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CONSULTAȚI MANUALUL - înseamnă că trebuie să citiți cu atenție manualul de utilizare. 

ATENȚIE! - înseamnă că trebuie să aveți mare grijă la operația pe care urmează să o efectuați, în special dacă există indicația „PERICOL”. 

INTERZIS, NU FACEȚI ASTA! - înseamnă că este absolut interzis să efectuați operațiile menționate sub acest simbol pentru că acestea 

prezintă pericol de moarte. 

OBSERVAȚIE, înseamnă că trebuie să fiți atent la observația de lângă acest simbol. 

Nu reparați și nu lubrifiați mașina cu piesele în mișcare sau cu motorul pornit.  

Nu fumați, nu aprindeți chibrituri și nu faceți flăcări, nu declanșați flăcări și nu produceți scântei. 

Utilizați echipament individual de protecție 

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 



 

 

Acordați atenție simbolului PERICOL! Acesta evidențiază toate operațiunile cele mai periculoase, în funcție de situație. Toate regulile de siguranță sunt 
importante și, prin urmare, trebuie să fie respectate cu strictețe. Păstrați întotdeauna acest manual la îndemână, citiți-l cu atenție și învățați cum să utilizați 
echipamentele în condiții de siguranță. Nu permiteți niciunei persoane care nu dispune de informațiile necesare să utilizeze echipamentele. 

 

 

 

Gazele de eșapament pot produce îmbolnăvire sau moartea. Dacă este necesară 

funcționarea motorului într-o incintă închisă, utilizați un prelungitor al țevii de eșapament 

pentru a elimina gazele. Încercați de fiecare dată să lucrați într-o zonă bine ventilată. 

 

Atenție! Nu atingeți fuliile sau curelele în mișcare. Acestea pot fi foarte pericu loase. Nu 

efectuați operații de întreținere cu motorul în stare de funcțiune.  

REGULI GENERALE DE SECURITATE 

Aveți mare grijă să nu atingeți porțiuni fierbinți ale motorului. 



 

O explozie care desprinde pneul de jantă poate produce vătămare gravă sau moarte. 

 

Manipulați cu atenție combustibilul, este foarte inflamabil: Nu alimentați mașina în timp ce 

fumați, atunci când mașina se află în apropierea unei flăcări deschise sau a unei surse de 

scântei sau cu motorul în funcțiune. Opriți motorul. 

 

Preveniți explozia bateriei: feriți porțiunea superioară a bateriei de scântei, chibrituri 

aprinse și flacără deschisă. Gazul produs de baterie poate exploda.  

 

Lamele rotative sunt periculoase. Protejați copiii și preveniți accidentele. 

 

Acidul sulfuric din electrolitul bateriei este toxic. Acesta este suficient de puternic pentru a 

arde pielea, a găuri hainele și a provoca orbirea în contact cu ochii.  

 

Evitați răsturnarea. Nu conduceți în zone în care utilajul ar putea aluneca sau s -ar putea 

răsturna. Fiți atenți pentru a detecta găuri și alte obiecte ascunse.  

 



 

PERICOL! Răsturnarea mașinii: Nu utilizați mașina pe pante mai abrupte de 17° (30%). 

 

PERICOL! CITIȚI MANUALUL DE UTILIZARE. MENȚINEȚI DISTANȚELE DE SIGURANȚĂ.  

 

Înainte de a utiliza mașina este obligatorie echiparea cu echipament individual de 

protecție adecvat: protejarea corpului, mănuși de protecție, încălțăminte de protecție, 

protecția auzului. 

 



 

 

BLOCAREA DIFERENȚIALULUI 

PERICOL! CITIȚI MANUALUL 

ATENȚIE, PERICOL! 

ELECTROMOTOR DE PORNIRE 

ÎNCET 

RAPID ÎNCET 

RAPID 

ÎNĂLȚIME DE TĂIERE 

FRÂNĂ DE PARCARE 

NIVEL DE ZGOMOT 



 

AVERTISMENTE: 

Atenția este cel mai bun instrument pentru prevenirea accidentelor. 

Sunteți îndemnați să citiți următoarele instrucțiuni de utilizare a tractorașului înainte de a începe  lucrul. Utilizarea 

incorectă a tractorașului și a echipamentelor sale poate provoca daune. Pentru a reduce acest risc, respectați 

măsurile de precauție prezentate mai jos: 

1) Citiți toate acestea înainte de a porni și de a utiliza tractorașul, înainte de a începe orice activitate. 

2) Respectați avertismentele și etichetele de siguranță amplasate pe tractoraș. 

3) Înainte de a permite altor persoane să utilizeze tractorașul, informați-le cu privire la regulile de siguranță și 

instruiți-le cu atenție cu privire la modul de utilizare a mașinii. 

4) Înainte de a începe lucrul, îmbrăcați haine de lucru adecvate, mănuși, încălțăminte rezistentă și ochelari de 

protecție. 

5) Purtați mijloace de protecție a auzului (antifoane exterioare) în timpul lucrului.  

6) Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că nu există persoane în jur, în special copii. 

7) Înainte de mersul în marșarier cu mașina, asigurați-vă că nu există persoane sau obstacole în cale. 

8) Verificați starea solului înainte de cosit. Asigurați-vă că nu există pietre, bețe sau alte obiecte care, la trecerea 

peste acestea pot deveni periculoase dacă sunt aruncate. 

9) Dacă are loc un impact cu un obiect străin, dezactivați lama, opriți motorul, scoateți cheia din contact și verificați 

cositoarea. Dacă mașina vibrează, duceți-o la reparat. 

10) Înainte de a coborî de pe tractoraș, opriți motorul, opriți priza de forță, scoateți cheia din contact și coborâți 

platoul de tăiere în poziția cea mai de jos. 

11) Conduceți cu viteză mică pe căi neuniforme. 

12) Mențineți viteza scăzută la coborârea pantelor. 

13) Luați curbele cu viteză scăzută la mersul în jos pe o pantă. 

14) Utilizatorul este responsabil de orice daune cauzate unor părți terțe. 

15) Lamele deformate sau deteriorate trebuie înlocuite, niciodată reparate. 

16) Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale GRILLO. 

17) Lucrați numai la lumina zilei sau cu iluminare artificială eficientă. 

18) Depozitați combustibilul numai în recipiente adecvate, proiectate în acest scop. 

19) Lucrați cu atenție când sunteți în apropierea unui drum. 

20) Permiteți răcirea motorului înainte de a depozita mașina într-o incintă închisă. 

21) Nu operați mașina în stare de oboseală sau după ce ați consumat băuturi alcoolice.  

22) Nu permiteți scurgerea combustibilului și, după alimentare, ștergeți toate urmele de combustibil, înainte de a 

porni motorul. 

23) Nu interveniți la dispozitivele de siguranță și nu le dezactivați. 

24) Nu modificați reglajele motorului, în special turația maximă. 

25) Nu puneți obiecte grele pe scaun, dispozitivul de protecție al motorului la pornire poate fi dezactivat.  

26) Nu încercați să faceți reglaje sau curățenie cu motorul în stare de funcționare. 

27) Nu permiteți verificarea mașinii în timp ce ședeți pe aceasta la comenzi, cu motorul pornit.  

Climber Seria 7/ Traducerea instrucțiunilor originale 

TRACTORAȘ HIDROSTATIC DE GAZON 

CLIMBER SERIA 7 

 

AVERTISMENT! Înainte de a porni motorul, citiți cu atenție acest document. 

Următoarele avertismente sunt foarte importante pentru asigurarea siguranței!  
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ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

Acest manual oferă instrucțiuni pentru utilizarea și întreținerea tractorașului  de gazon de către utilizator. Pentru 

operațiuni care nu sunt descrise în acest manual, contactați distribuitorul dvs. regional.  

PIESE DE SCHIMB 

Utilizați numai piese de schimb originale. Acestea sunt singurele piese care asigură siguranța și 

interschimbabilitatea. La lansarea comenzii pentru piese de schimb, menționați seria mașinii și numărul de cod al 

piesei de schimb care trebuie înlocuită. Pentru piesele de motor, respectați instrucțiunile din manualul relevant.  

GARANȚIE 

Garanția se acordă conform legilor în vigoare. Distribuitorul va da clientului o copie după cartea de înregistrare a 

mașinii, care va fi tipărită de pe website-ul Grillo. Pentru motor se va aplica garanția dată de producătorul respectiv. 

Climber Seria 7/ Traducerea instrucțiunilor originale 

SE VA EVITA UTILIZAREA INADECVATĂ 

28) Nu permiteți urcarea pasagerilor pe mașină. 

29) Este interzisă operarea tractorașului de către copii; este interzisă utilizarea de către persoane sub 16 ani.  

30) Nu utilizați mașina în apropierea șanțurilor sau malurilor care se pot prăbuși sub greutatea mașinii, în special 

când suprafața este neregulată sau udă. 

31) Înlocuiți țevile de eșapament uzate sau deteriorate. 

ALTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

Avertismentele de mai sus nu sunt suficiente pentru a evita toate riscurile, dacă operatorul nu utilizează 

corect cositoarea. Ca urmare, pentru siguranța dumneavoastră vă oferim următoarele instrucțiuni:  

32) Lama cositoarei este foarte periculoasă atunci când este în rotație; nu vă băgați niciodată mâinile sau picioarele 

sub platoul cositoarei. 

33) Nu vă deplasați în marșarier la viteză mare. 

34) Este periculos să bruscați direcția cu motorul la putere maximă. 

35) Alimentați cu combustibil înainte de a porni motorul. Alimentați cu combustibil numai în aer liber, cu motorul 

oprit, fără scântei sau flacără deschisă, nu fumați! Închideți cu grijă capacul rezervorului de combustibil și pe 

cele ale recipientelor de combustibil. 

36) Dacă trebuie golit rezervorul de combustibil, faceți această operație numai în aer liber.  

37) Nu utilizați mașina de tuns pe suprafețe cu pietre care pot fi aspirate și trase în lame, devenind foarte 

periculoase. 

38) Dacă aveți copii, ascundeți cheia de contact după utilizarea mașinii. 

39) ATENȚIE: pentru a evita riscul de incendiu, mențineți zonele compartimentului motorului, țevii de eșapament, 

bateriei, rezervorului și conductele de combustibil curate și fără iarbă, frunze, sol etc.  

40) Nu depozitați mașina în interiorul unei clădiri unde gazele de eșapament pot ajunge în contact cu flacără 

deschisă, scântei sau conductori electrici neizolați. 

Îndepărtați accesoriile, opriți motorul și deconectați bujiile: 

a) înainte de a curăța puncte obturate. 

b) înainte de a verifica sau repara tractorașul de gazon. 

c) atunci când mașina lovește un corp străin (verificați dacă platoul de tăiere a fost deteriorat,  

reparați-l înainte de a porni din nou). 

d) dacă apar vibrații neobișnuite, opriți și verificați mașina. Contactați cel mai apropiat  

centru service autorizat dacă aveți nevoie de ajutor. 

IDENTIFICARE 

Tractorașul de gazon Grillo CLIMBER 7 are o etichetă pe 

coloana de direcție care indică numărul de serie a 

mașinii. 
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IDENTIFICARE ȘI SERVICE 

 



 

MOTOR: CL7.13 - B&S VANGUARD 13 CP, 344 cc OHV, monocilindru, combust ie internă, în 4 timpi, AVS 

sincro-echilibrat 

CL7.18 - B&S VANGUARD 7180 INTEK OHV 15,2 CP, 656 cc, doi cilindri, combustie internă, în 4 timpi.  

SISTEM DE PORNIRE: electric cu baterie de 12 V. CUTIE DE VITEZĂ: transmisie hidrostatică. 

DIFERENȚIAL: cu dispozitiv de blocare. AMBREIAJ: pentru priza de forță cu ambreiaj electromagnetic. 

VITEZA PE SOL: continuu variabilă de la 0 la 10 km/h + viteza de mers în marșarier de la 0 la 6 km/h.  

ANVELOPE: față: 13 x 5,00-6; spate: 16 x 6,50-8. 

FRÂNĂ: frână față de urgență; frână spate de parcare. 

SCAUNUL OPERATORULUI: cu arc și reglabil, prevăzut rollbar. 

PLATOUL DE TĂIERE: evacuare prin lateral/spate. 

SISTEM DE TĂIERE: o singură lamă rotativă. 

LĂȚIME DE TĂIERE: 850 mm 

VITEZA LAMEI: 76 m/sec 

ÎNĂLȚIME DE TĂIERE: de la 35 mm (±1.3’’) până la 85 mm (±3.3’’) cu 6 poziții de tăiere diferite și 1 poziție de 

deplasare. 

RANDAMENT: 5000 m2/h (indicativ) - CL7.13; 6.000 m2/h (indicativ) - CL7.18. 

RAZA DE BRACARE: 450 mm. 

REZERVOR DE COMBUSTIBIL: 7 litri  REZERVĂ: 1 litru 

CARACTERISTICĂ STANDARD: bară de tractare, far față. 

DIMENSIUNI: l 956 x L 1895 x Î 980 mm. 

GREUTATE: J 225 kg - CL7.13/J 245 kg - CL7.18 
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SPECIFICAȚII TEHNICE 

LISTA PIESELOR DE SCHIMB RECOMANDATE A FI PĂSTRATE ÎN STOC 

2 x lame de tăiere 2 x șuruburi de lame 2 x piulițe de șuruburi de lame 1 x set de curele 1 x filtru de aer 

pentru motor 1 x filtru de ulei pentru motor 

1 x cablu de accelerație 

2 x siguranțe pentru sistemul de cabluri 
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PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINII 

1) Verificați ca mașina să nu prezinte deteriorări de la transport. 

2) Verificați nivelul uleiului din motor și transmisia hidrostatică. 

3) Verificați presiunea în pneuri: 

4) 1 BAR roți față 13 x 5.00-6 

5) 1,2 BAR roți spate 16 x 6.50-8 

6) Verificați tensiunea bateriei; trebuie să fie cel puțin 12 V. Încărcați dacă este necesar.  

7) IMPORTANT!!! În timpul asamblării, fiți atenți să nu inversați polaritatea bateriei.  

8) Fixați volanul asigurându-vă că cheia este introdusă corespunzător și că șurubul este suficient de strâns (cuplul 

de strângere 2 KgF.m [20 N.m]). 

9) Montați toba de eșapament, bara de protecție din spate și lonjeronul de întărire.  

RODAJ – ATENȚIE!! 

Schimbați uleiul de motor și filtrul după primele 5 ore de funcționare. 

Verificați să nu existe scurgeri de ulei sau șuruburi slăbite, în special șuruburile de fixare a lamei și a direcției.  

ÎNAINTE DE PORNIREA MOTORULUI 

Înainte de a porni motorul verificați întotdeauna dacă: 

- maneta de deplasare este în poziția de repaus (fig. 3); 

- nivelul uleiului de motor este corect (fig. 4); 

- grilele de admisie de răcire a motorului sunt curate (fig. 7); 

- filtrul de aer este curat (fig. 8 - 8A). 

- Platoul de tăiere este curat; 

- aripioarele motorului hidraulic sunt curate (fig. 5); 

- lamele sunt ascuțite și bine fixate; 

- șurubul din centrul butucului lamei este strâns corespunzător pentru siguranță (nr. 3, fig. 9)  

- uleiul pentru puntea hidraulică este la nivelul corect (fig. 5); nivelul corect este de 12 mm sub partea inferioară a 

rezervorului (fig. 6); 

Umpleți rezervorul de combustibil folosind o pâlnie cu filtru foarte fin (nr. 4, fig. 10). Ajustați scaunul folosind maneta 

fig. 11. 

PORNIREA MOTORULUI 
- Apăsați accelerația până la jumătate (nr. 5, fig. 3) 
- Dacă motorul este rece, utilizați șocul (nr. 6, fig. 3). Rotiți cheia de pornire (nr. 1, fig. 1). 

- După ce motorul a pornit, opriți șocul și așteptați câteva minute pentru ca motorul să se încălzească.  

N.B. În timpul deplasării cu tractorul dintr-o locație în alta, se recomandă menținerea platoului de tăiere la setarea de 

înălțime maximă. 

APRINDEREA FARULUI 

Pentru a aprinde farul, puneți cheia de contact în poziția a doua (fig. 18, poziția A). IMPORTANT 

Trebuie să aprindeți farul după pornirea motorului, pentru a evita descărcarea bateriei. ÎNCEPEREA LUCRULUI 

- Alegeți înălțimea de tăiere dorită cu ajutorul manetei (fig. 2, nr. 8). Setați maneta de accelerație pe simbolul prizei 

de forță. În mod corespunzător, accelerați motorul și cuplați maneta prizei de forță cu ajutorul comutatorului de 

pe tabloul de bord (fig. 1, nr. 6). Acționați ușor maneta de deplasare în față (nr. 2, fig. 3) și începeți lucrul. Pentru 

oprire, readuceți maneta de deplasare în față în poziția de oprire. 

- Maneta (nr. 2, fig. 3) se utilizează și pentru mersul în marșarier. Când se împinge în spate, mașina merge în 

marșarier; acționați-o întotdeauna ușor. 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
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FRÂNĂ FAȚĂ 

Frâna din față (4, fig. 1) trebuie să se utilizeze numai ca frână de urgență, la coborârea pantelor, pentru a evita 

alunecarea mașinii. Dacă o folosiți împreună cu blocarea diferențialului, mașina este mai stabilă, mai ales în pantă. În 

condiții normale, pentru a încetini și a frâna, trebuie să folosiți doar maneta de alimentare. Pentru reglarea cablurilor 

trebuie să acționați pe dispozitivele de reglare (fig. 26). 

FRÂNĂ DE PARCARE 

Pentru a activa frâna de parcare, ridicați bucla în sus (fig.3, n. 5) și cuplați maneta. Pentru a regla frâna de parcare, 

utilizați clapeta (fig. 5). 

BLOCAREA DIFERENȚIALULUI 

Pedala de blocare a diferențialului este cea indicată în fig. 1 nr. 5. Apăsați pedala de blocare a diferențialului în cazul 

derapării roților motoare. Se recomandă folosirea blocării și la coborârea pantelor și pe pante abrupte pentru a 

menține aderența ambelor roți motoare. Atenție! Nu utilizați blocarea diferențialului în curbe. În cazul decuplării, 

lubrifiați cu unsoare cuplajul și lanțurile de antrenare (fig. 27). 

CONTOR DE ORE 

Mașina este echipată cu contor de ore cu trei funcții diferite: 

1) arată întotdeauna numărul de ore lucrate, chiar și atunci când cheia nu este introdusă.  

2) Afișează numărul de ore până la următoarea schimbare a uleiului de motor (OIL CHANGE IN ... HS). Prima 

schimbare a uleiului trebuie efectuată după primele 20 de ore de lucru, apoi la fiecare 100 ore de lucru. Indicatorul 

„OIL CHANGE” clipește automat când este necesară schimbarea uleiului. 

3) Afișează numărul nr. de ore până la următoarea lubrifiere (LUBE IN ... HS). Lubrifierea trebuie efectuată la 

fiecare 50 de ore de lucru. Indicatorul „LUBE” clipește automat când trebuie efectuată lubrifierea.  

Prin apăsarea butonului alb, puteți alege funcția care va fi afișată pe contorul de ore (fig. 1, nr. 2) 

REGULI UTILE PENTRU UTILIZAREA EFICIENTĂ 

1) Nu solicitați niciodată motorul: atunci când pe eșapament iese fum, înseamnă că motorul este solicitat. Încetiniți.  
2) Nu lăsați mașina afară în ploaie. 

3) Ascuțiți des lamele cositoarei: tăierea va fi mai bună și motorul va fi solicitat mai puțin.  

4) Verificați terenul înainte de a cosi pentru a vă asigura că nu există pietre, bețe sau corpuri străine.  

5) Păstrați motorul la turația maximă în timpul tăierii, reglați viteza în funcție de înălțimea ierbii. 

6) Mențineți curate grilele de deasupra motorului și aripioarele de răcire ale motorului hidraulic (fig. 4 - 5). 

POZIȚII DE TĂIERE 
Poziția de tăiere este reglată cu ajutorul manetei (nr. 8 fig. 2). 

Platoul poate fi poziționat în 4 poziții diferite de tăiere de la 35 la 80 mm și o poziție de deplasare în care lama se 

dezactivează automat. 

În cazul unor terenuri cu denivelări, platoul trebuie să se mențină la cea mai înaltă poziție de tăiere pentru a împiedica 

lovirea lamei. 

TEREN ÎN PANTĂ 

Dacă este posibil, pantele abrupte trebuie să fie cosite în sens ascendent/descendent, având mare grijă la întoarcere 

ca roțile din amonte să nu lovească obstacole (pietre, ramuri, rădăcini etc.) care ar putea cauza răsturnarea mașinii 

sau pierderea controlului. 

Evaluați condițiile și fiți atenți dacă solul și iarba sunt umede, deoarece mașina ar putea aluneca. La coborâre, porniți 

la viteză mică și nu treceți peste iarbă uscată sau tăiată, deoarece roțile își pierd aderența; rețineți faptul că dacă 

acționați blocarea diferențialului și, în cele din urmă, frâna de urgență din față (4, fig.  1), mașina este mai stabilă. 
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INTERVENȚIA DISPOZITIVELOR DE SIGURANȚĂ 

Amintiți-vă că motorul se oprește ori de câte ori: 

- Operatorul se ridică de pe scaun. 

Motorul nu pornește dacă: 

- Lama este cuplată. 

- Scaunul operatorului este liber. 
- Dacă maneta de mers în față nu este în poziția STOP. 
- Dacă platoul de cosit nu se află în poziția cea mai înaltă de transfer. 

ATENȚIE! 

- Deconectați înainte de a efectua orice operațiune de curățare, întreținere sau reparație. Purtați 

întotdeauna haine și mănuși de lucru potrivite. 

- Când utilajul sau o piesă a acestuia este ridicată pentru efectuarea unor operații de întreținere, 

amintiți-vă întotdeauna să folosiți unelte de fixare adecvate, cum ar fi suporturi și blocaje de siguranță.  

- Atunci când efectuați operații de întreținere și/sau când mașina este înclinată fără blocaje sau suporturi 

de siguranță, n-o lăsați niciodată nesupravegheată în locuri unde persoanele fără experiență și copiii ar 

putea avea acces ușor la ea. 

- Protejați mediul: eliminați cu atenție uleiurile uzate, benzina și orice alt produs poluant!  

- O întreținere eficientă și o lubrifiere corectă ajută la menținerea eficienței mașinii. MOTOR 

Pentru intervalele de lubrifiere, urmați instrucțiunile din manualul motorului; în toate cazurile,  uleiul trebuie 

schimbat după primele 5 ore de funcționare și apoi la fiecare 50 de ore sau în fiecare sezon, împreună cu 

filtrul de ulei (fig. 12, bușonul de scurgere a uleiului, utilizați o a doua cheie în piesa de fixare).  

Înlocuiți filtrul de ulei al motorului (fig. 13). Prima precauție este să vă asigurați că motorul este întreținut în mod 

corect, având filtrul de aer, aripioarele de răcire și capul cilindrului curățate, iar uleiul la un nivel corect. Verificați filtrul 

de aer la fiecare 4 ore sau chiar mai des în medii cu foarte mult praf. Verificați grila de admisie de răcire a motorului 

(fig. 4). 

PUNTEA HIDROSTATICĂ 

Cu motorul rece, verificați rezervorul de expansiune (fig. 5); trebuie să fie gol. Curățați frecvent ventilatoarele de 

răcire a motorului hidraulic, la fiecare 4 ore de funcționare în timpul verii, în medii cu foarte mult praf (fig. 5). Înlocui ți 

uleiul după primele 50 de ore de funcționare, apoi la fiecare 200 de ore; utilizați ulei de motor 10W60; cantitate: 1,85 

litri, pentru înlocuire urmați instrucțiunile date: 

1) scoateți cele două bușoane, fig. 14; 

2) scoateți bușonul cu ajutorul unei șurubelnițe, fig. 15; 

3) înșurubați cele două capace, fig. 14 (cuplu de strângere 13-17 Nm); 

4) adăugați ulei, fixați capacul, fig. 15; 

5) asigurați-vă că rezervorul de expansiune este gol, nivelul corect al uleiului este cu 12 mm sub partea 

inferioară a rezervorului de expansiune, fig. 6. 

LUBRIFIERE 

Ungeți la fiecare 20 de ore: 

- pivoții roților (fig. 16) 

- bucșa din întinzătorul de curea a curelei motorului platoului de tăiere (fig. 16/A).  

- îmbinările manetelor de mers în față (fig. 20). 

- îmbinările direcției cu cremalieră după scoaterea plăcii din coloana de direcție (fig. 20A). FILTRU DE AER 

Verificați filtrul de aer la fiecare 4 ore sau mai des în medii cu foarte mult praf (fig. 8 - 8A). 
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ÎNTREȚINERE ȘI LUBRIFIERE 



VERIFICAREA LAMELOR ȘI A PLATOULUI DE TĂIERE 

O lamă tocită rupe iarba, lăsând-o neatrăgătoare. Tăișurile ambelor lame trebuie să fie ascuțite. Pentru a scoate 

toată lama, țineți-o bine, purtați mănuși de lucru și deșurubați șuruburile (nr. 3 fig. 9). Ascuțiți ambele tăișuri folosind 

un disc de ascuțit cu granulație medie și verificați dacă lama este echilibrată prin așezarea acesteia pe o bară 

rotundă introdusă în orificiul central. Montați cele două lame de tăiere conform diagramei din fig. 9.  

ATENȚIE! 

Strângeți bine șurubul de fixare (3 fig. 9). Întotdeauna înlocuiți lamele deteriorate sau îndoite; nu încercați să le 

reparați! Montați-le conform diagramei (fig. 9). UTILIZAȚI NUMAI LAME ORIGINALE! Dacă s-au uzat, pot fi 

întoarse, deoarece au două tăișuri. Verificați întotdeauna dacă șuruburile lamei sunt uzate sau deteriorate.  

REGLAREA PLATOULUI DE TĂIERE 

Planeitatea platoului de tăiere este esențial pentru a obține un gazon tăiat uniform. Parcați tractorașul de gazon pe o 

suprafață dreaptă și verificați dacă presiunea din anvelope este corectă. Reglați cele 4 dispozitive de reglare (fig. 17  

- 17A), astfel încât marginea platoului de tăiere să se afle la aceeași distanță față de sol, de 110 mm, pe ambele părți 

(cu operatorul așezat la bord și platoul de tăiere în poziția nr. 1 (fig. 18/A). Dacă nu reușiți să reglați platoul să fie la  

același nivel, contactați un centru service autorizat. 

CUREA LAMĂ - MOTOR 

Pentru a regla întinderea curelei, acționați clapeta (fig. 18). În cazul în care cureaua se răsucește sau iese, efectuați 

toate verificările și reglajele de mai jos, cu platoul în poziția cea mai de jos. Aveți grijă atunci când poziționați 

ghidajele curelei; deplasați-le spre curea, verificând platoul la diferite setări de înălțime (fig. 19). 

CUREA PUNTEA HIDROSTATICĂ - MOTOR 

Aceste curele sunt cu autoreglare și nu necesită reglaj. Verificați doar întinderea arcului. Pentru a înlocui curelele, 

eliberați arcul de tensionare (fig. 21). 

ROTIREA LAMEI 

Rotirea se pornește și oprește utilizând comutatorul (nr. 6, fig. 1). 

Când rotirea este cuplată, motorul trebuie să funcționeze la o turație medie și mașina trebuie să nu se afle în iarba de 

cosit. Nu porniți niciodată lamele cu motorul funcționând la turație maximă. Mașina este prevăzută cu un ambreiaj 

electromagnetic care frânează și lama în timpul deconectării. Lamele sunt dezactivate automat și când maneta de 

reglare a înălțimii de tăiere este deplasată în cea mai înaltă poziție.  ATENȚIE: din motive de siguranță, dacă 

operatorul împinge maneta de reglare a înălțimii din poziția cea mai înaltă cu butonul prizei de putere activat, lamele 

nu pornesc automat. Pentru a porni lama, butonul prizei de forță trebuie să fie oprit și pornit din nou.  

Lama trebuie să se oprească în 5 secunde, în caz contrar, reglați cele 3 piulițe ale ambreiajului electromagnetic, 

plasând un indicator de 0,3 mm sub placa de frână. N.B. Această operație trebuie efectuată numai de un centru 

pentru servicii post-vânzare autorizat. 

SCHIMBAREA CURELOR 

Mișcarea este transmisă de la motor către transmisia hidraulică și lame prin intermediul a două curele în V.  Înlocuiți 

curelele de îndată ce acestea prezintă semne de uzură! Înlocuirea lor și reglarea ulterioară sunt proceduri destul 

de complexe și trebuie să fie efectuate de un centru autorizat de servicii post-vânzare. Pentru cureaua de antrenare 

a platoului de tăiere, ghidajul curelei de lângă roata platoului trebuie să fie îndepărtat (fig. 19); eliberați arcul 

dispozitivului de întindere a curelei (fig. 20). UTILIZAȚI NUMAI CURELE ORIGINALE! 

LANȚURI DE BLOCARE A DIFERENȚIALULUI 

Pe ambele părți ale axului de blocare a diferențialului există două dispozitive de întindere a lanțului. Pentru a le regla 

ușor, deblocați cele două piulițe (fig. 28, ref. A) și folosiți șurubul (fig. 28, ref. B). ATENȚIE! Pentru a nu supraîncărca 

transmisia, nu întindeți lanțul. Lanțul trebuie să se deplaseze aproximativ 1 mm. 
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MANETA DE ELIBERARE A TRACȚIUNII 

Dispozitivul de eliberare a tracțiunii este amplasat în partea din spate a mașinii (fig. 22); dacă mașina se defectează, 

pentru a permite remorcarea sau deplasarea manuală a acesteia, deplasați maneta în poziția de repaus (B, fig. 22). 

În poziția (A) prezentată în fig. 22 mașina este în stare de funcționare. 

TABEL SINTETIC REFERITOR LA ÎNTREȚINERE 

PROCEDURĂ LA 

FIECARE 8 

ORE 

DUPĂ 

FIECARE 

20 DE ORE 

LA 

FIECARE 

50 DE 

ORE 

LA 

FIECARE 

100 DE ORE 

LA FIECARE 

200 DE ORE 

Uleiul de motor verificare nivel •     

schimbare  •  •  

Filtrul de aer verificare •     

înlocuire    *  

Bujie verificare/reglare    •  

înlocuire     • 

Verificați dacă grila de aspirație a motorului 

este curată 

•     

Verificați dacă aripioarele de răcire ale 

motorului hidraulic sunt curate 

•     

Uleiul pentru 

puntea hidrostatică 

verificare nivel  •  •  

înlocuire   •  • 

Verificați dacă lamele sunt bine ascuțite și 

bine fixate 

•     

• procedură recomandată 
* procedura care trebuie efectuată dacă este necesar 

PUNCTE DE LUBRIFIERE 
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PROBLEME 

CAUZĂ 
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REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR 

Tabloul de bord este stins cu cheia în poziția „AVV.“  (PORNIRE) 

- Bateria nu alimentează cu curent - Verificați cablurile de conectare 

 - Reîncărcați bateria 

 - Schimbați siguranța 

Tabloul de bord este aprins, dar motorul demarorului nu se întoarce cu cheia în poziția „AVV” (PORNIRE).  

- Bateria nu alimentează cu suficient curent - Reîncărcați bateria 

- Lipsă de consens la pornire - Maneta de deplasare este în poziția de oprire 

 - Decuplați lamele 

 - Așezați-vă în scaunul operatorului 

 - Verificați cei trei senzori de siguranță (scaun - 

cuplarea lamelor - maneta de alimentare) 

Dificultate la pornire sau funcționare neregulată a motorului 

- Probleme de carburare - Curățați sau schimbați filtrul de aer 

 - Reglați carburatorul (urmați instrucțiunile din 

manualul motorului) 

- Depuneri sau murdărie în combustibil - Goliți rezervorul și utilizați benzină proaspătă 

 - Verificați și schimbați filtrul de benzină dacă este 

necesar 

Motorul demarorului se învârtește dar motorul nu pornește 

- Nu se alimentează cu benzină - Verificați dacă s-a activat șocul (dacă motorul este 

rece) 

 - Verificați nivelul benzinei în rezervor 

 - Verificați cablajul comenzii de deschidere a 
carburatorului 

 - Verificați filtrul de benzină (și schimbați-l dacă este 
necesar) 

 - Verificați dacă aerisirea de pe capacul rezervorului 

este blocată 

- Defecțiune în sistemul de aprindere - Verificați dacă capacele bujiilor sunt fixate corect 

 - Verificați dacă electrozii sunt curați și la distanța 

corectă între ei. 

Scăderea performanțelor motorului în timpul tăierii 

- Viteza este prea mare pentru înălțimea de 
tăiere 

- Reduceți viteza 

 - Ridicați platoul de tăiere cu câteva crestături. 

Tăiere neuniformă 

- Platoul de tăiere nu este paralel cu solul. - Verificați presiunea în anvelope 

SOLUȚIE 
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SISTEMUL ELECTRIC 

Sistemul electric este protejat de o siguranță fuzibilă care întrerupe întregul sistem electric dacă se arde. După 

detectarea și repararea defecțiunii, înlocuiți siguranța fuzibilă cu o alta de aceeași valoare nominală Nu înlocuiți 

niciodată siguranța cu una de valoare nominală diferită. Siguranțele sistemului electric se află pe partea stângă 

a volanului (fig. 23). Dacă problemele persistă după efectuarea procedurilor descrise mai sus, contactați un centru de 

servicii post-vânzare autorizat. Nu încercați niciodată să efectuați reparații complexe dacă nu aveți echipamentul și 

competențele tehnice necesare. 

IMPORTANT! 

- Aveți grijă să nu inversați polaritatea bateriei. 

- Nu folosiți niciodată tractorașul fără baterie, deoarece este echipat cu un regulator de încărcare.  

- Aveți grijă să nu provocați scurtcircuite. 

MAȘINA NU RĂMÂNE ÎN PUNCTUL MORT 

Slăbiți contra-piulițele (fig. 24, B) și strângeți piulița (fig. 24, C) pentru a deplasa mașina înainte. Slăbiți aceeași piuliță 

(fig. 24, C) pentru a deplasa mașina înapoi. 

MANETA DE MERS ÎN FAȚĂ 

Pentru a regla vitezele de deplasare în față și în spate, utilizați șuruburile (A, fig. 25) dacă maneta de mers în față se 

întoarce automat la zero reglați piulița autoblocantă (B, fig. 25). 

TERMINAREA LUCRULUI 

După cosire, decuplați lamele și conduceți tractorașul înapoi, cu platoul de tăiere în cea mai înaltă poziție. 

Pentru oprire, deplasați maneta de deplasare în poziția STOP (2, fig. 3), reglați maneta de accelerație la turația 

minimă, opriți motorul prin rotirea cheii (l, Fig. I) și coborâți platoul în cea mai joasă poziție.  

CURĂȚARE 

Curățați exteriorul tractorașului de gazon după fiecare utilizare. 

DEPOZITARE ȘI PERIOADE PRELUNGITE DE 

NEUTILIZARE 

Depozitați tractorașul de gazon într-un loc uscat, departe de agenții atmosferici și, de preferință, acoperiți-l cu o 

prelată. Dacă tractorașul de gazon nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp (peste 1 lună), deconectați cablul 

roșu al bateriei (fig. 23) și urmați instrucțiunile din manualul motorului. De asemenea, lubrifiați toate îmbinările 

articulate. Asigurați-vă periodic că tensiunea bateriei nu scade sub 12 volți. În caz contrar, reîncărcați bateria. 

Utilizați aditiv de conservare pentru benzină fără plumb. Dacă mașina nu mai este utilizată mai mult de 30 de zile, 

evacuați combustibilul din motor pentru a preveni formarea de depuneri lipicioase în sistemul de admisie a 

carburantului sau în părțile vitale ale carburatorului. Pentru a proteja motorul, vă sfătuim să utilizați aditivul de 

combustibil Briggs & Stratton, disponibil de la toate centrele service autorizate Briggs & Stratton. Adăugați un astfel 

de aditiv la combustibilul din rezervor sau în recipientul de combustibil. Puneți motorul puțin în funcțiune pentru a 

circula aditivul prin carburator. Motorul și carburatorul pot fi păstrate timp de până la 24 de luni. NB.: Dacă nu se 

utilizează aditiv sau dacă motorul este alimentat cu benzină care conține alcool, drenați rezervorul de combustibil și 

lăsați motorul să funcționeze până când nu mai rămâne combustibil. 
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- Fixați platoul la același nivel. 

- Defectarea lamelor - Verificați dacă lamele sunt montate corect 

- Ascuțiți sau schimbați lamele 

- Verificați întinderea curelei motorului platoului. 

Vibrații în timpul funcționării 

- Lamele nu sunt echilibrate - Echilibrați lamele sau înlocuiți-le dacă sunt deteriorate 

- Prinderile sunt slăbite - Verificați și fixați șuruburile de fixare a lamelor, precum și șuruburile de fixare 

a motorului și șasiului. 



COMENZI 

fig. 1 

1. Cheia de pornire-oprire

2. Contor de ore

3. Lampă de avertizare cu privire la ulei

4. Pedala de frână față (doar pentru cazuri de urgență)

5. Pedala de blocare a diferențialului

6. Priza de putere Întrerupător
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FILTRU CL7.18 

FILTRU CL7.13 
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B_față 
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PLATOUL DE TĂIERE ÎN CEA MAI JOASĂ POZIȚIE 

A_spate 

FAȚĂ SPATE 
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NEUTRU 

ÎN FUNCȚIONARE 



TRANSPORT 

Dacă mașina se transportă pe un camion sau o remorcă, coborâți platoul de tăiere, cuplați frâna de parcare și fixați mașina 

pe camion cu chingi, cabluri sau lanțuri. 
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TRACTORAȘ DE GAZON Ilario Rubaconti 
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