parcare este decuplată. 
În aceste cazuri atunci când situaţia a fost corectată cheia trebuie pusă 
mai întâi pe poziţia «OFF» înainte ca motorul să fie repornit. 
 
 
5.4.2 Mersul înainte şi deplasarea fără tăierea ierbii 
 
ATENŢIE ! : Această maşina nu a fost aprobată pentru utilizarea pe 
drumuri publice. Aceasta trebuie folosită în zone private închise 
traficului. 
 
NOTĂ : Atunci când mutaţi maşina cuţitele trebuie să fie decuplate iar 
masa de tăiere să fie pusă în cea mai înaltă poziţie (poziţia «7»). 
 

 
 

 
Puneţi maneta de acceleraţie la jumătate între poziţia « SLOW » şi 
« FAST » iar maneta de schimbare a vitezelor în prima poziţie (vezi 4.22). 
Ţineţi pedala apăsată şi decuplaţi frâna de parcare. Apoi eliberaţi încet 
pedala ce va deveni astfel din „frână” „ambreiaj” roţile din spate se vor 
debloca (vezi 4.22). 
 
ATENŢIE ! : Pedala trebuie eliberată uşor (gradual) astfel încât maşina 
să nu se basculeze şi să pierdeţi control asupra maşinii. 
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Atingeţi viteza dorită apăsând treptat acceleraţia şi folosind schimbătorul 
de viteze. Pentru a schimba vitezele trebuie să folosiţi ambreiajul apăsând 
pedala doar jumatate din cursa ei (vezi 4.21). 
 

 
 

 
Puneţi maneta de acceleraţie în poziţia de mijloc între poziţiile « SLOW » 
şi « FAST ». 
Decuplaţi frâna de parcare şi eliberaţi pedala de frână (vezi 4.31). 
 
Apăsaţi pedala de mers înainte (vezi 4.32) treptat. Pentru a ajunge la 
viteza dorită creşteţi presiunea asupra pedalei, mişcând totdată maneta de 
acceleraţie. 
  
ATENŢIE ! : Cuplarea mersului înainte trebuie să se facă în modul în 
care este deja descris (vezi 4.32) pentru a preveni pierderea controlului, 
în special în pante. 
 
5.4.3 Frânarea 
 
În primul rând, reduceţi viteza maşinii reducând turaţia motorului, apoi 
apasaţi pedala de frână (vezi 4.21 sau 4.31) pentru a reduce în continuare 
viteza până când maşina se opreşte. 
 

 
 

 
NOTĂ : Maşina deja încetineşte considerabil atunci când eliberaţi 
pedala de transmisie pentru deplasarea înainte sau înapoi. 
 
5.4.4 Mersul înapoi 
 
Mersul înapoi poate fi cuplat doar când maşina este oprită. 

 
 

Apăsaţi pedala de frână până când maşina se opreşte şi apoi puneţi maneta 
de viteze în poziţia « R » (vezi 4.22). Eliberaţi treptat pedala pentru a 
cupla ambreiajul ce acţionează mersul înapoi pentru a vă putea deplasa cu 
spatele. 
 

 
 

Când maşina este oprită, porniţi mişcarea înapoi apăsând pedala în direcţia 
«R» (vezi 4.33). 
 
 
5.4.5 Cosirea (tunsul ierbii) 
 
Atunci când aţi ajuns în zona în care trebuie tăiată iarba, asiguraţi-vă că, 
colector de iarbă sau protecţia contra aruncării pietrelor sunt poziţionate 
corect. 
 

 
 

 
Roţile mesei de tăiere (1) sunt poziţionate astfel încât este păstrată în 
permanenţă o distanţă între sol şi marginea mesei de tăiere pentru a 
preveni avarierea maşinii dacă terenul este denivelat. 
 
Fiecare roată a mesei de tăiere poate fi dotată cu două înălţimi diferite; 
acest lucru ajută la păstrarea distanţei în cea mai joasă poziţie, aceasta 
nefuncţionând în poziţia înaltă. 
 
 
 
 
 
 

Pentru a schimba poziţia, desurubaţi şi scoateţi 
pinul (1) apoi repoziţionaţi roata (2) în orificiul 
de sus sau cel de jos a prinderii arătat pe 
diagrama. 
 
ATENŢIE ! : Aceasta operaţiune trebuie 
efectuată la toate cele patru roţi, CU 
MOTORUL OPRIT ŞI CUŢITELE 
DECUPLATE. 
 
Pentru a începe tăierea : 
 
Puneţi acceleraţia pe poziţia «FAST». 
Puneţi masa de tăiere pe cea mai înaltă poziţie. 
Cuplaţi cuţitele (vezi 4.9). 
Începeţi să tundeţi iarba mergând înainte treptat şi cu mare atenţie cum 
este descris mai sus. 
Ajustaţi viteza de deplasare înainte precum şi înălţimea de tăiere (vezi 4.6) 
conform condiţiilor peluzei (înălţimea, densitatea şi umezeala ierbii). Pe 
teren nivelat pot fi urmate aceste recomandări generale: 
 
Iarbă înaltă şi deasă – peluza udă   2.5 Km/h 
Iarba în condiţii normale  4 .... 6 Km/h 
Iarbă mică – peluza uscată   peste 6 Km/h 
 

 
 
 

Viteza este controlată gradual şi progresiv prin apăsarea pedalei 
corespunzătoare. 
 
ATENŢIE ! : Atunci când tăiaţi iarba pe un teren în pantă, viteza de 
deplasare înainte trebuie redusă din considerente de securitate (vezi 1.2 
– 5.5). 
 
În orice caz, viteza ar trebui întotdeauna redusă daca observaţi o reducere 
a turaţiei motorului, deoarece o viteză de deplasare înainte prea mare 
comparativ cu cantitatea de iarbă tăiată nu va duce niciodată la o tundere 
eficientă. 
Decuplaţi lamele şi puneţi masa de tăiere pe cea mai înaltă poziţie atunci 
când treceţi peste un obstacol. 
 
5.4.6 Golirea colectorului de iarbă 
 
Nu lăsaţi niciodată să se umple colectorul cu iarbă deoarece acest lucru 
poate duce la blocarea canalului de colector. Atunci când colectorul este 
plin, se va declanşa un semnal sonor intermitent. În acest moment: 
 
reduceţi turaţia motorului; 
puneţi transmisia pe poziţia “neutru” « N » 
(vezi 4.22 sau 4.32 / 33) şi opriţi deplasarea 
înainte ; 
cuplaţi frâna de parcare în pantă ; 
decuplaţi cuţitele (vezi 4.8) şi semnalul sonor 
se va opri; 

 
NOTĂ : Golirea sacului colector se poate 
face numai cu lamele decuplate, în caz 
contrar motorul se va opri.  
- trageţi afară levierul (1) (vezi 4.9.1) şi 

ridicaţi sacul colector până când sacul este 
complet răsturnat; 

- închideţi sacul colector astfel încât să se 
prindă de cîrligul (2) şi aşezaţi levierul (1) 
în locaşul lui. 
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NOTĂ : Întrerupătorul de descărcare a colectorului de iarbă acţionează  
numai cu lamele decuplate. 
- cu operatorul aşezat pe scaun, ţineţi apăsat butonul (3) (vezi 4.9.2) 

până când colectorul de iarbă este răsturnat complet; 
- odată golit, ţineţi butonul (4) (vezi 4.9.3) apăsat până ce sacul colector 

revine în poziţia iniţială dar în acelaşi timp verificaţi ca şi cârligul (2) 
să rămână prins. 

 
NOTĂ : La anumite perioade de timp semnalul sonor poate rămâne  
activat la cuplarea lamelor chiar dacă sacul colector a fost golit. Acest 
lucru se datorează senzorului 
microcontactului (1), situat pe 
placa spate în partea stângă, 
care rămâne cuplat. Pentru a 
opri acest semnal decuplaţi 
lamele şi apoi cuplaţile 
imediat. Dacă semnalul sonor 
continuă, scoateţi sacul 
colector şi curăţaţi 
acumulările de iarbă de pe 
senzorul (1). 
 
 
5.4.7 Deblocarea canalului colector 
 
Atunci când tăiaţi iarbă foarte înaltă sau udă, în special la viteza prea mare 
se poate înfunda canalul colector. Dacă acest lucru se întamplă, va fi 
necesar să: 
  
- să opriţi deplasarea imediat, decuplaţi lamele, opriţi motorul şi 

scoateţi cheia; 
- scoateţi sacul colector sau protecţia pentru pietre; 
- scoateţi iarba tăiată acumulată prin ieşirea canalului colector. 
 
ATENŢIE ! : Această operaţiune trebuie efectuată doar cu motorul 
oprit. 
 
5.4.8 Funcţia de tocare a ierbii (optional). 
 
Acest accesoriu permite recirculă iarba 
în masa de tăiere  
mărunţind-o şi lăsând-o întinsă pe 
gazon. 
 
Acest accesoriu trebuie fixat aşa cum 
arată în instrucţiuni. 
 
5.4.9 Terminarea operaţiunii de tăiere 
 
Cînd aţi terminat operaţiunea de tăiere, decuplaţi lamele, reduceţi turaţia 
motorului şi readuceţi masa de tăiere la cea mai înaltă poziţie. 
 
5.4. 10 Terminarea lucrului 
 
Opriţi maşina, puneţi maneta de acceleraţie pe poziţia « SLOW » şi opriţi 
motorul punând cheia pe poziţia « OFF ».  Aceasta operaţiune va închide 
automat supapa de benzină. 
 
ATENŢIE ! : Întotdeauna scoateţi cheia din contact atunci când lăsaţi 
maşina nesupravegheată. 
 
 
 
 
 

5.4.11 Curăţare şi depozitare 
 
Puneţi maşina întotdeauna într-un loc uscat protejat de intemperii şi dacă 
se poate, acoperită cu o husă. După fiecare utilizare, curăţaţi exteriorul 
maţinii, goliţi colectorul de iarbă şi curăţaţi resturile de iarbă şi pământ.  
Verificaţi şi curăţaţi toată iarba acumulată în interiorul compartimentului 
motor şi pe masa tăietoare pentru a menţine maşina la un nivel optim de 
eficienţă. 
 
ATENŢIE ! : Întotdeauna goliţi sacul colector şi nu depozitaţi 
containere cu iarbă tăiată în interiorul incintelor închise. 
 
Curăţaţi părţile din plastic cu un burete folosind detergent şi apă, aveţi 
grijă să nu turnaţi apă pe motor, pe părţile electrice sau pe panoul de bord. 
 
IMPORTANT : Nu folosiţi niciodată furtune sub presiune sau detergenţi 
tari pentru a curăţa maşina şi motorul. 
 
Pentru spălarea interiorului masei de tăiere şi a canalului colector, maşina 
trebuie să fie pe o suprafaţă plană cu: 
colectorul de iarbă sau protecţia contra aruncării pietrelor cuplat; 
operatorul aşezat; 
motorul pornit; 
transmisia pe poziţia neutru; 
frâna de parcare cuplată; 
cuţitele cuplate. 
 
Conectaţi un furtun de apă la mufa (1), 
daţi drumul la apă cu lamele mergând 
doar câteva minute. 
 
Atunci când spălaţi, masa de taiere trebuie să fie în poziţia cea mai joasă. 
Apoi scoateţi sacul colector, goliţi-l, scuturaţi-l şi apoi puneţi-l într-o 
poziţie în care să se poată usca repede. 
 
IMPORTANT : Pentru a evita micşorarea eficienţei ambreiajului 
electromagnetic: 
- preveniţi alunecarea rezultată în urma contactului cu uleiul. 
- nu directionaţi jeturi de apă de mare presiune direct către ambreiaj. 
- nu curăţaţi ambreiajul cu benzină. 
 
5.4.12 Depozitarea şi staţionarea pentru perioade îndelungate 
 
Dacă maşina nu va fi folosită pe o perioadă mai lungă (mai mult de o 
lună), deconectaţi borna de masă (cablul negru) de la baterie. Ungeţi toate 
cuplajele (vezi 6.2.1).  
 
ATENŢIE ! : Îndepărtaţi cu atenţie resturile de iarbă uscată care s-ar fi 
putut aduna în jurul motorului sau a eşapamentului pentru a nu se 
produce un incendiu la următoarea pornire a motorului. 
 
Goliţi rezervorul de benzină deconectând furtunul situat la intrarea 
filtrului de combustibil (1).  
 
Reconectaţi furtunul de combustibil. 
 
Slăbiţi şurubul de golire (2) a carburatorului şi scurgeţi benzina într-un 
recipient adecvat. Strângeţi şurubul de golire a carburatorului. 
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Scoateţi cele 2 bujii şi puneţi aproximativ o lingură de ulei de motor curat 
în cei 2 cilindrii. Pentru a distribui egal uleiul în cilindri învârtiţi 1-2 
secunde arborele cotit al motorului, răsucind cheia în pozitia “START”; 
apoi remontaţi bujiile (vezi 6.4.5).    
 
PERICOL ! : Benzina este foarte inflamabilă. Depozitaţi benzina în 
recipienţi adecvaţi. Întotdeauna păstraţi rezervorul şi canistrele de 
benzină capacul pus şi bine strâns. 

 
 
IMPORTANT : Bateria trebuie ţinută într-un loc uscat şi răcoros. 
Înainte de o perioadă îndelungată de depozitare (mai mult de o lună), 
întotdeauna încărcaţi bateria dar doar cu încărcătorul livrat odata cu 
maşina. Reîncărcaţi bateria din nou dacă folosiţi maşina (vezi 6.2.4). 
 
Urmatoarea dată când maşina este folosită, verificaţi dacă nu sunt scurgeri 
de combustibil pe la furtune sau carburator. 
 
5.4.13 Cardul de protecţie 
 
Cardul electronic are un sistem de protecţie “SELF-RESET” care 
întrerupe circuitul atunci când apare o defecţiune în sistemul electric. 
Acest lucru duce la oprirea motorului şi la declanşarea unui semnal sonor 
ce poate fi oprit numai la scoaterea cheii. 
 
Circuitul se resetează automat după câteva secunde dar cauza opririi 
trebuie remediată pentru a se evita o reactivare a dispozitivului de 
protecţie. 
 
IMPORTANT : Pentru a evita activarea dispozitivului de protecţie: 

- nu inversaţi cablurile bateriei; 
- nu folosiţi maşina fără bateria ei deoarece acest lucru poate duce la 

defectarea regulatorului de încărcare; 
- fiţi atenţi să nu provocaţi scurt circuite. 
 
5.5 UTILIZAREA PE TERENURI ÎN PANTĂ 
 
Atunci când tăiaţi iarba 
pe pante a căror înclinare 
a fost deja menţionată 
(max 10o – 17%) 
deplasarea trebuie să se 
facă în susul şi în josul 
pantei şi niciodată în 
diagonala acestuia având 
mare grijă la schimbarea 
direcţiei ca roţile să nu 

lovească obstacole (cum ar fi pietre, crengi, rădăcini, etc.) care pot cauza 
înclinarea maşinii pe o parte, răsturnarea  sau altfel spus duc la pierderea 
controlului. 
 
PERICOL ! : REDUCEŢI VITEZA ÎNAINTE DE ORICE 
SCHIMBARE A DIRECŢIEI ÎN PANTE şi întotdeauna cuplaţi frâna 
de parcare atunci când lăsaţi maşina oprită şi nesupravegheată. 
 
ATENŢIE ! : Aveţi grijă atunci când începeţi sa urcaţi o pantă pentru 
prevenirea riscului de a vă răsturna. Reduceţi viteza de înaintare atunci 
când ajungeţi o pantă în special atunci când trebuie să o coborâţi. 
 
PERICOL ! : Nu folosiţi niciodată marşarierul pentru a reduce viteza 
atunci când coborâţi o pantă deoarece puteţi pierde controlul maşinii în 
special pe suprafeţe alunecoase. 

 
 
 

PERICOL ! : Nu conduceţi niciodată maşina pe pante cu schimbătorul 
de viteze în poziţia neutru “N” şi cu ambreiajul decuplat.  Întotdeauna 
introduceţi shimbătorul de viteze într-o viteză inferioară atunci când 
opriţi maşina sau o lăsaţi nesupravegheată.  

 
 
 

Coborâţi pantele fără a atinge pedala (vezi 4.32 / 33) beneficiind de 
avantajele efectului de frânare al sistemului electrostatic atunci când 
transmisia nu este cuplată. 
 
5.6 TRANSPORTUL 
 
ATENŢIE ! : Dacă maşina trebuie transportată pe o remorcă sau un 
trailer folosiţi rampele de acces care au lungimea, lăţimea şi rezistenţa 
necesară. Încărcaţi maşina cu motorul oprit, fără operator şi numai 
împins de un număr corespunzător de oameni. Coborâţi capota de 
tăiere, cuplaţi frâna de parcare şi asiguraţi corespunzător maşina cu 
cabluri sau chingi pe toată durata transportării. 
 
5.7 SFATURI PENTRU OBŢINEREA UNEI COSIRI CORECTE 
 
Pentru a menţine peluza verde şi cu un aspect plăcut aceasta trebuie tunsă 
regulat fără a deterioara iarba. 
Întotdeauna este mai bine să tundeţi iarba atunci când este uscată. 
Lamele trebuie să fie într-o poziţie bună şi foarte bine ascuţite astfel încât 
iarba să fie tăiată drept fără vârfuri neregulate care duc la îngălbenirea 
vârfurilor. 
Motorul trebuie să fie utilizat la turaţie maximă pentru a realiza o tăiere 
corespunzătoare şi pentru a oferi puterea necesară pentru a împinge iarba 
pe canalul colector. 
Frecvenţa cosirii trebuie sa fie legată de rata de creştere a ierbii. Iarba nu 
ar trebui să fie lăsată să crească prea mult între operaţiunile de cosire. 
În perioadele călduroase e recomandat ca iarba să fie lăsată mai mare 
pentru a nu se usca solul. 
Daca iarba este foarte înaltă, 
se va tăia în două rânduri, la 
interval de 24 de ore. Prima 
oară se va taia cu masa de 
taiere la înălţime maximă, 
apoi cea de a doua cosire 
(tăiere) se va face la 
înălţimea dorită. 
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Aspectul peluzei se va îmbunătăţi dacă alternaţi tăierea în ambele direcţii. 
Dacă canalul colector tinde să se blocheze cu iarbă, ar trebui să reduceţi 
viteza de înaintare deoarece aceasta poate fi prea mare pentru condiţiile 
ierbii. Dacă problema persistă, cauza probabilă este neascuţirea lamelor 
sau deformarea aripilor de deflexie. 
Aveţi mare grijă atunci când tundeţi iarba în apropierea arbuştilor sau 
boscheţilor, deoarece acest lucru poate duce la schimbarea poziţiei 
orizontale şi la avarierea mesei de tăiere precum şi a lamelor. 
 
5.8 REZUMAT AL PRINCIPALELOR OPERAŢII CARE TREBUIE 
FĂCUTE ÎN DIVERSE CONDIŢII DE UTILIZARE 
 
Pentru a ...                                               Va trebui să ... 
Porni motorul (vezi 5.4.1) Vă asiguraţi că toate condiţiile 

necesare pornirii sunt îndeplinite şi 
răsuciţi cheia în contact. 

Merge înainte (vezi 5.4.2) Mişcaţi acceleraţia: 
: apăsaţi pedala 

din dreapta până jos, băgaţi în 
viteză (vezi 4.22) şi eliberaţi treptat  
pedala; 

: apăsaţi 
pedala de mers înainte (vezi4.32). 

Frâna sau opri (vezi5.4.3) Reduceţi turaţia motorului şi 
apăsaţi pedala de frână 

Merge înapoi (vezi 5.4.4) Opriţi maşina: 
: puneţi la neutru 

(N), apăsaţi pedala din dreapta, 
băgaţi în marşarier (vezi4.22) şi 
eliberaţi treptat pedala; 

: apăsaţi 
pedala de mers înapoi (vezi4.33) 

Tunde iarba (vezi5.4.5) Fixaţi colectorul de iarbă şi 
protecţia pentru pietre, fixaţi 
înălţimea dorită la roţile mesei de 
tăiere, turaţi motorul, cuplaţi 
cuţitele şi fixaţi înălţimea de tăiere 
dorită. 

: apăsaţi pedala din 
dreapta până jos, băgaţi în viteză 
(vezi 4.22) şi eliberaţi treptat  
pedala; 

: apăsaţi 
pedala de mers înainte (vezi4.32). 

Goli colectorul de iarbă (vezi 5.4.6) Opriţi maşina, decuplaţi lamele şi 
acţionaţi butonul pentru bascularea 
colectorului de iarbă. 

Debloca canalul colector (vezi 
5.4.7) 

Opriţi maşina, decuplaţi lamele şi 
opriţi motorul; scoateţi colectorul 
de iarbă şi curăţaţi canalul colector. 

Termina tunsul (vezi 5.4.8) Decuplaţi lamele şi reduceţi turaţia 
motorului. 

Opri motorul (vezi 5.4.9) Reduceţi turaţia motorului, 
aşteptaţi câteva secunde, şi 
întoarceţi cheia în contact. 

Depozita maşina (vezi 5.4.10) Cuplaţi frâna de parcare, scoateţi 
cheia şi, dacă este necesar, spălaţi 
maşina, interiorul mesei de tăiere, 
canalul colector şi colectorul de 
iarbă 

  
 
 
 
 
 
 

6. ÎNTREŢINEREA 
 
6.1 RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANŢA 
 
ATENŢIE ! : Înainte de curăţare, întreţinere sau reparaţii, scoateţi 
cheia din contact şi citiţi instrucţiunile respective. Purtaţi haine potrivite 
şi mănuşi groase atunci când demontaţi şi remontaţi lamele şi în orice 
alte situaţii riscante pentru mâini. 
 
ATENŢIE ! : Nu utilizaţi niciodată maşina cu piese uzate sau 
deteriorate. Piesele defecte sau uzate trebuie întotdeauna înlocuite şi nu 
reparate. Folosiţi doar piese de schimb originale: cele care nu sunt de 
calitate echivalentă pot deteriora maşina sau pot pune în pericol 
siguranţa dumneavoastră şi a celorlalţi. 
 
IMPORTANT : Nu aruncaţi niciodată uleiul uzat, carburantul sau alte 
substanţe poluante în locuri neautorizate! 
 
REZUMAT AL PRINCIPALELOR OPERAŢII CARE NECESITĂ 
INTERVENŢII 
 
De fiecare dată când ... Trebuie să ... 
Lamele vibrează Verificaţi bolţurile (vezi 6.3.1) sau 

echilibraţi lamele (vezi 6.3.1) 
Lamele rup iarba iar peluza 
îngălbeneşte 

Ascuţiţi lamele (vezi 6.3.1) 

Tunderea nu este uniformă Ajustaţi alinierea mesei de tăiere 
(vezi 6.3.2) 

Lamele se cuplează incorect verificaţi reglarea amdreiajului 
pentru cuplarea lamelor (vezi 
6.3.3) 

Maşina nu frânează Ajustaţi arcurile frânelor (vezi 
6.3.4) 

Înaintarea este neregulată Ajustaţi arcul întinzătorului (vezi 
6.3.5) 

Colectorul de iarbă sare şi tinde să 
se deschidă 

Reglaţi arcul (vezi 6.3.6) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 ÎNTREŢINERE DE RUTINĂ 
 
6.2.1 Ghid de întreţinere periodică 
 
Acest tabel vă ajută să vă menţineţi maşina la sigură şi performantă. Vă 
arată principalele operaţiuni de întreţinere şi de ungere (lubrifiere), 
indicându-vă frecvenţa cu care trebuie făcute aceste operaţiuni. În dreptul 
fiecărei operaţiuni este o căsuţă în care dealerul dumneavoastră va scrie 
data sau după câte ore de folosire trebuie să reveniţi. 
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6.2.2 Puntea spate 
 
Aceasta este monobloc, etanşeizată ce nu necesită întreţinere. Este 
permanent lubrifiată iar acest lubrifiant nu necesită schimbarea sau 
completarea. 
 
6.2.3 Bateria 
 
Pentru a asigura bateriei o viaţă lungă, este 
esenţial să o întreţineţi cu atenţie. Bateria de 
pe maşina dumneavoastră trebuie încărcată 
înainte de prima utilizare (vezi 3.4). 
 
 
 

În timpul perioadelor în care nu 
este folosită, nivelul de încărcare 
poate fi menţinut constant prin 
folosirea încărcătorului furnizat 
pentru întreţinerea bateriei. Pentru  
acest scop maşina este dotată cu un 
conector (1) ce trebuie legat la 
conectorul de încărcare 
corespunzător al bateriei. 
 
 
IMPORTANT : Nici un alt dispozitiv în afara de încărcătorul bateriei nu 
trebuie legat la acest conector. 
 
IMPORTANT : Încărcarea trebuie menţinută cu ajutorul încărcătorului 
de baterie, respectând instrucţiunile din manual. Alte sisteme de 
reîncărcare pot deteriora definitiv bateria. 
O baterie descărcată trebuie reîncărcată cât mai curând posibil. În caz 
contrar, se pot produce deteriorări ireparabile la elemenţii bateriei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificaţi periodic nivelul electrolitului, care trebuie să fie între marcajele 
MIN şi MAX de pe baterie. Când o umpleţi, folosiţi NUMAI apă distilată 
pentru baterii. 
 
6.3 VERIFICĂRI ŞI REGLAJE 
 
6.3.1 Demontarea, ascuţirea şi echilibrarea lamelor 
 
Lamele care nu sunt bine ascuţite rup iarba, reduc colectarea şi fac ca 
peluza să se îngălbenească. 
 
IMPORTANT : Când vreţi să umblaţi la cuţitele de tăiere, îndepărtaţi  
masa de tăiere care este echipată cu un sistem de deblocare rapidă ce 
uşurează scoaterea acesteia de pe maşină. 
 
 
a) Scoaterea mesei de tăiere 

 
 

Dupa mutarea manetei pentru 
înălţimea tăierii în poziţia «1», 
slăbiţi bucşa de reglare a cablului 
ambreiajului (1), trageţi-l afară şi 
deblocaţi arcul (2). 
 
Eliberaţi cureaua de acţionare a 
lamelor (6) din fulia ambreiajului 
(7). 
Deblocaţi cele două ştifturi pană (8) 
care ţin cele două tije (9) pe cadru. 
 

 
INTERVENŢIE ORE EXECUTATĂ (DATA SAU 

NUMĂRUL DE ORE) 
1. MAŞINĂ 
1.1 Verificarea strângerii şi ascuţirii lamelor 25      
1.2 Înlocuirea lamelor 100      
1.3 Verificare curelei de transmisie 25      
1.4 Înlocuirea curelei de transmisie 2) -      
1.5 Verificarea curelei de comandă a lamei 25      
1.6 Înlocuirea  curelei de comandă a lamei 2) -      
1.7 Verificarea curelei de conectare a lamelor 25      
1.8 Înlocuirea curelei de conectare a lamelor2) -      
1.9 Verificarea şi reglarea frânei 10      
1.10 Verificarea şi reglarea transmisiei 10      
1.11 Verificarea ambreiajului şi frânei lamei 10      
1.12 Verificaţi toate zăvoarele pentru o fixare strânsă 25      
1.13 Lubrifiere generală 3) 25      
1.14 Verificarea nivelului de lichid din baterie 25      
1.15 Încărcarea bateriei 100      
2. MOTOR 1) 
2.1 Verificaţi uleiul motorului 1)   -      
2.2 Schimbaţi uleiului motor 4) 80      
2.3 Schimbaţi filtrul de ulei 4) 80      
2.4 Verificarea şi curăţarea filtrului de aer 50      
2.5 Înlocuirea filtrului de aer 300      
2.6 Verificarea filtrului de carburant 100      
2.7 Înlocuirea filtrului de carburant 300      
2.8 Verificarea şi curăţarea electrodului bujiei de aprindere 100      
2.9 Înlocuirea bujiei 300      
 

1) Verificaţi la fiecare utilizare. 
2) Contactaţi dealerul. 
3) Lubrifierea generală trebuie 
făcută, de asemenea, ori de câte 
ori maşina nu va fi utilizată o 
perioadă mare de timp. 
4) Operaţiune ce trebuie realizată 
după primele 20 de ore de 
funcţionare. 
5) Întreţinerea filtrului de aer 
trebuie făcută mai des îm cazul 
utilizării pe terenuri cu mult praf. 
6) Înlocuiţi doar elementul de 
hârtie. 
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Deblocaţi cele trei ştifturi pană (10) 
care ţin acele pe maneta de ridicare, 
cu atenţie să nu atingeţi piuliţele sau 
contrapiuliţele pentru a le menţine 
paralele pentru asamblare. 
 
După ce aţi verificat că nu există nici 
un obstacol, masa poate fi scoasă, 
înlăturând-o spre stânga astfel încât 
toate ştifturile să iasă din locaşul lor. 
 
La asamblare, realizaţi operaţiunile 
descrise mai sus în ordine inversă 
asigurându-vă că partea frontală a 
canalului colector se aliniază 
corespunzător cu ieşirea mesei de 
tăiere. 
 
 
 

 
 

 
Puneţi maneta de reglare a înălţimii 
de tăiere în locaşul ei ca la poziţia 
«1». 
 
Doar pentru 
    
- deblocaţi arcul (1) ambreiajului 
lamei. 
 
Slăbiţi bucşa de reglare a cablului 
ambreiajului (2) şi extrageţi-l din 
locul  
lui. 
 
Eliberaţi cureaua lamelor (4) din 
fulia ambreiajului (5). 
 
Scoateţi cele două ştifturi (6) din cele două bride de conectare frontală (7), 
fără a slăbi sau schimba poziţia 
piuliţelor (8) sau contrapiuliţelor (9). 
 
 
 
Scoateţi cele două ştifturi (10) de pe 
axurile spate. 
După ce verificaţi că nu există 
obstacole, scoateţi masa în aşa fel 
încât toate ştifturile să iasă din locaşul lor. 
 
La asamblare, asiguraţi-vă că cele două orificii posterioare ale balamalelor 
colţurilor sunt folosite pentru fixarea ştifturilor (7). Realizaţi operaţiunile 
descrise mai sus în ordine inversă în 
timp ce vă asiguraţi că, partea 
frontală a canalului colector se 
aliniază corespunzator la ieşirea 
punţii de tăiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Demontarea, ascuţirea şi echilibrarea lamelor 
 
ATENŢIE ! : Toate operaţiunile ce trebuie efectuate asupra cuţitelor 
(demontare, ascuţire, echilibrare, remontare sau înlocuire) necesită o 
anumită  experienţă şi nişte scule speciale. Din motive de siguranţă, 
duceţi-vă la un service Honda autorizat dacă nu aveţi sculele speciale 
sau o experienţă anume. 
 
ATENŢIE ! : Folosiţi mănuşi groase când manevraţi lamele. 
 
Pentru a scoate o lamă, ţineţi-o ferm şi deşurubaţi bolţul central (1a – 1b) 
(folosiţi o cheie de 15 mm) în direcţia indicată de săgeată pentru 
fiecare lamă, reţinând că unul dintre bolţurile de fixare are un filet 
pentru mâna dreaptă iar celălalt are un filet pentru mâna stângă. 
 
1a = şurub cu filet dreapta 
(sens desfacere antiorar) 
1b = şurub cu filet stânga  
(sens desfacere orar) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lama (2) este fixată de ventilatorul (3) 
cu brida (4) şi 4 şuruburi cu şaibe (5). 
 
Folosiţi o cheie de 10 mm pentru a 
slăbi cele 4 şuruburi (5) şi eliberaţi 
lama (2) din brida (4). 
 
 
 
Ascuţiţi cele două tăişuri folosind o 
piatră de polizor de granulaţie medie şi 
verificaţi echilibrul ţinând lama în sus cu 
o şurubelniţă introdusă în gaura centrală. 
 
 
 
ATENŢIE ! : Lamele deteriorate sau îndoite trebuie întotdeauna 
înlocuite; nu încercaţi niciodată să le reparaţi! FOLOSIŢI 
ÎNTOTDEAUNA CUŢITELE ORIGINALE ALE FABRICANTLUI! 
 
Doar următoarele perechi de lame pot fi folosite la această maşină: 
 
HF 2315 SB: 2b  82004354/0 – 82004353/0   2a 
 
HF 2315 HM: 2b  82004345/1 – 82004344/1   2a 
 
HF 2417 : 2b  82004341/1 – 82004340/1   2a 
 
HF 2620 : 2b  82004343/0 – 82004342/0   2a 
 
 
ATENŢIE ! : Lamele (2) şi ventilatoarele (3) diferă şi sunt contra-
rotative. La instalare, asiguraţi-vă că sunt poziţionate corect. 
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Reasamblaţi fiecare lamă (2a – 2b) 
pe ventilatorul corespunzător (3a – 
3b), urmărind indicaţiile „RH” 
(dreapta) şi „LH” (stânga) 
imprimate pe ventilator şi în 
interiorul plăcii de tăiere, apoi 
strângeţi cele 4 şuruburi cu şaibe 
(5) folosind o cheie dinamometrică 
calibrată la 9.5 Nm. 
 
NOTĂ: Indicaţiile „dreapta” şi „stânga”se referă la poziţia de 
deplasare. 
 
ATENŢIE! Dacă unul sau 
ambele capete de arbore (7) au 
ieşit când aţi demontat lamele, 
asiguraţi-vă că cheile (8) sunt 
fixate bine în locaşurile lor. 
Când remontaţi lamele, 
întotdeauna urmaţi succesiune 
indicată, asigurându-vă că 
aripile lamelor sunt orientate 
spre interiorul mesei de tăiere şi 
că partea ambutisată a şaibei 
cupă(6) este presată pe lamă. 
Stângeţi şuruburile de fixare 
(1a – 1b) la un cuplu de 45-50 Nm. 
 

 
1a = şurub cu filet dreapta (sens strângere orar) 
1b = şurub cu filet stânga (sens strângere antiorar) 
 
6.3.2 Alinierea mesei de tăiere 
 
Masa de tăiere trebuie aşezată corect pentu a obţine o cosire bună. 
 
NOTĂ: Pentru a obţine rezultate bune la cosire, partea din faţă trebuie 
întotdeauna să fie cu 5-7 mm mai jos decât partea din spate. 
 
Puneţi maşina pe o suprafaţă 
plană şi verificaţi presiunea 
în pneuri; 
 
Aliniate cu linile centrale ale 
celor 2 cuţite, puneţi 2 
cuburi (1) de 24-28 mm sub 
marginea din faţă a punţii şi 
2 cuburi (2) mai înalte cu 5-
7 mm  sub marginea din 
spate. 
 
apoi puneti levierul de 
ajustare a înălţimii în poziţia 
"1". 

 
 

 
- Slăbiţi complet cele două piuliţe (3), 
piuliţele (4-6-8) şi contrapiuliţele (5-7-9) 

celor trei tije de aliniere până când masa de tăiere se sprijină pe blocurile 
de lemn. 
- Rotiţi cele două piuliţe superioare cu filet dreapta (6-8) şi piuliţa 
inferioară cu filet stânga (4) până la punctul în care masa de tăiere începe 
să se ridice. Strângeţi cele trei contrapiuliţe (5-7-9) şi rotiţi piuliţele (3) 
până când cea mai mică mişcare a levierului de ridicare generează o 
mişcare similară a tuturor tijelor de ridicare. 
 
Orice diferenţă de înălţime 
faţă de sol între partea din 
dreapta şi partea din stânga 
ale punţii poate fi 
compensată prin rotirea 
celor două piuliţe (4-8) şi a 
contrapiuliţelor (5-9) de pe 
tijele din spate. 
 
Puneţi maneta de control în 
2 sau 3 poziţii diferite şi 
verificaţi ca puntea să se 
ridice în mod uniform şi ca 
la fiecare poziţie să se 
menţină constantă diferenţa 
de înălţime de la sol între 
tăişurile din faţă şi din spate. 
 
Dacă partea frontală tinde să 
se ridice mai repede sau mai lent ea poate fi reglată prin rotirea piuliţelor 
(10) pe bara articulată (11). 
 
Rotirea piuliţelor în sensul acelor de ceasornic va ridica partea frontală şi 
o va face să se ridice mai rapid,  iar rotirea în sens contrar acelor de 
ceasornic va avea efect opus. 
 

 
 

 
- Slăbiţi piuliţele (3), şuruburile (5) 
şi contrapiuliţele (4 – 6) atât pe 
partea dreapta cât şi pe stânga, astfel 
încât masa de tăiere să se sprijine 
ferm pe cuburi; 
 
- Împingeţi cele două tije de 
conectare (7) în spate şi înşurubaţi cele 
două piuliţe (3) pe fiecare tijă până 
când partea frontală a punţii începe să 
se ridice puţin atât în dreapta cât şi în 
stânga, apoi strângeţi contrapiuliţele 
corespunzătoare (4); 
 
- Rotiţi ambele şuruburi din spate (5) 
până când spatele punţii începe să se ridice atât în dreapta cât şi în stânga, 
apoi strângeţi contrapiuliţele corespunzătoare (6). 
 
Daca nu puteţi regla corect puntea de tăiere, contactaţi dealerul 
dumneavostră autorizat Honda. 
 
6.3.3 Reglarea ambreiajului şi a frânei lamei de tăiere 
 
Când este acţionată maneta de decuplare a lamelor, aceasta acţionează 
totodată şi frâna lamei, determinând oprirea lamelor în câteva secunde. 
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Un cablu întins şi modificările aduse lungimii curelei pot slăbi ambreiajul 
sau rotaţia lamelor.  
În acest caz, trebuie să manevraţi adaptorul conform diferitelor metode 
prevăzute pentru fiecare model. 
Rotiţi piuliţa de reglaj (1) până când arcul (2) este corect întins. 
 
 

 
 
În orice situaţie, dacă ambreiajul nu poate acţiona în mod normal cureaua 
de transmisie sau dacă lamele nu se opresc în câteva secunde dupa reglare, 
contactati-l imediat dealerul dumneavoastră. 
 
6.3.4 Reglarea frânei 
 
Dacă distanţa de frânare devine mai lungă 
decât cea indicată (vezi 5.3.6) va trebui 
reglat arcul frânei. 
 
Reglarea va trebui făcută în timp ce frâna 
de parcare este cuplată. Accesul pentru 
efectuarea acestei reglări este prin 
ridicarea capacului de inspectare de pe 
tunelul de sub scaun. 
 
Slăbiţi piuliţa (1) ce ţine resotul (2) şi 
rotiţi piuliţa (3) până când lungimea 
resortului este: 

 
 
 
 

 
măsurată între şaibe. Când reglajul este finalizat strângeţi piuliţa (1). 
 
 
IMPORTANT : Nu înşurubaţi sub aceste cote pentru a evita 
supraîncărcarea elementului de frânare. 
 
 
 
 
 

ATENŢIE ! : Dacă frâna tot nu funcţionează corespunzător chiar şi 
după această reglare, contactaţi imediat delerul dumneavoastra. NU 
ÎNCERCAŢI ALTE INTERVENŢII ASUPRA FRÂNEI ÎN AFARA 
CELOR  DESCRISE ÎN ACEST MANUAL. 
 
6.3.5 Reglarea tensiunii (întinderii) curelei de transmisie 
 
Dacă observaţi că puterea de deplasare 
înainte a scăzut, va fi necesar să reglaţi 
tensiunea arcului de întindere pentru a 
reveni la condiţiile optime de operare. 
Accesul pentru efectuarea acestui 
reglaj este prin ridicarea capacului de 
inspectare de pe tunelul de sub scaun. 
 
Slăbiţi piuliţele de blocare (2) şi 
strângeţi sau slăbiţi şurubul (1) cât este 
necesar pentru o lungime "A" a 
resortului (3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

măsurate de la capatul exterior al resortului. După efecturarea reglării, 
strângeţi piuliţele (2). 
 
NOTĂ : După înlocuirea curelei de transmisie, aveţi grijă când o utilizaţi 
pentru prima dată, deoarece ambreierea poate fi bruscă până când 
cureaua se rodează suficient. 
 
6.3.6 Reglarea arcului agăţătorii pentru prinderea sacului colector 
 
Dacă sacul colector de iarbă tinde 
să sară şi să se deschidă atunci 
când mergeţi pe teren accidentat, 
sau dacă este dificil să îl prindeţi 
din nou după golire, va trebui 
reglată tensiunea arcului (1). 
 
Schimbaţi punctul de agăţare prin 
folosirea uneia dintre găuri (2) 
până când este obţinut rezultatul 
dorit. 
 
 
 
 
6.4 DEMONTARE ŞI ÎNLOCUIRE 
 
6.4.1 Uleiul de motor 
 
 
Scurgeţi uleiul când motorul este încă cald pentru a asigura o scurgere 
rapidă şi completă. 
 
 
Desfiletaţi buşonul / jojă de umplere ulei. Puneţi un recipient sub orificiul 
şurubului de drenaj pentru a preveni scurgerea de ulei pe şasiu. 
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Desurubaţi şurubul (1); când înşurubaţi la loc şurubul aveţi grijă cum 
poziţionaţi şaiba de etanşare. 
 
Umpleţi cu ulei recomandat până ce este atins nivelul maxim (*5.3.3) de 
pe jojă. Înfiletaţi la loc buşonul de umplere. 
 
 
6.4.2 Schimbarea filtrului de ulei 
 
Scurgeţi uleiul din motor (vezi 6.4.1). 
Desfaceţi filtrul de ulei (1) cu o cheie de filtre şi lăsaţi uleiul rămas să se 
scurgă. Îndepărtaţi filtrul de ulei. 
Curăţaţi baza de aşezare (3) a filtrului. 
Ungeţi O-ringul (4) de la noul filtru cu ulei de motor. 
Montaţi noul filtru şi strângeţi cu mâna până când O-ringul se lipeşte de 
baza de aşezare. 
Strângeţi filtru de ulei la cuplul specificat de 12Nm (1,20 kgm). 
 
IMPORTANT : Folosiţi numai filtre de ulei originale Honda sau un 
filtru cu o calitate echivalenta. Folosind un filtru Honda greşit sau unul 
neoriginal care nu este echivalent calitativ cu cel vechi puteţi cauza 
defecţiuni grave motorului. 
 
Puneţi cantitatea de ulei specificată în motor. Porniţi motorul şi verificaţi 
filtrul de ulei dacă are scurgeri. 
Opriţi motorul şi reverificaţi nivelul uleiului. Dacă este necesar completaţi 
cu ulei până ajunge la nivelul indicat. 
 
NOTĂ : Întrebati dealerul dumneavoastră autorizat Honda despre cheia 
specială pentru filtrul de ulei. 

 
 
6.4.3 Service-ul filtrului de aer 
 
ATENŢIE ! : Nu folosiţi niciodată benzină sau alţi solvenţi pentru a 
curăţa elementul filtrului de aer. Acest lucru poate cauza o explozie sau 
un incendiu. 
 

IMPORTANT : Nu porniţi niciodată motorul fără filtrul de aer. 
Motorul se va defecta rapid din cauza prafului şi a gunoaielor care vor 
pătrunde în interiorul motorului.  
 
1. 

: Desfaceţi cele 4 cleme  
 

(1b) ce ţine capacul filtrului de aer (2) şi scoateţi capacul. 
 

: Desurubaţi cele 2 şuruburi (1a) ce ţin 
capacul fitrului de aer (2) şi scoateţi capacul. 

 
2. Scoateţi elementul de hârtie (3) din carcasa filtrului de aer. Scoateţi 
elementul de burete (4) din capacul filtrului de aer. 
 
3. Curăţaţi elemetele filtrului de aer dacă le refolosiţi. 
 
    Elementul din burete (4) : Spălaţi-l în apă caldă cu săpun, limpeziţi-l 
şi uscaţi-l sau spălaţi-l cu solvenţi neinflamabili şi uscaţi-l. 
    Elementul din hârtie : Scuturaţi elementul din hârtie de câteva ori de o 
suprafaţă dură pentru a îndepărta excesul de praf sau suflaţi-l cu 
compresorul (2.1 Kg/cm² (30 PSI)) din interior către exterior. Nu încercaţi 
niciodata sa folosiţi peria pentru a îndepărta praful; acest lucru va 
introduce mai mult praful în fibre. Înlocuiţi elementul din hârtie dacă este 
foarte murdar. 
4. Ştergeţi praful din interiorul carcasei (5) şi a capacului folosind o cârpă 
umedă. Aveţi grijă ca praful să nu intre în canalul ce duce în camera 
carburatorului. 
5. Montaţi la loc elementele filtrului de aer si capacul acestuia. 
 

 
Strângeţi bine cele 2 
şuruburi ce ţin capacul 

filtrului de aer. 
 
Fixaţi bine cele 4 cleme ce ţin capacul 
filtrului de aer. 

 
NOTĂ : Nu lăsaţi să intre praf sau pământ în canalul ce duce în camera 
carburatorului atunci când efectuaţi operaţii de întreţinere a filtrului de 
aer. 
 
 
 
6.4.4 Întreţinerea filtrului de combustibil 
 
ATENŢIE ! : Benzina este extrem de inflamabilă şi poate exploda în 
anumite condiţii. Nu fumaţi, nu umblati cu flacară deschisă sau nu 
produceţi scântei în acea zonă. 
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Verificaţi ca filtrul de combustibil să nu aibă apă acumulată sau sau 
depuneri de sedimente. 
Dacă filtrul de combustibil conţine acumulări de apă sau depuneri de 
sedimente, duceţi motorul la un dealer de motoare autorizat Honda. 
 
6.4.5 Service-ul bujiei 
 
Bujii recomandate: 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : Niciodată nu utilizaţi bujii cu o cifră termică incorectă. 
 
Pentru a vă asigura că motorul funcţionează corespunzător, bujiile trebuie 
să aibă distanţa dintre electrozi corectă şi fără depuneri. 
 
1. Scoateţi fişele bujiilor şi folosiţi o cheie de bujii (1) pentru a scoate 
fiecare bujie. 
 
ATENŢIE ! : Dacă motorul a funcţionat, toba de eşapament este 
fierbinte. Aveţi grijă să nu o atingeţi. 
 
2. Inspectaţi vizual bujiile. Aruncaţi bujia dacă are uzură evidentă sau 
dacă izolatorul este fisurat sau ciobit. Curăţaţi bujia cu o perie de sârmă 
dacă o refolosiţi. 

 
3. Măsuraţi distanţa dintre electrozi (2) cu o leră. Corectaţi distanţa dacă 
este necesar, îndoind electrodul lateral. Distanţa între electrozi trebuie să 
fie de : 0.7 – 0.8 mm. 
 
4. Verificaţi dacă şaiba de etanşare este bună şi înfiletaţi bujia cu mâna 
pentru a nu risca să o montaţi strâmb. 
 
5. După ce bujia este înfiletată corect, strângeţi-o cu cheia de bujii (1) 
pentru a comprima şaiba. 

 
NOTĂ : Când montaţi o bujie nouă strângeţi ½ ture când bujia este în 
pozitia de a comprima şaiba. Când remontaţi o bujie folosită, strângeţi 
1/8  –  ¼  ture când şaiba este în poziţia de a comprima şaiba. 
 
IMPORTANT : Bujiile trebuie să fie strânse corect. O bujie strânsă 
incorect se poate încălzi foarte tare putând defecta motorul. 
 
 
6.4.6 Înlocuirea roţilor 
 
Opriţi maşina pe o suprafaţă plană şi puneţi un cub sub o parte de 
susţinere a greutăţii carcasei, pe latura roţii ce trebuie schimbată. 
 
Roţile sunt ţinute de un inel de prindere 
(1) ce poate fi slăbit cu o şurubelniţă. 
 
 
Roţile din spate sunt cuplate direct la 
axul arborelui şi strânse cu o cheie ce 
face parte din butucul roţii. 
 
 
 
NOTĂ : Dacă înlocuiţi una sau ambele roţi din spate, asiguraţi-vă că ele 
sunt de acelaşi diametru, şi verificaţi ca masa de tăiere sa fie orizontală 
pentru a preveni o tăiere neuniformă. 
 
IMPORTANT : Înainte de remontarea unei roţi, ungeţi cu vaselină axul 
şi reaşezaţi cu grijă inelul de fixare (1) şi şaiba (2). 
 
 
 
6.4.7 Repararea sau înlocuirea roţilor 
 
Cauciucurile sunt de tip "fără cameră" şi de aceea orice înlocuire sau 
reparaţii vor trebui realizate de un specialist în repararea cauciucurilor, în 
conformitate cu metodele aplicabile acestui tip de cauciuc. 
 
 
 
6.4.8 Înlocuirea becurilor (la modelele cu faruri) 
 
Becurile (18 W) au un filet baionetă şi sunt instalate în suportul de bec ce 
poate fi scos prin rotirea în sens invers acelor de ceasornic, folosind un 
patent. 
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6.4. 9 Înlocuirea siguranţei 
 
Maşina este prevazută cu câteva siguranţe de diverse capacităţi. Funcţiile 
şi caracteristicile lor sunt menţionate în următorul tabel: 
 
1 – 10 Amperi (Roşie) :  protecţia circuitelor principale şi a 
circuitelor de alimentare a cardului electronic; 
 
 
2 – 15 Amperi (Albastră) :  protecţia circuitului de încărcare; 
 
 

 
 

2 – 25 Amperi (Albă) :  protecţia circuitului de încărcare; 
 
3 – 10 Amperi (Roşie) :  protecţia circuitului de control al basculării 
colectorului de iarbă. 
 
- Când siguranţa (1) se arde, maşina se opreşte şi toate luminile de pe bord 
se sting. 
 
- La modelele prevăzute cu lampa pilot a bateriei, aceasta se aprinde (vezi 
4.10.f) când cade siguranţa (2). 
 
- Declanşarea siguranţei (3) împiedică controlul motorului de basculare a 
colector de iarbă. 
 
 
IMPORTANT : O siguranţă arsă trebuie întotdeauna să fie înlocuită de 
una de acelaşi tip şi capacitate, niciodată cu una de altă capacitate. 
 
 
Dacă nu puteţi găsi şi elimina cauza căderii siguranţei, consultaţi dealerul 
dumneavoastră. 

 
 
 
 
6.4 10 Înlocuirea curelelor 
 
Înlocuirea curelelor este un proces destul de complicat de dezasamblare şi 
reglare ulterioară care trebuie executat numai de către dealerul 
dumneavoastră. 
 
 
NOTĂ :  Înlocuiţi curelele imediat ce acestea prezintă semne evidente de 
uzură! FOLOSIŢI ÎNTOTDEAUNA LA ÎNLOCUIRE CURELE 
ORIGINALE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PROTECŢIA MEDIULUI 
 
Trebuie să acordăm o importanţă considerabilă protecţiei mediului, pentru 
coexistenţa benefică a mediului şi a vieţii. 
 
Încercaţi să nu distrugeţi suprafaţa ce trebuie tunsăţ 
 
Acordaţi atenţie deosebită reglementărilor şi prevederilor locale 
referitoare la depozitarea materialelor rezultate în urma tăierii. 

 
 Acordaţi atenţie deosebită reglementărilor şi prevederilor locale 
referitoare la depozitarea uleiului, benzinei, pieselor distruse sau oricăror 
elemente care pot avea un efect puternic asupra mediului; aceste deşeuri 
nu trebuie depozitate ca deşeuri normale, ele trebuie separate şi depuse la 
centrele specifice pentru a fi reciclate. 

 
La momentul scoaterii din uz, pentru a nu polua mediul înconjurător, 
depuneţi-o la un centru de depozitare, în acord cu prevederile locale în 
vigoare. 
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8. DEPANAREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMA CAUZA PROBABILA REZOLVARE 
1. Cu cheia în poziţia "ON" bordul rămâne 
deconectat, fără semnal care să se audă. 

A intervenit protecţia cardului electronic 
din cauza: 
-baterie greşit conectată 
-terminalele bateriei inversate 
-baterie complet descărcată sau plăcile 
bateriei corodate 
-siguranţa arsă 
-proasta împământare la motor sau şasiu 

Puneţi cheia în poziţia "OFF" şi căutaţi 
cauza problemei: 
-verificaţi conexiunile (vezi 3.4) 
-verificaţi conexiunile (vezi 3.4) 
-reîncărcaţi bateria (vezi 6.2.4)                                         
-înlocuiţi siguranţa (10A) (vezi 6.4.9) 
-verificaţi conectarea bornelor negre de 
împământare. 

2. Cu cheia în poziţia "ON" bordul rămâne 
deconectat, dar poate fi auzit un semnal 
(continuu). 

A intervenit protecţia cardului electronic 
din cauza: 
-card electronic umed 

Puneţi cheia în poziţia "OFF" şi cautaţi 
cauza problemei: 
-uscaţi cardul folosind aer cald. 

3. Cu cheia în poziţia "START" bordul se 
conectează dar starterul motor nu 
operează. 

-baterie insuficient încărcată 
-starter motor prost împământat 
-nu sunteţi pregătit pentru pornire (vezi 
5.2) 

- încărcaţi bateria (vezi 6.2.4) 
-verificaţi conectările la pământ 
-decuplaţi lamele (dacă problema persistă, 
verificaţi microîntrerupătorul respectiv) 
- puneţi transmisia în neutru (N) 

4. Cu cheia în poziţia "START" starterul 
motor funcţionează dar motorul nu 
porneşte. 

-baterie insuficient încărcată 
-alimentare defectuoasă cu carburant 
 
 
 
 
-aprindere defectuoasă 

-reîncărcaţi bateria (vezi 6.2.4) 
-verificaţi nivelul în rezervor (vezi 5.3.3) 
-verificaţi cablajele comenzii de 
deschidere carburant 
-verificaţi filtrul de carburant (6.4.4) 
-verificaţi ca fişele bujiei de aprindere să 
fie montate corect (6.4.5) 
-verificaţi ca electrozii să fie curaţi şi să 
aibă distanţa corectă (6.4.5) 
-verificaţi nivelul uleiului şi completaţi 
dacă este nevoie (5.3.3) 

 
5. Pornirea este dificilă sau motorul 
funcţionează neregulat 

-defectarea carburaţiei -curăţaţi sau înlocuiţi filtrul de aer (6.4.3) 
-curăţaţi camera plutitorului (5.4.12) 
-goliţi rezervorul de carburant şi reumpleţi 
cu carburant proaspăt (5.4.12) 
-verificaţi şi, dacă este necesar, înlocuiţi 
filtrul de carburant (6.4.4) 

6. Performaţe slabe ale motorului în 
timpul tăierii 

-viteza de înaintare prea mare faţă de 
înălţimea tăierii (5.4.5) 

-reduceţi viteza de înaintare şi/sau înălţaţi 
puntea de tăiere 

7. Motorul se opreşte când sunt cuplate 
lamele 

-nu sunteţi pregătit să ambreiaţi lamele 
(vezi 5.2) 

-staţi bine în scaun (dacă problema 
persistă, verificaţi microcontactul) 
-verificaţi ca, compartimentul de iarbă sau 
apărătoarea de pietre sa fie poziţionate 
corect (dacă problema persistă, verificaţi 
microcontactul) 

8. Ledul de avertizare al bateriei nu se 
opreşte după câteva minute de funcţionare 

-reîncărcarea insuficientă a bateriei -verificaţi contactele 

9. Ledul de avertizare ulei se aprinde in 
timpul funcţionării (HF2220) 

-probleme la lubrifierea motorului Rotiţi imediat cheia în poziţia "STOP": 
-completaţi nivelul uleiului (5.3.3) 
-înlocuiţi filtrul (dacă problema persistă, 
contactaţi dealerul dumneavoastră) 

10. Motorul se opreşte şi se aude un 
semnal sonor 

A intervenit protecţia cardului electronic 
datorită: 
-bateria conţine electrolit dar nu este 
încărcată 
-supravoltaj cauzat de regulatorul de 
sarcină 
-baterie prost conectată (contact slab) 
-motor prost împământat 

Rotiţi cheia în poziţia "STOP" şi căutaţi 
cauza problemei: 
-reîncărcaţi bateria (vezi 6.2.4) 
-contactaţi dealerul dvs. 
-verificaţi contactele (vezi 3.4) 
-verificaţi legarea motorului la pământ 

11. Motorul se opreşte fără avertizare 
sonoră 

-baterie deconectată 
-motorul nu este împământat 
-probleme la motor 

-verificaţi contactele (vezi 3.4) 
-verificaţi împământarea motorului 
-contactaţi dealerul dvs. 
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9. ACCESORII (OPŢIONALE)  
 
1. ECHIPAMENT APARATOARE 
DE PIETRE (80092-VK1-003) 
 
Pentru a fi utilizat în locul sacului 
colector de iarbă când nu trebuie 
colectate resturile de iarbă tăiată. 
 
 
 
2. DISPOZITIV DE REMORCARE  
(80596-VK1-003) 
 
Pentru remorcarea unei mici remorci. 
 
 
 
 
3. ECHIPAMENT DE ACOPERIRE CU 
STRAT PROTECTOR (MULCIRE)  
HF2315: 80597-VK1-003 
HF2417: 06805-VK1-A10 
HF2620: 06805-VK1-B10 
 
Mărunţeşte resturile tăiate de iarbă şi le lasă pe peluză în loc să le adune în 
sacul colector de iarbă. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENŢIE ! : Pentru siguranţa dumneavoastră este strict interzisă 
instalarea oricăror alte accesorii în afara celor prezentate anterior care 
sunt special concepute pentru modelul şi tipul de maşină pe care îl aveţi 
dumneavoastră. 
 
 
 
 
 

PROBLEMA CAUZA PROBABILA REZOLVARE 
12. Lamele nu se cupleaza 
 

-curea slabita 
-probleme la ambreiajul electromgnetic 

-rotiti piulita de ajustare (vezi 6.3.3) 
-contactati-l pe Concesionarul dvs. 

13. Tăiere inegală şi colectare slabă a 
ierbii 

-masa de tăiere nu este paralelă cu solul 
 
 
-tăietură proasta a lamei 
 
 
 
 
 
-viteza de inaintare prea mare comparata 
cu inaltimea ierbii (vezi 5.4.5) 
-canalul colector este blocat 
 
-masa de tăiere este plina de iarbă 

-verificaţi presiunea în cauciucuri (vezi 
5.3.2.) 
-realiniaţi masa de tăiere cu solul (vezi 
6.3.2) 
-verificaţi ca lamele să fie montate corect 
(vezi 6.3.1) 
-ascuţiţi sau montaţi lame noi (vezi 6.3.1) 
-verificaţi tensiunea curelei şi controlaţi 
cablul manetei ambreiajului lamei 
(modelele cu ambreiaj cu manetă) (vezi 
6.3.3) 
-reduceţi viteza de înaintare şi/sau înălţaţi 
masa de tăiere 
-aşteptaţi ca iarba să se usuce 
-scoateţi colectorul de iarbă si goliţi 
canalul colector (vezi 5.4.7) 
-curăţaţi masa de tăiere (vezi 5.4.10) 
 

14. Vibraţii neobişnuite în timpul 
funcţionării 

-lamele sunt dezechilibrate 
-lamele sunt slăbite 
 
 
 
-şuruburile de fixare slăbite 

-echilibraţi sau înlocuiţi lamele deteriorate 
(vezi 6.3.1) 
-verificaţi ca lamele să fie montate strâns 
(vezi 6.3.1) (amintiţi-vă că lama din 
dreapta are filetul pe stânga) 
-verificaţi şi strângeţi toate şuruburile de 
fixare ale motorului şi carcasei 

15. Cu motorul în funcţiune, maşina nu se 
deplasează când este apăsată pedala de 
comandă (la modelele cu comandă 
hidrostatică) 

-decuplaţi maneta în poziţia "B" (vezi 
4.33) 

-puneţi în poziţia "A" 

Dacă problemele persistă după ce aţi realizat aceste operaţiuni, contactaţi-l pe Concesionarul dumneavoastră autorizat Honda. 
 
ATENŢIE ! : Nu vă asumaţi lucrări de reparaţii complicate dacă nu aveţi dotarea necesară şi cunoştinte tehnice. Garanţia este 
automat anulată iar fabricantul işi declină orice responsabilitate pentru orice reparaţii efectuate incorect. 



25 
 

10. SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Puterea motorului indicată în tabel este puterea netă măsurată de 
producător motorului, pentru motoarele GCV520, GCV530, şi GXV620, 
în  conformitate cu SAE J1349 la turaţia de 3600 rpm (puterea netă a 
motorului) şi la 2800rpm (puterea de nominală). La producţia de serie, 
această putere poate diferi în limite admisibile, de la motor la motor. 
Puterea efectivă la ieşire pentru motorul montat pe maşină va depinde de 
mai mulţi factori, incluzând turaţia motorului la utilizare, condiţiile de 
mediu, întreţinerea şi alte variabile. 
 

 
MODEL HE2315SB• HF2315HM• HF2417HM• HF2417HT• HF2620HM• HF2620HT• 
Sistem electric 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
Baterie 24Ah 24Ah 24Ah 24Ah 24Ah 24Ah 
Tip motor: HONDA GCV520 GCV520 GCV530 GCV530 GCV620 GCV620 
Puterea netă a motorului(*) 9,8kW/3600 9,8kW/3600 11,3kW/3600 11,3kW/3600 13,3kW/3600 13,3kW/3600 
Puterea nominală a motorului 9,4kW/2800 9,4kW/2800 9,9kW/2800 9,9kW/2800 11,9kW/2800 11,9kW/2800 
Turaţia de utilizare a motorului 2800r.p.m 2800r.p.m 2800r.p.m 2800r.p.m 2800r.p.m 2800r.p.m 
Anvelope faţă 13x5,00-6 13x5,00-6 15x6,00-6 15x6,00-6 15x6,00-6 15x6,00-6 
Anvelope spate 18x8,50-8 18x8,50-8 18x8,50-8 18x8,50-8 18x8,50-8 18x8,50-8 
Presiune anvelope faţă 1,5bari 1,5bari 1,0bari 1,0bari 1,0bari 1,0bari 
Presiune anvelope spate 1,2bari 1,2bari 1,2bari 1,2bari 1,2bari 1,2bari 
Capacitate rezervor combustibil 5,4 litri 5,4 litri 5,4 litri 5,4 litri 5,4 litri 5,4 litri 
Greutate 210 kg 213 kg 228 kg 237 kg 245 kg 254 kg 
Viteza de înaintare: 
la mers înainte: 
-prima treaptă 
-a doua treaptă 
-a treia treaptă 
-a patra treaptă 
-a cincea treaptă 
la mers înapoi 

 
- 
2,1km/h 
3,5km/h 
5,4km/h 
6,0km/h 
9,0km/h 
2,6km/h 

 
0-8,2km/h 
- 
- 
- 
- 
- 
0-4,2km/h 

 
0-8,2km/h 
- 
- 
- 
- 
- 
0-4,2km/h 

 
0-8,2km/h 
- 
- 
- 
- 
- 
0-4,2km/h 

 
0-8,2km/h 
- 
- 
- 
- 
- 
0-4,2km/h 

 
0-8,2km/h 
- 
- 
- 
- 
- 
0-4,2km/h 

Întoarcere spre interior stânga 1.8 m 1.8 m 1.8 m 1.8 m 1.6 m 1.6 m 
Înălţimea tăierii 30÷80mm 30÷80mm 30÷90mm 30÷90mm 30÷90mm 30÷90mm 
Lăţimea tăierii 91 cm 91 cm 101 cm 101 cm 121 cm 121 cm 
Capacitate colector  de iarbă 280 litri 280 litri 300 litri 330 litri 350 litri 350 litri 
Dimensiuni (mm) 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

 
1150 
835 
855 
1790 
2400 
960 
980 
1110 

 
1150 
835 
855 
1870 
2480 
960 
980 
1110 

 
1150 
880 
950 
1870 
2480 
1050 
990 
1120 

 
1150 
880 
950 
1870 
2480 
1050 
990 
1120 

 
1150 
880 
950 
1870 
2480 
1260 
990 
1120 

 
1150 
880 
950 
1870 
2480 
1260 
990 
1120 

Nivel maxim de zgomot şi vibraţii 
MODEL HE2315SB• HF2315HM• HF2417HM• HF2417HT• HF2620HM• HF2620HT• 
Nivel de putere acustică garantat 
(2000/14/EC, 2005/88/EC) 

dB(A) 100 100 100 100 105 105 

Nivel de putere acustică măsurat 
(2000/14/EC, 2005/88/EC) 
Abatere  

dB(A) 
 
dB(A) 

99 
 
0.6 

99 
 
0.6 

99 
 
0.5 

99 
 
0.5 

104 
 
0.7 

104 
 
0.7 

Nivel presiune sonoră la nivelul 
urechii (EN836:1997/AC:2006) 
Abatere 

dB(A) 
 
dB(A) 

85 
 
0.6 

85 
 
0.6 

85,1 
 
0.5 

8,1 
 
0.5 

90 
 
0.9 

90 
 
0.9 

Valoarea reală a acceleraţiei la 
nivelul scaunului, (EN 1032) 
Abatere  

m/sec2 
 
m/sec2 

0.7 
 
0.3 

0.7 
 
0.3 

0.35 
 
0.1 

0.35 
 
0.1 

0.5 
 
0.15 

0.5 
 
0.15 

Valoarea reală a acceleraţiei la 
volan, 
(EN836:1997/AC:2006) 
Abatere  

m/sec2 
 
m/sec2 

0.7 
 
0.3 

0.7 
 
0.3 

0.35 
 
0.1 

0.35 
 
0.1 

0.5 
 
0.15 

0.5 
 
0.15 
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11. INDEX ALFABETIC 
 
Accelerator 
Funcţie şi utilizare .............................................. 

 
4.3 

Avertizare sonoră 
Funcţie ................................................................ 
Când semnalizează ............................................. 

 
4.10-m 
5.4.6-5.4.12 

Bateria 
Descriere ............................................................. 
Contacte .............................................................. 
Neutilizarea prelungită ....................................... 
Întreţinere şi reîncărcare ..................................... 

 
2.2-7 
3.5 
5.4.12 
6.2.5 

Lamele 
Descriere ............................................................. 
Cuplare ............................................................... 
Demontare şi ascuţire ......................................... 
Reglarea ambreiajului ......................................... 

 
2.2-2 
4.8 
6.3.1.-b 
6.3.3 

Frâna  
Funcţia pedalei .................................................... 
Verificarea eficacităţii ........................................ 
Utilizarea frânei .................................................. 
Reglare ................................................................ 

 
4.31 
5.3.4 
5.4.3 
6.3.4 

Şocul 
Funcţie şi utilizare .............................................. 

 
4.2 

Ambreiaj/Frână 
Funcţia pedalei .................................................... 

 
4.21 

Curăţare 
Cum trebuie făcută ............................................. 

 
5.4.11 

Canal colector 
Descriere ............................................................. 
Deblocare ............................................................ 

 
2.2-3 
5.4.7 

Masa de tăiere 
Descriere ............................................................. 
Spălarea în interior ............................................. 
Scoatere .............................................................. 
Aliniere ............................................................... 

 
2.2-1 
5.4.11 
6.3.1-a 
6.3.2 

Pedale de conducere 
Funcţia pedalelor ................................................ 
Deplasarea înainte .............................................. 
Deplasarea înapoi ............................................... 

 
4.32-4.33 
5.4.2 
5.4.4 

Transmisia la roţi 
Ajustarea curelei ................................................. 

 
6.3.5 

Motor  
Ulei de motor ...................................................... 
Filtrul de ulei ...................................................... 
Filtrul de aer ....................................................... 
Filtru de combustibil ........................................... 
Bujie ................................................................... 
Umplerea cu ulei şi combustibil  
Cum se procedează ............................................. 

 
6.4.1 
6.4.2 
6.4.3 
6.4.4 
6.4.5 
 
5.3.3 

Siguranţa 
Înlocuire .............................................................. 

 
6.4.9 

Compartimentul de iarbă 
Descriere ............................................................. 
Controlul basculării ............................................ 
Asamblare ........................................................... 
Montarea la maşină ............................................. 
Golire .................................................................. 
Reglarea cârligului .............................................. 

 
2.2-4 
4.9 
3.9 
5.3.5 
5.4.6 
6.3.6 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
Cheia 
Funcţie ................................................................ 

 
4.4 

Lumini 
Control ................................................................ 
Înlocuirea becurilor ............................................ 

 
4.10-1 
6.4.8 

Întreţinere  
Cum se procedează ............................................. 

 
6.2.1-6.2.2 

Tunderea ierbii  
Reglarea înălţimii ............................................... 
În direcţie inversă ............................................... 
Cum se execută tăierea ....................................... 
La sfârşitul cositului ........................................... 
Sfaturi pentru cosit ............................................. 
Funcţia de acoperire cu strat protector ............... 

 
4.6 
4.7 
5.4.5 
5.4.9 
5.7 
5.4.8 

  
Frâna de parcare 
Funcţia manetei .................................................. 

 
4.5 

Lampi pilot 
Funcţie ................................................................ 
Cand se aprind .................................................... 

 
4.10 
5.4.13 

Siguranţa utilizării 
Reguli generale ................................................... 
Autocolante de avertizare cu imagini ................. 
Când intervin dispozitivele de siguranţă ............ 
Verificarea eficienţei .......................................... 

 
1.2 
1.3 
5.2 
5.3.5 

  
Scaun 
Descriere ............................................................. 
Montarea la maşina ............................................. 
Reglare ................................................................ 

 
2.2-8 
3.3 
5.3.1 
 

  
Schimbarea vitezelor 
Pozitia manetei ................................................... 
Deplasarea înainte .............................................. 
Deplasarea înapoi ............................................... 

 
4.22 
5.4.2 
5.4.4 
 

Pante 
Precauţii la utilizare ............................................ 

 
5.5 

Pornirea 
Procedura de pornire ........................................... 

 
5.4.1 

Volan 
Funcţie ................................................................ 
Montarea la maşină ............................................. 

 
4.1 
3.2 

Aparatoarea de pietre 
Descriere ............................................................. 
Montarea la maşina ............................................. 

 
2.2-5 
5.3.5 

Remorcare 
Reguli ................................................................. 

 
1.4 

Transport 
Cum trebuie procedat ......................................... 

 
5.6 

Cauciucuri 
Presiuni ............................................................... 
Reparare şi înlocuire ........................................... 

 
5.3.2 
6.4.7 

Roţi 
Înlocuire .............................................................. 

 
6.4.1 
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