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Motocultor benzina BSR Profi 1100 D 13B NEW Putere motor 13hp, 

 

 

 

 

 

Manual de utilizare si intretinere 

 

 

 

 

 

 

Introducere 

Va multumim pentru alegerea facuta in cumpararea acestui produs! 

Acest manual contine informatii despre buna functionare a utilajului si despre intretinerea acestuia,bazate pe parerile specialistilor,informatii validate 

cu succes pentru printare. Ne rezervam dreptul la amendamente fara notificare si fara obligatii legale. 

Acest manual ar trebui sa fie alaturi de utilaj atunci cand se vinde sau se inchiriaza! 

Atentie la urmatoarele declaratii insotite de cuvinte cheie precum: 

 Avertisment! Indica o posibilitate mare de ranire sau omor daca intructiunile mentionate nu sunt respectate.  

 Atentie: Indica posibilitatea de ranire sau de deteriorare a echipamentului daca intructiunile nu sunt respectate asa cum este prevazut in 

manual. 

NOTA: Ofera informatii ajutatoare. 

Pentru orice problema sau orice intrebare legata de utilaj,va rugam consultati dealerul dumneavoastra. 

 

Avertisment: Motosapa este proiectata pentru un lucru sigur si eficient daca este utilizat conform manualului.Cititi si intelegeti manualul de 

utilizare inaintea folosirii acestuia. In caz contrar pot rezulta rani sau deteriorari ale utilajului.  

 

Instructiuni pentru siguranta!!! 

Avertisment 

Pentru o operare sigura! 

Pentru siguranta dumneavoastra si a celor din jur,respectati urmatoarele: 

 

 

 

 

Motosapa este proiectata pentru un lucru sigur si eficient daca 

este utilizata conform manualului.Cititi si intelegeti manualul 

de utilizare inaintea folosirii acestuia. In caz contrar pot 

rezulta rani sau utilajul poate fi deteriorat. 
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Responsabilitatile utilizatorului: 

 Pastrati utilajul in bune conditii de folosire.Folosirea acestuia in conditii nefavorabile poate duce la cauzarea unor rani grave.Asigurati-va ca 

itemi care indica masurile de siguranta sunt atasati pe utilaj ,in ordine,acestia fiind destinati sigurantei dumneavoastra.  

 Asigurati-va ca elementele de protectie sunt la locul lor! Este necesara intelegerea tuturor comenzilor utilajului,mai ales oprirea imediata a 

motorului.Tineti manerele cu putere,acestea putand avea tendinta de a se ridica atunci cand ambreiajul este actionat. 

 

Avertisment! 

Pentru a asigura o functionare corecta si sigura: 

Responsabilitatile utilizatorului: 

 Pentru a evita eventualele accidente,nu permiteti folosirea utilajului de catre persoane fara pregatirea necesara.  

 Purtati echipament de protectie ,acesta va va feri de eventualele rani grave care le puteti avea in urma unui accident de munca. Nu purtati haine 

foarte largi,acestea putand fi agatate de unele din componentele utilajului,Foarte mare grija la operarea acestui utilaj,pentru acest lucru trebuie 

sa fiti in buna stare de sanatate ,sa fiti odihnit si sa nu fiti sub influenta alcoolului.Nerespectarea poate duce la cauzarea unor rani grave.Tineti 

departe de motosapa persoanele din jur sau animale de casa. Asigurati-va ca  acel cui opritor este pozitionat corect si bine instalat.  

DESPRE MANUAL 

CONTINUT 

1. DESCRIERE 

1. Specificatii 

2. Partile principale 

2. Cum sa lucram 

1. Verificare utilaj 

2. Reglare  

3. Informatii pentru siguranta 

3. Lucrul cu utilajul 

1. Start 

2. Stop 

4. Intretinerea motorului 

1. Inlocuirea uleiului 

2. Intretinerea filtrului 

3. Intretinerea bujiei 

4. Reglarea carburatorului 

5. Senzor de ulei(optional) 

5. Intretinerea utilajului 

   Gazul eliminat pe toba de esapament contine monoxide de                              

   carbon ,care poate fi fatal. Nu folositi motosapa in spatii 

   inchise. Asigurati-va de bunaventilatie a utilajului. 

 

When installing, ventilated protection ise observed. 

Frezele rotative sunt ascutite si se rotesc cu viteza 

mare.Contactele accidentale pot cauza rani grave. 

Feriti-va mainile si picioarele de frezele rotative cand 

motorul este pornit. 

Opriti motorul si nu actionati ambreiajul atunci cand doriti sa 

faceti o verificare sau un proces de intretinere al frezelor. 

                  Purtati manusi de protectie atunci cand doriti sa curatati                                          

frezele de pamant sau sa le inlocuiti.  

 

 

 

Purtati manusi de protectie atunci cand doriti sa curatati frezele de pamant sau sa le 

inlocuiti.  
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1. Introducere  

2. Intretinerea tehnica a utilajului 

3. Lista partilor ce trebuie intretinute 

4. Pastrarea pe termen lung 

6. Probleme 

7. Service si garantie 

 

 

 

 

Descrierea motocultorului 

Specificatii: 

 Model 1100A/AE 1100B/BE 

Cadru si 

freze 

 

Dimensiuni(L×l×H)mm 1800×1050×850 1800×1350×850 

Latimea frezei max.(mm) 1100 1400 

Adancimea (mm) 150～300 150～300 

Cutia de viteze 0, 1, 2, -1 0, 1, 2, -1 

Tip angrenaj Roti dintate Roti dintate 

Motor 

Modelul motorului 178F 186F 

Tip de motor 
OHV 25 °, 1 cilindru, ,4 timpi,racire pe 

aer,pornire manuala( demaror) 

Diametru 78×62 86×70 

Capacitatea cilindrica 0.296 0.406 

Puterea(max)kw(hp)/rpm 4.4(7)/3600 6.6(9)/3600 

Sistem de pornire Demaror (pornire manuala) 

Capacitatea rezervorului (L) 3.5 5.5 

Coeficientul motorinei Num.0(vara) Num.-10(iarna) 

Baia de ulei (L) 1.1 1.65 

Tipul uleiului SAE10W30, dupa 20 ore 

Metoda de ungere Prin presiune 

Greutatea neta ≤33 ≤48 

Dimensiuni(L×l×H)mm 383×421×450 417×441×494 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅡFotografie generala: 

 Picture1 

1: Manerele   2: Aparatoare   3: Cutia de viteze    4: Aripile       5:Cuiul opritor    6: Bara fixare cui opritor 7: Componentele ansamblului 

de freze  
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8: Cutitele frezei   9: Tansmisia 10: Motorul 

 

 

Capitolul 2. Functiile de baza ale motocultorului 

 

ⅠTipul de freza: 

Frezele de tip european se gasesc pe ambele parti ale motocultorului fiind angrenate prin cutia de transmisie.Pentru o utilizare corecta urmariti 

Tabelul 2 si Poza 2 .                 

 

 

 

 

  Tabel 2                                              

Tip de freza 
3grupuri 4grupuri 

3cutite 4cutite 3cutite 4cutite 

Cutitele frezei 3×6 4×6 3×8 4×8 

Latimea (mm) 765 1050 

Tipul solului 
Mediu de lucru 

uscat : argila 

Pamant 

solid 
Pamant ud 

Pamant 

uscat 

Fotografia2: mod de prasire       Fotografia 3: mod de brazda 

 

ⅡBrazda si brazda dubla 

Scoateti bara de adincime si instalati plugul brazda ajustat dupa adincime si forma.  

Ⅲ  TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA! 

 

Avertisment!  Cand transportati utilajul,inchideti benzina si mentineti motosapa la nivel orizontal opentru a preveni eventualele scurgeri de 

benzina sau ulei. 

Inainte de a depozita utilajul trebuie sa va asigurati de urmatoarele: 

1. Zona in care depozitati trebuie sa fie uscata,umiditatea mare ducand la degradarea utilajului. 

2. Goliti benzina 

Nu lasati utilajul sprijinit pe spate,pe manere,deoarece uleiul va intra in motor si acesta nu va functiona cum trebuie 

 

Capitolul 3 Operatiile si aplicatiile motocultorului 

 

  Ansamblarea  (poza4) 

 

1. Fixatiqqcorpul motocultorului, instalati rotile de cauciuc si 

M8×55 asigurate cu 2 piulite  M8. fixate-le cu 2 suruburi 

2. Fixati manerele pri cele 2 bolturi M16×140, apoi fixati cablul de la 

ambreiaj si cablu de la acceleratie prin colierele de guta. 

3. Instalarea barei de adancime: scoateti bolturile dintre bara de suspensie si din 

bara de adancime pentru a pune si pentru a ajusta cuiul opritor dupa care 
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asigurati prin punerea bolturilor si a sigurantelor. 

4. Instalarea aripilor : Instalati aripile in ambele parti ale cadrului motocultorului. Apoi instalati bara de fixare a aripilor in partea inferioara a 

acestora.. 

Ⅱ  Instalarea si ajustarea cablurilor 

1. Ajustarea cablului de la ambreiaj (priviti fig. 5 si 6) 

 

 

①. Slobozirea  piulitelor de pe surub. 

②. Constant invirtiti surubul pentru a arata cea mai scurta parte a barei minerelor. 

③. Introduceti capul cablului in spatele cutiei de viteze si verificati daca capul cablului este in gaura cea mare a unitatii.  

④. Introduceti sirma de fie in gaura M8 a bratului piesei, atunci în mod corespunzător şi apăsaţi în jos de ambreiaj furculiţă braţul de cablu. 

⑤. Dezvirtiti surubul si clipatil repetat, deblocati ambreajul pina repozitioneaza bara, si apoi puneti piulitele. 

2. Ajustarea cablului pentru viteza in spate (fig 5 si 6) 

⑥. Slobozirea  piulitelor de pe surub. 

①. Constant invirtiti surubul pentru a arata cea mai scurta parte a barei minerelor  

②. Introduceti capul cablului in spatele cutiei de viteze si verificati daca capul cablului este in gaura cea mare a unitatii. 

③. Invirtiti proportional inpotriva axei ceasului furca minerul vitezei in spate, introduceti cablu in fonta vitezei in spate prin partea cutiei de viteza 

si fiti sigur sa este introdus in gaura cea mare. 

④. Dezvirtiti surubul si declansati minerul repetat, sloboziti bara minerului din spate. Cind se repozitioneaza bara, puneti piulitele. 

3. Ajustarea cablului direct (fig .7)  

   Diagram 

①. Schimbati conectiunea in cea mai rapida pozitie. 

②. Introduceti sirma metalica de baza in pol si trageti de panelul de reglare a motorului. 

③. Puneti sirma cablului, fixatio strins . 

 

Ⅲverificarea si alimentarea 

1. Verificaţi dacă conexiunea bolţuri se pierde sau nu şi se agăţa în conformitate cu bolţ moment în 

următoarul table3 (diesel engine bolts and nuts moment is in diesel engine instruction).                   

Table 3 

Name Moment(N.M) 

Flansa motor disel 20～25 

Flansa cutie de viteza 35～40 

Boltiri in spatele axei principale a cutiei de viteza 10～12 

Bolturi a vitezei in spate a cutiei de viteza 26～40 

Bolturi intre carcass si motor 35～40 

Bolturi la sfirsitul acoperirii a cutiei de viteza 10.6～15 
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Bolturi a barei de suspensie  50～60 

Bolturi dintre cutia de viteza si axa cutiei 35～40 

Bara suspensie 45～60 

Bolturi in platoul de jos a motorului  35～40 

Bolturi in carcasul minerului 35～40 

2. Minerul,  schimbatorul, ambreajul barele…..sunt flexibile, ajustatile. Daca nu sunt ajustate in pozitia neutra va rog sa le puneti. 

3. Bara de suspensie o puneti in pozitia neutra. 

4. Alimentarea: 

①. SAE10W-40 ulei este rocomandat. Verificati fig 9. 

②. Alimentarea cutiei de viteza cu num 20. Puneti motocultorul jos, si alimentatil prin gaura mai 

sus de cutia de viteza. Verificati uleiul dupa fig 8. Nivelul uleiului trebuie sa fie intre limita de sus si de 

jos (dupa fig).  

③. Alimentati filtrul de aer cu ulei. 

④. Alegeti uleiul motorului dupa mediu (Picture9) 

 

Atentie: nu intreceti marca uleiului de mai sus  

Ⅳ pornirea(atentie: schimbatorul de viteza trebuie sa fie in pozitia neutra) 

1. Pornirea motorului disel in urma instructiunilor. 

2. Motorul pe motorina trebuie sa mearga 2-3 minute cu o viteza constanta de (1500 to 2000r/m) fara incarcatura. 

3. Verificati daca motorul lucreaza normal. Daca nu, motorul trebuie oprit si inspectat. 

Ⅴ operatiuni(atentie: motocultorul trebuie sa traca cel putin 20 de ore de rodaj. 

1. Viteza lenta (1) 

①. Tineti bara ambreajului cu mina stinga pentru a deschide ambreajul. 

②. Impinge in urma bara de adincime cu mina dreapta, pe-cind, trageti atentie daca e in pozitie lenta, apoi tineti bara dreapta cu mina dreapta(atentie: 

nu tineti schimbatorul din spate). 

③. Lent sloboziti bara ambreajului pentru a inchide ambreajul. In acest caz motocultorul va merge cu viteza lenta. 

④. Accelerati de sinestatator cu mina dreapta, apoi motocultorul va merge cu viteza minima de 5km/h. 

2. Viteza a doua (2) 

①. Tineti bara ambreajului cu mina stinga pentru a deschide ambreajul. 

②. Impinge in urma bara de adincime cu mina dreapta, pe-cind, trageti atentie daca e in pozitie lenta, apoi tineti bara dreapta cu mina dreapta(atentie: 

nu tineti schimbatorul din spate). 

③. Lent sloboziti bara ambreajului pentru a inchide ambreajul. In acest caz motocultorul va merge cu viteza mai mare. 

④. Accelerati de sinestatator cu mina dreapta, apoi motocultorul va merge cu viteza minima de 10km/h. 

3. Viteza in spate (-1) 

①. Tineti bara ambreajului cu mina stinga pentru a deschide ambreajul. 

②. Ajustati schimbatorul de viteza in pozitia neutral cu mina dreapta. 

③. Accelerati de sinestatator cu mina dreapta, apoi motocultorul va merge in spate.  

④. Daca e necesar sa mergeti in spate, cuplati ambreajul usar cu mina stinga, apoi sloboziti schibatorul de viteza cu mina dreapa. 

4. Daca shimbati in timpul lucrului, trebuie sa deccelerari, apoi inchideti ambreajul. Trebuie sa schimbati viteza fara de a opri motorul. 

5. Cind schimbati directia, rotiti bara in stinga, in dreapta. 

6. Oprirea lucrului 
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①. Tinati cu mina stinga bara ambreajului pentru a deschide ambreajul. 

②. Dupa ce ati pus in viteza neutra, apoi sloboziti ambreajul ca masina sa inceteze sa lucreze. 

③. Cind e necesar sa opriti lucrul, procedura de a opri motorul disel trebuie sa fie facuta dupa instructiune.(atentie: deobicei acest lucru e facut pe 

teren drept.) 

Ⅵ Atasarea uneltelor 

1. Cind merege rotirea, scoatem rotile de cauciuc si atasam in locul lor dispozitivele rotative in ambele parti a cadrului, si punem bolturi 

M8×55. Dupa ce freza rotativa sa instalat, trebuie sa instalati aparatoarea pentru a evita leziuni ori traume.   

2. In cazul brazdei pe cimp drept: cind adincimea frezei e mai mica de 25 cm, puteti sa inlocuiti cu lame curbe.  

 

3. Cind facem brazda, scoatem bara de adincime, instalati plugul si ajustatil dupa adincire si inaltime. Dup ace terminate asta, puteti incepe 

lucrul. 

Latimea brazdei: 14cm-40cm 

Adincimea brazdei: 11cm-25cm 

4. Transportarea la scurta distant. 

Instalati rotile de cauciuc, si scoateti bara de adincime. Dup ace terminate asta, puteti transporta. Incarcatura cotata e de 25 kg. 

Ⅶ. Indici de atentie a utilizarii motocultorului 

1. Cind folositi motocultorul, trebuie sa trageti atentie la situatia lui de lucru si la toate zgomotele, verificati daca conectiunile sunt bine strinse. 

Daca este o situatie anormala, trebuie sa opriti lucrul si sa-l verificati. 

2. Nu carati greutati mari cu motocultorul daca nu la-ti folosit de mult timp, indeosebi daca e nous au a fost in reparatie. 

3. Atrageti atentie nivelului de ulei din motor si cutia de viteza. Daca e insuficiet va rog sa adaugati. 

4. Niciodata nu raciti motorul pe motorina, stropindul cu apa. 

5. Aveti grija sa nu cada jos motocultorul in timpul lucrului. 

6. Nu lucrati cu freza motocultorului in nisip ori piatra. 

7. Dupa lucru, curatiti motocultorul de glod si de toate murdariile.  

8. Spalati fregvent bureta filtrului de aer, si schimbati uluiul din filtru de aer cit mai des. 

 

Capitolul 4 Metode de mentinere 

Datorită situaţiei rotative, abraziune si schimbul incarcaturii motocultivatorului, bolturile o sa devina calde in timpul lucrului ori o sa se piarda. 

Aceste schimbari o sa distruga, bunastarea de finctiune, degradarea iesirii din functiune a motocultorului, mareste consumul de ulei, duce la 

neadaptarea pieselor de schimb, mareste defectele. Toate astea mult vor afecta eficienta de lucru a motocultorului. Pentru a reduce fregventa 

acidentelor de mai sus, prevenirea intretinerii trebuie facuta strict si regulat, pentru a prelungi viata motocultorului. 

Ⅰ Rodajul motocultorului: 

1. Pentru rodajul motocultorului va rog sa va referiti la instructiuni. 

2. Daca motocultorul este nou sau a fost reparat, nu ii dati incarcatura in lucru in prima ora. Apoi puteti da o incarcare usoara pentru 

urmatoarele 5 ore, tot uluiul din cutia de viteza si dinmotor, trebuie scurs definitiv. Dup acea, trebuie inlocuit cu ulei nou curat adecvat, 

porniti motocultorul pentru 3-5 minute cu o viteza constanta ,apoi scurgeti uleiul mai usor. Dupa alimentare trebuie un proces de rodaj de 

circa 4 ore. Facind asa, motocultorul o sa lucreze in conditii normale. 

Ⅱ Intretinerea tehnica a motocultorului 

A. Intretinerea de fiecare data (inainte si dupa lucru): 

1. Ascultati si verificati daca este vreo-un sunet ciudat sau de defectiune.  

2. Verificati daca nu este urma de ulei de la motor sau cutia de viteza. 

3. Verificati daca nivelul uleiului in motor si cutia de viteza e normal. 

4. Curatiti toata masina si accesoriile, piesele sale, de glod, iarba….. 

5. Chiar in fiecare zi. 

B. Intretinerea primara (la 150 ore) 

6. Sa se efectuieze lucru de intretinere de mai sus. 

7. Spalati toata cutia de viteza si schibati uleiul. 
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8. Verificati ajustarea ambreajului, sistema de schibare a vitezelor. 

C. Intretinerea secundara (la 800 ore) 

9. Sa se efectuieze lucrari de intretinere primara. 

10. Verificati uneltele si rulmentii. Daca sunt defect, schimbatii. 

11. Verificati si alte parti a motocultorului ca: cutitele, freza, s.a.. 

D. Inspecţie tehnică (la 1500-2000 ore) 

12. Luati intregul motocultor si ducetil la un centru specializat de deservire ori la dilerul oficial, pentru a face o examinare. Daca piesele de 

schimb sunt in stare grava, ei trebuie sa le schimba ori sa le repare (conform situatiei). 

13. Invitati un technician special pentru a verifia placutele de frecare si ambreajul. 

E. La fel pentru a intretine motorul in stare buna, referitiva la instructiune 

Ⅲ Tabela de intretinere tehnica a motocultorului (marca “0” indica continutul de intretinere) 

Intervalul de 

munca si 

continutul de 

intretinere 

Fiecare 

zi 

Lucru cu 

jumate de 

incarcatura 

pentru 8 ore 

Lucru 

pentru o 

luna sau 

20 de ore 

Lucru pentru 

3 luni sau 

150 de ore 

Fiecare 

an sau 

1000 de 

ore 

La 2 

ani 

sau 

2000 

ore 

Verificarea 

piulitelor si 

bolturilor 

0      

Verificati si 

adaugati ulei 
0      

Verificati si 

schimbati uleiul 
 0 (prima data) 

0(a-doua 

data) 

0(a treia sau 

mai mult) 
  

Verificati daca 

nu picura uluiul 
0      

Curatiti de glod, 

iarba.  
0      

Inlaturarea 

defect. 
0      

Regleaza 

functionarea 

pieselor 

0      

Placuti de 

frectie 

aambreajului 

     0 

Rulmenti si 

altele 
    0  

Ⅳ. Depozitarea motocultorului pe lunga durata 

   Cind motocultorul are nevoie de o stocare de lunga durata, urmatoarele masuri trebuie sa fie luate. 

1. Pastrati motorul sigilat in conformitate cu instructiunile. 

2. Spalati petele de ulei si praful. 

3. Scurgeti uleiul din cutia de viteza si alimentatil cu altul nou. 

4. Nu vopsiti piesele din aluminiu. 

5. Pastrati motocultorul intr-un spatiu curat si bine aeresit. 

6. Pastrati uneltele ce pot fi atasate la motocultor in conformiatate cu instructiunea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


