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Информация за безопасност
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Безопасността е много важна за вас и околните. Записали сме важна информация 
за безопасност както в ръководството, така и в машината. Моля, прочетете 
инструкциите внимателно.
         
Информацията за безопасност ви предупреждава, че може да предизвикате 
потенциална опасност за себе си и другите. Ключовите думи с „!“ се поставят 
преди всяка информация. Тези думи са „Опасност, Предупреждение, Внимание“.            
 ◆ Моля, обърнете внимание на значенията на гореспоменатите 
идентификатори.
            
! Опасност: ако при работа не спазвате инструкциите, посочени в 
ръководството, това може да доведе до сериозни наранявания, дори 
смърт.          
!  Предупреждение: ако при работа не спазвате инструкциите, посочени в 
ръководството, това може да доведе до повреда  на устройството и 
наранявания.          
! Внимание: ако при работа не спазвате инструкциите, посочени в 
ръководството, това може да доведе до повреда на устройството и 
наранявания.      
  
Предотвратяване на щети

Може да видите друга важна информация, маркирана с „ВНИМАНИЕ“.
ВНИМАНИЕ: Ако не работите, както е посочено в ръководството, ще бъде 
причинена повреда на устройството.

Превантивни мерки за безопасност

                       ♦ Ако при работа с мотофрезата следвате инструкциите, посочени 
                          в ръководството, тя ще работи безопасно и надеждно. Преди
                          да използвате мотофрезата, моля, прочетете внимателно това
ръководство. В противен случай могат да бъдат причинени наранявания и 
щети на устройството.                                                                                                                                                                                                                     

    Внимание!
●  При стартиране на двигателя, завъртете лоста на скоростта в неутрално
    положение.
●  Когато машината работи, моля обърнете внимание на безопасността!
●  Внимавайте с въртящите се остриета, защото те могат да ви наранят!
●  Горивото и смазочното масло трябва да са чисти.
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●  Преди да превключите предавката, трябва да изключите съединителя.
    Когато държите лоста за обратно превключване, скоростният лост трябва
    да бъде поставен в неутрално положение.       
●  Бензинът е запалим, трябва да внимавате за пожар и експлозия.    

  *Тъй като моделът постоянно се усъвършенства, снимките или
   илюстрациите може да имат разлика в сравнение с действителната
    машина.            

1. Информация за безопасност и предупреждение

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За осигуряване на безопасна работа.
За безопасността на себе си и на другите, моля, обърнете специално 
внимание на тези предпазни мерки.

                          Тази мотофреза е проектирана да осигури безопасно и надеждно
                             обслужване, ако се експлоатира в съответствие с инструкциите.
                             Прочетете и разберете ръководството за експлоатация преди да
                             използвате мотофрезата. Ако не го направите, това може да доведе
                             до нараняване или повреда на оборудването.
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Отработените газове съдържат отровен въглероден окис. 
Никога не палете фрезата в затворени помещения.
Не забравяйте да осигурите адекватна вентилация.
При монтажа трябва да се спазва вентилирана защита.  

Въртящите се части са остри и се въртят с висока скорост. 
При инцидентен контакт, могат  да причинят сериозни наранявания. 
Дръжте ръцете и краката си далеч от частите, докато двигателят работи.
Спрете двигателя и изключете съединителя за преди проверка или 
обслужване на ножовете.
Разкачете капачката на запалителната свещ, за да предотвратите 
всякаква възможност за случайно стартиране. Носете здрави ръкавици, 
за да предпазите ръцете си от ножовете, когато почиствате ножовете 
или при проверка или подмяна на ножовете. 44.



Отговорност на оператора
●   Поддържайте фрезата в добро работно състояние. Работата с мотофреза, 
     когато тя е в лошо или съмнително състояние може да доведе до сериозни
     наранявания.
●   Уверете се, че всички предпазни устройства са изправни и
     предупредителните етикети са на място. Тези елементи са инсталирани
     за ваша безопасност.
●   Уверете се, че предпазните капаци (капак на вентилатора, капак на
     стартера с камшично запалване) са на мястото си.
●   Научете как да спрете двигателя и ножовете бързо в случай на авария.
     Разберете как да използвате всички контроли.
●   Дръжте здраво ръкохватките, те могат да се повдигат по време на включване
     на съединителя.
●   Не позволявайте на никого без подходящо обучение да управлява
     тази мотофреза, за да избегнете нараняване.
●   Носете здрави обувки с пълно покритие. Работата с тази мотофреза на бос
     крак или с отворени обувки или сандали увеличава риска от нараняване.
●   Облечете се разумно. Широките дрехи могат да бъдат захванати от движещи
     се части, което увеличава риска от нараняване.
●   Бъдете внимателни, ако работите с тази мотофреза, когато сте уморени, 
     болни или под въздействието на алкохол или наркотици, това може да
     доведе до сериозно нараняване.
●   Дръжте всички хора и домашни любимци далеч от зоната за обработка.
●   Уверете се, че съпротивителният прът е на мястото си и е правилно
     регулиран.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
За осигуряване на безопасна работа

Безопасност на деца
●   Дръжте децата вкъщи и ги наблюдавайте по всяко време, докато наблизо
     се използва машина за работа на открито, тъй като малките деца се движат
     бързо и лесно се привличат особено от фрезата и работата с фрезата.
●   Никога не се успокоявайте, че децата ще останат там, където сте ги
     видели последно. Бъдете нащрек и спрете фрезата, ако деца влязат в
     зоната на работа.
●   На деца не трябва да се позволява да работят с фрезата дори под
     наблюдението на възрастни. 
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Опасност от изхвърлени предмети
●   Поддържайте фрезата в добро работно състояние. Работата с мотофреза, 
     когато тя е в лошо или съмнително състояние може да доведе до сериозни
     наранявания.
●   Уверете се, че всички предпазни устройства са изправни и
     предупредителните етикети са на място. Тези елементи са инсталирани
     за ваша безопасност.
●   Уверете се, че предпазните капаци (капак на вентилатора, капак на
     стартера с камшично запалване) са на мястото си.
●   Научете как да спрете двигателя и ножовете бързо в случай на авария.
     Разберете как да използвате всички контроли.
●   Дръжте здраво ръкохватките, те могат да се повдигат по време на включване
     на съединителя.
●   Не позволявайте на никого без подходящо обучение да управлява
     тази мотофреза, за да избегнете нараняване.
●   Носете здрави обувки с пълно покритие. Работата с тази мотофреза на бос
     крак или с отворени обувки или сандали увеличава риска от нараняване.
●   Облечете се разумно. Широките дрехи могат да бъдат захванати от движещи
     се части, което увеличава риска от нараняване.
●   Бъдете внимателни, ако работите с тази мотофреза, когато сте уморени, 
     болни или под въздействието на алкохол или наркотици, това може да
     доведе до сериозно нараняване.
●   Дръжте всички хора и домашни любимци далеч от зоната за обработка.
●   Уверете се, че съпротивителният прът е на мястото си и е правилно
     регулиран.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
За осигуряване на безопасна работа

Безопасност на деца
●   Дръжте децата вкъщи и ги наблюдавайте по всяко време, докато наблизо
     се използва машина за работа на открито, тъй като малките деца се движат
     бързо и лесно се привличат особено от фрезата и работата с фрезата.
●   Никога не се успокоявайте, че децата ще останат там, където сте ги
     видели последно. Бъдете нащрек и спрете фрезата, ако деца влязат в
     зоната на работа.
●   На деца не трябва да се позволява да работят с фрезата дори под
     наблюдението на възрастни. 

●   Обектите, ударени от въртящите се ножове, могат да бъдат изхвърлени от
     фрезата с голяма сила и могат да причинят тежки наранявания.
●   Преди фрезоване, почистете зоната за обработка от пръчки, големи камъни, 
     тел, стъкло и др.
●   Фрезовайте само на дневна светлина.             
●   Изхвърлени парчета от износени или повредени ножове могат да причинят
     сериозни наранявания. Винаги оглеждайте ножовете, преди да използвате
     фрезата.
 

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
За осигуряване на безопасна работа

Опасност от пожар и изгаряне
Бензинът е изключително запалим, а бензиновите пари са взривоопасни.          
Внимавайте изключително много при работа с бензин. Пазете бензина 
на място, недостъпно за деца.                 
●   Зареждайте на добре проветриво място при загасен двигател.            
●   Оставете двигателя да се охлади преди зареждане с гориво. Парите на
     гориво или разлятото гориво може да се запалят.                        
●   Двигателят и изпускателната система се нагряват много по време на
     работа и остават горещи известно време след спиране. Докосването на
     горещите компоненти на двигателя може да причини нараняване и да
     запали някои материали.
●   Избягвайте да докосвате нагрят двигател или изпускателна система.                   
●   Оставете двигателя да се охлади, преди да извършите обслужване или
     съхраняване на фрезата на закрито.                             

Опасност от отравяне с въглероден окис
Отработените газове съдържат отровен въглероден окис, газ без цвят и 
мирис. Дишането на отработените газове може да доведе до загуба на 
съзнание, дори да доведе до смърт.
●   Ако работите с двигателя в зона, която е затворена или дори частично 
затворена, въздухът, който дишате, може да съдържа опасно количество 
отработени газове. За да предотвратите натрупването на отработени газове, 
осигурете адекватна вентилация. 
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Работа по наклонен терен
●   Поддържайте фрезата в добро работно състояние. Работата с мотофреза, 
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Опасност от отравяне с въглероден окис
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мирис. Дишането на отработените газове може да доведе до загуба на 
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●   Ако работите с двигателя в зона, която е затворена или дори частично 
затворена, въздухът, който дишате, може да съдържа опасно количество 
отработени газове. За да предотвратите натрупването на отработени газове, 
осигурете адекватна вентилация. 

●   Когато фрезовате по склонове, дръжте резервоара за гориво пълен до
     по-малко от половината, за да сведете до минимум разлива на гориво.
●   Фрезовайте склона напряко (на равни интервали), а не нагоре и надолу.
●   Бъдете много внимателни, когато сменяте посоката на фрезата по наклон.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
●   Не използвайте мотофрезата по наклон над 10 °.
●   Показаният максимален безопасен ъгъл на наклона е само за справка и
     трябва да се определя според типа на инструмента преди стартиране на
     двигателя, уверете се, че мотофрезата не е повредена и в добро състояние.
    За безопасността на себе си и другите, бъдете изключително внимателни,
    когато използвате мотофреза нагоре или надолу по хълмове.
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2. Профил на фрезата

ПАРАМЕТЪР
СЪДЪРЖАНИЕ
TGC5001

Размери (L * W * H) 
N.W / GW (kg) 
Система на трансмисия Ремък
Обхват на фрезоване (mm) 
Дълбочина на фрезоване (mm) 

Смяна на скорости

1380*650*970
60 /74

 500 - 900
150 - 300

 ЗАДНА     НЕУТРАЛНА
НАПРЕД 2    НАПРЕД 1

МОТОР

ФРЕЗА

Тип
Ø 68 х 54 (mm) Отвор х такт (mm) 

Обем (ml) 
Степен на компресия Макс. 
Mакс. мощност (kW / rpm)
Номинална мощност (kW / rpm) 
Въртящ момент (n.m) 
Запалителна система Транзисторна магнитозапалителна

Стартер с камшично запалване  Стартираща система
Въздушен филтър

Резервоара за гориво (l) 
Нисъразход на масло (g/kw*h) 
Вместимост на масло (l) 

196
8.5:1

4.8 (6.5)/3600
4.2 (5.7)/3600

12/2500

Полусух, Маслена баня, 
Филтърен елемент от пяна 

 3.6
395
0,6

I-цилиндър, 4-тактов, OHV 25, 



●   Обектите, ударени от въртящите се ножове, могат да бъдат изхвърлени от
     фрезата с голяма сила и могат да причинят тежки наранявания.
●   Преди фрезоване, почистете зоната за обработка от пръчки, големи камъни, 
     тел, стъкло и др.
●   Фрезовайте само на дневна светлина.             
●   Изхвърлени парчета от износени или повредени ножове могат да причинят
     сериозни наранявания. Винаги оглеждайте ножовете, преди да използвате
     фрезата.
 

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
За осигуряване на безопасна работа

Опасност от пожар и изгаряне
Бензинът е изключително запалим, а бензиновите пари са взривоопасни.          
Внимавайте изключително много при работа с бензин. Пазете бензина 
на място, недостъпно за деца.                 
●   Зареждайте на добре проветриво място при загасен двигател.            
●   Оставете двигателя да се охлади преди зареждане с гориво. Парите на
     гориво или разлятото гориво може да се запалят.                        
●   Двигателят и изпускателната система се нагряват много по време на
     работа и остават горещи известно време след спиране. Докосването на
     горещите компоненти на двигателя може да причини нараняване и да
     запали някои материали.
●   Избягвайте да докосвате нагрят двигател или изпускателна система.                   
●   Оставете двигателя да се охлади, преди да извършите обслужване или
     съхраняване на фрезата на закрито.                             

Опасност от отравяне с въглероден окис
Отработените газове съдържат отровен въглероден окис, газ без цвят и 
мирис. Дишането на отработените газове може да доведе до загуба на 
съзнание, дори да доведе до смърт.
●   Ако работите с двигателя в зона, която е затворена или дори частично 
затворена, въздухът, който дишате, може да съдържа опасно количество 
отработени газове. За да предотвратите натрупването на отработени газове, 
осигурете адекватна вентилация. 

●   Когато фрезовате по склонове, дръжте резервоара за гориво пълен до
     по-малко от половината, за да сведете до минимум разлива на гориво.
●   Фрезовайте склона напряко (на равни интервали), а не нагоре и надолу.
●   Бъдете много внимателни, когато сменяте посоката на фрезата по наклон.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
●   Не използвайте мотофрезата по наклон над 10 °.
●   Показаният максимален безопасен ъгъл на наклона е само за справка и
     трябва да се определя според типа на инструмента преди стартиране на
     двигателя, уверете се, че мотофрезата не е повредена и в добро състояние.
    За безопасността на себе си и другите, бъдете изключително внимателни,
    когато използвате мотофреза нагоре или надолу по хълмове.
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(1) сериен номер на рамата                (2) резервоар за гориво

(4) калник (5) колело

(6) опорна щанга

(7) свързваща щанга (8) ръкохватка

(9) управление на 
дроселната клапа

(10) лампа за осветяване (11) регулатор на височината 
        на дръжката

(12) броня
(13) ключ на двигателя

(14) съединител

(15) ниво на смяна
(16) капака на ремъка

(17) нож

◆ 2. Обща диаграма
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3. Приложим диапазон
Фрезата е подходяща за обработка на песъчлива и глинеста почва от 
зеленчукова настилка и суха земя, склонове с наклон по-малко от 10%, 
оризови полета с дълбочина на водната повърхност до твърд слой не повече 
от 250 мм.
За заплевелени парцели премахнете плевелите, преди да използвате фрезата 
за обработка на земята.

4. Работа и използване на мотофрезата
◆ 1. Проверка преди работа
1)  Двигателно масло
ВНИМАНИЕ: Работата на двигателя с ниско ниво на маслото ще доведе до 
сериозни повреди на двигателя.
●   Свалете капачката на резервоара за масло и избършете щеката за измерване.
●   Поставете измервателната щека в гърлото за пълнене с масло, но не я
     завинтвайте.
●   Ако нивото е ниско, напълнете препоръчаното масло до горната част на
     гърловината за пълнене с масло.
Използвайте високо детергентно, висококачествено 4-тактово моторно масло, 
сертифицирано да отговаря или надвишава изискванията на американския 
производител на автомобили за класификация на работата API, SG, SF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ВНИМАНИЕ: Използването на недетергентно масло или двутактово моторно 
масло може да съкрати експлоатационния живот на двигателя.
SAE 10w-30 се препоръчва за обща употреба при всякакви температури. 
Други вискозитети, показани в следващата таблица, могат да се използват, 
когато средната температура във вашия район е в рамките на посочения 
диапазон.

(1) отвор за доливане на масло
(2) горно ниво
(3) долно ниво
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2) Масло на скоростната кутия
Поставете фрезата хоризонтално и свалете капачката на резервоара за масло.
Маслото трябва да е на нивото на долния ръб на отвора за пълнене на масло. 
Добавете висококачествено моторно масло, ако нивото е ниско.
(1) отвор за горивното масло

3) Пречиствател за въздух
Проверете пречиствателя за замърсяване или запушване на елементи.
(1) ЕЛЕМЕНТИ

4) Гориво
Използвайте автомобилен бензин (Безоловният или нискооловен е за 
предпочитане, за да минимизирате отлаганията в горивната камера.)

Никога не използвайте смес от масло / бензин или мръсен бензин. Избягвайте 
попадането на мръсотия, прах или вода в резервоара за гориво. 
ВНИМАНИЕ: Не пълнете над червената линия за ниво.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

●   Бензинът е изключително запалим, а бензиновите пари са взривоопасни.
●   Зареждайте на добре проветриво място при загасен двигател. Не пушете и 
не допускайте пламъци или искри в зоната, където двигателят се зарежда или 
бензинът се съхранява.
●   Не препълвайте резервоара за гориво ( не трябва да има гориво в 
гърловината за пълнене). След зареждане с гориво се уверете, че капачката на 
резервоара е затворена правилно и сигурно.
●   Внимавайте да не разлеете гориво при зареждане с гориво. Разлятото 
гориво или горивните изпарения могат да се запалят. Ако се разлее гориво, 
уверете се, че зоната е суха, преди да стартирате двигателя.
●   Избягвайте повтарящ се или продължителен контакт с кожата или вдишване 

на пари.

Капацитет на резервоара за гориво 3.6L

(1)  ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ ЗА НИВО

Бензин, съдържащ алкохол

Ако решите да използвате бензин, съдържащ алкохол (газохол), уверете се, 
че октановото му число е най-малко толкова високо, колкото препоръчаният 
за фрезата. Има два вида „газохол“: единият съдържа етанол (етилов 
алкохол), а другият съдържа мета нол Не използвайте бензин, който съдържа 
повече от 10% етанол. Не използвайте бензин, съдържащ метанол (метил или 
дървесен алкохол), който не съдържа инхибитори на метаноловата корозия. 
Никога не използвайте бензин, съдържащ повече от 5% метанол, дори ако
има инхибитори на корозия.
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ЗАБЕЛЕЖКА:

● Повреда на горивната система или проблеми с работата на двигателя в 
резултат на използването на горива, които съдържат алкохол над горните 
граници, не се обхващат в рамките на гаранцията. Фрезата не може да одобр
използването на горива, съдържащи метанол, тъй като доказателствата за 
тяхната пригодност все още са непълни.
● Преди да закупите гориво от непозната бензиностанция, опитайте се да 

разберете дали горивото съдържа
алкохол или дали отговаря на вида и процента на употребявания алкохол. 
Ако забележите някакви нежелани експлоатационни симптоми, докато 
използвате бензин, който съдържа алкохол, сменете го и използвайте бензин, 
който знаете, че не съдържа алкохол.

5. Инструменти и приставки
За да инсталирате инструмент или приставка върху фрезата, следвайте 
инструкциите, предоставени с инструмента или приставката. Посъветвайте се 
с вашия дилър за съвет, ако срещнете някакъв проблем или трудност при 
инсталирането на инструмент или приставка.

◆ 2. Стартиране на двигателя

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че съединителят е изключен и лостът за 
превключване е в неутрално положение, за да предотвратите внезапно 
неконтролирано движение при стартиране на двигателя. Съединителят се 
задейства чрез издърпване на сгъваемата щанга и се освобождава чрез 
освобождаване на щангата.

1) Включете крана за гориво в положение ON, проверете дали е затегнат.
(1) горивен клапан
(2) ВКЛ
(3) болт на пробка
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2) Затворете ръчната газ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте дросела, когато двигателят е затоплен или 
температурата е висока

(1) лост на дросела
(2) затворен
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3) Завъртете ключа на двигателя в положение “ON”.
(1) ВКЛ
(2) Превключвател на двигателя

4) Преместете леко лоста за газта наляво.
(1) лост на газта

5) Издърпайте леко дръжката на стартера, докато се усети 
съпротивление, след това я издърпайте рязко.

ВНИМАНИЕ: Не позволявайте дръжката на стартера да отскочи обратно към 
двигателя. Върнете я бавно, за да предотвратите повреда на стартера.

(1) ръкохватка на стартера с камшично запалване
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6) Докато двигателят се загрява, постепенно отваряйте дросела.
(1) лост на дросела
(2) отворен

● работа на голяма надморска височина

На голяма надморска височина стандартната смес въздух- гориво на 
карбуратора ще бъде прекалено богата. Производителността и разходът на 
гориво ще се увеличат.

Ефективността на голяма надморска височина може да се подобри чрез 
инсталиране на основна горивна струя с по -малък диаметър в карбуратора и 
пренастройка на пилотния винт. Ако винаги работите с мотофрезата на 
височина над 1830 м (6000 фута) над морското равнище, помолете 
оторизиран дилър да извърши тези модификации на карбуратора.

Дори и с подходяща струя на карбуратор, мощността на двигателя ще 
намалее приблизително с 3 - 5% за всеки 305 м (1000 фута) увеличение на 
надморската височина.
Въздействието на надморската височина върху конските сили ще бъде по-
голямо от това, ако не се направи модификация на карбуратора.

ВНИМАНИЕ: Работата на фрезата на височина, по-ниска от тази на 
карбуратора, може да доведе до намалена производителност, прегряване и 
сериозни повреди на двигателя, причинени от прекалено бедна въздушно-
горивна смес.
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           500                                 900 

◆ 3. Работа с фрезата
1) Регулиране на височината на фрезата
ВНИМАНИЕ: Преди да регулирате кормилото, поставете лоста на 
хоризонтална земя, за да предотвратите случайното разпадане на дръжката.
За да регулирате височината на фрезата, разхлабете регулатора, изберете 
необходимите отвори и затегнете регулатора.

(1) РЕГУЛАТОР

2) Регулиране на дълбочината на фрезоване
Инсталирайте прикачното устройство на теглича в кутията с щифта за теглич. 
Регулирането на дълбочината на фрезоване може да се направи, както следва:
Извадете щифта за закрепване и заключващия щифт, разхлабете болта, 
закрепващ щеката, и плъзнете щангата нагоре или надолу, ако е необходимо.

(1) прикачна кутия (2) прикачен щифт (3) закл. щифт (4) опорна щанга
(5) щифт
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3) Работа на съединителя

Съединителят включва и изключва мощността от двигателя към 
трансмисията. Когато лостът на съединителя е стиснат, съединителят е 
включен и мощността се предава. Стиснете лоста, мотофрезата ще се завърти.
При освобождаване на лоста, съединителят е изключен и мощността не се 
предава, пуснете лоста на съединителя, мотофрезата ще спре.

ВНИМАНИЕ: Намалете оборотите на двигателя преди задействане на главния 
съединител.

(1) лост на съединителя
(2) стиснат
(3) освободен

4) Избор на предавка

Скоростната кутия може да се превключи на 2- ра предавка напред.
Лостът за превключване трябва да се задейства в съответствие с приложената 
плоча за превключване на предавките.

Смяна на скорости
● Върнете лоста за газта в 

крайно дясно положение.
● Освободете лоста на съединителя, 

за да освободите съединителя.
● Преместете лоста за смяна в 

позицията на желаната скорост.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако лостът за превключване не задейства необходимата 
предавка, стиснете лоста на съединителя и леко преместете лоста за нулиране 
на предавките.
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5) Избор на скорост

За работа с мотофрезата можете да избирате между три предавки:
Преобразуване на предавка:
(1) Завъртане на лоста за газта в крайно дясно.
(2) Отпуснете дръжката на съединителя и оставете съединителя да отдели.
(3) Преместване нарамото за превключване на предавката до желаната от 

вас предавка.
(4) Прихващайки дръжката на съединителя, двигателят ще работи на 

преобразуваната предавка.

6) Използване на прикачната кутия

Инсталирайте прикачното устройство на теглича в кутията с щифта за теглич.
(1) прикачна кутия
(2) прикачен щифт

500 900
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7) Предно колело (500)

Преместете фрезата по пътя с предното колело, повдигнете кормилото нагоре 
и поставете предното колело на земята.

Когато фрезата се използва на полето, преместете колелото нагоре, като 
смените фиксиращия щифт.

(1) при работа на полето
(2) фиксиращ щифт
(3) при движение по пътя

8) Съвети за работа

Настройте височината на кормилото в удобна позиция (обикновено се 
препоръчва височина на талията)
Ако машината се дръпне напред, докато обработвате, натиснете
надолу; ако машината не се движи напред, преместете кормилото от едната 
страна на другата.

Завиване: Правилният метод за вземане на завой е да се спусне кормилото, за 
да се остави гравитацията на фрезата назад в центъра към задната част и след 
това да се направи завой. Това ще позволи завой с относителна лекота.
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9) Нормален ъгъл на работа
Спуснете леко дръжката, така че предната част на машината да се повдигне на 
около 6-8°

За да получите максимална полза от мотофрезата, опитайте да задържите 
машината под показания ъгъл, докато обработвате земята.

ВНИМАНИЕ:
● Не използвайте фрезата с ротор с диаметър над 300 мм.
● Работата с фрезата на неравен терен може да доведе до преобръщане на 

фрезата.
● Ако разрешите на някого да работи с тази мотофреза без подходящи 
инструкции може да доведе до нараняване.
● Носете здрави обувки с пълно покритие. Работата с тази мотофреза на бос крак 
или с отворени обувки или сандали увеличава риска от нараняване.
● Не използвайте мотофрезата през нощта
● За пренасяне на мотофрезата от едно място на друго са необходими двама 
души, при положение, че не разполагате с платформа.
● Когато роторът е задръстен с кал, камъчета и т.н., незабавно спрете 
двигателя и почистете ротора на безопасно място. Не забравяйте да носите 
ръкавици, когато почиствате ротора.
За да предотвратите повреда, проверявайте фрезата за всякакви признаци на 
повреда или други неизправности всеки път, когато мотофрезата се използва, 
след като е била експлоатирана.
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◆ 4. Спиране на двигателя

При аварийна ситуация

Завъртете ключа на двигателя в положение “OFF”.
(1) ИЗКЛ
(2) Превключвател на двигателя

При нормална ситуация
● Освободете лоста на съединителя в положение ИЗКЛЮЧЕНО и 
оставете лоста за превключване в неутрално положение.
(1) лост на съединителя
(2) освободен

1) Преместете лоста за газта до край наляво.
(1) лост на газта
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2) Завъртете ключа на двигателя в положение “OFF”.
(1) ИЗКЛ.
(2) Превключвател на двигателя

3) Завъртете крана за гориво на позиция OFF.
(1) горивен клапан
(2) ИЗКЛ.
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5. Обслужване
Целта на графика за обслужване е да поддържа фрезата в най-добро работно 
състояние, инспекция или сервиз, както е планирано в таблицата по- долу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете двигателя, преди да извършвате 
каквото и да е обслужване. Ако двигателят трябва да работи, уверете се, че 
мястото е добре проветрено. Отработените газове съдържат отровен газ 
въглероден окис.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само оригинални части или техните еквиваленти. 
Използването на резервни части, които не са с еквивалентно качество, може 
да повреди двигателя.

График за техническо обслужване

РЕДОВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПЕРИОД Извършвайте на 

всеки определен месец или 
интервал от работни часове, 

което настъпи първо.

Изделие

Ежедневно Месец
или 20 
часа

На всеки 3 
месеца
или 50 
часа

На всеки 6 
месеца
или 100 
часа

Година или 
300 часа

Моторно 
масло

нивото
O

Смяна O O
Елемент за 
пречистване 
на въздуха

Проверете O
Почистете O (1)

Чаша за 
цедка за 
гориво

Почистете

Проверете 
настройте

O

Запалителна 
свещ O
Масло за 
скоростната 
кутия

Проверете
нивото O

Луфт на 
палеца

O (2)

Резервоар 
за гориво 
и цедка

Почистете O (2)

Жило на 
съединителя

Настройте O O
Жило на 
газта

Настройте O
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Опъване на 
ремъка

Настройте O O

Линия за 
гориво

Проверете На всеки 2 години (2) (заменете, ако е необходимо)

ЗАБЕЛЕЖКА: (1) Проверявайте по-често, когато се използва в прашни места.
(2) Тези артикули трябва да се обслужват от оторизиран дилър, 

освен ако собственикът не разполага с подходящите инструменти и няма нужната 
техническа квалификация.

1. Смяна на маслото на двигателя

Източете маслото, докато двигателят е все още топъл, за да осигурите бързо 
и пълно източване
● Свалете капачката на филтъра за масло и източете маслото.
● Заредете отново с препоръчаното масло и проверете нивото му.
Вместимост на масло 0.6 L

(1) Болт на пробка
(2) Капачка на масления филтър
(3) Горно ниво

Измийте ръцете си със сапун и вода след докосване на отработено масло.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изхвърляйте използваното моторно масло по начин, който е 
съвместим с околната среда. Предлагаме ви да го поставите в запечатан 
контейнер и да го предадете на местната служба за рециклиране. Не го 
изхвърляйте в кошчето за боклук и не го изливайте на земята.
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2. Обслужване на въздушния филтър

Замърсеният въздушен филтър ще блокира въздушния поток в карбуратора. 
За да предотвратите неизправност на карбуратора, редовно обслужвайте 
въздушния филтър. Обслужвайте по-често при работа на двигателя в
изключително прашни места.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте бензин или разтворители с 
ниска точка на възпламеняване за почистване на елемента за пречистване на 
въздуха. Това може да доведе до пожар или експлозия.

ВНИМАНИЕ: Никога не пускайте двигателя без въздушен филтър, иначе 
двигателят ще се износи бързо.

● Развийте перчатата гайка и капака на въздушния филтър. Свалете 
елементите и ги отделете. Внимателно проверете елементите за дупки и 
разкъсвания и ги сменете, ако са повредени.
● Елемент от пяна: почистете в топла сапунена вода, изплакнете и оставете 
да изсъхне старателно или почистете в разтворител с висока температура на 
запалване и оставете да изсъхне. Потопете елемента в чисто моторно масло и 
изцедете излишното. Двигателят ще пуши по време на първоначалното 
стартиране, ако в пяната остане твърде много масло.

● Хартиен елемент Тупнете леко елемента няколко пъти по твърда 
повърхност, за да премахнетеизлишната мръсотия или издухайте със 
сгъстен въздух през филтъра отвътре навън. Никога не се опитвайте да 
изчеткате мръсотията, тъй като това ще набие мръсотията във влакната.

(1) хартиен елемент
(2) елемент от пяна
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3. Почистване на чашата с цедката за гориво

Бензинът е лесно запалим и експлозивен при 
определени условия. Не пушете и не допускайте пламъци и искри в района.

Завъртете крана за гориво в положение ИЗКЛЮЧЕНО и свалете чашата на 
цедката на горивото и О-пръстена. Измийте отстранените части в 
разтворител, подсушете старателно и ги монтирайте надеждно на мястото им. 
Отворете крана за горивото и проверете за течове.
(1) О-пръстен
(2) чашка с цедка за гориво

4. Обслужване на запалителната свещ
Препоръчителна свещ: BPR5ES (NGK)

W16EPRU (NIPPONDENSO)
За да се осигури правилна работа на двигателя, запалителната свещ трябва да 
бъде добре затворена и без отлагания.
● Свалете капачката на свещта

Ако двигателят работи ауспухът ще бъде много 

нагрят. Внимавайте да не докосвате ауспуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
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● Визуално проверете свещта. Изхвърлете я, ако изолаторът е напукан или 
натрошен.

● Измерете хлабината на свещта с луфтомер. Разстоянието трябва да бъде 
0,7-0,8 мм (0,028-0,031 инча), коригирайте, ако е необходимо, като огънете 
страничния електрод.

● Прикрепете шайбата на свещта, завийте свещта на ръка, за да предотвратите 
повреда на резбата.

● Когато монтирате нова свещ, трябва да завиете още 1/2 резба с гаечния 
ключ, след като шайбата е компресирана. Ако монтирате стара, трябва да
завиете само още 1 / 8-1 / 4 резба.

ВНИМАНИЕ:
Свещта трябва да бъде здраво затегната. Неправилно затегнатата свещ може 
да се нагрее прекомерно и евентуално да повреди двигателя. Никога не 
използвайте запалителна свещ с неправилен топлинен диапазон. 
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5. Регулиране на жилото на съединителя

Измерете свободния ход на върха на лоста. Свободен ход 3-8mm (0.1-0.3 инча).
Ако свободният ход е неправилен, разхлабете застопоряващата гайка и 
завъртете регулиращия болт напред или назад докъдето е необходимо.

(1) Фиксираща Гайка
(2) Регулиращ болт

След регулирането затегнете здраво фиксиращата гайка. След това 
стартирайте двигателя и проверете за правилното функциониране на лоста на 
съединителя.

6. Регулиране на жилото на газта

Измерете свободния ход на върха на лоста. Свободен ход 5-10mm (0.2-0.4 инч).

Ако свободният ход е неправилен, разхлабете застопоряващата гайка и 
завъртете регулиращата гайка напред или назад докъдето е необходимо.
(1) Лост на газта
(2) Регулираща гайка
(3) Фиксираща гайка
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7. Регулиране на натягането на ремъка

Регулирайте свободния ход на лоста на съединителя
Стандартното напрежение на ремъка е 60-65 мм (2,4-2,5 инча) на ролката на 
ремъка при включен съединител (лостът на съединителя е стиснат).

За да регулирате, разхлабете четирите болта за закрепване на двигателя и 
затягащия болт на двигателя и преместете двигателя напред или назад, за да 
достигнете правилното обтягане на ремъка.

ЗАБЕЛЕЖКА: След регулиране на натягането, уверете се, че външната 
страна на задвижващата ролка е изравнена, като използвате мастар.

(1) Монтажни болтове на двигателя
(2) Болт за фиксиране на двигателя

Разхлабете закрепващите болтове на стопера на ремъка.
Регулирайте хлабината между блокировката на ремъка иремъка, както е  
илюстрирано със стиснат лост на съединителя.
(1) блокажи на ремъка

(1)
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8. Транспортиране / Съхранение

Когато транспортирате мотофрезата, затворете 
крана за горивото и поддържайте нивелация на фрезата, за да предотвратите
разлив на гориво. Парите на гориво или разлятото гориво може да се запалят.

Преди да съхранявате машината за продължителен период от време:
1) Уверете се, че мястото за съхранение не съдържа прекомерна 

влажност и прах.
2) Източете горимото.

Бензинът е лесно запалим и експлозивен при 
определени условия. Не пушете и не допускайте пламъци или искри в 
района.

● При затворен кран за горивото извадете и изпразнете чашата с 
цедката за гориво.

● Отворете крана за гориво и източете бензина от резервоара за 
гориво в подходящ съд.

● Монтирайте отново на място чашата с цедката за горивото и я 
затегнете здраво.

● Източете горивото от карбуратора, като разхлабите дренажния болт.
Източете бензина в подходящ съд.

(1) О-пръстен
(2)Чашка с цедка за гориво  
(3) Дренажен болт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
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3) Дръпнете дръжката на стартера, докато усетите съпротивление. 
Продължете да дърпате, докато прорезът на издърпващото 
устройство на стартера се изравни с отвора на стартера с камшично 
запалване.

В този момент всмукателните и изпускателните клапани са затворени и това 
ще помогне да се предпази двигателят от вътрешна корозия.

(1) Подравнете прореза на ролката на стартера с отвора в горната част на 
стартера с камшично запалване.

4) Сменете моторното масло
5) Покрийте мотофрезата с найлон

Не поставяйте мотофрезата с кормилото на земята. Това ще доведе до 
навлизане на масло в цилиндъра или разлив на гориво.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

6. Отстраняване на неизправности
Когатодвигателят не може да стартира:
● Има ли достатъчно гориво?
● Отворен ли е крана за гориво
● Стартовият ключ на двигателя дали е в положение “ON”.
● Достигнал ли е бензин до карбуратора?

За да проверите, разхлабете дренажния болт при отворен кран за горивото. 
Горивото изтича свободно. Затегнете отново дренажния болт

Ако се разлее гориво, уверете се, че зоната е суха, 
преди да стартирате двигателя. Парите на гориво или разлятото гориво може 
да се запалят.
(1) Кран за  гориво
(2) ВКЛ
(3) ДРЕНАЖЕН БОЛТ

● Има ли искра от запалителната свещ?

● Свалете капачката на свещта. Почистете всякакви замърсявания около 
основата на свещта, след което извадете свещта.

● Монтирайте свещта към лулата на свещта.
● Завъртете ключа на двигателя в положение “ON”.
● Замасете страничния електрод към която и да е маса на двигателя, 

издърпайте камшичния стартер, за да видите дали искрите прескачат 
през процепа.

● Ако няма искра, сменете свещта.
Ако е добре, опитайте да стартирате двигателя в съответствие с 
инструкциите.

● Ако двигателят все още не може да бъде стартиран, занесете 
мотофрезата при оторизиран дилър.
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7. Лесно повреждащи се части на мотофрезата 

Номер Име К-т
1 O-пръстен 39×2,6 Скоростна кутия
2 O-пръстен 43,5×2,6 Скоростна кутия
3 Маслена тапа A Скоростна кутия
4 Маслена тапа B Скоростна кутия

5 Горният уплътнителен 
пръстен (500) /Хартиена

подложка (900)

Скоростна кутия

6 Маслено уплътнение 
12×22×6

Скоростна кутия

7 Маслено уплътнение 
15×35×7

Скоростна кутия

8 Гумена ръкохватка К-т дръжка на рамата

9 Уязвими части на 
двигателя

Вижте ръководството 
за двигателя и каталога
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TGC5001 Разглобен вид

1

ЧАСТИ НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ



TGC5001 Разглобен вид

34

ЧАСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

2



TGC5001 Разглобен вид

35

ЧАСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

3



TGC5001 Разглобен вид

ЧАСТИ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ НА РЕМЪКА  

4

36



TGC5001 Разглобен вид

37

ПРЕДПАЗЕН ЩИТ

5



TGC5001 Разглобен вид

38

ЧАСТИ НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО

6
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TGC5001 Разглобен вид

7 - 8

ВЪРТЯЩИ СЕ ФРЕЗОВАЩИ ЧАСТИ



TGC5001 Списък с резервни части
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No. Описание на частта Кол
-во

No. Описание на частта Кол
-во

1,1 Капачка на гърлото за масло 1 1,29 Задвижваща зъбна ос 1

1,2 Маслена тапа A 3 1,30 Зъбно задвижване 1

1,3 Маслена тапа B 1 1,31 1

1,4 Скоростна кутия 1 1,32 Предавка с две степени 1

1,5 Уплътнителен пръстен на 
горния капак

1 1,33 Верига (50 елемента) 1

1,6 Горен капак на скоростната 
кутия

1 1,34 Главна ос 1

1,7 Болт M6 × 12 5 1,35 Фиксатор 35 1

1,8 Вилков вал 1 1,36 Маслено уплътнение 16×35×7 1

1,9 Стоманена сачма SΦ6.35 1 1,37 Болт M6 × 45 1

1,10 Пружина 1 1,38 Болт M6 × 55 1

1,11 Вилка 1 1,39 Ляв капак на скоростната кутия 1

1,12 Болт M6 × 20 1 1,40 Маслено уплътнение A 1

1,13 Маслено уплътнение 12×22×6 1 1,41 Фиксатор 52 1

1,14 Лагер 6002 2 1,42 Лагер 6205 1

1,15 Втулка F1 1 1,43 Задвижваща зъбна ос 1

1,16 Втора скорост 1 1,44 Зъбно задвижване 1

1,17 Първа скорост 1 1,45 Лагер 6005 1

1,18 Разпределителен вал 1 1,46 Маслено уплътнение В 1

1,19 Лагер 6202 3 1,47 Десен капак на скоростната 
кутия

1

1,20 Втулка С 1 1,48 Гайка M6 2

1,21 O-пръстен 39×2.6 1 1,49 Шайба 10×16×2 1

1,22 Стопер за масло 1 1,50 Болт M10×1.25×12 1

1,23 O-пръстен 43.5×2.6 1 2,1 Свързване 1

1,24 Втулка D 1 2,2 Плоска шайба 8 4

1,25 Лагер 6203 1 2,3 Пружинна шайба 8 4

1,26 Опорна плоча 1 2,4 Болт M8 × 25 4

1,27 Задвижваща предавка 1 2,5 Wimble шайба 1

1,28 Втулка 1
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No. Описание на частта Кол
-во

No. Описание на частта Кол
-во

2,6 Комплект за настройка на 
дръжката

1 3,9 Гайка M8 5

2,7 Винт, ST4.8×12 4 3,10 Вътрешен калник 1

2,8 Капак на входа 1 3,11 Гайка M10 1

2,9 Комплект жило на газта 1 3,12 Пружинна щайба10 1

2,10 Комплект дръжка 1 3,13 Плоска шайба10 1

-2,11 1 3,14 Щифт на вала 1

2,12 Ръкохватка 1 3,15 Комбинация рамка панта 1

2,13 Комплект ключ за гасене 1 3,16 Болт M8 × 25 2

2,14 Дръжка на съединителя 1 3,17 Болт M8 × 30 4

2,15 Щифт 8*28 1 3,18 Свързващ комплект на въртящите 
се ножове

1

2,16 Клипс F 1 3,19 Жартиерна пружина B 1

2,17 Клипс φ22 2 3,20 Болт M8 × 20 2

2,18 Жило на съединителя 1 3,21 Щифт на вала 8×43 1

2,19 Комплект поставка 1 3,22 Плуг за дълбока бразда 1

2,20 Скоба 1 3,23 Болт M10×90 1

2,21 Лост за превключване 1 3,24 Жартиерна пружина С 1

2,22 Стойка за индикатор на 
положението на предавката

1 3,25 Опорна ос на обтягащата шайба 1

2,23 Болт M6 × 10 2 3,26 Болт M8 × 70 1

2,24 Щифт 5*25 2 3,27 Болт M8 × 65 1

2,25 Клипс 1.5×20 2 3,28 Втулка Ø 8×12×12 2

3,1 Перило 1 3,29 Болт M8 × 16 4

3,2 Носач на двигателя 1 4,1 Предпазител на ремъка 1

3,3 Болт M8 × 40 4 4,2 Шайба 6×22×2 5

3,4 Плоска шайба 8×18×3 4 4,3 Болт M6 × 10 2

3,5 Пружинна шайба 8 9 4,4 Болт M8 × 25 1

3,6 Гайка M8 4 4,5 Шайба 8×28×3 1

3,7 Бензинов двигател 1 4,6 Водеща шайба 1

3,8 Плоска шайба 8 5 4,7 V-образен ремък 2

Кормило
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No. Описание на частта Кол
-во

No. Описание на частта Кол
-во

4,8 Болт M8 × 12 4 6,6 Болт M8 × 85 1

4,9 Предпазител С на V-образния
ремък

2 6,7 Шайба 10 1

4,10 Болт M8 × 16 2 6,8 Гайка M10 1

4,11 Предпазител В на V-образния
ремък

1 6,9 Шплинт 2×30 2

4,12 Плоча на водещата шайба 1 6,10 Гайка M8 1

4,13 СВЪРЗВАЩА ПЛОЧА 1 7,1 Ляв въртящ се нож 12

4,14 Пружина на обтегача 1 7,2 Десен въртящ се нож 12

4,15 Съединение на обтегача 1 7,3 Комплект допълнителен държач 
на ножа

2

4,16 Торсионна пружина 1 7,4 Болт M8 × 45 2

4,17 Шайба 1 7,5 Щифт на вала 8×43 4

4,18 Плоча на пасивната шайба 1 7,6 Комплект първичен държач на 
ножа

2

4,19 Болт M6 × 10 1 7,7 Жартиерна пружина B 4

4,20 Предпазител А на V-образния
ремък

1 7,8 Плоска шайба 8 2

4,21 Болт M6 × 12 2 7,9 Пружинна шайба 8 26

4,22 Комплект водеща шайба 1 7,10 Гайка M8 26

4,23 Болт M6 × 20 1 7,11 Болт M8 × 25 24

5,1 Ляв калник 1 7,12 Извит на колело капак 2

5,2 Болт M6 × 16 10 8,1 Гайка M10 8

5,3 Шайба 6×22×2 10 8,2 Пружинна щайба10 8

5,4 Гумена втулка 6 8,3 Шайба 10 8

5,5 Гайка M6 10 8,4 Ос на колелото 1

5,6 Десен калник 1 8,5 Спица (R) 1

5,7 Свързваща плоча 1 8,6 Вътрешна тръба 1

6,1 Предно колело 1 8,7 Външна гума 3.5-4 1

6,2 Щифт 1 8,8 Спица (L) 1

6,3 Болт M8 × 75 1 8,9 Болт M8 × 25 8

6,4 Стойка на предното колело 1

6,5 Щифт 10*75 1
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