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RO – MANUAL DE UTILIZARE

SNOW KING
 566TGE – 617TGE – 6195BE - 619TGE

FREZĂ DE ZĂPADĂ

IMPORTANT!
ALIMENTAŢI CU ULEI DE MOTOR 

SAE-30 ÎNAINTE DE PORNIRE

ATENŢIE: CIŢIŢI MANUALUL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE PORNIREA FREZEI DE ZĂPADĂ. 
Freza de zăpadă trebuie folosită conform instrucţiunilor de utilizare.

Neutilizarea conform instrucţiunilor duce la ruperea lanţului cinematic, ceea ce rezultă în
pierderea GARANŢIEI produsului.

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark       Versiunea 13.1 / 05.02.2014
Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – post@texas.dk        Traducere a instrucţiunilor originale

http://www.texas.dk/
mailto:post@texas.dk


2

AVERTISMENT: UTILIZAREA TREPTELOR DE VITEZĂ
Treapta 1 – se utilizează atunci când zăpada are înălţimea egală cu cea a cupei;
Treapta 2 – se utilizează atunci când zăpada are jumătate din înălţimea cupei;
Treapta 3 – se utilizează atunci când zăpada are un sfert din înălţimea cupei;
Treapta 4 – se utilizează atunci când zăpada are înălţimea de 2-5 cm;
Treapta 5, 6, R1 şi R2 – DOAR pentru deplasare înainte/înapoi fără sarcină (când nu dezăpeziţi).

ATENŢIE: Nu uitaţi să faceţi pauze pentru golirea zăpezii din cupă pentru fiecare treaptă de viteză.
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Piese de schimb 
Lista pieselor de schimb şi a schemelor explodate pentru fiecare produs pot fi găsite pe site-ul

www.texas.dk.
Dacă căutaţi chiar dumneavoastră numerele pieselor, aceasta va uşura service-ul produsului.

Pentru achiziţionarea de piese de schimb, vă rugăm să contactaţi distribuitorul.

Vă rugăm să respectaţi  instrucţiunile descrise în acest  manual  şi  să vă asiguraţi  că înţelegeţi
instrucţiunile de siguranţă. Acest manual trebuie păstrat pentru viitoare referinţe sau dacă este
revândut echipamentul. 

Eliminare
Deşeurile  de  echipamente  nu  trebuie  eliminate  împreună  cu  deşeurile
menajere. Această unealtă trebuie dusă la centrul local de colectare pentru
a fi reciclată în condiţii de siguranţă.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ                                                                                                                    

AVERTISMENT! Părţi ale componentelor maşinii şi ale eşapamentului motorului conţin substanţe
chimice toxice care vă pot afecta în mod negativ sănătatea. 

PERICOL: Acest echipament a fost construit pentru a fi exploatat în conformitate cu instrucţiunile
de siguranţă din acest manual. Ca în cazul  oricărui  echipament electric,  neglijenţa sau erorile
datorate utilizatorului  pot  duce la  vătămări  corporale  grave.  Această maşină este  capabilă  de
amputarea  degetelor  de  la  mâini  şi  picioare,  precum  şi  aruncarea  de  obiecte  străine.
Nerespectarea următoarelor instrucţiuni de siguranţă ar putea cauza răniri grave sau deces.

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ                                                                                                       

Trebuie acordată o atenţie deosebită instrucţiunilor de siguranţă evidenţiate prin următorul simbol: 

Vă rugăm să citiţi  şi  să înţelegeţi  acest manual şi  instrucţiunile  de siguranţă înainte de
pornirea motorului.

Avertisment (Warning): Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la
deces sau rănirea gravă.

Citiţi  cu atenţie acest  manual  înainte de utilizarea echipamentului.  Dacă aveţi  întrebări  despre
caracteristicile  de  siguranţă  şi  operare,  contactaţi  distribuitorul  autorizat.  Imposibilitatea  de  a
respecta instrucţiunile de siguranţă poate duce la rănirea gravă a utilizatorului sau deces. Toate
instrucţiunile  de  siguranţă  şi  întreţinere  ale  frezei  de  zăpadă  sunt  pentru  a  vă  proteja  pe
dumneavoastră de eventuale pericole.
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SIMBOLURI DE SIGURANŢĂ                                                                                                            

A se vedea ill9.

CITIŢI MANUALUL DE UTILIZARE
Citiţi,  înţelegeţi  şi  respectaţi  toate instrucţiunile  din  manual  înainte de asamblarea şi  utilizarea
frezei de zăpadă.

AVERTISMENT – DESCĂRCĂTOR
Ţineţi mâinile departe de gurile de descărcare în timp ce echipamentul funcţionează.

AVERTISMENT – FREZĂ ROTATIVĂ
Nu  puneţi  mâinile  sau  picioarele  în  apropierea  apărătorii  frezei  sau  gurii  de  descărcare.
Nerespectarea avertismentului poate provoca rănirea gravă sau decesul.

AVERTISMENT – OBIECTE ARUNCATE
Acest echipament poate capta şi arunca obiecte care pot cauza răni grave, de exemplu, pietre,
bucăţi de gheaţă, etc.

AVERTISMENT – PERICOL DE INCENDIU
Nu alimentaţi rezervorul de combustibil în spaţii interioare sau în zone cu ventilaţie insuficientă,
sau când motorul  este  cald.  Benzina vărsată este  inflamabilă.  Lăsaţi  motorul  să se răcească
înainte de a-l realimenta.

AVERTISMENT – MONOXID DE CARBON
Nu porniţi motorul în spaţii interioare sau în zone cu ventilaţie insuficientă. Noxele de eşapament
conţin monoxid de carbon. Nerespectarea acestui avertisment poate provoca intoxicaţii grave sau
decesul.

AVERTISMENT – ŞOCURI ELECTRICE
Nu folosiţi pornirea electrică a motorului în ploaie.

Setare
• Nu puneţi mâinile şi picioarele în apropierea sau sub piesele rotative.
• Citiţi manualul de utilizare cu atenţie. Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizat cu diferitele setări

ale dispozitivelor de control şi mânere ale echipamentului. 
• Operatorul  trebuie  să  cunoască  procedura  de  oprire  a  echipamentului,  atât  în  condiţii

normale, cât şi în situaţii de urgenţă.
• Nu lăsaţi copiii să utilizeze echipamentul. Nu permiteţi nimănui să utilizeze freza fără a avea

cunoştinţele corespunzătoare. 
• Dacă vă simţiţi rău, obosit, aţi consumat băuturi alcoolice sau droguri, nu folosiţi maşina.
• Întotdeauna verificaţi echipamentul înainte de utilizare. Asiguraţi-vă că nu sunt piese uzate

sau deteriorate.
• Înlocuiţi elemente sau şuruburi uzate sau deteriorate în seturi pentru a păstra echilibrul.
• Utilizatorul echipamentului este responsabil de siguranţa celorlalte persoane din zona de

lucru. 
• Nu folosiţi maşina lângă animale sau copii.
• Operatorul echipamentului este responsabil pentru orice accident sau pericole către alte

persoane sau bunurile acestora.
• Înainte de a utiliza freza de zăpadă, inspectaţi zona în care veţi curăţa zăpada. Îndepărtaţi

resturile de materiale sau eventualele obstacole care ar putea fi aruncate de freză şi care ar
putea răni persoane sau ar provoca alte pagube.

• Nu alimentaţi rezervorul în spaţii interioare sau când motorul funcţionează.
• Combustibilul vărsat este inflamabil, nu alimentaţi motorul când acesta este încă fierbinte.
• Ştergeţi combustibilul vărsat înainte de pornirea motorului. Poate provoca un incendiu sau
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explozie!
• Feriţi-vă de pericole în timp ce lucraţi pe un sol dificil; sol pietruit sau dur.
• Folosiţi  echipament de protecţie  şi  încălţăminte antiderapantă. Evitaţi  purtarea de haine

largi.

Funcţionare
• Întotdeauna porniţi motorul din zona de siguranţă (în spatele ghidonului).
• Nu părăsiţi  zona  de  siguranţă  în  timp  ce  utilizaţi  echipamentul;  dacă  este  necesar  să

părăsiţi zona de siguranţă, opriţi motorul înainte de a pleca.
• Dacă aţi lovit un obiect străin, opriţi motorul imediat, scoateţi fişa bujiei şi verificaţi maşina

de daune. Reparaţi defecţiunile înainte de a continua lucrul.
• Dacă freza de zăpadă începe să vibreze în mod anormal, opriţi motorul şi verificaţi imediat

cauza. Vibraţiile reprezintă, în mod obişnuit, un avertisment de defecţiune.
• Întotdeauna decuplaţi manetele, opriţi motorul şi scoateţi fişa bujiei înainte de a pleca de

lângă unitate.
• Întotdeauna opriţi motorul şi asiguraţi-vă că toate piesele rotative s-au oprit complet înainte

de a realiza orice reparaţie, reglaje sau verificări.
• Întotdeauna fiţi foarte atent atunci când utilizaţi freza de zăpadă pe pante.
• Nu utilizaţi echipamentul într-un ritm rapid.
• Nu suprasolicitaţi maşina încercând să lucraţi la un ritm mai rapid.
• Nu transportaţi pasageri cu ajutorul frezei.
• Aveţi grijă atunci când echipamentul se deplasează înapoi.
• Nu lăsaţi persoane în faţa echipamentului.
• Întotdeauna decuplaţi frezele, dacă nu sunt utilizate.
• Utilizaţi echipamentul numai în timpul zilei sau în zone foarte bine iluminate.
• Aveţi grijă să păstraţi o poziţie stabilă şi să ţineţi ferm de mânere. Mergeţi, nu alergaţi.
• Nu utilizaţi echipamentul dacă sunteţi desculţ sau sunteţi încălţat cu sandale.
• Aveţi grijă la schimbarea direcţiei pe pante.
• Nu încercaţi să faceţi modificări în timp ce motorul este pornit.
• Aveţi grijă atunci când doriţi să întoarceţi sau să trageţi în spate freza de zăpadă.
• Nu porniţi motorul în spaţii interioare sau în zone insuficient ventilate. Gazele de eşapament

conţin  monoxid  de  carbon.  Nerespectarea acestui  avertisment  poate  provoca intoxicaţii
grave sau decesul.

Măsuri de siguranţă privind benzina
• Aveţi grijă când folosiţi benzina. Aceasta este foarte inflamabilă, iar vaporii sunt explozibili. 
• Pot apărea răni grave atunci când vărsaţi benzină pe dumneavoastră sau pe haine. Spălaţi-

vă şi schimbaţi hainele imediat!
• Folosiţi numai recipiente pentru benzină aprobate.
• Stingeţi toate ţigările, pipele şi alte surse de aprindere.
• Nu alimentaţi freza de zăpadă în interiorul clădirilor.
• Lăsaţi motorul să se răcească înainte de re-alimentare.
• Nu alimentaţi  rezervorul  de combustibil  mai  mult  de 2,5 cm sub orificiul  de alimentare,

pentru a asigura spaţiul necesar combustibilului pentru expansiune.
• Puneţi la loc capacul rezervorului şi strângeţi bine.
• Nu  folosiţi  funcţia  de  blocare  a  dispozitivului  de  alimentare  cu  benzină  în  momentul

realimentării.
• Fumatul este interzis în timpul alimentării.
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• Nu alimentaţi în interiorul unei clădiri sau în spaţii unde vaporii de bezină pot intra în contact
cu o sursă de aprindere.

• Ţineţi benzina şi motorul departe de aparatele electrice, grătare electrice, scule electrice
etc.

• Dacă trebuie  să  drenaţi  combustibilul  din  rezervor, acest  lucru  trebuie  realizat  în  spaţii
exterioare.

Întreţinere şi depozitare
• Motorul trebuie oprit în momentul realizării întreţinerii sau curăţeniei, când schimbaţi unelte

şi când este transportat prin alte mijloace decât cele proprii.
• Verificaţi periodic dacă toate şuruburile şi piuliţele sunt fixate corespunzător. Strângeţi, dacă

este necesar.
• Motorul trebuie să fie complet răcit înainte de a-l depozita în spaţii interioare sau acoperit.
• Dacă  freza  de  zăpadă  nu  a  fost  folosită  o  perioadă  mai  lungă  de  timp,  vă  rugăm să

consultaţi instrucţiunile din acest manual.
• Întreţineţi şi înlocuiţi etichetele de siguranţă şi instrucţiuni, în funcţie de nevoi.
• Folosiţi doar piese de schimb şi accesorii originale. În caz contrar certificatul de garanţie nu

mai este valabil.
• Înlocuiţi amortizoarele de zgomot defecte.

Observaţii
• Cutia de viteze este livrată pre-lubrifiată. Cu toate acestea, asiguraţi-vă că sunt unse înainte

de fiecare utilizare.
• Motorul nu este alimentat cu ulei din fabrică.
• Dispozitivele  de  control  montate  din  fabrică,  cum ar  fi  cablul  de  ambreiaj  al  mânerului

montat, nu trebuie demontate.
• Drenarea rezervorului  de combustibil  trebuie realizată doar în spaţii  exterioare. Benzina

este foarte inflamabilă, iar vaporii sunt explozibili.
• Asiguraţi-vă  că  maşina  este  fixată  corespunzător  atunci  când  este  transportată  pe  o

platformă, etc.
• Reduceţi acceleraţia în timpul opririi motorului şi închideţi supapa de combustibil.
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IDENTIFICAREA COMPONENTELOR                                                                                               

A se vedea ill 1
1. Suflantă zăpadă

2. Manetă ambreiaj

3. Trepte de viteză (6 Înainte – 2 Înapoi)

4. Manetă pentru activarea frezei

5. Maneta pentru reglarea gurii de descărcare (orizontal)

6. Maneta pentru reglarea deflectorului (vertical)

7. Pornire electrică (priză electrică)

8. Gură de descărcare

9. Freză

10.Apărători* (pentru cantităţi mari de zăpadă, de exemplu Snowdrift)

11. Şoc

12.Buton de amorsare

13.Acceleraţie

14.Cheie de pornire

15.Buton de pornire pentru pornire electrică

Observaţie: ilustraţiile pot diferi de modelul propriu-zis.
*- poate diferi de modelul propriu-zis.

ASAMBLARE                                                                                                                                     

Ghidonul şi panoul de control (ill 2)
1. Prindeţi ghidonul inferior de echipament.
2. Prindeţi panoul de control pe ghidonul inferior.
3. Aliniaţi mânerele. Introduceţi şurubul, şaiba, după care fixaţi.

Controlul treptelor de viteză (ill 3)
1. Fixaţi tija pe axul de transmisie.
2. Prindeţi şi fixaţi tija la schimbătorul de viteze, de sub panoul de control; introduceţi cuiul

pentru a fixa.

Gura de descărcare (ill 4)
Urmaţi instrucţiunile din figura 4.

După ce gura de descărcare a fost asamblată, aceasta ar trebui să se deplaseze liber în mod
manual.  Dacă  nu,  vă  rugăm  să  verificaţi  din  nou  dacă  plăcile  sunt  instalate  corect  şi  dacă
şuruburile sunt prinse prea strâns. Dacă butonul de control al gurii de descărcare este inversat.
Dinţii ar putea aluneca şi, prin urmare, ar bloca ansamblul gurii de descărcare. În acest caz, slăbiţi
plăcile suport şi reajustaţi dinţii şi plăcile.

Maneta pentru reglarea gurii de descărcare (orizontal) (ill 5)
1. Montaţi  suportul  gurii  de  descărcare  cu  ajutorul  bolţului  şi  piuliţei  pe  partea  stângă  a

ghidonului.
2. Introduceţi tija gurii de descărcare prin gaura suportului la dispozitivul de reglare al gurii şi

fixaţi.
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REGLAJ                                                                                                                                              

Maneta de acţionare a ambreiajului şi frezei (ill 6)
Freza şi  cablul  de tracţiune trebuie ajunstate pentru o tracţiune corespunzătoare şi  încărcarea
rotorului. Vă rugăm să urmaţi următorii paşi.

Important: Cablurile trebuie, în situaţii  de urgenţă, să acţioneze frâna automată, în  momentul
eliberării mânerelor.

Avertisment: Nu cuplaţi freza în timp ce reglaţi cablul de tracţiune!

Avertisment: Asiguraţi-vă că nu sunt persoane în jurul echipamentului în timpul acestui reglaj!

1. Blocaţi suflanta pentru zăpadă.
• Acest pas va împiedica deplasarea aparatului, dacă sunt prea strânse cablurile.
2. Strângeţi suficient cât să nu mai existe joc la cabluri.
3. Porniţi motorul după ajustarea cablurilor.

Maneta de reglare ambreiaj (ill 1-2) şi (ill 6)
1. Trageţi maneta de tracţiune, roţile ar trebui să se rotească.
• Dacă roţile nu se rotesc, strângeţi şi mai mult cablul folosind piuliţa de strângere.
2. Eliberaţi maneta de tracţiune, roţile ar trebui să nu se mai rotească.
• Dacă  roţile  continuă  să  se  rotească,  eliberaţi  tensiunea  din  cablu  folosind  piuliţa  de

strângere.

Reglarea manetei de acţionare a frezei (ill 1-4) şi (ill 6)
1. Trageţi maneta frezei, iar aceasta ar trebui să se rotească.
• Dacă freza nu se roteşte, strângeţi cablul şi mai mult folosind piuliţa de strângere.
2. Eliberaţi maneta frezei; astfel freza ar trebui să se oprească imediat.
• Dacă freza se roteşte, slăbiţi tensiunea cablului folosind piuliţa de strângere.

Oprirea de urgenţă:  Eliberaţi  simultan maneta de tracţiune şi  cea a frezei,  dacă sunt reglate
corespunzător, frâna automată va opri comutatorul motorului. Dacă nu, ambreiajul sau maneta de
acţionare a frezei trebuie să fie reajustate.

Reglarea patinei (ill 7)
1. Desfaceţi cele două piuliţe.
2. Reglaţi  patina astfel  încât apărătoarea frezei  să fie la  acelaşi  nivel  cu solul,  după care

strângeţi piuliţele.

FUNCŢIONAREA MOTORULUI                                                                                                         

Important! Trebuie să alimentaţi cu ulei de motor şi combustibil înainte de pornirea motorul.
• Verificaţi nivelurile combustibilului şi uleiului de motor şi adăugaţi dacă este necesar.
• Asiguraţi-vă că fişa bujiei este fixată corespunzător.

Pornirea motorului

Şocul (ill 1-11)
• Pentru a porni un motor rece, asiguraţi-vă că pârghia şocului este în poziţia Închis (Close).
• Pentru a porni un motor cald,  asiguraţi-vă că pârghia şocului este în poziţia Deschis (Open)
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Buton de amorsare (ill 1-12)
• Când  motorul  este  rece,  butonul  de  amorsare  alimentează  carburatorul  cu  mai  multă

benzină. Apăsaţi butonul de cel puţin 3 ori pentru cea mai bună performanţă.

Acceleraţia (ill 1-13)
• Mutaţi maneta de acceleraţie 1/3 dinspre poziţia încet spre poziţia repede.

Cheia de contact (ill 1-14)
• Introduceţi cheia de contact în contact.

Pornire electrică 230V (ill 1-15)
• Conectaţi  cablul  de alimentare la priza electrică şi  apăsaţi  butonul  de pornire.  După ce

motorul a pornit, scoateţi ştecherul din priză.

Pornire la sfoară (alternativ)
• Trageţi sfoara de pornire încet până se simte rezistenţa. După care trageţi repede şi cu

putere. Nu daţi drumul brusc la demaror, ci lăsaţi-l să revină încet în poziţia iniţială, apoi
trageţi din nou.

Şocul (ill 1-11)
• Mutaţi şocul treptat din poziţia Închis în poziţia Deschis pe parcurs ce motorul se încălzeşte.

Oprirea motorului
Pentru a opri motorul, urmaţi procedura de mai jos:

Acceleraţia (ill 1-13)
Mutaţi maneta de acceleraţie înspre poziţia Încet (broască ţestoasă).

Cheia de contact (ill 1-14)
Scoateţi cheia din contact.

FUNCŢIONAREA ECHIPAMENTULUI                                                                                               

Important:  Curăţaţi şi asiguraţi zona de lucru. Operatorul frezei de zăpadă poate şi va fi tras la
răspundere pentru vătămări corporale sau daune asupra proprietăţii părţii vătămate.

Prima etapă: Pregătirea
1. Apăsaţi maneta de acceleraţie (ill 1-13) la maxim.
2. Rotiţi maneta de reglare a gurii de descărcare (ill 1-5) pentru a regla unghiul ejectorului

orizontal.
3. Rotiţi maneta de reglare a gurii de descărcare (ill 1-6) pentru a regla unghiul ejectorului

vertical.

Avertisment:  Asiguraţi-vă  că  nu  sunt  persoane  sau  animale  în  faţa  frezei  sau  în  direcţia  de
descărcare a gurii.

Atenţie: În funcţie de cantitatea de zăpadă, distanţa de descărcare poate atinge până la 15 metri
de la freza de zăpadă.

Etapa a doua: Măturarea

1. Apăsaţi maneta de control din partea dreaptă pentru a cupla ambreiajul, iar freza de zăpadă
să înceapă să se deplaseze (ill 1-2).

2. Utilizaţi cele 6 trepte de viteză pentru înainte şi 2 înapoi (R1 şi R2) pentru a obţine viteza de
lucru dorită (ill 1-3).
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3. Apăsaţi maneta de control din partea stângă pentru a cupla freza (ill 1-4).

Notă: Nu suprasolicitaţi freza de zăpadă încercând să curătaţi zăpada la un ritm prea rapid.

Observaţie: Întotdeauna alegeţi treapta de viteză în funcţie de cantitatea de zăpadă. Parcurgeţi
încet zonele cu zăpadă grea sau multă, şi mai repede zonele unde zăpada este puţină. 

AVERTISMENT: Freza de zăpadă nu este adecvată pentru lapoviţă!

Avertisment!
• Aveţi grijă atunci când îndepărtaţi zăpada de pe o suprafaţă acoperită cu pietriş, cărări,

drumuri.
• Nu curăţaţi zăpada de-a lungul pantelor.
• Aveţi grijă la schimbarea direcţiei pe pante. 
• Nu încercaţi să îndepărtaţi zăpada de pe pante foarte abrupte.

Unitatea frezei
Arborele de transmisie al frezei este fixat cu bolţuri de forfecare. Aceste bolţuri se pot rupe dacă
freza de zăpadă loveşte un obiect dur, de aceea se recomandă verificarea zonei de lucru, pentru a
evita daune majore asupra echipamentului. În pachetul de livrare există doi bolţi de rezervă cu
piuliţe.

Avertisment: Nu înlocuiţi bolţurile de forfecare cu alte tipuri de şuruburi!

Dacă  gura  de  descărcare  se  înfundă:  Opriţi  motorul.  Asiguraţi-vă  că  s-au  oprit  toate  piesele
rotative. Curăţaţi gura de descărcare folosind unealta specială (ill 8).

ÎNTREŢINERE                                                                                                              

Importanţa întreţinerii
O întreţinere  corespunzătoare  este  o  modalitate  de  reducere  a  costului  şi  esenţială  pentru  o
funcţionare sigură, fără probleme. De asemenea, aceasta contribuie la reducerea poluării aeruluii.

AVERTISMENT
Întreţinerea necorespunzătoare sau imposibilitatea de

a repara un defect sau eroare poate cauza o
defecţiune, care în final poate cauza răni grave sau

deces. 
Întotdeauna respectaţi 

instrucţiunile cuprinse în manual.

Pentru a asigura o întreţinere corespunzătoare a echipamentului dumneavoastră, în continuare
este prezentat un program de întreţinere şi de descriere, plus o procedură de verificare a maşinii.
Pentru sarcini mai dificile sau care necesită unelte speciale, întreţinerea trebuie realizată de un
tehnician sau mecanic calificat.

Siguranţa în timpul întreţinerii
În acest manual sunt subliniate unele dintre cele mai importante măsuri de siguranţă şi precauţie
care trebuie respectate în timpul utilizării  şi  întreţinerii  maşinii.  Cu toate acestea este imposibil
pentru noi  să vă avertizăm asupra tuturor  pericolelor  şi  situaţiilor  periculoase,  de aceea,  este
important  ca  utilizatorul  echipamentului  să  fie  atent  în  timpul  operării  maşinii  pentru  a  evita
eventualele pericole.

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark       Versiunea 13.1 / 05.02.2014
Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – post@texas.dk        Traducere a instrucţiunilor originale

http://www.texas.dk/
mailto:post@texas.dk


13

Măsuri de siguranţă
Important: Asiguraţi-vă că motorul este oprit înainte de a începe orice operaţie de întreţinere sau
reparaţie. 

Pentru a reduce posibilitatea de incendiu sau explozie, aveţi grijă când lucraţi cu benzină. Folosiţi
doar solvenţi neinflamabili, fără benzină, pentru a curăţa piesele. Ţineţi ţigările, scânteile, flăcările
şi alte surse de aprindere la distanţă de maşină.

Alimentarea
Cu motorul oprit, scoateţi capacul rezervorului de combustibil şi verificaţi nivelul combustibilului.
Alimentaţi rezervorul dacă nivelul de combustibil este scăzut.

Recomandări privind combustibilul
• Folosiţi combustibil fără plumb, cu cifra octanică de 95 sau superioară.
• Niciodată nu utilizaţi benzină contaminată sau învechită sau amestec benzină/ulei. 
• Evitaţi pătrunderea apei sau murdăriei în rezervor.

Alimentaţi  cu benzină într-o zonă bine ventilată înainte de pornirea motorului.  În cazul în care
motorul a funcţionat, lăsaţi-l mai întâi să se răcească. Alimentaţi cu grijă pentru a evita vărsarea de
combustibil.  Nu  adăugaţi  combustibil  peste  limita  superioară  a  filtrului  de  combustibil.  După
alimentare, strângeţi bine capacul rezervorului.

Verificarea nivelului de ulei
Pentru a verifica corect nivelul uleiului, motorul trebuie să fie oprit, iar maşina să fie aşezată pe o
suprafaţă plană.

Cum să:
• Scoateţi buşonul cu joje şi ştergeţi-l bine.
• Introduceţi joja în orificiul de umplere, fără să o înşurubaţi, după care o scoateţi pentru a

verifica  nivelul  uleiului.  Notă: Acesta  trebuie  să  se  încadreze  în  intervalul  specificat  la
capătul superior al jojei. Dacă nivelul este prea scăzut, completaţi până la nivelul marcat, cu
ulei SAE. 

• Strângeţi bine buşonul cu jojă după terminarea alimentării.

AVERTISMENT:  Niciodată  nu  alimentaţi  peste  limita  superioară  indicată,  deoarece  va
deteriora motorul.

Schimbul uleiului de motor
Drenaţi uleiul uzat în timp ce motorul este puţin cald. Uleiul cald este mai fluid decât cel rece şi
poate fi drenat mai bine.

Cum să:
• Puneţi un recipient adecvat sub motor pentru a colecta uleiul uzat.
• Scoateţi buşonul de umplere şi şurubul pentru drenaj.
• Drenaţi toată cantitatea de ulei uzat. 
• Puneţi la loc şurubul pentru drenaj ulei şi strângeţi-l bine.
• Cu motorul într-o poziţie plană, umpleţi cu ulei nou recomandat, până la nivelul superior. 

Vă rugăm să aruncaţi uleiul uzat astfel încât să respectaţi reglementările în domeniul protecţiei
mediului  înconjurător. Vă  sugerăm să-l  duceţi  într-un  container  sigilat  corespunzător,  la  staţia
locală  de  reciclare.  Nu  îl  aruncaţi  la  gunoiul  menajer  sau  să-l  vărsaţi  direct  pe  sol  sau  în
canalizare.

Specificaţii ulei
Uleiul  este un factor foarte important care influenţează performanţa maşinii  şi  durata de viaţă.
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Folosiţi ulei de motor în 4-timpi pentru automobile SAE.

Bujia
Verificaţi bujia de impurităţi şi murdărie şi, dacă este necesar, curăţaţi-o cu o perie de sârmă. 

• Prima dată după aproximativ 10 ore de funcţionare.
• După aceea realizaţi service-ul bujiei la fiecare 50 de ore de funcţionare.

Cum să: 
• Deconectaţi fişa bujiei şi înlăturaţi murdăria din jurul bujiei.
• Demontaţi bujia cu ajutorul cheii de bujii. Verificaţi bujia.
• Înlocuiţi-o dacă electrozii sunt uzaţi sau izolatorul este crăpat.
• Măsuraţi distanţa între electrozi cu o leră.
• Distanţa  trebuie  să  fie  0.70  –  0.80  mm.  Corectaţi,  dacă  este  necesar,  prin  îndoirea

electrodului exterior. 
• Montaţi bujia cu atenţie, manual, pentru a nu strica filetul.
• După ce aţi strâns cu mâna, fixaţi cu cheia pentru a comprima garnitura.
• Dacă remontaţi bujia veche, strângeţi numai 1/8 la 1/4 de ture. Dacă instalaţi o bujie nouă,

strângeţi cu cheia 1/2 tură.
• Ataşaţi fişa bujiei.

OBSERVAŢIE: O bujie incorectă poate cauza deteriorarea motorului.

DEPOZITARE                                                                                                                                   

Pregătirea corespunzătoare pentru depozitarea pe termen lung este esenţială pentru păstrarea
frezei  de  zăpadă  fără  a  rugini  şi  pentru  prevenirea  deteriorării  pieselor  şi  funcţia  acestora.
Următorii paşi vor face ca pornirea motorului să fie mai uşoară după ce a fost depozitat şi vor evita
ca freza de zăpadă să ruginească în timpul depozitării pe termen lung.

Observaţie: Garanţia produsului nu acoperă daunele suferite de echipament sau motor ca urmare
a  depozitării  incorecte  sau  neglijenţei  de  a  respecta  recomandările  şi  avertismentele  privind
întreţinerea.

Curăţarea. Dacă motorul a funcţionat, lăsaţi-l să se răcească timp de cel puţin o jumătate de oră
înainte de a-l curăţa. Curăţaţi toate suprafeţele exterioare şi protejaţi zonele ce pot rugini cu un
strat subţire de ulei.

Observaţie: Apa care intră în contact cu un motor fierbinte poate cauza defecţiuni saiu, în cel mai
rău caz, poate sparge piesele din aluminiu ale motorului. Dacă motorul a funcţionat, lăsaţi-l să se
răcească timp de cel puţin o jumătate de oră înainte de a-l spăla.

Combustibil.  Benzina se va oxida şi deteriora în timpul depozitării. Benzina veche va cauza ca
pornirea să fie dificilă şi lasă depozite de răşină care blochează sistemul de combustibil. 

Nu păstraţi aceeaşi benzină în motor mai mult de 3 luni!!!

Avertisment: Nu porniţi motorul cu benzină oxidată şi veche în rezervorul de combustibil. Poate
deteriora carburatorul şi alte componente ale sistemului de combustibil!

Pregătirea pentru depozitarea pe termen lung
Vă recomandăm drenarea combustibilului din rezervor şi carburator în cazul depozitării pe termen
lung. Însă adăugarea unui aditiv pentru combustibil poate extinde durata de utilizare a acestuia.

Drenarea rezervorului de combustibil şi a carburatorului
Recomandăm mai întâi drenarea rezervorului de combustibil, după care carburatorul.
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• Aşezaţi un recipient aprobat de benzină sub carburator şi folosiţi o pâlnie pentru a evita
vărsarea de combustibil.

• Scoateţi şurubul pentru drenaj al carburatorului, după care scoateţi ţeava de combustibil.
• După ce a fost drenat tot combustibilul într-un recipient, montaţi la loc şurubul pentru drenaj

şi ţeava de combustibil. Asiguraţi-vă că atât şurubul, cât şi ţeava au fost fixate bine.

Adăugarea unui aditiv de combustibil
Respectaţi instrucţiunile producătorului de aditiv de combustibil.

• Drenaţi combustibilul vechi din rezervor şi alimentaţi cu benzină proaspătă.
• Turnaţi aditivul de combustibil în rezervor.
• Lăsaţi motorul să funcţioneze în gol în aer liber timp de 10 minute pentru a vă asigura că

amestecul de aditiv a fost distribuit în blocul cilindrilor, dar mai ales în carburator.
• Opriţi motorul.

Măsuri de precauţie împotriva umidităţii
Pentru a minimiza daunele suferite de diferite piese, urmaţi instrucţiunile de mai jos:

1. Schimbaţi uleiul de motor.
2. Scoateţi bujia.
3. Turnaţi 5 – 10ml de ulei curat în cilindru.
4. Trageţi sfoara de pornire de câteva ori pentru a distribui uleiul în cilindru.
5. Reinstalaţi bujia.
6. Trageţi sfoara de pornire încet până simţiţi o anumită rezistenţă. Acestă operaţiune închide

ambele supape şi protejează motorul împotriva coroziunii interne.

Recomandări generale:
• Alegeţi un spaţiu de depozitare bine ventilat, cu unimidate redusă, pentru a evita ruginirea şi

coroziunea. Evitaţi locaţiile în care sunt prezente surse de aprindere.
• Asiguraţi-vă că a fost drenat tot combustibilul din rezervor, pentru a minimiza posibilitatea

apariţiei scurgerilor de combustibil.
• Poziţionaţi eschipamentul astfel încât motorul să fie în poziţie orizontală. Înclinarea maşinii

poate cauza scurgeri de ulei sau combustibil.
• Acoperiţi motorul şi eşapamentul pentru le feri de praf. 

Observaţie: Un motor cald şi sistemul de evacuare pot aprinde sau topi anumite materiale. Nu
folosiţi  o folie de plastic pentru a proteja echipamentul de praf. Un material neporos va absobi
umezeală în jurul motorului, cauzând apariţia ruginii şi coroziune.

Pregătirea maşinii după o depozitare pe termen lung
• Verificaţi motorul conform celor descrise în capitolul de întreţinere.
• Porniţi motorul conform celor descrise în secţiunea de funcţionare.

Observaţie: Benzina se oxidează şi se deteriorează în timp, determinând o pornire greoaie. În
cazul în care cilindrii  au fost acoperiţi  cu ulei înainte de depozitare, este posibil  ca motorul să
scoată fum pentru câteva secunde la pornire. Acest lucru este normal.

Perioada de depozitare

Mai puţin de 1 lună
• Nu este necesară o pregătire specială.

1 – 2 luni
• Alimentaţi cu benzină proaspătă şi adăugaţi un aditiv de benzină
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2 luni până la 1 an
• Alimentaţi cu benzină proaspătă şi adăugaţi un aditiv de benzină
• Drenaţi combustibilul din carburator
• Curăţaţi paharul decantor.

1 an sau mai mult
• Drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator.
• Curăţaţi paharul decantor
• Scoateţi bujia
• Turnaţi o lingură de ulei curat în cilindru. Trageţi sfoara de pornire de câteva ori pentru a

distribui uleiul în cilindru. Reinstalaţi bujia.
• Schimbaţi uleiul de motor.

ÎNTREŢINERE / PROBLEME TEHNICE                                                                      

Program de întreţinere

Grafic de întreţinere
La fiecare
utilizare

Prima lună
La fiecare

3 luni
La fiecare

6 luni
Anual

Uleiul
Verifică nivelul X

Schimbă X X

Pahar decantor Curăţă X

Bujie 

Verifică
Curăţă

X

Înlocuieşte X

Parascântei Curăţă X

Turaţie în gol / cameră de 
combustie

Verifică
Reglaj
Curăţă

X

Joc al supapei
Verifică
Reglaj

X

Rezervor şi filtru de combustibil Curăţă X

Conductă de combustibil Verifică La fiecare 2 ani (Înlocuiţi dacă este necesar)

Probleme Posibile cauze Soluţie 

Unitatea nu funcţionează 
corespunzător şi vibrează excesiv

Şuruburi slăbite
Freza este montată slab

Verificaţi şuruburile
Verificaţi freza

Motorul nu porneşte Maneta acceleraţiei este în poziţie greşită
Bujie defectă
Rezervor combustibil gol
Robinet combustibil închis

Verificaţi setarea
Înlocuiţi bujia
Alimentaţi cu combustibil
Deschideţi robinetul de combustibil

Motorul nu funcţionează 
corespunzător

Tip combustibil incorect

Bujie murdară

Goliţi rezervorul şi alimentaţi cu 
combustibil proaspăt
Curăţaţi bujia

Puterea scade Jocul ambreiajului este prea mare
Cureaua de transmisie este slăbită sau 
deteriorată

Ajustaţi cablul ambreiajului
Înlocuiţi cureaua
Contactaţi service-ul autorizat

Motorul nu porneşte sau se Şoc în poziţie greşită Verificaţi poziţia şocului
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opreşte după o perioadă scurtă 
de timp

Bujie înfundată

Lipsă combustibil

Curăţaţi sau înlocuiţi bujia (distanţă 
electrozi 0.6mm)
Alimentaţi cu combustibil

Inadecvat sau fără evacuare Zăpada a fost evacuată până s-a blocat

Şurubul nu se roteşte
Bolţurile de forfecare (Fig. 21/ Elementul 
30) s-au rupt

Curăţaţi gura de descărcare zăpadă 
cu un obiect solid
Reglaţi cablul ambreiajului frezei
Înlocuiţi bolţurile sau contactaţi 
service-ul autorizat

Nu este curăţată toată zăpada Patinele nu sunt reglate corect Reglaţi patinele (Fig. 22/Elementul 10)

Pentru probleme tehnice ale motorului contactaţi distribuitorul local.

SPECIFICAŢII TEHNICE                                                                                                                    

Snow KIng

Model 566 TGE 617 TGE 6195 BE 619TGE

Motor Loncin LC 165FDS Loncin LC 170FDS B&S 950S Loncin LC 175FDS

Capacitate cilindrică 182 ml 212 ml 208 ml 265 ml

Lăţime de curăţare (cm) 56 61 61 61

Înălţime de curăţare (cm) 51 51 51 51

Trepte viteză 6 Înainte – 2 Înapoi 6 Înainte – 2 Înapoi 6 Înainte – 2 Înapoi 6 Înainte – 2 Înapoi

Masă (kg) 79.5 80 85 94

Mărime anvelope 13" 13" 13" 13"

Putere (kW) 4.4 4.8

Distanţă aruncare zăpadă (m) 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15

Turatie (rpm) 3600 3600 3600 3600

Capacitate rezervor (l) 3

Consum combustibil (l/h) 2.12

Capacitate baie de ulei (l) 0.6

Capacitate de lucru (m²/h) 1220
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