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STIHl
Mult stimatã clientã, mult stimate client.

Vã felicitãm pentru achiziþionarea 
acestui produs de calitate din casa 
STIHL.

Tehnologii moderne ºi mãsuri severe de 
asigurare a calitãþii au stat la baza 
procesului de fabricaþie. Firma noastrã 
va continua sã depunã eforturi pentru a 
oferi utilaje cu care clientul sã fie 
mulþumit ºi sã lucreze fãrã probleme.

Adresaþi-vã cu încredere agentului de 
desfacere sau societãþii noastre de 
distribuþie în caz de nelãmuriri sau relaþii 
suplimentare.

Al dumneavoastrã 

            Hans Peter Stihl
1
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Multisistem Despre acest manual de 
utilizare
La multisistemul STIHL au fost combinate 
multimotoare diferite ºi multiunelte intr-un 
singur motoutilaj. Unitatea funcþionalã a 
multimotorului ºi multiuneltei se numeºte 
motoutilaj in acest manual de utilizare.

In mod corespunzãtor, manualele de utilizare 
pentru multimotor ºi multiunealtã formeazã 
manualul complet de utilizare pentru 
motoutilaj.

Ambele manuale de utilizare se vor citi 
întotdeauna cu atenþie înainte de punerea în 
funcþiune ºi se vor pãstra în siguranþã pentru 
a fi utilizate ulterior.

Simboluri

Toate simbolurile aplicate pe aparat sunt 
explicate în modul de întrebuinþare.

Mânuirea aparatului este exemplificatã cu 
ajutorul acestor ilustraþii.

Evidenþierea pasajelor de text

Secvenþele descrise pot avea marcaje 
diferite: 

: Secvenþã fãrã referire directã la figurã

Secvenþã cu referire directã la figura de 
deasupra sau dedesubtul pasajului respectiv, 
însoþitã de o referinþã la cifra care 
desemneazã poziþia corespunzãtoare:

1 = Se desfac ºuruburile

2 = Pârghia ...

Pe lângã descrierea referitoare la mânuirea 
aparatului, acest mod de întrebuinþare poate 
cuprinde ºi pasaje de text cu altã 
semnificaþie. Aceste pasaje sunt evidenþiate 
cu simbolurile descrise mai jos:

Avertizare de accidente corporale ºi 
daune materiale grave

Avertizare asupra deteriorãrii utilajului 
sau a unor ansambluri.

Notã care nu este obligatoriu necesarã 
pentru operarea cu utilajul, dar care 
poate oferi o mai bunã înþelegere ºi 
posibilitatea utilizãrii mai eficiente.

Notã privitoare la comportamentul 
ecologic în vederea evitãrii poluãrii
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Pentru siguranþa 
dumneavoastrã
Furniturã / grad de echipare

Modul de întrebuinþare de faþã este 
valabil pentru mai multe modele cu grad 
de echipare diferit. Componentele, care 
nu intrã în dotarea tuturor modelelor ºi 
aplicaþiile rezultante, sunt însemnate cu 
semnul *. Componentele care nu sunt 
incluse în furnitura utilajului ºi sunt 
însemnate cu *, pot fi procurate ca 
accesorii opþionale de la agenþii de 
desfacere STIHL.

Îmbunãtãþiri tehnice continue

Firma STIHL este permanent preocupatã de 
dezvoltarea continuã a întregii sale game de 
maºini ºi utilaje, rezervându-ºi dreptul de a 
efectua modificãri privind forma, tehnica ºi 
dotarea maºinilor ºi utilajelor.

Din datele ºi ilustraþiile acestui mod de 
întrebuinþare nu decurg nici un fel de drepturi.

Mãsuri speciale de 
siguranþã se impun în 
cazul utilizãrii 
motoprãºitoarei, deoarece 
acesta funcþioneazã mai 
repede decât sapa manualã 

iar turaþia stelei prãºitoare este foarte mare.

Ambele manuale de utilizare 
(MultiMotor ºi Multiunealtã) 
se vor citi întotdeauna cu 
atenþie înainte de punerea în 
funcþiune ºi se vor pãstra în 
siguranþã pentru a fi utilizate 
ulterior.

Nerespectarea instrucþiunilor de siguranþã 
poate duce la grave accidente.

Respectaþi instrucþiunile de protecþie contra 
accidentelor emise de cooperaþiile 
profesionale.

În cazul când se lucreazã cu utilajul motor 
pentru prima datã:
se solicitã vânzãtorului sau persoanelor de 
specialitate explicaþii referitoare la 
funcþionarea în siguranþã –
sau se participã la un curs de instruire.

Motoutilajul va fi înmânat sau împrumutat 
numai acelor persoane care au cunoºtinþe 
despre modelul respectiv ºi utilizarea lui –
iar întotdeauna se vor înmâna ºi manualele 
de utilizare MultiMotor ºi Multiunealtã.

Minorilor nu le este permisã folosirea 
utilajului motor – cu excepþia tinerilor peste 
16 ani, care se instruiesc sub supraveghere.

Copiii, animalele ºi persoanele privitoare 
trebuie sã pãstreze distanþa.

Utilizatorul este responsabil pentru 
accidentele sau pericolele apãrute faþã
de alte persoane sau lucrurile aparþinând 
acestora.

Persoanele care folosesc utilajul trebuie sã 
fie odihnite, sãnãtoase ºi în bunã formã fizicã.

Dupã administrarea de alcool, medicamente 
care influenþeazã capacitatea de reacþie sau 
droguri nu este permisã utilizarea 
motoutilajului.

Motoutilajul se utilizeazã numai pentru 
prelucrarea solului cultivat, tare sau afânat, 
pentru arat, pentru îndepãrtarea buruienilor ºi 
pentru introducerea aditivilor de sol.
Este interzis sã se întrebuinþeze acest 
motoutilaj pentru alte scopuri –
pericol de accidente!

Se vor utiliza numai stele prãºitoare furnizate 
sau aprobate în mod explicit de STIHL.

Este interzisa utilizarea altor stele prãºitoare 
sau unelte auxiliare – pericol de accidente!
3BF-MM, BK-MM
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Nu efectuaþi modificãri asupra motoutilajului 
– acestea pot periclita securitatea.
Firma STIHL nu îºi asuma nici o rãspundere 
pentru leziuni asupra persoanelor si 
deteriorãri de bunuri, cauzate de modificãri 
asupra motoutilajului precum ºi de folosirea 
uneltelor neaprobate de STIHL.

Îmbrãcãminte ºi echipament

Îmbrãcãmintea ºi echipamentul se vor purta 
în conformitate cu prevederile.

Îmbrãcãmintea trebuie sã 
fie adaptatã scopului ºi sã fie 
confortabilã. Costumul nu 
trebuie sã fie lejer –
costum combinat,
fãrã manta de lucru.

Nu se va purta îmbrãcãminte care se poate 
agãþa în lemn sau mãrãciniº – nici ºaluri, 
cravatã ºi bijuterii.

Pãrul lung se va strânge ºi 
lega (batic, cascã, ºapcã 
etc.).

Încãlþãmintea de 
siguranþã purtatã va avea 
talpa aderentã ºi ºtaif de otel.

Purtaþi mascã de protecþie ºi 
neapãrat ochelari de 
protectie – pericol datoritã 
obiectelor aflate în vârtej.

Atenþie! Masca de protecþie nu este 
suficientã pentru protejarea vederii.

Se va purta o protecþie “personalã“ la sunete 
– de exemplu capsule de protecþie la auz.

Se vor purta mãnuºi 
rezistente – dacã este 
posibil din piele.

STIHL oferã un program cuprinzãtor în 
privinþa echipamentului personal
de protecþie.

Transportarea motoutilajului

Întotdeauna se opreºte motorul. Motoutilajul 
se þine numai de mâner.

– stelele prãºitoare poziþionate în faþã

– se îndepãrteazã toba fierbinte
de eºapament de corp

– dacã existã, pironul prãºitor se strânge

Dacã motoutilajul nu se utilizeazã, se va 
aºeza în aºa fel încât sã nu rãneascã nici o 
persoanã.

Vezi si instrucþiunile de la capitolul 
“Transportarea motoutilajului“ din manualul 
de utilizare al multimotorului.
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Înaintea pornirii

Motoutilajul se verificã dacã este în stare 
sigurã de funcþionare – atenþie la capitolul 
corespunzãtor din manualul de utilizare:

Verificaþi poziþia corectã a mecanismului, 
dacã este cazul, reglaþi – pericol de rãnire 
datoritã direcþiei false de rotire a multiuneltei!
Vezi capitolul “Ataºarea multiuneltei“.

Poziþia corectã a mecanismului
de acþionare:

1 = arborele se aflã sub
2 = tijã

3 = direcþia de rotaþie a multiuneltei

La uneltele metalice mecanismul de 
acþionare se poziþioneazã în aºa fel încât 
arborele sã se gãseascã sub tijã.

– stelele prãºitoare trebuie sã se 
gãseascã în stare ireproºabilã de 
funcþionare (curate, uºor accesibile ºi 
nedeformate), corect montate, poziþie 
stabilã

– nu se executa nici o modificare la 
dispozitivele de comandã ºi siguranþã!

– mânerele se menþin curate ºi uscate – 
pentru dirijarea mai sigurã a 
motoutilajului

– mânerul bimanual se rabateazã ºi se 
strânge cu mânerul rotativ. Vezi capitolul 
“Reglarea mânerului bimanual“ din 
manualul de utilizare al multimotorului.

Vezi ºi instrucþiunile de la capitolul
“Înaintea pornirii“ din manualul de utilizare al 
multimotorului.

Pornirea motorului

Numai pe suprafaþã planã. Atenþie ca poziþia 
sã fie stabilã ºi sigurã. Dacã existã, pironul 
prãºitor se strânge. Motoutilajul se menþine în 
siguranþã – steaua prãºitoare nu trebuie sã 
atingã solul sau nici un obiect –
pericol de defecþiune!

Motoutilajul va fi operat numai de cãtre o 
persoanã – pe o razã de acþiune de 5 m nu 
trebuie sã se gãseascã alte persoane –
nici la pornire – 

pericol de rãnire în urma 
contactului cu stelele 
prãºitoare.
Dacã motorul este demarat 
în poziþia “Start“, stelele 
prãºitoare vor fi antrenate 

direct dupã pornire.
La pornire poziþionaþi-vã întotdeauna lateral 
faþã de utilaj – niciodatã în faþã în zona 
stelelor prãºitoare.

2
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Verificaþi mersul în gol – stelele prãºitoare 
trebuie sã se gãseascã în regim de mers în 
gol – la eliberarea pârghiei de acceleraþie – 
trebuie sã se opreascã.

Vezi ºi instrucþiunile de la capitolul
“Pornirea motorului“ din manualul de utilizare 
al multimotorului.

Înaintea fiecãrui procedeu de pornire ºi 
începerii lucrului, se verificã funcþionarea 
ireproºabilã ºi starea corespunzãtoare. 
Dispozitivele de protecþie (de ex. apãrãtoarea 
uneltei) se verificã dacã prezintã defecþiuni, 
respectiv uzurã.

Piesele defecte se înlocuiesc. Utilajul nu se 
va utiliza având apãrãtoarea defectã.
Stelele prãºitoare avariate se vor înlocui 
imediat, chiar dacã prezintã fisuri minore!

Prinderea ºi dirijarea utilajului

Motoutilajul se þine ferm întotdeauna cu 
ambele mâini.

Pentru o dirijare mai sigurã, mânerul de 
acþionare ºi mânerul se apucã ferm cu 
degetul mare.

Mâna dreapta se aflã pe mânerul de 
acþionare, mâna stângã pe mânetul þevii.

În timpul lucrului

Când se elibereazã pârghia de acceleraþie, 
stelele prãºitoare mai ruleazã un timp –
ca urmare a inerþiei.

Lucraþi liniºtit ºi chibzuit – numai în 
condiþii bune de luminozitate si vizibilitate, 
fãrã a periclita alte persoane.

Întotdeauna asiguraþi-vã de o poziþie sigurã ºi 
stabilã – pericol de alunecare:

– la polei, umezealã, zãpadã, gheaþã

– la remorci sau pe teren neuniform etc.

Motoutilajul se ghideazã într-un ritm gradual.

Atenþie specialã se va acorda la îndreptarea 
motoutilajului cãtre utilizator – pericol de 
rãnire datoritã uneltei aflatã în miºcare.

Atenþie la obstacole: trunchiuri de copaci, 
rãdãcini – pericol de împiedicare!

Nu lucraþi la poziþia de pornire!
În aceastã poziþie turaþia motorului nu este 
reglabilã.

Nu lucraþi niciodatã fãrã apãrãtoarea 
corespunzãtoare uneltei de lucru –
Pericol de rãnire prin contactul cu stelele 
prãºitoare.
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Nu toleraþi staþionarea terþelor persoane 
într-o razã de 5 m faþã de locul de muncã – 
pericol de accidente în urma contactului cu 
stelele prãºitoare.

Verificaþi terenul: obiectele dure – pietre, 
metalele º.a. pot defecta stelele prãºitoare.

O atenþie specialã se cere la întoarcerea 
utilajului – în special la remorci.

Nu lucraþi în zone abrupte –
pericol de rãnire prin pierderea controlului 
asupra motoutilajului.

Mâinile ºi picioarele trebuie 
sã fie îndepãrtate de stelele 
prãºitoare. Nu atingeþi 
niciodatã o stea prãºitoare 
aflatã în miºcare –
pericol de rãnire!

În timpul lucrului poziþionaþi-vã în spatele 
apãrãtoarei sau lateral faþã de utilaj – 
niciodatã în faþã în zona stelelor prãºitoare.

Regimul de mers în gol al motorului trebuie 
sã fie reglat la parametrii optimi – unealta de 
lucru trebuie sã se opreasca imediat ce a fost 
debreiatã pârghia de acceleratie.

Verificaþi, respectiv corectaþi periodic reglajul 
de mers în gol – vezi manualul de utilizare al 
multimotorului. Dacã unealta de lucru 
continuã totuºi sã se roteascã, apelaþi la 
serviciul de asistenþã tehnicã STIHL.

Avertisment!
Nu se va lucra niciodatã în 
zona de deasupra cablurilor 
sau conductelor sau direct 
sub suprafaþa de pãmânt – 
pericol de scurtcircuitare!

Dacã acestea vor fi atinse sau distruse de 
cultivatorul de teren, se pot produce rãni 
mortale.

În zone împrejmuite, cu pereþi, pietre, 
rãdãcini, copaci sau pe terenuri acoperite cu 
vegetaþie densã lucraþi cu deosebitã atenþie – 
pericol de accidente!

Curãþaþi la intervale regulate zona stelelor 
prãºitoare ºi a apãrãtoarei, chiar ºi în timpul 
lucrului, cu motorul oprit. Îndepãrtaþi iarba, 
buruienile, bulgãrii de pãmânt (îngrãmãdiri!) 
etc. Înainte neapãrat se opreºte motorul,
se poarta mãnuºi.

Curãþaþi la intervale scurte, regulate unealta 
de lucru ºi dacã sesizaþi modificãri, verificaþi 
imediat:

– opriþi motorul, apucaþi ferm utilajul

– verificaþi starea ºi poziþia stabilã – 
atenþie la fisuri

– stelele prãºitoare se înlocuiesc imediat, 
chiar dacã prezintã fisuri minore

Stelele prãºitoare defecte sau fisurate nu se 
mai utilizeazã ºi nu se mai reparã –
prin sudurã sau îndreptare se ajunge la 
modificarea formei (dezechilibru).

5m (16ft)
7BF-MM, BK-MM
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La verificarea sau înlocuirea uneltei de lucru, 
motorul se opreºte ºi se scoate fiºa bujiei – 
pericol de rãnire prin pornirea accidentalã 
a motorului.

La încheierea lucrului, motorul se curãþã
de murdãrie, pãmânt ºi resturi de plante – 
motorul se opreºte, se pun manuºile – 
pericol de rãnire!

Pentru curãþare nu se utilizeazã substanþe 
degresante.

Vezi ºi instrucþiunile de la “În timpul lucrului“ 
din manualul de utilizare al multimotorului.

Dacã motoutilajul nu se utilizeazã,
se va opri pentru a nu rãni pe cineva.

Abaterea primejdiilor de ordin 
general:

Mijloacele de protecþie auditivã atenueazã 
zgomotele care semnaleazã un eventual 
pericol iminent (strigãte, semnale acustice, 
etc.) atenuând astfel capacitatea de reacþie – 
de aceea, se impune în acest caz o atenþie 
mãritã ºi o stare de permanentã alertã.

Nu permiteþi pãtrunderea corpurilor strãine
la stelele prãºitoare: pietre, cuie etc.!

În permanenþã în apropierea dumneavoastrã 
trebuie sã se afle alte persoane care în caz 
de urgenþã pot acorda ajutor.

Întreþinere ºi reparaþii

Este permisã executarea numai a lucrãrilor 
de întreþinere ºi reparaþii care sunt descrise în 
manualele de utilizare ale multiuneltei
BF-MM, BK-MM ºi multimotorului.

Alte reparaþii vor fi efectuate de cãtre serviciul 
de asistenþã tehnicã STIHL.
STIHL va recomanda utilizarea pieselor 
originale STIHL pentru întreþinere ºi reparaþii.
Întrebuinþarea pieselor de schimb aparþinând 
altui producãtor, poate duce la defectarea 
utilajului sau rãnirea persoanelor. 

Se interzice executarea de modificãri asupra 
utilajului, deoarece siguranþa dumneavoastrã 
ar putea fi periclitatã.

: Opriþi motorul:

– la toate lucrãrile de întreþinere ºi reparaþii

– pentru curãþarea stelelor prãºitoare

– la montarea ºi demontarea stelelor 
prãºitoare

– la înlãturarea defecþiunilor
8 BF-MM, BK-MM



românã

Aplicaþie
Dupã curãþarea temeinicã, suprafeþele 
stelelor prãºitoare se ung cu o substanþã
de protecþie împotriva coroziunii.

Motoutilajul se depoziteazã conform 
instrucþiunilor din manualul de utilizare al 
multimotorului – capitolul “Depozitarea 
utilajului“.

Generalitãþi

: mânerul bimanual se aduce în poziþia
de lucru

Stele prãºitoare

Existã 2 variante de execuþie pentru 
Multiuneltele cu stele prãºitoare:
Frezã de teren
Utilaj pentru fãrâmiþarea solului

Cu Multimotorul cu stele prãºitoare se poate 
lucra

1 = înainte sau
2 = înapoi

Tipul de miºcare ºi tipul de stea prãºitoare 
care oferã cel mai mare avantaj se determinã 
din domeniul de utilizare ºi condiþiile de 
utilizare.
Ca direcþie orientativã:

Prelucrarea solului tare

– cu freza de teren

– prin alternanþa miºcãrilor înainte ºi 
înapoi

Prelucrarea solului afânat

– cu utilajul pentru fãrâmiþarea solului

– prin miºcãri egale înainte sau înapoi

Stelele prãºitoare pot fi utilizate numai în câte 
o singurã poziþie. Sãgeþile de pe stele indicã 
direcþia necesara de rotaþie,
vezi “Ataºarea Multiuneltei“.
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Freza de teren

Freza de teren se foloseºte îndeosebi pentru 
prelucrarea ºi afânarea terenului tare, cu 
crustã sau compact.

Utilajul pentru fãrâmiþarea solului

Utilajul pentru fãrâmiþarea solului se foloseºte 
îndeosebi pentru prelucrarea terenului 
cultivat, necompact.

Exemple de utilizare

: Spargerea crustei de pãmânt

Pentru spargerea terenului tare, compact
(de ex. grãdini vechi de legume ºi de flori) 
sunt necesare lucrãri de pregãtire. Astfel se 
îndepãrteazã buruienile sau alte plante de la 
suprafaþã, de asemenea obiectele dure 
precum pietre, sticle, bucãþi de lemn etc.

Utilajul se apucã ferm cu ambele mâini ºi 
terenul de pãmânt se prelucreazã 
întotdeauna numai într-o zonã micã pânã la 
adâncimea doritã. Astfel utilajul se miºcã 
alternativ înainte-înapoi.

În timpul lucrãrilor de final, utilajul se 
ghideazã în aºa fel încât sã nu rãmânã nici o 
amprentã de picior.
Apoi întreg terenul prelucrat se îndreaptã cu 
o greblã.

: Afânarea terenului pentru culturi

Pãmântul plantat se afâneazã numai la 
suprafaþã de jur împrejurul plantelor. 
Prelucrarea la o adâncime prea mare poate 
distruge rãdãcinile plantelor cu rãdãcini 
întinse.

Pentru evitarea eventualelor defecþiuni ale 
utilajului sau pagubelor aduse copacilor, 
utilajul se ghideazã în aºa fel încât sã nu se 
atingã rãdãcinile copacilor.

: Aratul

Utilajul se trage încet deplasându-vã înapoi. 
Pentru aratul la adâncime procedeul se 
repetã de câte ori este necesar.
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Multimotoare acceptate
: Introducerea în lucru a aditivilor 
pentru sol

Cu utilajul pot fi introduse în teren pãmântul 
vegetal, compost, frunziº sau alte materiale 
organice precum ºi îngrãºãmânt.

Pentru pregãtirile preliminare se 
îndepãrteazã toate resturile de rãdãcini, 
plantele mari ºi obiectele dure (pietre etc.). 
Aditivii se distribuie omogen pe teren.

În timpul prelucrãrii terenului utilajul se miºcã 
alternativ înaine-înapoi.

La final suprafaþa prelucratã se îndreaptã cu 
o greblã.

Curãþarea stelelor prãºitoare

În timpul lucrului unele plante ca de exemplu 
rãdãcini se pot înfãºura în jurul sau între 
stele.
Pentru curãþarea stelelor prãºitoare:

– puneþi-vã mãnuºile

– scoateþi arcul din arbore

– scoateþi stelele prãºitoare de pe arbore

– îndepãrtaþi resturile de rãdãcini,
plante ºi pãmânt

Pentru montare vezi “Ataºarea multiuneltei“.

Pironul prãºitor 1)

: pironul prãºitor cu ºurub ºi mâner se 
ataºeazã pe partea dreaptã a flanºei

: pironul prãºitor se introduce la 
adâncimea doritã ºi se fixeazã

Pironul prãºitor serveºte la ghidarea 
confortabilã, cu reducerea efortului.
El frâneazã miºcarea frontalã ºi reduce 
forþa necesarã menþinerii utilajului.
Pironul prãºitor sparge puntea dintre 
stelele prãºitoare în cazul terenului tare.

1) Accesoriu special

Se vor utiliza numai multimotoare care sunt 
furnizate de STIHL sau au fost aprobate în 
mod special pentru utilizare.

Funcþionarea multiuneltei este acceptatã 
numai pentru utilajul STIHL MM 55.
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Ataºarea multiuneltei
Demontarea Multiuneltelor existente

: puneþi-vã mãnuºile – pericol de rãnire 
datoritã multiuneltelor tãioase,
ascuþite ºi/sau suprafeþei fierbinþi a 
mecanismului de acþionare

: scoateþi arcul ºi extrageþi de pe arbore 
eventualele Multiunelte existente

: dacã este necesar, curãþaþi mecanismul 
de acþionare

Vezi ºi “Ataºarea Multiuneltei“ din manualul 
de utilizare al multiuneltei existente.

Verificarea poziþiei mecanismului
de acþionare

Verificaþi poziþia corectã a mecanismului de 
acþionare, dacã este necesar se regleazã – 
pericol de rãnire prin direcþia incorectã
de rotaþie a multiuneltei!

1 = arborele se aflã sub 
2 = tijã

3 = direcþia de rotaþie a multiuneltei

Reglarea poziþiei mecanismului de 
acþionare în cazul în care se cere acest 
lucru

: desfaceþi ºuruburile de prindere ale 
mecanismului de acþionare

: rotiþi mecanismul cu 180°

: mecanismul se aºeazã în poziþia corectã

: cele douã ºuruburi de prindere ale 
mecanismului se strâng dupã 
urmãtoarea schemã:

– primul ºurub se strânge uºor

– al doilea ºurub se strânge uºor

– primul ºurub se strânge ferm

– al doilea ºurub se strânge ferm
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Pornirea / oprirea motorului
Ataºarea multiuneltei

: sortaþi stelele prãºitoare corespunzãtor 
ordinii de pe arbore –
respectaþi urmãtoarele:
Stelele prãºitoare din stânga ºi dreapta 
sunt diferite. Direcþia de rotaþie pe 
mecanismul de acþionare ºi stelele 
prãºitoare este marcatã cu o sãgeatã ºi 
trebuie sã se suprapunã.

4 = steaua prãºitoare internã,
din dreapta se roteºte pe arbore pânã 
permite împingerea ei –
respectaþi sãgeþile direcþiei de rotaþie

Steaua prãºitoare internã are un butuc 
mai mare decât steaua prãºitoare 
externã

5 = steaua prãºitoare externã,
din dreapta se roteºte pe arbore pânã 
permite împingerea ei –
respectaþi sãgeþile direcþiei de rotaþie

6 = arcul se introduce în gaura arborelui ºi 
se fixeazã – arcul trebuie sã se aºeze 
paralel cu steaua prãºitoare

: stelele prãºitoare din stânga se 
monteazã în acelaºi fel

Pornirea motorului

: rabataþi mânerul bimanual în poziþie
de lucru

: dacã existã, rabataþi în interior roþile

: dacã existã, rabataþi în interior pironul 
prãºitor

: aºezaþi utilajul într-o poziþie fixã pe sol, 
unde flanºa de la motor ºi reazemele 
cadrului formeazã suportul.
Stelele prãºitoare nu trebuie sã atingã 
alte obiecte sau solul!

: adoptaþi o poziþie stabilã –
ca în figurã. Poziþionaþi-vã întotdeauna în 
partea lateralã a utilajului, niciodatã în 
faþã în zona stelelor prãºitoare –
pericol de rãnire datoritã uneltei
de lucru aflatã în miºcare de rotaþie!

: apãsaþi utilajul cu mâna stângã ferm pe 
sol – mâna se gãseºte pe mânerul 
cadru
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Minimizarea uzurii ºi evitarea 
pagubelor
Nu puneþi piciorul sau genunchiul pe 
þeava de prindere sau pe cadru!

În continuare procedeul de pornire este 
descris în manualul de utilizare al 
multimotorului.

Oprirea motorului

: cursorul combinat este împins în direcþia 
sãgeþii ( h ) pe STOP – $

Respectarea datelor acestui manual de 
utilizare duce la evitarea uzurii considerabile 
ºi avarierii utilajului.

Exploatarea, întreþinerea ºi depozitarea 
utilajului trebuie sã se facã aºa cum este 
descris în acest manual.

Utilizatorul este responsabil pentru toate 
pagubele apãrute ca urmare a nerespectãrii 
instrucþiunilor de siguranþã, utilizare ºi 
întreþinere. Acest lucru este valabil în special 
pentru:

– modificãri ale produsului care nu sunt 
aprobate de cãtre STIHL

– utilizarea accesoriilor sau uneltelor de 
lucru care nu sunt aprobate de cãtre 
STIHL

– utilizarea necorespunzãtoare a utilajului

– utilizarea utilajului la evenimente 
sportive sau concursuri

– pagube provocate de continuarea 
utilizãrii utilajului având piese defecte

Lucrãri de întreþinere

Toate lucrãrile prezentate în capitolul 
“Instrucþiuni de întreþinere ºi îngrijire“ trebuie 
executate la intervale regulate.

Atunci când aceste lucrãri nu pot fi executate 
de cãtre utilizator, se va solicita un specialist 
autorizat STIHL.

În cazul omiterii acestor lucrãri, pot apãrea 
pagube pentru care este rãspunzãtor 
utilizatorul. Printre acestea se numãrã:

– coroziune ºi alte avarieri ca urmare a 
depozitãrii necorespunzãtoare

– pagube ºi urmãri datorate utilizãrii unor 
piese de schimb altele decât cele 
originale STIHL

– pagube ca urmare a executãrii lucrãrilor 
de întreþinere sau reparaþii în ateliere 
neautorizate de STIHL
14 BF-MM, BK-MM
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Piese supuse uzurii

Unele componente ale motoutilajului sunt 
supuse unei uzuri normale, chiar dacã 
utilizarea lor s-a fãcut în conformitate cu 
instrucþiunile, iar în funcþie de tipul ºi durata 
utilizãrii, acestea trebuie înlocuite la timp. 
Printre acestea se numãrã:

– stelele prãºitoare

– piesele de fixare pentru stelele 
prãºitoare

– apãrãtoare
15BF-MM, BK-MM
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Componente principale
 

Freza de teren

1 = stea prãºitoare externã, dreapta

2 = stea prãºitoare internã, dreapta

3 = stea prãºitoare internã, stânga

4 = stea prãºitoare externã, stânga

9 = arc

Utilaj pentru fãrâmiþarea terenului

5 = stea prãºitoare externã, dreapta

6 = stea prãºitoare internã, dreapta

7 = stea prãºitoare internã, stânga

8 = stea prãºitoare externã, stânga

9 = arc
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Date tehnice Reparaþii Declaraþia de conformitate 
CE a producãtorului
Unealta de lucru   

Greutate   

Este interzisã efectuarea altor lucrãri de 
întreþinere si reparaþii, decât a celor descrise 
în prezentul manual. Alte reparaþii necesare 
se executã numai de cãtre serviciile de 
asistenþã tehnicã.

In cazul lucrãrilor de întreþinere si reparaþii, 
STIHL vã recomandã serviciile de asistenþã 
STIHL. Departamentele tehnice va oferã în 
permanenþã instruire si vã pun la dispoziþie 
informaþiile tehnice necesare.

La reparaþii montaþi numai piese de schimb 
aprobate de STIHL pentru acest motoutilaj 
sau piese similare din punct de vedere 
tehnic. Utilizaþi numai piese de schimb de 
calitate. In caz contrar existã pericol de 
accidentãri sau deteriorãri ale utilajului.

STIHL recomandã utilizarea pieselor de 
schimb originale STIHL. 

Piesele de schimb originale STIHL se 
recunosc dupã numãrul de reper STIHL, 
dupã sigla STIHl ºi eventual dupã 
marcajul specific pieselor de schimb 
originale STIHL. (. Pe unele piese mai 
mici, acest semn poate apãrea izolat.

Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstr. 115
71336 Waiblingen

confirm cã noul tip de maºinã descrisã mai 
jos

corespunde prescripþiilor actuale ale 
directivelor 98/37/EG.

Produsul a fost elaborat ºi fabricat în 
conformitate cu urmãtoarele norme:
EN ISO 12100, EN 709 (împreunã cu 
multimotorul menþionat MM 55)

Waiblingen, 03.01.2005

Andreas Stihl AG & Co. KG
reprezentat de  

Steinhauser
ªef departament
Managementul grupelor de produse/
Asistenþã tehnicã

Patru stele prãºitoare

Diametru: 230 mm

Lãþimea de lucru: 220 mm

Patru stele prãºitoare cu butuc

Frezã de teren: 2,0 kg

Utilaj pentru fãrâmiþarea 
terenului: 2,0 kg

Model constructiv: Multiunealtã

Marca: STIHL

Tip: BF-MM, 
BK-MM 

Identificator de serie: 4106
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Certificat de calitate
Întreaga gamã de produse STIHL 
îndeplineºte cele mai înalte cerinþe de 
calitate.

Certificatul de calitate este eliberat de o 
societate independentã ºi atestã cã întreaga 
gamã de produse ale firmei producãtoare 
STIHL îndeplineºte cerinþele stricte impuse 
de norma internaþionalã ISO 9001 privind 
sistemele de administrare a calitãþii sub 
aspectul dezvoltãrii produselor, achiziþionãrii 
de materiale, producþie, montaj, 
documentaþie ºi asistenþã tehnicã.
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