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Roçador a gasolinaIBT 25-1

Instruções de utilização - Tradução do manual de instruções original
Ler o manual de instruções antes de utilizar a máquina.
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1. Linha
2. Linha de corte
3. Capa protetora
4. Varão
5. Guiador (lado do acelerador)
6. Gatilho do acelerador 
7. Chave de ignição
8. Alavanca de travamento
9. Alavanca do ar

10. Alojamento inicial
11. Depósito 

12. Tampa do fi ltro de ar
13. Arrancador
14. Tampa do silencioso
15. Ampola do combustível
16. Ligação do varão 
17. Ilhó de fi xação para alça de ombro
18. Suspensórios
19. Opcional: Recipiente doseador para mistura de 

gasolina/óleo
20. Opcional: Chave de velas
21. Opcional: Chave de umbraque
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INFORMAÇÃO TÉCNICA
Roçador a gasolina  IBT 25-1
Potência do motor                      kW 0,8 
Tipo de motor  motor a dois tempos 
                                                                                                           
Cilindrada cm³ 25
Combustível mistura  40:1  
Capacidade do depósito ml    500 
Ralentí rpm 3000 
Velocidade máxima  rpm 8500  
Amplitude de corte  cm 43  
Espessura do fio de nylon Ø mm 2.0
Capacidade da cabeça de nylon m 2 X 3
Cabeça de nylon  Automática (batendo na cabeça)
Peso (com o depósito vazio) kg 5.6
Nível de ruído garantido LwA dB (A)                        112
Nível de pressão sonora LpA, av 2) dB (A)  96.6   [K 3,0 dB(A)]

Aceleração total da vibração (EN ISO 7916)  m/s²     6.62   [K 1,5 m/s2]

Vibração ociosa (EN ISO 7916)                    m/s²     6.85   [K 1,5 m/s2]

Ferramenta de corte   Cabeça de corte de rosca

Reserva-se o direito de alterações técnicas sem aviso prévio.
Este produto está conforme a norma EN ISO 11806:2011 e cumpre as normas de segurança em vigor para roçadores 
a gasolina.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS DE SEGURANÇA:

1. Aviso de segurança.
2. Ler o manual de instruções antes de utilizar a máquina.
3. Usar protecção para a cabeça, olhos e ouvidos. Traje máscara de poeira como protecção contra poeira!
4. Usar calçado resistente.
5. Usar sempre luvas protectoras.
6. Manter uma distância de segurança entre as pessoas e a máquina, de pelo menos 15 metros.
7. Ter cuidados com os objectos que possam ser arremessados a grande velocidade.
8. Cuidado ao tentar cortar com a máquina materiais muito duros, o disco pode começar a rodar na direcção 

oposta.
9. Velocidade máxima recomendada.

10. ATENÇÃO: superfície quente.
11. PERIGO DE FERIMENTO! Os elementos de corte continuam a correr depois de desligar o motor. Perigo de 

ferida para dedos!
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
AVISO: O valor das vibrações indicado foi medido com 
um equipamento estandardizado. Este valor pode ser 
utilizado tanto para comparações com outros equipa-
mentos como para avaliar provisoriamente a velocidade 
através das vibrações.
ATENÇÃO: O valor das vibrações pode variar depen-
dendo do uso da máquina e da sua montagem e ser 
superior ao indicado. É aconselhado seguir todas as 
instruções de segurança e protecção do utilizador, tendo 
sempre em conta o nível de vibrações e as condições 
reais de uso. Nesse sentido deve tomar-se em consi-
deração todas as fases de funcionamento da máquina, 
como por exemplo quando está parada ou a trabalhar.
ATENÇÃO: A exposição prolongada às vibrações pode 
causar lesões e distúrbios neurovasculares (conhecido 
também como “Fenómeno de Raynaud” ou “Mão bran-
ca”) principalmente a pessoas que tenham problemas de 
má circulação. Os sintomas podem afectar as mãos e os 
dedos e são manifestados com a perda de sensibilidade, 
entorpecimento, prurido, dor, descoloração ou outras al-
terações da pele. Estes sintomas podem agravar-se em 
zonas de baixa temperatura ambiental e/ou por um uso 
excessivo dos suspensórios. Quando sentir os sintomas 
acima descritos, deverá reduzir o tempo de utilização da 
máquina e consultar um médico.
Não é possível evitar o ruído da máquina, desta forma 
deverá respeitar os horários autorizados para trabalhar 
com o roçador. Deverá cumprir o horário de descanso, 
assim como limitar também a duração do trabalho ao 
que for realmente imprescindível. O utilizador da má-
quina e as pessoas que se encontrem nas imediações 
próximas devem usar auriculares protectores para sua 
própria segurança.
Dados relativos à emissão de ruído segundo a Lei Ale-
mã de segurança de produtos (ProdSG) e a directriz de 
maquinaria da CE: O nível de pressão acústica no local 
de trabalho pode exceder os 80 dB(A). Neste caso, o 
utilizador deve tomar medidas de protecção contra o 
ruído, utilizando por exemplo auriculares.

Atenção:
Ao utilizar esta máquina deve tomar algumas medidas 
de segurança para evitar lesões ou ferimentos. Deve ler 
atentamente o manual de instruções e tê-lo sempre à 
mão para quando for necessário consultar. Se a máqui-
na for utilizada por outra pessoa, esta deverá também 
ler as instruções de utilização e de segurança. Não nos 
responsabilizamos por lesões ou acidentes causados 
pelo desconhecimento das instruções de utilização da 
máquina.

Instruções de segurança

AVISO
Ler as instruções de segurança e de utilização. Se 
não as seguir, poderá sofrer choques eléctricos, queima-
duras e/ou lesões graves.
Guardar o manual de instruções num local seguro 
para o poder utilizar no futuro.

Equipamento de segurança 
Ao trabalhar com a máquina deve colocar a pala de pro-
tecção para evitar que os detritos que se encontram no 
chão sejam arremessados a grande velocidade. A lâmina 
integrada na pala de protecção do fio de corte, corta o fio 
automáticamente na medida certa.
1. Ler atentamente o manual de instruções. Deve fami-

liarizar-se com a configuração e o uso correcto da 
máquina.

2. Nunca permitir que crianças ou outras pessoas que 
não estão familiarizadas com a máquina a utilizem. A 
idade mínima para a sua utilização pode estar regu-
lamentada localmente.

3. Nunca trabalhar com a máquina quando estiverem 
pessoas, especialmente crianças próximas da zona 
de trabalho.

4. O motor não deverá ser arrancado nem deixado a 
funcionar em locais fechados ou edifícios. Os gases 
de descarga do motor contêm o perigoso monóxido 
de carbono.
 Cuidado!
 Manter uma distância de segurança de pelo menos 

15 metros. Caso alguém se aproxime, desligar a 
máquina imediatamente.

 Ter em conta que o utilizador da máquina é res-
ponsável pelos possíveis acidentes que envolvam 
outras pessoas ou os seus bens.

Preparar-se para o trabalho
1.  Utilizar calçado resistente e calças compridas en-

quanto estiver a cortar. Não andar descalço ou com 
sandálias.

2.  Verificar se a zona onde vai trabalhar com a máquina 
tem objectos pelo chão que possam ser arremessa-
dos e retirá-los.

3.  ¡Cuidado! A gasolina é muito inflamável:
   -  Armazenar a gasolina apenas em recipientes pró-

prios.
   -  Encher o depósito do combustível em zonas de ar 

livre e não fumar enquanto o fizer.
   -  Encher o depósito antes de pôr o motor a trabalhar. 

Não abrir o tampão do depósito ou adicionar gaso-
lina enquanto o motor estiver a trabalhar ou ainda 
estiver quente.

   -  Não ligar o motor se houver gasolina a transbordar 
do depósito. Retirar a máquina da zona onde foi 
derramado o combustível. Não ligá-la enquanto os 
vapores da gasolina não se tenham evaporado por 
completo. 

   - Por motivos de segurança, o depósito de gasolina 
e as suas peças devem ser substituídos caso se 
encontrem danificados.

4.  Substituir o escape caso esteja danificado.
5.  Antes de utilizar a máquina, fazer uma inspecção 

geral verificando toda a máquina, assegurar-se que 
os parafusos e a unidade de corte não estão gastos 
ou danificados. Para evitar o descalibre, as peças de 
corte e os parafusos que estiverem gastos devem ser 
substituídos por uns novos.

6. Limpe a gasolina extravasada imediatamente. Neste 
caso, todas as fontes de ignição devem ser mantidas 
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afastadas e o arranque do motor deve esperar até 
que toda a gasolina tenha evaporado. 

7. Verifique regularmente o estado da cabeça de cor-
te. Todas as peças avariadas deverão ser trocadas 
imediatamente. Observe, quando da substituição de 
peças, as medidas de precaução necessárias. 

8. Somente utilize, para a manutenção deste apara-
-relvas, peças sobresselentes originais. Estas peças 
podem ser compradas junto ao seu revendedor de 
contrato. O uso de peças não originais ou de outras, 
acessórias ou suplementares, não previstas para 
este apara-relvas, pode levar a sérios ferimentos da 
pessoa que nele trabalha e invalidar a sua garantia. 

9. Somente trabalhe com este aparelho em áreas exter-
nas bem ventiladas. Em locais fechados, a elimina-
ção de monóxido de carbono pode ser mortal.

Utilização
1. Usar roupa adequada e resistente para que sirva 

de protecção, como por exemplo calças largas, cal-
çado de trabalho, luvas resistentes, capacete, más-
cara para a cara, óculos e auriculares de protecção.

2. Guardar a máquina num local seguro. Abrir o tam-
pão do depósito lentamente para libertar os gases 
que se possam ter acumulado. Para evitar riscos de 
incêndio, assegurar-se de que põe a máquina a tra-
balhar a pelo menos três metros do local onde abas-
teceu com o combustível.

3. Desligar a máquina antes de a guardar.
4. Segurar sempre firmemente o roçador com am-

bas as mãos. Os dedos devem envolver completa-
mente os punhos do guiador.

5. Verificar se os parafusos e porcas estão bem 
apertados. Não utilizar a máquina se não se encon-
trar em boas condições, se não estiver completamen-
te montada e de forma segura.

6. Verificar se os cabos estão limpos e secos sem 
resíduos de gasolina.

7. Pôr a cabeça de corte à altura desejada. Evitar o 
contacto da cabeça de corte com objectos pequenos 
(por exemplo pedras). Ao cortar num terreno inclina-
do, posicionar o roçador para a parte mais alta e o 
operador da máquina na parte mais baixa. Nunca tra-
balhar num terreno muito inclinado ou escorregadio.

8. Inspeccionar a zona de trabalho. Podem haver ob-
jectos duros como pedras, peças de metal ou outros, 
que possam ser colhidos pela máquina e serem lan-
çados a grande velocidade, causando estragos.

9. Manter o Corpo e a roupa afastados da cabeça 
de corte quando puser a máquina a trabalhar. Antes 
de ligar o motor não esquecer que a cabeça de corte 
deve estar afastada de qualquer obstáculo.

10. Desligar sempre o motor antes de fazer qualquer 
tipo de manutenção na cabeça de corte.

11. Guardar a máquina e os acessórios num local 
seguro, longe de chamas, fontes de calor, faíscas, 
como por exemplo caldeiras de aquecimento, máqui-
nas de secar, fogões a gás ou aquecedores portáteis.

12. Limpar sempre os resíduos de erva na pala de pro-
tecção, na cabeça de corte e no motor.

13. O roçador deve ser utilizado, ajustado e reparado 
apenas por pessoas qualificadas para tal.

14. Se não estiver familiarizado com a utilização do 
roçador, deve praticar com a máquina com o motor 
desligado (AUS/OFF).

15. Verificar sempre a zona em que vai cortar, pode 
haver objectos duros como pedras, peças de metal, 
garrafas, etc. que a máquina pode colher e lançar a 
grande velocidade, o que pode causar feridas graves 
à pessoa que utiliza a máquina, assim como estragá-
-la definitivamente. Se tocar sem querer num objecto 
sólido com o roçador, desligar imediatamente o mo-
tor e verificar se houve algum estrago na máquina. 
Nunca utilizar a máquina se esta estiver estragada 
ou defeituosa.

16. Aparar ou cortar sempre numa velocidade média/
alta. Não trabalhar com o motor devagar quando co-
meçar a cortar ou enquanto corta.

17. Utilizar a máquina apenas para o uso a foi desti-
nada, aparar ou cortar erva.

18. Quando trabalhar com a máquina nunca segurar a 
cabeça de corte a uma altura superior à do joelho.

19. Não utilizar o roçador se houver alguma pessoa 
ou animal por perto. Manter uma distância mínima 
de 15 metros entre o utilizador da máquina e outras 
pessoas ou animais enquanto estiver a cortar. Quan-
do cortar no chão manter uma distância mínima de 
30 metros. 

20. Quando trabalhar num terreno inclinado posicio-
nar o roçador na parte mais alta e o trabalhador na 
parte mais baixa. Trabalhar apenas em terrenos que 
estejam firmes e seguros.

Instruções complementares
1.  UTILIZAR a gasolina recomendada nas instruções 

de utilização. Consultar sempre as instruções dadas 
no capítulo „Combustível e óleo“. Não utilizar com-
bustível sem a mistura correcta para motores a dois 
tempos. Se o fizer poderá danificar o motor e anular 
a garantia do fabricante da máquina.

2.  NÃO FUMAR enquanto estiver a encher o depósito 
de gasolina ou enquanto trabalha com a máquina.

3.  NÃO UTILIZAR A MÁQUINA SEM O ESCAPE. A 
tampa do escape deve estar bem montada.

4.  NÃO TOCAR NO CANO DE ESCAPE nem com 
as mãos nem com o corpo. Segurar na máquina de 
forma que os dedos contornem completamente os 
punhos do guiador. 

5.  UTILIZAR A MÁQUINA NUMA POSICIÇÃO CON-
FORTÁVEL. Não utilizar a máquina se tiver pouco 
equilíbrio, com os braços levantados ou somente 
com uma mão. Utilizar sempre as duas mãos para 
manusear a máquina e de forma que os dedos con-
tornem completamente os punhos.

6.  Manter sempre a cabeça no solo enquanto manu-
sear a máquina.

7.  Utilizar o roçador somente para o uso a que foi desti-
nado, para cortar ou aparar erva.

8.  Não utilizar a máquina durante períodos longos, fa-
zer regularmente pausas para descanso.

9.  NÃO UTILIZAR A MÁQUINA SE ESTIVER SOB A 
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DROGAS.

10. UTILIZAR A MÁQUINA APENAS SE ESTIVER BEM 
MONTADA E EM BOAS CONDIÇÕES DE USO.
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11. Qualquer modificação, acrescento ou retiro de peças, 
pode pôr em perigo a segurança das pessoas e anu-
lar automaticamente a garantia do fabricante.

12. Não utilizar a máquina próxima de líquidos ou gases 
combustíveis, seja em espaços fechados ou ao ar li-
vre, pois pode provocar explosões ou incêndios.

13. NÃO UTILIZAR OUTROS ACESSÓRIOS DE COR-
TE. Para sua segurança, utilizar apenas acessórios 
e outros equipamentos complementares que estejam 
incluídos na lista do manual de instruções recomen-
dado pelo fabricante. A utilização de peças ou aces-
sórios não recomendados pelo fabricante podem pro-
vocar lesões ao utilizador da máquina.

Regras de segurança para manusear o disco
1.  TER EM CONTA TODOS OS AVISOS e instruções 

para manusear o disco.
2.  Se houver objectos no chão que não possam ser 

cortados com o roçador, estes podem provocar ri-
cochete no disco o que pode causar lesões graves 
nos braços e pernas do operador. Assegurar-se de 
que qualquer pessoa ou animal se encontram a pelo 
menos15 metros de distância da zona de trabalho. Se 
a cabeça de corte tocar em algum objecto estranho, 
desligar imediatamente a máquina. Verificar se a ca-
beça de corte tem algum estrago. Substituir o disco 
sempre que se encontrar empenado ou danificado.

3.   O DISCO COLHE OBJECTOS E LANÇA-OS COM 
MUITA FORÇA. Isto pode provocar cegueira ou outro 
tipo de lesões. Utilizar protecção para os olhos, cara 
e pernas. Retirar sempre todos os objectos estranhos 
que possam estar na zona de trabalho e assegurar-
-se de que qualquer pessoa ou animal se encontram 
a pelo menos15 metros de distância.

4.  Antes de utilizar a máquina verificar cuidadosa-
mente se não tem nenhum problema. Não utilizar 
o roçador se as peças da cabeça não estiverem bem 
montadas.

5.  AO SOLTAR O GATILHO DO ACELERADOR A VE-
LOCIDADE DO DISCO REDUZ AUTOMATICAMEN-
TE. Ao desligar a máquina o disco ainda gira podendo 
assim causar ferimentos e estragos nos objectos que 
se encontrem por perto. Antes de fazer qualquer tipo 
de manutenção na cabeça, desligar o motor e certifi-
car-se que o disco parou completamente.

6.  ZONA DE PERIGO A MENOS DE 15 METROS DE 
DIÂMETRO. Todas as pessoas que estejam dema-
siado perto do roçador podem sofrer lesões. Cer-
tificar-se que qualquer pessoa ou animal estejam a 
mais de 15 metros de distância do diâmetro da zona 
de perigo.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Abrir a embalagem e retirar a máquina com cuidado.

• Tirar o material da embalagem e os protecto-
res de transporte

• Verificar se estão todos os componentes.
• Verificar se a máquina e os seus acessórios estão dani-

ficados devido ao transporte.

• Guardar a embalagem num local seguro até expirar o 
período de garantia.

ATENÇÃO:
A máquina e as embalagens não são brinquedos. As 
crianças podem tentar brincar com os sacos plásti-
cos, autocolantes e outras peças pequenas e correr 
o risco de engoli-las e asfixiarem.

USO A QUE FOI DESTINADA
Esta máquina foi concebida para cortar relvados ou er-
vas. É fundamental cumprir as instruções de utilização do 
fabricante para utilizar a máquina adequadamente. Qual-
quer outra utilização que não a destinada nas instruções 
pode causar danos na máquina e pôr em risco quem a 
utiliza de forma incorrecta. Ler as restrições nas instru-
ções de segurança. Ter em conta que esta máquina não 
foi concebida para uso profissional ou para aplicações in-
dustriais. Não é assumida a responsabilidade se a máqui-
na for usada para estes fins ou para actividades similares.

Atenção: Devido às lesões físicas que o utilizador da 
máquina possa vir a sofrer, não se devem realizar os 
seguintes trabalhos com o roçador: Limpar caminhos ou 
triturar madeira de árvores ou restos de poda. O roçador 
não deve ser utilizado também para nivelar buracos no 
chão ou pequenos montes de terra. Por motivos de se-
gurança, o roçador não deve ser utilizado como unidade 
de tracção para outras ferramentas. A máquina deve ser 
utilizada somente para o uso a que foi destinada. Qual-
quer outra utilização é considerada inadequada. A pessoa 
que utiliza a máquina e não o fabricante, é responsável 
por todo e qualquer estrago ou lesão causada pelo uso 
indevido acima descrito.

Antes de trabalhar com o roçador
Montagem
1 Ajustar o guiador (figuras 2)
Ajustar o guiador como é mostrado nas figuras 2. Com 
a ajuda dos suspensórios encontrar a posição ideal do 
guiador para trabalhar com a máquina e apertar bem os 
parafusos. O guiador deve ser montado como mostra a 
figura 1. Para alterar a posição do guiador, desapertar 
os parafusos.

2 Montar a pala de protecção
Atenção: Ao trabalhar com o roçador com disco, montar 
sempre a pala de protecção. Montá-la como mostram as 
figuras 3-4.

4 Montagem ou substituição da cabeça de nylon

A montagem da cabeça de nylon é mostrada na figura 
20a-24. Para retirar a cabeça de nylon deve fazer a ope-
ração inversa.
Alinhar o orifício da falange superior com a ranhura que 
se encontra por baixo, bloqueá-la com a chave de blo-
queio e apertar a cabeça de nylon sobre a rosca esquer-
da.

5. Determinar a altura de corte (figuras 32)
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¡ATENÇÃO! – Utilizar sempre o roçador com os 
suspensórios. Fixar a correia depois de ligar 
a máquina com o motor a trabalhar ao ralenti. 
Desligar o motor antes de tirar a correia. 

• Engatar o gancho da correia no fixador (Fig. 17).
• Nunca colocar o suspensório de forma diagonal so-

bre o ombro e o peito mas apenas sobre um ombro 
para no caso de perigo poder retirar rapidamente a 
máquina do corpo.

NOTA: ¡Não ligar o motor com o suspensório colocado!
Antes de reutilizar o roçador certificar-se que:
• O depósito de combustível não pinga.
• Os equipamentos de segurança e protecção estão 

completos e funcionam bem.
• Os parafusos estão bem apertados.
• Todas as peças móveis, giram com facilidade. 

Combustível e óleo
Combustíveis recomendados
Utilizar apenas uma mistura de gasolina sem chumbo e 
óleo especial para motores de dois tempos. Misturar a 
gasolina e o óleo como indica a tabela de mistura de 
combustíveis.
Depois agitar bem o recipiente.
Atenção: Não utilizar nenhuma mistura que tenha esta-
do guardada durante mais de 90 dias.
Atenção: Não utilizar nenhum óleo para motor de dois 
tempos que recomende uma proporção de mistura de 
100:1. A garantia do fabricante não cobre os estragos 
causados no motor devido a uma lubrificação insuficiente.
Atenção: Para transportar e armazenar combustível, 
usar apenas recipientes próprios. 
Verter as respectivas quantidades de gasolina e óleo 
para motor de dois tempos no recipiente doseador para 
mistura fornecido (ver a medida impressa). Depois agitar 
bem o recipiente. 

4. Tabela de mistura de combustível
Proporção da mistura: 40 partes de gasolina para uma 
parte de óleo.
           Gasolina     Óleo para motor de dois tempos 
 1  litro   25 ml
 5  litros 125 ml

UTILIZAÇÃO
Ter em atenção as normas locais sobre a protecção con-
tra o ruído que podem variar de local para local.
1. Arranque da máquina com o motor frio
Encher o depósito com a quantidade suficiente de mistu-
ra de gasolina e óleo. 
Ver o ponto „Combustível e óleo“.
1. Pôr a máquina numa superfície estável e plana.
2. Pôr a alavanca do ar (figura 9) na posição „ “  (figura 10).
3. Pressionar a ampola do combustível 8 vezes (figura 11).
4. Segurar bem a máquina e puxar o arrancador (figura 

12) até sentir resistência. Depois puxar o arrancador 
com rapidez 2-3 vezes. A máquina deverá começar 

a trabalhar. Atenção: Não permitir que o arrancador 
volte completamente para trás, pois pode provocar 
estragos.

5. Pôr o interruptor de ligar e desligar (figura 13 ) em „RUN“.
6. Se o motor ligar de repente aquecer durante 10 se-

gundos aproximadamente.
Atenção: O fio ou o disco começam a funcionar no 
momento em que o motor arranca, se o gatilho do 
acelerador estiver bloqueado, desbloqueá-lo e o mo-
tor deverá ficar a trabalhar no ralenti.

7. Se o motor não arrancar, repetir o ponto 1-6. 
Nota: Se o motor não arrancar depois de várias tentati-
vas, ler o ponto „Resolução de problemas“. Nota: Ao pu-
xar, manter sempre a corda de arranque numa posição 
recta. Se ao puxar formar um ângulo, pode provocar uma 
fricção no ilhós. Esta fricção dilata a corda e provoca um 
desgaste mais rápido. Suster sempre a mão quando a 
corda recua. Não soltar a corda quando está completa-
mente esticada.

Parar o motor
Paragem urgente:
Se for necessário parar a máquina de repente, mudar o 
interruptor de ligar/desligar para a posição „Stop“ ou „0“.
Procedimento normal:
Largar o gatilho de aceleração e esperar até que o motor 
tenha desacelerado até ficar ao ralenti. Depois, mudar o 
interruptor de ligar/desligar para a posição „Stop“ ou „0“.

Instruções de utilização
Todas as reparações e manutenções devem ser feitas 
sempre com a máquina desligada.

Aumentar o fio de nylon
¡Cuidado! Não utilizar nenhum tipo de fio metálico ou fio 
metálico plastificado na cabeça do roçador pois poderia 
causar graves lesões ao operador. Para aumentar o fio 
de nylon, acelerar a fundo e bater levemente com a ca-
beça do roçador contra o chão. O fio de nylon aumentará 
automaticamente. A lâmina situada na pala de protecção 
cortará o fio de nylon na medida certa (figura 18).
Atenção: Eliminar todos os restos de relva e vegetação 
de forma regular para evitar que o varão sobreaqueça. 
Os restos de erva e vegetação podem-se acumular de-
baixo da pala de protecção (figura 19), o que impede o 
arrefecimento da vareta. Tirar cuidadosamente os resí-
duos com uma chave de fendas.

Diferentes procedimentos de corte
Se o fio de nylon estiver bem montado, a máquina pode 
cortar relva e ervas altas de acesso difícil como por 
exemplo as que estão junto às vedações, muros ou ali-
cerces, ou em redor das árvores. Também se pode utili-
zar como uma foice, para eliminar vegetação ao nível do 
chão para arranjar melhor um jardim.
Nota: Mesmo com muito cuidado, cortar junto a alicer-
ces, pedras, muros de betão, etc., o fio de nylon terá um 
desgaste mais rápido que o habitual.

Roçar / cortar o relvado
Balancear o roçador de um lado para o outro como se 
fosse uma foice. Manter a cabeça de nylon sempre pa-
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ralela ao chão. Examinar bem a zona de relvado que se 
vai cortar e determinar a altura de corte desejada. Ajustar 
a cabeça de nylon para conseguir um corte mais homo-
géneo (figura 9d).

Roça baixa
Segurar no roçador fazendo um ângulo leve para a fren-
te, de forma que a parte inferior da cabeça esteja por 
cima do chão e que o fio de nylon esteja no ponto de cor-
te correcto. Roçar sempre com o roçador longe do corpo.

Roçar junto a vedações / alicerces
Ao roçar junto a cercas, vedações, muros ou alicerces, 
certificar-se que o fio de nylon não lhes toca. Se o fio 
de nylon entrar em contacto com pedras, muros ou ali-
cerces, vai raspar e desgastar-se rapidamente. Se tocar 
numa grelha metálica vai partir-se.

Roçar junto a árvores
Ao roçar junto a troncos de árvore, aproximar-se devagar 
e com cuidado para evitar que o fio de nylon toque no 
tronco. Ir caminhando devagar à volta da árvore, cortan-
do da esquerda para a direita. Aproximar-se da erva ou 
vegetação com a ponta do fio de nylon e inclinar a cabe-
ça do roçador ligeiramente para a frente.
¡Cuidado! Ter muito cuidado ao cortar o relvado. Asse-
gurar-se de que as pessoas e os animais se encontram 
a pelo menos 30 m da máquina quando realizar este tipo 
de trabalho.

Limpar
Limpar consiste em cortar toda a vegetação ao nível do 
chão. Para fazê-lo, inclinar a cabeça do roçador num ân-
gulo de 30 graus para a direita. Pôr o guiador na posição 
mais adequada e confortável possível. Ter em conta que 
ao fazer este tipo de trabalho aumenta o risco de lesões 
do trabalhador, das pessoas que se encontrem perto e 
dos animais, assim como danos materiais a proprieda-
des devido aos objectos (por exemplo, pedras) que pos-
sam ser lançados (figura 17).
¡Cuidado!  Não utilizar a máquina para remover objectos 
do caminho, etc..! Esta máquina tem potência suficiente 
para lançar pequenas pedras e outros objectos a mais 
de 15 metros, o que pode causar estragos em carros, 
casas e janelas.

Serrar
Esta ferramenta não é adequada para serrar.

Bloqueios
Se o disco ficar bloqueado devido à vegetação ser muito 
densa, desligar o motor imediatamente. Tirar a erva e os 
arbustos antes de voltar a ligá-la.

Evitar ressaltos
Ao trabalhar com um disco, se este tocar num obstácu-
lo sólido (como o tronco de uma árvore, um ramo, uma 
pedra ou alguma coisa do género), corre o risco da má-
quina ressaltar. Se tal acontecer, a máquina pode retro-
ceder bruscamente e o disco pode começar a girar no 
sentido contrário. Se tal acontecer, o trabalhador pode 
perder o controlo da máquina. Não usar o roçador com 
o disco perto de estruturas metálicas, marcos de pedra 

ou alicerces.
Para cortar caules grossos, posicionar o disco como é 
mostrado na figura 9f para evitar os ressaltos.

LIMPEZA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO 
DE PEÇAS
Limpeza
• Manter o equipamento de protecção, as ranhuras de 

ventilação e a carcaça do motor limpas de qualquer su-
jidade. Limpar a máquina com um pano limpo ou com 
ar comprimido a baixa pressão.

• Recomendamos a limpeza da máquina depois de cada 
utilização.

• Limpar frequentemente a máquina com um pano húmi-
do e um pouco de sabão. Não utilizar detergentes ou 
dissolventes, uma vez que podem danificar as partes 
plásticas. Evitar que entre água na máquina.

Manutenção 
Desligar sempre a máquina e o cabo da vela de ignição 
antes de qualquer tipo de manutenção.
Substituir o fio de nylon / e a cabeça de nylon
1. Desapertar a cabeça de nylon com a ferramenta for-

necida e tirar o parafuso da cabeça de nylon (figuras 
20). 
Atenção: Rosca à esquerda.

2. Tirar a cabeça de nylon da cabeça. (figura 20b).
3. Limpar os restos de fio de nylon que possam haver.

Manutenção do filtro do ar
Um filtro de ar sujo reduz a potência do motor, ao dimi-
nuir o fluxo de ar que chega ao carburador. Por isso, é 
fundamental verificá-lo regularmente. O filtro do ar deve 
ser verificado a cada 25 horas de funcionamento e limpo 
caso necessário. Se o ar estiver muito sujo, o filtro do ar 
deve ser verificado com mais frequência.
1.  Tirar a tampa do filtro do ar (figura 27a+b).
2.  Tirar o elemento do filtro.
3.  Limpar o elemento do filtro dando pequenas panca-

das para o sacudir ou soprá-lo com ar comprimido.
4.  A montagem é feita na ordem inversa do que atrás foi 

referido.
Atenção: Nunca limpar o filtro do ar com gasolina ou 
com dissolventes combustíveis.

Manutenção da vela de ignição
A folga dos eléctrodos da vela deve ser de 0.6-0.7 mm. 
Apertar a vela entre 12 y 15 N m. Verificar se a vela tem 
sujidade após as primeiras 10 horas de utilização da má-
quina e caso necessário limpá-la com uma escova de 
aço. Depois limpar a vela a cada 50 horas de funciona-
mento.
1.  Tirar o cabo da vela com um movimento de rotação.
2.  Tirar a vela com a chave fornecida.
3.  A montagem é feita pela ordem inversa.

Afiar a lâmina do fio de nylon
Com o tempo, a lâmina do fio de nylon perde a capaci-
dade de corte. Se tal acontecer, desapertar os 2 parafu-
sos que unem a lâmina à pala de protecção. Segurar a 
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lâmina num torno e afiá-la com uma lima plana de forma 
que não altere o ângulo da extremidade. Limar apenas 
num sentido.

Afinar o carburador
Atenção: A afinação do carburador deve ser feita apenas 
por técnicos qualificados. A tampa do filtro do ar deve ser 
tirada como mostram as figuras 10a e 10b, antes de se 
fazer qualquer tipo de manutenção ao carburador.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Armazenamento
Atenção: Não guardar a máquina mais de 30 dias sem 
seguir os passos abaixo descritos.

Guardar a máquina
Se a máquina for guardada mais de 30 dias, deve ser 
preparada para isso. Caso contrário, os restos de com-
bustível do carburador vão evaporar-se e formar uma es-
pécie de goma, que poderá vir a dificultar o arranque da 
máquina assim como uma reparação cara.
1.  Tirar lentamente o tampão para ir perdendo a pres-

são que aí possa estar. Vazar o depósito com cuida-
do.

2.  Ligar o motor e deixá-lo a funcionar para que consu-
ma todo o combustível que possa haver no carbura-
dor até o motor parar.

3.  Deixar arrefecer o motor (5 minutos aprox.).
4.  Tirar a vela de ignição.
5.  Adicionar uma colher de óleo de 2 tempos na câmara 

de combustão. Puxar a corda do arrancador lenta-
mente várias vezes para que o óleo seja distribuído 
pelos componentes internos. Voltar a montar a vela.

Nota: Guardar a máquina num local seco e longe de 
possíveis fontes de ignição, como fogões, caldeiras ou 
aquecedores a gás, etc.

Voltar a pôr a máquina a trabalhar
1.  Colocar a vela.
2.  Puxar a corda do arrancador com rapidez para elimi-

nar o excesso de óleo na câmara de combustão.
3.  Limpar a vela e verificar se os eléctrodos têm a folga 

adequada ou substituir por uma vela nova com a fol-
ga adequada.

4.  Preparar a máquina para o funcionamento.
5.  Encher o depósito com a proporção correcta de com-

bustível e óleo. Ver a secção do combustível e óleo.

Transporte
• Se precisar de transportar a máquina, primeiro deve 

vazar o depósito de combustível como foi explicado no 
capítulo „Armazenamento”. Limpar a sujidade da má-
quina com uma escova. Desmontar o guiador como foi 
explicado no capítulo „Montagem”.

• Conecte o aparelho durante o transporte.
• Esvazie o depósito de combustível antes de transportar. 

Feche a tampa de combustível antes de transportar.
• Quando do transporte o aparelho, a protecção da lâ-

mina deverá ser colocada.

EVACUAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Não verter restos de óleo ou de mistura para o esgoto, 
nem para o chão, evacuá-los de forma ecológica, como 
por exemplo num posto de recolha autorizado. Se a 
máquina deixar de ter utilidade, não deve livrar-se dela 
metendo-a junto com o lixo doméstico mas sim num local 
apropriado para o efeito. Bazar o depósito do óleo e do 
combustível cuidadosamente, entregando os restos num 
posto de recolha autorizado. As peças de material sinté-
tico e de metal podem ser reparadas nos locais próprios, 
separadas e recicladas para nova reutilização na cadeia 
de produção. A informação relativa à evacuação também 
pode ser solicitada às autoridades locais competentes.

GARANTIA
Para esta ferramenta, a empresa fornece ao usuário final 
- independentemente das obrigações do retalhista resul-
tantes do contrato de compra - as seguintes garantias:
O período de garantia é de 24 meses a contar da data 
de entrega do aparelho que deve ser comprovada pelo 
documento de compra original.

Para uso comercial e uso para alugar, o período de 
garantia é reduzido para 6 meses. Peças de desgaste, 
baterias recarregáveis e defeitos causados pelo uso 
de acessórios não conformes, reparações com peças 
que não sejam originais do fabricante, uso da força, 
pancadas e rupturas, bem como sobrecarga maliciosa 
do motor estão excluídos desta garantia. A garantia de 
substituição apenas inclui peças defeituosas, não equi-
pamentos completos.
A garantia de reparação deve ser realizada exclusiva-
mente por parceiros autorizados ou pelo serviço de apoio 
ao cliente da empresa.No caso de intervenção de pes-
soal não autorizado, a garantia será anulada.

Todos os custos de envio ou de entrega, bem como 
quaisquer outras despesas subsequentes, serão supor-
tados pelo cliente.
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REPARAR AVARIAS DO MOTOR

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA  SOLUÇÃO

O motor não arranca, ou 
arranca mas deixa de 
funcionar

Procedimento incorrecto Ter em conta a informação das instruções de 
funcionamento

Mistura de ar/combustível                                                        
do carburador incorrecta

Dirigir-se a um reparador autorizado para 
ajustar o carburador

Vela de ignição enferrujada Limpar/ajustar a vela de ignição ou substituí-la  

Filtro do combustível entupido Mudar o filtro do combustível

O motor arranca mas não 
funciona na potência máxima                            

Posição incorrecta da alavanca 
do ar

Pôr a alavanca na posiçã RUN 
(funcionamento)        

Filtro do ar sujo Retirar o filtro, limpá-lo e voltar a montá-lo

Mistura de ar/combustível do
carburador incorrecta

Dirigir-se a um reparador autorizado
para ajustar o carburador

O motor não funciona de 
forma suave 

Folga da vela incorrecta Limpar/ajustar a vela de ignição ou substituí-la

Carburador ajustado 
incorrectamente   

Dirigir-se a um reparador autorizado para 
ajustar o carburador

Ruído excessivamente 
elevado

Mistura de combustível 
incorrecta      

Fazer a mistura correcta de combustível                                                                                                                                 
(ratio 40:1)

Carburador mal ajustado Dirigir-se a um reparador autorizado para 
ajustar o carburador



Prohlášení o konformitě s ES
Unia Europejska Deklaracja Zgodności
EK megfelelőségi nyilatkozat
EG-izjava o konformnosti
ES Vyhlásenie o zhode
Izjava o uskladenosti EC 
Декларация о соответствии изготовителя
Declaratie de conformitate pentru UE
Декларация за съответствие в ЕО
EG-atitikties deklaracija
EB Atbilstības deklarācija
EÜ vastavusdeklaratsioon
Декларація про відповідність виробника

Wir, We, Nous, Wij, Noi, Nosotros, Nós, Vi, Vi, Vi, Me, Εμείς σι υπσγράφσνες, Biz, My, My, Mi, Mi, My, Mi, Мы, Noi, 
Ние, Mes, Mēs, Meie, Ми

Ikra GmbH - Schlesierstraße 36 - D-64839 Münster - Germany, 
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt / declare under our sole responsibility that the product / déclarons 
sous notre seule responsabilité que la produit / verklaren enig in verantwoording, dat het product / dichiara sotto la 
propria responsabilità che i prodott / declaramos bajo responsabilidad propia que les producto / declaramos sob a nossa 
exclusiva responsabilidade que o produto / erklæere på eget ansvar, at produkter / er fullt ut og eneansvarlig for ar 
produkter / förklarar på eget ansvar att produkter / vakuutamme omalla vastuullamme, että seuraava tuote Nurmikon 
viimeistelijä / δηλώνουμε υπεύθυνα, ότι τα προϊόντα / sorumluluğu sadece bize ait olmak üzere, bu deklarasyonun 
dayandiği ürünlerın / tímto prohlašujeme ve výhradní odpovìdnosti, že produkty / oświadczamy niniejszym na naszą 
wyłączną odpowiedzialność, że produkty / kizárólagos felelősséggel kinyilatkoztatjuk, hogy termékeink / razlažemo 
v samotne odgovornosti, da  izdelek / prehlasujeme vo vlastnej zodpovednosti, že výrobky / na vlastitu odgovornost 
izjavljujemo da su proizvodi / настоящим заявляем и отвечаем, что электрокоса для травы / mūsų išimtine atsakomybe 
pareiškiame, kad gaminys / su uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka produkti / Käesolevaga kinnitab, et tooted /   
з повною відповідальністю заявляємо, що

Benzin Trimmer / Petrol trimmer / Coupe-bordures à essence / Benzinestrimmer / Trimmer a 
benzina / Cortabordes a gasolina / Serra seccionada a gasolina / Benzintrimmer / Bensindrevet 
gresstrimmer / Bensin Trimmer / Bensiinikäyttöinen trimmeri / Βενζινοκίνητο Χορτοκοπτικό / 
Benzinli Çim Kenar Kesme Makinesi / Benzínová strunová sekačka / Przycinarka benzynowa / 
Benzines fűkasza / Bencinska kosilnica na nitko / Kosa z bencinskim motorjem / Benzinski trimer  
/ Бензокоса / Motocoasă portabilă, pe benzină / Бензинов тример / Benzininė žoliapjovė / Benzīna 
trimmeris / Bensiinitrimmer / Бензиновий триммер

IBT 25-1
auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinien einschließlich Änderungen entspricht / to which this declaration relates correspond to the relevant basic 
safety and health requirements of Directives incl. modifications / faisant l’objet de la déclaration sont conformes aux 
prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées (y compris les changements) dans les 
Directives de la / waarop deze verklaring betrekking heeft, beantwoordt aan de van toepassing zijnde fundamentele 
veiligheids- en gezondheidseisen (inclusief veranderingen) van de Richtlijn / sono conformi ai Requisiti Essenziali di 
Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alle Direttive (comprensivi di modifiche) / a los cuales se refiere la presente 
declaración corresponden a las exigencias básicas de las normativa incl. modificaciones / a que se refere esta 
declaração corresponde aos requisitos essenciais de segurança e de saúde (incl. modificações) das Directivas / til 
hvilke denne erklæring henholder sig, tilsvarer de pågældende sikkerheds- og sundhedskrav efter retningslinjer af 
Europæisk fællesskab inklusive deres ændringer / som denne erklæringen gjelder for, svarer til gjeldende krav utlinjet 
i EFs direktiv for sikkerhet og helsevern (inkludert deres endringer) / som denna förklaring innefattar, uppfyller krav på 
säkerhet och hälsa (inklusive deras ändringar) / joita tämä vakuutus koskee, vastaavat EU:n määräysten vastaavia 
vaatimuksia turvallisuudesta ja terveyden suojelusta (niiden muutokset mukaan lukien) / τα οποία περιλαμβάνει αυτή 
η δήλωση, ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις των καθοδηγήσεων της ΕK για ασφάλεια και προστασία 
υγείας (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών τους) / sayılı AB direktifleinin ilgii güvenlik ve sağlik taleplerini (değişiklikler 
dahil) yerine getirdiklerini beyan ederiz / na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají pøíslušným bezpeènostním a 
zdravotním požadavkùm smìrnice (vèetnì zmìn) / do których odnosi się niniejsza deklaracja, odpowiadają odpowiednim 
podstawowym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia (włącznie ze zmianami) następujących Dyrektywa 
/ amelyekre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az  és beleértve ezek módosításait is, idevonatkozó biztonsági 
és egészségvédelmi követelményeinek / na katerega se nanaša ta izjava ustreza vsim varstvenim in zdravstvenim 
zahtevam (vštevši vse izmene) po normativu / na ktoré sa toto prehlásenie vzťahuje, vyhovujú platným bezpeènostným a 
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zdravotným požiadavkám EU-smerníc (vrátane zmien) / na koje se odnosi ova izjava, u skladu s postojeæim odredbama 
o sigurnosti i zdravlju EG-direktive te svim izmjenama i dopunama / удовлетворяет специальным требованиям 
директив включая изменения / la care se refera aceasta declaratie, corespund cererilor de securitate a functionarii 
si protectie a sanatatii (cu modificările ulterioare) ale directivelor UE / за които се отнася настоящата декларация, 
отговарят на съответните предпазни и здравословни изисквания  (включително направените промени) на 
Директивита / dėl kurių šis pareiškimas daromas, atitinka specialius EG-normatyvinius saugumo ir sveikatos 
reikalavimus (įskaitant pakeitimus) / kuriem paredzēta šī deklarācija, atbilst Direktīvu drošības un veselības (tostarp 
izmaiņas) pamata prasībām / et tooted mille suhtes vastav deklaratsioon kehtib, vastavad järgnevates direktiivides 
kehtestatud peamistele ohutus- ja tervishoiunõuetele: hõlmates ka vastavaid muudatusi / на які поширюється дана 
декларація, відповідають існуючим вимогам з безпеки і охорони здоров'я Директиви (включаючи зміни)

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2016/1628/EU, 2017/656/EU, 2000/14/EG+2005/88/EG
Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wur-
den folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen / For the relevant implementation of the 
safety and health requirements mentioned in the Directives, the following standards and/or technical specification(s) 
have been respected / Pour mettre en pratique dans les règles de l’art les prescriptions en matière de sécurité 
et de santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte des normes et/ou des spécifications 
techniques suivantes / Voor de desbetreffende tenuitvoerlegging van de in de Richtlijnen genoemde veiligheids en 
gesondheidseisen is rekening gehouden met de volgende normen en/of technische specificaties / Per la verifica 
della Conformità di cui alle Direttive sopra menzionate, sono state consultate le seguenti norme armonizzate EN 
e Specificazioni Tecniche Nazionali / Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias referentes a la 
seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fueron consultadas las siguientes normativas 
y especificaciones técnicas / Para a implementação relevante dos requisitos de segurança e saúde mencionados 
nas Diretivas, as seguintes normas e/ou especificações técnicas foram respeitadas / For at rigtig virkeliggøre 
sikkerheds- og sundhedskrav, som var nævnte i retningslinjer EF, var der udnyttede følgende normer og/eller 
tekniske specifikationer / For behørig iverksettelse av kravene til sikkerhet og helsevern anført i EFs direktiver, er 
følgende normer og/eller tekniske spesifikasjoner benyttet / För att uppfylla krav på säkerhet och hälsa från direktiv 
ES, har man använt följande normer och/eller tekniska specifikationer / EU:n määräyksissä mainittujen turvallisuus- ja 
terveydensuojelu- vaatimusten oikeaa toteuttamista varten on käytetty seuraavia normeja ja/tai teknisiä erittelyjä / 
Για τη σωστή πραγματοποίηση απαιτήσεων  ασφάλειας και προστασίας υγείας, αναφερόμενων στις καθοδηγήσεις 
της ΕK, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι κανόνες και/ή τεχνικοί καθορισμοί / AB direktiflerinde belirtilen güvenlik ve 
sağlik taleplerinin uygun biçimde uygulanması için aşağıdaki normlar ve/veya tekni k spesifikasyona (spesifikasyonlara) 
başvurulmuştur / Pøi øádné aplikaci bezpeènostních a zdravotních požadavkù, uvedených ve jmenovaných 
smìrnicích ES, byly využity následující normy a/nebo technické specifikace / Nastêpuj¹ce normy i/lub specyfickacje 
techniczne zosta³y uwzglêdnione w celu odpowiedniego wdro¿enia wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i zdrowia 
wymienionych w Dyrektywach / Az EG-irányelvekben megjelölt biztonsági és egészségvédelmi követelmények 
szakszerû megvalósításához a következõ szabványokat és/vagy mûszaki specifikáció(k) kerültek felhasználásra 
/ Za uresnièitev varnostnim in zdravstvenim zahtevam so predpisane sledeèe tehniène norme in specifikacije / 
Na odborné aplikáciu bezpeènostných a zdravotným požiadaviek, uvedených v týchto EU-smerniciach, sa použili 
nasledujúce normy a/lebo technické špecifikácie / Za struènu primjenu odredbi o sigurnosti i zdravlju imenovanih u EG-
direktivama upotrijebljene su sljedeæe norme i/ili tehnièke specifikacije / Изделие было разработано и изготовлено 
согласно следующим европейским нормам и техническим спецификациям / Pentru îndeplinirea corespunzatoare 
a prescriptiilor de securitate a functionarii si protectie a sanatatii mentionate în directivele UEE s-au respectat 
urmatoarele noerme si/sau specificari tehnice / За правилното прилагане на назованите в Директивите на ЕО 
предпазни и здравословни изисквания са взети следните стандарти и/или технически спецификации / Teisingam EG-
normatyviniuose nurodymuose nurodytų saugumo ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimui buvo remtąsi sekančiomis 
normomis ir/arba techninėmis specifikacijomis / Lai izpildītu nepieciešamo direktīvu drošības un veselības prasības, 
tika ievēroti sekojoši standarti un/vai tehniskās specifikācijas / Nendes direktiivides esitatud ohutus- ja tervishoiunõuete 
täitmiseks on järgitud järgnevaid standardeid ja/või tehnilisi spetsifikatsioone / Для коректної реалізації вимог з безпеки 
і охорони здоров'я, зазначених у даних директивах, були використані наступні нормативи і / або технічні 
специфікації:

EN ISO 11806-1:2011; EN ISO 14982:2009; AfPS GS 2014:01 PAK

Konformitätsbewertungsverfahren nach / Conformity assessment method to / Procédure d’évaluation de conformité voir / 
Procedure voor conformiteitsbeoordeling volgens / Procedura di valutazione della conformità secondo / Procedimiento 
de evaluación de conformidad según / Método de avaliação da conformidade / Konformitetsbedømmelsesmetode i 
h.t. / Metode for vurdering av samsvar i henhold til / Värderingsförfarande av konformitet enligt / Yhdenmukaisuuden 
arviointimenetelmä / Μέθοδος αξιολόγησης συμμόρφωσης σύμφωνα με το / ekine göre uygunluk değerlendirme 
yöntemi / Øízení k prohlášení o shodì podle / Postêpowanie oceny zgodności według / Egyezõségi értékelési 
eljárás a / Izmerjeni postopek po / Metódy vyhodnocovania zhody pod¾a / Postupak o postojanju konformnosti po 
/ Метод оценки соответствия согласно / Procedură de estimare a conformităþii corespunzător / Метод за оценка 
на съответствие съгласно / Atitikties įvertinimo procesas pagal / Atbilstības novērtēšanas metodes pēc / Vastavuse 
hindamise meetod / Метод оцінки відповідності згідно з додатком

Anhang V (Annexe V) / Richtlinie (Directive) 2000/14/EG



Gemessener Schallleistungspegel / measured acoustic capacity level / Niveau sonore mesuré / Gemeten 
geluidsvermogensniveau / livello di potenza sonora misurato / Nivel de ruido medido / Nível de capacidade acústica 
medido / målt lydeffektniveau / Målt lydeffektnivå / Mätt ljudeffektsnivå / mitattu äänen tehotaso / μετρημένη στάθμη 
ηχητικής ισχύος / Ölçülen gürültü seviyesi / mìřená hladina akustického výkonu / ustalony przez pomiar poziom 
ciśnienia akustycznego / mért hangteljesítményszint / izmerjeni nivo jakosti zvoka / Nameraná hladina akustického 
výkonu / izmjerena razina jaèine zvuka / измеренный уровень акустической мощности / nivel moderat al puterii 
acustice / измерено ниво на звукова мощност / Išmatuotas triukšmo lygis / izmērītais skaņas jaudas līmenis / 
Mõõdetud müravõimsuse tase / виміряний рівень акустичної потужності

LWA 109,7 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel / guaranteed acoustic capacity level / Niveau sonore garanti / Gegarandeerd 
geluidsvermogensniveau / livello di potenza sonora garantito / Nível de potência acústica garantido / Nível de 
capacidade acústica garantido / Garanteret lydeffektniveau / Garantert lydeffektnivå / Garanterad ljudeffektsnivå / taattu 
äänen tehotaso / εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος / Garanti edilen gürültü seviyesi / zaruèená hladina akustického 
výkonu / gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego / garantált hangteljesítményszint / garantirani nivo jakosti zvoka / 
Zaruèená hladina akustického výkonu / zajamèena razina jaèine zvuka / гарантированный уровень акустической 
мощности / nivel garantat al puterii acustice / гарантирано ниво на звукова мощност / garantuotas triukšmo lygis / 
garantētais skaņas jaudas līmenis / Garanteeritud müravõimsuse tase / Випробувальна лабораторія 

LWA 112 dB (A)  

Prüfstelle / Testing laboratory / Service de contôle / Keuringsdienst / Ufficio di controllo / Punto de ensayo / Posto 
de controlo / Angivet kontor / Navngitt institusjon / Nämnt organ / Nimetty paikka / Ορισμένη υπηρεσία / Belirtilen 
yer / Kontrolní / Placówka kontrolna / Megnevezett hely / Meritve narejene pri / Skušobné miesto / Mjesto provjere / 
Ответственная организация / Staþie de verificare / Êонтролна лаборатория / Pažymėta vieta / Sertifikācijas iestāde 
/ Kinnitav asutus / Відповідальна організація 

TÜV Süd Industrie Service GmbH 0036
Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusätzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar / The year of 
manufacture is printed on the nameplate and can be additionally retrieved via the consecutive serial number / L’année de fabrication est 
indiquée sur la plaque de l’appareil et est également repérable sur le numéro de série consécutif / Het bouwjaar is op het type schildje 
gedrukt maar ook te herkennen aan de hand van het serienummer / L’anno di costruzione è riportato sulla targhetta dell’apparecchio 
ed individuabile tramite il numero di serie progressivo / El año de construcción está impreso en el rótulo de características, y puede 
determinarse además por medio del número de serie consecutivo / O ano de fabricação é impresso na placa de identificação e pode ser 
adicionalmente recuperado através do número de série consecutivo / Fabrikationsår er angivet på typeskiltet og kan endvidere konstateres 
ved hjælp af det fortløbende serienummer / Konstruksjonsåret er angitt på merkeplaten og kan i tillegg fastslås ved hjelp av det fortløpende 
serienummeret / Tillverkningsåret står på typskylten och kan dessutom beräknas med hjälp av det löpande serienumret / Valmistusvuosi on 
painettu arvokilpeen, ja se voidaan myös selvittää juoksevan sarjanumeron perusteella / Το κατασκευαστικό έτος του είναι αποτυπωμένο 
επάνω στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και μπορεί να διαπιστωθεί πρόσθετα από τον αύξοντα αριθμό σειράς / İmalat  yılı 
ürün etiketinde yazılıdır ve ayrıca seri numarası yoluyla da alınabilir / Rok výroby je vytlačený na typovém štítku a dodatečně se dá 
zjistit podle pokračujícího sériového čísla / Rok produkcji został nadrukowany na tabliczce identyfikacyjnej i można go także dodatkowo 
ustalić na podstawie bieżącego eru seryjnego.num / A gyártási éve a típustáblán található, ezen kívül megállapítható a folyamatos gyári 
szám alapján is / Leto izdelave je natisnjeno na tipski plošèici in se dodatno lahko ugotovi na podlagi zaporedne serijske številke / Rok 
výroby je vytlačený na typovom štítku a dodatočne sa dá zistiť podľa pokračujúceho sériového čísla / Godina proizvodnje je otisnuta na 
označnoj pločici i dodatno se može utvrditi  uz pomoć tekućeg serijskog broja / Год производства отпечатан на фабричной табличке 
и дополнительно можно установить его при помощи последовательного серийного номера / Anul fabricaţiei este tipărit pe tăbliţa 
indicatoare de tip şi se poate constata ulterior în baza numărului de serie curent / Годината на производство е отбелязана на типовата 
табелка, а също така може да бъде установена според серийния номер / Metų yra spausdinami ant etiketės ir taip pat aptikta apie 
vykstančias serijos numeris pagrindas / Ražošanas gads ir drukāts uz nosaukuma plāksnītes, to var uzzināt, arī izmantojot sērijas numuru / 
Tootmisaasta on prinditud seadme nimeplaadile ja lisaks on võimalik tuvastada seda järjestikuste seerianumbrite abil / Рік виробництва 
видрукуваний на фабричній табличці і додатково можна встановити його за допомогою послідовного серійного номера.

Münster, 18.10.2018;  Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH  

Technische Leitung / Technical Management / Direction technique / Technisch management / Direzione tecnica / Dirección técnica / Ge-
stão Técnica / Teknisk ledelse / Teknisk ledelse / Teknisk ledning / Tekninen johto / Τεχνική διεύθυνση / Teknik Yönetim / Technické vedení 
/ Kierownictwo techniczne / Mûszaki vezetés / Tehnièno vodstvo / Technické vedenie / Tehnièka uprava / Техническое руководство / 
Directia Tehnica / Технически директор на / Techninė vadovybė / Tehniskā vadība / Tehniline direktor / Технічне керівництво

Aufbewahrung der technischen Unterlagen / Maintenance of technical documentation / La documentation technique est conservée par / 
Technische documentatie gedeponeerd bij / Conservazione della documentazione tecnica / Guarda la documentación técnica / Manutenção 
da documentação técnica / Opbevarelse af de tekniske materiale r/ Oppbevaring av de tekniske dokumentene / Deponering av de tekniska 
handlingarna / Teknisten asiakirjojen säilytys / Φύλαξη των τεχνικών εγχειριδίων / Teknik evraklarin muhafaza edxlmesx / Archivace technických 
podkladù / Przechowywanie dokumentacji technicznej / A mûszaki dokumentáció megőrzése / Hranjenje tehniène dokumentacije / Archivácia 
technických podkladov / Pohranjivanje tehnièke dokumentacije / Ответственный за хранение технической документации / Păstrarea do-
cumentaþiei tehnice / Техническата документация се съхранява на адрес / Techninės dokumentacijos priežiūra / Tehniskā dokumentācija 
tiek uzglabāta / Tehnilise dokumentatsiooni haldamine / Відповідальний за зберігання технічної документації

Ikra GmbH, Matthias Fiedler, Schlesierstraße 36, 64839 Münster, Germany







Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
Latest service adresses can be found under:
Vous trouvez nos adresses SAV sous:
Las direcciones actuales para asistencia técnica las encuentran siempre con:

www.ikramogatec.com

SERVICE

DE  l Ikra Mogatec - Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf
 03725 449-335
 03725 449-324
 service.ikra@mogatec.com

AM  l UNITOOLS LLC
Davit Anhaght, 4 
0002 Yerevan
 +374 10 239697
 +374 10 239697
 unitools@mygarden.am

AT  l ikra - Reparatur Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland
 +43 7207 34115
 +49 3725 449-324
 info@ikra.de

BE  l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024
 info@muldertechniek.nl

BG  l DEZMOMOTORS LTD
Drujba1, 5038 Str, near block 86a
1592 Sofi a
 +359 2 4830225
 +359 2 9786477
 markovad@dezmomotors.com

GR  l Panos Vrontanis & Co
3 Molas Street
13679 Aharnes
 +30 210 2402020
 +30 210 2463300
 sales@bulbcenter.gr

HR  l VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB
 +385 91 571 3164
 +385 1 3454 906
 var.erco@gmail.com

HU  l Tooltechnic Kft.
Faragó u. 52. 
H-2030 Érd 
 +36 1 330 4465
 +36 1 283 6550
 alkatresz@tooltechnic.net

FR  l ikra Service France
20 Rue Hermes ZI de la Vigne, Bâtiment 5
31190 Auterive
 +33 5 615078 94
 +33 5 342807 78
 contact@ikrafrance.fr

GB  l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close
Round Spinney
GB-Northampton, NN3 8RH
 UK/N.Ireland: 0344 824 3524
 customerservice@b-gr8.co.uk

CH  l Wetec Service und Verkauf AG
Täfernstrasse 14
5405 Baden-Dättwil
 +41 56 622 74 66
 +41 56 622 89 62
 lager@wetec.ch

CY  l Lambrou Agro Ltd. 
11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia
 +357 22667908
 +357 22667157
 info@lambrouagro.com.cy

CZ  l GentlemansTools s.r.o.
Nádražní 1585
Turnov 51101 
 +420 737 858 868
 info@gttools.cz

DK  l Bahn-Larsen
        Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28
7840 Hoejslev
 +45 48 28 70 20
 post@bahn-larsen.dk

EE  l Hooldusbuss OÜ
Kabelikopli tee, 5
79221 Kohila vald, Raplamaa
 +372 56 678 672
 info@hooldusbuss.ee

ES  l Yaros Dau
C/ Puigpalter nº 48, Polígono Industrial UP4
17820 Banyoles (Girona)
 +34 902 555 677
 +34 972 57 36 00
 info@yaros.es
Horario: de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00

IN  l Agritech Floritech Inc.
206 - B Rajindera Arihant Tower
B-1 Community Centre Janak Puri
New Delhi - 110058 / India
 +91 11 45662679 
 +91 11 25597432
 info@agrifl oritech.com

IT  l Ikra Service Italia, by BRUMAR     
Loc. Valgera 110/B
14100 ASTI (AT)
 +39 0141 477309
 +39 0141 440385
 brumargp@brumargp.it

JO  l Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street
Amman 11821, Jordan
 +962 6 585 0251
 +962 6 582 5728
 info@tahaandqashou.net

LT  l ikra Lithuania 
Kalvarijų g. 206
08314 Vilnius
 +370 641 76434 / +370 6491 5665
 parduotuve@fokusgroup.lt 

LU  l Bobinage Georges Back
53 Rue Nic. Meyers
4918 Bascharage
 +352 507622
 +352 504889

MD  l OLSOM S.R.L.
Mateevici Str., 38/1
2009 Chisinau
 +373 22 214075
 +373 22 225009
 olsommtd@googlemail.com

NL  l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024
 info@muldertechniek.nl

NO l Maskin Importoren AS
Verpetveien 34
1540 Vestby
 +47 64 95 35 00
 +47 64 95 35 01
 post@maskinimp.no

PT l Cabostor LDA.
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde
 +351 939 134 145 
 +351 232 619 431
 Spv.ikra@vilcol.pt 

RO l BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca
 +40 264 435 337
 +40 264 406 703
 tehnic@bronto.ro

SE l ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8
57341 Tranås
 +46 763 268982  
 ikrawinbladh@gmail.com

SI  l BIBIRO d.o.o.
Tržaška cesta 233
1000 Ljubljana
 +386 1 256 4868
 +386 1 256 4867
 bibiro.ljubljana@siol.net

SK l AGF Invest s.r.o.
Hliniková 365/39
95201 Vráble 
 +421 02 62 859549
 +421 02 62 859052
 info@agfi nvest.sk

TR l ZİMAŞ Ziraat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 
1202/1 Sokak No:101/G Yenişehir 
35110 İZMİR
 +90 232 4364618/4594094
 +90 232 4364619
 info@zimasziraat.com

UA l ТОВ „ТК „Євроінструмент“
         (LLC "TC "Euroinstrument")
бул. І. Лепсе, 79
04080 м. Київ, УкраЇна
 +38 (044) 332-24-12 / +38 (068) 424-41-55 
  ikra@eurotools.com.ua 

IR  l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
 +353 1890 8823 74
 +44 113 385 1115
 enquiries@gardenhomepower.com

FI l Railmit Oy
Hakuninvahe 1
26100 Rauma
 02-822 2887 arkisin klo. 09.00 – 18.00
 010-293 0263
 posti@railmit.fi 

MK  l FEROELEKTRO D.O.O.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje
 +389 2 3063190
 +389 2 3063190
 fero@t-home.mk

PL l Victus-Emak Sp. z.o.o.
ul. Karpia 37
61-619 Poznañ 
 61 823 83 69
 61 820 51 39
 serwis@victus.com.pl

4529063720200213


	Leere Seite
	Leere Seite



