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																																																																																																																	DĖMESIO!!!	MULČERIO	SURINKIMO	
I																																																																																									IR	NAUDOJIMO	INSTRUKCIJA	
																																																																																					
	 										
																																																																																																																																										
	
																																																																																																																									
	
	
																																																																																																																																											MULČERIS	EF	
																																																																																																									
																																																																																																	Trikampio	surinkimas			

Reikia	pripilti	alyvos	!	
		 									Alyvos	pripylimas																																																																																																																			
dPripylimo	vieta	
		Norma:	Puse	reduktoriaus	
	Alyva	80W90	transmisinė	 						Pripylimo	vieta.	
																																																																																												
																																																																																																																																					
	
	
	
																																																																																																															
	
	 		Matuoklis:	alyvos	normos	lygmuo	
	

	 	
																																													 	
																																																																																																																						Alyvos	pripylimas	į	šoninę	pavarą																																							
bdgdf																														pavarą	
	 	
																																																																																																																						Pripylimo	vieta.	
																																																																																																																						Alyva	80W90	transmisinė.	
																																																																																																																						Matuoklis:	alyvos	normos	lygmuo	

Pervaržyti	visus	mulčerio	bei	jo	
diržinės	pavaros	varžtus	ir	veržles.	
Pervaržymą	pakartoti	dar	kartą	po	
pirmojo	panaudojimo.	

	 Abiejose	pusėse	sutepti	pjovimo																																																																								
t																																																																																																						veleno	tepimo	taškus	kiekvieną																		
a																																																																																																					kartą	prieš	pjaunant	!!!																																			
pjaunat	 Susivaržyti	skriemulius	!!!	
		 Reguliavimas:	Nuleisti	į	apačią	
nusilesti																																																																																								šonines	slides	bei	volą	
																																																																																																																									Draudžiama	pjauti	šlapia	žolę	!!!	
	 Prieš	pjaunant,	su	centrine		trauke	
	 mulčerio	priekį	pakelti	5-10cm	nuo	žemės.	
	 Su	mulčeriu	pjauti	traktoriaus	

hidraulio	plaukiančiojoje	padėtyje,	1	
darbinio	veleno	greičiu	(540	aps./min).	
	



	
SAUGUMO ATŽVILGIU DRAUDŽIAMA: 
 
1 Draudžiama naudoti žolės smulkintuvą kai pažeista ar pamesta bent viena apsauga. 

2 Draudžiama liesti bet kokias judančias ar besisukančias dalis žolės smulkintuvui dirbant. 

3 Draudžiama žmonėms lipti ant žolės smulkintuvo jam dirbant. 

4 Draudžiama palikti dirbanti žolės smulkintuvą be priežiūros 

5 Nenaudokite žolės smulkintuvo tamsoje. 

6 Draudžiama naudoti žolės smulkintuvą atsiradus padidėjusiai vibracijai, nedelsiant sustabdykite žolės 

smulkintuvą ir patikrinkite vadovaudamiesi priežiūros grafiko lentele. 

7 Nepjaukite šlapios ar drėgnos žolės, tai smarkiai padidina krūvį žolės smulkintuvui. 

8 Nelipkite ant žolės smulkintuvo. 

 
 
SAUGUMO ATŽVILGIU PRIVALOTE: 
 

1 Įsitikinkite, kad aplinkiniai žmonės laikosi saugaus atstumo žolės smulkintuvui dirbant. 

2 Atlikite reguliaria priežiūrą bei patikrą prieš naudojimą. 

3 Pašalinkite pašalinius objektus kurie gali pažeisti žolės smulkintuvą iš pjaunamo ploto. 

4 Sumažinkite pjovimo greitį pjaudami šlaitus ar nelygaus paviršiaus plotuose. 

5 Būkite atsargūs, žolės smulkintuvo komponentų paviršiai gali būti įkaitę. 

6 Laikykite rankas ir kojas atokiai nuo besisukančių plaktukų. 

 
 
DĖMESIO 
 
Prieš naudodami žolės smulkintuvą privalote: 
• Perskaityti, suprasti ir vadovautis naudojimo instrukcija. 

• Apmokyti operatorius naudotis žolės smulkintuvu. 

• Įsitikinti jog visos apsaugos tvirtai pritvirtintos. 

• Laikyti rankas, kojas bei plaukus toliau juo judančių žolės smulkintuvo dalių. 

• Vengti laisvų rūbų. 

• Laikytis priežiūros bei saugumo procedūrų. 

• NELEISTI asmenims lipti ant žolės smulkintuvo. 

 
VALDYMO INSTRUKCIJOS BEI NUSTATYMAI 
 
Žolės smulkintuvas užtikrina saugų ir kokybišką darbą, jeigu naudojamas vadovaujantis 

instrukcijomis ir pagal paskirtį. 

Prieš naudojant žolės smulkintuvą perskaitykite instrukciją. 

Naudojant kompaktiškų traktoriumi pasirūpinkite ausų apsauga. Normaliu 

darbo rėžimu triukšmo lygis gali siekti 83 decibelus. 



 
 
PIRMINĖ PATIKRA 
 
1 Patikrinkite ar visos veržlės , varžtai, tvirtinimo elementai pritvirtinti tvirtai. 
 
 
PJOVIMO GREITIS 
 
Pjovimo greitis priklauso nuo pjaunamos žolės kiekio, pjovimas lėtu greičiu užtikrina geriausią 

rezultatą. Įsitikinkite, kad sekate nurodymus. 

 
 
NORMALUS PJOVIMO GREITIS (1 km/h－esant dideliai apkrovai－10 km/h 
－esant mažai apkrovai) 
 
Pjauti pradėkite lėčiausiu įmanomu greičiu, darbinis velanas sukasi gamintojo nurodytais 

Sūkiais (540 aps/min.), apsukos pjovimo metu nenukrenta. ( Jeigu variklio apsukos nukrenta pjovimo metu net ir 

iki minimumo sumažinus važiavimo greiti - pakelkite žolės smulkintuvą į aukštesnę pjovimo padėtį, pjaunama 

plota pjaukite 2 kartus (antrojo pjovimo metu nustatykite žemesnį pjovimo aukšti). Tarp pjovimų leiskite žolei 

išdžiūti 24 val. Optimalus pjovimo greitis nustatomas greitėjant iki ribos, kai variklio sūkiai pradeda mažėti dėl 

didėjančios apkrovos. Tada pjovimo greitis sumažinamas tiek, kad variklio sūkiai pakiltų iki nustatytos padėties. 

Jeigu girdimas variklio apsukų sumažėjimas dėl padidėjusios apkrovos – būtina sumažinti pjovimo greitį. 

 

 

NESILAIKANT ŠIŲ SĄLYGŲ GALITE PAŽEISTI ŽOLĖS SMULKINTUVO ELEMENTUS 
 
 
 

ŽOLĖS SMULKINTUVO SUSTABDYMAS 
 
Norėdami sustabdyti žolės smulkintuvą po darbo, nustatykite variklio apsukas ties puse maksimaliai galimų, 

žolės smulkintuvui stovint vietoje. Leiskite padirbti mažiausiai 4 min. taip 

leisdami diržams atvėsti. 

Baigus pjovimo darbus atkreipkite dėmesį į karštas dalis, pvz. diržus, reduktorių. 

Prieš sekanti pjovimą įsitikinkite, jog nupjautos žolės apnašos pašalintos nuo diržinės pavaros mechanizmo, 

pjovimo bei atraminių velenų ( žolės smulkintuvui leidus min 1val. atvesti) 
 

 

ATRAMINIS VELENAS/ŠONINĖS PAVAŽOS 
 
Pagrindinė atraminio veleno paskirtis – apsaugoti žolės smulkintuvą pataikius į duobę, ar jei pjaunamas plotas 

tarp ratų nėra lygus. Velenas išlygina smūgius ir apsaugo nuo plaktukų pažeidimo. Atraminis velenas kartu su 

šoninėmis pavažomis apsaugo pjovimo veleną. Gamyklinės atraminio veleno bei pavažų pozicija tinkama žemai 

žolei pjauti. Jei žolės smulkintuvas naudojamas pjauti aukštai žolei (virš 15 cm.) atraminis velenas bei pavažos 

turi 

būti nuleidžiamos į žemesnę poziciją, padidinant atstumą nuo plaktukų iki žemės paviršiaus. 



 

 

ATRAMINIO VELENO REGULIAVIMAS: 
 
Atlaisvinkite ir išimkite varžtą “A” (pakartoti abejose pusėse). Atlaisvinkite varžtą “B”. Parinkite kitą skylę ir 

įdėkite varžtą “A” (pakartoti abejose pusėse). Tvirtai priveržkite “A” ir “B” varžtus. 

 

 
 
 
 
PRIEŽIŪROS GRAFIKAS 
 
PRIEŽIŪROS GRAFIKAS 
 

    

Priežiūros darbai: 
 

KAS 
VALANDĄ 

KASDIEN KAS 
SAVAITĘ 

KAS 
SEZONĄ 

Pašalinti susikaupusias žolės apnašas nuo 
korpuso 

● ● ● ● 

Pašalinti susikaupusias žolės apnašas nuo 
pjovimo veleno 

● ● ● ● 

Vizualiai patikrinti ar nėra atsilaisvinusių 
elementų 
 

 ● ● ● 

Sutepti atraminio veleno guolius  ● ● ● 

Sutepti pjovimo veleno guolius  ● ● ● 

Diržinės pavaros patikrinimas   ● ● 

Pjovimo veleno guolių patikrinimas 
 

  ● ● 

Patikrinti visas veržles nuo atsilaisvinimo ir 
pažeidimų 

  ● ● 

Patikrinti ar apsaugos nėra pažeistos   ● ● 

Patikrinti plaktukų nusidėvėjimą, pažeidimus   ● ● 

Patikrinti korpusą ar nėra įtrūkimų   ● ● 



 
NUPJAUTOS ŽOLĖS APNAŠŲ SUSIKAUPIMAS 
 
Pašalinti visas nupjautos žolės apnašas nuo korpuso. Pašalinkite apnašas nuo velenų (A), bei nuo korpuso iš 

vidinės pusės. Pakelkite korpusą į aukščiausią padėti, kad palengvinti priėjimą. 

 

 
 
 
VIZUALI PATIKRA 
 
Atlikite vizualią žolės smulkintuvo apžiūrą, patikrinkite ar nėra pamestų / atsilaisvinusių dalių ar pažeistų / 

susidėvėjusių komponentų. Visus defektus privaloma pašalinti prieš naudojant įrenginį. 
 
 
PJOVIMO VELENO PATIKRA 
 
Pasukite pjovimo veleną ranka jausdami ar neatsirado jaučiamas grubumas guoliuose. Taip pat, pajudinkite 

pjovimo veleną horizontaliai iš vienos puses į kitą stebėdami ar nėra atsiradęs guolių klibėjimas. Radus klibėjimą 

patikrinti guolius ar juos pakeisti. 
 
BENDRA PATIKRA 
Patikrinkite visus žolės smulkintuvo varžtus bei veržles ar jie tvirtai prisukti, taip pat įsitikinkite ar visos 

apsaugos nepažeistos bei tvirtai pritvirtintos. Pažeistas apsaugas būtina pakeisti. 

ŽOLĖS SMULKINTUVO PLAKTUKŲ PRIEŽIŪRA 
 
Pažeistus ar pamestus plaktukus būtina nedelsiant pakeisti. To nepadarius pjovimo velene gali atsiranda 

disbalansas kuris gali sukelti kitus gedimus (visada naudoti originalias dalis). Plaktuko keitimo metu būtina 

patikrinti kitoje pjovimo veleno pusėje esanti plaktuką nuo susidėvėjimo ar pažeidimų. Jei plaktukas dalinai ar 

pilnai susidėvėjęs, ji būtina pakeisti, kitaip galimas svorių disbalansas pjovimo velene. Susidėvėjus plaktukų 

pjovimo briaunai būtina pakeisti visus žolės smulkintuvo plaktukus(to nepadarius mažėja pjovimo našumas bei 

gali pakilti kuro sąnaudos). Žolės smulkintuvo plaktukų keitimo procedūra: 

● Įsitikinkite jog žolės smulkintuvo pjovimo velenas nesisuka. 



● Pakelti žolės smulkintuvą į aukščiausią padėtį. 

● Atlaisvinkite ir išimkite plaktukų varžtus. 

● Pakeiskite plaktukus (Atkreipkite dėmesį į pjovimo veleno sukimosi kryptį) 

● Įdėkite ir prisukite plaktukų varžtus tvirtai, neperveržkite varžtu – plaktukai turi lengvai 

švytuoti. 

 
 
PASTABA: 
Niekada nenaudokite įtrukusių ar remontuotų plaktukų varžtų keisdami plaktukus. 

 

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais: 
1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), 

netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo; 

2. Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, : smėlio, akmenų ar 

kitų objektų, skysčio (korozija, oksidacija); 

3. Nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų žolės smulkintuvo instrukcijoje; 

4. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo žolės smulkintuvui nukritus, mechaniškai pažeidus, 

sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas; 

5. Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo; 

6. Natūraliai besidėvinčioms dalims, kurių darbo trukmė priklauso nuo įrangos 

eksploatavimo intensyvumo 

7. Jei įranga sugadinta dėl ne nuo gamintojo ir/ar pardavėjo priklausančių veiksnių.	

	
	
	
	


