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1. Bezpe nost
1.1 Bezpe nostní pokyny
i návrhu stroje jsme vycházeli z bezpe nosti uživatele a obsluhy stroje. Vedlo to k n kolika zvláštním
bezpe nostním opat ením:
Ovládací páka: stla ením páky spustíte pohon
vertikuta ních nož . Jakmile páku pustíte,
nože se zastaví.
Bezpe nostní kryt pohonu

Jednoduché nastavení pracovní hloubky
Bezpe nostní kryty: Vertikutátor je opat en
kryty, které slouží jako ochrana proti
odlétávajícímu mechu, tráv apod.

Dbejte opatrnosti a vyhýbejte se nebezpe ným situacím. D íve než vertikutátor spustíte, p
pozorn pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a dodržujte je.
Vertikutátor slouží pouze k odstra ování
mechu a travní plsti z trávníku.
Je zakázána obsluha stroje osobami mladšími
16–ti let.
Montážní a demontážní práce provádí pouze
autorizovaný servis ELIET.
Práce s vertikutátorem je povolena pouze
fyzicky zdatným a technicky znalým osobám.

te si

Veškeré údržbá ské práce a opravy provádí
autorizovaný servis ELIET.
Vyvarujte se p ítomnosti t etích osob
v pracovní oblasti stroje – zvláš d ti a zví ata.
Noste vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
Vyhýbejte se volnému od vu a otev ené
obuvi. Nepracujte nikdy naboso.
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ed použitím vertikutátoru pe liv odstra te
z pracovní plochy d evní nálety, kamení, dráty
odpadky apod.
i nastavování pracovní hloubky vždy
vypn te motor.
Nespoušt jte a nenechávejte nikdy motor
žet v uzav ených prostorách.
Pracujte vždy pouze p i dostate ných
sv telných podmínkách.

Pokud má vertikutátor nepravidelný chod
vždy vypn te motor a zkontrolujte nože na
ípadná poškození.
i jakýchkoliv údržbá ských pracích vždy
vypn te motor a stáhn te kabelovou
koncovku zapalovací sví ky.

1.2 Symboly
Seznam symbol použitých na stroji:

nebezpe í

používejte ochranné pracovní
pom cky sluchu

pozorn si pro te návod k
obsluze a dodržujte pokyny
v n m uvedené

používejte ochranné pracovní
rukavice

používejte ochranné pracovní
pom cky zraku

nep ibližujte se kon etinami
k rotujícím nož m
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2. Všeobecný popis a funkce
S vertikutátorem ELIET z vašeho trávníku odstraníte mech a travní pls .
ásti vertikutátoru:
1.
2.
3.
4.

nosný rám
vertikuta ní nože a pohon nožové h ídele
nastavení pracovní hloubky
ovládací madlo a páka pohonu

2.1 Rám
Na nosný rám jsou upevn ny veškeré díly vertikutátoru. Kola jsou umíst na po stranách. Motor je uložen na
rámu, který je zárove sk íní h ídele s vertikuta ními noži.

2.2 Vertikuta ní nože a pohon nožové h ídele
Motor je uchycen na nosném rámu. Nožová h ídel je
pohán na spalovacím motorem prost ednictvím klínového
emene. Motor vždy b ží na maximum (bez regulace otá ek
motoru). Nožová h ídel je osazena pevnými, volnými nebo
Double-Cut noži.

2.3 Nastavení pracovní hloubky
Pracovní hloubka se nastavuje na p ední stran vertikutátoru pomocí
nastavovacích šroub . Ovládáním nastavovacích šroub se kola
vertikutátoru pohybují nahoru / dol .

2.4 Ovládací madlo a páka pohonu
V horní ásti ovládacího madla vertikutátoru je uchycena
páka pohonu. Zmá knutím páky pohonu napnete klínový
emen a uvedete do pohybu nožovou h ídel. Uvoln ním
ovládací páky pohonu zastavíte nožovou h ídel.
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3. Technické údaje
Pracovní záb r

450 mm

Vertikuta ní nože

E 450

Rozte nož

25 mm

Pojezdová kola

hliníková, dvojitá kuli ková ložiska

Nastavení pracovní hloubky

plynulé

Aretace pracovní hloubky

areta ní pá ka

Napínání klínového emene

napínací kladkou

Vodicí madlo

sklopné

Hmotnost

50 kg

Motor

HONDA GX160 (5,5 k.)

Max. otá ky motoru

3.200 ot./min.

pevné, 16 ks, tlouš ka 3,0 mm, b ity s nava eným tvrdokovem

4. Transport
i vertikutaci musí být vertikuta ní nože
nastaveny níže než kola – o cca 2-5 mm (viz
Provoz).
Transport vertikutátoru na krátké vzdálenosti
hem práce je možný. Postupujte dle níže
uvedených krok :
1. Vypn te motor.

2.
3.
4.
5.

Stla te ovládací madlo dol a
nadzdvihn te p ední pojezdová kola cca
10 cm nad pracovní plochu.
Pojížd jte vertikutátorem v požadovaném
sm ru.
Postavte vertikutátor na pracovní plochu.
Spus te motor vertikutátoru.

5. Uvedení vertikutátoru do provozu
5.1 První uvedení do provozu
Vertikutátory jsou dodávány vždy bez náplní oleje a paliva. Napl te olejovou nádrž motorovým olejem typu
SAE 20W-40 (SAE 20W-50, SAE 30) a napl te palivovou nádrž b žným bezolovnatým palivem (viz Návod k
obsluze motoru).
i manipulaci s palivem neku te!
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5.2 Nastavení vertikutátoru p ed uvedením do provozu
ed spušt ním vertikutátoru musíte nastavit správnou pracovní hloubku. Vhodná hloubka vertikutace se
pohybuje mezi 2-5 mm.
používejte ochranné pracovní rukavice
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Vypn te motor.
Stáhn te kabelovou koncovku zapalovací
sví ky (viz Návod k obsluze motoru).
Ustavte stroj na rovnou plochu (beton, asfalt)
Otá ejte nožovou h ídelí tahem za klínový
emen tak, aby se hroty nož dostaly do
nejnižšího možného bodu. Je možné, že se
ední kola už nebudou dotýkat podkladu.
Vzdálenost mezi p edními koly a podkladem
ur uje pracovní hloubku vertikutace za
provozu (cca. 2-5 mm).
Zatáhn te za pá ku aretace, abyste mohli
pohybovat nastavovacím šroubem.
Otá ením nastavovacích šroub pohybujete
koly nahoru / dol :
otá ení sm rem vlevo: vertikuta ní nože se
“zasunují“ – menší hloubka vertikutace.
otá ení sm rem vpravo: vertikuta ní nože se
“vysunují“ – v tší hloubka vertikutace.

8.
9.

1.
2.
3.
4.

Povolte
pá ku
aretace
–
blokace
nastavovacích šroub .
Nasa te zp t kabelovou koncovku zapalovací
sví ky
Jsou-li nastavovací šrouby p íliš blízko nosného
rámu a ten se v p ední ásti (1 - 2 cm) tém
dotýká podkladu (1 až 2 cm), musíte zadní kola
zvýšit (stroj se bude obtížn ji pohybovat
vp edu).
Povolte šroub kola.
Nastavte kolo do vyššího otvoru, upevn te jej
šroubem a zajist te maticí.
Spus te p ední kola dol
otá ením
nastavovacího šroubu vlevo.
Povolte aretovací pá ku – blokace
nastavovacích šroub .

5.3 Spušt ní vertikutátoru
ed za átkem práce dbejte t chto pokyn :
používejte ochranné pracovní pom cky sluchu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustavte vertikutátor na trávník
Spus te motor (Viz návod k obsluze motoru).
Stla te na ovládací madlo dol a mírn nadzdvihn te p ední kola.
Zmá kn te páku ovládání pohonu, aby se nožová h ídel za ala otá et.
Pomalu pokládejte vertikutátor na p ední kola, nože za nou pro ezávat trávník.
Pojížd jte vertikutátorem pomalu vp ed.

6. Práce s vertikutátorem
Práce s vertikutátorem se podobá práci s travní
seka kou. Pro ežte trávník jedním sm rem. Mech,
pls a trávu shrábn te na hromadu. V p ípad
pot eby proje te trávníkem ješt jednou,
tentokrát do k íže. Je možné, že b hem práce
budete muset op t nastavit pracovní hloubku
vertikutace. Postupujte dle pokyn uvedených v
kapitole 5.

Zamezte styku vertikuta ních nož s
kameny nebo se ztvrdlou p dou.
Používejte vždy vhodné ochranné
pracovní pom cky.
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7. Ukon ení práce a odstavení vertikutátoru
7.1 Vypnutí vertikutátoru
Po ukon ení práce musíte vertikutátor vypnout:
1.
2.
3.
4.

Stla te na ovládací madlo dol
–
nadzdvihn te p ední kola tak, aby se nožová
ídel nedotýkala trávníku.
Popoje te vertikutátorem kousek vp ed –
tím odstraníte zbytky mechu a plsti z nož .
Uvoln te páku ovládání pohonu, zatímco jsou
nože stále nad povrchem.
Vypn te pohon nožové h ídele.

5.

6.
7.

“Zasu te“ vertikuta ní nože tak, abyste
mohli vertikutátorem pojížd t po tvrdém
povrchu, aniž by se ho nože dotýkaly (Viz
kapitola 5).
Zaznamenejte si po et Mh.
Porovnejte po et Mh s hodinami plánu
údržby a pot ebnou údržbu prove te.

7.2 Odstavení vertikutátoru
ed odstavením vertikutátoru:
1.
2.
3.
4.

Prove te pot ebnou údržbu a pe liv stroj o ist te.
Pokud nebudete stroj delší dobu používat, musíte z palivové nádrže zcela vypustit palivo.
Nechte motor b žet, dokud se sám nezastaví – odstraníte tím zbytky paliva z motoru.
Postavte vertikutátor na vodorovnou plochu.

8. Údržba
Údržbu musíte provád t na základ odborných znalostí o údržb stroj .

8.1 Schéma údržby
Úkon

prvních 10 Mh

po každém použití

Motor
Množství motorového oleje
Kontrola
Vým na
Vzduchový filtr
išt ní
Mazání
Klínový emen
Vertikuta ní nože
Celková kontrola stroje
išt ní
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po 10 Mh

po 25 Mh

8.2 Postupy údržby
1. MOTOR

Postup vým ny klínového emene:

Údržba motoru je podrobn popsána v návodu k
obsluze motoru.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. MNOŽSTVÍ MOTOROVÉHO OLEJE
Kontrola: Množství motorového oleje musíte
kontrolovat dle p edpis uvedených v návodu k
obsluze motoru. V p ípad pot eby musíte
motorový olej doplnit.
Vým na: Motorový olej musíte po prvních 10 Mh
a poté každých 25 Mh vym nit. Dbejte pokyn
uvedených v návodu k obsluze motoru.
Doporu ený olej – viz str. 5.

Vypn te motor a sejm te kabelovou
koncovku zapalovací sví ky.
Sejm te ochranný kryt klínového emene.
Sejm te klínový emen z emenice.
Nasa te nový klínový emen.
Namontujte ochranný kryt zp t.
Upevn te zp t kabelovou koncovku
zapalovací sví ky.

6. NOŽE
Musíte pravideln kontrolovat stav vertikuta ních
nož .
Vým na pevných vertikuta ních nož :

3. VZDUCHOVÝ FILTR

1.

išt ní: Každých 25 Mh musíte vy istit vzduchový
filtr. Dbejte pokyn uvedených v návodu k obsluze
motoru.
Zne išt ný vzduchový filtr musíte ihned vym nit
(bez závislosti na po tu Mh).

2.
3.

4. MAZÁNÍ

4.

Po každém použití stroje jej musíte promazat.
ed mazáním vertikutátor d kladn vy ist te.
Mazací místa:
* kola
* ovládací ásti
* nastavovací šrouby, pohyblivé ásti
* ložiska nožové h ídele

5.
6.
7.
8.

Vypn te motor a sejm te kabelovou
koncovku zapalovací sví ky.
Uvoln te
nožový
h ídel
z
rámu
vyšroubováním šroub z ložisek.
Demontujte ložisko na stran bez klínové
emenice.
Stáhn te nože postupn z h ídele spolu s
rozp rnými (dist.) kroužky.
Namontujte nové nože stejným zp sobem.
Nože montujte s epelí sm ující dop edu.
Namontujte ložisko op t na h ídel.
Namontujte celek zp t do rámu.
Upevn te zapalovací kabel zp t na své místo.

7. CELKOVÁ KONTROLA

5. KLÍNOVÝ EMEN
Pravideln provád jte kontrolu napnutí klínového
emene.

Po 10 Mh vertikutátor velmi pe liv zkontrolujte
na opot ebení a závady. Taktéž zkontrolujte
veškeré spoje a záv sy.

Postup se ízení napnutí klínového emene:

8. IŠT NÍ

1.

Po každém použití musíte vertikutátor o istit.
Odstra te veškeré ne istoty a zbytky travní hmoty
z motoru drát ným kartá kem. Na išt ní ástí
motoru nepoužívejte vodu, ostatní
ásti
vertikutátoru m žete istit proudem vody, p íp.
vysokotlakým mycím za ízením.

2.
3.

Vypn te motor a sejm te kabelovou
koncovku zapalovací sví ky.
Napn te dle pot eby klínový emen (nutná
montáž / demontáž ochranného krytu).
Upevn te zp t kabelovou koncovku
zapalovací sví ky.
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9. Záruka, záru ní list
Záru ní list se skládá ze dvou ástí:
ZÁRU NÍ LIST - ZÁKAZNÍK
ZÁRU NÍ LIST - VÝROBCE
“Záru ní list“ zákazníka je p ísn osobní. Z stává v držení zákazníka. Tímto záru ním listem poskytuje
výrobce ELIET Europe nv:
24 m síc záruky pro hobby použití
12 m síc záruky pro profesionální použití a pronájem
Záru ní doba za íná datem, kdy byl stroj zakoupen a platí pouze tehdy, jsou-li p esn dodržovány záru ní
podmínky.
‘Záru ní list výrobce’ musíte zaslat na níže uvedenou adresu (autorizovaný dovozce do R). Podepsání tohoto
listu znamená potvrzení p evzetí návodu k obsluze, jakož i potvrzení, že návod k obsluze byl správn
pochopen. Uživatel je povinen dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze. Nedodržením tohoto návodu k
obsluze a každým jiným použitím stroje než je zde popsáno ztrácíte jakýkoliv nárok na záruku.
Ze záruky jsou vylou eny díly a p íslušenství, které podléhají b žnému opot ebení – vertikuta ní nože, klínový
emen, ložiska, et z, et zová kola, vzduchový filtr apod.
Každá demontáž, zm na nebo použití neoriginálních náhradních díl p íslušenství ruší platnost záruky. Toto
platí také pro jakékoliv škody, které vyplývají z nedodržení pokyn k používání a údržb obsažených v návodu
k obsluze.
Autorizovaný dovozce / prodejce stroj ELIET si vyhrazuje právo rozhodnutí zda zákazník odpovídá záru ním
podmínkám 12 nebo 24 m síc .
Bude-li záruka výrobcem ELIET Europe nv definitivn zamítnuta, zbavuje se výrobce jakéhokoliv finan ního
odškodn ní za práce na oprav nebo z nich vyplývající náklady.
Pokud byly díly p íslušenství b hem záru ní doby nahrazeny, platí pro tyto nové díly p vodní záru ní doba (tj.
za ínající datem, ke kterému byl stroj zakoupen).
Záru ní ízení:
- Úplný záru ní list (oba díly) se p esn a pravdiv vyplní v den p edání stroje zákazníkovi.
- Oba díly opat í autorizovaný prodejce razítkem a budou podepsány jak autorizovaným prodejcem tak
zákazníkem.
- “Záru ní list výrobce“ bezprost edn po p edání stroje odešlete na adresu uvedenou na konci záru ního
listu.
- V p ípad závady b hem záru ní doby se zákazník dostaví se záru ním listem a se svým strojem do
autorizovaného servisu ke kontrole.
- Autorizovaný prodejce zažádá písemn o záruku ve prosp ch zákazníka. (k žádosti p iloží kopii záru ního
listu).
- Vadný díl bude autorizovaným servisem demontován a odeslán k posouzení.
- Spole nost ELIET Europe nv následn nárok na záruku potvrdí / zamítne.
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PROHLÁŠENÍ O SHOD

Spole nost ELIET Europe nv, Diesveldstraat 2, B-8553 Otegem, Belgium, prohlašuje, zcela na vlastní
odpov dnost, že výrobek

Vertikutátor :

ELIET

Typ:

E 450

Výrobní íslo:
na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá následujícím normám.
EN 292-1
EN 292-2
EN 294
prEN708
prEN 811
prEN 953
prEN 1553
EN 60204-1
dle ustanovení sm rnice 89/392/EEG, zm

né sm rnicí 91/368/EEG, 93/44/EEG a 93/68/EEG.

V Belgii

zmocn nec spol. ELIET Europe nv
E. Lietaer, jednatel spol. ELIET Europe nv
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