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Úvod 
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili právě náš výrobek drážkovač. Naše firma se výrobou  
strojních zařízení zabývá již celou řadu let a má v této oblasti značné zkušenosti, což 
dosvědčuje fakt, že tento výrobek dodáváme do 22 zemí Evropy, Asie, kde s úspěchem 
pracují. 
Účelem tohoto návodu je zajistit vlastníkovi a uživateli stroje jeho seznámení s výrobkem 
s bezpečnostními pokyny při práci, jakož i se zkušenostmi a názory z provozu. Seznámíte se 
jak provádět údržbu, opravy a servis stroje. Kdo může a jakým způsobem provádět zásahy do 
stroje.  
Váš prodejce vám dává návod k obsluze a údržbě, když si převezměte dodávku vašeho 
nového stroje a ujistíte se, že jste plně porozuměl všemu, co potřebujete znát. Kdyby, jakkoliv 
jste se setkal s těžkostmi v porozumění v kterékoliv části této příručky, neváhejte a spojte se 
s vaším nejbližším prodejcem k nalezení vysvětlení. Je to pro vás základem plně porozumět a 
vyhovět všem pokynům v této příručce.  
Firma Laski spol. s r.o. nerespektuje  a nenese odpovědnost za škody vznikající 
nerespektováním tohoto návodu k používání. 
Tento návod k používání obsahuje na různých místech pokyny pro bezpečnou práci. Pokud 
tento pokyn je obsažen v obecném textu, je tento pokyn zdůrazněn následujícím symbolem 
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Identifikace výrobku 
Výrobek je identifikovatelný podle výrobního štítku umístěného na základové 
desce. Na výrobním štítku jsou uvedeny následující údaje, které vám 
doporučujeme přepsat do následující tabulky pro případ pozdějších jednání s 
výrobcem nebo dodavatelem.  
Kromě tohoto štítku je na spalovacím motoru umístěn od výrobce tohoto motoru 
výrobní štítek. Tento štítek je plastový a je umístěn na krytu ventilátoru.  

Typ výrobku ……………………………………………………. 

Výrobní číslo výrobku …………………………………………………….. 

Typ motoru …………………………………………………….. 

Výrobní číslo motoru …………………………………………………….. 

Adresa prodejce …………………………………………………….. 

Adresa servisní opravny …………………………………………………….. 

Datum dodání …………………………………………………….. 

Datum konce záruky …………………………………………………….. 

Přerušení záruční doby …………………………………………………….. 

Umíst ění výrobního štítku 
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Určení stroje - p ředpokládané použití 
Drážkovač je určen pro vytváření souvislých drážek (dále jen drážkování) na 
zahradách, parcích, hřištích apod. pro položení vodovodních potrubí, elektrických 
kabelů, aniž by docházelo k přemísťování velkého množství zeminy.  
Drážkovač vytváří souvislou drážku hlubokou až 68 cm. Šířka drážky je neměnná 
po celou dobu hloubení a je dána šířkou řetězu. Drážku je možné hloubit do rostlé 
zeminy, utužené zeminy, s  případným výskytem drobných kamenů do max. 
velikosti 50 mm. 
Obsluhu stroje provádí jedna osoba 
 

Zakázané používáníZakázané používáníZakázané používáníZakázané používání    
Drážkovač je zakázáno používat pro drážkování v terénu který je 
znečištěn sklem, železnými předměty, tyčemi, kusy dřeva, v 
kamenitém terénu, nebo na místech s pravděpodobným výskytem 
stavební suti apod. a pro rozrušování betonových, asfaltových , 
dlážděných apod. ploch. Drážkovač je zakázáno používat na svahu 

větším než 9o 

 Bezpečnostní pokyny 
VšeobecněVšeobecněVšeobecněVšeobecně    
- Před použitím drážkovače je provozovatel - majitel povinen seznámit obsluhu 

prokazatelným způsobem s návodem k používání.  
- Výrobek může obsluhovat pouze obsluha starší 18 let, duševně, psychicky a 

fyzicky  zdatná, prokazatelně zaškolená k používání stroje.  
- Návod k používání musí být uložen na trvale přístupném místě obsluze a musí 

být obsluze kdykoliv k dispozici 
- Nedovolte aby výrobek používaly děti a neoprávněné osoby  
- Při činnosti stroje se nesmí žádná další osoba, děti nebo zvířata  pohybovat u 

stroje nebo v okruhu menším než 5 m 
- Vysokou pozornost musí obsluha věnovat volnému prostoru  na pravé straně 

drážkovače kde se otáčí rozhrnovací šnek 
- Obsluha stroje je odpovědná za škody způsobené třetím osobám v rozsahu 

činnosti stroje  
- Použití stroje je možné na svahu do 9o 
- Než začnete pracovat se strojem požádejte svého prodejce o zaškolení s prácí 

stroje a funkcemi jednotlivých ovladačů   
- Při použití výrobku v obytných zónách, jej provozujte v souladu s místními 

předpisy, zejména neobtěžujte hlukem okolí. 
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- Při používání drážkovače je obsluha povinna : 
� používat pouze drážkovač nepoškozený předcházejícím provozem, 

skladováním nebo přepravou a kompletní 
� neprovádět na výrobku žádné úpravy které nejsou odsouhlaseny výrobcem 

nebo dodavatelem a které snižují bezpečnost práce se strojem 
� před drážkováním se seznámit s místními předpisy ohledně hluku a 

respektovat je 
� provádět práce s drážkovačem - drážkování pouze na vhodném rovném, 

pevném a únosném povrchu.  
� při drážkování dbát zvýšené pozornosti a pokud obsluha zjistí ve vyhloubeném 

materiálu nežádoucí předměty nebo příznak zadrhávání řetězu o nežádoucí 
předměty, práci  okamžitě přerušit.  

� práci s drážkovačem přerušte pokud v průběhu činnosti drážkovače dojde ke 
zvýšení hluku nebo vibrací; příčinou může být poškození výrobku nebo 
vniknutí nežádoucích předmětů do vodicích ploch řetězu. V každém případě 
uveďte stroj do klidu proveďte jeho vyčištění a zjištění příčin 

� přerušit práci s drážkovačem, pokud dojde k úniku hydraulického oleje nebo 
netěsnostem v okruhu 

� respektujte všeobecné pokyny bezpečnosti práce  
- V tomto návodu jsou uvedeny a popsány potíže a poruchy, které se mohou na 

výrobku vyskytnout a které si může uživatel opravit za pomoci náležitě 
vyškoleného pracovníka. S ostatními problémy a poruchami se obraťte na 
nejbližší servisní středisko fy LASKI 

- Dříve než začnete kontrolovat nějakou součást stroje nebo na něm provádět 
údržbu, zastavte motor, odpojte přívodní kabel k zapalovací svíčce a vyčkejte 
až se zastaví veškeré pohyby stroje. Horké části ponechejte zchladnout. 

- Neodkládejte na výrobek žádné předměty, klíče a nářadí 
- Při přepravě po pozemku musí být pracovní řetěz zvednut do vodorovné 

polohy a  drážkovač ovládán směrovými pákami.    
- Směrové páky nepoužívejte při drážkování k zatáčení 
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené osobám nebo blízkému okolí, jejichž 

příčinou je nedodržování návodu k používání. 
- V případě předávání výrobku jinému pracovníkovi se přesvědčte, zda výrobek 

obsahuje veškeré prvky pro bezpečnou práci (kryty, ovládání atd.), zda 
funguje ovladač pro vypínání stroje „ bezpečnostní spínač“ 

- Nikdy neodstraňujte z výrobku kryty a ostatní bezpečnostní prvky a zařízení. 
Jsou na výrobku pro vaši bezpečnost 

- Údržbu a kontrolu dotažení šroubových spojů provádějte v pravidelných 
intervalech. První kontrolu proveďte po prvních třech hodinách provozu 
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- Výrobek uchovávejte čistý, po ukončení práce proveďte jeho vyčištění 
ometením a otřením. Při čištění nepoužívejte benzín a podobné ropné 
produkty.   

- Při používání drážkovače, zejména je-li větrno, orientujte drážkovač tak aby 
výfukové plyny nebyly strhávány na obsluhu, rovněž tak případný prach.  

- Práci přerušte, pokud vznikne souvislá vrstva usazeného mat. na částech, které 
se při provozu zahřívají, stroj vyčistěte, je-li zapotřebí i několikrát při práci 

- Palivo doplňujte pouze za klidu stroje, pokud možno před zahájením 
drážkování a je-li palivová nádrž chladná.  Pokud potřebujete doplnit palivo 
během pracovní  směny, nedoplňujte palivo do horké nádrže, nebo při horkém 
motoru. Výrobek nechejte zchladit.  

- Hladinu hydraulického oleje udržujte ve výši stavoznaku 
- Nedoplňujte palivo za chodu motoru stroje 
- Nestartujte motor pokud v bezprostřední blízkosti drážkovače se nachází 

rozlité palivo, otevřené nádoby s palivem nebo jinou hořlavinou  
- Nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného ohně 
- Nevystavujte výrobek v blízkosti otevřeného ohně;  
- Částí, které se vlivem provozu stroje zahřívají se nedotýkejte za provozu stroje 

a bezprostředně po jeho odstavení. Jedná se zejména o výfuk motoru a 
hydraulické čerpadlo 

- Po dobu činnosti stroje se nedotýkejte vysokonapěťového vodiče k zapalovací 
svíčce 

- Neponechávejte běžet bezdůvodně stroj ve vysokých otáčkách bez zatížení 
- Nezasahujte do seřízení motoru, zejména regulátoru 
- Nezvyšujte otáčky odhrnovacího šneku, nebo rychlost řetězu změnami v 

převodech stroje 
- Nepoužívejte drážkovač v uzavřených a špatně větratelných prostorech, oxid 

uhelnatý obsažený ve výfukových plynech může být extrémně nebezpečný v 
uzavřených prostorách, oxid uhelnatý je bezbarvý, bez zápachu a bez chuti; 

- Nepoužívejte stroj při špatných světelných podmínkách, zejména za mlhy kdy 
ztrácíte přehled o  přiblížení nežádoucích osob k drážkovači 

- Nepoužívejte stroj pokud jste si neosvědčili používání stroje 
- Neprovádějte opravy u nichž si výrobce vyhrazuje zásah SERVISní opravny 
- Neprovádějte opravy které jsou nad  Vaše možnosti 
- Obsluha je povinna při chodu drážkovače se zdržovat pouze na  místě za 

madlem. 
- Při práci používejte pracovní oděv a upevněte jej tak aby jste neměli žádné 

volné části oděvu. Pracovní oděv musí být pevně upnutý. Je přísně zakázáno 
aby obsluha měla šály, kravaty, dlouhé vlasy, volný splývavý oděv (pracovní 
plášť), šňůrky, pásky atd. volné, nezajištěné proti zachycení strojem 
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- při práci používejte pracovní ochranné pomůcky pracovní rukavice, pevnou 
obuv, ochranné bezpečnostní brýle nebo štít, ochranu sluchu.  

 

Bezpečnostní značeníBezpečnostní značeníBezpečnostní značeníBezpečnostní značení    
V tomto odstavci je zobrazeno bezpečnostní značení (piktogramy) použité na 
výrobku a vysvětlen jeho význam. Pod zobrazeným značením je uvedeno číslo 
pozice na stroji. Bezpečnostní značení upozorňuje obsluhu na rizika spojená s 
užíváním výrobku. Respektování jejich významu předpokládá bezpečné použití 
výrobku. 

   

 

  
 

     
 

1 2 3 4 5 
Před použitím 

prostuduj návod 
k používání 

Při provádění 
údržby, oprav a 
zásahů do stroje 
postupuj podle 

návodu k 
používání, sejmi 

koncovku 
zapalovací svíčky 

Používej 
ochranné 
pracovní 
pomůcky; 

ochranu sluchu, 
zraku a pracovní 

rukavice 

Pozor, nezasahuj 
do prostoru 

šneku, točící se 
části 

Udržuj 
bezpečnou 

vzdálenost od 
pohybujících se 
částí stroje 
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ochranné kryty 

Nebezpečí 
poranění  
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zavěšení úvazků 



 
 

 

13 

Uživatel je povinen  toto bezpečnostní značení udržovat čitelné a nepoškozené. 
V případě ztráty čitelnosti nebo poškození, požádejte Vašeho prodejce nebo 
servisní opravnu o dodání nového piktogramu. 
 

 
 

Emise hluku a vibracíEmise hluku a vibracíEmise hluku a vibracíEmise hluku a vibrací    
Drážkovač způsobuje následující emise hluku a vibrací: 

Režim/typ motoru Kohler COMMAND PRO 12  CS T(S) 
Akustický výkon LW(A)    /dB/ 102,8 
Hluk - max. otáčky L(A) /dB/ 90,8 
Hluk - volnoběh   L (A)   /dB/ 77,8 

Vibrace - max. otáčky /m.s-2/ 4,0 
Vibrace - volnoběh /m.s-2/ 2,5 

 
Měření proběhlo  dle ČSN EN ISO 11201, ČSN EN ISO 3744, ČSN EN 5349 
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Dodávání drážkovačeDodávání drážkovačeDodávání drážkovačeDodávání drážkovače    
♦ Drážkovač je od výrobce dodáván kompletní se všemi potřebnými kryty, 

bezpečnostními prvky, řetězem pro drážkování a všemi náležitostmi pro práci, 
tj. s náplní hydraulického oleje a motorového oleje. Provedení s elektrickým 
startérem je dodáváno s nepřipojeným akumulátorem. Doporučujeme však 
před uvedením do provozu provést kontrolu hladin olejů a připojení kabelů na 
kontakty akumulátoru.   

Pozor při manipulaci s akumulátorem. Obsahuje elektrolyt, který může 
způsobit poleptání  
 

♦ Z důvodu úspory prostoru při přepravě je řídící rukojeť otočena nad prostor 
stroje. Pro otočení do přepravní/pracovní polohy je zapotřebí povolit aretační 
šroub, překlopit rukojeť a opět pevně dotáhnout .    

 
UPOZORNĚNÍ:  aretační šroub řádně utáhněte aby ozubení bylo těsně sevřeno  a 
nemělo vůli.  
Výšku rukojetě nastavte podle výšky obsluhy, doporučená výška je 80 – 90 cm  
 

 

♦ Výrobek je od výrobce dodáván upevněný na dřevěné paletě. Pro přepravu 
používejte vysokozdvižný vozík event. zvedací prostředek. Pro zvedání je 
možno použít jeřábu apod. se zavěšením do míst označených symbolem 
řetězu. 

♦ Od výrobce je výrobek zabalen do ochranné folie, která chrání výrobek během 
transportu před nepřízní počasí, folie v žádném případě nechrání před 
mechanickým poškozením, pádem výrobku apod.  

♦ Folie je recyklovatelná, likvidujte ji podle předpisů v zemi provozování. 
♦ Při přepravě event. při odstavení při přepravě doporučujeme  umístit výrobek 

pod přístřešek. 

šroub pro 
aretaci rukojetě 



 
 

 

15 

♦ Při ukládání výrobku pokládejte výrobek na rovný pevný a přiměřeně únosný 
podklad. Zákaz skladování na svahu větším než 9o 

♦ Je přísně zakázáno ukládat výrobek na vratké podklady. 
♦ Je přísně zakázáno ukládat na výrobek další výrobky 
 

Po dodání výrobku na místo určení proveďte jeho sejmutí z přepravní palety 
následujícím způsobem: 
- Rukojetě otočte do přepravní/pracovní polohy 
- Opatrně přestřihněte vázací pásku. Pozor vázací páska je předepnuta a při 

jejím přestřižení dojde k vymrštění volných konců. Preventivně mějte při jejím 
stříhání rukavice.  

- Pokud máte k dispozici zvedací zařízení proveďte přizvednutí drážkovače a 
odstraňte přepravní paletu. Poté zpusťte drážkovač dolů nebo k paletě přistavte 
vhodné sjezdy oproti pojezdovým kolům. Naplňte palivo do nádrže 
drážkovače, nastartujte a při mírně zvýšených otáčkách sjeďte dolů.  

 

OvladačeOvladačeOvladačeOvladače    
Pro řízení a ovládání stroje slouží následující ovladače: 
 

 
1 – bezpečnostní spínač, 2,3 – směrové páky pro pojezd, 4 – ovladač regulace 
otáček motoru, 5 – páka pohonu drážkovacího řetězu, 6 – páka ovládání 
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hydropohonu (vpřed/vzad), 7 – páka nastavení hloubky drážkovací lišty, 8 – páka 
volby rychlostních stupňů (želva / 0 / zajíc), 9 – páka pro ovládání 
zvedání/spouštění lišty, 10 – spínací skříňka (u motoru CS 12 S)   

 
 
Další ovladače jsou na motoru a tyto jsou popsány v kapitole „Startování motoru“ 
 

Bezpečnostní řešení vBezpečnostní řešení vBezpečnostní řešení vBezpečnostní řešení v    konstrukci drážkovačekonstrukci drážkovačekonstrukci drážkovačekonstrukci drážkovače    
Bezpečnostní spínač na ovládacích madlech musí být po celou dobu činnosti se 
strojem stlačen (držen) obsluhou. V okamžiku, kdy dojde k uvolnění spínače je 
motor drážkovače vypínán. Uvolnění může být způsobeno např. nárazem na 
nepředvídaný předmět. 

 
Bezpečnostní spínač nesmí být při používání stroje aretován nebo jinak 
vyřazován z činnosti  
 

 

Kontrola před uvedením do provozuKontrola před uvedením do provozuKontrola před uvedením do provozuKontrola před uvedením do provozu    
Dříve než uvedete drážkovač do provozu zkontrolujte : 
- Hladinu oleje v motoru, výška hladiny musí být mezi ryskami 
- Výšku hladiny hydraulického oleje, musí být na stavoznaku 
- Než nastartujete stroj, zkontrolujte všechny šrouby, matice, čepy a ostatní 

upevňovací prostředky, zda jsou řádně dotaženy a zda kryty jsou na svém 
místě. Vyměňte poškozené nebo nečitelné bezpečnostní nálepky; 

- Zkontrolujte zda řetěz pro drážkování je kompletní 
- Zkontrolujte zda při práci budete mít kolem drážkovače dostatečný volný 

prostor v místech drážkování  
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(1) kontrolní a plnící otvor,  
(2) vypouštěcí šroub 

napínací šroub řetězu 

- před uvedením do provozu zkontrolujte zda řetěz není  blokován nějakým 
nežádoucím předmětem, příp., proveďte jeho uvolnění  

- Zkontrolujte napnutí řetězu. Příliš našponovaný řetěz nebo naopak volný 
poškozují vodicí plochy a zkracují životnost řetězu.  Doporučené prověšení 
řetězu  15 – 35 mm 

- Páka pro volbu převodových stupňů nastavte na symbol  želvy. Symbol zajíce 
slouží pro přejezd stroje po pracovišti.  

- Řazení jednotlivých převodových stupňů musí probíhat pokud stroj stojí na 
místě. Nesmí se pohybovat!  

- Páka, ovládající hydropojezd musí být při startu nastavena do neutrální polohy. 
Řazení rychlostí želva/zajíc musí probíhat za klidu 

- Zkontrolujte funkci páky pro zahloubení  drážkovacího ústrojí.  Touto pákou se 
provádí naklopení drážkovací lišty do zvolené pracovní polohy. Pohyb lišty 
může probíhat pouze při nastartovaném motoru. 
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Páka pro řazení převodových stupňů Páka prospouštění ramene na sloupku (1 ). Horní 

poloha zvedání, střední – neutrál, dolní poloha 
spouštění ramene do záběru 

  
Pro svoji ochranu při provozu stroje používejte  
- ochranu sluchu a ochranný štít, pracovní rukavice, pracovní obuv. Noste je 

vždy, když obsluhujete stroj; 
- vhodný pracovní oděv 
 
Plnění paliva 
Proveďte naplnění palivové nádrže palivem z vhodné nádoby na palivo dodržujte 
zvláštní opatrnost při zacházení s palivy. Jsou vysoce hořlavé a páry jsou výbušné;  

- palivo plňte pouze ze schválené nádoby; 
- nikdy nesundávejte zátku paliva nebo nepřidávejte palivo, pokud je motor 
v chodu. Nechejte motor a výfukové součásti ochladit, než začnete doplňovat 
palivo; 
- při doplňování paliva nekuřte; 
- nikdy nedoplňujte palivo uvnitř budovy; 
- nikdy neukládejte stroj nebo nádobu s palivem uvnitř budovy, tam kde je 
otevřený oheň, jako např. ohřívače vody; 
- pokud dojde k přelití paliva, nepokoušejte se motor neprodleně 
nastartovat, ale než začnete startovat, stroj přemístěte z prostoru, kde došlo 
k přelití,  drážkovač vytřete do sucha a ponechejte důkladně veškeré palivo 
vyschnout; 
- po doplnění paliva vždy znovu nasaďte zátku a pevně dotáhněte 
- nádobu se zásobním palivem uzavřete a umístěte do bezpečného prostoru 
mimo zdroje tepla, nárazu, tak aby nemohlo dojít ke znečištění životního 
prostředí 
- proveďte kontrolu množství provozních náplní hydraulického oleje a 
paliva.  
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1 – plnící otvor paliva, 2 - plnicí otvor hydraulické kapaliny, 3 – kontrolní otvor 
pro hydraulickou kapalinu 
 

Startování motoru 

Drážkovač je dodáván s motorem Kohler CS 12, jenž může být startován 
elektrickým startérem (s ozn. CS 12 S) nebo manuálně (s ozn. CS 12 T), 
lankovým samovratným startovacím zařízením 

Studený motor 

- zkontrolujte správné nasazení koncovky zapalovací svíčky 
- ovladač regulace otáček nastavte na minimum a zapněte sytič 
- otevřete palivový uzávěr 
- stlačte bezpečnostní páku 
- krátce otočte klíčkem do pozice START a uvolněte, nebo zatáhněte za 

startovací šňůru. Při prvním startu budete muset zastartovat/zatáhnout za šňůru 
několikrát aby došlo k nasátí paliva do karburátoru motoru. Zatažení za 
startovací šňůru proveďte svižně. Startování klíčkem neprovádějte déle jak 15 s 

- pokud motor nastartuje, pozvolně zvyšujte otáčky motoru ovladačem otáček a 
uzavírejte sytič 
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Ovládací prvky na motoru CS 12 T 

(1)startovací zařízení (2) – palivový uzávěr, (3) - sytič, , (4) - páka regulace otáček, 
(5) – vypínač chodu motoru  

 
UPOZORNĚNÍ:  Pokud budete provádět startování motoru, musí být vypínač 
chodu motoru umístěný na motoru (5) vždy v zapnuté poloze „ON“ 
 
Pokud ponecháte otevřený sytič delší dobu za chodu motoru, může se do 
spalovacího prostoru motoru dostat větší množství paliva, které může motor  
zastavit. Současně poškozujete motor nadměrným přívodem paliva do spalovacího 
prostoru válce.   
Sytič ponechejte otevřený pouze do zahřátí motoru, pokud motor pracuje 
naprázdno, bez zátěže a postupně jej uzavírejte.  
Pokud budete s drážkovačem pracovat,  motor musí být vždy zahřátý a sytič 
uzavřen. 
 
Teplý motor  

- otevřete palivový uzávěr 
- ovladač otáček nastavte na střední otáčky 
- stlačte bezpečnostní páku 
- otočte klíčkem do pozice START/zatáhněte za startovací šňůru. Zatažení za 

startovací šňůru proveďte svižně. 
- pokud motor naskočí, ponechte otáčky ustálit a potom můžete otáčky zvyšovat 

na maximum. 
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dříve než začnete startovat motor, přesvědčte se o volnosti 
drážkovacího řetězu  

 

svou tvář a tělo udržujte v dostatečné vzdálenosti od rotujících  a 
pohybujících částí 

 

nenechejte ruce nebo nějakou jinou část těla nebo oděvu přijít do 
styku s pohybujícími se nebo rotujícími částmi stroje  

 

PoužíváníPoužíváníPoužíváníPoužívání    
Po provedené kontrole a odstranění případně zjištěných nedostatků můžete 
přikročit k použití drážkovače.  
 
Drážkovač dopravíme na místo drážkování. 
Stroj zorientujeme tak, aby lišta byla nad 
pomyslným začátkem drážkování a 
ovládací madla směřovala směrem, kterým 
se bude postupovat při provádění 
drážkování.    
Nastavte výšku předního opěrného kolečka 
kličkou a zajistěte drátěnou západkou.  

 

 
Prov
eďte 
nast
arto
vání 
mot
oru 
dráž
kovače a jeho zahřátí. Při chladném počasí 
proveďte krátké popojetí aby se zahřál také 
hydraulický olej.  
Při provádění startu motoru  musí být 
stlačena červená páka na ovládacích 
madlech – bezpečnostní spínač a rovněž tak 
při provozu stroje. Jakmile dojde k jejímu 

uvolnění dochází současně ke zkratování přívodu el. napětí k zapalování a motor 
přestane pracovat. 
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Uveďte do činnosti drážkovací řetěz.  
Páku pro ovládání chodu drážkovacího řetězu přesuňte směrem k sobě, čímž dojde 
k napnutí klínových řemenů a drážkovací řetěz se začne otáčet 
 

 
 

Před tím než uvedete do chodu drážkovací řetěz a odhrnovací šnek, 
přesvědčte se, zda nemůže dojít k ohrožení zdraví třetích osob a zda 
v prostoru do kterého se budete pohybovat nejsou nežádoucí předměty.  

 
Nastavte pracovní otáčky motoru cca 2/3 jmenovitých  
 
Podle požadované hloubky  drážkování  postupně pákou pro ovládání sklápění lišty 
nastavte odpovídající hloubku - bez  pojezdu, stáním na místě.  
Přerušovaně působte na páku zahloubení, tak aby nedocházelo ke zvedání 
opěrného kolečka, ale k plynulému zahloubení lišty. 

 
Zařaďte rychlostní stupeň želva a ovládací páku pro ovládání hydropojezdu 
vychylte pomalu v požadovaném směru pojezdu drážkovače (na zpátečku).  
Kroužek na páce povytáhněte před vychýlením páky ve směru šipky směrem 
k sobě.  Střední „O“ poloha je aretovaná.  
 
UPOZORNĚNÍ : s drážkovačem lze provádět pouze drážkování v přímém 
směru při pohonu obou kol.  Při drážkování nevypínejte jednotlivé směrové 
spojky.  
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Pokud je chod motoru a drážkovacího šneku bez větších odporů, lze zvýšit 
pojezdovou rychlost.   
  
Nad drážkovací lištou je vodicí klín, který jednak zajišťuje požadovanou rovinnost 
drážky a dále slouží i k zlepšení vynášení zeminy na povrch a to zejména je-li 
vodicí klín přiklopen k liště.  
   

 

vodící klín může být přestavován pouze pokud je motor 
drážkovače v klidu 

 
Po vyhloubení drážky proveďte nejprve zastavení pojezdu pákou pro ovládání 
hydropohonu jejím nastavením na „0“, vypnutí pohonu drážkovacího řetězu a 
snížení otáček motoru a dále zvednutí drážkovací lišty. Následně můžete vypnout 
chod motoru a zastavení přívodu paliva 
 

 

Při používání dbejte vždy na dostatečně volný prostor kolem stroje 

 

Veškerou manipulaci se strojem při práci provádí pouze jedna 
osoba.   

 

Je přísně zakázáno, aby při provozu stroje vypomáhala další 
osoba(y) 

 

je přísně zakázáno zasahovat do odhrnování zeminy za činnosti 
stroje (šneku, řetězu)  

 

v každé době a za každé situace udržujte řádnou rovnováhu a 
pevný postoj, nenatahujte se přes stroj, nikdy nestůjte na vyšší 
úrovni, než je základna stroje 
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Dojde-li při drážkování na najetí na nežádoucí předmět nebo 
jestliže stroj začne vydávat nějaký nezvyklý hluk nebo vibrace, 
drážkování přerušte a z hloubené drážky zvedněte lištu s řetězem, 
okamžitě zastavte motor. Odpojte přívodní kabel ze zapalovací 
svíčky a proveďte následující kroky: 

1. prohlédněte, zda nedošlo k poškození; 

2. vyměňte nebo opravte jakoukoliv poškozenou součást 

3. zkontrolujte, zda jsou součásti dotaženy a uvolněné součásti 
dotáhněte 

Nepokoušejte se  opravovat stroj, pokud k tomu nejs te 
kompetentní. 

 

nezasahujte neodborně do nastavení regulátoru zdroje výkonu; 
regulátor udržuje maximální bezpečné provozní otáčky a chrání 
zdroj výkonu a všechny pohyblivé součásti před poškozením 
způsobeným překročením otáček. Vyhledejte autorizovaný servis, 
pokud nastane problém; 

 

motor udržujte čistý od prachu a ostatních nánosů, abyste 
zabránili poškození zdroje výkonu nebo možnému požáru; 

 

nepřemísťujte stroj, pokud je motor v chodu; 

 

neponechávejte stroj bez dozoru, zejména na volných plochách 

 

pokud pracujete na místech kde při Vaší nepřítomnosti mohou s 
drážkovačem přijít do styku třetí osoby, sejměte koncovku 
zapalovací svíčky aby nemohlo dojít k nastartování motoru 

 

pokud přerušíte práci, uzavřete přívod paliva palivovým uzávěrem. 
To samé proveďte pokud práci s drážkovačem ukončíte 

 

ManipulaceManipulaceManipulaceManipulace    
Drážkovač je vybaven na ovládací rukojetí směrovými pákami  pro ovládání 
spojek pojezdových kol. Vypínání jednotlivých kol lze provádět pouze pokud 
nejsou  pojezdové kola zatíženy. Přemísťování po pracovišti provádějte vzhledem 
k hmotnosti stroje pouze strojně.  Je-li pevný a tvrdý podklad, lze přemísťování po 
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pracovišti provádět při vyřazení pojezdových rychlostí . K přemístění po pracovišti 
používejte rychlostní stupeň označený symbolem zajíce 
 
Drážkovač přemísťujte tak, že : 
- drážkovač tlačíte před sebou po komunikaci. V žádném případě jej za sebou 

netahejte. To platí zejména při přemísťování ze svahu.  
 

Pohybujete-li se s drážkovačem na svahu, je zakázáno vyřazovat 
pojezdovou rychlost 
 

- na svahu drážkovač přepravujte po spádnici, ne po vrstevnici a nemanipulujte 
sním na svahu větším než 9o. 

- manipulujte pouze se strojem očištěným od hlíny a ostatních nečistot  
- pro manipulaci s drážkovačem je určena jedna osoba, pro zvedání použijte 

zvedací prostředky s přiměřenou nosností 
- při přepravě na nákladním automobilu řádně upevněte drážkovač proti 

možnému posuvu a převrácení na korbě. Úvazky upevněte za madla na stroji 
s vyznačením symbolu řetězu 

- je-li vypnut hnací motor, nelze pohybovat drážkovací lištou. Pohyb lišty je 
zajištěn hydraulickým zámkem.  

Popis drážkova če 
Drážkovač je konstruovaný jako samojízdný, ručně vedený stroj.   
Podvozek - upínací deska vybavená třemi pojezdovými koly. Dvojice protilehlých 
kol je motoricky poháněna hydropohonem.. Na upínací desku je přišroubován 
motor, převody s drážkovacím ústrojím, konzola ovládacího držadla.  Přední kolo 
je opěrné a výškově stavitelné.  
Pohonná jednotka - je použit spalovací benzinový motor, který přenáší výkon na 
pracovní orgány klínovými řemeny. Standartně je dodáván motor s elektrickým 
startérem . Alternativně může být dodán motor s ručním startováním startovací 
šňůrou.  
Hydrogenerátor je dvoustupňový, poháněn od motoru jednoduchým klínovým 
řemenem. Hydrogenerátor je reverzační. 
Hydronáprava je upevněna zespodu na upínací desku, je poháněna vestavěným 
hydromotorem    
Drážkovací ústrojí je tvořeno nekonečným článkovým řetězem na liště, který je 
zahlubován do země. Na články řetězu jsou připevněny hroty, které rozrušují 
zeminu a vyhrnují zeminu na povrch k rozhrnovacímu šneku.  Nad lištou je 
umístěna  vodicí klín který zvyšuje rovinnost při drážkování a slouží i při 
přemísťování stroje jako bod pro upnutí.  Šnek vyhrnuje vynesenou zeminu do 
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boku a vytváří souvislý násyp rozrušené zeminy. Zemina je odsunuta zhruba 0,15 
m od vytvořené drážky.  Ovládání drážkovací lišty je provedeno hydraulicky. 
 

Technické parametry 

Parametr Jednotka Veličina 
Délka  mm 2220/1650 
Šířka  mm 785 
Výška  mm 900/1080 
Hmotnost kg 293 
Šířka drážky mm 100 (120,150) 
Hloubka drážky cm max 68 
Kola dušová palce 16 x 6,50 - 8 
Pracovní rychlost  m/h 20 - 180 

Motor - typ   
Kohler CH440 

 
Honda GX 390T(S)  

čtyřdobý, jednoválcový, 
benzínový, vzduchem chlazený 

s rozvodem OHV 

čtyřdobý,  
 vzduchem chlazený s 

rozvodem OHV 
výkon kW/HP 10,4/14 8,7/11,7 
max. otáčky  min-1 3600 
Objem motorového oleje l 1,3 1,1 
Olej motorový - SAE 10W-40 
Objem palivové nádrže l 7,3 6,1 
Palivo  benzin ~ Naturál 95 
Olej hydraulický - OH HV 46 
Objem hydraulického oleje l 10 
Převodový olej-převodovka - ISO VG 220 
Objem skříně převodovky l 1,5 
Převodový olej-náprava - ISO VG 220 
Objem skříně nápravy l 1,5 

Údržba 
Drážkovač udržujte  čistý, neznečištěný benzinem a oleji, prostý prachu a zeminy. 
Očištění motorové části provádějte otřením hadrem, čištění řetězu a šneku 
ometením koštětem nebo tlakovou vodou.  
Při výměně jednotlivých dílů poškozených nebo opotřebených, používejte pouze 
originální náhradní díly.  
 

 

Údržbu stroje mohou provádět pouze osoby k tomu pověřené s 
příslušnou kvalifikací 

 
Zvláštní pozornost věnujte údržbě hydraulických částí 
- pro doplňování používejte pouze olej OH HV 46 
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- oleje nemíchejte  s jinou značkou 
- při doplňování oleje zachovávejte vysokou čistotu.  
- dodržujte pravidelné intervaly  výměny hydraulického oleje 
 

Po prvních 10 hodinách provozu  

- zkontrolujte celistvost stroje 
- zkontrolujte správné dotažení šroubových spojů 
- zkontrolujte zajištění zubů řetězu 
- proveďte dopnutí klínových řemenů a článkového řetězu pro pohon 
- proveďte kontrolu stavu hladiny hydraulického a motorového oleje  
- kontrolujte napnutí klínových řemenů 

Po každém použití nebo sm ěně 

- vyčistěte sací filtr spal. motoru. Filtr vyjměte a vyfoukejte proudem vzduchu 
- očistění stroje od prachu a jiných nečistot  
 

 

Pokud jste zastavili stroj za účelem provedení údržby, prohlídky 
nebo uložení, přesvědčete se, že vodič k zapalovací cívce je 
odpojen ze zapalovací svíčky. Nechejte stroj vychladnout než 
začnete provádět jakoukoliv prohlídku, seřizování atd. Údržbu 
stroje provádějte pečlivě a udržujte jej v čistotě;  

 

Tlakové spoje musí být těsné 

 

Stroj ukládejte mimo dosah dětí a tam, kam nemohou proniknout 
hořlavé výpary, otevřený oheň nebo jiskry; pro uložení na delší 
dobu nechejte spotřebovat všechno palivo; před uložení nechejte 
vždy stroj vychladnout; 

 

Pokud je nutno vypustit palivo z nádrže, musí to být provedeno na 
venkovním prostoru; pro přečerpání používejte pouze doporučené 
a k tomu určené nádoby 

 

Pokud provádíte údržbu nebo opravu na šneku nebo drážkovacím 
řetězu, buďte si vědomi, že i když motor není možno nastartovat, 
může dojít k pohybu těchto částí  
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Nastavení napínací kladky pohonu drážkovacího řetězu 

Napínací kladka je ukryta pod bočním plechovým krytem. Pro přístup k ní je 
zapotřebí sejmout boční kryt 
Napínací kladka musí být seřízena vždy když: 
- dojde k prodloužení klínových řemenů vlivem opotřebení a dochází 

k prokluzu 
- jsou použity nové klínové řemeny 
 

 
 

Pokud již nestačí seřízení na seřizovacím šroubu, je nutné provést následující 
kroky:  
- zcela uvolnit kontramatku seřizovacího šroubu a šroub zcela vyšroubovat 
- uvolněte lanko v upevnění lanka 
- páku pohonu drážkovacího řetězu přesuňte do polohy vypnuto 
- přitlačte na kladku ve vypnuté poloze, tak aby byla v krajní poloze 
- našponujte lanko přes  upevnění lanka a pevně zatáhněte 
- případné doseřízení lanka proveďte seřizovacím šroubem 
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Pro správnou funkci napínací kladky je důležitá funkce brzdy v dolní části kladky. 
Brzda zajišťuje aby nedocházelo k unášení řetězu nenapnutými klínovými řemeny. 
Ve vypnutém stavu kladky musí brzda zabrzdit hnanou řemenici pohonu 
drážkovacího řetězu, Při napnutí klín. řemenů musí naopak zajistit její odbrzdění. 
 

Seřízení napnutí klínového řemene hydrogenerátoru 

Pro správnou funkci pojezdu drážkovače musí být řádně napnut klínový řemen 
pohánějící řemenici hydrogenerátoru. 
Max. průhyb klínového řemene může být 10 – 15 mm při zatlačení ve střední části 
silou cca 150 – 200 N. 
Klínový řemen se napíná posouváním upínací desky společně s hydrogenerátorem.  
Dříve než začnete s napínáním řemenu, proveďte uvolnění dvojice šroubů upínací 
desky a povolení kontramatky na napínacím šroubu, potom otáčejte hlavou 
napínacího šroubu ve směru otáčení hodinových ručiček a sledujte napínání 
řemenu.  
Po napnutí dotáhněte šrouby upínací desky a zatáhněte kontramatku.  
Řemen nadměrně nepřepínejte 
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Výměna hydrogenerátoru 

Pokud použijete nevhodný hydraulický olej, nadměrně znečištěný a dojde 
k vydření nebo nadměrnému opotřebení je zapotřebí provést výměnu 
hydrogenerátoru.  
Výměnu proveďte následujícím způsobem: 
- uvolněte napnutí klínového řemenu (viz. předcházející odstavec) 
- sejměte klínový řemen 
- odšroubujte šroub ve středu hnané řemenice a řemenici za pomoci stahováku 

sejměte 
- páku ovládání hydropohonu nastavte do neutrální polohy 
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- odpojte kloubové spojení táhel, odšroubujte převlečné matky spojující 
hydrogenerátor s ostatním obvodem. Nakonec odšroubujte upevňovací šrouby 
hydrogenerátoru k upínací desce 

 
UPOZORNĚNÍ : při povolování a odšroubování převlečných matic 
hydraulického obvodu bude z hadic vytékat nebo odkapávat hydraulický 
olej. Olej zachyťte do nádob, případně použijte ucpávky proti vytékání. 
Olejem neznečišťujte životní prostředí, odpady likvidujte stanoveným 
způsobem.   
 

 
 
Před výměnou hydrogenerátoru vypusťte olej. Pro nový hydrogenerátor používejte 
vždy nový hydraulický olej a dodržujte intervaly výměny oleje jako u nového 
stroje.  
Výpustný otvor nádrže hydraulického oleje je v dolní části nádrže viz obr.  
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Po nasazení nového hydrogenerátoru musíte seřídit správnou délku ovládacího 
bowdenu od páky ovládání hydropohonu. Ovládací páka na hydromotoru je vždy 
ve střední (neutrální) poloze. Této poloze musíte přizpůsobit délku lanka.  
Uvolněte kontramatku v uložení bowdenu, tak aby otvor ve vidličce kloubového 
spoje  a otvor v ovládací páce hydromotoru byly souosé. Do otvoru vložte čep a 
zajistěte.  Kontramatku na uložení bowdenu dotáhněte tak, aby jste nepohnuli 
s pákou v „0“ poloze.  
Proveďte připojení hadic hydraulického obvodu, zašroubujte vypouštěcí zátku 
v nádrži a dotáhněte.  
 

  
Uložení bowdenu ovládací páka na hydrogenerátoru 

s kloubovým spojením 
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Dříve než provedete start, doplňte nový olej do hydraulické nádrže. Otáčení 
hydrogenerátoru nesmí nikdy probíhat na sucho – bez oleje. 
Po nastartování motoru musí nejprve dojít k odvzdušnění hydraulického okruhu. 
Zařaďte převodovou rychlost „želva“, páku ovládání hydropohonu vychylte mírně 
vpřed, stroj se musí do 10s rozjet směrem dopředu. Pokud k rozjetí nedojde, 
vypněte chod motoru a další postup svěřte odbornému servisnímu středisku fy. 
LASKI 
 

Výměna oleje ve spalovacím motoru 

Výpustný a plnící otvor pro motorový olej je na levém boku motoru. Výpustný 
otvor je prodloužen pružnou hadicí, která je zajištěna úchytkou. Před vypouštěním 
oleje uvolněte úchytku tak, aby jste mohli koncem pružné hadice pohybovat a 
vytékající olej zachycovat lépe do připravené nádoby. Zátku (2) na konci hadice 
musíte uvolnit. Olej plňte otvorem po vyšroubování plnicí zátky (1). Zátka slouží 
současně jako měrka hladiny oleje. Hladina oleje musí být mezi ryskami na měrce. 
Po vypuštění oleje z motoru vložte konec vypouštěcí hadice znovu pod úchytku.  
 

 
 

UPOZORNĚNÍ: Pokud budete provádět výměnu oleje bezprostředně po 
provozu stroje olej může být horký a může vám způsobit nežádoucí 
popáleniny 

 
Výměna oleje 
motoru 

První výměna oleje se provádí po 20 hodinách provozu. Každá 
další výměna je po 100 hodinách nebo po sezoně. Olej se 



 
 

 

34 

vyměňuje zásadně v klidu motoru pokud je mírně teplý.    
Porucha v mazacím systému, nízká hladina se projeví 
rozsvícením kontrolky na motoru, příp. zastavením motoru. 

Výměna 
hydraulického 
oleje 

První výměna oleje se provádí po 500 hodinách provozu, nebo 
po sezoně. Každá další výměna je po 1000 hodinách. Současně 
s výměnou hydr. oleje se provádí i výměna filtru hydrauliky 

Vzduchový čistič Velkokapacitní filtr vzduchu zajišťuje max. ochranu proti 
nečistotám a udržuje hladký průtok vzduchu do palivového 
systému. Papírovou vložku vyjmeme po sejmutí krytu 
vzduchového filtru a odšroubování matice vybereme filtr z 
motoru. 
Vzduchový předčistič ošetřujeme každých 25 hod. následovně:  
a/ opatrně předčistič stáhneme z papírové vložky a vypereme v 
teplé vodě s nepěnivým saponátem 
b/ propláchnout vodou a vodu vytlačit a předčistič vysušit 
Takto ošetřený předčistič natáhneme na vložku a vložíme do 
tělesa, dotáhneme maticí a namontujeme nazpět kryt. Při 
velkém znečištění předčistič ošetřovat častěji. 
Kontrolu papírové vložky provádíme každých l0 hod. Při 
znečištění je nutno papírovou vložku vyměnit. 
POZOR! - vložku neolejujeme, na čištění nepoužíváme petrolej 
a podobné prostředky které zanechávají mastnotu. 

 
Ventily Konstrukce ventilů a především hydraulická zdvihátka ventilů 
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minimalizuje provozní hlučnost a odstraňuje seřizování ventilů 
Údržba 
zapalování 

Elektromagnetické zapalování nepotřebuje žádné seřizování. 
Kontrolu zapalovacích svíček provádíme každých 100 hod, 
která spočívá v očištění elektrod a seřízení vzdálenosti mezi 
elektrodami na 1,0 mm. Výměna svíček po 300 hod. 

Čištění motoru Motor čistíme podle stupně znečištění proudem vzduchu. Takto 
motor očistíme od prachu při každé výměně oleje nebo vzdu-
chového filtru. Kontrolujte znečištění vzduchových kanálů pro 
chlazení.  Současně zkontrolujeme dotažení šroubů k rámu. 
POZOR! - všechny odborné opravy motoru zabezpečuje 
specializované servisní středisko firmy Kohler. 

Pojezdové kola Pojezdové kola neznečisťujte a nečistěte benzíny. Udržujte v 
pneu tlak 200 - 250 kPa 

Elektrické 
zařízení 

Vodiče je nutné chránit před stykem s ropnými látkami. 
Všechna zařízení se udržují čistá, izolaci vodičů chránit před 
poškozením, aby nevznikly nežádoucí zkraty. Spoje musí 
mít čistý styk a musí být pevně upevněny, aby nevznikl v místě 
špatného dotyku přechodný odpor.  

Mazání mazání točivých částí provádějte pravidelně po 10 hodinách 
provozu 

Mazání 
článkového řetězu 

mazání a kontrolu článkového řetězu provádějte po prvních 10 
hodinách provozu a pak následně min. po 50 hodinách 
provozu. Interval případně zkracujte podle prostředí ve kterém 
drážkovač pracuje. Při čištění článkového řetězu je zapotřebí 
sejmout boční plechový kryt, po ukončení údržby jej vraťte 
zpět na původní místo a řádně upevněte  

Napínání řetězu 
drážkovače 

Před zahájením drážkování zkontrolujte prověšení 
drážkovacího řetězu. Přepnutí nebo velké prověšení zkracují 
životnost řetězu 
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Výměna opotřebovaných 
hrotů drážkovacího řetězu 

Hrot drážkovacího řetězu je v unašeči nasunut a 
zajištěn pojistným kroužkem. Tento kroužek sejměte 
a hrot vytáhněte. Opačným postupem vložte nový a 
zajistěte. Po vložení hrotu zkontrolujte vůli v  
unašeči. Je-li velká vyměňte i unašeč 

 

  
upevnění unašeče na řetězu zajištění hrotu 

 

PoruchyPoruchyPoruchyPoruchy    
Porucha Možná příčina Náprava 

Nestartuje motor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U typu CS 12T 
vypínač v poloze 
„Vypnuto“ 

zkontrolovat nastavení 
přepínače 

  

svíčka nedává 
jiskru 

vyčistit zapalovací svíčku  

znečištěný filtr 
paliva 

vyměnit  

nedostatek paliva doplnit palivo  
nedostatek oleje v 
motoru 

doplnit olej na stanovenou 
hladinu 

 

Nedostatečně stla-
čená nebo nestla-
čená bezpečnostní 
páka při startu 
motoru 

Řádně stlačit až k povrchu 
držadla levou rukou a držet 
po celou dobu provádění 
startování   

 

vybitá baterie (u typu 
CS 12 S) 

dobít baterii  

přerušené vedení  zkontrolovat neporušenost vedení  
Drážkovač má 
nedostatečný 

povolené klínové 
řemeny 

napnout  
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výkon opotřebované 
klínové řemeny 

vyměnit  

nedostatek  
hydraulického 
oleje 

doplnit  

špatná účinnost 
hydrogenerátoru 

výměna   

špatná účinnost 
hydropřevodovky 

výměna SERVIS 

Malý výkon 
drážkovače 

opotřebované hroty Výměna hrotů  
Výměna řetězu  

Drážkovač při 
chodu vibruje 
 

poškozené rotační 
části 

Výměna servis 

poškozené uložení 
motoru 

výměna  

pozn. Pokud se ve sloupku Náprava u činnosti objeví heslo SERVIS , takovou to 
opravu svěřte autorizované opravně a neprovádějte toto činnost sami 

Identifikace závadIdentifikace závadIdentifikace závadIdentifikace závad    
Motor nelze nato čit 
- volné vodiče baterie 
- baterie je slabá nebo vybitá 
- startovací vodiče jsou přehozeny 
- vadná pojistka okruhu 
- spínací skříňka je špatně zapojena  
- nesprávná funkce ochranného 

spínače 
- nesprávné zapojení vodičů ve 

svazku 
- uvolněný konektor startovacího 

vodiče 
- zkorodované konektory 
- nesprávná funkce startovacího 

solenoidu 
- není sepnut bezpečnostní spínač 
- prázdná palivová nádrž 
- palivová hadice zalomená nebo 

promáčknutá 
- ucpaný palivový filtr 
- voda v palivu, staré palivo 
- nesprávný druh paliva 
- ovládání škrtící klapky je v poloze 

stop 
- sytič není plně uzavřen 
- sytič je otevřen, zahřátý motor je 

zahlcen 
- je odpojený kabel zapalovací svíčky  
- zapalovací svíčka má nesprávný 

odtrh 
- nesprávný typ svíčky  
- odpojený vodič v obvodu nebo 

uvolněný 
- volná zapalovací svíčka 

Chod není plynulý p ři nízkých 
otáčkách, neakceleruje 

- není vypnut sytič 
- nesprávný odtrh zapalovací svíčky 
- motor není ještě řádně zahřátý 
- dochází palivo 
- volnoběh nastaven příliš nízko (pod 

1000 ot/min) 
- nastavená příliš chudá palivová 

směs pro volnoběh 
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Zpětný zážeh na karburátoru palivo znečištěné vodou 

 

Závady elektrické instalace 

POSTUPNÉ VYBÍJENÍ : 
- nesprávné uzemnění, které 

způsobuje vybíjení baterie při 
činnosti 

- vadná baterie neudrží napětí 

NEDOBÍJÍ :  
- vadný usměrňovač 
- usměrňovač není uzemněn 
- není činný magnet setrvačníku  
- vadná pojistka nebo je rozpojený 

jistič 

SPALUJÍCÍ SE POJISTKA : 
- přivřené vodiče – zkrat 
- zkratový stator alternátoru 

MOTOR BĚŽÍ I PO VYPNUTÍ : 
- vadné uzemnění, zapalovací nebo 

uzemňovací vodiče nejsou 
připojeny na modulu zapalování  

- vadný spínač 

ZASTAVUJE SE PŘI VYSOKÉM 
CHODU NAPRÁZDNO 
- dochází palivo  
- chybí olej v klikové skříni  
- vadná funkce solenoidu karburátoru  
- vadná funkce spínací skříňky 

- vadná funkce bezp. spínače  
- uvolněný kabel zapalovací svíčky  
- vadná pojistka  
- není seřízený karburátor 
- příliš napnutý hnací řemen je 

příčinou zadření ložiska   

ZAHŘÁTÝ MOTOR NELZE 
NASTARTOVAT 
- přehřátí – zanesená chladící žebra 
- přehřátí – zablokovaný obvod  
- dochází palivo 
- palivová směs příliš bohatá nebo 

příliš chudá  
- solenoid karburátoru zkratuje  
- škrtící klapka nebo sytič nesprávně 

nastaven 
- karburátor zanesený nečistotami  
- nesprávná funkce spínací skříňky  
- uzavřený sytič zahlcuje motor 
- škrtící klapka není ve středové 

poloze  
- škrtící klapka v levé krajní poloze 
- vadná funkce solenoidu karburátoru  
- znečištěná zapalovací svíčka 
- zkratované vodiče  
- chybí palivo 
- ztráta komprese 

 

Skladování 
Skladování výrobku provádějte pod přístřeškem v suchém prostředí, tak aby 
do výrobku nezatékala voda. 
- Po dobu skladování sejměte koncovku zapalovací svíčky 
- Odpojte akumulátor , proveďte jeho posezónní ošetření (očištění a dobití na 

plnou kapacitu, uložení do větrané místnosti kde teplota nepoklesne pod bod 
mrazu 
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- Při skladování zamezte v přístupu ke stroji nežádoucím osobám 
- Ke skladování dávejte výrobek očištěný od vnějších nečistot. Očistěte zejména 

ropné produkty 
- Steřelé, poškozené, a jinak znehodnocené díly vyměňte za nové nebo zajistěte 

opravu v servisní organizaci 
- Před dlouhodobým odstavením proveďte výměnu oleje v motoru.  
- Olej zachycujte do připravených nádob k tomu určených, nelijte olej do 

popelnice, ale likvidujte podle zákonů a předpisů místa provozování.  
- Došlo-li při vypouštění nebo plnění k potřísnění ropnými produkty, řádně 

výrobek očistěte 
- Výrobek uložte na pevnou rovnou podlahu/plochu, max. sklon 9o. 
- Na výrobek neodkládejte další předměty 
- Pohonné hmoty skladujte odděleně od výrobku 
- Z důvodu úspory prostoru můžete provést překlopení řídících madel nad 

drážkovač 

Likvidace odpadu 
Odpady produkované strojem likvidujte v souladu s pokyny předpisů platných v 
zemi uživatele. Oleje, filtry nevyhazujte do popelnic a nelijte do vodních toků, 
přírody.  
Výrobek likvidujte v souladu s platnými předpisy  a zákony pro likvidaci odpadů 
v zemi uživatele 
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Záruka 
 
Výrobce poskytuje záruku na výrobek v délce trvání uvedeném na záručním listu. 
Záruční doba začíná plynout při předání výrobku zákazníkovi. 
Záruka se vztahuje na závady způsobené chybnou montáží, výrobou a materiálem 
Výrobce není odpovědný za škody vzniklé vlastním použitím  jako např.: 
• Použití stroje nepovolanou osobou 
• Neoprávněné změny, zásahy či opravy ve stroji  
• Použitím neoriginálních náhradních dílů či dílů určených pro jiné modely 
• Nedodržování instrukcí pro použití 
• Poškození stroje vzniklé při nevhodné manipulaci, údržbě, přetěžování stroje 
• Záruka se nevztahuje na vady výrobku které mají původ v poškození výrobku 

odběratelem. 
• Záruka se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení 
• Záruka se nevztahuje na poškození stroje vzniklé použitím neoriginálních 

náhradních dílů 
• záruka se nevztahuje na následky způsobené přírodními vlivy 
 
Záruka musí být uplatněna písemně, tj. musíte mít vystaven doklad o převzetí 
výrobku do záruční, pozáruční opravy 
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Servisní doklad 
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Seznam záručních opraven:Seznam záručních opraven:Seznam záručních opraven:Seznam záručních opraven:    
Agromak  s.r.o.     Mikuláštík Jan Ing. Jindřich  Čamek           

Lidická  155 Břilice  268 Ondříčkova 391/37 
252 62  Jeneč 379 01  Třeboň 130 00  Praha 3 
fax: +420 233 900 350, 
 +420233 900 775  fax :  +420  384 385 246 

mob : +420 603 204 861 

tel:    +420 233 900 048  mob: +420  724 096 825  
mob: +420 602 427 809 tel:    +420 384 724 962  
stroje@agromaknd.cz mikulastik.j@tiscali.cz  

  www.mikulastik.cz  
Macháček s.r.o. B AGRO Březová Laski, s.r.o. 

Náměstí Svobody  28 Březová 130 263 Smržice 

691 83   Drnholec 747 44    Březová 798 17  Smržice 

tel: +420 519 519 235 
+420 519 519 385 

tel./ fax: +420 556 307 292  

fax:   +420 519 519 235 
mob:    +420 603 548 074 +420582381250 

mob:+420  602 789 952 
   

info@machacek-
drnholec.cz 

info@b-agro.cz info@laski.cz 

www.machacek-
drnholec.cz www.b-agro.cz www.laski.cz 
Agriimport s.r.o Agrifarmi s.r.o.  

Lité 60 Za  Jordánom 6 Spintech s.r.o. 

331 52  Dolní Bělá 036 08  Martin 8  Chvalšiny 322 

tel./ fax.+420 377 227 345 

Slovenská republika 
tel:    +421 43 4282501 
fax:   +421 43 4286246 
mob:+421 905 366 657 

382 08  CHVALŠINY  

mobil.   +420 602 486 818 tel: +420 734 137 010 

plzen@agriimport.cz tel: +420 603 168 491  

obchod@agriimport.cz   
  agrifarmi@agrifarmi.sk spindler@spintech.cz 
  www.agrifarmi.sk www.spintech.cz 
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SERVISNÍ STŘEDISKO benzínových motorů  HONDA 
BG Technik cs, a.s. 
U Závodiště 251/8 

159 00 Praha 5 – Velká Chuchle 
Tel: 283 87 08 50 

www.hondastroje.cz 
 


