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1 Sissejuhatus 
 

1.1 Tutvustus 

 

Soovime Teid tänada, et otsustasite just meie masina kasuks. Pidevad uuendused ja tugev kvaliteedikontroll 

tagavad mullafreeside töökindluse ja hea jõudluse. 

Olles kavandatud ja ehitatud vastavuses Euroopa Ühenduse normide ja kehtivate eeskirjadega, vastab masin 

kõikidele ohutuseeskirjadele, hügieeni- ja keskkonnaohutusnõuetele. Samas sõltub ohutus ka kasutajast 

endast; selleks lugege enne masina kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit ja õppige tundma masina võimalusi 

ning piiranguid. 

 

 

 
Kasutaja enda ja läheduses viibivate isikute turvalisus sõltub masina kasutamise viisist; 
lugege antud kasutusjuhendit tähelepanelikult ja järgige kõiki toodud juhiseid. Kahtluste 
korral või kui soovite saada täiendavat informatsiooni, võtke ühendust edasimüüjaga.   
 

 

Täname, et valisite just meid. 

 

1.2 Garantii 

 

Fatomipe, S.A. annab kõikidele masinatele tootmisdefektide vastase garantii, mis kestab 1 aasta alates 

varustuse müügist (arve esitamisest). 

Garantii on automaatselt tühine, kui masina omadusi muudetakse või kui parandustöid viib läbi volitamata 

edasimüüja või neid tehakse eelneva Fatomipe, S.A. loata. Garantii katab defektsete tuntud osade 

asendamist. Garantiiremondi vajaduse korral võtke ühendust Fatomipe, S.A. esindusega. 
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2 Üldine ohutusinformatsioon 
 

 Kasutaja ohutuse tagamiseks peab antud masinat kasutama lähtuvalt käesolevatest kasutusjuhistest. 

 

 Masinat ei tohi kasutada, kui sellel puuduvad mõningad osad, või ilma toimivate 

turvamehhanismideta. 

 

 Vältige kütusepaagi täitmist, kui mootor on veel kuum. Täitke kütusepaak ettevaatlikult, vältimaks 

kütuse tagasipaiskumist. Kütuse mahamineku korral kuivatage mootor enne käivitamist. 

 

 Enne töö alustamist eemaldage maapinnalt võimalikud takistavad objektid. 

 

 Ärge kunagi käivitage mootorit suletud või halva õhutusega ruumis. 

 

 Kandke tööks sobilikke riideid ja kaitsvaid jalatseid. Viige ennast kurssi masina tööpõhimõtetega. 

 

 Mootori käivitamiseks või peatamiseks peaks kasutaja valima võimalikult stabiilse ja kindla koha, kus 

oleks võimalik vältida pöörlevate osadega kokkupuutumist. 

 

 Oodake enne masina hooldamist mootori täielikku seiskumist. 

 

 Peatage mootor, kui lähete masina juurest eemale, enne hooldamist, selle lahtivõtmist või 

transportimist. 

 

 Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate masinat ebaühtlasel või kaldus pinnasel. 
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3 Masina kirjeldus 
 

3.1 Masina tuvastamine ja kirjeldus, tehnilised omadused 

 

 Mullafrees on põllumajandusmasin. Antud masin koosneb käepidemest, kerest, kahest rootorist ja 

mootorist.  

 

 Rootoreid veab ringi sisepõlemismootor. Kui rootorid puudutavad maapinda, pange need pöörlema. 

Rootorite ülekanne toimub rihma ja ketiga.   

 

 Liikuvad rootorid läbistavad maapinna 25 sentimeetri ulatuses ja pööravad pinnase ümber.   

 

 Antud varustus rakendab haardumist rootorite abil. Käepideme paremal poolel on sidurihoob ja 

kiirendi, mis kontrollib mootori pöördeid. Sidurihoova vabastamisel naaseb see tagasi algasendisse ja 

rootorid seiskuvad. 

 

 Masina kõiki komponente toetav raam kaitseb ka terasid, see kaitseb ka kasutajat võimalike õhku 

paisatavate esemete eest. Plastikust kaitsekate kaitseb kasutajat lenduvate esemete ja kivide eest. 

 

 Mullafreesi esiossa on paigaldatud plastikust ratas transportimise lihtsustamiseks. 
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3.2 Tehnilised üksikasjad 

 

 
 
 

Mudel GT 40  

Mootori tüüp R100 

Ühesilindriline, 4-taktiline, õhkjahutusega 

Maksimumõimsus Kw 1,8 

Mootori kiirus (rpm) 3600 

Kubatuur (cc) 98 

Silindrihülss x samm (mm) 56 x 40 

Kütus Pliivaba bensiin 

Kütusepaagi mahutavus 2,0 L 

Karteri mahutavus 0,4 L 

Käivitussüsteem Käsistarter 

Ülekanne Rihma ja ketiga 

Liikumiskiirus 1 kiirus 

Käepide Reguleeritav kõrgus 

Kaal (kg) 26 
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3.3 Transportimine 

 

 Mullafrees on paigutatud papist kasti, mis kaitseb kõiki selle osasid. Pärast pakendi avamist paigaldage 

käepide ja rootorid, nagu on näidatud joonisel (antud kasutusjuhendi punkt 4.1). 

 

 Pärast nende osade paigaldamist on masina kasutamine lihtsam, kuna see toetub esirattale ja 

sidurihooba käepidemel pole vaja alla suruda. 

 

 
Olge pakendi avamisel ettevaatlik ning vältige masina või selle osade vigastamist.  
Olge eriti ettevaatlik rootorite käsitlemisel, tegu on teravate objektidega, mis võivad 
põhjustada tõsiseid vigastusi. Ettevaatlik peab olema ka ratta tugedega ja käepidemega, 
vältimaks sõrmede vahelejäämist ja vigastamist.  
 

 

3.4 Hoiustamine 

 

Mootori hea tööseisukorra säilitamiseks soovitame järgida allpool toodud samme: 

 

 Laske kütusepaak tühjaks. 

 

 Laske karburaatori küte läbi nõrutusventiili välja. 

 

 Vahetage karteri õli välja. 

 

 Tõmmake karteri käepidet, kuni tunnete vastupanu (surveasend) 

 

 Katke mootor kinni ja hoidke seda kuivas ning puhtas kohas. 

Petrol tank 
lid 

Petrol tank 
lid 

Maximum 
level 

Petr
ol 

Tan
k 
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4 Juhised masina kasutamiseks 
 

4.1 Masina kokkupanek 

 

o Reguleerige käepideme kõrgust mugava tööasendi saavutamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Masina ja selle töö kirjeldus 

 

4.2.1 Kasutamine 

 

Rootori sügavuse reguleerimine: 

 

 Seadke mullafrees tasasele pinnale. 

 

 Toetage sügavuse kontrollija vastu maapinda. 

 

Joonis 1: Reguleerige kõrgust 

 

Joonis 2 
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4.2.2 Käivitamine/juhtimine 

 
 

 

 

 Valage mootori karterisse õli, kuni see on täidetud keskmise tasemeni. 

Kasutage soojusmootoritele mõeldud määrdeainet (15w-40). 

 

 

 Täitke kütusepaak kütusega. Kasutage autodele mõeldud pliivaba 

bensiini. 

 

Tähelepanu: Turvalisuse nimel peab sidurihoob olema vabas asendis. 

 

 Seadke kiirendi osaliselt liikumisasendisse. (Joonis 3) 

 

 Tõmmake õhuklapi hooba. (Joonis 4)  

 

 

Tähelepanu: Ärge kasutage õhuklappi, kui mootor on kuum või 

välistemperatuur on kõrge.  

 

 Avage kütusepaagi kraan. (Joonis 5) 

 Seadke mootori lüliti asendisse “ON”. (Joonis 6) 

 Tõmmake tagasitõmbetrossi aeglaselt, kuni tunnete vastupanu. 

 Tõmmake käivitustrossi jõuliselt ja kiirelt. Olge ettevaatlik tagasilöögi 

suhtes. (Joonis 7) 

 Mootori käivitumisel lükake õhuklapi hoob aeglaselt tagasi 

algasendisse. Tehke seda aeglaselt, kuna vastasel juhul võib mootor 

seiskuda. 

 Seadke kiirendi hoob soovitud asendisse. 

 Vajutage sidurihooba rootorite käivitamiseks. 

Joonis 4 

Joonis 5 

Joonis 7 

Joonis 6 

Joonis 3 
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Kui soovite tööala muuta soovitame lasta siduri käepideme vabaks ja rootorid seisata. 
Sedasi tagate seadme ohutuse. Kui kasutaja peab kõndima tagurpidi peaks rakendama 
erilist ettevaatust komistamise vältimiseks. 
 

 

 

4.2.3 Peatamine 

 

 Aeglustage mootor miinimumkiirusele, seades kiirendi asendisse 

“STOP”. 

 

 Seadke lüliti asendisse “OFF” (Joonis 8). 

 

 Sulgege kütusepaagi kraan (Joonis 9) 

 

 

 

Võimalikud õnnetused: 

 

 Ülekanderihma või siduritrossi purunemisel peatuvad rootorid koheselt. 

 

 Kiirenditrossi purunemisel peatub mootor koheselt. 

 

 
Kahjustatud või katkised komponendid tuleb koheselt välja vahetada. Sedasi tagate 
masina funktsioonide säilimise ja ohutuse. Võtke kahjustatud osade väljavahetamiseks 
koheselt ühendust meie edasimüüjaga.  
 

Joonis 9 

Joonis 8 
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4.2.4 Riskide ennetamine 

 

Riskide ennetamine toimub järgnevate osade abil: 

 

 Plastikkate: asub raami ülaosas mootori taga ja selle ülesandeks on kasutaja kaitsmine pöörlevate 

osade eest. Lai kate kaitseb kasutajat ka lenduvate kivide ja mulla eest.  

 

 Pearaam: mõeldud kõikide mehhaaniliste osade toetamiseks. 

 

 Kaitsekettad: paigaldatud rootorite külgedele. Need kaitsevad masina külgi. 

 

Masinaga seotud ohtudest teavitavad järgnevad sümbolid: 

 

 

• Pöörlevad lõiketerad: kasutaja peab arvestama pöörlevatest lõiketeradest (rootoritest) 

tingitud ohuga.  

 

 

 

 

 

 

• Hoiatab kuumade pindade ja mürgiste aurude eest: teavitab kasutajat 

mootoriosadest, mis on mootori kasutamise ajal või pärast seda tulised 

ning võivad kütuse põlema süüdata. Hoiatab lisaks ka mootori 

töötamise ajal tekkiva ohtliku vingugaasi eest. 
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5 Riskid ja ohutusprotseduurid 
 

Riskid Ohutegurid Kirjeldus 

Rootorite liikumine 

Lõikeelementide kasutamine. 
Pöörlevad osad alajäsemete kõrgusel, 
võivad põhjustada tõsiseid vigastusi 

Masin on varustatud neist ohtudest 
teavitavate kleepsudega 

Lugege kasutusjuhendi punkti 2 (Üldine 
ohutusinformatsioon). 

Lenduvad esemed 
Lõikeelementide purunemine 

Pöörlevate komponentide lahtitulek. 
Maapinnaosade lendupaiskumine. 

Kere kuju ja plastikkate võimaldavad 
lenduvate objektide kogumist. 

Metallplaat takistab ligipääsu liikuvatele 
objektidele. Osade lahtivõtmiseks on 

vajalikud tööriistad. 
Tagaosast lenduvate objektide vastu 

kaitsevad laiad piirded. 

Liikuvatesse osadesse 
takerdumine 

 
 
 
 
 

Ligipääs ülekandele ja pöörlevatele 
osadele. 

Metallplaat takistab ligipääsu liikuvatele 
objektidele. 

Paigaldage kõik eemaldatud 
kaitsemehhanismid pärast parandus- või 
hooldustööde lõpetamist koheselt tagasi 

oma kohale. 

Elektrilised riskid 
Süütehetkel võib kasutaja saada 

elektrilöögi. 
Informatsioon antud olukorra vältimiseks on 

kättesaadav mootori kasutusjuhendist. 

Kontakt kuumade pindadega 
Mõned mootori osad muutuvad 

töötamise ajal väga kuumaks; 
summuti, mootori karter ja mootori 

läheduses olevad metallosad. 

Mootorile on paigaldatud kõrgete 
temperatuuride eest hoiatavad kleepsud. 

Kasutusjuhendis on toodud informatsioon, 
mis on vajalik masina kasutamiseks, 
hooldamiseks ja transportimiseks. 

Müra 
Võib põhjustada kuulmise kadu, 

stressi, tähelepanu hajumist, 
verbaalseid suhtlemisprobleeme. 

Vajalik informatsioon mootori 
kasutusjuhendis. 

Soovitame kasutada masinaga töötamise ajal 
kuulmiskaitsmeid. 

Kui kasutaja töötab järjest pikka aega, tuleks 
kanda vastavaid kuulmiskaitsmeid. 

Mürgigaaside sissehingamine 

Mürgiste gaaside eraldumine mootori 
töötamise aja. 

Lugege masina kasutusjuhendit. 
Lugege kasutusjuhendi punkti 2 (Üldine 

ohutusinformatsioon). 

Tulekahju ja plahvatused 
Mootori käivitumise ajal tekkinud 

sädemed võivad põhjustada tulekahju. 
Pühkige mahaläinud kütus ära.  

Puhastage masinat pärast iga kasutuskorda. 
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6 Puhastamine ja regulaarne hooldus 
 

Viige regulaarselt läbi mootori ülevaatust ja hooldust, olge eriti tähelepanelik õlitaseme jälgimisel; sedasi 

tagate masina valmisoleku turvaliseks kasutamiseks. 

Lülitage mootor enne puhastus- ja parandustöid välja ning ühendage süüteküünal ettevaatamatu käitumise 

vältimiseks lahti. 

Olge eriti tähelepanelik rootorite puhastamise ajal ettevaatlik, kuna tegu on teravate tööriistadega, mis 

võivad põhjustada tõsiseid vigastusi 

. 

 

6.1 Rootorite väljavahetamine 

Rootorite kulumise või kahjustumise korral tuleks need välja vahetada. Tasakaalu säilitamiseks vahetage 

samal ajal välja mõlemad rootorid.  

 

 

Rootorite vahetamine 

 

1. Seadke masin tasasele ja kindlale pinnale. 

2. Eemaldage rootoritelgede klambrid. 

3. Paigaldage masina toetamiseks ja paigalhoidmiseks seda toetav tugi. 

 

 

 
 
Olge rootorite vahetamise ajal ettevaatlik, kuna mullafreesi ümberminek võib põhjustada 
selle komponentide kahjustumist või tõsiseid kehalisi vigastusi. 
 

 

 

6.2 Rihma vahetamine 

 

Kui rootorid ei tööta ka pärast siduritrossi reguleerimist tuleks ülekanderihm 

välja vahetada. Eemaldage plastikust kate ja vana rihm. Paigaldage uus rihm. 

Reguleerige siduritrossi enne plastikkatte paigaldamist. 
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6.3 Sobivad õlisordid 

 

Mootori ehitaja poolt soovitatavate õlisortide kohta saate lugeda mootori kasutusjuhendist.  

Üldiselt aga soovitame kasutada soojusmootoritele sobivaid määrdeaineid (SAE 30, 15w-40). 

Kontrollige mõõtmisvarda abil pidevalt mootori õlitaset. 

 

 
Kui kasutate teistsugust õli, võtke enne ühendust edasimüüjaga, veendumaks et see on 
mootorile sobiv. 
Juhul kui olete juba vale õli mootorisse kallanud, laske õlipaagil selleks sobivas kohas õlist 
tühjaks joosta. 

 

 

6.4 Sobivad kütuseliigid 

 

Mootori ehitaja poolt soovitatavate kütuseliikide kohta saate lugeda mootori kasutusjuhendist.  

Üldiselt aga soovitame kasutada autodele mõeldud pliivaba bensiini. 

Vältige kütuse mahaminekut paagi täitmise ajal. Lugege käesolevat juhendit üldiste ohutusnõuetega 

tutvumiseks. 

 

 
Kui olete kasutanud teist tüüpi kütust peaksite selle koheselt mootorist välha laskma, kuna 
see võib mootori osasid kahjustada. 
Kui olete juba vale kütusega mootorit kasutanud, seisake masin koheselt ja viige 
teenindusse, kus selle seesmised osad puhastatakse või kahjustatud osad välja vahetatakse. 
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7 Ohutuseeskirjad 
 

Pöörake erilist tähelepanu järgnevale: 

 

Hoiatus: Antud märk on meeldetuletuseks, et teatud toimingute sooritamisel tuleb 

rakendada ettevaatusabinõusid. See annab märku tõsisest ohust elule või tervisele 

käesolevate juhiste eiramisel.  

 

Masin töötati välja turvaliseks ja töökindlaks kasutamiseks kooskõlas kõikide juhistega.  

Enne masina kasutamist lugege hoolikalt antud kasutusjuhendit ja veenduge, et mõistate selle sisu 

täielikult. Sedasi väldite võimalikke kehavigastusi või seadme kahjustumist. 

 

1. Tutvu enne masina kasutamist selle tööpõhimõtete ja juhtseadmetega. Õppige tundma, kuidas 

töövahendeid ja mootorit kiiresti välja lülitada ning juhtseadmete toimimist. 

2. Kasutage masinat ettenähtud otstarbel, s.o pinnase kultiveerimiseks. Mistahes muu kasutusviis võib 

masina ohtu seada. 

3. Masin töötati välja vastavalt kehtivatele Euroopa ohutusnormidele. Teie turvalisuse nimel soovitame 

masina omadusi mitte muuta. 

4. Olge alati valvel. Kasutage masinat mõistlikult ja puhanud olekus. 

5. Kandke alati tööks sobilikku riietust. Ärge kandke ehteid või kottis riideid, kuna need võivad masina 

liikuvate osade vahele jääda. Kandke liibuvaid riideid ja libisemisvastaseid saapaid, mis katavad jala täielikult. 

Kandke raskesti kuluvaid kindlaid, mis aitavad vähendada kätele mõjuvat vibratsiooni.  

6. Ärge kunagi laske lastel või isikutel, kes pole antud juhendit lugenud, motoriseeritud kõblast kasutada. 

Kasutaja vanusele võivad kehtida kohalikud piirangud. 

7. Ärge kasutage masinat: 

a. Kõrvaliste isikute, eriti laste, ja loomade juuresolekul. 

b. Pärast ravimite või reaktsioonivõimet ja valvelolekut pärssivate ravimite või ainete tarvitamist. 

c. Kui pöörleva töövahendi keskne kaitse või samblahävitusvarustuse (valikuline) parem või vasak 

kaitsekate on eemaldatud. 

8. Kasutaja vastutab enda ohutuse tagamise eest, eriti kaldus, ebaühtlastel, libedal või liikuval pinnasel. 

9. Kallakutel töötades hoidke kütusepaak kütuse mahamineku minimeerimiseks pooltühjana. Olge 

kallakul suunda muutes alati ettevaatlik. Ärge kasutage motoriseeritud kõblast kallakul, mis on järsem kui 

10° (17%). 
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10. Pidage meeles, et omanik või kasutaja vastutab kolmandatele isikutele või nende varale põhjustatud 

õnnetuste või ohtude eest. 

11. Veenduge, et kinnitusseaded oleksid tihedalt kinnitatud. 

12. Kontrollige õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks enne masina kasutamist selle seisukorda. 

13. ETTEVAATUST! Bensiin on tuleohtlik. 

a. Hoidke kütust selleks ettenähtud anumates. 

b. Täitke kütusepaak enne mootori käivitamist välikeskkonnas. Ärge suitsetage kütuse lisamise või 

käitlemise ajal. 

c. Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki või lisage kütust kui mootor töötab või on kuum. 

d. Ärge käivitage mootorit, kui selle ümber on kütust maha läinud: eemaldage motoriseeritud kõblas 

saastunud piirkonnast ja ärge süüdake ühtegi leeki enne kui kütus on täielikult aurustunud ja aurud hajunud. 

e. Sulgege paak ja kütusenõu korralikult. 

f. Pärast kasutamise lõpetamist seadke starterlüliti olekusse OFF ja sulgege kütusekraan. 

14. Käivitage mootor ettevaatlikult, järgige selle kasutusjuhiseid ja hoidke enda jalad instrumentidest 

eemal. 

15. Tõmmake käivitustrossi masina käivitamiseks alati aeglaselt, kuni tunnete vastupanu. Seejärel 

tõmmake trossi järsult, vältides tagasilööki ja käte vigastamist.  

16. Ärge käivitage mootorit suletud ruumides, kus vingugaasi (CO) sisaldavad väljalaskeaurud võivad 

koguneda ja põhjustada minestamist või isegi surma. Veenduge, et ruumid oleksid alati korralikult õhutatud. 

17. Lülitage mootor välja järgnevatel juhtudel: 

a. Masin on jäetud järelvalveta. 

b. Enne kütusepaagi täitmist. 

18. Peatage mootor ja eemaldage süüteküünla toru järgnevatel juhtudel: 

a. Enne mistahes tegevust pöörlevate osadega. 

b. Enne puhastamist, kontrollimist või parandamist. 

c. Pärast kokkupõrget võõrkehadega. Kontrollige masinat sündmuse järel. Vajadusel võtke ühendust 

müügijärgse teenindusega. 

d. Kui masin hakkab ebatavaliselt vibreerima püüdke leida vibratsiooni põhjust ja vajadusel viige masin 

parandamiseks müügijärgsesse teenindusse.  

19. Liikuge kaldus pinnasel ettevaatlikult ja külgsuunas, mitte kunagi üles või alla. Masinast 20m raadiuses 

ei tohi viibida kõrvalisi isikuid. Olge suuna muutmisel äärmiselt ettevaatlik. 

20. Enne pöörlevate tööriistade käivitamist veenduge, et masina ees ega läheduses poleks kõrvalisi isikuid. 

Hoidke kindlalt masina käepidemest kinni, kuna see kaldub töötamise käigus ülespoole tõusma. 



 
 

 

17  
 

21. Hoidke töötamise ajal pöörlevatest osadest ohutusse kaugusse. Reguleerige käepideme pikkust 

vastavalt vajadusele. 

22. Eemaldage kõik kivid, juhtmed, klaas, suured esemed, metallesemed jms töödeldavalt pinnaselt. 

23. Ärge kunagi muutke mootori seadistust, ega käivitage mootorit ülevõimsusega. 

24. Pöörlevad tööriistad on teravad ja pöörlevad väga kiiresti. Need võivad põhjustada tõsiseid õnnetusi.  

a. Ärge seadke käsi ega jalgu mootori töötamise ajal pöörlevate osade lähedusse. 

b. Lülitage mootor enne pöörlevate osade kontrollimist või hooldamist välja. 

c. Lülitage süütekaas mootori plaanimata käivitumise vältimiseks. Kandke pakse töökindaid käte 

kaitsmiseks töövahendite puhastamise, kasutamise või väljavahetamise ajal. 

d. Veenduge, et teate kuidas mootorit ja pöörlevaid tööriistu hädaolukorras kiirelt välja lülitada.   

25. Töötage ainult päevavalges või hea kunstliku valgustusega.  

26. Ärge kunagi kasutage kahjustatud või kasutatud varuosadega masinat. Erineva kvaliteediga varuosad 

võivad masinat kahjustada ja selle turvalisust vähendada. Kasutage ainult originaal varuosi.  

27. Tulekahju vältimiseks laske masinal enne uuesti kasutamist jahtuda.  

28. Puhastage masin enne hoiule paigutamist taimejääkidest. Oodake enne puhastamist mootori 

jahtumist.  Tulekahju riski vähendamiseks hoidke summuti puhtana. 

29. Vajadusel tühjendage mootor välikeskkonnas pärast mootori jahtumist. 

30. Hoidke masinat kuivas kohas. Ärge kunagi pange täis kütusepaagiga masinat hoiule kohta, kus 

kütuseaurud võivad süttida.   

31. Lülitage mootor masina transportimise ajaks välja. Selle autos transportimiseks laske mootoril jahtuda 

ja tühjendage kütusepaak. Veenduge alati, et masin oleks tasakaalus. Kasutage masina käsitlemisel kindaid. 

Hoidke ohutuse tagamiseks mutrid ja poldid tugevalt kinnikeeratuna. Hooldage masinat enda ohutuse ja 

selle töökindluse tagamiseks regulaarselt. Kasutage ainult soovitatud tööriistu või lisatarvikuid.  

32. Masinale on võimalik lisada lisatarvikuid. Omanik vastutab selle eest, et kasutatavad lisatarvikud või 

töövahendid vastaksid kehtivatele Euroopa ohutusnõuetele. Sertifitseerimata lisatarvikute kasutamine võib 

olla ohtlik. 

33. Ärge kasutage masinat haardumisvahendina selleks mittesobivate lisatarvikute jaoks (nt järelveoste 

jaoks või pukseerimiseks). 

34. Tutvuge mootori kasutusjuhendis toodud hooldusjuhistega. 

35. Enne masina käivitamist lugege alati kasutus- ja koostejuhendit. 

36. Masina liikumiskiirus peab olema samaväärne kõndimis- mitte jooksmiskiirusega. 

37. Olge tagurdamisel äärmiselt ettevaatlik. 



Fatomipe, S.A. 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA AS MÀQUINAS 

EÜ masinate vastavusdirektiiv/ Déclaration de Conformité de Machine /  
Declaration ‘’CE’’ de Conformidad sobre Máquinas 

 
(Directiva 2006/42/CE, Anexo II, Capítulo A) 

 

FABRICANTE: Fatomipe, S.A. 
Tootja/Fabricant/Fabricante 

 

ENDEREÇO: 
Aadress/Adresse/Dirección 

 

Pessoa Autorizada a compilar o processo técnico: Rui Vieira 

ENDEREÇO: 
Aadress/Adresse/Dirección 

 

Pela presente declara que: 
Kinnitab käesolevaga, et /Déclare que le produit/declaramos que el produto 

 

MOTOENXADA 
Mullafrees/Motobineuse/Motoazada 

 
MARCA: GUDNORD      MODELO: GT 40 

Kaubamärk/Marque/Marca       Mudel/Modéle/Modelo 
 

Está conforme com as disposições das seguintes directivas comunitárias: Directiva Máquina 2006/42/CE e 
Directiva 2005/88/CE, bem como a legislação nacional que transpõe. 
Vastab masinadirektiivi 2006/42/EC ja direktiivi 2005/88/CE nõuetele. 
Est en conformité avec la Directive Machine 2006/42/CE et Directive 2005/88/CE, ainsi qui avec toutes les transpositions faites au niveau 
national. 
Corresponde a las exigencias básicas de la directiva de la CE sobre máquinas directiva 2006/42/EC e Directiva 2005/88/CE incluidas las 
modificaciones de la misma y la correspondiente transposición a ley nacional. 

 

MAIS DECLARA QUE: 

Foram observadas as seguintes normas: 
Rakendatud on järgnevaid standardeid / Les normes suivants ont été appliqués / Las siguientes normas fueron aplicadas  

 
EN ISO 12100:2010 

EN709:1997+A4:2009 

ISO 11094:1991 

 

 

Rua Casa do Povo • Costa do Valado • 3810 – 855 Oliveirinha 

AVEIRO • PORTUGAL • c Tel.: 234 940 505      Faks.: 234 940 509 

Rua Casa do Povo • Costa do Valado • 3810 – 855 Oliveirinha 

AVEIRO • PORTUGAL •  Tel.: 234 940 505      Faks.: 234 940 509 

Rui Vieira 
Presidente Directivo Geral 

Aveiro, 10 de Março de 2014 


