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Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual. În felul acesta evitați posibilele 

accidente, vă asigurați că garanția rămâne valabilă și mențineți utilajul într-o formă bună, evitând uzura 

excesivă. 

 

INSTRUCȚIUNI GENERALE 

Stimate client 

 

Tocmai ați achiziționat cositoarea cu discuri Fimaks și vă felicităm pentru alegerea dvs. Aceasta este un 

utilaj profesional proiectat și fabricat cu cea mai mare atenție. Astăzi, țineți în mână un utilaj cu o putere 

remarcabilă și o lungă durată de viață. Aveți posibilitatea să utilizați utilajul mult timp fără probleme, cu 

condiția să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile de operare și de întreținere.  

Acest manual de operare și întreținere constă în informații care vă vor ajuta în următoarele moduri: 

• Să cunoașteți mai bine Cositoarea cu Discuri și să beneficiați de cele mai bune condiții de lucru 

posibile prin tehnologia avansată de care dispune.  

• Pentru a obține cele mai bune performanțe permanent doar urmând această versiune finală și 

simplificată a manualului de operare și instrucțiuni.  

• Să acționați în caz de accident fără nici un pericol și fără pierdere de timp. Timpul petrecut citind 

acestui manual va fi mai mult decât recompensat cu informațiile și detaliile tehnice pe care le veți 

obține. 

 

SERVICE OFERIT DE FIMAKS 

 

• Perioada de service începe o dată cu livrarea produsului. Vă rugăm să numărați numărul de cutii 

livrate pentru a vă asigura că ați primit accesoriile necesare ale utilajului. 

• Dealerul dvs. autorizat este singura persoană cu care trebuie să vă consultați. El este special instruit 

pentru a utiliza utilajul în modul cel mai potrivit. Personalul service-ului autorizat vă va ajuta să vă 

rezolvați problemele oferindu-vă sprijin specializat.  

• Service-ul înseamnă, de asemenea, furnizarea pieselor de schimb de care aveți nevoie, în cel mai 

scurt timp posibil. FİMAKS garantează livrarea către dealerii autorizați în cel mai scurt timp 

posibil.  

• Durata de viață a utilajului este de 10 ani în condiții normale de funcționare 
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ETICHETA CU SERIA ȘI NUMĂRUL UTILAJULUI 

Această etichetă permite identificarea datei de fabricație a mașinii, a modelului și a numărului de serie. 

Eticheta se află pe partea principală a mașinii. 

FMDM 210: 5 discuri – lățimea de 

lucru 2,20 m 

 

FMDM 245: 6 discuri – lățimea de 

lucru 2,45 m 

 

FMDM 285: 7 discuri – lățimea de 

lucru 2,85 m 

 

 

                 FIMAKS 

Serie ...........  Nr. ............................ 

Tip .................... Data .................... 
 

 

 

 
 

   

Acestea sunt informațiile furnizate de eticheta cu seria și numărul utilajului dvs. Datele de pe această 

plăcuță vă ajută să dețineți toate informațiile necesare distribuitorului dvs. autorizat sau tehnicianului 

FİMAKS. 

Tipul utilajului  

 

Seria și numărul  

 

Data fabricării  
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INDICATOARE DE AVERTIZARE 

 

Pericol - obiecte care zboară; păstrați distanța de siguranță  

față de utilaj pe perioada de funcționare a motorului 

 

 

Stați la distanță de componentele utilajului care se deplasează 

 

 

Așteptați până când toate componentele mașinii s-au oprit complet  

înainte de a le atinge 

 

 

Închideți ambele laterale de protecție înainte de a conecta 

arborele p.t.o. (cardan direcție) 
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Stați la distanță de cuțitul de tăiat iarba,  

atâta timp cât motorul tractorului funcționează cu conectare p.t.o. 

 

 

Nu atingeți niciodată zona periculoasă de zdrobire  

atâtă timp cât se deplasează componente. 

 

 

Opriți motorul și scoateți cheia înainte de a efectua  

lucrări de întreținere sau reparații. 

 

PRINDEREA ECHIPAMENTULUI LA TRACTOR 

Mufa cu 3 pini a cositorii poate fi aranjată în patru moduri diferite pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni 

ale tractorului. Primul aranjament de dispunere de 3 poziții prezentat mai jos plasează prima lamă de tăiere 

cel mai aproape de tractor. La fiecare aranjament ulterior lama este mai departe. Selectați un aranjament al 

pinilor care va permite ca prima lamă de tăiere să se extindă dincolo de roata din spate dreapta a tractorului, 

suficient de departe pentru a tăia o pală de iarba fără ca roata tractorului să treacă peste materialul tăiat. 
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Prima dispunere  

a celor 3 pini 

 

 

 

A doua dispunere 

 a celor 3 pini 

și atașarea rapidă cat. II 

 

 

 

 

A treia dispunere 

 a celor 3 pini 

 

 

 

 

Prima dispunere 

 a celor 3 pini 

 
 

                     

 

Aranjarea roților tractoarelor la lama de tăiat a cositorii. Dimensiunea "X" ar trebui să fie de cel puțin 10 

cm. 

AVERTISMENT: Asigurați-vă că transmisia este conectată corect. O furcă liberă poate aluneca și poate 

provoca vătămări corporale sau deteriorarea cositorii. 

ATENȚIE: Prin natura lui, discul rotativ aruncă resturi și, deși perdeaua oprește cea mai mare parte a 

acestora, unele resturi pot fi aruncate în direcția persoanei care conduce tractorul. Folosiți un tractor cu 

cabină sau cu scut pentru a proteja tractoristul de resturile aruncate. 
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1. Aduceți tractorul la cositoarea cu discuri, astfel încât brațele inferioare cu 3 puncte să fie aliniate cu pinii 

de ridicare inferiori ai cositorii. Conectați-i la brațele inferioare cu 3 puncte cu ajutorul unui dispozitiv de 

atașare corespunzător. Prindeți și mufa superioară în 3 puncte.  

2. Ridicați ușor bara de tăiere a cositorii prin acționarea cilindrului hidraulic.  

3. Ajustați lungimea celor două brațe de legătură ale tractorului pentru a împiedica mișcarea dintr-o parte 

în alta.  

4. Lanțul de verificare este utilizat atunci când cârligul cu 3 puncte al tractorului nu poate menține cositoarea 

în poziția de lucru. Atașați lanțul de verificare la legătura centrală superioară a tractorului, asigurându-vă 

că știftul de oprire al cârligului este aliniat cu indicatorul de funcționare. Aceasta se numește poziția de 

lucru. 

IMPORTANT: Cositoarea trebuie să fie adusă la nivel la brațele cu 3 

puncte pentru ca aceasta și știftul de blocare al cârligul să funcționeze 

corespunzător. 
 

5. Cu cositoarea atașată, parcați tractorul pe o suprafață plană și reglați brațele inferioare în 3 puncte pentru 

a alinia cositoarea. Verificați nivelul prin măsurarea distanței de la centrul pinilor de conectare la podea. 

Această distanță ar trebui să fie aceeași pentru ambii pini de conectare.  

6. Ridicați piciorul de sprijin și poziționați-l în sus. 

IMPORTANT: Tractorul trebuie să aibă suficientă contragreutate în 

partea din față pentru transportul pe teren accidentat pentru ca roțile 

din față să nu se ridice de la pământ. 
 

7. Adăugați greutăți de balast în partea din față a tractorului pentru a compensa greutatea cositoarerii. 
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DEPLASAREA PE DRUMURILE PUBLICE 

ATENȚIE: Când vă deplasați pe drumurile publice noaptea sau în timpul zilei, utilizați luminile și 

dispozitivele auxiliare pentru avertizarea adecvată a operatorilor altor vehicule. Respectați toate legile 

federale, naționale și locale. 

IMPORTANT: Deconectați arborele pto înainte de a ridica cositoarea 

pentru a o pune în poziția pentru deplasare. 

 

OBSERVAȚIE: La ridicarea cositorii în poziția pentru deplasare, 

asigurați-vă că arborele de transmisie PTO nu atinge nici tractorul și 

nici cositoarea. 

 
1. Ridicați bara de tăiere astfel încât să fie în poziție verticală.  

2. Asigurați-vă că acționați dispozitivul de blocare în vederea deplasării.  

3. Asigurați-vă că piciorul de sprijin este fixat în poziție înaltă.  

4. Apropiați cositoarea cu discuri dinspre partea din spate, asigurându-vă că emblema Slow Moving Vehicle 

(Vehicul lent) a tractorului este vizibilă pentru vehiculele care se apropie din spate.  

5. Selectați o viteză sigură în funcție de tipul de teren la deplasarea dintr-o zonă în alta. Când călătoriți pe 

șosele, deplasați-vă în așa fel încât vehiculele cu mișcare mai rapidă să vă poată depăși în siguranță.  

6. Când vă deplasați pe un teren accidentat sau deluros, folosiți o treaptă inferioară de viteză.       
     

 
 

 

 

  

1. Treceți capătul transmisiei cu conul de siguranță întins peste axul toroidal al cutiei de viteze și asigurați-

l cu dispozitivul de atașare. 

2. Glisați transmisia pe axul articulat al tractorului. Asigurați-vă cu dispozitivul de blocare al transmisiei. 
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3. Transmisia trebuie deplasată înainte și înapoi pentru a vă asigura că aceasta este fixată pe arborele 

articulat al tractorului și pe cutia de viteze a cositorii.

  
 

4. În cazul în care transmisia trebuie scurtată:  

1. Ridicați dispozitivul de tracțiune în trei puncte, astfel încât arborele de intrare al cutiei de viteze 

a cositorii să fie în linie cu arborele articulat al tractorului. Opriți tractorul, lăsând tăietorul în poziția 

cu cea mai mică distanță între arbori, adică dimensiunea "A". Blocați cu siguranță cositoarea în 

poziție.  

2. Trageți de unitatea de transmisie. Reatașați secțiunile exterioare la tractor și la cutia de viteze. 

Trageți pe secțiunea liniei de acționare pentru a vă asigura că jugul se blochează în poziție.  

3. Țineți secțiunile de transmisie paralele una cu alta pentru a vedea dacă este prea lungă. Fiecare 

secțiune trebuie să se termine cu o dimensiune de aproximativ 1" (pentru dimensiunea "B"), fără 

să atingă scutul universal al articulației pe sectiunea opusă. Dacă este prea lungă, măsurați 1" 

(pentru dimensiunea "B") înapoi de pe scutul de imbinare și marcați pe sectiunea opusă. Faceți 

acest lucru pentru ambele secțiuni.  

4. Tăiați scutul acolo unde este marcat (dimensiunea "X"). Tăiați și arborele la aceeași dimensiune 

(dimensiunea "X").  

5. Repetați procedura la cealaltă jumătate a transmisiei. Îndepărtați toate bavurile și așchiile rezultate din 

tăiere.  

6. Aplicați vaselină multifuncțională în interiorul secțiunii de transmisie exterioară (mufa mamă). 

Asamblați unitatea de transmisie și instalați-o pe tractor și cositoare. Trageți de fiecare secțiune de 

transmisie pentru a vă asigura că jgheaburile se blochează în poziție. Asigurați-vă că protecția transmisiei 

este activată și este în stare bună. 

 

POZIȚIA DE LUCRU 

AVERTISMENT: Trecerea de la poziția de deplasare la poziția de lucru trebuie făcută doar pe teren solid, 

fără denivelări. Asigurați-vă că zona de rotire este liberă și că nimeni nu stă în zona de pericol. 
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Poziția de pornire pentru coborârea barei de tăiere  

1. Utilajul este prins de tractor 

2. Bara de tăiere este în poziția de deplasare  

3. Suportul este înclinat și fixat 

 

Schimbarea barei de tăiere în jos.  

1. Ridicați suportul de blocare cu ajutorul cablului (S)  

- puneți usor dispozitivul de comandă hidraulică (ST) în poziția "ridicare", fixând astfel suportul de 

blocare a opritorului în dispozitivul de prindere.  

- Blocați suportul în poziția "B"  

2. Coborâți bara de tăiere hidraulică la sol  

- Deplasați supapa de comandă hidraulică (ST) în poziția "LOWER" (COBORÂRE) (S)  

- Dați drumul cablului  (S) în timpul coborârii  

- Deplasați supapa de comandă hidraulică (ST) în poziția "FLOAT" (PLUTIRE) (numai cu supapă de 

control hidraulic cu dublă acțiune) 

 
 

3. Reglați înălțimea dispozitivului de ridicare (H1)  

Această poziție a mecanismului de ridicare (H1) nu trebuie schimbată la cosit sau întoarcere. Folosind 

dispozitivul de ridicare al tractorului, ridicați sau coborâți utilajul până când se atinge un gol de 

aproximativ (H1 = 0).  

4. Închideți capacele de protecție frontale (5a)  

- Acționați numai cu capace de protecție închise. 
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REGLAREA SUSPENSIEI 

 

                   

Suspensia permite cuțitelor să reacționeze diferit când tractorul lucrează pe pante. 

Tija de suspensie este echipată cu un arc care are un semn la capăt. 
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Semnul este mobil, de cealaltă parte a plăcii care arată gradele de reglare a suspensiei. 

În general, suspensia este între 14 și 21, în funcție de viteză cu 

14 - poziția de mare viteză  

21 - poziția de viteză redusă  

 

 

 

 

COSITUL 

                                

1. Așezați orizontal conexiunea inferioară a mecanismului de ridicare (Sp) 

2. Reglați înălțimea de tăiere prin rotirea tijei conexiunii superioare (16) 

 - înclinația discului de tăiere: max. 5°  

3. Reglați înălțimea dispozitivului de ridicare (H1).  

4. Înainte de cosit, puneți p.t.o. încet în afara culturii și aduceți tobele de cosit până la viteză maximă. Zgomotul este 

produs de sistemul cu roată liberă p.t.o.poate fi prevenit printr-o creștere continuă treptată a vitezei de rotire (rpm).  

- Viteza de deplasare este stabilită în funcție de condițiile de teren și de recoltă.  

5. Supapa de comandă hidraulică (ST)  

- Supapa de comandă hidraulică cu o singură acțiune (ST) este în poziția "LOWER" (COBORÂT) 

- Supapă de comandă hidraulică cu dublă acțiune (ST) în poziția "FLOAT POSITION" (POZIȚIE DE PLUTIRE) 
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FRÂNA DE SIGURANȚĂ 

 
 

Dispozitivul de blocare permite ca bara de tăiere să se răsucească înapoi 

dacă se lovește de un obstacol. În cazul în care dispozitivul de blocare 

se declanșează, opriți imediat tractorul, scoateți motorul din viteză și 

deconectați axul cardanic p.t.o. Pentru a reașeza bara de tăiere, dați 

înapoi cositoarea încet și cu atenție până la repoziționarea dispozitivului 

de blocare. Setarea din fabrică a dispozitivului de blocare este adaptată 

la majoritatea condițiilor de lucru. Verificați bara de tăiere să nu fie 

deteriorată înainte de a relua funcționarea. Dacă bara de tăiere continuă 

să se desprindă după resetare, se poate mări presiunea ansamblului 

arcului. În toate cazurile, lungimea nu trebuie să fie mai mică de 3 

3/4"până la 3 7/8", altfel deconectarea de siguranță nu poate funcționa. 

Șaibele de arc trebuie să fie comprimate la 3 3/4" până la 3 7/8". 

 

REGLAREA ÎNTINDERII CURELEI 

 

                                            

Cureaua trebuie să fie tensionată corespunzător în orice moment pentru a evita floppingul și alunecarea 

excesive. O curea slabă va afects, de asemenea, calitatea cositului și va provoca uzura prematură a utilajului. 

Verificați tensiunea curelei în mod regulat, în special atunci când lucrați în primele câteva ore. Întotdeauna 

strângeți cureaua după 4-8 ore de funcționare.  

1. Slăbiți șurubul principal al pivotului.  

2. Strângeți piulița pe șurubul de tensionare a curelei până când aveți o deformare de 3/4"cu aplicând o forță 

de aproximativ 14,5 kg la jumătatea distanței dintre scripeți. Strângeți șurubul principal al pivotului. 
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ÎNTREȚINEREA LAMELOR 

 

 

Calitatea tăierii, precum și funcționarea în condiții sigure, depind de verificarea și de îngrijirea regulată a 

cuțitelor. 

AVERTISMENT: Pentru a evita rănirea persoanelor când lamele și / sau suportul sunt întreținute, blocați 

întotdeauna cositoarea pentru a preveni căderea acesteia. 

Verificați zilnic lamele să nu existe fisuri și uzură și asigurați-vă că șuruburile sunt bine strânse. Lamele 

trebuie înlocuite atunci dacă sunt uzate excesiv, îndoite, zdrobite, deformate sau neechilibrate. Lamele sunt 

ascuțite pe ambele muchii, astfel încât acestea să poată fi rotite pentru a-și extinde durata de tăiere. Întoarceți 

întotdeauna ambele lame de pe o placă de tăiere în același timp. 

OBSERVAȚIE: Înlocuiți întotdeauna lamele defecte. Nu încercați 

niciodată să îndreptați o lamă deformată. Nu înlocuiți niciodată doar un 

cuțit al discului. Înlocuiți-le mereu pe amândouă pentru a evita 

dezechilibrarea. 
 

ATENȚIE: Înlocuiți numai cu lame FIMAKS. Lamele înlocuitoare pot să nu corespundă specificațiilor și 

pot să se deplaseze într-o manieră periculoasă care ar putea provoca vătămări. 

ATENȚIE: La schimbarea lamelor, înlocuiți întotdeauna și bolțul și piulița lamei împreună. Bolțurile sau 

piulițele lamei uzate sau deteriorate ar putea provoca vătămări corporale. 

OBSERVAȚIE: Înlocuiți întotdeauna lamele de pe placa de tăiere în 

pereche. 
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UNITATEA HIDRAULICA 

 

Atenție! Pericol de rănire sau de infectare!  

La presiune ridicată, fluidele care au scăpat pot pătrunde în piele. Prin urmare, solicitați ajutor medical 

imediat! 

După primele 10 ore de funcționare și apoi la fiecare 50 ore de funcționare consecutive  

  - Verificați unitatea hidraulică și și întinderea liniilor și, dacă este necesar, strângeți șuruburile. 

Înainte de fiecare funcționare  

- Verificați uzura furtunurilor hidraulice. Înlocuiți imediat furtunurile hidraulice uzate sau 

deteriorate. Furtunurile înlocuite trebuie să îndeplinească cerințele tehnice ale producătorului. Furtunurile 

sunt supuse uzurii naturale. Perioada de utilizare nu trebuie să depășească 5-6 ani. 

 

ÎNTREȚINERE ȘI LUBRIFIERE 
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Bara de tăiere: Verificați nivelul uleiului în bara de tăiere prin scoaterea șurubului pentru nivelul de 

umplere cu bara de tăiere în poziția de deplasare. 

- Schimbați uleiul după primele 50 de ore de funcționare și apoi verificați-l după fiecare 40 ore de 

funcționare. În condiții normale de funcționare, uleiul trebuie completat anual (NIVEL DE ULEI). 

- Schimbați uleiul după cel mult 300 de ha cosite. 

IMPORTANT: Nu trebuie să se depășească cantitatea recomandată de 

ulei. Supraumplerea duce la supraîncălzire care poate provoca 

defectarea barei de tăiere. Când se verifică uleiu, cositoarea trebuie să 

fie la nivel și bara de tăiere în poziție verticală. Lăsați bara de tăiere în 

poziție Verticală câteva minute înainte de a verifica uleiul pentru a 

permite acestuia să să curgă în partea de jos. 
 

Tip de ulei de lubrifiere: Lubrifianți SAE 90 (EP) 

Cantitate = Umpleți până la bușonul găurii de umplere. (Vezi nota importantă de mai sus.) 

Capacitate de ulei a barei de tăiere 

FMDM 210 FMDM 245 FMDM 285 

2,1 litri 2,7 litri 3,2 litri 

 

Cutia de viteze: Verificați nivelul uleiului din cutie de viteze scoțând bușonul și verificând joja. Dacă 

nivelul este sub linia de pe jojă, adăugați ulei. 

- Schimbați uleiul după primele 50 de ore de funcționare și apoi verificați-l după fiecare 40 ore de 

funcționare. În condiții normale de funcționare, uleiul trebuie alimentat anual (nivel de ulei).  

- Schimbați uleiului după cel mult 300 de ha. Cantitate: 0,7 lt. SAE 90 (EP) 

OBSERVAȚIE: Nu depășiți nivelul de ulei. La verificarea uleiului, 

cositoarea trebuie să fie dreaptă. 
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Tubul interior al liniei de transmisie (la fiecare 20 de ore de funcționare): Tipul de lubrifiere: 

Vaselină multifuncțională; Cantitate = Curățați și acoperiți tubul interior al transmisiei cu un strat ușor de 

vaselină și apoi reasamblați-l. 

Articulațiile U ale liniei de transmisiei (după 8 ore): tipul de lubrifiere: Vaselină multifuncțională 

Punct de pivotare al ramei (la fiecare 20 de ore): Tipul de lubrifiere: Vaseline multifuncționale 

Punct de pivotare a manetei (la fiecare 20 de ore): Tipul de lubrifiere: Vaselină multifuncțională 

După primele 8 ore de funcționare și apoi după fiecare 20 de ore de funcționare, verificați dacă șuruburile 

sunt strânse. 

Verificați cuțitele după fiecare 8 ore de funcționare. 
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REPARAREA DEFECȚIUNILOR TEHNICE 

Problema Cauza Soluția 

Tăierea este neuniformă Lamele sunt tocite Înlocuiți lamele 

Cositoarea nu este dreaptă Reglați utilajul 

Viteza prea mare Reduceți viteza 

Lamele blocate Eliberați lamele 

Lamele se învârt incorect  Schimbați perechile de lame pentru a se 

roti corect 

Dungi pe rând Umezeală prea mare pentru cosit Lăsați iarba să se usuce înainte de 

reluarea cosirii. Micșorați viteza 

tractorului dar lăsați motorul să ruleze cu 

rotația complată a axului PTO 

Lamele sunt tocite Ascuțiți sau înlocuiți lamele 

Noroi adunat între tălpi Curățați zona. Măriți înălțimea de tăiere. 

Lamele se învârt incorect Schimbați perechile de lame pentru a se 

roti corect 

Cutia de viteze este 

zgomotoasă 

Mecanismul este neșlefuit Verificați sau reparați mecanismul 

Rulment uzat Înlocuiți rulmentul 

Scurgeri din cutia de viteze Garnitura de ulei deteriorata Înlocuiți garnitura 

Ax îndoit Înlocuiți garnitura de ulei și axul 

Garnitura de ulei nu etanșează carcasa Înlocuiți garnitura sau folosiți un material 

de etanșare pe suprafața de etanșare 

Nivel de ulei prea ridicat Scurgeți uleiul până la nivelul corect 

Garnitură deteriorată Înlocuiți garnitura 

Șuruburi slabe Strângeți șuruburile 

Miriște inegală Bara de tăiere este prea înclinată Reduceți înclinarea 

Viteza PTO este scăzută Măriți viteza motorului până la 540 rpm a 

axului 1PTO 

Lamele nu sunt montate corect Asigurați-vă că săgeata de pe fața de sus a 

cuțitului este îndreptată în direcția de 

rotație a discului 

Viteza mică a discului Verificați strângerea curelei 

Lame tocite sau rupte Înlocuiți lamele 

Brațele cu 3 pini nu sunt la nivel și 

mecanismul de plutire nu funcționează  

Îndreptați brațele cu prindere în 3 pini 

Firele rămase sunt prea 

lungi 

Unghiul barei de tăiere incorect Modificați unghiul barei de tăiere 

utilizând conectarea de sus a tractorului 

Apăsare insuficientă a barei de tăiere Reglați presiunea arcului de compensare  

Brațele cu 3 pini nu sunt la nivel și 

mecanismul de plutire nu funcționează  

Îndreptați brațele cu prindere în 3 pini 

Pământ adunat în fața barei 

de tăiere 

Prea mare umezeală Reglați înălțimea ramei principale 

scurtând lanțul de siguranță cât este 

nevoie 

Prea multă presiune pe bara de tăiere Reglați presiunea arcului de compensare 

Brațele cu 3 pini nu sunt la nivel și 

mecanismul de plutire nu funcționează  

Îndreptați brațele cu prindere în 3 pini 

Utilajul  Strângere slabă a șaibelor arcului Strângeți arcul 

Brațele cu 3 pini nu sunt la nivel și 

mecanismul de plutire nu funcționează  

Îndreptați brațele cu prindere în 3 pini 

Șaibele Belleville sunt uzate Înlocuiți cu șaibe noi, piesa nr. 
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DEPOZITARE 

 

 

Este bine să curățați cositoarea cu discuri și piesele mobile de murdărie și vaselină la sfârșitul sezonului de lucru sau 

atunci când cositoarea nu va mai fi folosită mult timp. 

1. Curățați discul de cosit dacă este nevoie.  

2. Verificați uzura lamelor și a elementelor de fixare ale acestora și înlocuiți-le dacă este necesar.  

3. Controlați mașina de tuns iarbă pentru a detecta piesele deteriorate sau uzate și reglați-o sau înlocuiți după cum 

este necesar.  

4. Lubrifiați conform indicațiilor.  

5. Eliberați tensiunea de pe cureaua de transmisie.  

6. Deplasați comanda pentru deconectare.  

7. Depozitați bara de tăiere în poziție orizontală (de funcționare).  

8. Păstrați cositoarea în interior, dacă este posibil, pentru o mări durata sa de viață.  

9. Reparați piesele la care vopseaua este uzată sau zgâriată pentru a preveni apariția ruginei. 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

 FMDM 210 FMDM 245 FMDM 285 

Conexiunea în trei pini Cat 2 Cat 2 Cat 2 

Lățimea de lucru 2,10 m 2,45 m 2,85 m 

Nr. discuri mobile 5 6 7 

Nr. de cuțite pe disc 10 12 14 

RPM disc 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm 

Ridicare Hidraulică Hidraulică Hidraulică 

Puterea necesară 40 CP 45 CP 50 CP 

Lățime de lucru cu tractor 2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Greutate 450 kg 480 kg 510 kg 

Echipament hidraulic 1 SE 1 SE 1 SE 
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Nr.crt. Nr. referință Cantitatea DESCRIEREA 
1 44.01.00.00.000 1 ARBORE DE CONECTARE 

2 44.02.00.00.000 1 ANSAMBLU CÂRLIG 

3 44.06.00.00.000 1 ANSAMBLU DE ȚEVI 

4 44.00.00.00.008 1 PIN CILINDRU 

5 100Y.M10X50 2 CUI SPINTECAT M10X50 

6 44.00.00.00.011 1 PIN SUPERIOR 

7 44.00.00.00.012 1 PIN DE LEGĂTURĂ 

8 100Y.M6X30 2 CUI SPINTECAT M10X50 

9 100Y.M5X25 2 CUI SPINTECAT M10X50 

10 100F.Ø5 1 PIN Ø 

11 100GR.3/8" 1 NIPLU DE UNGERE 

12  2 PIN ARC 

13 44.11.00.00.001 1 BLOCARE METAL 

14 44.11.00.00.002 1 PIN DE BLOCARE  

15 44.11.00.00.004 1 ARC METAL 

16 44.11.00.00.005 1 ȘAIBĂ DE BLOCARE 

17 44.11.00.00.006 1 ARC DE BLOCARE 
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Nr.crt. Nr. referință Cantitatea DESCRIEREA 
1 44.03.00.00.000 1 ANSAMBLU SUDAT 

2 44.04.00.00.000 1 ȘASIU 

3 44.09.00.00.000 1 PROTECȚIE 

4 44.13.00.00.008 1 PIN ȘASIU 

5 44.14.00.00.000 1 METAL DE LEGĂTURĂ 

6 44.00.00.00.001 1 AX 

7 44.00.00.00.002 1 ROATĂ DE TRANSMISIE MARE 

8 44.00.00.00.003 1 PIN DE TRANSMISIE 

9 100C.M14X260 1 BOLȚ M14X260 

10 44.00.00.00.004 1 ȘAIBĂ TRANSMISIE 

11 44.00.00.00.005 1 ARC DE BLOCARE 

12 44.00.00.00.020 1 CAPACUL ARCULUI 

13 44.00.00.00.006 1 ROATĂ DE TRANSMISIE MICĂ 

14 44.00.00.00.007 1 PROTECȚIE INTERIOARĂ 

15 44.00.00.00.009 1 TIJA DE CONECTARE 

16 44.00.00.00.010 2 TIJA DE CONECTARE 

17 100P.M12 4 ȘAIBĂ M12 

18 100S.M12 3 PIULIȚĂ M12 

19 44.00.00.00.012 1 PIN 

20 100Y.M6X30 2 CUI SPINTECAT M6X30 

21 100C.M27X110 1 BOLȚ M27X110 

22 44.00.00.00.016 1 MUFĂ 

23 44.00.00.00.017 1 ȘAIBĂ 

24  1 CHEIE 10x8x50 

25  1 CHEIE 10x8x75 

26 100R.62062RS 2 RULMENT 6206 2RS 

27 44.00.00.00.017 1 ȘAIBĂ 
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28 100C.M27X80 1 BOLȚ M27X80 

29 100Y.M10X50 1 CUI SPINTECAT M10X50 

30  4 CUREA V 17X2775 

31 44.00.00.00.018 1 ȘAIBĂ 

32 100C.M12X25 1 BOLȚ M12X25 

33 44.00.00.00.019 1 ȘAIBĂ 

34 100P.M10 1 ȘAIBĂ M10 

35 100C.M10X25 1 BOLȚ M10X25 

36 44.00.00.00.021 1 MUFĂ BRONZ 137 

37 44.00.00.00.015 1 MUFĂ BRONZ 180 
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Nr.crt. Nr. referință Cantitatea DESCRIEREA 
1  1 CÂRLIG COMPLET 

2  1 ANSAMBLU PROTECȚIE ÎNTREG 

3 44.05.00.00.000 1 ANSAMBLU ȚEVI 

4 44.10.00.00.000 1 CONDUCTĂ DE GLISARE 

5 44.08.00.00.000 1 CILINDRU 

6 44.12.00.00.000 1 GRUP BLOCARE 

7 44.07.00.00.000 1 LEGĂTURĂ CILINDRU 

8 44.07.00.00.001 1 METAL DE MIJLOC 

9 100C.22X70 1 BOLȚ M22X70 

10 100S.M22 1 PIULIȚĂ M22 

11 44.00.00.00.013 2 PIN CILINDRU  

12 100Y.M6X30 4 CUI SPINTECAT M6X30 

13 44.11.00.00.001 1 PERDEA TEXTILĂ 
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Nr.crt. Nr. referință Cantitatea DESCRIEREA 
1 44.05.01.00.000 1 RAMĂ 

2 44.05.02.00.000 1 PROTECȚIE DREAPTA 

3 44.05.03.00.000 1 PROTECȚIE STÂNGA 

4 100C.M8X20 1 BOLȚ M8X20 

5 100S.M8 4 PIULIȚĂ M8 

6 100C.M10X65 3 BOLȚ M10X65 

7 100S.M10 3 PIULIȚĂ M10 

8 100C.M12X30 4 BOLȚ M12X30 
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NUMELE CLIENTULUI________________________________________     

 
ADRESA_____________________________________________________   
  
DENUMIREA MARFII__________________________________________   

 
DATA VANZARII______________________________________________  

 
1.Declaram pe propria raspundere,conform O.G.21/92 şi H.G. 394/95,ca produsul facturat corespunde 
documentatiilor de executie a fabricantului şi standardelor romanesti conform buletinelor de încercari.   
2.Pretul şi riscul transpotului intră în obligatia cumpărătorului.   
3.Vănzătorul acordă o garantie de 12 luni,care începe la data cumpararii. Garantia este asigurata de 
unitatea de service proprie prin reparare ,întretinere sau înlocuire.   
4.Clientul poate face reclamatiile doar pe baza certificatului de garantie original.Nu se asigura garantie 
pentru marfurile însotite doar de factura de cumparare(chitanta).   
5.Se asigura garantie doar pentru deficientele aparute din erori de fabricatie sau de material. Marfurile 
defecte vor fi preluate în service si remediate în maxim 10 zile de la data anuntarii (14 zile pentru 
distribuitorii care nu au service proprii).Partile înlocuite trec în proprietatea noastra.În cazul 
deficientelor care necesita înlocuirea unor piese care nu se gasesc în stoc ,ter- menul de reparare se 
prelungeste cu maxim 30 zile.Termenul de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la reclamatie pînă 
la data repunerii în functionare.Prelungirea se înscrie în certificatul de garantie de catre unitatea de 
service.Se acorda garantie 6 luni pentru piesele de schimb noi şi 3 luni pentru manopera.   
 6.Nu se acorda garantie pentru daune provocate din cauza :  
 a) neglijentei sau neatentiei(neobservarea sau nerespectarea indicatiilor). 
 b)greşelii de instalare şi întretinere. 
 c) reparatiilor efectuate de persoane neautorizate,de schimbari ale starii originale ale aparatului,de 
influente natural (rugina,etc.)sau de pastrare în conditii improprii. 
d) spargerile si în general pagubele mecanice datorate caderii sau transportului 
necorespunzator,intemperiilor. 
e) nu sunt cuprinse în garantie reperele consumabile consumabile :lanturi,lame de 
ghidaj,bujii,curele,cutite,duze,garnituri,filtre,supape,pompa ulei+antrenor,ambreiaj,parti componente 
din PVC.În cazul viciilor ascunse se face reclamatie în termen de 30 de zile. 
 f) nu se asigura garantie pentru masinile care au fost utilizate în alte scopuri decît cel pentru care sunt 
destinate,precum si cele la care au fost utilizate accesorii sau piese necorespunzatoare. 
g) nu se asigura garantie pentru masinile care nu sunt mentinute în conditii proprii de lucru şi masinilor 
carora nu li s –a efectuat întretinerea zilnica conform manualului de utilizare. Garantia este valabila doar 
pe teritoriul national şi se pierde în cazul revânzarii aparatului. Durata medie de utilizare este de 6 
ani,perioada în care se asigură piese de schimb în garantie si postgarantie. Am primit instructiunile 
necesare instalarii si utilizarii aparatului. Este absolut necesar,ca inainte de punerea în functiune si 
exploatare,utilizatorul sa ia cunostinta de continutul acestui manual.   
   
   
       VÂNZATOR                                                                                                                  CUMPARATOR   
 


