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Cuvânt înainte 
 

 Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat minicultivatorul societăţii noastre. 
 Cu dimensiunile sale reduse, greutatea mică, funcţiile multiple, eficienţa 
ridicată de rotaţie, capacitatea de a fi utilizat în locuri precum regiuni muntoase, ape, 
capacitatea de a traversa şiruri de câmpuri şi canale, transportul facil şi posibilitatea 
manevrării uşoare, acest model de cultivator este foarte potrivit pentru a fi utilizat în 
zonele muntoase, deluroase, în câmpurile aride, câmpurile irigate, în livezi, grădini, 
cumpăna apelor, etc. 
 
Avertisment! Daţi o a atenţie deosebită următoarelor informaţii: 
 Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi întreţinere înainte de 
folosire şi să respectaţi îndeaproape instrucţiunile menţionate în acest manual în 
timpul utilizării. În cazul în care folosiţi maşina agricolă în conformitate cu 
instrucţiunile manualului, cultivatorul conceput de societatea noastră poate funcţiona 
în mod sigur şi fiabil, fără a provoca daune maşinii sau a cauza vătămări corporale. 
În cazul în care nu folosiţi maşina agricolă în conformitate cu instrucţiunile 
manualului, daune serioase pot fi provocate maşinii dumneavoastră sau pot fi 
cauzate vătămări corporale grave. 
Notă! În cazul în care maşina agricolă are probleme sau în cazul în care aveţi 
nelămuriri în legătură cu aceasta, vă rugăm să contactaţi agentul local de vânzări al 
societăţii noastre.  
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Capitolul I Avertismente privind siguranţa 
 

1. Instruire  
 a) Citiţi cu atenţie manualul de utilizare. Familiarizaţi-vă complet cu metoda 
corectă de utilizare a acestei maşini agricole şi cu mecanismele acestuia. Trebuie să 
înţelegeţi modul în care acesta se opreşte şi în care mecanismul de funcţionare 
trebuie decuplat de urgenţă. 
 b) Nu se permite utilizarea acestei maşini de către copii! Nu se permite 
utilizarea acestei maşini agricole de către niciun adult înainte de citirea cu atenţie a 
manualului! 
 c) Asiguraţi-vă că nicio persoană sau niciun obiect ce constituie un potenţial 
risc contra siguranţei, în special niciun copil sau animal de casă, nu se află în 
interiorul zonei în care vă desfăşuraţi activitatea! 
 
2. Pregătire 
 a) Verificaţi în mod amănunţit zona în care vă veţi desfăşura activitatea cu 
ajutorul maşinii agricole şi îndepărtaţi toate obstacolele. 
 b) Înainte de a porni motorul, aduceţi schimbătorul de viteze în poziţie neutră! 
 c) Nu utilizaţi maşina fără a avea îmbrăcămintea adecvată. În cazul în care 
terenul din zona de lucru este alunecos, purtaţi o pereche de încălţăminte antiderapaj 
pentru a vă îmbunătăţi stabilitatea în poziţie verticală. 
 d) Fiţi atenţi atunci când manipulaţi combustibilul, deoarece acesta este 
inflamabil! Luaţi în considerare următoarele reguli:  
 1) Folosiţi un recipient corespunzător pentru păstrarea combustibilului. 
 2) Atunci când motorul este în funcţiune sau este fierbinte, nu încercaţi 
niciodată să adăugaţi combustibil în motor! 
 3) Fiţi foarte atenţi atunci adăugaţi combustibil în motor şi vă aflaţi în exterior; 
nu încercaţi niciodată să alimentaţi motorul cu combustibilul când vă aflaţi în interior! 

4) Înainte de pornire, strângeţi bine capacul rezervorului de combustibil şi 
ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat! 

e) Nu încercaţi niciodată să faceţi nicio reglare atunci când motorul se află în 
funcţiune! 

f) Pentru utilizarea sau desfăşurarea lucrărilor asupra maşinii agricole, de 
exemplu, pentru pregătirea şi întreţinerea acesteia, este necesară purtarea unei 
perechi de ochelari de protecţie. 
 
3. Utilizare  
 a) Atunci când porniţi motorul, pârghia schimbătorului de viteze trebuie să se 
afle în poziţie neutră. Mâinile şi picioarele persoanei care foloseşte maşina nu trebuie 
să se apropie de piesele care se rotesc sau să se afle sub aceste piese. 
 b) Atunci când folosiţi maşina pe (sau în timp ce traversaţi) un drum cu piatră 
de pavaj, un trotuar sau o autostradă, fiţi atent la condiţiile de circulaţie pentru a 
observa orice potenţial risc legat de trafic! Nu folosiţi niciodată maşina agricolă pentru 
transportul unui pasager! 
 c) În cazul în care maşina se loveşte de corpuri străine, vă rugăm să opriţi 
motorul de îndată şi să verificaţi în mod amănunţit dacă motocultivatorul prezintă 
defecţiuni; în cazul în care prezintă defecţiuni, procedaţi la repararea acestuia înainte 
de a-l reporni şi de a-l utiliza din nou. 
 d) Trebuie să fiţi întotdeauna atent la condiţiile mediului înconjurător pentru a 
evita alunecarea sau căderea. 



 e) În cazul în care maşina prezintă vibraţii anormale, opriţi de îndată motorul! 
Verificaţi motorul pentru a detecta cauza, acest lucru fiind important deoarece 
vibraţiile anormale indică o defecţiune. 
 f) Înainte de a ieşi din poziţia de funcţionare pentru efectuarea reparaţiilor, 
reglaţi, verificaţi sau îndepărtaţi obiectele blocate între lame, nu uitaţi niciodată să 
opriţi motorul mai întâi! 
 g) În cazul în care persoana care foloseşte maşina o lasă nesupravegheată, 
mai întâi trebuie luate toate măsurile preventive, precum decuplarea arborelui aferent 
puterii de ieşire, coborârea dispozitivelor accesorii, comutarea în poziţie neutră a 
pârghiei de comutare aferentă schimbătorului de viteze şi oprirea motorului! 
 h) Înainte de a proceda la curăţarea, repararea sau verificarea maşinii, 
persoana care utilizează motocultivatorul trebuie să oprească motorul şi să se 
asigure că toate piese mobile se află în staţionare! 
 i) Emisiile motorului sunt periculoase, în consecinţă, nu încercaţi niciodată să 
folosiţi maşina în interior! 
 j) Nu utilizaţi niciodată cultivatorul fără a avea echipamentul de protecţie 
corespunzător sau fără ca alte dispozitive de siguranţă să fie montate! 
 k) Atunci când maşina agricolă se află în funcţionare, nu lăsaţi copiii sau 
animalele de casă să se apropie! 
 l) Nu procedaţi la supraexploatarea maşinii agricole folosind-o la o adâncime 
mare de lucrare cu cultivatorul şi la o viteză mare!  
 m) Nu se permite funcţionarea maşinii agricole la viteze mari pe un drum 
alunecos. Uitaţi-vă în spate atunci când mergeţi în sens invers.  
 n) Nu permiteţi trecătorilor sau privitorilor să se apropie de echipamentul aflat 
în funcţiune. 
 o) Pot fi utilizate doar dispozitivele şi echipamentele accesorii (precum 
contragreutatea) permise de către producătorul cultivatorului.  
 p) Nu încercaţi niciodată să folosiţi cultivatorul atunci când câmpul vizual este 
limitat sau când condiţiile de lumină sunt reduse! 
 q) Fiţi atenţi atunci când folosiţi cultivatorul pe un teren dur, deoarece lamele 
pot să nu intre în pământ, împingând cultivatorul în faţă. În cazul în care acest lucru 
are loc, lăsaţi mânerul liber şi nu încercaţi să controlaţi maşina! 
 r) Nu folosiţi niciodată cultivatorul pe o pantă abruptă! 
 s) Aveţi grijă să nu lăsaţi maşina să se răstoarne atunci când urcă sau 
coboară o pantă! 
 
4. Repararea, întreţinerea şi depozitarea 
 a) Păstraţi motocultivatorul, dispozitivele şi echipamentele accesorii, inclusiv 
bateria, în condiţii sigure de funcţionare. Atunci când este posibil, decuplaţi bateria 
înainte de depozitare, pentru împiedicarea îngheţării şi încărcaţi-o într-o anumită 
măsură atunci când este necesar acest lucru. 
 b) Verificaţi dacă şuruburile aflate sub tensiune de forfecare, şuruburile de 
fixare ale motorului şi alte şuruburi sunt bine strânse la intervale fixe, pentru a vă 
asigura că maşina poate funcţiona în condiţii de siguranţă. 
 c) Maşina agricolă se va depozita în interior, departe de orice sursă de flacără; 
procedaţi la răcirea motorului înainte de depozitarea maşinii. 
 d) În cazul în care cultivatorul trebuie depozitat pentru o perioadă lungă de 
timp, manualul trebuie păstrat drept material important. 



 e) Nu procedaţi la repararea maşinii după bunul plac, decât dacă aveţi sculele 
necesare şi manualul pentru a putea vedea instrucţiunile de dezasamblare, 
asamblare şi reparare a maşinii. 
 
 

Capitolul II Simboluri privind siguranţa 
 

 Următoarele simboluri vă vor readuce aminte de faptul că, în cazul în care nu 
sunteţi atenţi, puteţi suferi vătămări grave. Vă rugăm să citiţi cu atenţie simbolurile 
aflate în manual şi avertismentele privind siguranţa. 
 În cazul în care aceste simboluri se dezlipesc sau nu mai pot fi citite, vă rugăm 
să contactaţi distribuitorul pentru a le înlocui. 
 
 
 
 
 

 ATENŢIE   AVERTISMENT 
Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că 
adăugaţi uleiul de motor indicat în carter. 
Vă rugăm să consultaţi manualul de 
utilizare pentru mai multe informaţii.  

 

 

Asiguraţi-vă că nu există 
urme de combustibil vărsat 
sau scurgeri de combustibil. 
Alimentarea cu combustibil 
înainte de oprirea motorului 
este interzisă.  

Figura 2 – 1  Figura 2 – 2 

 AVERTISMENT  ÎNTREŢINEREA FILTRULUI DE AER 
Printre emisiile evacuate ale motorului, 
se numără şi CO toxic, în consecinţă nu 
folosiţi niciodată maşina într-o cameră 
închisă, fără aerisire bună. 

 Curăţaţi cu ajutorul unui solvent de 
curăţare şi lăsaţi să se usuce odată la 
fiecare 50 de ore (la fiecare 10 ore în 
cazul utilizării în condiţii neobişnuite de 
praf), apoi imersaţi în ulei de motor 
curat, până la saturare, îndepărtaţi 
uleiul în exces.  

Figura 2 – 3  Figura 2 – 4 
Simbolul aferent figurii 2 – 3 se va aplica 
pe rezervorul de combustibil al motorului  

 Simbolul aferent figurii 2 – 4 se va 
aplica pe filtrul de aer al motorului  

 
  
 

 

 
TOBA DE EŞAPAMENT 

FIERBINTE! 

 
 

Figura 2 – 5  Figura 2 – 6  Figura 2 – 7  
Simbolul aferent figurii 2 – 
5 se va aplica pe 
apărătoare  

Simbolul aferent figurii 2 – 6 se 
va aplica pe protecţia curelei  

Simbolul aferent 
figurii 2 – 4 se va 
aplica pe apărătoare 



Capitolul III Scurtă introducere privind cultivatorul 
 

 Acest produs este realizat în conformitate cu Specificaţiile JB / T10266.1 – 
2001 privind Cultivatoarele Manuale, cu Specificaţiile JB / T10266.2 – 2001 privind 
Metoda de Verificare pentru Cultivatoarele Manuale, cu Specificaţiile GB / T5608.3 – 
1995 privind Metoda de Verificare pentru Motocultivatoare, cu Specificaţiile 
GB10395.10 – 2006 privind Tractoarele şi Maşinile Agricole şi Forestiere – Mijloace 
Tehnice de Asigurare a Siguranţei şi cu Specificaţiile DB50 / 210 – 2005 privind 
Mijloacele Tehnice de Asigurare a Funcţionării în Condiţii de Siguranţă a 
Cultivatoarelor Manuale. 
(1) Parametri tehnici importanţi  
 Putere nominală  3,4 kw   
 Viteză nominală 3600 r / min  
 Pornire Demaror cu recul  
 Greutate  72 kg   
 Lăţime de lucrare cu 

cultivatorul   
75 cm  

 Adâncime de lucrare 
cu cultivatorul   

≥ 10 cm   

 Viteză de lucru  0,1 m / s ~ 0,3 m / s   
 Transmisie  Cu angrenaj in baie de ulei   
 Viteza de rotire  120 r / min   
  
(2) Denumirile pieselor şi componentelor importante ale cultivatorului  

  
Figura 1  Figura 2 

1. Regulatorul supapei 
acceleratorului  

2. Comutator de stingere  3. Racord mâner  

4. Motor pe benzină  5. Ansamblu roată 
anterioară 

6. Lamă de lucrare cu  
cultivatorul 

7. Manetă de amortizare  8. Cutie de reducţie   9. Locaş de montare a 
dispozitivului de 
amortizare  

10. Dispozitiv de ridicare  11. Ansamblu roată 
posterioară  

12. Apărătoare  

13. Protecţia curelei  14. Pârghie de comutare 
aferentă schimbătorului de 
viteze 

15. Ansamblu mâner  

6. Mânerul ambreiajului    



Capitolul IV Metoda de funcţionare a cultivatorului  
 

 Înainte de părăsirea fabricii, fiecare cultivator este supus unui test amănunţit, 
dar utilizatorul trebuie să verifice totuşi toate mecanismele maşinii şi să le regleze 
înainte de utilizarea efectivă a maşinii, pentru ca aceasta să funcţioneze mai bine. 
 (1) Verificarea de rutină  
 1. Verificarea uleiului de motor  
 Avertisment! Motorul va fi umplut cu 0,6 l de ulei de motor. În cazul în care 
nivelul uleiului de motor este mai scăzut decât cel normal atunci când utilizatorul 
foloseşte maşina, motorul va suferi daune grave! 
 Avertisment! Vă rugăm să folosiţi ulei de motor curat şi de calitate superioară 
pentru motoarele în patru timpi. Folosirea uleiului murdar sau a oricărui alt tip de ulei 
de motor va avea drept rezultat scurtarea duratei de funcţionare a motorului. 

 Puneţi motorul în poziţie orizontală. 
 Deşurubaţi tija de nivel al uleiului aferentă motorului şi curăţaţi-o prin ştergere 

(A se vedea Figura 3). 
 Introduceţi tija de nivel al uleiului în gura pentru umplerea cu ulei (nu procedaţi 

la cuplarea pieselor filetate). 
 Scoateţi tija de nivel al uleiului pentru a verifica nivelul de ulei, în cazul în care 

nivelul se află între limitele marcate ale tijei de nivel al uleiului, înseamnă că 
nivelul este corespunzător. 

 Uleiul de motor SAE15W – 40 este un lubrifiant recomandat în scopuri 
generale şi este adecvat pentru o temperatură ambientală comună (A se 
vedea Tabelul 1). 
2. Verificarea uleiului de motor din cutia de reducţie  
 

 
 

Figura 3 Tabel 1 
 

 Aşezaţi cultivatorul pe teren orizontal şi deşurubaţi tija de nivel al uleiului (A se 
vedea Figura 4). 

 În mod normal, trebuie să se umple cu o cantitate de 0,95 l de ulei. În cazul în 
care nivelul uleiului este prea scăzut, adăugaţi ulei proaspăt până când nivelul 
uleiului atinge înălţimea normală. 

 Uleiul de motor recomandat este SAE15W – 40. 
 



 
 

Figura 4 Figura 5 
 

3. Verificarea filtrului de aer 
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să folosiţi motorul fără a avea filtrul de 

ulei montat, în cazul în care folosiţi motorul fără filtru, acesta se va uza mai repede. 
 
(2) Reglarea poziţiei cultivatorului  
1. Cadrul mânerului  
 Notă: Înainte de a proceda la reglarea înălţimii cadrului mânerului, vă rugăm 
să aşezaţi maşina pe teren orizontal plan pentru a împiedica eventuala cădere 
accidentală a acesteia. 

 Desfaceţi mânerul de ridicare şi alegeţi orificiul corespunzător poziţiei 
adecvate, apoi reglaţi bara transversală a mânerului potrivit nivelului înălţimii 
taliei utilizatorului, apoi răsuciţi mânerul de ridicare pentru a-l strânge (A se 
vedea Figura 5). 

2. Reglarea adâncimii de lucrare cu cultivatorul  
 Prin reglarea înălţimii manetei de amortizare, se poate regla adâncimea de 

lucrare cu cultivatorul. Mai exact, prin reglarea manetei în jos, adâncimea de 
lucrare cu cultivatorul va creşte, iar reglarea manetei în sus, adâncimea de 
lucrare cu cultivatorul va scădea. (A se vedea Figura 6). 

 

 

3. Reglarea şi utilizarea ambreiajului  
 Notă: Înainte de utilizarea ambreiajului, 
reduceţi viteza motorului. 

 Prin „cuplarea” şi „decuplarea” ambreiajului, 
utilizatorul poate controla puterea la ieşirea 
motorului. 

 

Figura 6  Atunci când utilizatorul strânge puternic 
maneta ambreiajului, ambreiajul este cuplat şi 
transmite puterea motorului la cultivator, iar 
lamele de lucrare aferente cultivatorului încep 
să se rotească (A se vedea Figura 7). 

 
 



  
Figura 7 Figura 8 

 Atunci când utilizatorul nu mai strânge 
maneta ambreiajului, ambreiajul va fi 
decuplat, iar puterea motorului nu mai 
poate fi transmisă cultivatorului şi lamele 
acestuia se opresc din rotire (A se vedea 
Figura 8). 

 
 Mai întâi procedaţi la confirmarea tensiunii 

cablului ambreiajului. În mod normal, 
cablul va avea un grad de libertate de 4 – 
8 mm, în cazul în care acest lucru nu se 
confirmă, vă rugăm să desfaceţi 
contrapiuliţa şi să reglaţi cablul, apoi 
strângeţi contrapiuliţa după finalizarea 
reglării. (A se vedea Figura 9). 

Figura 9 

 În cazul în care este necesar, utilizatorul 
poate porni motorul pentru a verifica dacă 
ambreiajul poate efectua cuplarea şi 
decuplarea în mod adecvat. 

 

 
4. Reglarea tensiunii curelei  

 Ţineţi strâns maneta ambreiajului şi ridicaţi întinzătorul de curea pentru a 
strânge bine cureaua. O curea întinsă în mod corespunzător are un grad de 
întindere de 60 până la 65 mm. (A se vedea Figura 10). 

 În cazul în care tensiunea curelei nu se află în intervalul de tensiune normal, 
trebuie să procedaţi la efectuarea reglărilor. Mai întâi, desfaceţi cele 4 şuruburi 
de fixare ale motorului, apoi, în cazul în care cureaua este prea slăbită, 
împingeţi motorul înainte, iar în cazul în care cureaua este prea strânsă, 
mişcaţi motorul înapoi până când tensiunea curelei motorului cultivatorului 
corespunde intervalului normal, apoi strângeţi şuruburile de fixare ale 
motorului şi şuruburile de fixare ale guseului. (A se vedea Figura 11). 

 



  
Şurubul de fixare al motorului Şuruburile de fixare ale motorului 

Figura 10 Figura 11  
 

 Desfaceţi şuruburile protecţiei curelei şi ţineţi strâns maneta ambreiajului şi 
reglaţi spaţiul dintre protecţia curelei şi curea, potrivit indicaţiilor din figură. 

5. Reglarea cablului acceleratorului  
 Funcţionare în gol în cadrul intervalului vitezei normale: 1800 ± 100 rpm; în 

cadrul intervalului vitezei ridicate: 3600 ± 50 rpm; aceasta poate fi reglată prin 
folosirea unui tahometru. 

 Metoda de confirmare a vitezei şi reglare a acesteia  
 

 
 

Figura 12 Figura 13 Regulatorul supapei 
acceleratorului  

 
1. Răsuciţi regulatorul supapei acceleratorului de pe cadrul mânerului în poziţia 
maximă de reglare fără a avea niciun fel de sarcină şi verificaţi dacă tahometrul 
indică faptul că viteza este de 3600 ± 50, apoi răsuciţi regulatorul supapei 
acceleratorului de pe cadrul mânerului în poziţia minimă de reglare şi verificaţi dacă 
tahometrul indică faptul că viteza este de 1800 ± 100. 
 2. În cazul în care viteza afişată de tahometru nu se află în intervalul 
menţionat, este necesar să procedaţi la reglarea motorul pe benzină. 
Etapele de reglare a motorului: 
1) Verificaţi dacă punctele de conectare ale cablului acceleratorului sunt desfăcute 
sau desprinse, în cazul în care acest lucru se confirmă, procedaţi la strângerea sau 
fixarea lor în locurile iniţiale. 
2) Răsuciţi regulatorul supapei acceleratorului de pe cadrul mânerului în poziţia 
maximă de reglare fără a avea niciun fel de sarcină şi reglaţi şurubul de reglare a 
vitezei aferent mecanismului de funcţionare a acceleraţiei motorului pe benzină, 
aducându-l în poziţia adecvată. 
3) După o folosire îndelungată, utilizatorul poate regla şurubul de reglare fină a 
cablului acceleratorului pentru reglarea motorului. 



7. Selectarea poziţiei schimbătorului de viteze  
 Sunt disponibile pentru selectare trei poziţii (patru poziţii în cadrul anumitor 

modele) ale schimbătorului de viteze al cultivatorului. 
 Metoda de comutare a poziţiei schimbătorului de viteze: 
1) Răsuciţi regulatorul supapei acceleratorului în sensul acelor ceasornicului în 

poziţie stângă extremă (minim). 
2) Eliberaţi maneta ambreiajului pentru decuplarea ambreiajului. 
3) Mişcaţi pârghia de comutare în poziţia dorită. 
4) Ţineţi strâns maneta ambreiajului şi cultivatorul va funcţiona în poziţia aferentă 

schimbătorului de viteze pe care aţi selectat-o. 
 

 

 

Figura 14  
 
8. Reglarea roţii anterioare  
 1) Reglaţi roata anterioară în poziţia indicată în Figura 15 atunci când maşina 
va fi folosită pentru traversarea unui drum. 
 2) Reglaţi roata anterioară în poziţia indicată în Figura 16 atunci când maşina 
va folosită pentru cultivarea pământului. 
 

 
 

Figura 15 Figura 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolul V Funcţionare 
 

(1) Etapele de pornire a maşinii 
Avertisment! Înainte de a proceda la pornirea motorului, pârghia de comutare 
aferentă schimbătorului de viteze trebuie adusă în poziţie neutră. Maneta 
ambreiajului nu va mai fi menţinută apăsată. 
1. Aduceţi supapa de combustibil în poziţia ON (deschisă). 

 
 
2. Aduceţi maneta clapetei de aer în poziţia CLOSE (închisă).  

 
 
3. Răsuciţi maneta aferentă regulatorului supapei acceleratorului uşor în direcţia 
corespunzătoare vitezei ridicate.  

 
 
4. Aduceţi comutatorul motorului în poziţia ON (deschis). 

 
 



Trageţi încet cablul demarorului până când simţiţi o rezistenţă, apoi trageţi repede, cu 
forţă. 
Notă! Nu daţi niciodată drumul manetei dintr-o dată, deoarece aceasta poate reveni 
în poziţie, lovind şi provocând defecţiuni motorului, în consecinţă, în cazul în care 
vreţi să îi daţi drumul, aduceţi-o încet în direcţia rezistenţei cablului demarorului.  

 
5. După ce motorul s-a încălzit, aduceţi încet maneta clapetei de aer în poziţie OPEN 
(deschisă). 

 
6. Folosiţi regulatorul supapei acceleratorului (sau maneta clapetei de acceleraţie) 
pentru a regla viteza motorului potrivit nivelului dorit. 

 
(2) Modul de oprire a motorului 

 În caz de urgenţă, motorul poate fi oprit, ceea ce înseamnă că utilizatorul 
poate acţiona în mod direct comutatorul motorului în poziţie OFF (oprit). 

 În condiţii normale, etapele de oprire a motorului sunt după cum urmează:  
1. Aduceţi regulatorul supapei acceleratorului în poziţie minimă. 

 
 
 



2. Aduceţi comutatorul motorului în poziţie OFF (oprit). 
 

 
 
3. Aduceţi comutatorul supapei de combustibil în poziţia OFF (închis). 
 

 
 
 
 

Capitolul VI Întreţinerea motorului pe benzină 
 
 

Avertisment!  
 Opriţi motorul înainte de a proceda la efectuarea oricărei lucrări de întreţinere. 
 În vederea împiedicării pornirii accidentale a motorului, vă rugăm să aduceţi 

comutatorul motorului în poziţie OFF (oprit) şi să scoateţi cablul de conectare 
a bujiei. 

 Verificarea şi întreţinerea motorului pot fi realizate doar de către un distribuitor 
autorizat, cu excepţia cazului în care utilizatorul însuşi are la dispoziţie sculele 
şi materialele adecvate pentru efectuarea lucrărilor de verificare şi întreţinere 
şi are capacitatea de a repara şi întreţine motorul 

Notă: 
 În cazul în care doriţi să menţineţi buna performantă a motorului, acesta 

trebuie supus verificărilor şi reglărilor regulate. Întreţinerea de rutină 
garantează o lungă durată de funcţionare a acestuia. În tabelul următor sunt 
descrise intervalele necesare de efectuare a lucrărilor de întreţinere şi piesele 
ce vor fi supuse lucrărilor de întreţinere.  

 
 
 
 
 
 
 



Ciclu de întreţinere  
Pe luni 
Sau pe ore de funcţionare, 
oricare intervine mai 
devreme  

Utilizare 
zilnică 

După prima 
lună sau 

după 20 de 
ore 

În fiecare 
anotimp sau 
la fiecare 50 

de ore 

La fiecare 6 
luni sau la 
fiecare 100 

de ore 

În fiecare an 
sau la 

fiecare 300 
de ore 

Piesă   

Uleiul de 
motor 

Verificarea 
nivelului 
uleiului 

     

Schimbarea 
uleiului 

     

Uleiul 
reductorului 
(aplicabil în 

cazul 
anumitor 
modele) 

Verificarea 
nivelului 
uleiului 

     

Schimbarea 
uleiului 

     

Filtrul de 
aer 

Verificare      
Curăţare  (1)     

Bujia Verificare şi 
curăţare 

     

Camera de 
scântei 

(opţional) 

Curăţare      

Rezervorul 
de 

combustibil 
şi filtrul 

Curăţare    (2)   

Supapa 
pneumatică 

Curăţare – 
Reglare 

     (2) 

Conductă 
de 

combustibil 

Verificare La fiecare doi ani (în cazul în care este necesar, procedaţi la 
schimbarea sa)  (2) 

 
Notă! 1. În cazul în care maşina se va utiliza în condiţii de praf, frecvenţa lucrărilor de 
întreţinere va fi mai ridicată. 

2. Utilizatorul nu poate proceda la dezasamblarea motorului, cu excepţia 
cazului în care are la dispoziţie sculele adecvate şi are capacitatea de a efectua 
reparaţiile mecanice. Anumite piese pot fi supuse lucrărilor de întreţinere efectuate 
de către un distribuitor autorizat. 
1. Schimbarea uleiului de motor  
 Goliţi uleiul de motor după 
încălzirea motorului prin scurgerea 
uleiului. 
  Desfaceţi tija de nivel al uleiului 
şi şurubul dispozitivului de golire a 
uleiului. 
  Înşurubaţi la loc şurubul 
dispozitivului de golire a uleiului şi 
strângeţi-l. 
  Umpleţi din nou motorul folosind 
uleiul de motor recomandat. 
  Aşezaţi la loc tija de nivel al 
uleiului. 
Volumul uleiului de motor va fi de 0,6 l. 

 



2. Întreţinerea filtrului de aer 
Filtrele de aer murdare obstrucţionează intrarea aerului în carburator. În 

consecinţă, în vederea împiedicării defectării carburatorului, filtrul de aer trebuie 
supus în mod regulat lucrărilor de întreţinere. În cazul în care motorul va funcţiona 
într-un mediu cu condiţii de praf, frecvenţa lucrărilor de întreţinere va fi mai ridicată. 

Avertisment! Nu folosiţi niciodată benzină sau detergent cu punct de 
aprindere scăzut pentru curăţarea elementului filtrului de aer, deoarece acestea pot 
provoca arsuri. 

Notă! Nu încercaţi niciodată să folosiţi motorul fără a avea filtrul de ulei 
montat, deoarece în acest caz motorul se va uza mai repede. 
 
 Îndepărtaţi piuliţa-fluture şi carcasa filtrului de aer şi scoateţi elementul filtrului. 
 Folosiţi un detergent neinflamabil sau cu punct de aprindere ridicat pentru a curăţa 
elementul filtrului şi lăsaţi-l să se usuce. 
 Îmbibaţi elementul filtrului cu ulei de motor, apoi îndepărtaţi uleiul. 
 Aşezaţi la loc elementul filtrului şi carcasa filtrului de aer. 
 

 
 
3. Întreţinerea bujiei 
Notă! Nu utilizaţi niciodată o bujie cu un interval termic incorect. În vederea asigurării 
funcţionării normale a motorului, bujia va avea un spaţiu corespunzător între bujii şi 
nu va prezenta depuneri.  
 
 Folosiţi o cheie tubulară pentru îndepărtarea bujiei. 
 

   
 
Avertisment! În cazul în care funcţionarea motorului a fost oprită de curând, toba de 
eşapament va fi foarte fierbinte. În consecinţă, păstraţi distanţa faţă de piesele cu 
temperaturi ridicate pentru a evita arsurile. 
 Verificaţi bujia. În cazul în care este evident faptul că este uzată sau în cazul în 
care izolaţia acesteia prezintă fisuri sau defecţiuni, vă rugăm să o înlocuiţi; în cazul în 



care cantitatea depunerilor de cărbune este prea mare, folosiţi o perie de sârmă 
pentru a o curăţa. 
 Folosiţi un spion pentru măsurarea distanţei dintre electrozii bujiei, valoarea 
corectă a acesteia fiind de 0,70 până la 0,80 mm. 
 Verificaţi dacă şaiba bujiei este în stare bună. În vederea împiedicării alternării 
filetelor, înşurubaţi manual mai întâi bujia. 
 După înşurubarea bujiei până la capăt, folosiţi o cheie tubulară specială pentru 
strângerea acesteia şi pentru strângerea şaibei aflate dedesubt.  
Notă! În cazul în care bujia este nouă, strângeţi mai mult bujia cu 1 / 2 răsuciri după 
ce şaiba este bine fixată. 
În cazul în care bujia a fost folosită, strângeţi mai mult bujia cu 1 / 8 – 1 / 4 răsuciri 
după ce şaiba este bine fixată. 
Bujia trebuie strânsă în mod adecvat, în caz contrat producându-se supraîncălzirea 
acesteia şi defectarea motorului. 
 
Avertisment! În cazul în care funcţionarea motorului a fost oprită de curând, toba de 
eşapament va fi foarte fierbinte; nu procedaţi la efectuarea lucrărilor asupra motorului 
înainte de răcirea acestuia.  
 
Notă! Camera de scântei trebuie supusă lucrărilor de întreţinerea la fiecare 100 de 
ore pentru a asigura funcţionarea eficientă a acesteia. 
  Desfaceţi două şuruburi de 4 mm de la nivelul ţevii de deviere aferente 
eşapamentului şi îndepărtaţi ţeava de deviere. 

 Desfaceţi două şuruburi de 5 mm de la nivelul protecţiei tobei de 
eşapament pentru a îndepărta protecţia tobei de eşapament. 

 Desfaceţi două şuruburi de 4 mm de la nivelul camerei de scântei pentru a 
o demonta de pe toba de eşapament. 

 Folosiţi o perie pentru a îndepărta depunerile de carbon de pe inserţia de 
sârmă a camerei de scântei. 
 
Notă! Nu sunt permise fisuri sau defecte ale camerei de scântei. În cazul survenirii 
fisurilor sau defectelor, procedaţi la înlocuirea camerei de scântei. 
5. Reglarea funcţionării în gol a carburatorului  
  Porniţi motorul pentru a-l încălzi la 
temperatura normală. 
  Atunci când motorul funcţionează în gol, 
reglaţi şurubul de limitare al clapetei de acceleraţie 
pentru stabilirea valorii vitezei normale de 
funcţionare în gol. 
Viteza normală de funcţionare în gol: 1800 ± 150 
rpm. 

 

 
Capitolul VII Întreţinerea cultivatorului 

 
 Din cauza uzurii produse de funcţionare, fricţiune şi modificarea sarcinii, 
şuruburile cultivatorului se pot desface, iar piesele şi componentele se pot uza, 
ducând la generarea unei puteri reduse a motorului pe benzină, la un consum mai 
mare de combustibil şi la survenirea altor defecţiuni care vor afecta utilizarea 
cultivatorului. În vederea menţinerii acestor condiţii adverse la un nivel minim, este 



necesară efectuarea întreţinerii cultivatorului în mod strict şi regulat, astfel încât 
acesta să îşi păstreze o bună condiţie tehnică şi o mai lungă durată de funcţionare. 
I. Rodajul: 
 1. Vă rugăm să consultaţi manualul pentru informaţii privind rodajul motorului 
pe benzină. 
 2. Cultivatoarele noi sau cele care au fost supuse unei reparaţii capitale vor 
funcţiona timp de o oră fără niciun fel de sarcină mai întâi, apoi vor funcţiona timp de 
cinci ore şi atunci când motorul este cald încă, goliţi tot uleiul de motor din carterul 
motorului. Apoi umpleţi motorul cu ulei de motor în conformitate cu indicaţiile 
menţionate la etapele 1 şi 2 din Capitolul II şi lăsaţi motorul să funcţioneze timp pe 4 
ore pentru realizarea rodajului, apoi maşina poate fi utilizată pentru o agricultură 
normală. 
II. Întreţinerea tehnică a cultivatorului 
1. Întreţinerea pe tură (înainte şi după fiecare tură de lucru) 
  Ascultaţi şi verificaţi vizual dacă există vreun fenomen anormal, precum 
zgomote anormale, supraîncălzire, şuruburi desfăcute, etc. 
  Verificaţi dacă există scurgeri de ulei din motorul pe benzină şi din cutia de 
transmisie.  

 Verificaţi dacă nivelurile de ulei din motorul pe benzină şi cutia de 
transmisie se află între limita superioară şi cea inferioară aferente indicatoarelor 
nivelului de ulei. 

 Îndepărtaţi la momentul oportun impurităţile, depunerile, buruienile şi petele 
de ulei din întreaga maşină şi de pe toate accesoriile. 

 Păstraţi o evidenţă a lucrărilor agricole efectuate.  
 
2. Lucrările de întreţinere de nivel 1 (la fiecare 150 de ore de funcţionare) 
  Efectuaţi toate lucrările de întreţinere pentru fiecare tură. 

 Curăţaţi cutia de transmisie şi schimbaţi uleiul de motor. 
 Verificaţi, testaţi şi reglaţi ambreiajul, sistemul schimbătorului de viteze şi 

sistemul marşarier.  
3. Lucrările de întreţinere de nivel 2 (la fiecare 800 de ore de funcţionare) 

 Efectuaţi toate lucrările de întreţinere pentru fiecare 150 de ore de 
funcţionare. 

 Verificaţi toate angrenajele şi lagărele, în cazul în care vreunul dintre 
acestea este foarte uzat, procedaţi la înlocuirea sa. 

 În cazul în care una dintre celelalte piese sau componente ale cultivatorului, 
precum lama sau şurubul, sunt defecte, vă rugăm să procedaţi la înlocuirea lor. 
4. Verificarea şi reparaţiile tehnice (la fiecare 1500 – 2000 de ore de funcţionare) 
  Dezasamblaţi întreaga maşină în cadrul unui atelier de reparaţii autorizat în 
vederea curăţării şi verificării sale, iar dacă vreuna dintre piesele şi componentele 
sale este foarte uzată, procedaţi la înlocuirea sau la repararea sa, în cazul în care 
acest lucru este potrivit. 

 Apelaţi la profesionişti pentru repararea şi întreţinerea discurilor de frână şi 
ambreiajului. 
5. Lucrările de reparare şi întreţinere a motorului pe benzină se vor efectua în 
conformitate cu manualul. 
 
III. Tabelul lucrărilor de întreţinere tehnică a minicultivatorului (o piesă marcată cu √ 
va fi supusă lucrărilor de întreţinere).  
 



Interval de 
funcţionare 

Zilnic După 8 ore 
de 

funcţionare, 
sub 

jumătate de 
sarcină 

După prima 
lună sau 

după 20 de 
ore 

După a treia 
lună sau 
după 150 

de ore 

În fiecare an 
sau la 
fiecare 

1.000 de 
ore 

La fiecare 2 
ani sau la 

fiecare 
2.000 de 

ore 

Conţinutul 
lucrărilor de 
întreţinere 

Verificarea 
şi 

strângerea 
şuruburilor 
şi piuliţelor 

√      

Verificarea 
şi 

adăugarea 
uleiului de 

motor 

√      

Verificarea 
şi 

schimbarea 
uleiului de 

motor 

 (Prima 
oară) 

(A doua 
oară) 

√ (a treia 
oară şi 
ulterior) 

  

Verificarea 
existenţei 
scurgerilor 

de ulei 

√      

Curăţarea 
impurităţilor, 
buruienilor, 
şi petelor de 

ulei 

√      

Rezolvarea 
problemelor 

√      

Reglarea 
pieselor 
aflate în 
funcţiune 

√      

Întinderea 
curelei 

√      

Angrenaje 
şi lagăre 

    √  

 
IV. Depozitarea îndelungată a minicultivatorului 
 În cazul în care cultivatorul trebuie să fie depozitat pentru o perioadă lungă de 
timp, trebuie luate următoarele măsuri pentru împiedicarea apariţiei ruginii şi 
eroziunii.  

1. Etanşaţi şi depozitaţi motorul pe benzină în conformitate cu exigenţele 
menţionate în manualul motorului pe benzină. 

2. Curăţaţi impurităţile şi depunerile aflate pe suprafaţa exterioară. 
3. Scurgeţi lubrifiantul din cutia de transmisie şi umpleţi cu lubrifiant proaspăt. 
4. Aplicaţi ulei anticoroziv pe piesele nevopsite ale suprafeţelor din aliaj care 

nu sunt pe bază de aluminiu. 
5. Păstraţi produsul în interiorul unui spaţiu bine aerisit, uscat şi sigur. 
6. Păstraţi în mod corespunzător sculele, certificatul de calitate şi manualul de 

utilizare ce însoţesc maşina.  
 

 
 



Capitolul VIII Depanare 
 

În cazul în care motorul nu poate fi pornit, vă rugăm să verificaţi: 
1. Dacă respectivul comutator al motorului se află în poziţia ON (pornit), 
2. Dacă există suficient lubrifiant în maşină, 
3. Dacă supapa de combustibil se află în poziţia ON (deschisă), 
4. Dacă există combustibil în rezervorul de combustibil, 
5. Dacă ajunge combustibil la carburator, iar pentru a efectua această verificare, 
utilizatorul poate desface şurubul gurii de golire aferente carburatorului şi poate 
aduce supapa de combustibil în poziţia ON (deschisă). 
Avertisment! În cazul în care se varsă combustibil, îndepărtaţi-l cu grijă şi lăsaţi să 
se usuce înainte de a verifica bujia sau de a porni motorul, deoarece combustibilul 
vărsat şi vaporii acestuia pot duce la provocarea unui incendiu. 
 
 

 
 
6. Dacă bujia poate produce scântei. 
 a. Scoateţi capacul bujiei, îndepărtaţi impurităţile, apoi scoateţi bujia. 
 b. Aşezaţi capacul bujiei deasupra bujiei. 
 c. Conectaţi carcasa metalica a bujiei la capacul cilindrului motorului. Trageţi 
încet demarorul pentru a vedea dacă se produc scântei. În cazul în care acest lucru 
se confirmă, aşezaţi la loc bujia şi porniţi motorul. 
7. În cazul în care motorul tot nu porneşte, vă rugăm să procedaţi la repararea 
acestuia de către un atelier al unui distribuitor autorizat. 
  
  


