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dummy

Indicaţii referitoare la
manualul de exploatare
Stimate clientă, stimate client,

Vă felicităm pentru decizia achiziţiei
dumneavoastră. Cu acest aparat, aţi
achiziţionat un produs fiabil şi de calitate al
firmei „AS-Motor Germany“.

Acest produs a fost fabricat după procedee
moderne şi supus unor ample măsuri de
asigurare a calităţii. Întrucât numai atunci când
sunteţi mulţumit de aparatul dumneavoastră,
considerăm că obiectivul nostru este atins.

Acest manual de exploatare conţine indicaţii
importante pentru evitarea pericolelor şi pentru
creşterea fiabilităţii şi a duratei de serviciu a
aparatului.

Citiţi manualul de utilizare
înainte de folosirea aparatului.
Predaţi acest manual de utilizare
şi manualul de utilizare al
motorului utilizatorilor ulteriori ai
aparatului.

Contact
Dacă aveţi întrebări referitoare la aparatul
dumneavoastră, vă rugăm să vă adresaţi
reprezentantului comercial local sau direct
centrului nostru de service (+49 7973 9123-0).

Găsiţi partenerii internaţionali AS la:
www.as‑motor.de.

Datele aparatului
Înscrieţi în cele ce urmează datele aparatului
dumneavoastră. Comunicaţi reprezentantului
comercial de specialitate numărul de serie şi
de motor, la comenzile pentru piese de
schimb.

Numărul de serie (din certificatul de producţie
sau plăcuţa de fabricaţie):

Număr motor:

Data achiziţiei:

Adresa reprezentantului comercial:

Utilizarea conformă cu
destinaţia
Aparatul este destinat exclusiv tăierii ierbii sau
plantelor asemănătoare de pe suprafeţe
îngrijite, în agricultură, silvicultură şi
peisagistică, care se cosesc cel puţin o dată pe
an. Vegetaţia lignificată nu trebuie să fie mai
veche de un an.

Utilizaţi numai aparate de utilare şi scule de
tăiere care au fost avizate de „AS-Motor
Germany“.

Orice utilizare care depăşeşte acest cadru este
considerată ca inadmisibilă.

Aveţi în vedere instrucţiunile din capitolul
Întreţinerea curentă şi curăţarea. În caz
contrar, securitatea în regim de funcţionare
este periclitată.

Utilizatorul aparatului este răspunzător pentru
accidentele sau prejudiciile care pot fi
provocate altor persoane sau proprietăţii
acestora.

Nu este permis, în mod special, ca aparatul să
fie utilizat:

– pentru a tăia obiecte dure, pietre, bolovăniş
sau bucăţi de lemn.

– pentru ajustarea de tufe, garduri vii şi
arbuşti.

– pentru tăierea de plante în ghivece pentru
balcon sau de pe acoperişuri.

– pentru curăţarea (aspirarea) aleilor.

– ca tocător pentru mărunţirea resturilor
rezultate din tăierea de copaci şi tufe.

– ca agregat de acţionare pentru unelte de
lucru care nu au fost avizate de „AS-Motor
Germany“ şi seturi de unelte de orice tip.
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dummy Cuprins

Explicarea simbolurilor

Simboluri din manual
Pentru a indica pericolele deosebite, în acest
manual de exploatare sunt utilizate
următoarele simboluri.

Indicaţie de avertizare. 
Aceste simboluri atrag atenţia
asupra pericolelor deosebite
Semne de interdicţie. 
Aceste simboluri atrag atenţia
asupra procedeelor de lucru
interzise.
Semne de obligativitate. 
Aceste simboluri atrag atenţia
asupra măsurilor de protecţie
necesare.

Simboluri pe aparat
Pe aparat sunt amplasate următoarele
simboluri, pentru a vă atrage atenţia că, la
folosirea aparatului, este nevoie de foarte
multă atenţie şi precauţie:

La manipularea aparatului este
necesară o atenţie deosebită. 
Înainte de folosirea aparatului,
citiţi manualul de exploatare.

Pericol de vătămare! 
Asiguraţi-vă că nimeni nu se află
în zona periculoasă a aparatului.
Este posibilă aruncarea de
obiecte.

Cuţitul cu rotaţie rapidă poate
cauza vătămări care pun în
pericol viaţa sau prejudicii
materiale majore! Ţineţi în
special mâinile şi picioarele la
distanţă de cuţit, când aparatul
este în funcţiune.

Înaintea lucrărilor de reparaţie şi
de întreţinere curentă, scoateţi
fişa bujiei.

Curăţaţi grilajul
ventilatorului! Aerul de
răcire al motorului este
aspirat prin grilajul de
ventilator de la
apărătoarea motorului.
Întreaga suprafaţă se va
menţine întotdeauna liberă
şi deschisă!

Zgomotul este nociv pentru
sănătate. Utilizaţi căşti antifonice
personale, pentru a evita
vătămarea auzului.

Suprafaţă fierbinte. Nu atingeţi
motorul sau toba de eşapament.
Acestea devin foarte fierbinţi în
timpul funcţionării şi puteţi suferi
arsuri.

Nu stropiţi aparatul cu jeturi de
apă sau cu aparatul de curăţat
de înaltă presiune.
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Plăcuţa de fabricaţie

Pe plăcuţa de fabricaţie de pe aparat găsiţi
datele referitoare la tipul aparatului şi datele
tehnice.

1 Numele şi adresa producătorului
2 Specificaţia aparatului
3 Specificaţia tipului
4 Puterea nominală în kW / turaţia motorului
5 Masa
6 Anul fabricaţiei
7 Numărul de serie
8 Identificatorul CE

Prezentare generală a tipului
În acest manual de utilizare sunt descrise
următoarele tipuri de aparate. 
Corespunzător dotării aparatului
dumneavoastră, sunt valabile descrierile
aferente din acest manual de utilizare.

Dotare 63 2T 63 4T
B&S

63 4T
Honda

Maneta de
acceleraţie fără
şoc

X X -

Maneta de
acceleraţie cu
şoc

- - X

Clapeta
demarorului şi
pârghia de
contact

X - -

Numărul
robinetelor de
benzină

1 1 2
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Indicaţii de siguranţă

Informaţi-vă!
Pentru siguranţa dumneavoastră, citiţi cu
atenţie acest manual de exploatare.
Familiarizaţi-vă cu elementele de operare şi cu
utilizarea corectă a aparatului. Retransmiteţi
acest manual de exploatare următorului
utilizator al aparatului.

Solicitaţi personalului de specialitate care a
fost de instruit de AS-Motor să vă arate modul
de lucru în siguranţă cu aparatul, înainte de a
lucra pentru prima dată cu acesta.

Exersaţi lucrul cu aparatul mai întâi pe un teren
mare, liber şi nivelat.

Restricţii pentru utilizator şi timpii
de funcţionare
Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor
care nu cunosc manualul de exploatare să
folosească aparatul. Persoanele sub 18 ani au
permisiunea de a utiliza aparatul numai sub
supraveghere. Dispoziţiile valabile pe plan
local pot stabili vârsta minimă a utilizatorului şi
timpii de exploatare.

Nu este adecvat ca aparatul să fie utilizat de
către persoanele

– aflate sub influenţa alcoolului, drogurilor sau
medicamentelor care încetinesc viteza de
reacţie.

– a căror capacitate fizică şi dispoziţie/stare
psihică a suferit influenţe negative.

– care sunt obosite sau bolnave.

Purtătorii de stimulatoare
cardiace nu au voie să atingă
piesele conductoare electric ale
instalaţiei de aprindere.

Manipularea în siguranţă a
carburantului
Carburantul este toxic şi extrem de uşor
inflamabil. Există pericolul de incendiu şi de
explozie!

Ţineţi la distanţă carburantul de sursele de
aprindere şi nu fumaţi în timpul manevrării.

Nu inspiraţi vaporii de carburant, deoarece
aceştia sunt nocivi pentru sănătate.

Utilizaţi mănuşi şi evitaţi
contactul pielii cu carburantul.

Alimentaţi cu carburant numai în aer liber, cu
motorul rece şi în stare de repaus. Totodată,
utilizaţi un ştuţ de umplere sau o pâlnie.

Nu vărsaţi carburant şi nu lăsaţi carburantul să
ajungă sau să se infiltreze în canalizare.

Dacă a avut loc o revărsare de carburant, nu
porniţi aparatul până când vaporii de carburant
nu s-au volatilizat (ştergere până la uscare).
Îndepărtaţi aparatul de locul murdărit cu
carburant.

Astupaţi întotdeauna bine buşonul rezervorului
şi nu îl deschideţi în timp ce motorul este în
funcţiune sau dacă aparatul este încă fierbinte.

Goliţi rezervorul de carburant numai în aer
liber. Utilizaţi un recipient avizat în acest scop
sau lăsaţi să funcţioneze rezervorul de
carburant până la golire.

Păstraţi carburantul în locuri inaccesibile
pentru copii şi numai într-un recipient avizat în
acest scop, într-un loc întunecos, răcoros şi
uscat.

Nu parcaţi niciodată aparatul cu benzină în
rezervor în interiorul unei clădiri, în care este
posibil ca vaporii de benzină să intre în contact
cu foc deschis sau scântei.

Schimbaţi imediat un rezervor de carburant
sau buşonul rezervorului în caz de deteriorare
(atelierul de specialitate autorizat).
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Primul ajutor
Nu vă provocaţi o stare de vomă, în caz de
ingerare de carburant sau de inhalare a
vaporilor de carburant şi prezentaţi-vă imediat
la un medic.

În cazul contactului cu pielea, spălaţi imediat
cu apă şi săpun. Schimbaţi imediat
îmbrăcămintea murdărită.

Măsuri în caz de incendiu
În caz de incendiu, utilizaţi spumă, substanţă
extinctoare uscată sau dioxid de carbon (CO2).
Nu stingeţi niciodată cu apă!

Verificarea aparatului înainte de
folosire
Înainte de utilizare, examinaţi vizual starea şi
stabilitatea cuţitului, perdelei de protecţie,
pieselor sistemului de acţionare şi pieselor de
fixare, cablurilor şi legăturilor prin cabluri.

Nu utilizaţi niciodată aparatul cu apărătorile,
perdeaua de protecţie sau cadrul de protecţie
defecte sau absente.

Nu înlăturaţi, modificaţi sau anulaţi niciun
dispozitive de protecţie sau element de
operare.

Aveţi în vedere instrucţiunile de întreţinere
curentă şi schimbaţi imediat piesele deteriorate
sau uzate.

Dispuneţi verificarea aparatului la un atelier de
specialitate autorizat în cazul în care cuţitul nu
se opreşte în interval de 7 secunde după
deconectare.

Zona periculoasă

Abb. 1:

Există pericolul de rănire în zona periculoasă a
aparatului.

Cuţitul de pe circumferinţă poate cauza
vătămări şi este posibilă aruncarea de obiecte.
Zona din faţă şi din dreapta de lângă aparat
este deosebit de periculoasă.

În pante, aparatul se poate răsturna şi poate
aluneca peste persoane sau se poate rostogoli
peste acestea.

Asiguraţi-vă că

– nicio altă persoană nu se află pe suprafaţa
cosită.

– că niciodată nu se află persoane pe direcţia
de deplasare din faţa aparatului.

– că nu se află nicio persoană pe o pantă, mai
jos de aparat.

– că aveţi perspectivă vizuală completă, în
orice moment asupra zonei periculoase.

– că nu aduceţi mâinile şi picioarele în
apropierea pieselor aflate în rotaţie.
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Precauţie în regimul de
funcţionare
Pericol de rănire la pornirea motorului
Nu este permisă pornirea motorului:

– Dacă s-a vărsat carburant.

– În incinte închise sau ventilate
necorespunzător (pericol de intoxicare!).

– Dacă alte persoane staţionează în imediata
apropiere.

Porniţi aparatul numai dacă picioarele
dumneavoastră se află la o distanţă sigură faţă
de cuţit.

La pornirea motorului nu este permisă
înclinarea aparatului.

Pericol de rănire când cuţitul este în
funcţiune
Opriţi cuţitul şi aşteptaţi starea de repaus a
cuţitului,

– dacă parcurgeţi alte suprafeţe decât cu
iarbă.

Pericol de rănire când motorul este în
funcţiune
Opriţi motorul şi aşteptaţi intrarea cuţitului în
stare de repaus,

– înainte de a bascula sau transporta aparatul.

– dacă părăsiţi aparatul, chiar şi numai pentru
scurt timp.

– înainte de a regla înălţimea de tăiere.

– înainte de a realimenta cu carburant.

Opriţi motorul, aşteptaţi starea de repaus a
cuţitului şi scoateţi fişa bujiei,

– înainte de a curăţa aparatul, de a-l verifica
sau a executa lucrări la aparat.

– înainte de a executa deblocări sau a
remedia înfundări în zona de aruncare.

Pericol de provocare a arsurilor
Nu atingeţi motorul sau toba de eşapament.
Acestea devin foarte fierbinţi în timpul
funcţionării şi puteţi suferi arsuri. În cazul unei
mişcări provocate de sperietură, apare
pericolul unei vătămări suplimentare.

Înainte de cosire
Măsuri personale de protecţie

La cosire purtaţi întotdeauna
încălţăminte de siguranţă cu
talpă aderentă şi pantaloni lungi.
Nu lucraţi cu cositoarea purtând
sandale deschise sau desculţ.

Purtaţi mănuşi de protecţie
pentru a vă proteja împotriva
vătămărilor şi vibraţiilor.

Zgomotul este nociv pentru
sănătate. Utilizaţi căşti antifonice
personale, pentru a evita
vătămarea auzului. Purtaţi
ochelari de protecţie şi
apărătoare pentru cap.

Solicitaţi consultanţă de la reprezentantul
comercial de specialitate privind dotarea
adecvată pentru protecţie.

Pregătirea suprafeţei cosite
Examinaţi cu atenţie suprafaţa de cosit înainte
de cosire. Îndepărtaţi pietrele, beţele, oasele,
sârmele şi alte obiecte care pot fi aruncate de
aparat.
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Precauţie la cosire
Pericol de rănire
Există pericolul de rănire cauzat de aruncarea
obiectelor. Nu cosiţi niciodată dacă în zona
periculoasă se află alte persoane, copii,
animale sau bunuri materiale.

Nu aduceţi mâinile şi picioarele în apropierea
pieselor aflate în rotaţie. Păstraţi distanţa faţă
de zona de aruncare când lucraţi cu aparatul.

Asiguraţi-vă că vi se poate acorda ajutor în caz
de urgenţă.

Cosiţi numai la lumina sau în condiţii de
iluminat artificial bun. Nu cosiţi niciodată în
condiţii nesigure de vreme şi când există
pericolul de fulgerare.

Procedaţi cu precauţii deosebite la cosirea pe
soluri moi, în apropierea haldelor de gunoi, a
gropilor sau digurilor.

Abb. 2:

Evitaţi cosirea ierbii umede; în caz contrar,
există pericolul de alunecare!

Acţionaţi cu deosebit de multă atenţie când
întoarceţi aparatul sau când îl trageţi spre
dumneavoastră, precum şi la deplasarea
înapoi.

Deplasaţi-vă întotdeauna lent!

Nu ridicaţi sau transportaţi niciodată aparatul
cu motorul în funcţiune.

Acordaţi atenţie traficului atunci când lucraţi în
apropierea drumurilor publice.

Vibraţii
O durată de folosire îndelungată a aparatului
poate duce la tulburări circulatorii a mâinilor din
cauza vibraţiilor. Nu poate fi stabilită o durată
general valabilă pentru folosire.

– Utilizaţi mănuşi.

– Faceţi la timp pauze de lucru.

Dispuneţi verificarea aparatului la un atelier de
specialitate autorizat,

– atunci când cuţitul întâlneşte un obiect.

– dacă aparatul începe să vibreze neobişnuit
de intens.

Cosirea pe suprafeţe cu pericol de incendiu
– Aduceţi cu dumneavoastră o substanţă

extinctoare adecvată în cantitate suficientă.

– Dacă înclinaţia laterală este prea mare, din
carburator sau din rezervor se poate revărsa
carburant. Ca urmare, apare pericolul de
incendiu!

– Ţineţi sub observaţie suprafaţa cosită,
inclusiv după cosire, pentru a vă asigura că
nu izbucneşte niciun incendiu.

Pentru a evita pericolul de incendiu,
următoarele componentele se vor menţine în
permanenţă fără urme de murdărie, iarbă, fân,
ulei scăpat, unsoare etc.:

– Motorul

– Toba de eşapament (tubul cotit,
apărătoarea, spaţiile intermediare)

– Zona din jurul rezervorului de carburant

Precauţie pe pante

Abb. 3:

Există pericolul de rănire în cazul cosirii în
pantă, în caz de basculare sau alunecare.

– Cosiţi în pante abrupte numai dacă este
asigurată o funcţionare fără riscuri.

– Nu efectuaţi lucrări de cosire pe pante
deosebit de abrupte.

– În pantele abrupte, adoptaţi măsuri de
securitate adecvate, de exemplu, utilizaţi
crampoane.

– Cosiţi întotdeauna transversal pe pantă,
niciodată în sens ascendent sau
descendent.

– Aveţi grijă în permanenţă să păşiţi în
siguranţă, utilizaţi încălţăminte de siguranţă
aderentă.

– Acţionaţi cu deosebită atenţie la schimbarea
direcţiei.
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– Cosiţi numai în condiţii de sol uscat şi
aderent.

– Cosiţi numai cu roata pivotantă blocată.

Aparatul poate rula necontrolat când se
deplasează în pantă. Opriţi aparatul numai pe
suprafeţe plane sau asiguraţi-l împotriva rulării
necontrolate.

Exploatarea aparatelor cu motoare în 4 timpi
este permisă numai până la o înclinare de 20°
a pantei. În caz contrar, motorul în 4 timpi
poate fi distrus din cauza lubrifierii deficitare cu
ulei.

În cazul în care un aparat se răstoarnă sau
alunecă
– Nu încercaţi niciodată să ţineţi un aparat

care se răstoarnă sau alunecă. Urmarea
poate consta în vătămări grave.

– Îndepărtaţi lichidele revărsate (ulei, benzină,
acid din baterie) de pe aparat şi de pe sol.
Eliminaţi ca deşeu sortat solul contaminat în
conformitate cu reglementările de mediu,
conform dispoziţiilor locale.

– Este posibil ca la aparat să fi apărut
deteriorări care nu sunt observabile.
Disfuncţionalităţile pot produce pericol de
vătămare. Dispuneţi verificarea aparatului
dumneavoastră la un atelier de specialitate
autorizat.

După lucru
După fiecare activitate de cosire, închideţi
robinetul de benzină şi ventilaţia rezervorului.

Înainte de a vă îndepărta de aparat, aşteptaţi
până când motorul acestuia s-a oprit, iar apoi
scoateţi fişa bujiei.

După deconectare, lăsaţi aparatul cel puţin 20
minute să se răcească, înainte de a-l parca
într-un spaţiu uscat, închis, bine ventilat.

Nu parcaţi niciodată aparatul cu benzină în
rezervor în interiorul unei clădiri, în care este
posibil ca vaporii de benzină să intre în contact
cu foc deschis sau scântei.

Precauţie la întreţinerea curentă şi
reparaţie
Executaţi numai lucrările care sunt descrise în
acest manual de utilizare. Dispuneţi
executarea tuturor celorlalte lucrări de către un
atelier de specialitate autorizat.

Utilizaţi numai cuţite şi piese de schimb avizate
de „AS-Motor Germany“. Cuţitele şi piesele de
schimb neavizate atrag pericole considerabile
de vătămare.

Înaintea tuturor lucrărilor de întreţinere curentă,
aşteptaţi până când motorul s-a oprit şi
scoateţi fişa bujiei.

Atragem atenţia în mod explicit că, în
conformitate cu legea privind garantarea
produselor, nu ne asumăm răspunderea pentru
prejudicii cauzate de aparatele noastre dacă

– piesele uzate sau deteriorate nu au fost
reparate sau schimbate la timp.

– acestea au fost cauzate de reparaţii
executate impropriu.

– în cazul unei schimbări de piese au fost
utilizate alte piese decât piesele noastre
originale sau cele avizate de noi.

– reparaţia nu a fost executată de către un
atelier de specialitate autorizat.

În mod corespunzător, acelaşi lucru este
valabil pentru piesele de schimb şi accesorii.
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Descrierea aparatului
În imagine este prezentat modelul AS 63 2T

1

2

3
4

5
6

7

9

11

15
16
17

19
20

13

12

8

10
9

14

18

1 Ghidon cu elemente de operare
2 Reglare laterală a ghidonului
3 Ventilaţia rezervorului
4 Maneta de acceleraţie cu opritor pentru

motor
5 Mânerul demarorului
6 Grilajul ventilatorului
7 Tobă de eşapament
8 Reglarea înălţimii de tăiere din faţă
9 Piedică pentru roata pivotantă

10 Cadru de protecţie
11 Perdeaua de protecţie
12 Apărătoare

13 Filtrul de aer
14 Clapeta demarorului
15 Reglarea înălţimii de tăiere din spate
16 Fişa bujiei
17 Robinet de benzină
18 Plăcuţa de fabricaţie
19 Ştuţ de alimentare cu carburant
20 Reglarea înălţimii ghidonului
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Elemente de operare

Ghidon cu elemente de operare (1)
AB C D

F

H

E

G

Abb. 4:

Maneta sistemului de propulsie (A) 
şi frâna (B)

Cu ajutorul manetei sistemului de propulsie,
activaţi şi dezactivaţi sistemul de propulsie şi
frâna de parcare.

Sistemul de propulsie
pornit/frâna de parcare
decuplată (I):
Împingeţi pârghia (A) spre
ghidon şi menţineţi-o în
poziţie.

Sistemul de propulsie oprit/
frâna de parcare 
cuplată (0):
Eliberaţi pârghia (A).

Decuplarea frânei:
Împingeţi spre ghidon
pârghia frânei (B).

Pârghia Vario (C)

Cu pârghia Vario puteţi regla progresiv viteza
de deplasare a aparatului cu motorul în
funcţiune.
MIN: lent
MAX: rapid

Maneta cuplajului cuţitului (D)

Maneta cuplajului cuţitului este un dispozitiv
de protecţie. Dacă eliberaţi pârghia, cuţitul
intră în starea de repaus în interval de
7 secunde.

M

I

0

Cuplarea cuţitului (I):
Ridicaţi maneta cuplajului
cuţitului, fixaţi în poziţie butonul
de fixare (E) şi apăsaţi maneta
cuplajului cuţitului spre ghidon.

Decuplarea cuţitului (0):
eliberaţi maneta cuplajului
cuţitului şi aduceţi maneta de
acceleraţie în poziţia MIN.

Maneta de acceleraţie cu opritor pentru
motor (4)
Cu maneta de acceleraţie, modificaţi turaţia
motorului şi controlaţi astfel puterea motorului.

La aparatele cu şoc, aduceţi maneta de
acceleraţie în poziţia „Choke“ (Şoc) atunci
când porniţi motorul la rece. În poziţia „0“
situată cel mai jos, aprinderea este
deconectată şi motorul este oprit.

1
2

3
4

1: Choke = Clapeta
demarorului închisă
(numai aparate cu şoc)

2 Acceleraţie completă
3 Mers în gol
4 Motor oprit

Reglare laterală a ghidonului (2/F)
Ghidonul se poate fixa în 3 poziţii.

1. Trageţi bolţul de blocare (F) afară din
orificiul de fixare (H).

2. Atenţie: nu striviţi cablurile Bowden la
pivotarea ghidonului.
Pivotaţi lateral ghidonul în poziţia dorită.
Lăsaţi bolţul de blocare (F) să se fixeze în
poziţie în una din cele trei găuri de
fixare (H) de la bara de ghidare.

Atenţie: o fixare slabă a ghidonului poate
determina cedarea îmbinării filetate. 
Strângeţi întotdeauna ferm sistemul central de
fixare a ghidonului (G).
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Reglarea înălţimii ghidonului (20)
Înălţimea ghidonului se poate regla în 5 poziţii.

1. Trageţi pârghia afară din poziţia de fixare.
2. Aduceţi ghidonul în poziţia dorită.
3. Lăsaţi pârghia să se fixeze în poziţie în una

din cele 5 poziţii de fixare.

Robinet de benzină (17)

1

2
3

1: Rezervă

2: Deschis

3: Închis

Robinet de benzină 2 
– numai Honda (la carburator)
Al doilea robinet de benzină trebuie să fie
întotdeauna deschis. Alimentarea cu benzină
este reglată numai prin robinetul de benzină de
la rezervor.

2

1

1: Închis

2: Deschis

Elemente de operare numai la
aparate în 2 timpi
Carburatorul cu clapeta demarorului şi
pârghie de contact (14)

Clapeta demarorului (1) şi pârghia de
contact (2) sunt necesare pentru pornirea la
rece a motorului.

Deschiderea clapetei
demarorului:
Rotiţi în sens orar până la
opritor.

Închideţi clapeta
demarorului:
Rotiţi în sens antiorar
până la opritor.

2

1

Umplerea cu carburant a
carburatorului:
apăsaţi scurt pârghia de
contact până când începe
să curgă carburant.
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Indicaţii privind cosirea
Înainte de fiecare activitate de cosire, verificaţi
dacă aparatul este complet, dacă funcţionează
şi dacă este curat. Un grilaj murdărit al
ventilatorului duce la supraîncălzirea motorului,
ceea ce poate deteriora motorul. Un grilaj de
protecţie murdărit la toba de eşapament poate
produce pericol de incendiu.

Cuplarea şi decuplarea frecvente duc la o
uzură mărită a curelei de acţionare a cuţitului şi
a frânei cuţitului. În special, cuplarea în iarba
înaltă duce la suprasarcină.

Obţineţi o suprafaţă îngrijită prin cosire
frecventă şi menţinerea scurtă a vegetaţiei.

Cosiţi numai cu un cuţit ascuţit şi nedeteriorat.
Dispuneţi regulat ascuţirea şi echilibrarea
cuţitului (atelier de specialitate autorizat).

Nu cosiţi iarba când este udă şi nici pe timp de
ploaie. Stratul înierbat se poate deteriora şi
apare pericol de alunecare!

Întoarceţi aparatul numai pe o suprafaţă deja
cosită. Nu lăsaţi aparatul să staţioneze cu
motorul în funcţiune.

Pentru cosire aduceţi întotdeauna maneta de
acceleraţie în poziţia de acceleraţie maximă,
pentru a obţine un randament optim al cosirii.

Pentru a arunca iarba fără să aibă loc
înfundări, vă recomandăm ca pe teren plan să
procedaţi după imaginile de cosire
reprezentate. Stratul de resturi vegetale va fi
considerabil mai mic, atunci când cosiţi a doua
oară în sens opus pe aceeaşi suprafaţă.

Când iarba este foarte înaltă, trebuie să cosiţi
în două treceri cu înălţimi de tăiere diferite.

Înainte de pornire

Carburant utilizat 
(aparate în 2 timpi)
Motorul trebuie să funcţioneze cu un amestec
de benzină şi ulei pentru motoare în doi timpi.

Pentru raporturile de amestec posibile,
consultaţi capitolul Raporturi de amestec
pentru carburant.

Utilizaţi benzină fără plumb (cifra octanică de
minimum CO/R 91). Se poate utiliza
carburantul E10. Nu depozitaţi carburantul E10
pentru perioade mai îndelungate de 30 de zile.
Nu utilizaţi carburanţi cu un procentaj de etanol
mai mare de 10% (de exemplu, E15, E85).

Utilizaţi numai ulei complet sintetic pentru
motoare în doi timpi prevăzut explicit pentru
amestecare într-un raport de 1:50. Nu utilizaţi
ulei mineral pentru motoare în doi timpi.

Recomandare AS-Motor:
Uleiul complet sintetic pentru motoare în doi
timpi TITAN 2T 100S în raportul de amestec
1:100.

Avantajele dumneavoastră:

– Consum de ulei înjumătăţit faţă de 1:50 –
prin urmare, mai ecologic şi mai rentabil.

– Protecţie optimă a motorului pentru o durată
de viaţă utilă îndelungată.

– Uzură redusă a motorului.

– Putere maximă a motorului.

Puteţi achiziţiona uleiul „TITAN 2T 100S“
marca Fuchs de la distribuitorul AS local:

Flacon Nr. PS

1 litru 
(flacon cu închidere)

G00041042

100 ml 
(flacon de unică folosinţă)

G00041056

40 * 100 ml
(flacon de unică folosinţă în
cutie de carton)

G00041058
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Indicaţie: în comerţ sunt disponibili carburanţi
gata amestecaţi pentru motoare în doi timpi.
Conform experienţei noastre, amestecurile
gata preparate care se pot utiliza sunt „STIHL
Motomix 1:50“, „ASPEN 2-Takt“ şi „Oest
Oecomix“. Nu ne asumăm răspunderea în
cazul utilizării aparatului cu alte amestecuri
gata preparate!

Nu utilizaţi amestecuri cu ulei în proporţie mai
mare de 1:50 (de exemplu, 1:35).

O cantitate prea mare de ulei produce
depuneri de calamină şi reduce durata de viaţă
utilă a motorului.

Utilizaţi numai uleiuri complet sintetice pentru
motoare în doi timpi, prevăzute special pentru
amestecare.

Utilizarea uleiurilor de motor sau de uleiuri
uzate produce deteriorări ale motorului.

În aceste cazuri, drepturile de garanţie din
partea furnizorului sunt excluse.

Păstrarea amestecului de carburant
Amestecul de carburant se alterează şi poate
produce deteriorări ale motorului. Amestecaţi
numai cantitatea de carburant necesară pe
care o consumaţi în cadrul lucrărilor de cosire
imediate.

Carburant utilizat 
(aparate în 4 timpi)
Pe post de carburant utilizaţi benzină fără
plumb (consultaţi manualul de utilizare editat
de producătorul motorului).

Se poate utiliza carburantul E10. Nu depozitaţi
carburantul E10 pentru perioade mai
îndelungate de 30 de zile.

Verificarea nivelului uleiului de
motor (aparate în 4 timpi)
Atenţie! Verificaţi nivelul uleiului de motor
înainte de fiecare utilizare (consultaţi manualul
de utilizare eliberat de producătorul motorului).

Pentru a asigura o alimentare suficientă cu ulei
a motorului în 4 timpi şi pentru a evita astfel
deteriorarea motorului, utilizarea aparatului
este permisă numai până la o înclinare de 20°
a pantei.

Alimentarea cu carburant

Pericol!
Carburantul se poate aprinde pe
piesele fierbinţi ale motorului.
Înainte de alimentarea cu carburant,
opriţi motorul şi aşteptaţi cel puţin 20
minute, până când acesta s-a răcit.
Aveţi în vedere indicaţiile de
siguranţă privind carburantul!

Încărcarea carburantului
1. Utilizaţi pentru umplere o canistră cu ştuţ

de umplere sau utilizaţi o pâlnie.
2. Deschideţi canistra cu precauţie, astfel

încât suprapresiunea existentă să se
amortizeze lent şi carburantul să nu fie
împroşcat în afară.

3. Deschideţi buşonul rezervorului cu
precauţie, astfel încât suprapresiunea
existentă să se amortizeze lent şi
carburantul să nu fie împroşcat în afară.

4. Umpleţi rezervorul de carburant.
5. Închideţi din nou ferm buşonul rezervorului.
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Reglarea înălţimii de tăiere
Corectaţi înălţimea de tăiere numai dacă
motorul este oprit.

Reglaţi înălţimea de tăiere astfel încât cuţitul
să nu atingă solul nici chiar în cazul unor
denivelări ale terenului. O înălţime de tăiere
reglată la un nivel prea ridicat poate produce
aruncarea de obiecte şi determină obţinerea
unor rezultate de tăiere nesatisfăcătoare.

Reglarea înălţimii de tăiere se realizează pe
fiecare axă.

Dacă scala de la cele două axe indică aceeaşi
poziţie, cuţitul se află paralel cu suprafaţa
cosită.

Axa din faţă
Reglarea înălţimii de tăiere la axa din faţă se
realizează progresiv.

1. Opriţi motorul şi aşteptaţi până când acesta
se opreşte.

1

Abb. 5:

2. Rotiţi manivela la axa din faţă până când
este atinsă înălţimea de tăiere dorită.

ð Niplul de lubrifiere (1) indică poziţia reglată
pe scală.

Axa din spate
Înălţimea la axa din spate se poate regla în
4 poziţii.

1. Opriţi motorul şi aşteptaţi până când acesta
se opreşte.

1

Abb. 6:

2. Împingeţi cu piciorul spre stânga pârghia la
axa din spate.

3. Ridicaţi aparatul la înălţimea dorită.
4. Eliberaţi pârghia şi lăsaţi-o să se fixeze în

poziţie la înălţimea dorită.
ð Muchia (1) indică poziţia reglată pe scală.

Blocarea roţii pivotante
Pe teren plan este mai comod ca roţile faţă să
fie lăsate să pivoteze. În cazul deplasării
transversale în pantă, roţile trebuie să fie în
mod obligatoriu blocate.

Abb. 7:

Deblocarea roţii pivotante
1. Rotiţi pârghia afară din ghidaj.

Blocarea roţii pivotante
1. Poziţionaţi roata pivotantă în poziţie

dreaptă, în sensul de deplasare.
2. Rotiţi pârghia spre interiorul ghidajului.
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Pornirea

Pericol!
La pornire apare pericol de rănire
cauzat de cuţitul de pe circumferinţă.
Asiguraţi-vă că nu se află nicio
persoană în zona periculoasă a
cuţitului. Nu basculaţi aparatul la
pornire.

Pericol!
În cazul în care carburatorul nu se
închide din nou corect după pornire,
benzina se va scurge, existând
pericolul de incendiu.
În acest caz, închideţi robinetul de
benzină şi adresaţi-vă unui atelier
de specialitate autorizat.

Pornirea aparatului 
(aparate în 2 timpi)
1. Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă plană,

nu în iarbă înaltă.
2. Deschideţi robinetul de benzină şi

ventilarea rezervorului.
3. Introduceţi fişa bujiei.
4. Numai pentru pornirea la rece: închideţi

clapeta demarorului de la carburator (rotiţi
în sens antiorar).

5. Împingeţi pârghia de contact de la
carburator, până când începe să curgă
carburant.

6. Aduceţi maneta de acceleraţie în poziţia
pentru „mers în gol“.

7. Trageţi lent cablul demarorului până la
punctul de rezistenţă şi apoi extrageţi-l în
continuare printr-o mişcare continuă –
motorul începe să ruleze.

8. Conduceţi din nou lent cablul demarorului
înapoi.

9. Deschideţi din nou clapeta demarorului
(rotiţi în sens orar).

10. Pentru cosire poziţionaţi maneta de
acceleraţie pe turaţie maximă.

Pornirea aparatului 
(aparate în 4 timpi fără şoc)
1. Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi

nu în iarbă înaltă.
2. Deschideţi robinetul de benzină şi

ventilarea rezervorului.
3. Introduceţi fişa bujiei.
4. Aduceţi maneta de acceleraţie în poziţia

pentru „mers în gol“.
5. Trageţi lent cablul demarorului până la

punctul de rezistenţă şi apoi extrageţi-l în
continuare printr-o mişcare continuă –
motorul începe să ruleze.

6. Conduceţi din nou lent cablul demarorului
înapoi.

7. Pentru cosire poziţionaţi maneta de
acceleraţie pe turaţie maximă.

Pornirea aparatului 
(aparate în 4 timpi cu şoc)
1. Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi

nu în iarbă înaltă.
2. Deschideţi cele două robinete de benzină

şi ventilarea rezervorului.
3. Introduceţi fişa bujiei.
4. În cazul pornirii la rece, aduceţi maneta de

acceleraţie în poziţia „Choke“, iar în
celelalte cazuri, în poziţia pentru turaţie
medie.

5. Trageţi lent cablul demarorului până la
punctul de rezistenţă şi apoi extrageţi-l în
continuare printr-o mişcare continuă –
motorul începe să ruleze.

6. Conduceţi din nou lent cablul demarorului
înapoi.

7. Pentru cosire poziţionaţi maneta de
acceleraţie pe turaţie maximă.

Cuplarea cuţitului
1. Ridicaţi maneta cuplajului cuţitului.
2. Apăsaţi butonul de fixare de la maneta

cuplajului cuţitului.
3. Împingeţi spre ghidon maneta cuplajului

cuţitului – cuţitul se activează.

Pentru deplasarea pe drumuri, decuplaţi
cuţitul:
1. Eliberaţi maneta cuplajului cuţitului.
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Deplasarea

Deplasarea
Într-o situaţie periculoasă, deconectaţi sistemul
de propulsie şi decuplaţi cuţitul.

Sistem de propulsie pornit
1. Împingeţi spre ghidon maneta sistemului de

propulsie – aparatul se deplasează.

Sistemul de propulsie oprit
1. Eliberaţi maneta sistemului de propulsie.

Deplasare în pantă
Lăsaţi sistemul de propulsie pornit şi în cazul
deplasării în pantă, pentru a menţine o viteză
de deplasare constantă.

Reglarea vitezei de deplasare
Viteza de deplasare poate fi reglată progresiv
cu ajutorul pârghiei Vario.

Corectaţi viteza de deplasare numai cu motorul
în funcţiune deoarece, în caz contrar, sistemul
de acţionare Vario poate fi deteriorat.

Întoarcerea
Întoarceţi aparatul numai pe o suprafaţă deja
cosită.

Întoarcerea pe o suprafaţă plană:
1. Opriţi sistemul de propulsie.
2. Pentru a dezactiva frâna, împingeţi spre

ghidon pârghia frânei.
3. Pivotaţi aparatul spre partea dorită.
4. Porniţi din nou sistemul de propulsie.

Întoarcerea în pantă:
1. Lăsaţi pornit sistemul de propulsie.
2. Pivotaţi aparatul în rampă.
3. Ţineţi de ghidon şi menţineţi pe loc roata

dinspre interiorul curbei.
Sistemul de propulsie împiedică alunecarea şi
susţine manevra de întoarcere.

Împingere
1. Eliberaţi maneta sistemului de propulsie.
2. Pentru a dezactiva frâna, împingeţi spre

ghidon pârghia frânei.

Deconectarea şi parcarea

Precauţie!
În pante, aparatul poate rula
necontrolat.
Opriţi aparatul numai pe suprafeţe
plane şi asiguraţi-l împotriva rulării
necontrolate.

1. Eliberaţi maneta sistemului de propulsie.
2. Aduceţi maneta de acceleraţie în poziţia

„0“.
3. Eliberaţi maneta cuplajului cuţitului.
4. Aşteptaţi până când motorul se opreşte,

înainte de a părăsi aparatul.
5. Închideţi robinetul de benzină şi ventilarea

rezervorului.
6. Scoateţi fişa bujiei.

Transportul

Avertizare!
Din cauza masei mari a aparatului,
există pericol de accidente. Aparatul
se poate răsturna sau poate cădea
şi poate cauza vătămări grave.
Ţineţi cont de următoarele indicaţii.

Transportaţi aparatul pe un autocamion sau o
remorcă numai dacă acestea sunt configurate
constructiv pentru o sarcină utilă cel puţin
egală cu masa proprie a aparatului.

Lăsaţi aparatul să se răcească cel puţin
20 minute înaintea fiecărui transport. Închideţi
ventilarea rezervorului şi robinetul de benzină.

Pentru transport, puteţi plia din nou ghidonul.

Atenţie: Nu depozitaţi sau transportaţi aparatul
în poziţia de curăţare.
Este posibilă revărsarea de carburant şi ulei,
care murdăresc sau deteriorează aparatul şi
solul.
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Poziţia de transport 1

1

Abb. 8:

1. Trageţi pârghia (1) afară din poziţia de
fixare pentru reglarea înălţimii ghidonului şi
rabataţi bara de ghidare spre partea
frontală.

Poziţia de transport 2

1
4

4 2 5

1. Desfaceţi piedica roţii pivotante (4) de la
cele două roţi din faţă.

2. Desprindeţi fişa cu arc (2) de la
manivela (1) pentru reglarea înălţimii.

3. Rabataţi manivela (1) pentru reglarea
complet în sus a înălţimii.

4. Rabataţi complet în sus cadrul de
protecţie (5).

5. Blocaţi roţile pivotante (4).

3

6. Trageţi gaura de fixare bolţul de blocare (3)
pentru reglarea laterală a ghidonului.

7. Atenţie: nu striviţi cablurile Bowden la
pivotarea ghidonului.
Pivotaţi ghidonul în sens antiorar, până la
opritor.

1
2

6

8. Trageţi pârghia (6) afară din poziţia de
fixare pentru reglarea înălţimii ghidonului şi
rabataţi bara de ghidare spre partea
frontală.

9. Blocaţi manivela (1) pentru reglarea
înălţimii cu fişa cu arc (2) la bara de
ghidare.
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Transbordarea
Folosiţi pentru transbordare rampe adecvate
care

– rezistă la masa proprie a aparatului + 200
kg.

– sunt mai late decât aparatul.

– au o suprafaţă aderentă.

Atenţie!
Pericol de deteriorare în caz de
fixare greşită a chingilor.
Fixaţi chingile numai în locurile
reprezentate în imagine.
Nu strângeţi excesiv chingile.

1. Poziţionaţi aparatul în faţa rampei şi
încredinţaţi-vă că rampele
– sunt late cât ecartamentul aparatului.
– sunt ancorate ferm în suprafaţa de

încărcare.
– nu sunt mai abrupte de 15°.

2. Deplasaţi aparatul cu precauţie pe rampe,
pe suprafaţa de încărcare.

3. Asiguraţi aparatul împotriva rulării,
alunecării, răsturnării şi revărsării de
carburant. Utilizaţi chingi corespunzătoare
pentru greutatea aparatului.

Abb. 11:

Abb. 12:

4. Ancoraţi ferm aparatul de piesele cadrului
cu chingi care pot rezista la greutatea
acestuia.

Descărcarea aparatului
1. Desfaceţi elementele de fixare pentru

transport.
2. Deplasaţi aparatul cu precauţie pe rampe,

de pe suprafaţa de încărcare.
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Întreţinerea şi curăţarea
Întreţinerea executată impropriu poate influenţa negativ securitatea în funcţionare a aparatului şi
poate cauza accidente. Întreţinerea efectuată cu regularitate menţine în permanenţă aparatul
dumneavoastră pregătit de utilizare.

Executaţi întreţinerea aparatului conform următoarelor indicaţii de întreţinere.

Adresaţi-vă atelierul dumneavoastră de specialitate autorizat dacă întâmpinaţi probleme la
întreţinerea sau în cazul în care constataţi deficienţe la următoarele verificări.

Componenta Acţiunea Interval de
întreţinere
curentă

A B

Aparat Verificarea stării sigure în lucru (inspecţie vizuală de bază). ■ ▲

Curăţare. ■

Serviciul de asistenţă pentru clienţi. ▲

Carburant Verificaţi nivelul de umplere cu carburant. ■

Este închis buşonul rezervorului? ■

Rezervorul,
robinetul de
benzină şi
conducta de
carburant

Verificaţi dacă există pierderi la piese şi starea bună a
acestora.

■ ▲

Carburatorul Carburatorul se închide din nou după pornire? ■ ▲

Grilajul
ventilatorului

Curăţare. ■ ▲

Răcirea motorului Curăţare. ▲

Bujia Verificare/înlocuire. ▲

Filtrul de aer Întreţinere curentă. ■ ■▲

Cuţitul şi
piesele de fixare

Verificaţi uzura şi deteriorările. Consultaţi capitolul
Verificarea cuţitului.

■ ▲

Schimbare. ▲

Frâna cuţitului Funcţionează frâna fără riscuri şi se opreşte cuţitul în
7  secunde?

□ ▲

Maneta sistemului
de propulsie

Aparatul se opreşte când maneta se află în poziţia de
neutru?

□ ▲

Sistemul de
propulsie

Verificare. ■ ▲
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Curelele
trapezoidale

Sunt tensionate corect curelele, fără fisuri şi în stare bună? ▲

Cablurile Bowden Verificaţi funcţionarea şi uşurinţa în utilizare. ■ ▲

Maneta de
acceleraţie

Verificaţi funcţionarea. □ ▲

Şasiul şi
protecţia la impact

Verificaţi dacă există rugină şi fisuri şi controlaţi
cusăturile sudate.

■ ▲

Există toate dispozitivele de protecţie şi apărătorile, sunt
fixate corect şi funcţionale?

■ ▲

Autocolantele Starea autocolantelor. ■ ▲

Frâna de parcare Verificare. ■ ▲

Material inflamabil Înlăturaţi resturile de cosire uşor inflamabile de la motor şi
aparat.

■ ▲

Anvelopele Verificaţi anvelopele şi, după caz, presiunea în anvelope. ■ ▲

Lubrifierea consultaţi capitolul Lubrifierea cu unsoare ■ ▲■

La aparatele în 4 timpi:

Motorul Pentru datele obligatorii, consultaţi manualul de utilizare
editat de producătorul motorului.

■ ▲

Controlul nivelului uleiului (consultaţi manualul de utilizare
eliberat de producătorul motorului).

■ ▲

Schimbul uleiului. ▲

A
B
■
□
▲

Înainte de fiecare folosire şi după aceasta. 
Anual sau la fiecare 50 h.
De către utilizator cu motorul în stare de repaus.
De către utilizator cu motorul în funcţiune.
De către atelierul de specialitate autorizat.
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Măsuri pregătitoare
Înainte de efectuarea tuturor lucrărilor de
întreţinere şi de curăţare:
1. Lăsaţi aparatul să se răcească cel puţin

20 minute.
2. Scoateţi fişa bujiei.
3. Închideţi robinetul de benzină şi ventilarea

rezervorului.

Poziţia de curăţare

Abb. 13:

Precauţie!
Pericol de rănire.
Bara de ghidare se poate rabata
spre înapoi.
Pentru asigurare, aşezaţi pe sol
bara de ghidare.

1. Trageţi pârghia pentru reglarea înălţimii
ghidonului afară din poziţia de fixare şi
rabataţi bara de ghidare spre partea
frontală (nu deterioraţi cablurile Bowden).

2. Basculaţi aparatul spre partea posterioară,
conform indicaţiilor din imagine.

3. Aşezaţi pe sol bara de ghidare.
Atenţie: nu basculaţi aparatul spre partea
filtrului de aer; în caz contrar, uleiul de motor
se poate scurge în filtrul de aer, făcându-l
nefuncţional.

Curăţarea aparatului
După fiecare folosire trebuie să curăţaţi
temeinic aparatul, în special partea inferioară
şi cuţitul.

Resturile aderente de iarbă şi murdăria
perturbă aruncarea ierbii şi influenţează
negativ calitatea tăierii. Pentru o răcire
suficientă a motorului, menţineţi curate
apărătoarea motorului, grilajul ventilatorului şi
motorul.

Pericol de incendiu! Ţineţi cont în special
curăţarea componentelor tobei de eşapament.

Utilizaţi pentru curăţare o mătură. Impurităţile
persistente se îndepărtează cu un şpaclu din
lemn sau plastic. Curăţaţi părţile exterioare ale
carcasei cu o cârpă.

Nu stropiţi aparatul cu jeturi de apă sau cu
dispozitivul de curăţat de înaltă presiune! Nu
utilizaţi substanţe de curăţare agresive.

Inspecţia vizuală de bază
Pentru funcţionarea în siguranţă a aparatului,
verificaţi cu regularitate starea şi stabilitatea
tuturor piuliţelor, bolţurilor, şuruburilor,
elementelor din cauciuc, filtrelor de aer,
racordurilor conductelor de carburant etc.
Verificaţi dacă există deteriorări la cablul
sistemului de aprindere şi la fişa bujiei.

Înlocuiţi imediat piesele deteriorate sau uzate,
în special apărătorile, toba de eşapament sau
rezervorul de carburant (atelierul de
specialitate autorizat).

Verificaţi dacă există neetanşeităţi şi starea
bună la toate piesele în care există lichide.
Acestea pot fi: rezervorul de carburant,
robinetul de carburant, conductele de
carburant, carburatorul, motorul, transmisia,
bateria, sistemul hidraulic.

În caz de neetanşeităţi, adresaţi-vă unui atelier
de specialitate autorizat.

Transmisia
Transmisia nu necesită lucrări întreţinere şi
este umplută cu o cantitate de ulei suficientă
pentru întreaga durată de viaţă utilă. Verificaţi
dacă aceasta este etanşă şi nedeteriorată.
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Verificarea sistemului de propulsie
1. Duceţi aparatul pe o suprafaţă aderentă

(de ex. beton sau asfalt).
2. Opriţi motorul.
3. Acţionaţi sistemul de propulsie.
4. Încercaţi să trageţi aparatul spre înapoi.
Dacă roţile din spate se blochează, sistemul de
propulsie este reglat corect. Dacă aparatul
permite tragerea, sistemul de propulsie trebuie
să fie reglat.

1

Reglarea sistemului de propulsie
Rotiţi şurubul de poziţionare (1) de la sistemul
de propulsie astfel încât roţile să se blocheze
cu sistemul de propulsie acţionat când aparatul
este tras. Dacă nu se observă nicio
îmbunătăţire după reglare, solicitaţi verificarea
aparatului la un atelier de specialitate autorizat.

Verificarea frânei de parcare

Pericol!
Dacă frâna de parcare nu este
reglată corect, aparatul poate rula
necontrolat.
Asiguraţi-vă că frâna de parcare
funcţionează întotdeauna impecabil.

1. Duceţi aparatul pe o suprafaţă aderentă
(de ex. beton sau asfalt).

2. Eliberaţi maneta sistemului de propulsie şi
pârghia frânei.
ð Frâna de parcare este acţionată.

3. Încercaţi să trageţi aparatul spre înapoi.
Dacă roţile din spate se blochează, frâna de
parcare este reglată corect. Dacă aparatul se
poate trage, frâna de parcare trebuie să fie
reglată în cadrul unui atelier de specialitate
autorizat.

Lubrifierea cu unsoare
Reglarea înălţimii de tăiere la axa din faţă este
indicată printr-un niplu de lubrifiere.

1. Curăţaţi niplul de lubrifiere.
2. Lubrifiaţi niplul de lubrifiere cu pompa de

gresare manuală (1-2 curse).
3. Îndepărtaţi excesul de unsoare scurs din

lagăre în urma presării.
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Verificarea cuţitului

Pericol!
Un cuţit montat şi întreţinut
impropriu provoacă un pericol
considerabil de vătămare.
Lucrările la cuţit sunt permise numai
unui atelier de specialitate autorizat.

Utilizaţi mănuşi rigide când verificaţi
cuţitul.

Lucrările la cuţit necesită cunoştinţe de
specialitate deosebite, deoarece este necesară
verificarea excentricităţilor şi trebuie respectate
valorile de cupluri.

Controlaţi dacă există uzură, deteriorare şi
fisuri la cuţit şi la toate piesele de fixare

– înaintea fiecărei activităţi de cosire şi după
aceasta.

– dacă sesizaţi modificări.

Toate piesele ilustrate ale cuţitului şi piesele de
fixare ale acestora trebuie schimbate

– dacă se constată deteriorări sau fisuri.

– cel puţin anual sau la fiecare 50 ore de
funcţionare, indiferent dacă există uzură sau
nu. Materialul oboseşte, poate forma fisuri,
ceea ce pune în pericol persoanele şi
bunurile materiale.

Vibraţiile sunt un indiciu de

– uzură excesivă sau unilaterală a cuţitului
sau

– deteriorare a elementelor de fixare ale
motorului sau mecanismului de tăiere.

Cuţitul ascuţit impropriu creşte sarcina de
solicitare a aparatului şi duce la formarea
fisurilor de vibraţie şi a rupturilor.

Fragmentele de rupere aruncate pot provoca
vătămări grave.

Schimbarea cuţitului

12

1
1

1

2
2

2

Înlocuirea cuţitului este absolut necesară:

– Când se ajunge la unul dintre marcajele de
uzură (1). Pe cuţitele originale sunt prezente
marcaje de uzură (ştanţe sub formă de bile
pe partea inferioară a cuţitului).

– Dacă grosimea cuţitului la muchia
posterioară a paletei (2) sau într-un loc
oarecare scade sub 1 mm (tăişul este
exclus).

Cuţit original
Recunoaşteţi un cuţit AS original după
imprimările:

AS GXXXXXXXX sau EXXXXX

Imprimarea corespunde numărului piesei de
schimb.

Verificarea cuplajului cuţitului
Verificaţi funcţionarea cuplajului cuţitului prin
decuplarea cuţitului. Cuţitul trebuie să ajung în
repaus de la turaţia completă de funcţionare în
mai puţin de 7 secunde. Adresaţi-vă atelierul
dumneavoastră de specialitate autorizat dacă
nu se întâmplă acest lucru.
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Întreţinerea specială la
aparatele în 2 timpi

Întreţinerea motorului

Pericol!
Dacă turaţia este reglată la o
valoare prea ridicată, este posibilă
aruncarea de obiecte. Motorul poate
suferi deteriorări şi se produce un
nivel ridicat de zgomot.
Nu modificaţi reglajul de bază al
carburatorului sau reglajul turaţiei.

Deosebit de importantă pentru o durată de
utilizare îndelungată a motorului este răcirea
suficientă a motorului.

Menţineţi
- apărătoarea motorului (grilajul ventilatorului),
- toba de eşapament (grilajul de protecţie) şi
- nervurile de răcire ale motorului
în permanenţă curate.

Verificarea bujiei

Pericol!
Instalaţia de aprindere generează un
câmp electromagnetic.
Purtătorii de stimulatoare cardiace
nu au aprobarea de a lucra la
piesele conductoare electric.

Bujiile murdărite diminuează puterea motorului.
Curăţaţi electrozii bujiei cu o perie din alamă.
Verificaţi distanţa dintre electrozi (consultaţi
secţiunea „Date tehnice“). Aveţi în vedere ca
izolatorul din jurul electrodului să nu fie
deteriorat. Nu utilizaţi în niciun caz o bujie
deteriorată.

Strângeţi ferm bujia la cuplul indicat în
secţiunea Date tehnice.

Întreţinerea filtrului de aer

Pericol!
Substanţele de curăţare duc la
apariţia pericolului de incendiu sau
de explozie.
Nu curăţaţi niciodată filtrul de aer cu
solvenţi inflamabili.

Precauţie!
Curăţarea cu aer comprimat a
filtrului de aer determină
deteriorarea ţesăturii filtrului şi îl face
inutilizabil.
Înlocuiţi filtrul de aer dacă acesta
este contaminat.

Precauţie!
În cazul utilizării unor filtre de aer din
comerţ, motorul poate suferi
deteriorări.
Utilizaţi numai cartuşe de filtre de
aer originale marca AS-Motor.

Atenţie! Murdăria acumulată în filtrul de aer
poate pătrunde în carburator în momentul
înlocuirii filtrului, putându-l deteriora.

1. Deşurubaţi capacul filtrului de aer.
2. Extrageţi cu atenţie elementul de filtru.

Aveţi grijă ca în carburator să nu pătrundă
niciun fel de particule de murdărie din
interiorul carcasei filtrului de aer.

3. Astupaţi cu o lavetă curată orificiul de
aspirare.

4. Curăţaţi cu atenţie interiorul carcasei
filtrului de aer.

5. Îndepărtaţi prin ciocănire murdăria grosieră
şi care se desprinde uşor de pe elementul
de filtru. Înlocuiţi elementul de filtru cu unul
nou dacă murdăria este persistentă şi se
întinde pe suprafeţe mari.

6. Scoateţi laveta din orificiul de aspirare.
7. Introduceţi la loc elementul de filtru.
8. Înşurubaţi din nou ferm capacul filtrului de

aer.
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Întreţinerea specială la
aparatele în 4 timpi

Întreţinerea curentă a motorului

Pericol!
Dacă turaţia este reglată la o
valoare prea ridicată, este posibilă
aruncarea de obiecte. Motorul poate
suferi deteriorări şi se produce un
nivel ridicat de zgomot.
Nu modificaţi reglajul de bază al
carburatorului sau reglajul turaţiei.

Manualul de exploatare al motorului este
întocmit de producătorul motorului. El conţine
toate reglementările obligatorii de întreţinere
curentă şi condiţiile de garanţie pentru motor.
Dacă este necesară o lucrare de garanţie la
motor, vă rugăm să vă adresaţi atelierului
dumneavoastră de specialitate autorizat sau
celui mai apropiat dealer autorizat pentru
motoare.

Deosebit de importantă pentru o durată de
utilizare îndelungată a motorului este răcirea
suficientă a motorului.

Menţineţi
- apărătoarea motorului (grilajul ventilatorului),
- toba de eşapament (grilajul de protecţie) şi
- nervurile de răcire ale motorului
în permanenţă curate.

Verificarea nivelului uleiului de
motor
Nivelul uleiului nu trebuie să fie niciodată prea
scăzut; în caz contrar, motorul poate fi
deteriorat. Nu încărcaţi niciodată cu prea mult
ulei. În caz contrar, apare pericolul ca uleiul să
ajunge în filtrul de aer şi să îl distrugă.

În acest sens, aveţi în vedere manualul de
exploatare ataşat al motorului.

Verificarea bujiei

Pericol!
Instalaţia de aprindere generează un
câmp electromagnetic.
Purtătorii de stimulatoare cardiace
nu au aprobarea de a lucra la
piesele conductoare electric.

Bujiile murdărite diminuează puterea motorului.
Curăţaţi electrozii bujiei cu o perie din alamă.
Verificaţi distanţa dintre electrozi (a se vedea
manualul de exploatare editat de producătorul
motorului). Aveţi în vedere ca izolatorul din
jurul electrodului să nu fie deteriorat. Nu
utilizaţi în niciun caz o bujie deteriorată.

Strângeţi ferm bujia la cuplul corect (a se
vedea manualul de exploatare editat de
producătorul motorului).

Întreţinerea curentă a filtrului de
aer

Pericol!
Substanţele de curăţare duc la
apariţia pericolului de incendiu sau
de explozie.
Nu curăţaţi niciodată filtrul de aer cu
solvenţi inflamabili.

Aveţi în vedere în permanenţă ca filtrul de aer
să fie curat. Un filtru de aer murdar diminuează
puterea motorului şi creşte uzura motorului şi
consumul de carburant. Indiferent de numărul
orelor de funcţionare, cartuşul filtrului trebuie
să fie schimbat cel puţin anual. Nu exploataţi
motorul fără filtrul de aer.

În acest sens, aveţi în vedere manualul de
exploatare ataşat al motorului.
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Asamblarea

Pachetul de livrare
Aparatul este livrat într-o cutie de carton.

Din pachetul de livrare fac parte:

– Aparatul.

– Trusa de scule.

– Acest manual de utilizare.

– Certificat de producţie.

– Manual de utilizare eliberat de producătorul
motorului (aparate în 4 timpi).

Dezambalarea
1. Deschideţi partea superioară a cutiei de

carton.
2. Extrageţi piesele libere din cutia de

carton.
3. Tăiaţi partea frontală a cutiei de carton.
4. Rabataţi ghidonul în sensul deschiderii

(consultaţi Rabatarea în sus a aparatului).
5. Controlaţi presiunea aerului în anvelope

(consultaţi secţiunea Date tehnice).
6. Împingeţi pârghia frânei spre ghidon

pentru a dezactiva frâna şi glisaţi aparatul
afară din cutia de carton.

Rabatarea în sus a aparatului

2
1

Abb. 14:

1. Desprindeţi fişa cu arc (2) dintre bara de
ghidare şi manivela de reglare a
înălţimii (1).

2. Rabataţi în sus bara de ghidare până când
se fixează în poziţie.

3

4
5

Abb. 15:

3. Trageţi gaura de fixare bolţul de blocare (3)
pentru reglarea laterală a ghidonului.

4. Atenţie: nu striviţi cablurile Bowden la
pivotarea ghidonului.
Pivotaţi ghidonul în sens orar în poziţia
dorită. Lăsaţi bolţul de blocare să se fixeze
în poziţie în una din cele trei găuri de fixare
de la bara de ghidare.

5. Desfaceţi piedica roţii pivotante (4) de la
cele două roţi din faţă.

6. Rabataţi cadrul de protecţie (5) în jos.
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1

2

Abb. 16:

7. Rabataţi manivela pentru reglarea
înălţimii (1) spre partea frontală.

8. Blocaţi manivela pentru reglarea înălţimii
cu ajutorul fişei cu arc (2) de la cadrul de
protecţie.

Depozitarea
Atenţie: Nu depozitaţi sau transportaţi aparatul
în poziţia de curăţare.
Este posibilă revărsarea de carburant şi ulei,
care murdăresc sau deteriorează aparatul şi
solul.

Păstrarea
Păstraţi aparatul într-un spaţiu închis, uscat şi
bine aerisite, în locuri inaccesibile copiilor.
Remediaţi fără excepţie defecţiunile la aparat
înainte de a-l depozita, astfel încât aparatul să
fie în permanenţă într-o stare care prezintă
siguranţă în funcţionare. Lăsaţi motorul să se
răcească înainte de a depozita aparatul în
spaţii închise.

Aveţi în vedere şi indicaţiile referitoare la
depozitare din manualul de exploatare ataşat,
editat de producătorul motorului.

Depozitarea îndelungată
1. Aveţi în vedere indicaţiile de securitate

pentru lucrul cu carburantul.
2. Golirea rezervorului de carburant:

introduceţi o bucată de furtun pe robinetul
de benzină şi lăsaţi carburantul să curgă
într-un rezervor de carburant avizat.

3. Golirea carburatorului: porniţi motorul şi
lăsaţi-l să meargă, până când se opreşte
de la sine.

4. Curăţaţi temeinic aparatul.
5. Reparaţi locurile unde vopseaua este

deteriorată (pentru spray-ul cu vopsea,
consultaţi secţiunea Accesorii).

6. Conservaţi motorul:
– Deşurubaţi bujia.
– Introduceţi o linguriţă de ulei de motor

în orificiul pentru bujie.
– Trageţi încet şi complet cablul

demarorului (distribuirea uleiului în
cilindru).

– Înşurubaţi din nou bujia.
– Nu aşezaţi fişa bujiei!

Dispuneţi în toamnă verificarea aparatului la un
atelier de specialitate autorizat!

Aveţi în vedere şi indicaţiile referitoare la
depozitare din manualul de exploatare ataşat,
editat de producătorul motorului.

Repunerea în funcţiune
Înainte de o punere în funcţiune a aparatului
după o perioadă îndelungată de staţionare,
executaţi lucrările descrise în capitolul
Întreţinerea curentă.
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Piese de schimb
Exploatarea fiabilă şi fără riscuri a aparatului
depinde şi de calitatea pieselor de schimb
utilizate. Este permisă utilizarea numai a
pieselor de schimb originale şi accesoriilor
care au fost avizate de „AS-Motor Germany“.
În cazul montării unor piese de altă
provenienţă, garanţia legală, garanţia pentru
piesa de altă provenienţă, pentru aparat şi
răspunderea pentru prejudiciile ulterioare îşi
pierd valabilitatea.

Transmiteţi atelierului dumneavoastră de
specialitate autorizat tipul aparatului şi numărul
de serie al aparatului, atunci când comandaţi
piese de schimb.

Piese de uzură
Unele piese sunt piese de uzură. Ele se
uzează în timpul folosirii şi trebuie să fie
înlocuite. De aceea, pentru următoarele piese
nu există garanţie:

Cuţit, lamele de cuţit, traversa cuţitului,
şuruburile cuţitului, şaibele de alunecare,
curelele trapezoidale, lanţuri, cablurile
Bowden, cablurile demarorului, discul de
presiune, filtrul de aer, bujii, arcurile-disc,
plăcile de siguranţă din tablă, siguranţe, şaibe,
plăcile de presiune, şaibele de presiune,
perdele de protecţie, perdele deflectoare, roţi,
anvelope.

Eliminarea ca deşeu sortat
Aparatul taie şi mărunţeşte vegetaţia într-o
singură etapă de lucru. Vegetaţia mărunţită
putrezeşte rapid şi, de aceea, poate să rămână
ca strat pe sol.

Eliminaţi ca deşeu sortat uleiul vechi şi benzina
veche conform dispoziţiilor locale sau predaţi-
le la centrul dumneavoastră de vânzări pentru
ulei.

Ambalajele, aparatul şi accesoriile sunt
fabricate din materiale reciclabile şi se vor
elimina ca deşeu sortat în mod corespunzător.

Garanţia pentru produs
Găsiţi condiţiile de garanţie în pagina noastră
web AS-Motor.

Vă rugăm să tipăriţi documentele pe care le
primiţi la înregistrarea online. Păstraţi-le
împreună cu documentul dumneavoastră de
cumpărare.
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Defecţiuni posibile
Tabelul următor conţine defecţiunile care apar cel mai frecvent şi înlăturarea acestora. În cazul
altor defecţiuni, apelaţi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat.

Găsiţi un atelier de specialitate autorizat în pagina noastră de internet www.as-motor.de.

Defecţiune Cauza posibilă Soluţionare

Motorul nu porneşte Aduceţi maneta de acceleraţie
în poziţia „0“.

Poziţionaţi maneta de acceleraţie în
poziţia pentru „mers în gol“.

Robinetul de benzină închis. Deschideţi robinetul de benzină. La
aparatele cu două robinete de benzină,
deschideţi-le pe ambele.

Şurubul de aerisire a
rezervorului închis.

Deschideţi şurubul de aerisire a
rezervorului.

Nu există carburant în
rezervor.

Completaţi cu carburant.

Clapeta demarorului/şocul
deschis.

Închideţi clapeta demarorului.

Fişa bujiilor scoasă. Acordaţi atenţie indicaţiilor de
securitate! Introduceţi fişa bujiilor.

Motorul „înecat“ din cauza mai
multor tentative de pornire.

Scoateţi prin rotire bujia şi, cu robinetul
de benzină închis, executaţi pornirea
de mai multe sau uscaţi bujia şi
introduceţi-o din nou prin rotire.

Filtrul de aer îmbâcsit. Întreţinerea filtrului de aer (consultaţi
mai jos secţiunea Întreţinerea şi
curăţarea).

Bujia încărcată cu calamină,
deteriorată sau distanţa dintre
electrozi greşită.

Curăţaţi bujia şi verificaţi distanţa dintre
electrozi (consultaţi secţiunea
Întreţinerea şi curăţarea). Înlocuiţi bujia
dacă este necesar.

Fişă greşită a bujiei. Utilizaţi fişa de bujie prescrisă
(consultaţi informaţiile privind piese de
schimb disponibile la atelierul de
specialitate autorizat).

Carcasa cositoarei este
înfundată.

Consultaţi secţiunea Întreţinerea şi
curăţarea.

Carburant necorespunzător,
murdărit sau vechi.

Curăţaţi circuitul carburantului (atelierul
de specialitate autorizat). 
Utilizaţi în permanenţă carburant
proaspăt.
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Motorul porneşte
nesatisfăcător sau
funcţionează
neregulat

Clapeta demarorului/şocul
închis.

Deschideţi clapeta demarorului/şocul.

Filtrul de aer îmbâcsit. Întreţinerea filtrului de aer (consultaţi
mai jos secţiunea Întreţinerea şi
curăţarea).

Carburant necorespunzător,
murdărit sau vechi.

Utilizaţi în permanenţă carburant
proaspăt.

Bujia încărcată cu calamină,
deteriorată sau distanţa dintre
electrozi greşită.

Curăţaţi bujia şi verificaţi distanţa dintre
electrozi (consultaţi secţiunea
Întreţinerea şi curăţarea). Înlocuiţi bujia
dacă este necesar.

Fişă greşită a bujiei. Utilizaţi fişa de bujie prescrisă
(consultaţi informaţiile privind piese de
schimb disponibile la atelierul de
specialitate autorizat).

Orificiul pentru decompresie
este înfundat.

Atelierul de specialitate autorizat.

Carcasa cositoarei este
înfundată.

Consultaţi secţiunea Întreţinerea şi
curăţarea.

Nicio punere în
mişcare la acţionarea
manetei sistemului
de propulsie

Cureaua sistemului de
propulsie este tensionată
insuficient.

Consultaţi Verificarea sistemului de
propulsie.

Cuţitul nu se roteşte Cureaua trapezoidală nu este
suficient de tensionată sau
este deteriorată.

Atelierul de specialitate autorizat.

Cablul Bowden defect. Atelierul de specialitate autorizat.

Vibraţii intense pe
parcursul 
funcţionării

Excentricitate la cuţit din cauza
reascuţirii greşite sau rupturilor
de pe cuţit.

Solicitaţi reascuţirea şi echilibrarea
cuţitului la un atelier de specialitate
autorizat. Dispuneţi schimbarea
imediată a unui cuţit deteriorat.

Axul de acţionare a cuţitului
îndoit prin coliziuni cu corpuri
străine.

Atelierul de specialitate autorizat.

Sistemul de fixare a motorului
este slăbit.

Atelierul de specialitate autorizat.

Sistemul de fixare a cuţitului
este slăbit.

Atelierul de specialitate autorizat.

Zgomote anormale Elemente de fixare slăbite. Atelierul de specialitate autorizat.

Toba de eşapament defectă. Atelierul de specialitate autorizat.



34

Motorul devine
fierbinte

Grilajul ventilatorului murdărit. Curăţaţi grilajul ventilatorului.

Nervurile de răcire ale
motorului sunt murdărite.

Solicitaţi curăţarea nervurilor de răcire
de către atelierul de specialitate
autorizat.

Motorul scoate fum Filtrul de aer murdărit sau
îmbibat cu ulei.

Executaţi întreţinerea curentă la filtrul
de aer sau înlocuiţi-l (a se vedea la
Întreţinerea curentă şi curăţarea).

Nivelul uleiului prea ridicat. Coborâţi nivelul uleiului până la marcaj
la atelierul de specialitate autorizat.

Tăiere imperfectă,
gazonul este
inestetic

Cuţitul este tocit sau uzat. Solicitaţi reascuţirea şi echilibrarea
cuţitului de către atelierul de
specialitate autorizat. Dispuneţi
schimbarea imediată a unui cuţit
deteriorat.

Viteza de deplasare este prea
mare în raport cu înălţimea de
tăiere.

Diminuaţi viteza de deplasare şi/ sau
alegeţi înălţimea de tăiere corectă.

Carcasa cositoarei foarte
murdară.

Curăţare.

Presiune diferită în anvelope. Verificaţi presiunea în anvelope.

Rezultatul tocării
resturilor vegetale
este nesatisfăcător
când vegetaţia este
înaltă

Viteza de deplasare prea
ridicată.

Reduceţi viteza de deplasare.

Rezultatul tocării
resturilor vegetale
este nesatisfăcător
când vegetaţia este
scurtă

Vegetaţia este aruncată prea
rapid.

Majoraţi viteza de deplasare.

Canalul de aruncare
este înfundat

Cosire de iarbă prea înaltă sau
prea umedă.

Adaptaţi înălţimea de tăiere şi viteze
de cosire la condiţiile de cosire.

Cuţitul uzat. Atelierul de specialitate autorizat.

Turaţia motorului prea scăzută,
deşi acceleraţia este la maxim.

Atelierul de specialitate autorizat.

Aparatul nu se
opreşte când frâna
este acţionată

Frâna reglată greşit, uzată sau
defectă.

Atelierul de specialitate autorizat.

Aparatul nu se
opreşte

Cureaua sistemului de
propulsie nu se decuplează.

Atelierul de specialitate autorizat.

Motorul nu se
opreşte

Sistemul de deconectare
defect.

Închideţi robinetul de benzină.
Atelierul de specialitate autorizat.
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Anvelopele se
dezumflă

Rădăcini sau obiecte ascuţite
deteriorează anvelopele.

După caz, utilizaţi gel de protecţie a
anvelopelor (atelierul de specialitate
autorizat).
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Accesorii

Spray cu vopsea 400 ml, culoare portocaliu: G00011050
Contorul orelor de funcţionare: G06927008
Indicator de înclinaţie: G06950027
Anvelope duble: G06321009
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Raporturi de amestec pentru carburant

Benzină Ulei complet sintetic pentru
motoare în doi timpi

Numai cu Titan 2T 100S

(cifra octanică de minimum
CO/R 91)

1:50 1:100

Litri Litri (=ml/cm3) Litri (=ml/cm3)

1 0,02 (20) 0,01 (10)

2 0,04 (40) 0,02 (20)

3 0,06 (60) 0,03 (30)

4 0,08 (80) 0,04 (40)

5 0,1 (100) 0,05 (50)

10 0,2 (200) 0,1 (100)

20 0,4 (400) 0,2 (200)

Nu utilizaţi amestecuri cu ulei în proporţie mai mare de 1:50 (de exemplu, 1:35).

O cantitate prea mare de ulei produce depuneri de calamină şi reduce durata de viaţă utilă a
motorului.

Utilizaţi numai uleiuri complet sintetice pentru motoare în doi timpi, prevăzute special pentru
amestecare. Nu utilizaţi ulei mineral pentru motoare în doi timpi.

Utilizarea uleiurilor de motor sau de uleiuri uzate produce deteriorări ale motorului.

În aceste cazuri, drepturile de garanţie din partea furnizorului sunt excluse.
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Date tehnice AS 63 2T

Modelul AS 63 2T

Domeniul de utilizare (temperatura) 0 - 30 °C

Motorul, tipul constructiv
Producător
Tip
Capacitatea cilindrică
Puterea
Turaţia motorului

Motor în doi timpi cu un cilindru cu pornire
uşoară
AS-Motor
AS 165 ES (EasyStart)
165 cm3

4,5 kW (6,1 CP)
3800 min-1

Bujia
Cuplu
Distanţa dintre electrozi pentru o caracteristică
optimă de pornire

NGK BR6HS
25 Nm
0,5 - 0,7 mm

Dispozitivul de tăiere, tip
Înălţimea de tăiere

2 cuţite (cuţit în cruce)
50, 65, 80, 100 mm, pe fiecare axă

Înălţimea vegetaţiei până la aproximativ 100 cm

Lăţimea de tăiere 61 cm

Dispozitivul de pornire Cablu de pornire

Sistemul de propulsie Propulsie pe roţile din spate cu Variomat
pentru reglarea progresivă a vitezei

Viteza înainte 2,0 - 4,0 km/h

Randament maxim pe suprafaţă Aproximativ 2400 m2/h

Cote şi greutate
Cotele de transport cu ambalajul L/l/H
Cotele de lucru L/l/H
Masa

102/72/78 cm
191/70/99 cm
77 kg

Cantităţi de umplere
Rezervorul de carburant 3 litri

Nivelul de zgomot 
conform DIN EN 12733
Nivelul maxim măsurat al puterii acustice LWA

Nivelul presiunii acustice în locul de operare LpA

Incertitudine de măsurare k

101,2 dB
89,5 dB
3,0 dB (A)

Valoarea emisiilor de vibraţii
conform DIN EN 12733
Vibraţii în mână-braţ ah,W

Incertitudine de măsurare U
2,9 m/s2 
2 m/s2

Presiunea din pneurile din spate 1 - 2 bari
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Date tehnice pentru aparatele în 4 timpi

Modelul AS 63 4T B&S AS 63 4T Honda

Domeniul de utilizare (temperatura) 0 - 30 °C

Motorul, tipul constructiv
Producător
Tip
Capacitatea cilindrică
Puterea
Turaţia motorului

Motor în patru timpi cu un
cilindru
Briggs & Stratton
Series 850, I/C
190 cm3

3,7 kW (5,0 CP)
3600 min-1

Motor în patru timpi cu un
cilindru
Honda
GXV 160
163 cm3

3,2 kW (4,3 CP)
3600 min-1

Dispozitivul de tăiere, tip
Înălţimea de tăiere

2 cuţite (cuţit în cruce)
50, 65, 80, 100 mm, pe fiecare axă

Înălţimea vegetaţiei până la aproximativ 90 cm până la aproximativ 80 cm

Lăţimea de tăiere 61 cm

Dispozitivul de pornire Cablu de pornire

Sistemul de propulsie Propulsie pe roţile din spate cu Variomat pentru
reglarea progresivă a vitezei

Viteza înainte 1,8 - 3,8 km/h

Randament maxim pe suprafaţă Aproximativ 2300 m2/h

Cote şi greutate
Cotele de transport cu ambalajul L/l/H
Cotele de lucru L/l/H
Masa

102/72/78 cm
191/70/99 cm
74 kg

102/72/78 cm
191/70/99 cm
84 kg

Cantităţi de umplere
Rezervorul de carburant 3 litri

Nivelul de zgomot 
conform DIN EN 12733
Nivelul maxim măsurat al puterii
acustice LWA

Nivelul presiunii acustice în locul de
operare LpA

Incertitudine de măsurare k

94,9 dB

82,8 dB

3,0 dB (A)

96,1 dB

87,3 dB

3,0 dB (A)

Valoarea emisiilor de vibraţii
conform DIN EN 12733
Vibraţii în mână-braţ ah,W

Incertitudine de măsurare U
3,0 m/s2 
2 m/s2

2,7 m/s2 
2 m/s2

Presiunea din pneurile din spate 1 - 2 bari
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Declaraţie de conformitate

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann
www.as-motor.de

Declaraţie de conformitate

Declarăm că maşina de cosit vegetaţie

Tip AS 63 2T AS 63 4T B&S AS 63 4T Honda

Începând cu numărul de serie 027015120001 026915120001 027516090001

în varianta pusă în circulaţie de noi, corespund tuturor
cerinţelor în vigoare privind securitatea şi sănătatea
aferente directivelor CE menţionate.

- 2006/42/CE
- 2014/30/UE
- 97/68/CE

Funcţia:
Aparatul este destinat exclusiv tăierii ierbii sau plantelor
asemănătoare de pe suprafeţe îngrijite, în agricultură,
silvicultură şi peisagistică, care se cosesc cel puţin o
dată pe an.

Norme aplicate: DIN EN 12733

Păstrarea documentaţiilor tehnice: 
AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann

Bühlertann, la Noiembrie 2016

Eberhard Lange
Director general

Împuternicit Frank Einsiedler
Conducere dezvoltare
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AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann
www.as-motor.de

Echipamente profesionale pentru grădinărit şi peisagistică

Allmäher® Cositoare manevrabilă pentru păşuni, pentru îngrijirea extensivă
a suprafeţelor înierbate. Maşinile Allmäher mărunţesc fiabil iarba,
desişul şi buruienile cu înălţimea de un metru.

Maşină cu scaun
Allmäher®

Confort în operare şi randament ridicat pe unitatea de suprafaţă,
întrunite într-o cositoare compactă cu scaun. Centrul de greutate
la mică înălţime, repartizarea optimă a greutăţii şi ampatamentul
lat vă oferă un maxim de utilitate pe pante şi rezerve de energie.

Cositoare cu evacuare prin
spate

Maşini profesionale de cosit gazonul cu evacuare prin spate. Cu
acţionare pe roţi şi reglare progresivă a vitezei, pentru rezultate
remarcabile de tăiere şi captare în orice situaţie.

Cositoare cu rotor Alternativa economică la cositoarea tip grindă. Ideale şi pentru
producerea de furaj. Iarba este depusă fără a fi mărunţită în
lateral pe o pală.

Cositoare cu mărunţitoare Cuţitele bătătoare cu lagăre mobile deviază pietrele şi
obstacolele, mărunţind de mai multe ori materialul tăiat.

Cositoare cu evacuare prin
lateral

Maşină polivalentă şi robustă cu evacuare prin lateral, cu
acţionare pe roţi şi o carcasă din oţel gros de 3 mm, cu strat de
acoperire din plastic.

Cositoare cu tocătoare de
resturi vegetale

Tocarea resturilor vegetale economiseşte timp şi costuri.
Resturile vegetale rămân pe sol şi dispar în suprafaţa cosită,
astfel încât nu sunt necesare eforturi pentru ca iarba tăiată să fie
înlăturată.

Erbacee sălbatică Hex Îndepărtează buruienile într-o modalitate menajantă, rapid şi fără
chimicale: pe suprafeţele de trafic, pe ziduri, borduri şi între
pietrele de pavaj.
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