
 
 

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 
НА БЕНЗИНОВА МОТОФРЕЗА

Сглобете джантите по показания начин 
като скрепващите болтове трябва да сочат 
навътре. Посоката на шарката на гумата 
трябва да сочи надолу.

Сглобяване на фрезоващата секция:
Цялата фрезоваща секция е дълга 100 см. 
Тя е разделена на два сектора – ляв и десен. 
Всеки сектор трябва да има монтирани 6 леви и 6 десни мотички. 
Мотичките са подредени в две кутии обозначени 
със символ “L“ - ляв и “R“ - десен.

Острата част на мотичките е режещата част и 
винаги трябва да сочи напред.
Десен фрезоващ сектор 50 см - първа вътрешна секция 
/към редуктора/ - 2 десни, 1лява мотичка. 
Втора секция - 2 леви,1 дясна мотичка. 
Трета секция - 2 десни,1 лява мотичка. 
Четвърта външна секция - 2 леви,1 дясна мотичка. 
Ляв фрезоващ сектор 50 см - огледален на десния.

Масло в редукторната кутия налейте 
преди да скрепите секцията с дръжките за 
основното тяло. След това може да доливате 
в страничната пробка 1 литър.

Сглобете калниците,като оставите шайбите да са 
монтирани в горната част по указания начин. 
Левият калник монтирайте преди да сложите 
капака на ремъците. 

Съединете двата калника със с
крепителната метална шина.
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Монтаж на лоста за сменяване на скоростите: 

Свържете долната част на скоростния лост за 
основата в скоростната кутия посредством 
големият щифт. За ваше улеснение може да 
използвате пинсети или клещи с дълга човка. 

Налейте масло /тип SAE 30/ в предната 
пробка, намираща се зад транспортната 
дръжка.

Преди запалване посоката на плъзгачите на 
смукача и горивото трябва да е в оказаното 
положение. След запалване преместете 
плъзгача за смукача надясно. 
При приключване на работата с фрезата 
изключете притока на гориво посредством 
долния плъзгач.

Преди запалване бутона на дясната 
ръкохватка трябва да е в положение “ON“

Предното колело трябва да е насочено 
надолу, за да се използва при транспорт. 
При фрезоване колелото монтирайте така,
че да сочи нагоре.

Втората част на скоростния лост ще 
закрепете с малкият щифт.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


