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1 Комби-система (комбини‐
рана система)

При комби-системата на STIHL, различни ком‐
бинирани двигатели и комбинирани инстру‐
менти са обединени в един моторен апарат.
Функционалният агрегат, образуван от комби‐
ниран двигател и комбиниран инструмент, се
нарича в това ръководство за употреба:
"моторен апарат".

В съответствие с това отделните ръководства
за употреба на комбинирания двигател и на
комбинирания инструмент, образуват цялост‐
ния, пълен наръчник "Ръководство за упо‐
треба на моторния апарат".

Винаги преди първото пускане в експлоата‐
ция да се прочетат внимателно двата наръч‐
ника "Ръководство за употреба" и да се
съхраняват на сигурно място за по-нататъшна
употреба

2 Относно това ръковод‐
ство за употреба

2.1 Картинни символи
Всички картинни символи, които са поставени
на уреда, са обяснени в това ръководство за
употреба.

2.2 Означение на разделите /
главите от текста

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение за опасност от злополуки и
наранявания на физически лица, както и от
сериозни имуществени щети.

УКАЗАНИЕ

Предупреждение за повреда на уреда или
отделни негови части.

2.3 Техническо усъвършенстване
Фирмата STIHL работи непрекъснато по усъ‐
вършенстването на всички машини и уреди от
продукцията си; затова си запазваме правото
да променяме обхвата на доставка по отно‐
шение на формата, техниката и оборудването
без предварително да съобщаваме за това.

Въз основа на текстовата и илюстрационна
информация в това ръководство за употреба
не могат да се правят рекламации.

3 Указания за безопасност
и техника на работа

При работа с почвената фреза са
необходими специални мерки за
безопасност, тъй като разрохква‐
щите звезди са много остри и със
заострени ръбове и тъй като се
работи с много високи обороти на
разрохкващите звезди.
Винаги преди първото пускане на
машината в експлоатация да се
прочетат внимателно и двете ръко‐
водства за употреба (комбиниран
двигател и комбиниран инстру‐
мент) и да се съхраняват на
сигурно място – за по-нататъшно
ползване. Несъблюдаването на
ръководството за употреба може
да се окаже опасно за живота.

Моторният апарат да се предоставя или дава
назаем само на лица, които са запознати с
този модел и с използването му – и винаги да
се предоставят и ръководствата за работа с 
комбинирания двигател и комбинирания
инструмент.

Почвената фреза да се използва само за
обработка на култивирани, плътни или рох‐
кави почви, за изораване на бразди и за вна‐
сяне на почвени добавки.
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Използването на моторния апарат за други
цели не е позволено – опасност от злополука!

Монтирайте само такива разрохкващи звезди
или принадлежности, които са одобрени от
STIHL за този моторен апарат, или техниче‐
ски идентични части. При въпроси се обър‐
нете към специализиран търговски обект.

Използвайте само висококачествени инстру‐
менти или принадлежности. В противен слу‐
чай може да възникне опасност от злополуки
или повреди на моторния апарат.

STIHL препоръчва използването на ориги‐
нални инструменти, разрохкващи звезди и
принадлежности на STIHL. Те са оптимално
съгласувани по своите качества с продукта и
с изискванията на потребителя.

Предпазителят на моторния апарат не може
да защити потребителя от всички предмети
(камъни, стъкло, жици и др.), които се
изхвърлят със сила от ножа. Тези предмети
могат да рекушират в нещо и да ударят рабо‐
тещия с уреда.

Не предприемайте никакви промени по апа‐
рата – това може да доведе до намаляване
безопасността на работа. STIHL не поема
отговорност за щети, нанесени на физически
лица или материални щети, възникнали в
резултат от използването на неразрешени
прикачни приспособления.

За почистване на уреда не използвате водо‐
струйки. Мощната водна струя може да
повреди части на уреда.

3.1 Облекло и екипировка
Носете отговарящи на предписанията обле‐
кло и екипировка.

Облеклото да е подходящо и целе‐
съобразно и да не ограничава дви‐
женията. Плътно прилягащo oбле‐
кло – работен комбинезон, а не
работна куртка.

Не носете дрехи, които могат да се закачат
или заплетат в клони, шума или въртящите се
части на апарата. Не носете и никакви
шалове, вратовръзки и украшения. Приберете
и осигурете дългата коса по такъв начин, че
тя да се намира над раменете.

Носете защитни ботуши с предпаз‐
ващи от хлъзгане подметки с грай‐
фери и с метално бомбе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите опасността от
нараняване на очите, носете
плътно прилепващи предпазни
очила, съгласно норматив EN 166.
Внимавайте за правилното поста‐
вяне на предпазните очила.

"Persönlichen" Schallschutz tragen – z. B.
Gehörschutzkapseln.Носете "персонална" зву‐
козащита срещу шум – като например капсу‐
ловидни антифони за защита на слуха.

Носете устойчиви работни обувки
от съпротивителен материал
(например кожа).

STIHL предлага обширна програма за лични
предпазни средства.

3.2 Транспортиране на моторния
уред

Винаги изключвайте двигателя.

Носете моторния апарат балансиран за сте‐
блото или закачен на ремъка за носене.

Не докосвайте нагорещените части на маши‐
ната – опасност от изгаряне!

При транспортиране с моторни превозни
средства: осигурете моторния уред срещу
преобръщане, повреди и разливане на
гориво.

3.3 Преди стартиране
Проверете дали моторният уред е в изправ‐
ност – съблюдавайте съответните глави в
ръководствата за употреба на комбинирания
двигател и на комбинирания инструмент:
– Разрохкващи звезди; правилен монтаж,

здраво закрепване и изправно състояние
(чисти, лесноподвижни и не деформирани)

– Проверете предпазните устройства за
повреди, респ. износване. Не работете с
апарата, ако предпазителят му е повреден
– сменете повредените части.

– Не предприемайте каквито и да било про‐
мени по устройствата за обслужване и без‐
опасност – работете само с монтиран пред‐
пазител

– Ръкохватките трябва да са чисти и сухи, по
тях да няма масло и замърсявания – важно
за безопасното водене на моторния апарат

– Нагласете колана за носене на апарата и
ръкохватките според ръста на оператора.

3 Указания за безопасност и техника на работа български
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Съблюдавайте посоченото в раздел
"Поставяне на колана за носене"

Разрешава се работа само с апарати, които
са в пълна изправност – опасност от злопо‐
лука!

Само в случай на нужда при употреба на
колани за носене: упражнявайте се да сва‐
ляте бързо апарата. Когато се упражнявате,
не хвърляйте апарата на земята, за да не го
повредите.

3.4 Държане и управление на
уреда

Винаги заемайте стабилна и сигурна стойка.

Моторният уред да се държи винаги здраво и
с две ръце за дръжките.

3.4.1 При изпълнения с дръжка за упра‐
вление с две ръце
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Дясната ръка на дръжката за управление, а
лявата ръка на ръкохватката на тръбната
дръжка.

3.4.2 При изпълнения с кръгова обхва‐
щаща ръкохватка

00
2B

A
08

0 
K

N

При изпълнения с кръгова обхващаща ръкох‐
ватка и при кръгова обхващаща ръкохватка
със скоба (ограничител на стъпката) – лявата
ръка на кръговата обхващаща ръкохватка, а
дясната – на дръжката за управление – това
важи и за левичари.

3.5 По време на работа
При евентуална опасност или съответно – в
авариен случай, изключете веднага двига‐
теля – поставете комбинирания плъзгач / спи‐
рачния прекъсвач / спирачния бутон на 0 или
съответно на STOP (СТОП).

Забранено е присъствието на други лица в
радиус от 5 m от работното място – опасност
от нараняване поради изхвърлени предмети!
Това разстояние трябва да се спазва и
спрямо предмети (превозни средства, стъкла
на прозорци) – опасност от материални щети!

Уверете се, че предавателният
механизъм и разрохкващите звезди
са монтирани и подравнени пра‐
вилно и избягвайте контакт с раз‐
рохкващите звезди – опасност от
нараняване!
Моторният уред отделя отровни
отработени газове, когато двига‐
телят е работи. Тези газове могат
да бъдат без мирис и цвят и да
съдържат неизгорели въглеводо‐
роди и бензол. Никога не работете
с моторния уред в затворени или
лошо проветрявани помещения –
дори ако машината Ви е с катали‐
затор.

Стрелките върху разрохкващите звезди
показват посоката на въртене. Стрелките
върху разрохкващите звезди трябва да сочат
в същата посока, както стрелките върху пре‐
давателния механизъм.

Следете за безупречен празен ход на двига‐
теля, така че разрохкващите звезди да не се
движат повече след отпускане на лоста за
газта. Контролирайте редовно настройката на
празния ход, респ. коригирайте. Ако при пра‐
зен ход разрохкващите звезди въпреки това
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се въртят, възложете ремонт на специализи‐
ран търговски обект – вижте ръководството за
употреба на комбинирания двигател.

Не работете никога без подходяща защита за
апарата и комбинирания режещ инструмент –
опасност от нараняване поради изхвърлени
със скорост предмети – опасност от нараня‐
ване!

Предпазливост при поледица, влага, сняг, на
стръмни склонове, по неравни терени и т.н. –
опасност от подхлъзване!

Внимавайте за препятствия: пънове, корени –
опасност от спъване!

Проверете терена за работа: твърди пред‐
мети като камъни, метални части и др. могат
да бъдат изхвърлени от машината – опасност
от нараняване! – и могат да повредят раз‐
рохкващите звезди.

В никакъв случай не работете в
близост до кабели или проводници,
разположени над земната повърх‐
ност или непосредствено под нея –
опасност от токов удар! В случай,
че комбинираният инструмент
докосне или разруши тези кабели,
могат да възникнат опасни за
живота или смъртоносни наранява‐
ния.

Винаги заемайте стабилна и сигурна стойка.

Водете моторния уред само с пешеходна ско‐
рост.

Работете особено внимателно в непосред‐
ствена близост до огради, стени, камъни,
коренища, дървета или на терен, обрасъл с
гъста растителност. Разрохкващите звезди
могат да се закачат – опасност от злополука!

Особена предпазливост се изисква при прите‐
гляне на апарата напред към работещия с
него – поради въртящия се работен инстру‐
мент – опасност от нараняване!

При поставени антифони се изисква пови‐
шено внимание и предпазливост – възприе‐
мането на предупредителни звуци (викове,
звукови сигнали и др.) е ограничено.

Правете редовно паузи за почивка по време
на работа, за да предотвратите преумора и
изтощение, в противен случай – опасност от
злополука!

Работете винаги спокойно и внимателно –
само при добра видимост и осветление. Рабо‐
тете разумно, не излагайте другите хора на
опасност.

В случай, че моторният апарат е бил изложен
на нецелесъобразно натоварване (напр. въз‐
действие на сила при удар или падане), то,
преди да продължите да го използвате,
трябва непременно да проверите дали е в
състояние за безопасна експлоатация – вижте
също и раздел "Преди стартиране". Проверя‐
вайте по-специално функционалната годност
на предпазните устройства. В никакъв случай
не работете с моторни апарати, които не са
технически безопасни. В случай на съмнение
потърсете помощта на специализиран търгов‐
ски обект.

При работещ двигател не докосвайте раз‐
рохкващите звезди. В случай, че звездите за
разрохкване бъдат блокирани от някакъв
предмет, незабавно изключете двигателя – и
едва тогава отстранете попадналия между
режещите ножове предмет – опасност от
нараняване!

Блокирането на разрохкващите звезди и
същевременното подаване на газ увеличава
натоварването на двигателя и намалява обо‐
ротите на работа на двигателя. Поради
постоянното приплъзване на съединителя
това води до прегряване и повреждане на
важни функционални детайли (като например
съединителя, пластмасовите части на
кутията/корпуса) – и вследствие на това,
например поради движещи се на празен ход
звезди за разрохкване – опасност от нараня‐
ване!

Проверявайте разрохкващите звезди редовно
и на кратки интервали, а при осезаеми про‐
мени – незабавно:
– изключете двигателя, хванете здраво уреда
– Проверете състоянието и стабилността на

позицията, внимавайте за пукнатини
– сменете незабавно повредените разрохк‐

ващи звезди, дори и при минимални микро‐
скопични пукнатини

Също и по време на работа почиствайте
редовно зоната на разрохкващите звезди и на
предпазителя.
– изключете двигателя
– Използвайте ръкавици
– отстранете треви, плевели, полепнала

почва (образували се буци!) и пр.

За смяна на разрохкващите звезди изключ‐
вайте двигателя – опасност от нараняване!

Повредените или напукани разрохкващи зве‐
зди не бива повече да се използват, нито да
се поправят – например чрез заваряване или
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изправяне – изменение на формата (дисба‐
ланс).

Отцепили се частици или отчупени парчета от
режещите инструменти могат да изхвърчат с
голяма скорост и да доведат до най-тежки
наранявания на работещия с апарата или на
трети лица!

3.6 След приключване на работа
След приключване на работа или съответно
преди да напуснете апарата: изключвайте
двигателя.

След приключване на работа комбинираният
инструмент трябва редовно да се почиства от
прах, замърсявания, почва и растителни оста‐
тъци – използвайте ръкавици – опасност от
нараняване!

За почистване не използвайте средства за
разтваряне на мазнини.

След основно почистване намажете повърх‐
ността на металните комбинирани инстру‐
менти с предпазващо от корозия средство.

3.7 Поддръжка и ремонт
Моторният уред трябва редовно да се под‐
държа. Да се извършват само тези дейности
по поддръжката и ремонта на уреда, които са
описани в ръководството за употреба на ком‐
бинирания инструмент и на комбинирания
двигател. Всички други дейности трябва да се
възлагат на специализиран търговец.

Фирмата STIHL препоръчва работите по под‐
дръжката и ремонта на уреда да се възлагат
само на специализирания дистрибутор
на STIHL. За специализираните дистрибутори
на STIHL редовно се провеждат квалифика‐
ционни курсове за обучение и им се предос‐
тавят на разположение най-новите техниче‐
ски информации по тези уреди.

Да се използват само висококачествени
резервни части. В противен случай съще‐
ствува опасност от злополуки за работещите
или повреди на уреда. Ако имате въпроси
относно тази тема, се обърнете към специа‐
лизирания търговец.

STIHL препоръчва да се използват предлага‐
ните от STIHL оригинални части. Те са опти‐
мално съгласувани по своите качества с
уреда и с изискванията на потребителя.

При извършване на ремонт, поддръжка /
обслужване и почистване на уреда винаги

изключвайте двигателя – опасност от нараня‐
ване!

4 Приложение
4.1 Общи положения
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4.2 Подготовка
► Стартирайте двигателя
► Поставете колана за носене

4.3 Техника на работа

С почвената фреза може да се работи в
посока напред (1), назад (2), с редуващи се
движения (3) отдясно-наляво и обратно, а
също и с кръгообразни движения.

Кой вид от тези движения е най-благоприя‐
тен, зависи от работния участък и от усло‐
вията за работа.

български 4 Приложение
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Редуващите се движения напред и назад са
особено подходящи за обработка на плътна
(твърда) почва.

WARNUNG

По време на работа почвената фреза се
отдалечава от потребителя. Винаги се уверя‐
вайте, че имате сигурна опора, за да можете
да контролирате почвената фреза.

4.4 Примери за приложение на
уреда

► Разрохкване на почвената кора

За разрохкването на вече култивирани почви
(например почвата в миналогодишна зелен‐
чукова или цветна градина) са необходими
подготвителни работи. За тази цел първо
трябва повърхностно да се отстранят плеве‐
лите и други части от растения, а също така и
всички твърди предмети като камъни,
бутилки, парчета дърво и т. н., които могат да
бъдат изхвърлени от разрохкващите звезди.

Уредът трябва да се държи здраво с двете
ръце, като почвата да се обработва винаги в
малък обсег до желаната дълбочина.

При довършителните действия уредът трябва
да се води така, че върху почвата да не оста‐
нат трайни следи от стъпки. Накрая целият
обработен участък трябва да се изравни с
помощта на гребло.

► Разрохкване на почвата между засадени
култури

Почвата със засадени растителни култури се
разрохква само повърхностно около расте‐
нията. Прекалено дълбоката обработка може
да повреди корените на растенията, които са
с плитки корени.

За да се избегнат повреди на апарата или на
дърветата, уредът трябва да се управлява
така, че да не се засегнат корените на дърве‐
тата.
► Внасяне на почвени добавки

С помощта на апарата в почвата може да се
внасят различни подобрители като хумус,
компост, шума или други органични мате‐
риали, а също така и торове.

За подготовка на участъка е необходимо да
се отстранят всички остатъци от стари
корени, големите израстъци от растенията и
твърдите предмети (камъни и т. н.). Почве‐
ните добавки се разнасят равномерно по
цялата повърхност.

При обработване на почвата апаратът трябва
да се движи кръгообразно или с редуващи се
движения напред и назад.

При завършване на работа обработената
повърхност се изравнява с гребло.
► Прокарване на бразди

За тази цел уредът се води бавно, като се
отстъпва назад. За изораване на по-дълбоки
бразди процесът може при необходимост да
се повтори неколкократно.

4.4.1 Почистване на разрохкващите зве‐
зди

По време на работа около или между разрохк‐
ващите звезди може плътно да се омотаят
части от растения, като например корени. За
почистване на разрохкващите звезди:
– Изключете почвената фреза и изчакайте,

докато разрохкващите звезди спрат да се
въртят.

– Издърпайте пружинния щекер от вала
– Свалете разрохкващите звезди от вала
– Отстранете остатъците от корени, растения

и почва

4 Приложение български

0458-478-5421-B 7



WARNUNG

Разрохкващите звезди са с ости ръбове. По
време на почистването носете ръкавици.

5 Допустими комбинирани
двигатели

5.1 Комбинирани двигатели
Използвайте само комбинирани двигатели,
които са доставени или изрично одобрени от
STIHL за монтаж.

Експлоатация на този комбиниран инструмент
се позволява само със следните комбинирани
двигатели:

STIHL KM 56 R, KM 85 R, KM 94 R, KM 111 R,
KM 131, KM 131 R, KM 235.0, KM 235.0 R,
KMA 130 R, KMA 135 R

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При уреди с кръгова обхващаща ръкохватка
трябва да се монтира скобата (ограничител
на стъпката).

5.2 Моторни косачки с разгло‐
бяемо стебловидно тяло

Комбинираният инструмент може да се мон‐
тира също и на моторни косачки (базисни
моторни уреди) STIHL с разглобяемо стебло‐
видно тяло (Т-модели).

Затова работата с този комбиниран инстру‐
мент е разрешена също и при следните
моторни уреди:

STIHL FR 131 T, FR 235.0 T

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При употреба на скобата (ограничител на
стъпката) съблюдавайте ръководството за
употреба на уреда.

6 Комплектуване на мотор‐
ния уред
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► Свалете предпазния накрайник, намиращ
се на края на стебловидното тяло и го запа‐
зете за по-нататъшна употреба – виж раз‐
дел "Съхранение на моторния уред"
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УКАЗАНИЕ

При свалянето на накрайника запушалката
може да бъде изтеглена от стеблото, в такъв
случай трябва да я вкарате отново в стеблото
до упор.

6.1 Монтаж на предпазителя

► Плъзнете предпазителя (1) толкова навъ‐
тре върху стебловидното тяло (2) докато
разстоянието (a) стане 100 mm

► Насочете предпазителя (1) така, че той да
застане перпендикулярно, а фиксиращата
шийка (виж стрелката) на стебловидното
тяло да сочи перпендикулярно нагоре

► Затегнете леко затегателния винт (3)

УКАЗАНИЕ

Сега вече предпазителят не бива да може
повече да се превърта върху стебловидното
тяло.

6.2 Монтаж на предавателния
механизъм

► Развийте затегателните винтове (4)
► Вкарайте предавателния механизъм (5)

върху стебловидното тяло (2), при което
леко въртете напред-назад предавателния
механизъм
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► подравнете предавателния механизъм (1)
върху стебловидното тяло (2) така, че
валът (3) да застане под стебловидното
тяло и фиксиращият щифт (4) да сочи
нагоре

► горният затегателен винт (5) трябва да е
подравнен както затегателния винт (7) на
предпазителя

► Затегнете здраво затегателните винтове

УКАЗАНИЕ

Предавателният механизъм вече не може да
се усуче около стебловидното тяло.
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валът (1) трябва да е под стебловидното
тяло (2). Стрелките върху предавателния
механизъм показват посоката на въртене

WARNUNG

Неправилно монтиран и подравнен
предавателен механизъм може да
доведе до завъртане на разрохква‐
щите звезди в грешна посока.

Уверете се, че предавателният механизъм е
правилно подравнен и почвената фреза се
отдалечава от оператора по време на работа.

6 Комплектуване на моторния уред български
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6.3 Монтаж на разрохкващите
звезди

Внимавайте да не загубите двете шайби,
които се намират на вала на предавателния
механизъм.
► Сортирайте разрохкващите звезди според

разположението им на вала като внимавате
за следното:

Лявата и дясната разрохкващa звезда са раз‐
лични. Посоката на въртене е отбелязана със
стрелка върху предавателната кутия и върху
разрохкващите звезди и трябва да съответ‐
ства на маркировката.

► Завъртете външната (7) дясна разрохкваща
звезда върху вала, докато успеете да я
изтласкате върху вала – внимавайте за
посоката на въртене, показана със стрел‐
ките

Вътрешната разрохкваща звезда има по-
голяма главина, отколкото външната разрохк‐
ваща звезда.
► Завъртете външната (8) дясна разрохкваща

звезда върху вала, докато успеете да я
изтласкате върху вала – внимавайте за
посоката на въртене, показана със стрел‐
ките

► Вкарайте пружинния щифт (9) в отвора на
вала и го фиксирайте – пружинният щифт
да приляга равно към разрохкващата зве‐
зда

► Монтирайте разрохкващите звезди от
лявата страна по същия начин

WARNUNG

Разрохкващите звезди са с ости ръбове.
Носете ръкавици, когато монтирате разрохк‐
ващите звезди

7 Монтаж на комбинирания
инструмент
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► Наденете шийката (цапфата) (1) върху сте‐
блото на уреда до упор в канала (2) на съе‐
динителната муфа

3
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При правилно поставяне трябва червената
линия (3 = връх на стрелката) дъ бъде на
една линия със съединителната муфа.
► Затегнете здраво крилчатия болт (4)

7.1 Демонтиране на комбинира‐
ния инструмент

► Свалете стеблото в обратна последовател‐
ност на действията

8 Поставяне на ремъка
(колана) за носене

Видът и изпълнението на ремъка за носене,
носещата скоба (халка) и куката с пружина
(карабинка) зависят от пазара.

български 7 Монтаж на комбинирания инструмент
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8.1 Ремък (колан) за носене на
едно рамо
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► Поставете ремъка (колана) за носене на
едно рамо (1)

► Нагласете дължината на колана така, че
куката с пружина (карабинка) (2) да се
намира на около една педя разстояние под
дясното Ви бедро

8.2 Ремък (колан) за носене на
две рамена
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► Поставете ремъка (колана) за носене на
две рамена (1)

► Нагласете дължината на ремъка (колана)
така, че куката с карабинка (2) да се намира
на около една педя разстояние под дясното
Ви бедро

8.3 Окачване на апарата на
ремъка за носене
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► Окачете карабинката (1) в носещата
халка (2) на пръта – при което дръжте
здраво носещата халка

8 Поставяне на ремъка (колана) за носене български
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8.4 Откачване на моторната
косачка от ремъка за носене
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► Натиснете езичето на куката с пружина
(карабинката) (1) надолу и извадете носе‐
щата скоба (2) от куката

8.5 Бързо сваляне на машината
от гърба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В момента на заплашваща опасност апаратът
трябва да може да се свали и отстрани бързо
от работещия с него. Упражнявайте се да сва‐
ляте и отстранявате апарата бързо от гърба
си. Когато се упражнявате, не хвърляйте апа‐
рата на земята, за да не го повредите.

За сваляне от рамото упражнявайте бързо
откачане на апарата от карабинката – при
което действайте както е описано в "Откач‐
ване на апарата от ремъка за носене".

Ако се използва ремък за носене на едно
рамо: упражнявайте смъкването на ремъка за
носене от рамото.

Ако се използва ремък за носене на две
рамена: упражнявайте бързото отваряне на
закопчалката на ремъка за носене и смъква‐
нето на ремъка за носене от рамената.

9 Пускане на двигателя в
действие / изключване на
двигателя

9.1 Стартиране на двигателя
При пускане в действие по принцип трябва да
се спазват указанията за обслужване на ком‐
бинирания двигател или съответно – на
основния моторен апарат!
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► Поставете апарата стабилно на земята:
опората на двигателя положете стабилно
на земята, поставете стебловидното тяло в
участъка на предпазителя на повдигната
основа – например на земно възвишение,
дървена греда, тухла

Разрохкващите звезди не бива да докосват
земята или каквито и да било предмети –
опасност от злополука!
► заемайте стабилна стойка – възможности:

изправени, наведени или на колене
► Натиснете апарата с лявата ръка здраво

към земята – при това не докосвайте нито
елементите на управлението, нито дръж‐
ката за управление – виж наръчника "Ръко‐
водство за употреба на комбинирания дви‐
гател" или съответно – "Ръководство за
употреба на основния моторен апарат"

УКАЗАНИЕ

Не стъпвайте с крак и не заставайте на
колене върху стеблото на апарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Щом двигателят се пусне в действие, то непо‐
средствено след запалването му разрохква‐
щите звезди може да се задвижат – затова
веднага след запалването натиснете кратко
лоста за газта – двигателят тръгва на празен
ход.

По-нататък процесът на стартиране е описан
в наръчника "Ръководство за употреба на
комбинирания двигател" или съответно –
"Ръководство за употреба на основния мото‐
рен апарат".

9.2 Изключване на двигателя
► виж наръчника "Ръководство за употреба

на комбинирания двигател" или съответно –
"Ръководство за употреба на основния
моторен апарат"

български 9 Пускане на двигателя в действие / изключване на двигателя
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10 Съхранение на моторния
уред

При спиране на работа за повече от 30 дни
► Свалете разрохкващите звезди, почистете

ги и ги проверете
► Ако комбинираният инструмент се съхра‐

нява отделно: поставете предпазната
капачка на стебловидното тяло на маши‐
ната за защита от замърсяване на съедини‐
теля

► Съхранявайте уреда на сухо и сигурно
място. Защитете уреда от неоторизирана
употреба (напр. от деца)

11 Указания за обслужване
и поддръжка

Следните данни се отнасят за нормални
работни условия. При усложнени условия
(силно запрашаване и т. н.) и при по-дълго
ежедневно работно време, посочените интер‐
вали трябва съответно да се съкратят.

Достъпни винтове и гайки
► При необходимост да се дозатегнат

Работни инструменти и предпазни устройства
► Да се извърши оглед, да се проверява ста‐

билността на стоене след всяко зареждане
на резервоара

► При повреда да се смени

Лепенка с указания за безопасност
► Ако лепенките с указания за безопасност са

нечетливи, те трябва да се сменят

12 Минимизиране на износ‐
ването и избягване
повреди

Спазването на предписанията в това ръко‐
водство за употреба, както и на предписа‐
нията в ръководството за употреба на комби‐
нирания двигател, спомага за избягването на
прекомерно износване и повреди на уреда.

Използването, поддръжката и съхранението
на уреда трябва да се извършват така внима‐
телно, както е описано в това ръководство за
употреба.

Потребителят на моторния уред е сам отгово‐
рен за всички повреди, които са възникнали
поради неспазване на указанията за безопас‐
ност, за експлоатация и за поддръжка на
машината. Това важи особено за:

– неразрешени от STIHL промени по изде‐
лието

– употребата на инструменти и принадлежно‐
сти, неразрешени или неподходящи за този
уред, или ако те са с ниско качество

– неотговарящо на предназначението използ‐
ване на уреда

– Използване на моторния уред при спортни
или състезателни мероприятия

– Повреди, които са възникнали вследствие
на по-нататъшното ползване на моторния
уред с дефектни части

12.1 Работи по поддръжката на
уреда

Всички работи по машината, посочени в раз‐
дел "Указания за обслужване и поддръжка",
трябва да се извършват редовно. В случай,
че тези работи по обслужването и поддръж‐
ката на уреда не могат да се извършат от
самия потребител, това трябва да се възложи
за изпълнение на оторизиран търговец-спе‐
циалист.

Фирмата STIHL препоръчва работите по под‐
дръжката и ремонта на уреда да се възлагат
за извършване само на оторизиран търговец-
специалист на STIHL. За специализираните
търговци на STIHL редовно се провеждат ква‐
лификационни курсове за обучение и им се
предоставят на разположение най-новите
технически информации по тези уреди.

Ако тези работи по поддръжката бъдат про‐
пуснати или извършени некачествено, по
машината могат да се явят повреди, за които
е отговорен самият потребител. Към тях спа‐
дат между другите такива, също и:
– Корозионни повреди и други последстващи

щети вследствие на неправилно съхраня‐
ване на уреда

– Повреди на моторния уред, възникнали
вследствие употребата на резервни части с
ниско качество

10 Съхранение на моторния уред български
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13 Основни части на мотор‐
ния уред
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1 Стебловидно тяло
2 Предпазител
3 Предавателен механизъм
4 Външна, дясна разрохкваща звезда
5 Вътрешна, дясна разрохкваща звезда
6 Вътрешна, лява разрохкваща звезда
7 Външна, лява разрохкваща звезда
8 Пружинен щекер

14 Технически данни
14.1 Предавателен механизъм
Едностепенна червячна предавка

Превод "i": 44:1

14.2 Работен инструмент
Четири разрохкващи звезди, движещи се
синхронно (в едно и също направление),
режещи двустранно
Диаметър на напречното
сечение:

230 мм

Работна широчина: 220 мм

14.3 Тегло
Комплект с предпазител и прът:
4,1 кг  

14.4 Акустични и вибрационни
стойности

За определяне на акустичните и вибрационни
стойности на моторните апарати с комбини‐
ран инструмент BF‑KM , се вземат под внима‐
ние в работните състояния "празен ход" и
"номинални максимални обороти" в съотно‐
шение 1:6.

За по-нататъшна информация относно изпъл‐
нението на Директивата за работодатели
относно вибрациите 2002/44/EО вижте

www.stihl.com/vib

14.4.1 Ниво на акустичното налягане Lpeq
съгласно ISO 11201

KM 56 R с кръгова обхващаща
ръкохватка:

95 dB(A)

KM 85 R с кръгова обхващаща
ръкохватка:

95 dB(A)

KM 94 R с кръгова обхващаща
ръкохватка:

94 dB(A)

KM 111 R с кръгова обхващаща
ръкохватка

99 dB(A)

KM 131 с дръжка за управле‐
ние с две ръце:

100 dB(A)

KM 131 R с кръгова обхващаща
ръкохватка:

99 dB(A)

KM 235.0 с дръжка за управле‐
ние с две ръце:

101 dB(A)

KM 235.0 R с кръгова обхва‐
щаща ръкохватка

101 dB(A)

KMA 130 R с кръгова обхва‐
щаща ръкохватка:

76 dB(A)

KMA 135 R с кръгова обхва‐
щаща ръкохватка:

74 dB(A)

FR 131 T: 100 dB(A)
FR 235.0 T: 102 dB(A)

14.4.2 Ниво на звукова мощност Lweq
съгласно ISO 3744

KM 56 R с кръгова обхващаща
ръкохватка:

105 dB(A)

KM 85 R с кръгова обхващаща
ръкохватка:

106 dB(A)

български 13 Основни части на моторния уред
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KM 94 R с кръгова обхващаща
ръкохватка:

106 dB(A)

KM 111 R с кръгова обхващаща
ръкохватка:

107 dB(A)

KM 131 с дръжка за управле‐
ние с две ръце:

108 dB(A)

KM 131 R с кръгова обхващаща
ръкохватка:

108 dB(A)

KM 235.0 с дръжка за управле‐
ние с две ръце:

110 dB(A)

KM 235.0 R с кръгова обхва‐
щаща ръкохватка

110 dB(A)

KMA 130 R с кръгова обхва‐
щаща ръкохватка:

86 dB(A)

KMA 135 R с кръгова обхва‐
щаща ръкохватка:

86 dB(A)

FR 131 T: 108 dB(A)
FR 235.0 T: 110 dB(A)

14.4.3 Вибрационна стойност ahv,eq
съгласно ISO 20643

Ръкохватка
отляво

Ръкох‐
ватка
отдясно

KM 56 R с кръгова
обхващаща ръкох‐
ватка:

5,5 m/s2 7,4 m/s2

KM 85 R с кръгова
обхващаща ръкох‐
ватка:

2,2 m/s2 6,3 m/s2

KM 94 R с кръгова
обхващаща ръкох‐
ватка:

3,9 m/s2 4,2 m/s2

KM 111 R с кръгова
обхващаща ръкох‐
ватка:

2,8 m/s2 3,1 m/s2

KM 131 с дръжка за
управление с две
ръце:

3,0 m/s2 2,7 m/s2

KM 131 R с кръгова
обхващаща ръкох‐
ватка:

4,2 m/s2 4,3 m/s2

KM 235.0 с дръжка
за управление с
две ръце:

2,2 m/s2 3,1 m/s2

KM 235.0 R с кръ‐
гова обхващаща
ръкохватка

2,8 m/s2 3,4 m/s2

KMA 130 R с кръ‐
гова обхващаща
ръкохватка:

2,5 m/s2 2,3 m/s2

FR 131 T: 3,2 m/s2 3,8 m/s2

FR 235.0 T: 1,4 m/s2 1,1 m/s2

14.4.4 Вибрационна стойност ahv,eq
съгласно EN 50636‑2‑92

Ръкохватка
отляво

Ръкох‐
ватка
отдясно

KMA 135 R с кръ‐
гова обхващаща
ръкохватка

1,6 m/s2 2,1 m/s2

Коефициентът‑К за ниво на звука и ниво на
звуковата мощност съгласно RL 2006/42/EG е

равен на 2,0 dB(A); коефициентът‑К за вибра‐
ционната стойност съгласно RL 2006/42/EG е
равен на 2,0 м/сек².

14.5 REACH
Съкращението "REACH" обозначава регла‐
мента на ЕО за регистриране, анализ и допу‐
стимост на химическите препарати.

За информации относно изпълнението на
регламента REACH (ЕО) № 1907/2006 виж

www.stihl.com/reach

15 Указания за ремонт
Потребителите на този уред имат право да
извършват само тези дейности по поддръж‐
ката и обслужването на уреда, които са опи‐
сани в настоящото ръководство за употреба.
Всякакви други ремонти трябва да се извърш‐
ват само от оторизирани специализирани тър‐
говци.

Фирмата STIHL препоръчва работите по под‐
дръжката и ремонта на уреда да се възлагат
за извършване само на оторизиран търговец-
специалист на STIHL. За специализираните
търговци на STIHL редовно се провеждат ква‐
лификационни курсове за обучение и им се
предоставят на разположение най-новите
технически информации по тези уреди.

При ремонт използвайте само такива
резервни части, които са изрично одобрени от
STIHL за монтаж на този уред – или техниче‐
ски идентични части. Да се използват само
висококачествени резервни части. В противен
случай съществува опасност от злополуки за
работещите с машината или повреди на
моторния уред.

Фирмата STIHL препоръчва да се използват
само оригинални резервни части на STIHL.

Оригиналните резервни части на STIHL се
познават по номера за резервни части на
STIHL, по надписа { и понякога по
знака за резервни части на фирмата K (на
малки части може да е поставен само послед‐
ният знак).

16 Отстраняване (на отпа‐
дъци)

Информацията относно изхвърлянето можете
да получите от местната администрация или
от специализиран търговски обект на STIHL.

15 Указания за ремонт български
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Неправилното изхвърляне може да увреди
здравето и да замърси околната среда.
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► Занесете продуктите на STIHL, включи‐
телно опаковките, до подходящ събирате‐
лен пункт за рециклиране в съответствие с
местните разпоредби.

► Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпа‐
дъци.

17 Декларация на ЕС (EU)
за съответствие

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Германия

декларира на своя собствена отговорност, че
Вид: Комбиниран инстру‐

мент почвена фреза
Фабрична марка: STIHL
Тип: BF‑KM
Серийна идентификация: 4601
отговаря на предписанията по прилагане в
действие на директивите 2006/42/ЕО
и 2014/30/ЕС и е разработена и произведена
съгласно валидните към датата на производ‐
ство версии на следните нормативи:

EN ISO 12100 (във връзка с гореспоменатите
уреди от типа KM‑ и FR‑)

EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 50636‑2‑92
(заедно с посочените комбинирани уреди)

Съхранение на техническата документация:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Годината на производство е посочена върху
уреда.

Вайблинген, 19.09.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

в качеството на заместник

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

18 Декларация за
съответствие UKCA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Германия

декларира на своя собствена отговорност, че
Вид: Комбиниран инстру‐

мент почвена фреза
Фабрична марка: STIHL
Тип: BF‑KM
Серийна идентификация: 4601
отговаря на съответните разпоредби на
регламента на Обединеното кралство Supply
of Machinery (Safety) Regulations 2008 и
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
и е разработен и произведен съгласно валид‐
ните към датата на производство версии на
следните стандарти:

EN ISO 12100 (във връзка с гореспоменатите
уреди от типа KM‑ и FR‑)

EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 50636‑2‑92
(заедно с посочените комбинирани уреди)

Съхранение на техническата документация:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Годината на производство е посочена върху
уреда.

Вайблинген, 19.09.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

в качеството на заместник

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations
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