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макет

Указания към
ръководството за
експлоатация
Уважаеми клиенти,

Честита придобивка! Машината, която
закупихте, е надежден и качествен продукт
на фирма „AS-Motor Germany“.

Този продукт е произведен по модерна
технология и при прилагане на
широкомащабни мерки за осигуряване на
качеството, тъй като нашата главна цел е
да останете доволни от Вашата машина.

Настоящото ръководство за експлоатация
съдържа важни указания за избягване на
опасности и увеличаване на надеждността
и експлоатационния живот на машината.

Прочетете ръководството за
експлоатация преди употреба
на машината. Предавайте
това ръководство за
експлоатация и ръководството
за експлоатация на двигателя
на евентуални други
потребители на машината.

Контакт
Ако имате въпроси за Вашата машина,
обърнете се към Вашия търговец или
директно към нашата сервизна служба
(+49 7973 9123-0).

Международните партньори на AS ще
откриете на адрес: www.as‑motor.de.

Данни за машината
Запишете по-долу данните на Вашата
машина. При поръчка на резервни части
съобщете на Вашия специализиран
търговец серийния номер и номера на
двигателя.

Сериен номер (от сертификата за
производство или типовата табелка):

Номер на двигателя:

Дата на закупуване:

Адрес на търговеца:

Употреба на машината по
предназначение
Машината е предназначена само за косене
на трева и други подобни растения върху
поддържани площи, тревни площи в
селското и горското стопанство и за
опазване на ландшафта, които се косят
поне веднъж годишно. Дървесната
растителност трябва да е най-много на
една година.

Използвайте само одобрени от „AS-Motor
Germany“ приспособления за допълнително
монтиране и режещи инструменти.

Всякакъв друг вид употреба, излизащ извън
това определение, не е разрешен.

Спазвайте инструкциите в раздел
„Техническо обслужване“. В противен
случай се застрашава безопасността на
труда.

Потребителят на машината е отговорен за
злополуките или щетите, които могат да се
случат на други лица или тяхната
собственост.

Машината не бива да се използва преди
всичко за:

– рязане на твърди предмети, камъни,
чакъл или парчета дърво;

– подрязване на храсти, жив плет и
храсталаци;

– рязане на растения в балконски саксии
или кашпи, както и на растящи по
покривите растения;

– почистване (изсмукване на боклуците) на
пешеходни алеи;

– като дробилка за раздробяване на
отрязани клони от дървета и жив плет;

– като задвижващ агрегат за неодобрени от
„AS-Motor Germany“ работни инструменти
и комплекти инструменти от всякакъв вид.
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макет Съдържание

Обяснение на символите

Символи в ръководството
В настоящото ръководство са използвани
следните символи за обозначаване на
отделните видове опасности.

Предупредителен знак. 
Този символ обозначава
конкретни опасности.

Забранителен знак. 
Този символ обозначава
действия, които е забранено
да се извършват.

Указателен знак. 
Този символ обозначава
предохранителни мерки, които
трябва да се предприемат.

Символи по машината
На различни места по машината са
поставени следните символи, за да Ви
подсещат, че трябва да я използвате
внимателно и предпазливо:

Работата с машината изисква
особена предпазливост. 
Преди употреба на машината
прочетете ръководството за
експлоатация.

Опасност от нараняване!
Уверете се, че в опасната
зона около машината няма
никого. Съществува
вероятност от изхвърляне на
предмети.

Бързовъртящият се нож може
да причини опасни за живота
наранявания или сериозни
материални щети! Пазете
ръцете и краката си далеч от
ножа, когато машината
работи.

Преди дейности по ремонт и
техническо обслужване
извадете контактния
накрайник на запалителната
свещ.

Почиствайте
вентилаторната
решетка! Охлаждащият
въздух на двигателя се
всмуква през
вентилаторната решетка
на капака двигателя.
Винаги поддържайте
цялата й повърхност
свободна и открита!

Шумът е вреден за здравето.
Използвайте лични предпазни
средства за защита на слуха
за предотвратяване на
слухови увреждания.

Гореща повърхност. Не
докосвайте двигателя или
шумозаглушителя. По време
на работа те се нагряват
силно и може да се изгорите.

Шумът е вреден за здравето.
Използвайте лични предпазни
средства за защита на слуха
за предотвратяване на
слухови увреждания.
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Фирмена табелка

Върху фирмената табелка ще намерите
данните за типа на машината и други
технически данни за нея.

1 Име и адрес на производителя
2 Наименование на машината
3 Обозначение на типа
4 Номинална мощност в kW / обороти на

двигателя
5 Тегло
6 Година на производство
7 Сериен номер
8 CE-знак

Преглед на типовете
В това ръководство за експлоатация са
описани следните типове машини. 
Описанията на това ръководство за
експлоатация важат в съответствие с
принадлежащото оборудването на
машините.

Оборудване 63 2T 63 4T
B&S

63 4T
Honda

Лост за газта
без смукач

X X -

Лост за газта
със смукач

- - X

Въздушен
клапан и топче
за попиване

X - -

Брой
бензинови
кранове

1 1 2
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Инструкции за безопасност

Информирайте се!
За да осигурите собствената си
безопасност, прочетете внимателно това
ръководство за експлоатация. Запознайте
се с елементите за управление и
правилната употреба на машината.
Предавайте това ръководство за
експлоатация на евентуални други
потребители на машината.

Помолете експертно лице, инструктирано от
AS-Motor, да Ви покаже как да се работи
безопасно с машината, преди да я пуснете
за пръв път в експлоатация.

Упражнявайте се да работите с машината
най-напред върху голям, празен и равен
терен.

Ограничения за потребителите и
часове на работа
Никога не позволявайте на деца или други
лица, които не са запознати с
ръководството за експлоатация, да
използват машината. Лица под 18 години
могат да управляват машината само под
надзора на възрастен. Минималната
възраст на потребителя и часовете на
работа може да са посочени в действащите
местни разпоредби.

Неподходящи да управляват машината са
лица,

– които са употребили алкохол, наркотици
или забавящи реакциите лекарства;

– с физически или умствени/психически
увреждания;

– които са уморени или болни.

Лица, използващи сърдечен
стимулатор (пейсмейкър), не
бива да хващат
електропроводимите части на
запалителната система.

Безопасна работа с гориво
Горивото е отровно и изключително лесно
запалимо. Има опасност от пожар и
експлозия!

Пазете горивото далеч от източници на
запалване и не пушете, докато работите с
него.

Не вдишвайте горивните пари, тъй като
могат да увредят Вашето здраве.

Използвайте ръкавици и
избягвайте контакт на кожата
с гориво.

Зареждайте с гориво само на открито при
изстинал и спрял двигател. За тази цел
използвайте накрайник за пълнене или
фуния.

Не разливайте гориво и не го оставяйте да
попада в канализацията или да се
просмуква в почвата.

Ако горивото прелее, не включвайте
машината, докато горивните пари не се
изпарят (подсушете чрез забърсване).
Преместете машината от замърсеното с
гориво място.

Винаги затваряйте здраво капачката на
резервоара и не я отваряйте, докато
двигателят работи или докато машината е
още гореща.

Изпразвайте резервоара за гориво само на
открито. За целта използвайте подходящ
съд или оставете машината да работи до
изпразване на резервоара.

Винаги съхранявайте горивото в подходящ
за целта съд на тъмно, хладно и сухо място,
недостъпно за деца.

Никога не оставяйте машината с бензин в
резервоара в затворено помещение, където
има вероятност бензиновите пари да влязат
в контакт с открит огън или искри.

В случай на повреда на резервоара за
гориво или капачката на резервоара
незабавно ги подменете (оторизиран
сервиз).
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Първа помощ
При поглъщане на гориво или вдишване на
горивни пари не предизвиквайте повръщане
и незабавно потърсете лекарска помощ.

При контакт с кожата незабавно измийте с
вода и сапун. Незабавно сменете
замърсеното облекло.

Мерки в случай на пожар
В случай на пожар използвайте пяна, прах
за гасене или въглероден диоксид (CO2).
Никога не гасете с вода!

Проверка на машината преди
употреба
Преди употреба проверете визуално дали
ножът, предпазното платно, задвижващите
и крепежните елементи, кабелите и
кабелните съединения са изправни и добре
затегнати.

Никога не използвайте машината с
неизправни или липсващи капаци,
предпазно платно или защитна скоба.

Не отстранявайте, не променяйте и не
заобикаляйте защитните устройства и
елементите за управление.

Оставете машината за проверка в
оторизиран сервиз, ако ножът не спре
напълно в рамките на 7 секунди.

Спазвайте инструкциите за техническо
обслужване (виж „Техническо
обслужване“)..

Зона на опасност

Abb. 1:

Налице е опасност от нараняване в зоната
на опасност на машината.

Въртящият се нож може да причини
наранявания. Също така съществува
вероятност от изхвърляне на предмети.
Особено опасна е зоната отпред и отдясно
на машината.

Върху наклон машината може да се
преобърне и да се плъзне върху хора или
да ги събори.

Уверете се,

– че няма други лица върху площта за
косене.

– че никога няма хора пред машината в
посоката на движение.

– че няма хора по наклона под машината.

– че по всяко време можете напълно да
виждате зоната на опасност.

– че не поставяте ръцете и краката си в
близост до въртящите се части.
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Предпазни мерки по време на
работа
Опасност от нараняване при стартиране
на мотора
Двигателят не бива да се пали

– при наличие на разлято гориво;

– в затворени или недобре проветрявани
помещения (опасност от отравяне!);

– когато в непосредствена близост има
други хора.

Стартирайте машината само ако краката Ви
са на безопасно разстояние от ножа.

Стартирайте машината само ако
стартерното въже е закачено във водача.

При запалване на двигателя машината не
трябва да бъде наклонена.

Опасност от нараняване при работещ
нож
Изключете ножа и изчакайте, докато спре
напълно,

– когато не се движите по тревни площи.

Опасност от нараняване при работещ
двигател
Изключете двигателя и изчакайте, докато
ножът спре напълно,

– преди да накланяте или транспортирате
машината;

– когато се отдалечавате от машината дори
и за кратко;

– преди да настроите височината на
косене;

– преди да заредите с гориво.

Изключете двигателя, изчакайте, докато
ножът спре напълно и извадете контактния
накрайник на запалителната свещ,

– преди почистване, проверка или работа
по машината;

– преди да освободите блокировките или
да отстраните задръстване в сектора за
изхвърляне.

Опасност от изгаряне
Не докосвайте двигателя или
шумозаглушителя. По време на работа те
се нагряват силно и може да се изгорите.
При последвалото от уплахата от такова
изгаряне неволно движение има опасност
да се нараните допълнително.

Преди косене
Мерки за лична защита

По време на косене винаги
носете защитни обувки с
грайфери и дълги панталони.
Никога не косете с отворени
сандали или боси.

Носете защитни ръкавици, за
да се предпазите от
наранявания и вибрации.

Шумът е вреден за здравето.
Използвайте лични предпазни
средства за защита на слуха
за предотвратяване на
слухови увреждания. Носете
предпазни очила и шапка или
забрадка на главата.

Консултирайте се относно подходящо
защитно оборудване в специализираната
търговска мрежа.

Подготовка на терена за косене
Внимателно проучете терена, преди да го
косите. Отстранете от него всякакви
камъни, пръчки, кокали, жици и други
предмети, които могат да бъдат изхвърлени
от машината.
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Предпазни мерки по време на
косене
Опасност от нараняване
Има опасност от нараняване поради
изкарвани предмети. Никога не косете
докато хора, деца, домашни животни или
предмети се намират в зоната на опасност.

Не поставяйте ръцете и краката си в
близост до въртящите се части. Спазвайте
дистанция до секцията за изхвърляне,
когато работите с машината.

Уверявайте се, че в случай на авария може
да ви бъде оказана помощ.

Косете само на дневна светлина или при
добро изкуствено осветление. Никога не
косете при небезопасни атмосфери условия
и при опасност от гръмотевични удари.

Бъдете особено внимателни при косенето
по подаващи терени, по разположени
наблизо насипи с отпадъци, канавки, диги
или брегове.

Abb. 2:

Избягвайте да косите мокра трева, тъй като
съществува опасност от подхлъзване!

Бъдете особено внимателни при обръщане
или теглене на машината към Вас, както и
при движение на заден ход.

Винаги ходете бавно!

Никога не вдигайте и не носете машината,
когато двигателят работи.

Внимавайте за пътното движение, когато
работите близо до улица.

Вибрации
Продължителната работа с машината може
да доведе до нарушение на оросяването на
ръцете, причинено от вибрациите. Не може
да бъде посочена общовалидна
продължителност на работа с машината.

– Използвайте ръкавици.

– Правете своевременно почивки по време
на работа.

Оставете машината за преглед в
оторизиран сервиз,

– ако ножът е срещнал твърд предмет;

– ако машината започне да вибрира
необичайно силно.

Косене на терени, при които съществува
опасност от пожар
– Носете подходящо пожарогасително

средство в достатъчно количество.

– При прекалено голям страничен наклон
от карбуратора или резервоара може да
изтече гориво. Това създава опасност от
пожар!

– Наблюдавайте окосения терен и след
завършване на косенето, за да се
уверите, че няма да избухне пожар.

За да избегнете опасността от пожар,
винаги почиствайте следните компоненти от
замърсяване, трева, сено, изтекло масло,
грес и др.:

– двигател;

– шумозаглушител (коляно, защита,
междинни пространства);

– сектора около резервоара за гориво
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Предпазни мерки по склонове

Abb. 3:

Има опасност от нараняване при косене по
склон поради нараняване или подхлъзване.

– Косете по стръмни склонове само при
гарантирана безопасна експлоатация на
машината.

– Не косете по прекалено стръмни
склонове.

– При работа по стръмни склонове вземете
подходящи мерки за безопасност
(използвайте напр. котки за обувки).

– Винаги косете напречно на склона, никога
нагоре или надолу по него.

– Винаги се старайте да стъпвате
стабилно, използвайте нехлъзгащи се
защитни обувки.

– Бъдете изключително внимателни при
смяна посоката на движение.

– Косете само при суха и едрозърнеста
почва.

– Косете само с фиксирано шарнирно
колело.

При движение нагоре по склон машината
може да се претърколи. Оставяйте
машината само върху равни повърхности
или я осигурявайте срещу претъркаляне.

Машините с 4-тактов двигател могат да се
използват по склонове с наклон до 20°. В
противен случай 4-тактовият двигател може
да се повреди поради недостатъчно
смазване.

Ако машината се наклони или плъзне
– Никога не се опитвайте да задържайте

накланяща се или плъзгаща се машина.
Може да се стигне до тежки наранявания.

– Отстранявайте изтеклите течности
(масло, бензин, акумулаторна киселина)
от машината и от пода. Изхвърляйте
замърсената почва по екологичен начин
съгласно локалните разпоредби.

– По машината може да са възникнали
неразличими щети. Поради
функционалните повреди налице е
опасност от нараняване. Осигурете
проверка на Вашата машина в
оторизиран сервиз.

След приключване на работа
След косене винаги затваряйте бензиновия
кран и вентилацията на резервоара.

Преди да оставите машината изчакайте,
докато двигателят спре напълно и извадете
контактния накрайник на запалителната
свещ.

След изключване на машината я изчакайте
най-малко 20 минути да изстине, преди да я
оставите в сухо, затворено и добре
проветрявано помещение.

Никога не оставяйте машината с бензин в
резервоара в затворено помещение, където
има вероятност бензиновите пари да влязат
в контакт с открит огън или искри.
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Предпазни мерки по време на
техническо обслужване ремонт
Извършвайте само описаните в това
ръководство за експлоатация дейности.
Всички останалите дейности следва да
бъдат извършвани от оторизиран сервиз.

Използвайте само одобрени от „AS-Motor
Germany“ ножове и резервни части. От
недопуснатите в експлоатация ножове и
резервни части се появява значителна
опасност от нараняване.

Преди изпълнение на всяка от дейностите
по техническо обслужване, изчакайте,
докато двигателят спре напълно и извадете
контактния накрайник на запалителната
свещ.

Изрично Ви обръщаме внимание, че според
Закона за отговорността на
производителите не носим отговорност за
причинени от нашите машини щети, в
случай че

– износени или повредени части не са били
ремонтирани или сменени своевременно;

– те са възникнали вследствие на
непрофесионално извършен ремонт;

– при смяна на част не са били използвани
наши оригинални или одобрени от нас
резервни части;

– ремонтът не е бил извършен от
оторизиран сервиз.

Същото важи и за резервните части и
принадлежностите.
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Описание на машината
Фигурата показва AS 63 2T

1

2

3
4

5
6

7

9

11

15
16
17

19
20

13

12

8

10
9

14

1818

1 Кормило с елементи за управление
2 Странично регулиране на кормилото
3 Вентилиране на резервоара
4 Лост за газта с положение за

спиране на двигателя
5 Ръкохватка на стартера
6 Вентилаторна решетка
7 Шумозаглушител
8 Регулиране на височината на рязане

отпред
9 Блокировка на шарнирно предно

колело
10 Защитна скоба

11 Предпазно платно
12 Капак
13 Въздушен филтър
14 Карбуратор
15 Регулиране на височината на рязане

отзад
16 Контактен накрайник на

запалителната свещ
17 Бензинов кран
18 Фирмена табелка
19 Гърловина за пълнене с гориво
20 Регулиране на височината на

кормилото
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Елементи за управление
Кормило с елементи за управление (1)

AB C D

F

H

E

G

Abb. 4:

Лост за задвижване на ходовата част (A)
и спирачка (B)

С помощта на лоста за задвижване на
ходовата част се включват и изключват
ходовата част и ръчната спирачка.

Изключване на
задвижването на
ходовата част /
включване на ръчната
спирачка (0):
Освободете лоста (A).

Включване на
задвижването на
ходовата част /
изключване на ръчната
спирачка (I):
Натиснете лоста (A) към
кормилото и го задръжте.

Разхлабете спирачката:
Натиснете спирачния
лост (B) към кормилото.

Лост на вариатора (C)

С лоста на вариатора можете да
регулирате безстепенно скоростта на
движение на машината при работещ
двигател.
MIN: бавно
MAX: бързо

Лост на ножовия съединител (D)

Лостът на ножовия съединител е защитно
устройство. При освобождаване на лоста
ножът спира напълно в рамките на
7 секунди.

Разкачване на ножа (0):
Освободете лоста на
ножовия съединител и
поставете лоста за газта в
позиция MIN.

Скачване на ножа (I):
Вдигнете нагоре лоста на
ножовия съединител,
фиксирайте бутона с
фиксация (E) и натиснете
лоста на ножовия
съединител към кормилото.

Лост за газта с положение за спиране на
двигтеля (4)
С помощта на лоста за газта се променят
оборотите на двигателя и се регулира
неговата мощност.

При машини със смукач поставете лоста за
газта на „Смукач“, ако стартирайте студения
двигател. На най-долното положение „0“ се
изключва запалването и двигателят се
изключва.

1
2

3
4

1: Смукач = Затворен
въздушен клапан (само
машини със смукач)

2 Пълна газ
3 Празен ход
4 Двигателят е изключен
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Странично регулиране на 
кормилото (2/F)
Кормилото може да се фиксира в 3
положения.

1. Изтеглете фиксиращия щифт (F) от
отвора (H).

2. Внимание: При промяна на
положението на кормилото не
притискайте бронираните жила.
Преместете странично кормилото в
желаното положение. Оставете
щифта (F) да се фиксира с щракване в
един от трите отвора (H) на
направляващия лост.

Внимание: Хлабаво фиксиране на
кормилото може да доведе до повреда на
винтовата връзка. 
Винаги затягайте здраво централния
фиксатор на кормилото (G).

Лост за настройка височината на
кормилото (20)
Височината на кормилото може да се
настройва в 5 положения.

1. Изтеглете лоста от гнездото.
2. Поставете кормилото в желаното

положение.
3. Оставете лоста да се фиксира с

щракване в едно от петте положения.

Бензинов кран (17)

1

2
3

1: Резерва

2: Отворен

3: Затворен

Бензинов кран 2 (върху карбуратора)
Вторият бензинов кран трябва винаги да е
отворен. Подаването на бензин се регулира
само през бензиновия кран на резервоара.

2

1

1: Затворен

2: Отворен

Обслужващи елементи само при
2-тактови машини
Карбуратор (14) с въздушен клапан
(смукач) и топче за попиване

Въздушният клапан (1) и топчето за
попиване (2) са Ви необходими при
студено запалване на двигателя.

Отваряне на въздушния
клапан:
Завъртете докрай по
посока на часовниковата
стрелка.

Затваряне на въздушния
клапан:
Завъртете докрай срещу
часовниковата стрелка.

2

1

Напълнете карбуратора
с гориво:
Натиснете топчето за
попиване за кратко,
докато не тръгне гориво.



16

Инструкции за косене
Преди косене проверете машината дали
нещо по нея не липсва, дали е чиста и в
изправно състояние. Замърсена
вентилаторна решетка води до прегряване
на двигателя, което може да го повреди.
Поради замърсена предпазна решетка на
шумозаглушителя съществува опасност от
пожар.

Честото включване и изключване на ножа
води до по-бързото износване на
задвижващия ремък на ножа и спирачката
на ножа. Особено включването му във
висока трева води до претоварване.

Поддържана тревната площ се постига чрез
често косене и късо подстригване на
младата растителност.

Косете само с остър и изправен нож.
Редовно давайте ножа за заточване и
балансиране (оторизиран сервиз).

Не косете мокра трева и по време на дъжд.
Тревната покривка може да се повреди и
съществува опасност от подхлъзване!

Обръщайте посоката на движение на
машината само върху вече окосени площи.

По време на косене винаги поставяйте
лоста за газта в положение „пълна газ“, за
да получите оптимални резултати от
косенето.

За изхвърляне на тревата без задръстване
при равен терен Ви препоръчваме да се
движите според показаните схеми за
косене. Почвената покривка ще стане
значително по-малка, ако минете с
косачката през тревната площ втори път в
обратна посока.

При много висока трева трябва да косите на
два етапа с различни височини на косене.

Преди да започнете работа

Употребявано гориво 
(2‑тактови машини)
Двигателят трябва да работи със смес от
бензин и масло за двутактови двигатели.

За възможните съотношения на смесване
виж раздел „Съотношения на смесване на
горивото“.

Използвайте безоловен бензин (октаново
число най-малко ROZ 91). Може да се
използва гориво E10. Не съхранявайте
горивото E10 повече от 30 дни. Не
използвайте горива с повече от 10% дял на
етанол (напр. E15, E85).

Използвайте само изрично предвидено за
смесване напълно синтетично двутактово
масло в съотношение на смесване 1:50. Не
използвайте минерално двутактово масло.

Препоръка за AS-двигател:
Напълно синтетично масло за двутактови
двигатели TITAN 2T 100S в съотношение на
смесване 1:100.

Предимства:

– Разход на масло наполовина в
сравнение с 1:50, което означава по-
екологична и по-икономична
експлоатация.

– Оптимална защита на двигателя за по-
дълъг срок на експлоатация.

– По-малко износване на двигателя.

– Максимална мощност на двигателя.

Може да закупите „TITAN 2T 100S“ на
фирма „Fuchs“ от Вашия търговец на AS:

Опаковка Резервна
част №

1 l (затваряща се бутилка) G00041042

100 ml (опаковка за
еднократна употреба)

G00041056

40 * 100 ml
(опаковка за еднократна
употреба в картонена кутия)

G00041058
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Указание: В търговската мрежа се
предлагат готово приготвени горивни смеси
за двутактови двигатели. Опитът ни е
показал, че могат да се използват готовите
смеси „STIHL Motomix 1:50“, „ASPEN 2-Takt“
и „Oest Oecomix“. Не поемаме отговорност
за експлоатацията на машината с други
готови смеси!

Не използвайте смеси с повече масло от
1:50 (напр. 1:35).

Прекалено многото масло води отлагане на
маслен нагар и намалява
експлоатационната продължителност на
двигателя.

Използвайте само изрично предвидените за
смесване напълно синтетични масла за
двутактови двигатели.

Използването на масла за двигателя или
даже старо масло води до повреди по
двигателя.

В такъв случай гаранционни услуги са
изключени.

Съхранение на горивната смес
Горивната смес старее и може да причини
повреди на двигателя. Смесвайте само
толкова гориво, колкото Ви е необходимо за
непосредствено предстоящите дейности по
косенето.

Употребявано гориво 
(4‑тактови машини)
За гориво използвайте безоловен бензин
(виж ръководството за експлоатация на
производителя на двигателя).

Може да се използва гориво E10. Не
съхранявайте горивото E10 повече от 30
дни.

Проверка на нивото на маслото
в двигателя (4‑тактови машини)
Внимание! Преди всяка употреба
проверявайте нивото на моторното масло
(виж ръководството за експлоатация на
производителя на двигателя).

За осигуряване на достатъчно смазване на
4-тактовия двигател и избягване на повреди
по него машината може да се използва за
работа само по склонове с наклон до 20°.

Зареждане с гориво

Опасност!
Горивото може да се възпламени
от нагорещените части на
двигателя.
Преди зареждане с гориво
изключете двигателя и изчакайте
поне 20 минути, докато изстине.
Спазвайте инструкциите за
безопасност при работа с гориво!

Предупреждение!
Резервоарът за гориво на
двигателя не е свързан.
Напълненото гориво може да се
излее и да се възпламени.
Никога не наливайте гориво в
резервоара на двигателя.

Пълнене на гориво
1. За пълнене използвайте туба с

накрайник за пълнене или фуния.
2. Внимателно отворете тубата, за да

спадне бавно съществуващото
свръхналягане и да не плисне гориво.

3. Внимателно отворете капачката на
резервоара, за да спадне бавно
съществуващото свръхналягане и да не
плисне гориво.

4. Напълнете резервоара за гориво.
5. Затворете отново и затегнете капачката

на резервоара.
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Настройка височината на косене
Регулирайте височината на косене само при
спрял двигател.

Настройте височината на косене така, че
ножът да не докосва земята и при
неравности на терена. Настройката на
прекалено голяма височина на косене може
да доведе до изхвърляне на предмети и
лош вид на окосената площ.

Регулирането на височината на рязане се
извършва по осите.

Ако скалата на двете оси показва еднакво
положение, ножът се намира успоредно на
повърхността на косене.

Преден мост
Регулирането на височината на рязане на
предната ос се извършва безстепенно.

1. Изключете двигателя и изчакайте,
докато моторът спре напълно.

1

Abb. 5:

2. Въртете манивелата на предната ос,
докато се достигне желаната височина
на рязане.

ð Смазочният нипел (1) показва на
скалата настроеното положение.

Заден мост
Височината на задния мост може да се
настройва в 4 положения.

1. Изключете двигателя и изчакайте,
докато моторът спре напълно.

1

Abb. 6:

2. Плъзнете с крак лоста на задния мост
наляво.

3. Повдигнете машината на желаната
височина.

4. Отпуснете лоста и го оставете да се
фиксира с щракване на желаната
височина.

ð Ръбът (1) показва на скалата
настроеното положение.

Фиксиране на шарнирното
колело
Върху равен терен е по-удобно да оставите
предните колела да се завъртят. При
напречно движение по склонове колелата
непременно трябва да се фиксират.

Abb. 7:

Освобождаване на шарнирно предно
колело
1. Завъртете лоста от водача.

Блокиране на шарнирно предно колело
1. Поставете шарнирното предно колело

в посока на движение направо.
2. Завъртете лоста във водача.
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Пускане на машината в
експлоатация

Опасност!
При пускане на машината в
експлоатация съществува
опасност от нараняване от
въртящия се нож.
Уверете се, че в опасната зона
около ножа няма никого. Не
накланяйте машината при
стартиране.

Опасност!
Ако след стартиране
карбураторът не се затвори
правилно, бензинът прелива и
съществува опасност от пожар.
В такъв случай затворете
бензиновия кран и се обърнете
към оторизиран сервиз.

Стартиране на машината 
(2-тактови машини)
1. Поставете машината върху равна

повърхност, но не във висока трева.
2. Отворете бензиновия кран и

вентилацията на резервоара.
3. Пъхнете контактния накрайник на

запалителната свещ.
4. Само при студено запалване: Затворете

въздушния клапан на карбуратора
(завъртете обратно на часовниковата
стрелка).

5. Натиснете иглата на карбуратора,
докато постъпи гориво.

6. Поставете лоста за газта в положение
„Празен ход“.

7. Издърпайте бавно стартерното въже до
междинния упор и след това го
дръпнете енергично - двигателят
започва да работи.

8. Бавно върнете стартерното въже
обратно.

9. Отворете отново въздушния клапан
(завъртете по посока на часовниковата
стрелка).

10. За косене поставете лоста за газта на
максимални обороти.

Стартиране на машината (4-
тактови машини без смукач)
1. Поставете машината върху равна

повърхност, а не във висока трева.
2. Отворете бензиновия кран и

вентилацията на резервоара.
3. Пъхнете контактния накрайник на

запалителната свещ.
4. Поставете лоста за газта в положение

„Празен ход“.
5. Издърпайте бавно стартерното въже до

междинния упор и след това го
дръпнете енергично - двигателят
започва да работи.

6. Бавно върнете стартерното въже
обратно.

7. За косене поставете лоста за газта на
максимални обороти.

Стартиране на машината (4-
тактови машини със смукач)
1. Поставете машината върху равна

повърхност, а не във висока трева.
2. Отворете двата бензинови крана и

вентилирането на резервоара.
3. Пъхнете контактния накрайник на

запалителната свещ.
4. При студено запалване поставете лоста

за газта в положение „Смукач“, в
противен случай настройте средна
честота на въртене.

5. Издърпайте бавно стартерното въже до
междинния упор и след това го
дръпнете енергично - двигателят
започва да работи.

6. Бавно върнете стартерното въже
обратно.

7. За косене поставете лоста за газта на
максимални обороти.
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Включване на ножа
1. Вдигнете лоста за ножовия съединител.
2. Натиснете фиксиращия бутон на лоста

за ножовия съединител.
3. Натиснете лоста за ножовия съединител

към кормилото – ножът започва да
работи.

Изключване на ножа за движение по
пътища:
1. Освободете лоста за ножовия

съединител.

Управление на машината

Управление на машината
В ситуация на опасност изключете
задвижването на ходовата част и ножа.

Включване задвижването на ходовата
част
1. Натиснете лоста за задвижване на

ходовата част към кормилото –
машината започва да се движи.

Изключване задвижването на ходовата
част
1. Освободете лоста за задвижване на

ходовата част.

Движение надолу по склона
Оставете задвижването на ходовата част
включено на движение надолу по склона, за
да се поддържа постоянна скорост на
движение.

Регулиране на скоростта на движение
Скоростта на движение може да се
регулира безстепенно с лоста на вариатора.

Променяйте скоростта на движение само
при работещ двигател, защото в противен
случай ще се повреди вариаторното
задвижване.

Обръщане
Обръщайте посоката на движение на
машината само върху вече окосени площи.

Обръщане посоката на движение върху
равна повърхност:
1. Изключете задвижването на ходовата

част.
2. Натиснете спирачния лост към

кормилото, за да освободите
спирачката.

3. Обърнете машината в желаната посока.
4. Включете отново задвижването на

ходовата част.

Обръщане посоката на движение по
склон:
1. Оставете задвижването на ходовата

част включено.
2. Обърнете машината нагоре към склона.
3. Задръжте волана и вътрешното колело.
Задвижването на ходовата част не
позволява хлъзгане и подпомага маневрата
за обръщане.

Бутане
1. Освободете лоста за задвижване на

ходовата част.
2. Натиснете спирачния лост към

кормилото, за да освободите
спирачката.

Изключване и паркиране
Внимание!
При движение нагоре по склон
машината може да се преобърне.
Оставяйте машината само върху
равни повърхности или я
осигурявайте срещу
преобърщане.

1. Освободете лоста за задвижване на
ходовата част.

2. Поставете лоста за газта в положение
„0“.

3. Освободете лоста за ножовия
съединител.
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4. Изчакайте, докато двигателят спре
напълно, преди да оставите машината.

5. Затворете бензиновия кран и
вентилацията на резервоара.

6. Извадете контактния накрайник на
запалителната свещ.

Транспортиране
Предупреждение!
Поради голямото тегло на
машината съществува опасност
от злополука. Машината може да
се наклони или да падне и да
причини тежки наранявания.
Спазвайте следните инструкции.

Транспортирайте машината върху товарен
автомобил или ремарке, които са
проектирани за полезно натоварване най-
малко собственото тегло на машината.

Оставете машината да изстине поне за
20 минути, преди да я транспортирате.
Затворете вентилацията на резервоара и
бензиновия кран.

За транспортиране можете отново да
сгънете кормилото.

Внимание: Не съхранявайте или не
транспортирайте машината в положение за
почистване.
Навън могат да изтекат гориво и масло и да
замърсят или повредят машината и
почвата.

Транспортно положение 1

1

Abb. 8:

1. Изтеглете лоста (1) от гнездото за
регулиране на височината на кормилото
и обърнете направляващия лост напред.

Транспортно положение 2

1
4

4 2 5

1. Освободете блокировката (4) на двете
предни шарнирни колела.

2. Изтеглете пружинния щифт (2) на
манивелата за регулиране по
височина (1).

3. Обърнете докрай нагоре манивелата за
регулиране по височина (1).

4. Обърнете докрай нагоре защитната
скоба (5).

5. Фиксирайте самонасочващите се
колела (4).
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3

6. Изтеглете от отвора фиксиращия
щифт (3) за страничното регулиране на
кормилото.

7. Внимание: При промяна на
положението на кормилото не
притискайте бронираните жила.
Обърнете кормилото обратно на
посоката на часовниковата стрелка до
упор.

1
2

6

8. Изтеглете лоста (6) от гнездото за
регулиране на височината на кормилото
и обърнете направляващия лост напред.

9. Фиксирайте с пружинния щифт (2)
манивелата за регулиране по височина
(1) към направляващия лост.

Натоварване
За натоварването на машината използвайте
подходящи рампи, които

– издържат на собственото тегло на
машината + 200 кг;

– са по-широки от машината;

– имат нехлъзгаща се повърхност.

Инструкция!
Опасност от повреждане поради
грешно закрепване на обтяжните
ремъци.
Закреперете обтяжните ремъци
на местта, които са показани на
изображението.
Не затягайте твърде много
обтяжните ремъци.

1. Поставете машината пред рампите и се
уверете, че те
– са широки колкото разстоянието

между колелата на машината;
– са здраво закрепени към товарната

платформа;
– не са по-стръмни от 15°.

2. Управлявайте машината внимателно
по рампите до товарната платформа.

3. Осигурете машината срещу търкаляне,
плъзгане, накланяне и изтичане на
гориво. Използвайте обтяжни ремъци,
които могат да издържат теглото на
машината.

Abb. 11:
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Abb. 12:

4. Затегнете машината за елементите на
рамата с ремъци, които могат да
издържат на тежестта й

Разтоварване на машината
1. Разхлабете крепежните елементи за

транспортиране.
2. Управлявайте машината внимателно по

рампата от товарната платформа.

Техническо обслужване
Предупреждение!
Опасност от нараняване поради
неочаквано движение. При
извъшване на проверките
машината може да се задвижи
неочаквано.
Уверете се, че няма хора или
вещи в зоната на опасност.
Уверете се, че едно неочаквано
движение няма да доведе до
други опасности.

Предупреждение!
Опасност от нараняване при
дейности по техническо
обслужване и почистване с
работещ двигател.
Извършвайте дейности по
техническо обслужване при
работещ двигател само когато
това се изисква според таблицата
за техническо обслужване.

Преди всякакви дейности по техническо
обслужване и почистване при спрял
двигател:

1. Оставете машината да изстине поне за
20 минути.

2. Извадете контактния накрайник на
запалителната свещ.

3. Затворете бензиновия кран и
вентилирането на резервоара.

Неправилното техническо обслужване може
да застраши работната безопасност на
машината и да причини злополуки.
Редовното техническо обслужване
поддържа Вашата машина в постоянна
експлоатационна готовност.

Обслужвайте машината съгласно долните
указания за техническо обслужване.

Обърнете се към Вашия оторизиран сервиз,
ако имате проблеми при техническото
обслужване или ако при последващи
проверки установите дефекти.
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Преглед на техническото обслужване

Компонент Действие Интервал на
техническо
обслужване

A B

Машина Проверка за безопасно работно състояние (основен
преглед).

■ ▲

Почистете го. ■

Център за обслужване на клиенти. ▲

Гориво Проверка нивото на горивото. ■

Затворена ли е капачката на резервоара? ■

Резервоар,
бензинов кран и
горивопровод

Проверка на частите за течове и добро състояние. ■ ▲

Карбуратор Затваря ли се отново карбураторът след стартиране? ■ ▲

Вентилаторна
решетка

Почистете го. ■ ▲

Охлаждане на
двигателя

Почистете го. ▲

Запалителна свещ Проверете/ сменете. ▲

Въздушен филтър Поддържане. ■ ■▲

Нож и крепежни
елементи

Проверка за износване и повреди. Виж раздел
„Проверка на ножа“.

■ ▲

Смяна. ▲

Спирачка на ножа Работи ли спирачката безопасно и спира ли ножът за 7
секунди?

□ ▲

Лост за
задвижване на
ходовата част

Машината спира ли, когато лостът е в нулево
положение?

□ ▲

Задвижване на
ходовата част

Проверка. ■ ▲

Клинови ремъци Ремъците опънати ли са добре, имат ли дефекти
(напуквания, нацепвания) и в добро състояние ли са?

▲

Бронирани жила Проверка на работата и плавността на движение. ■ ▲

Лост за газта Проверка на работата. □ ▲
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Шаси и
противоударна
защита

Проверка за ръжда и дефекти (пукнатини, драскотини)
и контрол на заваръчните шевове.

■ ▲

Налични ли са, захванати ли са добре и функционират
ли изправно всички защитни устройства и капаци?

■ ▲

Стикер Състояние на стикера. ■ ▲

Ръчна спирачка Проверка. ■ ▲

Запалим
материал

Отстранете от двигателя и машината лесно
запалимите остатъци от окосена растителност

■ ▲

Гуми Проверка на гумите и евентуално налягането в гумите. ■ ▲

Смазване Виж раздел „Смазване с грес“ ■ ▲■

При 4‑тактови машини:

Двигател Задължителни показания, виж ръководството за
експлоатация на производителя на двигателя.

■ ▲

Проверка нивото на маслото (виж ръководството за
експлоатация на производителя на двигателя).

■ ▲

Смяна на маслото. ▲

A
B
■
□
▲

Преди и след всяка употреба.
Годишно или на всеки 50 часа.
От потребителя при изключен двигател.
От потребителя при работещ двигател.
От оторизиран сервиз.
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Положение за почистване

Abb. 13:

Внимание!
Опасност от нараняване.
Направляващият лост може да се
обърне обратно.
За безопасност поставете
направляващия лост на земята.

1. Изтеглете лоста за регулиране на
височината на кормилото от гнездото и
обърнете направляващия лост напред
(не повреждайте бронираните жила).

2. Обърнете машината назад, както е
показано на фигурата.

3. Поставете направляващия лост на
земята.

Внимание: Не обръщайте машината на
страната на въздушния филтър, защото
маслото на двигателя може да попадне във
въздушния филтър и да го направи
неизползваем.

Почистване на машината
Почистете основно машината след
употреба, особено долната страна и ножа.

Заседналите остатъци от трева и
замърсяванията пречат на изхвърлянето на
тревата и влошават качеството на косене.
За осигуряване на необходимото
охлаждане на двигателя поддържайте
чистотата на капака на мотора,
вентилаторната решетка и двигателя.

Опасност от пожар! Особено следете за
чистота на компонентите на
шумозаглушителя.

За почистване използвайте метличка.
Отстранете упоритите замърсявания с
дървена или пластмасова шпакла.
Почистете външните компоненти на корпуса
с парцал.

Не почиствайте машината с водна струя
или пароструйка! Не използвайте агресивни
почистващи препарати.

Основен преглед
За осигуряване на безопасно работно
състояние на машината редовно
проверявайте дали всички гайки, болтове,
винтове, гумени елементи, въздушни
филтри, връзки на горивопровода и др. са
добре затегнати и в безупречно състояние.
Проверете кабела за запалването и
контактния накрайник на запалителната
свещ за повреди.

Веднага подменете повредените или
износени части, особено капаците,
шумозаглушителя и резервоара
(оторизиран сервиз).

Проверете всички части, в които се намира
течност, за неплътности и добро състояние.
Това може да са: резервоар за гориво, кран
за гориво, горивопроводи, карбуратор,
двигател, редуктор, акумулатор,
хидравлична система.

Обърнете се за помощ към оторизиран
сервиз в случай на неплътности.
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Скоростна кутия
Скоростната кутия няма нужда от
поддръжка и е напълнена с масло за целия
срок на експлоатация. Проверявайте я за
херметичност и повреди.

Проверка на задвижването на
ходовата част
1. Паркирайте машината върху грапава

повърхност (напр. бетон или асфалт).
2. Изключете двигателя.
3. Задействайте задвижването на ходовата

част.
4. Опитайте се да изтеглите машината

назад.
Ако задните колела блокират, задвижването
на ходовата част е регулирано правилно.
Ако машината позволява да се тегли,
задвижването на ходовата част трябва да
се регулира.

1

Регулиране задвижването на ходовата
част
Развийте регулиращия винт (1) на
задвижването на ходовата част дотолкова,
че при задействано задвижване на
ходовата част колелата да блокират при
теглене на машината. Ако след
регулирането не се забелязва подобрение,
дайте машината за проверка в оторизиран
сервиз.

Проверка на ръчната спирачка

Опасност!
Ако ръчната спирачка не е
регулирана правилно, машината
може да започне да се движи
неконтролируемо.
Уверете се, че ръчната спирачка
винаги работи изправно.

1. Поставете машината върху грапава
повърхност (напр. бетон или асфалт).

2. Освободете лоста за задвижване на
ходовата част и спирачния лост.
ð Паркинг-спирачката е задействана.

3. Опитайте се да изтеглите машината
назад.

Ако задните колела блокират, ръчната
спирачка е регулирана правилно. Ако
машината позволява да бъде теглена,
ръчната паркинг-спирачката трябва да бъде
регулирана допълнително от оторизиран
сервиз.

Смазване с грес
Регулирането на височината на рязане на
предната ос се показва чрез смазочен
нипел.

1. Почистете смазочния нипел.
2. Гресирайте смазочния нипел с ръчна

помпа за гресиране (1-2 пълни
натискания).

3. Отстранете излишната излязла грес от
местата на лагерите.
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Проверка на ножа

Опасност!
Съществува значителна опасност
от нараняване вследствие на
неправилен монтаж и обслужване
на ножа.
Работите по ножа трябва да се
извършват от оторизиран сервиз.

Използвайте здрави ръкавици,
когато проверявате ножовете.

Работите по ножа изискват специални
знания, тъй като трябва да се извърши
проверка за баланс и да се спазят
въртящите моменти.

Проверете ножа и всички закрепващи части
за износване, повреда и пукнатини

– преди и след всяко косене;

– при доловими изменения на шума.

Всички изобразени части на ножа и техните
закрепващи части трябва да се сменят

– когато има установени повреди или
пукнатини;

– най-малко веднъж годишно или на всеки
50 експлоатационни часа, независимо от
това дали са износени или не.
Материалът се уморява и по него може
да се появят пукнатини, което да доведе
до наранявания и материални щети.

Вибрациите са указание за

– прекомерно или едностранно износване
на ножа или

– повреда на закрепването на мотора или
режещия механизъм.

Неправилно заточените ножове увеличават
натоварването на машината и водят до
пукнатини от вибрации и счупвания.

Изхвърлените счупени парчета могат да
доведат до тежки наранявания.

Смяна на ножа

12

1
1

1

2
2

2

Смяната на ножа е абсолютно
наложителна,

– Когато е достигната някоя от
маркировките за износване (1). Върху
оригиналните ножове има такива
маркировки за износване (кръгли
вдлъбнатини от долната страна на ножа).

– –Когато дебелината на ножа при задния
ръб на лопатката (2) или в някоя точка е
под 1 mm (с изключение на режещия
ръб).

Оригинален нож
Оригиналният нож на фирма AS може да се
познае по набития печат:

AS XXXXXXXX

Набитият печат отговаря на номера на
резервната част.

Проверка на ножовия
съединител
Проверете работата на ножовия
съединител чрез изключване на ножа.
Ножът трябва от максимална честота на
въртене да спре в неподвижно състояние за
по-малко от 7 секунди. Обърнете се към
оторизиран сервиз, ако не е така.
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Поддържане специално
при 2‑тактови машини

Техническо обслужване на
двигателя

Опасност!
При настроена прекалено висока
честота на въртене могат да
бъдат изхвърлени чужди тела.
Двигателят може да се повреди и
шумовото натоварване да се
повиши.
Не променяйте основната
настройка на карбуратора и на
регулатора на честотата на
въртене.

Особено важно за удължаване срока на
експлоатация на двигателя е достатъчното
му охлаждане.

Поддържайте 
- капака на двигателя (вентилаторната
решетка),
- шумозаглушителя (предпазната решетка)
и
- охлаждащите ребра на двигателя 
винаги чисти.

Проверка на запалителната свещ

Опасност!
Запалителната система създава
електромагнитно поле.
Лица, използващи сърдечен
стимулатор (пейсмейкър), не бива
да работят по
електропроводимите части.

Замърсените запалителни свещи
намаляват мощността на двигателя.
Почиствайте електродите на запалителните
свещи с телена четка от месинг.
Проверявайте разстоянието между
електродите (Вижте „Технически данни“).
Внимавайте диелектрикът около
електродите да не се повреди. В никакъв
случай не използвайте повредени
запалителни свещи.

Затегнете запалителната свещ с посочения
в техническите данни въртящ момент.

Поддържане на въздушния
филтър

Опасност!
Почистващите препарати
създават опасност от пожар или
експлозия.
Никога не почиствайте въздушния
филтър със запалими
разтворители.

Внимание!
Почистването на въздушния
филтър с въздух под налягане
поврежда филтърната тъкан и
прави въздушния филтър
неизползваем.
Сменете въздушния филтър, ако
е замърсен.

Внимание!
При използване на въздушни
филтри от търговската мрежа за
консумативи двигателят може да
се повреди.
Използвайте само оригинални AS-
Motor елементи за въздушни
филтри.

Внимание!Натрупана мръсотия във
въздушния филтър може при смяна на
филтъра да попадне в карбуратора и да го
повреди.

1. Развийте капака на въздушния филтър.
2. Извадете внимателно филтриращия

елемент. Внимавайте в карбуратора да
не попаднат замърсявания от
вътрешността на тялото на въздушния
филтър.

3. Затворете отвора за засмукване с чист
парцал.

4. Почистете внимателно вътрешността на
тялото на въздушния филтър.

5. Отстранете груби, незалепнали
замърсявания от филтриращия елемент
чрез изтупване. Сменете филтърния
елемент при залепнали замърсявания
на големи площи.
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6. Отстранете парцала от отвора за
засмукване.

7. Поставете отново филтриращия
елемент.

8. Завийте докрай капака на въздушния
филтър.

Поддържане специално
при 4‑тактови машини

Техническо обслужване на
двигателя

Опасност!
При настроена прекалено висока
честота на въртене могат да
бъдат изхвърлени чужди тела.
Двигателят може да се повреди и
шумовото натоварване да се
повиши.
Не променяйте основната
настройка на карбуратора и на
регулатора на честотата на
въртене.

Ръководството за експлоатация на
двигателя се изготвя от производителя на
двигателя. То съдържа всички
задължителни предписания за техническо
обслужване и гаранционните условия за
двигателя. Ако се наложи да бъде
извършено техническо обслужване на
двигателя в рамките на гаранцията,
обърнете се към Вашия оторизиран сервиз
или към най-близкия търговец на тези
двигатели.

Особено важно за удължаване на срока на
експлоатация на двигателя е достатъчното
му охлаждане.

Поддържайте винаги чисти:
- капака на двигателя (вентилаторна
решетка);
- шумозаглушителя (предпазна решетка);
- охладителните ребра на двигателя;
.

Проверка нивото на моторното
масло
Нивото на маслото никога не трябва да
бъде прекалено ниско, в противен случай
двигателят може да се повреди. Никога не
наливайте прекалено много масло. Иначе
съществува опасност маслото да попадне
във въздушния филтър и да го повреди.

Прочетете повече за това в приложеното
ръководство за експлоатация на двигателя.

Проверка на запалителната свещ

Опасност!
Запалителната система създава
електромагнитно поле.
Лица, използващи сърдечен
стимулатор (пейсмейкър), не бива
да работят по
електропроводимите части.

Замърсените запалителни свещи
намаляват мощността на двигателя.
Почиствайте електродите на запалителните
свещи с телена четка от месинг.
Проверявайте разстоянието между
електродите (виж ръководството за
експлоатация на производителя на
двигателя). Внимавайте диелектрикът
около електродите да не се повреди. В
никакъв случай не използвайте повредени
запалителни свещи.

Затягайте запалителните свещи с
правилния въртящ момент (виж
ръководството за експлоатация на
производителя на двигателя).
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Поддържане на въздушния
филтър

Опасност!
Почистващите препарати
създават опасност от пожар или
експлозия.
Никога не почиствайте въздушния
филтър със запалими
разтворители.

Винаги следете въздушният филтър да е
чист. Замърсеният въздушен филтър
намалява мощността на двигателя и
увеличава неговото износване, както и
разхода на гориво. Независимо от броя на
експлоатационните часове филтърът
трябва да се сменя най-малко веднъж
годишно. Не палете двигателя без
въздушен филтър.

Прочетете повече за това в приложеното
ръководство за експлоатация на двигателя.

Сглобяване

Окомплектовка на машината
Машината се доставя в кашон.

В окомплектовката са включени:

– машината;

– чанта с инструменти;

– това ръководство за експлоатация;

– сертификат за производство;

– ръководство за експлоатация
производител на двигателя (4-тактови
машини).

Разопаковане
1. Отворете кашона откъм горната

страна.
2. Вземете неопакованите части от

кашона.
3. Разрежете предната страна на кашона.
4. Разгънете кормилото (вижте разгъване

на машината).
5. Проверете въздушното налягане в

гумите (виж раздел „Технически
данни“).

6. Натиснете спирачния лост към
кормилото, за да разхлабите
спирачката и избутайте машината от
кашона.
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Разгънете машината

2
1

Abb. 14:

1. Изтеглете пружинния щифт (2) между
направляващия лост и манивелата за
регулиране по височина (1).

2. Разгънете направляващия лост, докато
се фиксира с щракване.

3

4
5

Abb. 15:

3. Изтеглете от отвора фиксиращия
щифт (3) за страничното регулиране на
кормилото.

4. Внимание: При промяна на
положението на кормилото не
притискайте бронираните жила.
Преместете в посока на часовниковата
стрелка кормилото в желаното
положение. Оставете щифта да се
фиксира с щракване в един от трите
отвора на направляващия лост.

5. Освободете блокировката (4) на двете
предни шарнирни колела.

6. Обърнете надолу защитната скоба (5).

1

2

Abb. 16:

7. Обърнете напред манивелата за
регулиране по височина (1).

8. Фиксирайте с пружинния щифт (2)
манивелата за регулиране по височина
към защитната скоба.

Съхранение
Внимание: Не съхранявайте или не
транспортирайте машината в положение за
почистване.
Навън могат да изтекат гориво и масло и да
замърсят или повредят машината и
почвата.

Съхраняване
Съхранявайте машината в затворено, сухо
и добре вентилирано помещение, далеч от
достъпа на деца. Отстранявайте
неизправностите по машината принципно
преди да я оставите за съхранение, за да
бъде по всяко време в технически
безопасно състояние. Изчакайте двигателя
да се охлади, преди да оставите машината
за съхранение в затворено помещение.

Спазвайте инструкциите за съхранение в
приложеното ръководство за експлоатация
на производителя на двигателя.
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Продължително съхранение
1. Спазвайте инструкциите за

безопасност при работа с гориво.
2. Изпразване на резервоара за гориво:

Поставете парче маркуч към
бензиновия кран и оставете горивото
да потече в подходящ съд за гориво.

3. Изпразване на карбуратора: Запалете
двигателя и го оставете да работи,
докато не спре от само себе си.

4. Почистете основно машината.
5. Коригирайте съществуващите повреди

по лака (спрей за лак виж раздел
„Принадлежности“).

6. Консервация на двигателя:
– Развийте запалителната свещ.
– Налейте една супена лъжица

моторно масло в отвора за
запалителната свещ.

– Издърпайте бавно стартерното
въже (разпределение на маслото в
цилиндъра).

– Завийте обратно запалителната
свещ.

– Не поставяйте контактния
накрайник на запалителната свещ!

През есента оставете машината за преглед
в оторизиран сервиз!

Спазвайте инструкциите за съхранение в
приложеното ръководство за експлоатация
на производителя на двигателя.

Повторно пускане в
експлоатация
Преди пускане в експлоатация на машината
след продължителен престой, извършете
описаните в раздел „Техническо
обслужване“ дейности.

Резервни части
Надеждната и безопасна експлоатация на
машината зависи и от качеството на
използваните резервни части. Могат да се
използват само одобрени от „AS-Motor
Germany“ оригинални резервни части и
принадлежности. При монтаж на части от

друг производител отпада гаранцията за
тази част, гаранцията за машината, както и
произтичащите от това последващи щети.

При поръчка на резервни части съобщете
на Вашия оторизиран сервиз типа и
серийния номер на машината.

Бързоизносващи се части
Някои от частите са бързоизносващи се. Те
се износват при употреба и трябва да се
сменят. По тази причина следните части не
се включват в гаранцията:

ножове, остриета на ножа, ножодържачи,
винтове на ножа, плъзгащи шайби, клинови
ремъци, вериги, бронирани жила, стартерни
въжета, притискателни дискове, въздушни
филтри, запалителни свещи, дискови
пружини, осигурителни шайби,
предпазители, шайби, опорни дискове,
притискателни шайби, предпазни платна,
платна за противоударна защита, колела,
гуми.

Изхвърляне
Машината едновременно коси и раздробява
растителност. Раздробената растителност
бързо изгнива и може да остане отдолу като
основа.

Изхвърляйте старото масло и бензин
съгласно местните разпоредби или ги
давайте за унищожаване в близкия магазин
за продажба на масла.

Изхвърляйте старото масло и бензин
съгласно местните разпоредби или ги
давайте за унищожаване в близкия магазин
за продажба на масла.

Гаранция
Гаранционните условия ще откриете на
нашия уебсайт на AS-Motor.

Моля, разпечатайте документите, които ще
получите при онлайн регистрирането.
Съхранявайте тези заедно с Вашата касова
бележка.
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Възможни неизправности
Следващата таблица съдържа най-често случващите се неизправности и действията за
тяхното отстраняване. Ако възникнат други неизправности, трябва да се обърнете за помощ
към най-близкия оторизиран сервиз.

Списъкът на оторизираните сервизи ще намерите на нашата интернет страница 
www.as-motor.de.

Повреда Възможна причина Отстраняване

Двигателят не пали Лост за газта на „0“. Поставете лоста за газта на „Празен
ход“.

Бензиновият кран е
затворен.

Отворете бензиновия кран. При
машини с два бензинови крана
отваряйте и двата.

Болтът за вентилирането на
резервоара е затворен.

Отворете болта за вентилирането
на резервоара.

Няма гориво в резервоара. Долейте гориво.

Въздушният клапан/смукачът
е отворен.

Затворете въздушния клапан.

Контактният накрайник на
някоя от запалителните
свещи е изваден.

Спазвайте инструкциите за
безопасност! Пъхнете контактния
накрайник на запалителната свещ.

Двигателят се е „задавил“
поради многократно
направените опити да бъде
запален.

Развийте запалителната свещ и
запалете няколко пъти двигателя
при затворен бензинов кран,
подсушете запалителната свещ и я
завийте обратно на мястото й.

Въздушният филтър е
замърсен.

Обслужете въздушния филтър (виж
раздел „Техническо обслужване“).

Запалителната свещ е
опушена, повредена или
разстоянието между
електродите е грешно.

Почистете запалителната свещ и
проверете разстоянието между
електродите (виж раздел
„Техническо обслужване“). При
нужда сменете запалителната свещ.

Неподходящ контактен
накрайник на запалителна
свещ.

Използвайте предписан контактен
накрайник на запалителна свещ
(вижте информацията за резервни
части на оторизиран сервиз).

Корпусът на косачката е
задръстен.

Виж раздел „Техническо
обслужване“.

Нискокачествено, замърсено
или старо гориво.

Почистете горивната система
(оторизиран сервиз). 
Винаги използвайте прясно гориво.
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Двигателят пали
трудно или работи
неправилно

Въздушният клапан /
смукачът е затворен.

Отворете въздушния клапан /
смукача.

Въздушният филтър е
замърсен.

Обслужете въздушния филтър (виж
раздел „Техническо обслужване“).

Нискокачествено, замърсено
или старо гориво.

Винаги използвайте прясно гориво.

Запалителната свещ е
опушена, повредена или
разстоянието между
електродите е грешно.

Почистете запалителната свещ и
проверете разстоянието между
електродите (виж раздел
„Техническо обслужване“). При
нужда сменете запалителната свещ.

Неподходящ контактен
накрайник на запалителна
свещ.

Използвайте предписан контактен
накрайник на запалителна свещ
(вижте информацията за резервни
части на оторизиран сервиз).

Запушен отвор за
декомпресия.

Оторизиран сервиз.

При задействане на
лоста за
задвижване на
ходовата част
машината не се
задвижва

Ремъкът за задвижване на
ходовата част не е
достатъчно обтегнат.

Вижте Проверката на задвижването
на ходовата част.

Ножът не се върти Клиновият ремък не е
достатъчно обтегнат или е
повреден.

Оторизиран сервиз.

Неизправно бронирано жило. Оторизиран сервиз.
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Силни вибрации по
време на
експлоатация

Дебаланс на ножа поради
грешно заточване или
отчупвания по ножа.

Дайте ножа за заточване и
балансиране в оторизиран сервиз.
Ако ножът е повреден, веднага
поръчайте да бъде сменен.

Задвижващият вал на ножа е
изкривен поради сблъсък с
чужди тела.

Оторизиран сервиз.

Закрепването на двигателя е
хлабаво.

Оторизиран сервиз.

Закрепването на ножа е
хлабаво.

Оторизиран сервиз.

Необичайни
шумове

Хлабави крепежни елементи. Оторизиран сервиз.

Шумозаглушителят е
неизправен.

Оторизиран сервиз.

Двигателят
прегрява

Вентилаторната решетка е
замърсена.

Почистете вентилаторната решетка.

Охлаждащите ребра на
двигателя са замърсени.

Оставете машината в оторизиран
сервиз за почистване на
охлаждащите ребра.

Двигателят пуши Въздушният филтър е
замърсен или е напоен с
масло.

Обслужете или сменете въздушния
филтър (виж раздел „Техническо
обслужване“).

Нивото на маслото е
прекалено високо.

Поръчайте на оторизиран сервиз да
изпусне маслото до маркировката.

Нечисто косене,
тревата има
неугледен вид

Ножът е тъп или износен. Дайте ножа в оторизиран сервиз за
заточване и балансиране. Ако ножът
е повреден, веднага поръчайте да
бъде сменен.

Скоростта на движение на
машината е прекалено
висока спрямо настроената
височина на косене.

Намалете скоростта на движение на
машината и/или изберете
правилната височина на косене.

Корпусът на косачката е
силно замърсен.

Почистете го.

Различно налягане в гумите. Проверете налягането в гумите.

Резултатът от
култивирането на
висока
растителност е
незадоволителен

Скоростта на движение на
машината е прекалено
висока.

Намалете скоростта на движение.
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Резултатът от
култивирането на
ниска растителност
е незадоволителен

Растителността се изхвърля
прекалено бързо.

Увеличете скоростта на движение.

Изхвърлящият
канал е запушен

Косене на прекалено висока
или мокра трева.

Настройте височината и скоростта
на косене според условията за
косене.

Ножът е износен. Оторизиран сервиз.

Прекалено ниска честота на
въртене въпреки пълната
газ.

Оторизиран сервиз.

Машината не спира
при натискане на
спирачката

Спирачката е грешно
регулирана, износена или
неизправна.

Оторизиран сервиз.

Машината не спира Ремъкът за задвижване на
ходовата част не се
разединява.

Оторизиран сервиз.

Двигателят не може
да се изключи

Системата за изключване е
неизправна.

Затворете бензиновия кран.
Оторизиран сервиз.

Гумите спадат Бодли или остри предмети
повреждат гумите.

Ако се налага, използвайте защитен
гел за гуми (оторизиран сервиз).
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Принадлежности

Спрей с боя 400 ml, цвят оранжев: G00011050
Моточасовник: G06927008
Указател на наклона: G06950027
Двойни гуми: G06321009
Консумативи за мулчиране: G60026026

Съотношения на смесване гориво 2-тактови машини

Бензин Напълно синтетично масло за
двутактови двигателиl

Само с Titan 2T 100S

(Октаново число мин.
ROZ 91)

1:50 1:100

l литър (=ml/cm3) литър (=ml/cm3)

1 0,02 (20) 0,01 (10)

2 0,04 (40) 0,02 (20)

3 0,06 (60) 0,03 (30)

4 0,08 (80) 0,04 (40)

5 0,1 (100) 0,05 (50)

10 0,2 (200) 0,1 (100)

20 0,4 (400) 0,2 (200)

Не използвайте смеси с повече масло от 1:50 (напр. 1:35).

Прекалено многото масло води отлагане на маслен нагар и намалява експлоатационната
продължителност на двигателя.

Използвайте само изрично предвидените за смесване напълно синтетични масла за
двутактови двигатели. Не използвайте минерално масло за двутактови двигатели.

Използването на масла за двигателя или даже старо масло води до повреди по двигателя.

В такъв случай гаранционни услуги са изключени.
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Технически данни AS 63 2T
Модел AS 63 2T

Диапазон на приложение (температура) 0 - 30 °C

Двигател, вид

Производител
Тип
Работен обем
Мощност
Обороти на двигателя

Едноцилиндров двутактов двигател с
лесно стартиране
AS-Motor
AS 165 ES (EasyStart)
165 cm3

4,5 kW (6,1 к.с.)
3800 min-1

Запалителна свещ
Въртящ момент
Разстояние между електродите за опт. стартиране

NGK BR6HS
25 Nm
0,5 - 0,7 mm

Режещо устройство, вид
Височина на косене

2 ножа (четиризъбен нож)
50, 65, 80, 100 mm, от двете страни

Височина на растенията до прибл. 100 cm

Широчина на косене 61 cm

Пусково устройство Стартиране с въже

Задвижване на ходовата част Задвижване на задния мост с
Variomat за безстепенно регулиране
на скоростта

Скорост, напред 2,0 - 4,0 km/h

Максимална производителност по площ на час Ок. 2400 m2/h

Размери и тегло
Транспортни размери с опаковката Д/Ш/В
Работни размери Д/Ш/В
Тегло

102/72/78 cm
191/70/99 cm
77 kg

Количества за зареждане
Резервоар за гориво 3 l

Ниво на шума 
съгласно DIN EN 12733
Измерено ниво на звуковата мощност LWA

Праг на налягане на шума на мястото за
обслужване LpA

Грешка при измерването k

101,2 dB
89,5 dB

3,0 dB (A)

Стойност на вибрационните емисии
съгласно DIN EN 12733
Вибрации ръка-рамо ah,W

Грешка при измерването U
2,9 m/s2 
2 m/s2

Налягане в задните гуми 1 - 2 bar
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Технически данни 4-тактови машини
Модел AS 63 4T B&S AS 63 4T Honda

Диапазон на приложение
(температура)

0 - 30 °C

Двигател, вид

Производител
Тип
Работен обем
Мощност
Обороти на двигателя

Едноцилиндров
четиритактов двигател
Briggs & Stratton
Series 850, I/C
190 cm3

3,7 kW (5,0 к.с.)
3600 min-1

Едноцилиндров
четиритактов двигател
Honda
GXV 160
163 cm3

3,2 kW (4,3 к.с.)
3600 min-1

Режещо устройство, вид
Височина на косене

2 ножа (четиризъбен нож)
50, 65, 80, 100 mm, от двете страни

Височина на растенията до прибл. 90 cm до прибл. 80 cm

Широчина на косене 61 cm

Пусково устройство Стартиране с въже

Задвижване на ходовата част Задвижване на задния мост с Variomat за
безстепенно регулиране на скоростта

Скорост, напред 1,8 - 3,8 km/h

Максимална производителност
по площ на час

Ок. 2300 m2/h

Размери и тегло
Транспортни размери с опаковката
Д/Ш/В
Работни размери Д/Ш/В
Тегло

102/72/78 cm

191/70/99 cm
74 kg

102/72/78 cm

191/70/99 cm
84 kg

Количества за зареждане
Резервоар за гориво 3 l

Ниво на шума 
съгласно DIN EN 12733
Измерено ниво на звуковата
мощност LWA

Праг на налягане на шума на
мястото за обслужване LpA

Грешка при измерването k

94,9 dB

82,8 dB

3,0 dB(A)

96,1 dB

87,3 dB

3,0 dB(A)

Стойност на вибрационните
емисии
съгласно DIN EN 12733
Вибрации ръка-рамо ah,W

Грешка при измерването U
3,0 m/s2 
2 m/s2

2,7 m/s2 
2 m/s2

Налягане в задните гуми 1 - 2 bar
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Декларация за съответствие

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann
www.as-motor.de

Декларация за съответствие

Ние декларираме, че ливадните косачки

Тип AS 63 2T AS 63 4T B&S AS 63 4T Honda

От сериен номер 027017110001 026917110001 027517110001

в пуснатата от нас на пазара конструкция отговарят
на всички приложими изисквания за безопасност и
опазване на здравето на посочените директиви на
ЕО.

- 2006/42/EО
- 2014/30/EС

Приложение: 
Машината е предназначена само за косене на трева
и други подобни растения върху поддържани площи,
тревни площи в селското и горското стопанство и за
опазване на ландшафта, които се косят поне веднъж
годишно

Приложими стандарти: DIN EN 12733

Съхранение на техническата документация: 
AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann

Бюлертан, Октомври 2017

Еберхард Ланге
Управител на фирмата

от името на Франк Айнзидлер
Ръководител отдел „Развитие“
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AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann
www.as-motor.de

ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКОКЛАСНИ КОСАЧКИ И 2-ТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ

AS-Motor е премиум производител на градински и ливадни косачки, както и на 2-тактови
двигатели. Ние предлагаме на нашите клиенти професионална техника за стръмни
склонове, непроходими местности и поддръжка на поляни. С нашата всеобхватна
продуктова палитра, включваща от ръчно управлявани уреди от най-нисък клас до първата
в света самоходна косачка със седалка и задвижване на четирите колела с дистанционно
управление, ние предлагаме на частните клиенти, общините и компаниите в сферата на
услугите винаги правилния продукт. Вече над 55 години ние разработваме и произвеждаме
с вертикална интеграция в Южна Германия и доставяме на нашата търговска мрежа в над
30 страни по целия свят.

Мулчираща
косачка

Мулчиращата косачка – пестяща време алтернатива!
Мулчиращата косачка на AS-Motor раздробява тревата толкова
фино, че тя се разпръсква върху ливадата почти като „невидима“
тор. Така отпада изхвърлянето на окосената трева.

Професионална
ливадна косачка

Професионална ливадна косачка с изхвърляне отзад за всякакви
цели на работа, вкл. със задвижване на четирите колела, спирачка и
заден ход.

Allmäher® Маневрени ливадни косачки за екстензивна грижа за тревните
площи. Allmäher® наситняват надеждно еднометрова трева,
гъсталаци и бурени.

Роторна резачка-
косачка

Висока трева с гъсталаци, стръмни наклони и големи площи в
непозната област? Подвижните шарнирни ножове на роторната
резачка-косачка на AS-Motor отместват камъни и препятствия и
многократно раздробяват окосената маса.

Самоходна
косачка със
седалка Allmäher

Независимо дали става дума за големи площи, плевели и шубраци
или трева с височина до 1,20 м, косачките на AS-Motor със
задвижване на четирите колела са перфектни освен това и за
стръмни до изключително стръмни наклонени местности.
Комфортът при работа и високата производителност на единица
площ се съчетават в една компактна самоходна косачка със
седалка. А за повече сигурност, комфорт и ефикасност върху тежки
терени ние разработихме иновативната и първа в света
дистанционно управлявана самоходна косачка със седалка.

Ротационна
косачка

Икономичната алтернатива на косачката с греда (тип жътварка).
Идеална и при фуражно производство. Тревата се раздробява и се
полага странично в чисти редици като откоси.

Уред за рязане на
бурени

Освобождаване на повърхностите от бурени щадящо и без
химикали. Уредите за рязане на бурени „WeedHex“ на AS-Motor
почистват павирани площи и бордюри механично от израсналите
бурени - бързо, сигурно и ефикасно.
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