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STIHl
Tisztelt vevõnk,

köszönjük, hogy a STIHL-cég minõségi 
áruját vásárolta. 

Ez a termék modern gyártási 
technikával és széleskörû, jó 
minõséget biztosító módszerekkel 
készült. Cégünk mindent megtesz 
azért, hogy Ön ezzel a berendezéssel 
elégedett legyen és azzal minden 
probléma nélkül dolgozhasson.

Ha a berendezéssel kapcsolatban 
kérdései lennének, kérjük forduljon 
kereskedõjéhez vagy közvetlenül 
cégünk képviseletéhez.

Tisztelettel, 

            Hans Peter Stihl
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KombiRendszer Ehhez a használati 
utasításhoz
A motoros berendezés STIHL-Kombi-
Rendszer esetén különbözõ Kombi-
Motorokból és KombiSzerszámokból 
összeállított. A KombiMotor és Kombi-
Szerszám mûködtetési egysége ebben 
a használati utasításban motoros 
berendezésnek nevezett.

Ennek megfelelõen a KombiMotorhoz és 
a KombiSzerszámhoz tartozó használati 
utasítások a motoros berendezés teljes 
használati utasításának tekinthetõek.

Mindkét használati utasítást olvassuk el  
mindig  figyelmesen az elsõ üzembehelye-
zés elõtt  és azokat gondosan õrizzük meg 
a késõbbi használathoz.

Képjelzések

A berendezésen található összes 
képjelzés jelentése ebben a használati 
utasításban részletesen ismertetett.

A használatra vonatkozó leírás a képek 
segítségével egyértelmû. 

Szövegrészek megjelölése

Az itt leírt kezelési mozzanat megjelölése 
különbözõ módon történhet:

: Kezelési mozzanat, mely nem 
vonatkozik közvetlenül az ábrára

Kezelési mozzanat, mely a felette vagy a 
mellette levõ ábrára a helyzetszám 
megjelölésével közvetlenül vonatkozik.
Például:

1 = Csavar oldása

2 = Emeltyû ...

A használati módszer megjelölése mellett 
ebben a használati utasításban a 
szövegrészek további leírást tartalmaz-
hatnak. Ezek a részek az alábbiakban 
ismertetett jelzések egyikével ellátottak:

Vigyázat, baleset- és személyi 
sérülésveszély valamint jelentõs 
anyagi károk történhetnek.

Vigyázat, a berendezés vagy annak 
egyes alkotórészei megsérülhetnek.

Tanács, mely a berendezés 
kezeléséhez nem feltétlenül 
szükséges, viszont az utasításokat 
világosabbá teszi és a berendezés 
használatát megkönnyíti.

Tanács a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelõ  
alkalmazásra vonatkozóan.

....
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Biztonsági elõírások 
és munkatechnika
Szállítás / felszerelés

Ez a használati utasítás különbözõ 
felszerelésû modellekre vonatkozik. 
Azok az alkatrészek, melyek nem 
fordulnak elõ minden egyes modell-
ben, és az ezzel kapcsolatos haszná-
lati utasítások egy * -gal megjelöltek. 
Azok a * -gal megjelölt alkatrészek, 
melyek a berendezéshez nem 
mellékeltek, a STIHL kereskedésben 
külön tartozékként kaphatóak.

Mûszaki továbbképzés

A STIHL-cég valamennyi gépének és 
munkaeszközének állandó tovább-
fejlesztésén fáradozik; ezért a gép 
alakjára, mûszaki adataira és kivitele-
zésére vonatkozóan a változtatás jogát 
fenntartjuk.

Ezért az ebben a használati utasításban 
közöltek alapján és az ábrák szerint  
támasztott követeléseinek eleget tenni 
nem tudunk.

A seprõhengerrel és 
a seprõkefével történõ 
munkavégzéskor 
különleges biztonsági 
elõírások szükségesek. 

Mindkét használati utasí-
tást (KombiMotor és 
KombiSzerszám) olvas-
suk el mindig figyelmesen 
az elsõ üzembehelyezés 
elõtt, és azokat gondosan 

õrizzük meg a késõbbi használathoz. 
A biztonsági elõírások be nem tartása 
életveszélyes lehet.

Az adott országban érvényes biztonsági 
elõírásokat, pld. a szakszövetkezetek, 
a társadalombiztosítási szervek, munka-
védelmi hatóságok és hasonlók elõírásait 
tartsuk be.

Aki elõször dolgozik a motoros berende-
zéssel: Az eladóval, vagy más szakember-
rel mutattassa be, hogyan kell a berende-
zést biztonságosan használni – vagy 
szakmai tanfolyamon vegyünk részt.

A motoros berendezéssel fiatalkorúak 
nem dolgozhatnak – kivéve azok a 
16 éven felüli fiatalok, akik felügyelet 
melletti kiképzésben részesülnek.

Tartsuk távol a gyermekeket, állatokat 
és nézelõdõket.

Ha a motoros berendezés nem használt, 
azt úgy állítsuk le, hogy senki se legyen 
veszélyeztetve. A motoros berendezéshez 
mások ne jussanak.

A berendezés kezelõje felelõs azokért a 
balesetekért, vagy károkért, melyek más 
személyekkel, vagy azok tulajdonával 
történnek.

A motoros berendezést csakis olyan 
személyeknek adjuk át, vagy kölcsönöz-
zük, akik ezt a modellt és annak kezelését 
jól ismerik – és a használati utasítást is 
adjuk át mindig.

Aki a motoros berendezéssel dolgozik, 
legyen kipihent, egészséges és jó 
állapotban.

Alkohol fogyasztása után, gyógyszerek 
bevétele után, melyek a reakcióképessé-
get csökkentik, vagy drogok élvezete után, 
tilos a motoros berendezéssel dolgozni.
3KB-KM, KW-KM
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A seprõkefét csakis felületek és utak 
seprésekor alkalmazzuk, egyenlõtlen 
vagy hézagos felületek esetén is, valamint 
természetes kõbõl készült padlózat 
esetén.

A seprõhengert csakis felületek és utak 
tisztításakor alkalmazzuk, nedves tárgyak 
összeseprésére, mint a nedves falevelek 
vagy szemét, hó eltakarítására, vagy 
víz eltávolítására alkalmazzuk.

A motoros berendezés alkalmazása
más célból tilos, mivel az baleseteket, 
vagy a berendezés károsodását okozhatja. 
A berendezésen semmiféle változtatás 
sem végezhetõ – ez is baleseteket, 
vagy a motoros berendezés károsodását 
okozhatja.

Csakis olyan adaptereket szereljünk fel, 
melyeket a STIHL-cég ehhez a motoros 
berendezéshez engedélyezett, vagy 
melyek technikai szempontból egyen-
értékûek. Az ezzel kapcsolatos kérdések 
esetén forduljunk a szakkereskedéshez. 
Csakis nagyon jó minõségû szerszámokat 
vagy adaptereket használjunk. Más-
különben balesetek történhetnek, vagy 
a motoros berendezés könnyen meg-
sérülhet.

A STIHL-cég eredeti STIHL-szerszámok 
és adapterek használatát ajánlja. Ezek 
tulajdonságaik szempontjából a beren-
dezéshez kiválóan illõek és a berendezés 
kezelõje igényeinek megfelelõek.

Ruházat és felszerelés

Viseljünk az elõírásnak megfelelõ 
ruházatot és felszerelést.

A ruházat legyen célnak 
megfelelõ és ne akadá-
lyozzon. Testhez símuló 
ruházat – egybeszabott 
overall, nem munkaköpeny.

Ne viseljünk olyan ruházatot, mely a fában, 
a bozótban, vagy a berendezés mozgó 
részeiben fennakadhat. Ne viseljünk még 
sálat, nyakkendõt, vagy ékszert sem. 
A hosszú hajat kössük össze és biztosít-
suk (fejkendõvel, sapkával, sisakkal stb.).

Viseljünk biztonsági cipõt 
hernyós, csúszás ellen 
biztosító talppal.

Viseljünk védõ-
szemüveget – veszély 
felreppenõ vagy elpattanó 
tárgyak miatt. 

Viseljünk „személyi“ hallásvédõt  – 
pld. hallásvédõdugagaszt.

Viseljünk erõs 
kesztyût – 
lehetõleg bõrbõl készültet.

A STIHL-cég széles körû személyi 
biztonsági felszerelést árusít.
4 KB-KM, KW-KM
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A motoros berendezés szállítása

A motort mindig állítsuk le. A motoros 
berendezést a hordfogantyúnál fogva 
vigyük.

– a munkaszerszám elõrefelé mutasson

– a forró hangtompító a testünkkel 
ellentétes irányba mutasson

Jármûveken: Ügyeljünk arra, hogy a 
berendezés ne dõljön el, ne sérülhessen 
meg és az üzemanyag ne folyhasson ki 
belõle.

Lásd még a KombiMotor használati 
utasításában a „Motoros berendezés 
szállítása“ fejezetben leírtakat is.

A beindítás elõtt

Ellenõrizzük, a motoros berendezés 
üzembiztos állapotú-e – a használati 
utasításokban a megfelelõ fejezeteket 
vegyük figyelembe:

– Munkaszerszám: legyen megfelelõen 
felszerelve, feszes elhelyezkedésû és 
kifogástalan állapotú

– Mindkét seprõszerszám 
legyen felszerelt

– A kezelési- és a biztonsági 
berendezéseken semmiféle 
változtatást sem szabad végezni 

– Ellenõrizzük, a védõfelszerelések 
sérültek-e ill. mennyire elkopottak. 
A sérült alkatrészeket cseréljük.

– A kézifogantyúk legyenek tiszták 
és szárazak, ne olajosak vagy 
elszennyezõdöttek – a motoros 
berendezés biztonságos vezetése 
érdekében

– A hordhevedert és a kézifogantyúkat 
a berendezés kezelõjének testmérete 
szerint állítsuk be. 
A "Hordheveder felhelyezése" 
fejezetben leírtakat vegyük figyelembe 

A motoros berendezést csakis üzem-
biztos állapotban szabad mûködtetni – 
Balesetveszély!

A sérült alkatrészeket cseréljük. A beren-
dezést sérült védõvel ne mûködtessük. 
A sérült seprõszerszámokat cseréljük.

Lásd még a KombiMotor használati 
utasításában a „Beindítás elõtt“ fejezetben 
leírtakat is.
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Motor beindítása

Csakis vízszintes felületen, a biztos 
és biztonságos álláshelyzetre ügyeljünk. 
A motoros berendezést biztosan tartsuk – 
a munkaszerszámok semmilyen tárgyat, 
még a földet se érintsék, mivel azok 
beindításkor szintén mozoghatnak.

A motoros berendezést csak egy személy 
kezeli – Senki mást ne engedjünk a mun-
katerület 5 m-es körzetébe – még a bein-
dításkor sem –  az elpattanó tárgyak miatt 
Sérülésveszély!

A munkaszerszámhoz tilos hozzáérni –  
Sérülésveszély!

A beindításkor a berendezéstõl mindig 
oldalra álljunk – sose elõl a munka-
szerszámok hatósugarában.

A berendezés tartása és vezetése

A motoros berendezést mindig két kézzel 
fogjuk a fogantyúknál. Mindig ügyeljünk 
a biztos és biztonságos álláshelyzetre.

Jobb kezünk a kezelési fogantyún, 
bal kezünk a körfogantyún legyen.

A kezelési fogantyú és a kézifogantyú 
biztos vezetése érdekében azokat 
a hüvelykujjunkkal erõsen fogjuk át.

Munkavégzés közben

Ha veszély fenyeget ill. vészhelyzetben 
a motort azonnal állítsuk le – a kombi-
tolókát / stop-kapcsolót állítsuk 0 ill. d 
helyzetbe.

A gép 5 m-es körzetében senki más 
sem tartózkodhat – Sérülésveszély 
az elpattanó tárgyak miatt!
Ezt a távolságot más tárgyaktól is 
(jármûvek, ablaküveg) tartsuk be – 
Anyagi károsodás veszélye!

Ügyeljünk a motor megfelelõ üresjárati 
fordulatára, így a munkaszerszám a 
gázemeltyû elengedése után már nem 
mozog – lásd a KombiMotor használati 
utasítását.

Ha mûanyag padlón dolgozunk, 
elektrosztatikus feltöltõdés történhet – 
Elektro-sokk és balesetveszély!
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Vigyázat jeges talajon, nedvesség, hó, 
esetén, egyenetlen felületeken, stb. 
Csúszásveszély!

Az akadályokra ügyeljünk: fatörzsek, 
gyökerek – Botlásveszély!

Mindig ügyeljünk a biztos és biztonságos 
álláshelyzetre.

Hallásvédõ alkalmazása esetén még 
nagyob figyelemmel és körültekintéssel 
dolgozzunk – mivel a veszélyt jelzõ zajok 
(kiáltások, jelzõhangok, és hasonlók) 
kevésbé észlelhetõek.

Idejében tartsunk munkaszünetet, így 
a fáradtság és kimerültség megelõzhetõ 
– Balesetveszély!

Nyugodtan és meggondoltan dolgozzunk 
– csakis jó látási- és fényviszonyok esetén. 
Körültekintéssel dolgozzunk, másokat ne
veszélyeztessünk.

A munkavégzés közben 
keletkezõ por, pára és füst 
az egészségre ártalmas 
lehet. Az erõs porképzõdés 
esetén viseljünk lélegzés-
védõ maszkot.

A nagyon poros felületeket a seprés elõtt 
vizezzük be – Por miatti robbanás-
veszély!

Ha a motoros berendezés nem a 
rendeltetésének megfelelõen alkalmazott, 
(pld. erõszakos behatás, ütés, vagy leesés 
miatt), a gép további mûködtetése elõtt 
a berendezés üzembiztos állapotát 
ellenõrizni kell – lásd még a „Beindítás 
elõtt“ fejezetet is.
Mindenek elõtt a biztonsági berendezések 
megfelelõ mûködését ellenõrizzük.
Azokat a motoros berendezéseket, melyek 
már nem üzembiztosak, tilos továbbra is 
alkalmazni. Kétség esetén keressük fel 
a szakkereskedést. 

Sose dolgozzunk a berendezéshez és 
a munkaszerszámhoz való védõ nélkül – 
Sérülésveszély az elpattanó tárgyak 
miatt!

A terepet vizsgáljuk át: 
A kemény tárgyak – kövek, 
fém tárgyak, és hasonlók  
elpattanhatnak – 
Sérülésveszély! 

A beláthatatlan területeken nagyon 
óvatosan dolgozzunk.

A lombeltávoltáskor ügyeljünk arra, 
hogy az állatokat (pld. sündisznót) 
nem veszélyeztetjük.

Mielõtt a berendezést elhagynánk: 
Állítsuk le a motort.

A munkaszerszámot rendszeresen, rövid 
idõközönként, és érzékelhetõ változások 
esetén azonnal ellenõrizzük: 

– A motort állítsuk le, a berendezést 
biztosan fogjuk meg

– Ellenõrizzük az állapotát 
és feszes elhelyezkedését

– A hibás munkaszerszámokat 
azonnal cseréljük

A munkaszerszám csatlakozását rend-
szeresen tisztítsuk meg – A munkaszer-
szám vagy a védõ területén a  felgyülemlett 
anyagot és a dugulást távolítsuk el.

A munkaszerszám cseréjekor állítsuk le 
a motort és húzzuk le a gyújtógyertya 
dugaszt – Sérülésveszély a motor 
véletleni beindulása miatt!
7KB-KM, KW-KM
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A berendezés alkalmazása
Karbantartás és javítások

Csakis azokat a karbantartási és javítási 
munkálatokat végezzük el, melyek a 
KB-KM, KW-KM KombiSzerszám és 
a KombiMotor használati utasításában 
leírtak. A STIHL-szervízzel végeztessük el 
az összes többi javítási munkálatot.

A karbantartási és javítási munkálatok 
esetén csakis eredeti STIHL-alkatrészeket 
használjunk. Másfajta gyártmányú 
alkatrészek használata a berendezés 
károsodását okozhatja, és amiatt személyi 
sérüléseket is történhetnek.

A seprõszerszámokon semmilyen 
változtatást sem szabad végezni. Ezáltal 
az Ön személyi biztonsága beszélyeztetve 
lehet.

: Állítsuk le a motort:

– az összes karbantartási és javítási 
munkálat esetén

– a seprõszerszámok fel- 
és leszerelésekor

– a zavarok elhárítása esetén

A motoros berendezés tárolása a 
használati utasításokban leírtak szerint – 
„Berendezés tárolása“ fejezet – történjen.

Seprõszerszámok

A sepréshez és a tisztításhoz használt 
KombiSzerszámok 2 kivitelezésfajtája 
kapható:
Seprõkefe KB-KM
Seprõhenger KW-KM

Elõkészítési munkálatok

A száraz munkaflületet kissé vizezzük be: 
így kevesebb por képzõdik!

: Az összes akadályt, valamint 
tárgyat távolítsuk el a munka-
területrõl – Balesetveszély!

A seprõszerszámmal felszerelt Kombi-
Motorral a munkavégzés elõrefelé irányba 
történjen.

Seprõkefe

A KombiSzerszám KB-KM seprõkefe 
a felületek és az utak tisztítására szolgál, 
egyenlõtlen vagy hézagos felületek esetén 
is, valamint természetes kõbõl készült 
padlózat esetén.
8 KB-KM, KW-KM
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Sose dolgozzunk a védõ és a két 
védõmeghosszabbítás nélkül –
Sérülésveszély!

Ezek a védõk a lehordott és levágott 
anyagokat távoltartják a berendezéstõl 
és a kívülállóktól.

: A seprõkefét lépéstempóban toljuk 
egyenletesen

: A motoros berendezést mindig 
alacsonyan vezessük

Minél nagyobb a fenti ábrán mutatott 
szög nagysága, annál nehezebben 
irányíthatjuk a berendezést.

A seprõkefét a
1 = kezelõszemély mozgásának irányával 

derékszögben vezessük – a szennye-
zõdés elõre, a kezelõszeméllyel ellen-
tétes irányba sodródik

A seprõkefe a kezelõszemély 
felé tolódik.

Seprõhenger

A KombiSzerszám KW-KM seprõhenger
a felületek és az utak tisztítására szolgál, 
nedves tárgyak összeseprésére, mint 
a nedves falevelek vagy szemét, hó el-
takarítására, vagy víz eltávolítására 
alkalmazzuk.
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Engedélyezett Kombi-
Motorok
: A seprõhengert lépéstempóban toljuk 
egyenletesen

: A motoros berendezést mindig 
alacsonyan vezessük

Minél nagyobb a fenti ábrán mutatott 
szög nagysága, annál nehezebben 
irányíthatjuk a berendezést.

A seprõhengert a
1 = kezelõszemély mozgásának irányával 

derékszögben vezessük – a szennye-
zõdés elõre, a kezelõszeméllyel ellen-
tétes irányba sodródik

A seprõhenger a kezelõszemély 
felé tolódik.

A seprõszerszám tisztítása

Távolítsuk el az összegyûlt szennyezõdést 
a seprõszerszámok közötti részbõl, a 
hajtómû területérõl, valamint a  seprõ-
szerszámok és a védõ közti részrõl:

– Állítsuk le a motort

– A rugós dugaszt húzzuk ki 
a tengelybõl

– A seprõszerszámokat húzzuk le 
a tengelyrõl és tisztogassuk meg 

– A szennyezõdést távolítsuk el

A felszereléssel kapcsolatban lásd a 
„Vágószerszám cseréje/KombiSzerszám 
felszerelése“.

Csakis azokat a KombiMotorokat 
használjuk, melyeket a STIHL-cég szállított, 
vagy melyek felszerelése a berendezésre 
kifejezetten engedélyezett.

Ennek a KombiSzerszámnak az 
üzemeltetése csakis a következõ 
KombiMotorokkal engedélyezett:

STIHL KM 55 R, KM 55 RC, KM 85 R,
STIHL KM 100 R, KM 110 R

A KombiSzerszám az elválasztható törzsû 
STIHL-motoros kaszákra (T-modellek) is 
felszerelhetõ.

Ezért ennek a KombiSzerszámnak a 
mûködtetése azon kívül még a következõ 
berendezések esetén engedélyezett:

STIHL FS 55 RT, FS 55 RTC, FS 85 RT
10 KB-KM, KW-KM
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A berendezés kiegészítése
A védõ felszerelése

A törzs végén
A = 125 mm távolságban 

készítsünk egy bejelzést

: A törzs csöveinek végeirõl húzzuk le 
a védõkupakokat (és azokat tegyük 
félre)

1 = A szorítócsavarokat oldjuk és a

2 = védõt egészen a jelzésen (nyíl) túlra
3 = toljuk fel a törzsre, azután újból toljuk 

vissza, míg a védõ a jelzést (nyíl az 
alsó kinagyított részben) eléri vagy 
eltakarja.

: A védõt úgy igazítsuk ki, hogy az 
függõlegesen álljon és a rögzítõcsap 
(nyíl a felsõ  kinagyított részben) a 
törzsnél függõlegesen felfelé mutat

1 = A szorítócsavarokat húzzuk feszesre

A védõ a törzsön már ne legyen 
elforgatható.

A hajtómû felszerelése

: Mindkét seprõszerszámot szereljük le, 
lásd „Seprõszerszám cseréje“

4 = A hüvelyt toljuk fel ütközésig a
3 = törzsre

5 = A szorítócsavarokat oldjuk

6 = A hajtómûvet toljuk fel a
3 = törzsre – a hajtómûvet eközben 

forgassuk kissé ide- és oda 
11KB-KM, KW-KM



magyar

Hordheveder felhelyezése Motor beindítása / leállítása
A hajtómû kiigazítása

: A hajtómûvet a törzsön úgy 
helyezzük el, hogy vízszintesen álló

7 = hajtótengelyek esetén a védõ egyenlõ 
távolságra legyen a tengelyektõl

: A szorítócsavarokat húzzuk feszesre

A hajtómû a törzsön már ne legyen 
elforgatható.

: Mindkét seprõszerszámot szereljük 
fel, lásd „Seprõszerszám cseréje“

Egy vállra való heveder

1 = Az egy vállra való hevedert 
helyezzük fel

: A heveder hosszát állítsuk be

2 = A karabiner-horog beakasztott 
motoros berendezés esetén a jobb 
csípõ magasságában helyezkedjen el

: A berendezést helyezzük biztosan 
a földre: A seprõszerszámok csak 
a földet érinthetik, ne érjenek hozzá 
semmilyen más tárgyhoz!

: Vegyünk fel egy biztonságos 
álláshelyzetet

: A berendezést bal kézzel 
nyomjuk erõsen a földre – 
a hüvelykujjunk a gépház alatt legyen 

Ne lépjünk rá lábbal a törzsre 
és arra rátérdelni is tilos!
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A berendezés tárolása Seprõszerszám cseréje
Ha a motor a START helyzetben 
beindított, a motor beindulása után 
közvetlenül a seprõszerszámok is 
mozoghatnak – a motoros beren-
dezés beindulhat – ezért a beren-
dezést csak a lehetõ legrövidebb 
ideig mûködtessük az indítógáz 
állásban.

A beindítás mûvelete a továbbiakban 
a KombiMotor használati utasításában 
ismeretett.

A motor leállítása

: A Kombi-tolókát toljuk el a nyíl ( h ) 
irányába STOP – $  helyzetbe ill. a 
stop-kapcsolót állítsuk $  helyzetbe

Több mint kb. 3 hónapos munkaszünet 
esetén

: A seprõszerszámokat vegyük le, 
tisztogassuk meg és ellenõrizzük, 
megsérültek-e ill. mennyire koptak el

: Ha a KombiSzerszám külön tartott: 
A kupplung elszennyezõdése 
megelõzhetõ, ha a törzsre a 
védõkupakot helyezzük rá

: A berendezést egy száraz és 
biztonságos helyen tároljuk.
Ügyeljünk arra, hogy mások 
(pld. gyermekek) a géphez 
ne juthassanak

Seprõkefe

Leszerelése

1 = A rugós dugaszt húzzuk le a 
2 = tengely végén

3 = A seprõkefét húzzuk le a 
tengelyrõl és cseréljük

Felszerelése

3 = A seprõkefét helyezzük rá 
a tengelyre

1 = A rugós dugaszt helyezzük bele 
a tengely végén levõ furatba és 
lapjával helyezzük fel

: A másik seprõkefét 
ugyanúgy szereljük fel

A két seprõkefét mindig 
együttesen szereljük fel!
13KB-KM, KW-KM
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Az elkopás csökkentése és 
a károsodások elkerülése
Seprõhenger

Leszerelése

1 = A rugós dugaszt húzzuk le a
2 = tengely végén

3 = A seprõhengert húzzuk le 
a tengelyrõl és cseréljük

Felszerelése

3 = A seprõhengert helyezzük 
rá a tengelyre

1 = A rugós dugaszt helyezzük bele 
a tengely végén levõ furatba és 
lapjával helyezzük fel

: A másik seprõhengert 
ugyanúgy szereljük fel

A két seprõhengert mindig 
együttesen szereljük fel!

Ha ebben a használati utasításban és 
a KombiMotor használati utasításában 
leírtak betartottak, a berendezés túlságos 
elkopása és károsodása elkerülhetõ.

A berendezés használata, karbantartása 
és ápolása az ezekben a használaati 
utasításokban leírtak szerint történjen.

Az összes olyan károsodásért, mely 
a biztonsági elõírások, a használati 
utasítások és a karbantartási elõírások 
be nem tartása miatt történtek, a beren-
dezés kezelõje saját maga felelõs. 
Ez mindenek elõtt akkor érvényes, ha:

– a berendezésen végzett 
változtatásokat a STIHL-cég 
nem engedélyezte

– olyan szerszámok vagy adapterek/
tartozékok alkalmazása esetén, 
melyek használata a berendezés 
esetén nem engedélyezett, 
nem megelelõ. vagy minõségi 
szempontból silányabb értékû

– a berendezés nem a rendeltetésének 
megfelelõen alkalmazott

– a berendezés sport- vagy 
versenyszerû rendezvények 
esetén alkalmazott

– a berendezés rossz alkatrészek-
kel továbbra is mûködtetett és 
a károsodás emiatt történt

Karbantartási munkálatok

Valamennyi, a „Karbantartási és ápolási 
tanácsok“ fejezetben leírt munkálatot  
rendszeresen végezzük el. Ha a beren-
dezés kezelõje ezeket a karbantartási 
munkálatokat saját maga nem tudja 
elvégezni, ezeket a munkálatokat a 
szakkereskedéssel végeztessük el. 

A STIHL-cég azt ajánlja, hogy a karban-
tartási munkálatokat és a javításokat 
csakis a STIHL-szakkereskedés végezze. 
A STIHL-szakkereskedés dolgozói 
rendszeres szakmai továbbképzésen 
vesznek részt és ott a mûszaki 
ismertetések is rendelkezésre állnak.

Ha ezen munkálatok elvégzése 
elmulasztott, vagy ha a munkálatok 
nem szakszerûen történtek, olyan károk 
keletkezhetnek, melyekért maga a 
berendezés kezelõje felelõs. Ezek 
közé tartoznak többek között:

– a nem szakszerû tárolás miatt okozott 
rozsdásodás és másfajta, annak 
következtében létrejött károsodások

– a berendezésen történt károsodások, 
melyek a minõségi szempontból 
silányabb értékû alkatrészek 
használata miatt történtek
14 KB-KM, KW-KM
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Könnyen elkopó alkatrészek

A motoros berendezés egyes alkatrészei 
elõírás szerinti használat esetén normális 
elkopásnak kitettek, és attól függõen, hogy 
a berendezés hogyan és mennyi idõn 
keresztül használt, ezeket az alkatrészeket 
idejében kell kicserélni. Ezek közé 
tartoznak többet közt a:

– munkaszerszámok (kefehenger, 
lemezes õvrész)

– védõ, védõmeghosszabbítás
15KB-KM, KW-KM
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Fontos alkotórészek
Seprõkefe

  1= Kefehenger

  2= Hajtómû

  3= Tengely

  4= Rugós dugasz

  5= Védõmeghosszabbítás jobbra

  6= Védõmeghosszabbítás balra

  2= Hajtómû

  3= Tengely

  7= Hüvely

  8= Védõ

  9= Törzs

Seprõhenger

10= Seprõhenger lemezes õvrésszel

  2= Hajtómû

  3= Tengely

  4= Rugós dugasz

  5= Védõmeghosszabbítás jobbra

  6= Védõmeghosszabbítás balra
16 KB-KM, KW-KM
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Mûszaki adatok Külön rendelhetõ tartozékok Javítási tanácsok
Munkaszerszám   

Súly   

Lemezes õvrész (seprõhenger)

Védõszemüveg

Hordheveder

Csuklós csavarhúzó

Az ehhez és a további külön rendelhetõ 
tartozékokhoz való aktuális ismertetések 
a STIHL-szakkereskedésnél állnak 
rendelkezésre.

Ennek a berendezésnek a kezelõje csakis 
azokat a karbantartási és ápolási munkála-
tokat végezheti el, melyek ebben a haszná-
lati utasításban leírtak. Az ennél túlmenõ 
javításokat csakis a szakkereskedés 
végezheti.

A STIHL-cég azt ajánlja, hogy a karban-
tartási és javítási munkálatokat csakis a 
STIHL-szakkereskedéssel végeztessük. 
A STIHL-szakkereskedés dolgozói rend-
szeres szakmai továbbképzésen vesznek 
részt, és ott a Mûszaki Ismertetések is 
rendelkezésre állnak. 

Javítások esetén csakis olyan alkat-
részeket szereljünk be, melyeket a STIHL-
cég ehhez a motoros berendezéshez 
engedélyezett, vagy melyek technikai 
szempontból megegyezõek. Csakis a 
legjobb mindõségû alkatrészeket 
használjuk. Máskülönben azok miatt 
balesetek történhetnek, vagy azok a 
motoros berendezés károsodását 
okozhatják. 

A STIHL-cég az eredeti STIHL-alkatrészek 
használatát ajánlja. 

Az eredeti STlHL alkatrészek felismer-
hetõek a STlHL alkatrész-számon, a 
STIHl írásmódon és adott esetben 
a STlHL alkatrész ( ismertetõjelén.
Kisebb alkatrészeken ez a jelzés 
egymagában is állhat.

KB-KM

Két kefehenger

KW-KM

Két seprõhenger

Átmérõ: 250 mm

Megmûvelt terület 
széltében: 600 mm

Védõvel

KB-KM 6,7 kg

KW-KM 7,2 kg
17KB-KM, KW-KM
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A gyártó minõségtanusítása Minõségi bizonyítvány
Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstr. 115 
71336 Waiblingen

biztosítja, hogy az új, alábbiakban leírt
berendezés

a 98/37/EG törvényekben közölt 
elõírásoknak megfelelõ.

Ez a kivitel az alábbi normáknak 
megfelelõen tervezett és kivitelezett: 
EN ISO 12100 
(a megnevezett KM- és FS-berendezések-
kel kapcsolatban).

Waiblingen, 2004. XI. 2.

Andreas Stihl AG & Co. KG
i.V  .

Steinhauser 
Fõosztályvezetõ
Áruforgalmi Igazgatóság /
Mûszaki Szervíz

Az összes STIHL-gyártmány a legma-
gasabb minõségi követelményeknek 
megfelelõ.

Egy kívülálló vállalat által kiállított 
bizonyítvánnyal igazolt az, hogy 
valamennyi gyártmány az áru 
továbbfejlesztése, alapanyagtartalma, 
gyártási eljárások, összeszerelés, 
dokumentáció és vevõszolgálat által 
nyújtott szolgáltatások szempontjából a 
szigorú nemzetközi ISO 9001 minõségi 
rendszer elõírásainak megfelelõ.

Építésmód: KombiSzerszám
Seprõkefe/Seprõhenger

Gyártója: STIHL

Típus: KB-KM, KW-KM

Sorozati 
számjelzés: 4601
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