
FREZA DE ZAPADA
FB 1170AE FB 1376AE

MANUAL DE UTILIZARE

Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi acest tip de echipament.
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1. INFORMATII GENERALE

Acest  simbol  indica  ATENTIE.  Pot  avea  loc  vatamari  corporale  si/sau  daune
materiale, daca nu sunt respectate instructiunile de utilizare.

1. Simboluri
Urmatoarele  simboluri  se  regasesc  pe  produs.  Acestea  au  fost  lipite  pentru  a  va  aminti  sa
respectati instructiunile de siguranta in timpul utilizarii. Semnificatia simbolurilor este urmatoarea:

AVERTISMENT

  Cititi si intelegeti manualul de instructiuni inainte de utilizarea echipamentului.

Deconectati fisa bujiei si consultati instructiunile tehnice inainte de repararea sau
intretinerea echipamentului.

Pericol – turbina rotativa. Pericol – freza rotativa.

Tineti mainile departe de tubul de evacuare in timpul functionarii echipamentului.

Tineti mainile si picioarele departe de piesele rotative.

Risc de ardere (arsuri).

Tineti persoanele din jur la o distanta de siguranta fata de echipament. Nu indreptati
tubul de evacuare inspre trecatori.

Folositi echipament de protectie urechi (antifoane).
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Eliminare
Deseurile  de  echipamente  nu  trebuie  eliminate  impreuna  cu  deseurile  menajere.
Aceasta unealta trebuie dusa la centrul local de colectare pentru a fi reciclata in conditii
de siguranta.

Denumirea echipamentului

2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

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.

2.1. Instructiuni generale
• Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare. Utilizatorul trebuie sa cunoasca

toate dispozitivele de control si utilizarea corecta a echipamentului.
• Nu lasati copiii sau alte persoane care nu sunt familiarizate cu aceste instructiuni sa utilize-

ze freza de zapada. Regulamentele locale pot impune restrictii in ceea ce priveste varsta
utilizatorului.

• Nu utilizati echipamentul daca alte persoane, in special copii sau animale, sunt in apropiere.
• Operatorul echipamentului este responsabil pentru orice accident sau pericole catre alte

persoane sau bunurile acestora.
• Aveti grija ca echipamentul sa nu se blocheze sau sa se rastoarne, in special la mersul

inapoi.
• Nu  utilizati  freza  de  zapada  daca  sunteti  sub  influenta  bauturilor  alcoolice  sau  a

medicamentelor si daca sunteti obosit sau bolnav.

2.2. Pregatiri
• Inainte de a utiliza freza de zapada, inspectati zona in care veti curata zapada. Indepartati

resturile de materiale sau eventualele obstacole.
• Decuplati toate dispozitivele de control inainte de pornirea motorului.
• Nu utilizati freza de zapada fara echipamentul de protectie. Folositi incaltaminte antidera-

panta pentru o mai buna stabilitate.
• Avertisment – Benzina este extrem de inflamabila.
a) Intotdeauna pastrati benzina in recipiente special concepute pentru astfel de substante.
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b) Alimentati cu benzina doar in spatii deschise, este interzis fumatul in momentul alimentarii
rezervorului.

c) Alimentati cu benzina inainte de pornirea motorului. Nu desfaceti capacul rezervorului de
combustibil si nu alimentati cu benzina atunci cand motorul functioneaza sau este cald.

d) Remontati capacul rezervorului si stergeti combustibilul varsat.
• Reglati inaltimea carcasei frezei pentru a va asigura ca aceasta ramane deasupra drumului

cu pietris.
• Nu faceti ajustari  ale echipamentului  in timp ce motorul este pornit  (decat daca nu este

specificat altfel in instructiuni).
• Permiteti frezei de zapada sa se adapteze la temperatura din exterior inainte de utilizare.
• Intotdeauna  folositi  ochelari  de  protectie  sau  o  viziera  in  timpul  utilizarii,  intretinerii  si

reparatiei.

AVERTISMENT!  Acest echipament produce un camp electromagnetic in timpul operariii.  Acest
camp poate, in unele circumstante, interfera cu implanturi medicale active sau pasive. Pentru a
reduce riscul ranirii grave sau fatale, recomandam persoanelor cu implanturi medicale sa consulte
doctorul sau producatorul implantului inainte de operarea acestui aparat. Valoarea totala declarata
a vibratiilor a fost masurata in conformitate cu o metoda standard de testare si  pot fi  utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea totala declarata a vibratiilor poate fi, de asemenea,
utilizata pentru o evaluare preliminara a expunerii.

RISCURI REZIDUALE
Chiar si atunci cand freza de zapada este folosita conform instructiunilor, nu este posibila
eliminarea  tuturor  factorilor  de  risc  reziduali.  Pot  aparea  urmatoarele  pericole  datorita
constructiei si proiectarii uneltelor electrice:

1. Probleme de sanatate la plamani daca nu este utilizata o masca de praf eficienta.
2. Probleme cu auzul daca nu sunt folosite antifoane.

2.3. Functionare
• Tineti mainile si picioarele departe de piesele rotative. Intotdeauna evitati deschiderea gurii

de descarcare.
• Freza de zapada trebuie utilizata doar pentru indepartarea zapezii.
• Aveti  grija  atunci  cand  va  deplasati  sau  curatati  drumuri  cu  pietris,  trotuare  si  sosele.

Acordati o atentie sporita pericolelor ascunse si traficului.
• Nu indreptati tubul de evacuare spre un drum public sau spre persoanele din trafic.
• Daca freza de zapada se loveste de un obiect,  opriti  motorul,  deconectati  fisa bujiei  si

verificati cu atentie daca echipamentul prezinta daune. Reparati defectiunile inainte de a
continua lucrul.

• Daca freza incepe sa vibreze in mod anormal,  opriti  motorul  si  verificati  imediat  cauza.
Vibratiile reprezinta, in mod obisnuit, un avertisment de defectiune.

• Opriti motorul si deconectati fisa bujiei:
a) Daca echipamentul se abate de la traseul normal de deplasare.
b) Daca aparatoarea frezei sau gura de descarcare (tub de evacuare) este blocata si trebuie

curatata.
c) Inainte de a incepe reparatiile sau reglarile.
• Intotdeauna asigurati-va ca piesele rotative s-au oprit  complet,  iar  toate dispozitivele de

control sunt decuplate inainte de curatare, reparare sau verificare.
• Inainte  de  a  pleca de langa echipament,  decuplati  toate  dispozitivele  de  control,  setati

schimbatorul  de viteze in pozitia neutra,  opriti  motorul  si  setati  comutatorul  de oprire in
pozitia OFF.
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• Nu porniti motorul in interior, cu exceptia cazului cand doriti sa depozitati sau sa scoateti din
depozit echipamentul. In acest caz, asigurati-va ca usa de la depozit este larg deschisa.
Gazele de esapament sunt toxice.

• Nu va deplasati de-a lungul unei pante. Deplasati-va pe verticala (de sus in jos si de jos in
sus). Aveti grija atunci cand schimbati directia pe o panta. Evitati pantele abrupte.

• Nu  utilizati  echipamentul  cu  protectie  insuficienta  sau  fara  dispozitivele  de  siguranta
montate corespunzator.

• Dispozitivele de siguranta existente nu trebuie deconectate sau decuplate.
• Nu  modificati  setarea  regulatorului  motorului  si  nu  accelerati  motorul.  Posibilitatea  de

vatamare corporala creste atunci cand motorul este rulat la turatii mari.
• Nu utilizati freza de zapada in apropierea spatiilor inchise, masinilor, geamurilor, pantelor,

etc. fara reglarea corespunzatoare a deflectorului gurii de descarcare.
• Nu  lasati  copiii  in  zona  ce  urmeaza  sa  fie  curatata.  Lasati  o  persoana  adulta  sa

supravegheze copiii.
• Nu suprasolicitati echipamentul, incercand sa lucrati la o turatie prea mare.
• Aveti  grija atunci cand echipamentul se deplaseaza inapoi.  Uitati-va in spatele dumnea-

voastra inainte si in timpul mersului inapoi pentru a va asigura ca nu sunt obstacole.
• Nu indreptati tubul de evacuare spre persoanele din jur. Nu lasati persoane in fata echipa-

mentului.
• Decuplati  freza  in  momentul  transportului  sau  cand  nu  este  utilizat  echipamentul.  Nu

mergeti prea repede pe suprafete alunecoase in timpul transportului.
• Utilizati doar piese de schimb / accesorii originale sau pe care producatorul le-a aprobat.
• Nu folositi freza de zapada atunci cand exista o vizibilitate redusa sau nu exista o iluminare

corespunzătoare in zona de lucru.
• Aveti grija sa pastrati o pozitie stabila si sa tineti ferm de manere.
• Nu utilizati freza de zapada pe un acoperis.
• Nu atingeti  componentele motorului  deoarece se incalzesc in timpul  utilizarii.  Pericol  de

arsuri.

2.4. Intretinere si depozitare
• Strangeti  toate  piulitele  si  suruburile,  astfel  incat  echipamentul  sa  fie  in  stare  buna de

functionare. Verificati periodic bolturile de forfecare.
• Intotdeauna folositi piese de schimb originale. Piesele de schimb care nu sunt originale pot

implica un risc de accidentare, chiar daca acestea se potrivesc la echipament.
• Nu depozitati echipamentul cu benzina in rezervorul de combustibil in cladiri in care vaporii

de gaze pot intra in contact cu focul deschis sau scantei.
• Lasati motorul sa se raceasca inainte a depozita echipamentul.
• Inainte  de  depozitarea  pe  termen  lung  a  echipamentului,  respectati  recomandarile  din

manual de utilizare.
• Intretineti si inlocuiti etichetele de siguranta si instructiuni.
• Lasati motorul sa functioneze cateva minute cu freza conectata, dupa utilizare. Astfel se

evita inghetarea frezei.

Valoarea vibratiilor in timpul utilizarii propriu-zise a uneltei electrice poate diferi de valoarea totala
declarata in functie de modul in care este utilizat echipamentul.

Exista nevoia de a identifica masurile de siguranta pentru a proteja utilizatorul, acestea bazandu-
se pe o estimare a expunerii in conditiile reale de utilizare (luand in considerare toate piesele din
ciclul de functionare precum perioadele in care unealta este oprita si cand functioneaza in gol, in
plus fata de timpul de declansare).
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3. ASAMBLARE

Observatie: Instructiunile pentru stanga si dreapta incep din pozitia de condus in spatele frezei de
zapada.

1. Dupa ce a fost  desfacut  ambalajul,  va rugam sa verificati  toate componentele  conform
diagramei  de  montare.  Daca  lipsesc  componente,  va  rugam sa  contactati  distribuitorul
autorizat.

2. Montati  ghidonul  –  Pasul  1:  folositi
doua suruburi M8x40 (1), doua saibe
(2) si doua piulite flansa (3) pentru a
monta ansamblul ghidonului pe restul
bratului prin alinierea acestora la cele
doua orificii de montare de pe partea
dreapta (a se vedea Figura 2).

3. Instalati ghidonul – Pasul 2:
Instalarea trebuie realizata conform Figurii  4: montati
doua suruburi cu flansa M8x45 (8), doua saibe (9) si
doua  piulite  de  fixare  (10)  impreuna  cu  suportul  de
culbutor al gurii de descarcare (11) in cele doua orificii
de montare de pe partea stanga a bratului.

4. Montati culbutorul:
(A se vedea Figura 6) Treceti culbutorul (14) prin baza
acestuia (11), precum in figura 4 si treceti stiftul (15) prin
culbutor (11) pentru a-l cupla la incheietura principala;
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5. Instalarea gurii de descarcare: Asezati inelul din plastic al tubului de evacuare (16) sub tub
(17),  la baza acestuia (18) pe carcasa de protectie (a se vedea Figura 7);  conectati  si
strangeti presa tubului (19) plus doua saibe (20) cu nipluri hexagonale (21), saibe M6 (22) si
piulite de fixare M6 (23) (a se vedea Figura 8).

6. Instalati cablul tubului de evacuare: Fixati
capatul cablului (24) la capacul tubului de
evacuare,  reglati  lungimea  boltului  pe
cablu si strangeti (a se vedea Figura 9).

7. Instalati  schimbatorul  de viteze si  manerul  de reglare al  capacului  tubului  de evacuare:
Treceti doua manere de reglare (25) deasupra placii panoului prin bucse elastice φ8 (26),
respectiv, dupa care le instalati in locul de functionare pe placa panoului (a se vede Figura
10).
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8. Instalarea barei de directie: Montati bara de directie (27), arcul (28), saiba (29) si stiftul (30)
pe  placa  de  viteze  (31)  de  sub  cutia  de  transmisie  si  placa  panoului  si  pe  bratul  de
schimbare (32) al aparatorii, conform Figurii 11.

9. Pentru unele modele fara patine, va rugam sa instalati patinele conform Figurii 12.  In timpul
instalarii, treceti cele patru bolturi M8 (33) prin patina (34) si prindeti de cele doua laturi ale
carcasei, asezati saibele (35) pe acestea, dupa care strangeti piulitele (36).

Ver. 1/Rev. 0; Data: 15.10.2014; Traducere a instructiunilor originale                                                                                    8



Prezentarea dispozitivelor de control pentru functionarea intregului echipament

4. PORNIREA MOTORULUI

AVERTISMENT:  Echipamentul este livrat din fabrica fara ulei;  utilizatorul  este obligat sa
alimenteze cu ulei inainte de prima utilizare. Cantitatea de ulei care trebuie adaugata este:

(1) 0.6 L, daca are intre 5.5CP – 7CP;
(2) 1.1 L, daca are intre 8CP – 13CP.
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4.2. Verificarea nivelului de ulei
Verificarea nivelului uleiului se face cu motorul oprit si intr-o pozitie dreapta.

1. Scoateti busonul de umplere / joja si curatati-l.

2. Introduceti si scoateti joja fara a o insuruba in orificiul de umplere. Verificati nivelul uleiului
aratat pe joja.

3. Daca nivelul uleiului este scazut, alimentati cu uleiul recomandat.

Nivelul  uleiului  nu  trebuie  sa  depaseasca  semnul  “FULL”.  Nerespectarea  acestui
aspect va cauza supraincalzirea motorului. Daca nivelul uleiului depaseste semnul “FULL”,
uleiul trebuie drenat pana este obtinut nivelul corect. Intotdeauna verificati nivelul uleiului
inainte  de  utilizarea  echipamentului.  Freza  de  zapada  trebuie  asezata  pe  o  suprafata
nivelata in momentul verificarii.

4. Insurubati bine busonul de umplere / joja.

OBSERVATIE:  Functionarea  motorului  cu  un  nivel  scazut  de  ulei  poate  cauza  deteriorarea
motorului.

Sistemul Oil Alert (Avertizare ulei) (pentru tipurile de motoare la care se aplica) va opri automat
motorul, inainte ca nivelul uleiului sa scada sub limita de siguranta. Cu toate acestea, pentru a
evita neplacerea unei opriri neprevazute, verificati intotdeauna nivelul uleiului inainte de pornire.

4.3. Schimbarea uleiului
Drenati uleiul uzat cand motorul este cald. Uleiul cald se scurge mai rapid si complet.

1. Asezati un recipient adecvat sub motor, pentru a celecta uleiul uzat, apoi scoateti dopul de
umplere si dopul de scurgere.

2. Lasati sa curga tot uleiul uzat, apoi remontati dopul de scurgere a uleiului si strangeti-l bine.
Va rugam sa eliminati uleiul uzat intr-un mod care nu dauneaza mediului. Va sugeramsa duceti
uleiul uzat intr-un recipient etans la centrul local de reciclare sau la service, pentru reciclare. Nu-l
aruncati la gunoi; nu il turnati pe pamant sau in canalizare.

3. Cu motorul in pozitie orizontala, umpleti pana la marcajul superior al orificiului de umplere
cu uleiul recomandat.

Ver. 1/Rev. 0; Data: 15.10.2014; Traducere a instructiunilor originale                                                                                    10



Capacitate baie de ulei: 
(1) 0.6 L, daca are intre 5.5CP – 7CP;
(2) 1.1 L, daca are intre 8CP – 13CP.
4. Montati dopul de umplere ulei / joja si strangeti bine.

4.4. Recomandari privind uleiul
Uleiul  este  un  factor  important  care  afecteaza  performanta  si  durata  de  viata.  Utilizati  ulei
detergent pentru motoare auto in 4-timpi.

SAE 10W-30 este recomandat pentru uz general. Alte vascozitati prezentate in diagrama pot fi
utilizate atunci cand temperatura medie din zona dvs. se incadreaza in domeniul indicat.

Vascozitatea SA a uleiului si clasificarea de serviciu sunt pe eticheta API de pe recipientul de ulei.
Va recomandam sa utilizati 

Utilizati ulei de motor in 4-timpi care indeplineste sau depaseste cerintele, pentru clasificarea API
de serviciu SE, SF sau echivalent. 

Alimentarea rezervorului de combustibil
Motorul acestui echipament este certificat sa functioneze cu benzina fara plumb.

OBSERVATIE!  Tineti cont de faptul ca benzina fara plumb este perisabila; nu achizitionati mai
multa benzina decat poate fi utilizata pe o perioada de 30 de zile.

Benzina  fara  plumb  produce  mai  putine  depuneri  in  motor  si  pe  bujii  si  mareste  durata  de
functionare a sistemului de esapare.

AVERTISMENT
Benzina este  deosebit  de inflamabila.  Intotdeauna depozitati  combustibilul  in  recipiente
adecvate.

Depozitati benzina intr-un spatiu rece, bine ventilat – nu in casa. Tineti benzina departe de
copii.

Intotdeauna  alimentati  rezervorul  in  spatii  deschise;  fumatul  este  interzis  in  timpul
alimentarii. Adaugati combustibil inainte de pornirea motorului. Este interzisa demontarea
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capacului rezervorului sau alimentarea cu benzina atunci cand motorul functioneaza sau
este inca cald.

Nu umpleti complet rezervorul de benzina. Dupa alimentare, strangeti bine capacul rezervorului si
stergeti imediat combustibilul varsat.

4.5. Pornirea motorului
1. Mutati maneta supapei de combustibil in pozitia ON.

2. Pentru a porni un motor rece, setati maneta socului in pozitia CLOSE (Inchis).
Pentru a reporni un motor cald, lasati maneta socului in pozitia OPEN (DESCHIS).
La unele aplicatii  ale motorului se utilizeaza o comanda a socului montata la distanta, in locul
manetei  montate  pe  motor,  care  este  prezentata  aici.  Consultati  instructiunile  furnizate  de
producatorul echipamentului.
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3. Deplasati maneta acceleratiei din pozitia SLOW, catre pozitia FAST, aprox. 1/3 din distanta.

4. Comutatorul motorului
Comutatorul motorului activeaza si dezactiveaza
sistemul de aprindere.

Comutatorul motorului trebuie setat in pozitia IN
pentru ca motorul sa functioneze.

Setati  comutatorul  in  pozitia  OUT  pentru  ca
motorul sa se opreasca.

5. Pompa de amorsare furnizeaza mai mult
combustibil  la  carburator  in  momentul
pornirii motorului la temperaturi scazute.

Atunci  cand  actionati  pompa  de  amorsare,
aceasta  nu trebuie  actionata  mai  mult  de  trei
ori.

6. Actionati demarorul

DEMARORUL CU RECUL (toate tipurile de motoare):

Trageti usor de manerul demarorului, pana cand simtiti o rezistenta, apoi trageti rapid. Readuceti
usor manerul in pozitia initiala.

ELECTROMOTORUL (pentru tipurile la care se aplica):

Introduceti cheia in contact si rotiti in pozitia de pornire.

Cand motorul functioneaza, scoateti cheia din contact.
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5. UTILIZAREA FREZEI DE ZAPADA

5.1. Maneta de actionare a frezei

Maneta de actionare a frezei este localizata in partea stanga a
ghidonului. Apasati maneta de maner pentru a cupla frezele si
pentru a incepe actiunea de aruncare a zapezii. Eliberati maneta
pentru oprire.

5.2. Maneta pentru deplasarea echipamentului

Maneta pentru deplasarea echipamentului este pe manerul din
partea  dreapta.  Apasati  maneta  de  maner  pentru  a  actiona
rotile. Eliberati maneta pentru a opri.

5.3. Reglarea directiei tubului de evacuare

Maneta pentru reglarea directiei  tubului  de  evacuare se  afla  pe
panoul frezei de zapada.
Pentru a modifica  directia  in  care este  aruncata  zapada,  reglati
maneta de control dupa cum urmeaza:

• Rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru a arunca zapada
in partea dreapta.

• Rotiti tubul de evacuare in sens invers acelor de ceasornic
pentru a arunca zapada in partea stanga.

5.4. Blocarea manerelor din stanga si dreapta
Manerele acestui echipament pot fi blocate prin apasarea manetei de deplasare, apoi a manetei
de  actionare  a  frezelor.  Maneta  de  actionare  a  frezelor  va  ramane  apasata  in  momentul
indepartarii mainii de pe maner.

5.5. Pornirea
1. Porniti  motorul  conform instructiunilor  de mai  sus.  Lasati  motorul  sa functioneze cateva

minute pentru a se incalzi inainte de utilizare.
2. Setati deflectorul tubului de evacuare.
3. Rotiti maneta de reglare si setati deflectorul sa arunce zapada in directia vantului.

Schimbatorul de viteze nu trebuie mutat daca maneta ambreiajului este apasata.

4. Setati schimbatorul de viteze intr-o pozitie corespunzatoare.
5. Apasati maneta frezei pentru a activa freza si turbina de evacuare.

Aveti grija cu freza rotativa. Tineti mainile, picioarele, parul si hainele largi departe de
orice piesa aflata in miscare a echipamentului.

6. Apasati maneta frezei. Astfel freza de zapada se va deplasa inainte sau inapoi in functie de
treapta de viteza selectata.
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5.8. Sfaturi pentru manipulare

Esapamentul si piesele din jur devin foarte fierbinti atunci cand motorul este pornit.
Pericol de arsuri.

1. Intotdeauna utilizati motorul cu acceleratia la maxim.
2. Intotdeauna adaptati viteza in functie de cantitatea de zapada. Reglati viteza cu ajutorul

schimbatorului de viteze. Parcurgeti incet zonele cu zapada grea sau multa si mai repede
zonele unde zapada este putina.

3. Zapada este indepartata mai eficient imediat dupa ce s-a asezat.
4. Intotdeauna aruncati zapada in directia vantului, daca este posibil.
5. Reglati sabotii cu ajutorul suruburilor (1:H) pentru a se potrivi conditiilor solului:
• Pe un teren plat, de exemplu asfalt, sabotii ar trebui sa fie aproximativ 3mm sub lama de

razuire.
• Pe un teren accidentat, de exemplu carari cu pietris, sabotii  ar trebui sa fie aproximativ

30mm sub lama de razuire.

Intotdeauna reglati inaltatoarele (sabotii)  astfel incat pietrisul sa nu fie introdus in
freza de zapada. Exista riscul de vatamare corporala daca pietrele sunt aruncate de freza cu
o viteza foarte mare.

Asigurati-va ca inaltatoarele (sabotii) sunt reglate la fel pe ambele parti.

6. Reglati viteza astfel incat zapada sa fie aruncata intr-un ritm constant.

In cazul in care zapada s-a blocat in tubul de evacuare, nu incercati sa o scoateti
inainte de:

• eliberarea celor doua manete ale ambreiajului.
• oprirea motorului
• deconectarea fisei bujiei.

Nu introduceti mana in tubul de evacuare sau la freze. Folositi accesoriul furnizat impreuna
cu echipamentul.

6. INTRETINERE

6.1. Program intretinere
Element intretinere Frecventa Tip

Schimbarea uleiului Dupa 2 ore si apoi la fiecare 20 de ore SAE

Verificarea curelelor de transmisie Dupa 2 ore si apoi anual

Ungerea legaturilor (imbinari) Anual 10 W

Verificarea presiunii cauciucurilor 50 ore

Verificare / inlocuire bujie 100 ore Champ, N11YC, LD F7RTC

6.2. Bujie
Verificati  anual  bujia sau la  fiecare 100 de ore de utilizare.  Curatati  sau schimbati  bujia daca
electrozii sunt arsi. Producatorul motorului recomanda bujia: LD F7RTC sau echivalentul. Distanta
corecta intre electrozii bujiei: 0.7-0.8 mm.
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6.3. Carburator
Carburatorul este reglat din fabrica. Daca este necesara reglarea acestuia, contactati service-ul
autorizat.

6.4. Inlocuirea surubului de siguranta
Pentru a proteja carcasa angrenajului cu melc de la
freza, surubul de siguranta se poate rupe in timpul
utilizarii.  Sunt  furnizate  suruburi  de  siguranta  1  si
piulite 2 pe panoul echipamentului pentru inlocuire.

7. SERVICE SI REPARATII

Nu trebuie efectuat service-ul inainte de:
• oprirea motorului
• deconectarea cablului de pornire de la bujie.

Daca in instructiuni  este precizat ca echipamentul  urmeaza sa fie inclinat in fata si  asezat pe
carcasa frezelor, atunci rezervorul de combustibil trebuie golit.

Drenati  rezervorul  de  combustibil  in  spatii  exterioare,  cand  motorul  este  rece.
Fumatul este interzis. Colectati combustibilul intr-un recipient special.

8. PROBLEME TEHNICE

Problema Cauze posibile Remediu

Motorul nu porneste Motor “inundat” Incercari repetate de pornire cu 
acceleratia la maxim si parghia socului in
pozitia OFF.

Exista apa in combustibil sau in combustibilul
vechi

Drenati rezervorul si alimentati cu 
benzina proaspata.

Alte cauze Verificati cu atentie procedura de pornire 
conform acestui manual.

Motorul porneste greu sau Bujie defecta Inlocuiti bujia
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functioneaza 
necorespunzator

Capacul ventilatiei combustibilului este blocat Curatati ventilatia

Freza nu se roteste Este blocata de diferite obiecte Curatati.

S-a rupt boltul de forfecare Inlocuiti boltul

Cureaua de transmisie a frezei aluneca Reglati cureaua si cablul.

Cureaua de transmisie a frezei s-a rupt. Inlocuiti cureaua.

Freza nu se opreste atunci 
cand maneta este eliberata

Cureaua de transmisie nu este reglata 
corespunzator.

Reglati cureaua

Ghidul de transmisie al frezei nu este reglat Reglati ghidul

Freza de zapada vireaza 
intr-o parte

Presiunea din cauciucuri nu este egala Ajustati presiunea

Doar o roata functioneaza Verificati rotile

Sabotii sunt ajustati inegal Reglati lama de razuire si sabotii

Lama de razuire ajustata inegal Reglati lama de razuire si sabotii

1. REGLAREA LAMEI DE RAZUIRE SI A INALTATOARELOR (SABOTII)
Lama de razuire (1:V) si inaltatoarele (1:H) se uzeaza dupa o perioada lunga de utilizare. Reglati
lama de razuire (intotdeauna impreuna cu inaltatoarele) pana la distanta dorita fata de sol. Lama
de razuire si inaltatoarele sunt reversibile si pot fi folosite pe ambele parti.

2. REGLAREA CABLURILOR DE CONTROL

Daca este necesar sa schimbati curelele, va rugam sa contactati service-ul autorizat.
Nu le schimbati dumneavoastra.

Atunci cand curelele trebuie inlocuite si cablurile de control trebuie reglate (a se vedea mai jos).
1. Indepartati protectia bujiei.
2. Apasati in jos maneta (1:O sau 1:N). Ar trebui sa se simta o oarecare rezistenta atunci cand

este apasata maneta si sa revina in pozitia initiala cand este eliberata.
3. Ajustati conform descrierii de mai jos: Desfaceti piulita de fixare, insurubati tija de reglare in

pozitia dorita cu ajutorul degetelor. Fixati tija de reglare prin strangerea piulitei de blocare.
4. Verificati din nou reglarea conform punctului 2 de mai sus si, daca este necesar, faceti noi

ajustari.

9. DEPOZITARE

Nu depozitati freza de zapada cu benzina in rezervorul de combustibil intr-o spatiu inchis,
ventilat necorespunzator / insuficient. Se interzice fumatul, focul deschis, scanteile, etc., vaporii de
benzina pot provoca un incendiu.
Daca freza de zapada urmeaza a fi  depozitata pentru o perioada mai mare de 30 de zile,  se
recomanda urmatoarele masuri:

1. Goliti rezervorul de combustibil.
2. Porniti  motorul  si  lasati-l  sa  functioneze  pana  cand  se  opreste  din  cauza  lipsei  de

combustibil.
3. Schimbati uleiul de motor, daca nu a fost facut acest lucru in ultimele trei luni.
4. Scoateti bujia si turnati putin ulei (aprox. 30 ml) prin orificiu. Porniti motorul de cateva ori.

Remontati bujia.
5. Curatati bine tot echipamentul.
6. Ungeti toate piesele.
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7. Verificati daca freza de zapada prezinta daune. Reparati, daca este necesar.
8. Retusati cu vopsea orice zgarietura.
9. Protectie impotriva ruginei pentru suprafetele metalice.
10.Depozitati freza de zapada in spatii interioare.

10.PIESE DE SCHIMB

Service-urile autorizate efectueaza reparatii si service in garantie. Intotdeauna utilizati piese de
schimb  originale.  Reparatiile  simple  le  realizati  dumneavoastra?  Intotdeauna  folositi  piese  de
schimb originale. Acestea se potrivesc perfect si fac munca mult mai usoara. Piesele de schimb
sunt disponibile la distribuitorul si service-ul autorizati. Atunci cand comandati piese de schimb
trebuie sa specificati urmatoarele informatii: modelul, anul achizitiei, modelul motorului si numarul
tipului.

11. SPECIFICATII TEHNICE

Model FB 1170AE* FB 1376AE*

Latime de curatare cm 70 76

Inaltime de curatare cm 54.5 54.5

Diametru freza cm 30 30

Unghi de rotatie tub de evacuare º 190 190

Diametru turbina cm 30 30

Distanta evacuare zapada m 10-15 5-15

Trepte de viteza - 6 inainte + 2 inapoi

Marime anvelope in 18

Sistem pornire - La sfoara / electric

Far - da da

Masa neta kg 120 124

Dimensiuni mm 1180 x 755 x 740 1185 x 820 x 780

Nivel zgomot 105 104

Motor - G340FD G390FD

Tip motor - Motor pe benzina, 4-timpi, monocilindru

Putere nominala motor kW/CP 6.9 / 9.3 8.2 / 11

Putere max. motor kW/CP 8.2 / 11 9.7 / 13

Turatie rpm 3600

Capacitate cilindrica cm 337 389

Capacitate rezervor l 6.5 6.5

Consum combustibil l/h 1.6 2

* A – autopropulsare /  E – pornire electrică

Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai pentru referinta. 
Ele se pot schimba fara notificare prealabila.
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