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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
 
 
ELŐSZÓ 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram, 
 
Üdvözöljük a Zöld Gépesített Technológia világában.  
Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta ezt a magas minőségű, GTM Professional által 
forgalmazott ágaprítót. Annak érdekében, hogy Ön egy elégedett Ügyfél legyen a legújabb technológiákat 
valamint a lehető legjobb alapanyagokat felhasználva alkalmazva készítettük el Önnek ezt a berendezést. 
Csak abban az esetben lehetünk elégedettek a termékünkkel, amennyiben Ön is megelégedéssel használja 
azt. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az ágaprítóval kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot 
kereskedőjével vagy a forgalmazóval. 
 
 
 
 
 
 M.C.M.C De Wild.  
 CEO 
 Technische Handelmaatschappij J. de Wild BV 
 De Meeten 54 
 NL-4706 NH Roosendaal 
 www.gtmprofessional.com 
 

 

FONTOS MEGJEGYZÉS! 
A berendezés használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el 
és értelmezze a használati útmutatót.  
A használati útmutatót tartsa a berendezés közelében és ügyeljen rá, 
hogy a figyelmeztető jelzések mindenkor jól láthatóak legyenek. 
A használati útmutatót őrizze meg, a későbbiekben szüksége lehet rá. 

 
 
 
TARTALOMJEGYZÉK 

Biztonsági utasítások a berendezés használatához      4 

Óvintézkedések a berendezés használatával kapcsolatban     8 

Kicsomagolás és összeszerelés        11 

A berendezés használata         13 

Karbantartás          16 

A berendezés kezelése         18 

Technikai specifikáció         19 

Elektromos kapcsolási rajz         20 

Hibamegoldás          20 

Garancia           21 

CE Megfelelőségi Nyilatkozat        22 



 

2011, Budakalász 
Lupaszigeti elágazás  

 
- 3 - 

 

1. BEVEZETÉS 
 
 
1.1 Általános tudnivalók 
 
 Kövesse a használati útmutatóban leírt figyelmeztetéseket és instrukciókat, így garantálható a sima, 

hatékony és biztonságos munkavégzés. 
 A berendezés használatának megkezdése előtt a gépkezelőnek el kell olvasnia és értelmezni kell a 

használati útmutatóban leírtakat.  
 A használati útmutató a berendezés részét képezi ennek következményeképpen azt mindig a 

berendezés közvetlen közelében kell tárolni. A használati útmutatón kívül az összeszerelési útmutató 
valamint a CE megfelelőségi nyilatkozat is a berendezés részét képezi. 

 A használati útmutató a gyártó utasításai valamint a 2006/42/EC szabvány figyelembe vételével 
készült. 

 A GTM Professional folyamatosan fejleszti a szortimentjét. Ezzel egy időben fenntartja a jogot, hogy 
módosításokat hajtson végre a berendezésen, annak technikai specifikációjában és kiegészítőiben. 
Ennek függvényében fenntartja a jogot, hogy változtasson a használati útmutató tartalmán. 

 Amennyiben a berendezést nem a használati útmutatóban leírtak szerint használják illetve nem tartják 
be a használati útmutatóban leírt biztonsági intézkedéseket úgy az automatikusan a garancia 
elvesztéséhez vezet.  

 A használati útmutató szerzői jogai a gyártó tulajdonát képezik. Annak bármi nemű sokszorosítása, 
elektronikus felhasználása vagy fordítása más nyelvre, csak a gyártó beleegyezésével lehetséges. 

 Minden esetben a gépkezelő a felelős az általa okozott harmadik félben történt sérülésért. 
 
 
1.2 A berendezés leírása 
 
 A GTS600-as ágaprítót bármilyen típusú, frissen vágott, maximum 5 

cm átmérőjű faág felaprítására tervezték. A berendezéssel lehetőség 
van gyökerek aprítására is, amennyiben azokat megtisztítják a rájuk 
rakódott sártól, földtől, kövektől és egyéb anyagoktól. 

 Az ágaprító egységet egy kerekekkel felszerelt alvázhoz erősítették 
amely rendelkezik egy tolókarral. Az ágaprító meghajtásáról egy 
elektromos vagy egy belsőégésű motor gondoskodik, amely 
közvetlenül hajtja a rotort. A rotort két darab vágókéssel látták el. A 
garaton keresztül jut el az aprítandó növény a vágókésekhez, ahol a 
vágókések valamint a berendezés belső felületére fixen rögzített 
ellenkések feldarabolják azt. Az így keletkezett nyesedék a kiömlő 
csövön távozik a berendezésből. A kiömlő csövet ellátták egy 
állítható deflektorral, hogy szabályozni lehessen a kiáramló 
nyesedék irányát. A berendezés vészleállításáért egy biztonsági 
kapcsoló felel. A ki/be kapcsoló segítségével tudja bekapcsolni és 
kikapcsolni a készüléket. A belső égésű motorral felszerelt ágaprítók 
esetén az indítást manuálisan (berántás) vagy gyújtáskapcsoló 
segítségével teheti meg. 

 A GTS600 ágaprítónak 3 különböző típusa létezik: 
GTS600G GTM motor  GTE160 
GTS600M Mitsubishi motor GT600 
GTS600E 2,2 kW/230V elektromos motor 

 méretek  H=1370 mm; Sz=500 mm; M=1400 mm 
 GTS600G és M súly:   50 kg 
 GTS600E súly:    60 kg 
 garantált hangnyomás szint:   115 dB (A) 
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1.3 Segítség a használati útmutató értelmezéséhez 
 
 Az ábrák valamint a szöveges aláírások speciális üzemeltetési lépéseket írnak le. Minden, a 

berendezésen megtalálható figyelmeztető jelzés értelmezését megtalálja a használati útmutatóban. 
 A használati útmutatóban használt irányok jelentése: Amennyiben a használati útmutatóban jobb és 

bal oldalt olvas, azt a berendezés mögött állva kell értelmezni (munkahelyzet). 
 Azok a szövegrészek, amelyek különös jelentőséggel bírnak megkülönböztető jelekkel vannak ellátva, 

melyeket az alábbiakban megismerhet. A szimbólumok használatával szeretnénk kihangsúlyozni, 
hogy fontos tudnivalóról van szó. A szimbólumok magyarázatát az alábbiakban olvashatja: 

 

 

VESZÉLY! 
Súlyos személyi és/vagy súlyos tárgyi sérülés veszélye áll 
fenn. Az ezzel a szimbólummal jelzett műveleteket 
fokozott óvatossággal, nagy odafigyeléssel kell 
végrehajtani. 

 

FIGYELMEZTETÉS! 
Személyi és/vagy tárgyi sérülés veszélye áll fenn. A 
szimbólummal jelzett műveleteket óvatosan és 
odafigyelve kell végrehajtani. 

 

ÓVATOSSÁG! 
Kisebb személyi és/vagy tárgyi sérülésre figyelmeztet 
amely megelőzhető a kellő odafigyeléssel. 

 

MEGJEGYZÉS! 
A berendezés jobb használatához illetve az esetlegesen 
fellépő hibák elkerüléséhez közöl információt. 

 
 
1.4 Földrész specifikációjú géptípusok 
 

A GTM Professional különböző típusú dugvillákkal és csatlakozókkal szállíthatja, annak megfelelően, 
hogy az adott országban milyen szabvány van érvényben. A használati útmutatóban CEE és európai 
szabályoknak megfelelő felszereltséggel rendelkező gépekről láthat illusztrációkat. Az ettől eltérő 
csatlakozóval rendelkező berendezéseket hasonló módon kell az elektromos hálózathoz 
csatlakoztatni. 

 
 

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁHOZ 
 
 
2.1 Oktatás 
 
 Olvassa el és értelmezze a használati útmutatót. Ismerje meg a berendezés kezelőszerveit, azok 

pontos működtetését a berendezéssel történő munkavégzés megkezdése előtt. 
 Semmilyen körülmények között ne adja át gyermekeknek vagy olyan személyeknek a berendezés 

kezelését, akik nem olvasták el és nem értelmezték a használati útmutatóban leírtakat. Az ágaprítót 
18 év alatti személy nem kezelheti. A helyi szabályozások felülírhatják ezt a korlátozást. 

 Tartsa észben, hogy a gépkezelő vagy a felhasználó a felelős azokért a balesetekért vagy tárgyi 
sérülésekért, melyeket egy harmadik személyben vagy tárgyban okoznak. Semmilyen körülmények 
között se engedje, hogy gyermekek, fizikailag, mentálisan fogyatékos személyek illetve olyan 
személyek kezeljék a berendezést akik nem olvasták el és nem értelmezték a használati útmutatóban 
leírtakat. 
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2.2 Előkészületek a berendezés használatához 
 
2.2.1 Általános előkészületek 
 Az ágaprító használata közben viseljen fül és szemvédő felszerelést.  
 A berendezés használata közben viseljen munkavédelmi lábbelit és hosszú szárú nadrágot. Ne 

üzemeltesse a berendezést mezítláb vagy szandálban. Kerülje a laza, lógó ruházatot illetve a sálat, 
nyakkendőt. A hosszú ágak az Ön arcának csapódhatnak ennek elkerülése érdekében mindig tartson 
megfelelő távolságot és viseljen arcvédőt. Amennyiben a vágókéseket kell megfognia karbantartási 
vagy javítási munkálatok közben minden alkalommal viseljen védőkesztyűt. 

 A berendezést sík, egyenletes, vízszintes talajon üzemeltesse a használati útmutató által 
engedélyezett pozícióból. Az ágaprítót tilos 10 foknál meredekebb lejtőn működtetni. 

 Repedezett vagy kiszakadt elektromos vezetékek. Azonnal cserélje ki az elhasználódott vagy sérült 
alkatrészeket (vannak alkatrészek, melyeket szettben kell cserélni a kiegyensúlyozottság megőrzése 
érdekében).Cserélje ki az olvashatatlan vagy megrongálódott figyelmeztető matricákat. 

 Ne üzemeltesse az ágaprítót kővel kirakott vagy kavicsos talajon, a kilépő nyesedék súlyos 
sérüléseket okozhat. 

 A berendezést nyílt terepen, kemény, sík talajon üzemeltesse (ne üzemeltesse fal vagy egyéb tárgy 
közvetlen közelében). 

 Minden egyes alkalommal, mielőtt elkezdi használni az ágaprítót ellenőrizze le a lábai alatt lévő 
gumipogácsák állapotát. Szükség esetén cserélje ezeket az alkatrészeket a használat megkezdése 
előtt. 

 A gépkezelő felelős a berendezés 12 méteres körzetében tartózkodó személyek testi épségéért a 
berendezés használata közben. Használjon piros/fehér szalagot a veszélyzóna kijelölésére. Ne 
üzemeltesse a berendezést úgy, hogy emberek, különösen gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak 
a veszélyzónában. 

 A berendezés használatának megkezdése előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket: 
o az ágaprító sérülésmentes, a rögzítő csavarok és anyák megfelelően rögzítve vannak, 
o a géptest sérülésmentes valamint a védőburkolatok megfelelően rögzítve vannak, 
o a belépő nyílást fedő gumilemezek sérülésmentesek. Amennyiben sérültek, azonnal cserélje ki őket. 
o amennyiben belső égésű motorral szerelt ágaprítója van, a motorolaj szintet, 
o az elektromos alkatrészek megfelelő működését, 
o keressen sérüléseket a géptesten és megrepedt hegesztéseket. 

 Ne üzemeltesse a berendezést amennyiben személyek, különösen gyermekek vagy háziállatok 
tartózkodnak annak közvetlen közelében. 

 A GTS600-as ágaprító professzionális felhasználása esetén oktatást kell tartani a gépkezelőnek a 
berendezés biztonságos használatáról (az oktatásról jegyzőkönyvnek kell készülnie). 

 A gépkezelő felelős az érvényben lévő környezetvédelmi és hangkibocsátási szabályok betartásáért. 
Az ágaprító használata közben a gépkezelőnek megfelelő védelemmel ellátott fülvédőt kell viselnie. A 
berendezés használatát óránként 15 percre fel kell függeszteni. Ez alatt a pihenő időszak alatt a 
gépkezelőt nem szabad hangos zajnak kitenni.  

 Az ágaprítót teljesen szerelje össze a használat megkezdése előtt. Tilos a berendezést a belépő garat 
vagy a kilépő cső nélkül üzemeltetni. Minden esetben szerelje fel a tolókart az alvázra. Ezen 
alkatrészek együttesen garantálják, hogy biztonságosan lehessen a berendezéssel munkát végezni.  

 Tilos a berendezésbe fától eltérő anyagot (pl. fémet, köveket, műanyagot vagy egyéb anyagot) tölteni. 
 Tilos a berendezést a használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon használni. 
 Ne helyezzen a berendezésbe 2 méternél hosszabb ágakat. Amennyiben szükséges először vágja el 

a hosszú ágakat majd ezután helyezze azokat az aprítóba. Az ágaprítóba maximálisan 5 cm átmérőjű 
ágakat helyezhet. 

 Ne használja a berendezést rossz fényviszonyok mellett (rossz látási viszonyok). 
 A működés közben keletkező vibrációk okozhatják a berendezés elmozdulását. 
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2.2.2 Előkészületek a belső égésű motorral szerelt ágaprító esetében 
 Ne üzemeltesse a belső égésű motorral meghajtott berendezést zárt helységben. Az üzemeltetés 

közben a motorból távozó gázok szén monoxidot tartalmaznak, ami egy színtelen, szagtalan, íztelen 
rendkívül veszélyes gáz. 

 Különös figyelemmel járjon el az üzemanyaggal történő munkavégzés közben. Az üzemanyag 
gyúlékony és a gázai robbanékonyak. Minden esetben tartsa be az alábbi utasításokat: 

o Az üzemanyag tartályt minden esetben tölcsér segítségével töltse fel. Üzemanyagot kizárólag arra 
alkalmas tároló edényben szabad tárolni. 

o Járó motor mellett ne vegye le az üzemanyag betöltő nyílás sapkáját illetve ne töltse fel a tartályt 
üzemanyaggal. 

o Üzemanyaggal történő feltöltés előtt hagyja kihűlni a motort és annak alkatrészeit. 
o 95-ös ólommentes vagy annál jobb minőségű üzemanyagot használjon. 
o Üzemanyaggal történő munkavégzés közben a dohányzás és nyílt láng használata tilos! 
o Ne töltse fel a berendezést üzemanyaggal zárt helységben. 
o Ne tárolja se a berendezést se az üzemanyagot zárt helységben nyílt láng, pl. vízmelegítő közvetlen 

közelében. 
o Amennyiben az üzemanyag kifolyt, ne próbálja meg elindítani a berendezést, vigye odébb 4-5 

méterrel. A kiömlött üzemanyagot törölje fel. 
o Minden esetben tegye vissza a helyére és húzza meg az üzemanyagtartály sapkáját, az 

üzemanyaggal történő feltöltést követően. 
o Amennyiben le szeretné engedni az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagot, azt kültéren tegye 

meg. 
 
2.2.3 Előkészületek az elektromos motorral szerelt ágaprító esetében 
 

 

VESZÉLY! 
 A berendezés használatának megkezdése előtt ellenőrizze le a hálózati 

vezetéket illetve az esetlegesen használt hosszabbító vezetéket  sérüléseket 
keresve. Amennyiben az elektromos vezeték megsérül a berendezés 
használata közben azonnal húzza ki a konnektorból. NE ÉRINTSE ADDIG 
MEG A VEZETÉKET AMÍG NEM CSATLAKOZTATTA AZT LE AZ 
ELEKTROMOS HÁLÓZATRÓL! Elhasználódott vagy sérült elektromos 
vezetékkel TILOS a berendezést működtetni. 

 A falicsatlakozóból minden esetben úgy húzza ki a dugót, hogy másik kezével megtámasztja a 
beépített konnektor egységet. Soha se húzza ki az elektromos kábelt úgy, hogy a vezetéknél fogva 
kirántja azt a konnektorból. 

 
 
2.3 Figyelmeztető jelzések és biztonsági szimbólumok magyarázata 



 

2011, Budakalász 
Lupaszigeti elágazás  

 
- 7 - 

 
 

sorszám szimbólum jelentés 

1 

 

Vigyázat: VESZÉLY 
Olvassa el és értelmezze a 
használati útmutatót a 
berendezés használatának 
megkezdése előtt.  
Vigyázat, repülő tárgyak 
lehetősége 
Ügyeljen rá, hogy a berendezés 
közelében (12 m) ne tartózkodjon 
senki sem. 
Vágás és csonkítás kockázata 
Forgó vágókések. A kezeit és 
lábait tartsa távol a berendezés 
nyílásaitól 

2 
 

Olvassa el és értelmezze a 
használati útmutatót a 
berendezés használatának 
megkezdése előtt. Az alábbi 
védőfelszerelések viselése 
kötelező: 
Fülvédő 
Védőszemüveg 
Munkavédelmi kesztyű 

3 

 

Vágás és csonkítás kockázata 
Forgó vágókések. A kezeit és 
lábait tartsa távol a berendezés 
nyílásaitól 

4 

 

Veszélyes vagy repülő nyesedék 
Ügyeljen rá, hogy a berendezés 
közelében (12 m) ne tartózkodjon 
senki sem. 
 

5 

 

A motor forgásiránya 

6 

 

Garantált maximális hangnyomás 
szint 
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sorszám szimbólum jelentés 

7 

 

A kapcsolódobozt csak 
szakképzett szerelő nyithatja ki.  
Vigyázat életveszély! 
A kapcsolódoboz vagy a 
biztosíték doboz felnyitását 
követően a benne lévő 
alkatrészek áram alatt lehetnek! 

8 

 

VIGYÁZAT: VESZÉLY! 
Nyomja meg a leállító gombot és 
csatlakoztassa le a berendezést 
az elektromos hálózatról mielőtt a 
tisztítási vagy beállítási 
munkálatok megkezdése illetve 
sérült elektromos vezeték esetén. 
A javítás megkezdése előtt 
olvassa el a használati útmutató 
karbantartási és javítási 
fejezetében leírtakat 
Vigyázat! 
A kapcsolódoboz vagy a 
biztosíték doboz felnyitását 
követően a benne lévő 
alkatrészek áram alatt lehetnek! 

9 

 

Ne érintse meg a berendezés 
mozgó alkatrészeit addig, amíg a 
berendezést le nem csatlakoztatta 
az elektromos hálózatról és a 
forgó alkatrészek teljesen meg 
nem álltak. 

10 

 

Azonosító tábla 

 
 

3. ÓVINTÉZKEDÉSEK A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN 
 
 
3.1 Óvintézkedések a berendezés használatával kapcsolatban 
 
 A berendezés indítása előtt győződjön meg róla, hogy a betöltő garat üres. 
 Tartsa távol az arcát illetve a testét a betöltő nyílástól. 
 Ügyeljen rá, hogy ne nyúljon bele a betöltő garatba, a kilépő csőbe, ne érjen hozzá a mozgó, forgó 

alkatrészekhez. Amennyiben laza ruházatban használja a berendezést ügyeljen rá, hogy ezek ne 
kerülhessenek a betöltő nyílás, a kilépő nyílás vagy egyéb mozgó alkatrészek közelébe. 

 Ne működtesse a berendezést esőben vagy egyéb nedves időjárási viszonyok közepette. 
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 Az ágaprító használata közben minden esetben két lábbal, stabilan álljon a földön. Ne erőltesse túl 

magát. Ne álljon fel semmilyen magasító eszközre sem a berendezés könnyebb betöltése érdekében. 
 A berendezés működtetése közben álljon a lehető legtávolabb a kilépő nyílástól. 
 Csak annyi faágat helyezzen a berendezésbe, amennyivel az még különösebb fordulatszám 

csökkenés nélkül elbír. Amennyiben a belső égésű vagy az elektromos motor fordulatszáma túl 
alacsonyra csökkent, szüneteltesse a faágak behelyezését (így csökkentheti az ágaprító terhelését), 
amíg a fordulatszám ismét visszaáll a normális értékre.  

 Ügyeljen rá, hogy fémet, követ, üveget, műanyag kannát illetve egyéb idegen tárgyat ne tegyen a 
berendezésbe. 

 Amennyiben a vágómechanizmus idegen tárggyal érintkezik, vagy a megszokottól eltérő hangot ad ki 
a berendezés esetleg megnövekedett a vibrációja, azonnal állítsa le azt.  

 

 

VESZÉLY! 
 Azonnal állítsa le a berendezést, csatlakoztassa le a gyertyapipát vagy 

húzza ki az elektromos kábelt a konnektorból. A berendezés ismételt 
indítása előtt ellenőrizze le az alábbiakat: 

a. keressen sérüléseket a berendezésen, 
b. amennyiben sérült alkatrészt vagy részegységet talál, azt javítassa meg 

vagy cserélje ki gyári alkatrészre. 
c. keressen meglazult rögzítő csavarokat és alkatrészeket, amennyiben 

talál, ismét rögzítse őket megfelelően. 
 
 Ügyeljen rá, hogy a kilépő zónában ne legyen sok nyesedék; így a berendezés hatékonyabban 

működik és elkerülheti a kilépő nyesedék esetleges visszacsapódását. Amennyiben a kilépő nyílás 
eltömődik a berendezés betöltő nyílásán keresztül visszalőheti a bele tett faágak darabjait. 

 Amennyiben az ágaprító eltömődött, azonnal állítsa le a berendezést, csatlakoztassa le a gyertyapipát 
vagy húzza ki az elektromos kábelt a konnektorból mielőtt megkezdené annak kitisztítását. Ne feledje, 
hogy ilyen esetben a benzinmotorral szerelt modelleknél, amennyiben valaki meghúzza a berántó 
zsinórt az több alkatrész mozgásához vezet. 

 

 

VESZÉLY! 
 Semmilyen körülmények között sem szabad a berendezést sérült vagy 

hiányos védőburkolatokkal biztonsági berendezésekkel pl. sérült betöltő 
garat, kilépő cső vagy gumilemezekkel működtetni.  

 
 Ne engedje, hogy a felaprított anyag túlságosan felgyűljön a kilépő nyílásnál. Ez az ágaprító 

eltömődéséhez, a kilépő nyesedék visszacsapódásához vezethet illetve akár a betöltő nyíláson 
keresztül is visszalőhet a berendezés a bele tett faágak részeit. 

 Tartsa az ágaprító erőforrását tisztán így jentősen lecsökkentheti az esélyét egy meghibásodásnak 
vagy egy esetleges tűz kialakulásának.  

 Ne szállítsa a berendezést járó motorral. 
 Állítsa le az ágaprítót, csatlakoztassa le a gyertyapipát vagy húzza ki az elektromos kábelt a 

konnektorból. Győződjön meg róla, hogy az összes forgó alkatrész megállt minden esetben amikor: 
o magára hagyja a berendezést, 
o ki szeretné tisztítani az eltömődött berendezést, 
o ellenőrzés, tisztítás vagy a javítás megkezdése előtt. 

 Ne kezdje el rázni az ágaprítót működés közben. 
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3.2 Belsőégésű motorral felszerelt ágaprító használata 
 
 Ne módosítsa a benzinmotor szabályzó rendszerét. A szabályzó rendszer felelős a biztonságos 

maximális fordulatszámért és egyben megvédi a motort és a berendezés egyéb alkatrészeit a túlhajtás 
okozta sérülésektől. Amennyiben a szabályzó rendszer meghibásodik keresse fel szakszervizét. 

 Mindig úgy helyezkedjen el a berendezés használata közben, hogy a kipufogóból kiáramló gázok ne 
Önre szálljanak. Szükség esetén fordítson a berendezésen. 

 
 
3.3 Elektromos motorral szerelt ágaprító használata 
 

 

VESZÉLY! 
Vigyázat elektromos áramütés veszélye! 
A berendezés használatának megkezdése előtt minden alkalommal ellenőrizze le 
a kapcsoló és biztosíték dobozt valamint az elektromos kábeleket, sérüléseket 
keresve. Annak érdekében, hogy elkerülje az elektromos áramütést, ne 
üzemeltesse a berendezést sérült alkatrészekkel. 

 
 Amennyiben hosszabbító kábelről szeretné üzemeltetni a berendezést a kábelnek meg kell felelnie az 

alábbi előírásoknak: 
o amennyiben a kábel rövidebb mint 15 méter akkor legalább 3x1,5mm

2
-es kábelre van szükség, 

o amennyiben a kábel hosszabb mint 15 méter akkor legalább 3x2,5mm
2
-es kábelre van szükség, 

o az elektromos kábel minősége: H07 RN-F 
 A berendezést csak olyan elektromos hálózathoz csatlakoztassa, melyet felszereltek 

kismegszakítóval. 
 Kerülje a berendezés használatát rossz időjárási körülmények között, különösen villámlás közepette. 
 Ne kapcsolgassa a ki/be kapcsoló gombot. A motor rövid időn belüli többszöri indítása annak 

túlmelegedéséhez vezethet. 
 A nem megfelelő hosszabbító kábel használata feszültségeséshez vezet, ami károsítja a motort. 

 
 
3.4 Karbantartás és tárolás 
 
 Amennyiben a berendezést karbantartás, javítás vagy raktározás céljából leállítja minden esetben 

állítsa le a motort, csatlakoztassa le a gyertyapipát vagy húzza ki az elektromos kábelt a konnektorból 
és győződjön meg róla, hogy a forgó alkatrészek teljesen megálltak. Engedje a berendezést kihűlni a 
vizsgálat, beállítás, stb. megkezdése előtt. Rendszeresen tartsa karban és tisztítsa meg a 
berendezést. 

 A berendezést száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja. 
 A tárolás megkezdése előtt mindig várja meg amíg a berendezés teljesen kihűl. 
 A berendezést nyílt lángtól illetve szikraforrástól mentes helységben tárolja. Hosszabb tárolási 

időintervallum (1-1,5 hónap) esetén engedje le a berendezés üzemanyagtankját. A tárolás 
megkezdése előtt minden esetben hagyja teljesen kihűlni az ágaprítót. 

 Az ágaprító javításakor ne feledje annak ellenére, hogy a motor le van állítva, a vágókések képesek 
elmozdulni. 

 Cserélje ki az elhasználódott, sérült alkatrészeket gyári újakra. Vágókéseket semmilyen esetben sem 
szabad javítani, cserélni kell őket párban. Csak eredeti alkatrészeket építsen be. 
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4. KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS 
 
 
A berendezés kicsomagolásáról egy útmutatót talál a doboza belsejében. Kövesse az abban leírtakat így 
megelőzheti az esetleges sérüléseket. 
 
 
4.1 A doboz tartalma 
 

 

VESZÉLY! 
Amennyiben a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerül, azt lenyelhetik, ami 
fulladást okozhat. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön gyermeke kezébe a berendezés 
csomagoló anyaga! 

 
A doboz az alábbiakat tartalmazza: 

- garat (belépő cső) 
- kilépő cső, 
- tolókar, 
- előre felszerelt/összeszerelt motor, rotor és ház, 
- alváz + kerekek, 
- használat útmutató, CE megfelelőségi nyilatkozat és kicsomagolási útmutató 
- egy táska szerszámokkal (gyertyakulcs és csavarhúzó) csavarok és anyák. 

 
 
4.2 Összeszerelési útmutató 
 

 

ÓVATOSSÁG! 
A GTS600-as ágaprító egyes alkatrészei nehezebbek mint 20 kg. Az alkatrészek 
mozgatásához kérje valaki segítségét.  

 
4.2.1 Az összeszereléshez szükséges szerszámok 

- 2 db 13-as csillag-villás kulcs, 
- 2 db 10-es csillag-villás kulcs 
- 1 db 7-es csillag-villás kulcs 
- csillag csavarhúzó 
- seeger gyűrű fogó 

 
4.2.2 A motor/rotor és a ház összeszerelése 
A rotor és a ágaprító háza összeszerelt állapotban érkezik a motorral. Ezt az egységet kell Önnek a vázra 
erősítenie. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket: 

- Vegyen 4 db M8x40-es hatlapfejű csavart, 4 db M8-as önzárós anyát, 4db lemez és 4 db fakötésű 
alátétet. 

- Helyezze fel a motor, aprító, biztonsági leállító gomb egységet a vázra. Ügyeljen rá, hogy az egység 
megfelelően álljon a kereten. 

 

 

FIGYELMEZTETÉS! 
Ügyeljen rá, hogy akkor sem szabad belenyúlni az aprító egységbe, amikor 
felemeli/mozgatja azt! 

 
 Helyezze rá a faköttésű alátétet az M8x40-es csavarra. Dugja keresztül a csavart a motor egységen 

illetve a kereten található furaton. A csavar feje alul a keretnél kell hogy legyen. 
 Helyezze rá a kilógó csavarra a lapos alátétet majd az anyát. 
 Ismételje meg ezt a műveletsor a maradék három csavarral is. 
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 Miután minden csavar a helyére került, húzza meg őket. 

 
4.2.3 A vészleállító gomb felszerelése (ki/be kapcsoló doboz) 
 Keresse meg a 2 db M4x20 as csavart, a 2 db M4-es lapos alátétet és a 2 db M4-as anyát. 
 Nyissa ki a vészleállító kapcsoló dobozát a 4 db rögzítő csavar kitekerésével egy csillag csavarhúzó 

segítségével. 
 Helyezze be a doboz bal felső furatába a csavart. A csavart bújtassa bele a vázon található bal felső 

furatba. 
 Helyezze fel a váz oldaláról az alátétet és az anyát, kézzel szorítsa meg egy kicsit. 
 Helyezzen be egy csavart a doboz jobb alsó furatába. A csavart bújtassa bele a vázon található jobb 

alsó furatba. 
 Helyezze fel a váz oldaláról az alátétet és az anyát, kézzel szorítsa meg egy kicsit. 
 Húzza meg a csavarokat. 
 Helyezze vissza a vészleállító doboz fedelét és húzza meg a 4 csavart. 

 
4.2.4 A CEE kapcsoló doboz felszerelése 
 Keresse meg a 4 db M4x20 as csavart, a 8 db M4-es lapos alátétet és a 4 db M4-as anyát. 
 Nyissa ki a vészleállító kapcsoló dobozát a 4 db rögzítő csavar kitekerésével egy csillag csavarhúzó 

segítségével. 
 Helyezze be a doboz bal felső furatába a csavart. A csavart bújtassa bele a vázon található bal felső 

furatba. 
 Helyezze fel a váz oldaláról az alátétet és az anyát, kézzel szorítsa meg egy kicsit. 
 Helyezzen be egy csavart a doboz jobb alsó furatába. A csavart bújtassa bele a vázon található jobb 

alsó furatba. 
 Helyezze fel a váz oldaláról az alátétet és az anyát, kézzel szorítsa meg egy kicsit. 
 Húzza meg a csavarokat. 
 Helyezze vissza a vészleállító doboz fedelét és húzza meg a 4 csavart. 

 
4.2.5 A garat összeszerelése 
 Keresse meg a 4 db M8-as önzáró anyát és a 4 db M8-as lapos alátétet. 
 Helyezze fel a garatot a géptesten található csavarokra. 
 Tegye fel az alátéteket a csavarokra. 
 Kapassa rá az anyákat és kézzel húzza meg őket.  
 Miután az összes anyát felkapatta csavarkulccsal húzza meg őket. A felsővel kezdje a meghúzást. 

 

 

MEGJEGYZÉS! 
Az önzáró anyákat minden esetben csak 1 alkalommal használja. Ez a típusú 
anya meggátolja a csavarkötés fellazulását amit normál anya esetén okozna a 
berendezés vibrációja. Az önzáró műanyag rész az első használat után megsérül, 
így az a következő alkalommal nem látja el megfelelően a feladatát. 

 
4.2.6 A conveyor felszerelése 
 Keressen meg 2 db M8-as önzáró anyát, 1 db M8x20-as csavart és 3 alátétet. 
 Helyezze fel az alátéteket a géptestből kilógó csavarokra. 
 Helyezze fel a conveyort a géptestre. 
 Ügyeljen rá, hogy az alátétek a felfogató felület külső felére essenek. 
 Helyezze fel és egyesével húzza meg az anyákat 
 Csavarja be a csavart a szabadon maradt menetbe és húzza meg azt is. 
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MEGJEGYZÉS! 
Az önzáró anyákat minden esetben csak 1 alkalommal használja. Ez a típusú 
anya meggátolja a csavarkötés fellazulását amit normál anya esetén okozna a 
berendezés vibrációja. Az önzáró műanyag rész az első használat után megsérül, 
így az a következő alkalommal nem látja el megfelelően a feladatát. 

 
4.2.7 A deflektor felszerelése 
 Keressen meg 2 db M6x20-as csavart 4 db M6-os alátétet és 2 db M6-os anyát. 
 Helyezzen fel 1-1 alátétet a csavarokra. 
 Tegye fel a deflektort a conveyor végére. 
 Csúsztassa át a furatokon a csavarokat, nyúljon bele a conveyorba és tegye rájuk a két alátétet majd 

az anyákat. Ne húzza meg túl szorosan a csavarokat a deflektornak könnyen mozognia kell. 
 

4.2.8 A tolókar felszerelése 
 Keressen meg 2 db M6x45-ös csavart 4 db M6-os alátétet és 2 db M6-os anyát. 
 Szerelje fel a tolókart a keretre. 
 Tegyen rá egy alátétet a csavarra. 
 Bújtassa át a csavart a kereten és a tolókaron lévő furaton. 
 Kapassa rá az anyát a csavarra. 
 Ismételje meg a műveletet a második csavarnál is. 
 Húzza meg a csavarokat. 

 
 

5. A BERENDEZÉS HASZNÁLATA 
 
 
5.1 Előkészületek 
 
Ellenőrizze le, hogy a berendezést az összeszerelés fejezetben leírtak szerint szerelték össze. Az alábbi 
ellenőrzéseket hajtsa végre a berendezés használatának megkezdése előtt: 

 Nem lehetnek sérülések a berendezésen. 

 Minden csavarnak és anyának feszesnek kell lennie a berendezésen. 

 Ellenőrizze le a motorolaj szintet (az olajszintnek a betöltő nyílással egy vonalban kell állnia). 

 Ellenőrizze le a vészleállító gomb megfelelő működését. 

Minden esetben tartsa be a biztonsági és környezetvédelmi utasításokat! 
A berendezés indítása előtt minden alkalommal ellenőrizze le, hogy nincsen fanyesedék a rotornál. Ezek a 
darabok blokkolhatják a motort, aminek következtében az nem képes elindulni. 
 
 
5.2 Milyen anyagokat lehet a berendezéssel aprítani? 
 
Minden típusú, frissen vágott, maximum 5 cm átmérőjű faágat, melyek oldalágainak átmérője nem haladja 
meg a 2 cm-t. 
 
 
5.3 Milyen anyagokat nem lehet a berendezéssel aprítani? 
 
Tilos a berendezésbe követ, üveget vagy műanyagot dobni. 
Fő szabály: Azok az anyagok, amelyeket nem tesz bele a komposztba, nem apríthatóak az ágaprítóval. 
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5.4 Munkaterület 
 
A berendezés használata közben a gépkezelőnek a kijelölt "munkapozícióban" kell tartózkodnia. Így 
biztosítható az, hogy a ne okozzanak sérülést a visszaverődő vagy a gépből kirepülő nyesedék darabok. A 
biztonsági munkapozíció a motorral átellenes oldalon a berendezés mellett található. 
 
 
5.5 Túlterhelés elleni védelem (az elektromos motorral szerelt modell esetében) 
 
Amennyiben a berendezés használata közben a motor terhelése túlságosan megnő, működésbe lép a 
túlterhelés elleni védelem ami automatikusan leállítja a motort. A motor csak azután indítható újra el, hogy 
kihűlt (ez kb. 10 perc). A túlterhelés elleni védelem bekapcsolását az alábbiak okozhatják: 

- Nem megfelelő hosszabbító kábelről működtetik a berendezést. 

- A berendezést túlterhelték, olyan anyag került a garatba amit nem szabadott volna a berendezésbe 
tenni. 

- A vágókések életlenek. 

 
 
5.6 A berendezés indítása 
 
5.6.1 A motor indítása 
A motor indítása előtt hajtsa végre az alábbi utasításokat: 
 Nyissa ki a benzin csapot. 
 Zárja el a szivató kart. 
 A gázkart állítsa 1/3 állásba. 
 Győződjön meg róla, hogy a vészleállító gomb nincsen aktiválva. 
 Ellenőrizze le a deflektor helyzetét. 
 Állítsa a ki/be kapcsoló gombot be állásba. 

Húzza meg az indító zsinórt a motor elindításához. Amennyiben motor nem indulna be elsőre, ismét próbálja 
meg berántani azt. 
Miután a motor beindult, nyomja vissza a szivató kart alapállásba. Amennyiben túl hosszú ideig rajta hagyja 
a szivatót, úgy a motor megszívhatja magát. 
Hagyja járni a motort alapjáraton kb. 30 másodpercet mielőtt megemelné a fordulatszámát. Ezt követően a 
berendezés kész a használatra. 
Minden esetben terheletlen állapotban indítsa a motort. Győződjön meg róla, hogy a garat üres és nincsenek 
fadarabok a rotorban. 
Győződjön meg róla, hogy elegendő mennyiségű üzemanyag van a tankban. A benzintankban lévő 
benzinszűrő elég magasan helyezkedik el a tartály belsejében 
Ellenőrizze le a vészleállító gomb működését úgy, hogy megnyomja azt. Amennyiben a motor leáll, indítsa 
újra azt. Amennyiben a motor nem áll le a vészleállító gomb megnyomását követően. Húzza le a 
gyertyapipát vagy húzza ki az elektromos vezetéket a konnektorból és juttassa el a berendezést egy 
szervizbe. 
 
5.6.2 Az elektromos motor indítása 
 

 

MEGJEGYZÉS! 
Olvassa el a 2. fejezetet mielőtt csatlakoztatná az ágaprítót az elektromos 
hálózathoz. 

 
 Nyissa fel a kapcsolódobozon lévő aljzat védőburkolatát és csatlakoztassa az elektromos kábelt. 
 Engedje el a védőburkolatot. 
 Nyomja meg a bekapcsoló gombot és a berendezés elindul 
 A tényleges munka megkezdése előtt várja meg amíg a motor eléri a maximális fordulatszámát. 
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MEGJEGYZÉS! 
Ellenőrizze le a vészleállító gomb megfelelő működését úgy, hogy megnyomja 
azt. Amennyiben a motor leáll, indítsa újra azt. Amennyiben a motor nem áll le a 
vészleállító gomb megnyomását követően húzza le a gyertyapipát vagy húzza ki 
az elektromos vezetéket a konnektorból és juttassa el a berendezést egy 
szervizbe. 

 
 
5.7 A faágak aprítása 
 
Irányítsa arra a deflektort, merre szeretné, hogy a nyesedék repüljön.  
Helyezze a felaprítani kívánt ágakat (max. 5 cm-es átmérő) a garatba addig amíg az ágaprító el nem kezdi 
húzni befelé azokat. Ekkor engedje el az ágakat. Amennyiben nagy átmérőjű ágakat szeretne felaprítani, ne 
helyezzen egyszerre túl sok faágat a berendezésbe. Ügyeljen rá, hogy a motor fordulatszáma ne csökkenjen 
le a munka közben. 
Amennyiben a motor fordulatszáma lecsökken húzza meg egy kicsit visszafelé a bele helyezett ágakat és 
várja meg amíg a fordulatszám ismét a normál értékre emelkedik. Azokat az oldalágakat, melyek 
vastagabbak 2 cm-nél vágja le a felaprítani kívánt ágakról és külön aprítsa fel őket. 
Tipp: A fa keménysége függ  a fa típusától, az ág levágása és az aprítás között eltelt időtől illetve attól, hogy 
mennyire száradt ki az ág. A berendezés akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, amennyiben közvetlenül az 
ágak levágása után történik az aprításuk. 
 

 

MEGJEGYZÉS! 
A berendezés használata közben ellenőrizze le 2 óránként a vágókés rögzítő 
csavarok meghúzási nyomatékát. 

 

 

MEGJEGYZÉS! 
Ne mozgassa a berendezést járó motorral a véletlenül a berendezésben maradt 
nyesedék nagy sebességgel kilövellhet. Minden alkalommal állítsa le a motort 
mielőtt odébb tenné a berendezést. 

 
 
5.8 A berendezés leállítása 
 
Mielőtt leállítaná a berendezést győződjön meg róla, hogy a rotorház teljesen kiürült. Miután a legutolsó ágat 
behelyezte az ágaprítóba hagyja járni a berendezést néhány percig, hogy az kiüríthesse magát. Ezt 
követően állítsa le a motort a ki/be kapcsoló segítségével. 
Ne feledje, a berendezésnek néhány másodpercre van szüksége, hogy minden forgó alkatrész teljesen 
megálljon. 
 
Hírtelen fellépő, véletlen helyzet esetén ne habozzon használni a vészleállító gombot. 
 
 
5.9 Vészleállító gomb 
 
A vészleállító gombot a betöltő nyílás felőli oldalon találja meg a vázra erősítve. Lehetőség van a gombot 
lábbal működtetni. 
A vészleállító gombot annak megnyomásával tudja működésbe hozni. Ilyenkor a motor azonnal leáll. 
A vészleállító gomb deaktiválásához fordítsa el a piros gombot. Egy fél fordulatot követően a gomb kiugrik és 
ismét el lehet indítani a berendezést. 
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5.10 Deflektor 
 
A deflektor arra hivatott, hogy megvezesse a berendezésből kifelé repülő nyesedéket az előre meghatározott 
hely felé. A deflektor szögét kézzel tudja változtatni, miután meglazította a rögzítő csavart.  
Semmilyen körülmények között se álljon a berendezés kilépő nyílása elé annak működése közben. 
 
 
5.11 A rotor blokkolása 
 
Előfordulhat, hogy a rotort blokkolja egy benne maradt fadarab vagy nyesedék. Ez általában akkor 
következik be, amikor a rotortér nem ürült ki teljesen az utolsó leállítás előtt vagy amennyiben valamilyen 
okból működtették a vészleállító kapcsolót esetleg a motort túlmelegedés miatt leállt. 
A rotor kiszabadítását az alábbi utasításokat követve teheti meg. 
Állítsa a ki/be kapcsoló gombot ki állásba és távolítsa el a gyertyapipát. Szerelje le a berendezésről a kilépő 
csövet és a garatot. Tisztítsa ki a rotorházat a benne maradt maradványoktól. Óvatosan húzza meg a 
berántó zsinórt a rotor megforgatásához. Távolítson el minden nyesedéket a rotorházból az újbóli indítás 
előtt. Amennyiben nem tudja teljesen kitisztítani a rotorházat egy drasztikusabb eljárásra lesz szüksége. 
Távolítsa el a rotorház oldalán található csavarokat, majd eltávolítva a fedelet így tisztítsa meg a rotort. 
 

 

FIGYELMEZTETÉS! 
Egy szerszám vagy egy faág segítségével távolítsa el a vágókések alá szorult 
fadarabokat. Semmilyen körülmények között se próbálja meg eltávolítani a 
beszorult fadarabokat puszta kézzel. Legyen óvatos! A vágókések nagyon élesek, 
súlyos sérüléseket okozhatnak. 

 
Minden egyes eltömődés után ellenőrizze le a vágókések állapotát. Amennyiben a vágókések sérültek 
azonnal cserélje ki mindkettőt. A sérült vágókések használata kifejezetten veszélyes. 
 
 
5.12 A conveyor eldugulása 
 
Amennyiben túl sok nedves fa kerül a berendezésbe, akkor előfordulhat, hogy a conveyor eldugul. A 
conveyort az alábbi módon tisztíthatja ki: 
Állítsa a ki/be kapcsoló gombot ki állásba és távolítsa el a gyertyapipát. Szerelje le a berendezésről conveyor 
csövét és távolítson el belőle minden idegen tárgyat. Ezzel egy időben tisztítsa meg a rotor felső felét is. Erre 
azért van szükség, hogy megakadályozza a rotor blokkolását a következő indításkor.  
Egy szerszám vagy egy faág segítségével távolítsa el a vágókések alá szorult fadarabokat. Semmilyen 
körülmények között se próbálja meg eltávolítani a beszorult fadarabokat puszta kézzel. Szerelje vissza a 
conveyort a berendezésre. 
 
 

6. KARBANTARTÁS 
 
 
Mielőtt megkezdené a berendezés karbantartását mindig tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: 
 Állítsa le a berendezést és hagyja kihűlni azt. 
 Távolítsa el a gyertyapipát vagy húzza ki az elektromos vezetéket a konnektorból. 

A berendezés több alkatrésze is nehezebb mint 20 kg. Ezeket az alkatrészeket ne próbálja meg egyedül 
felemelni, kérjen hozzá segítséget valakitől. 
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6.1 Tisztítás 
 
Ajánlott a berendezést minden használat után megtisztítani. Távolítsa el a rá rakódott nyesedéket egy puha 
ecset segítségével.  
Ne használjon magasnyomású vízsugarat a berendezés tisztításához. 
 
 
6.2 A vészleállító gomb ellenőrzése 
 

 

FIGYELMEZTETÉS! 
Indítsa el a berendezést a korábbi fejezetekben leírtak szerint. Ne tegyen 
semmilyen faágat sem a garatba. Nyomja meg a vészleállító gombot. A motornak 
le kell állnia. Oldja a vészleállító gombot a 5.9 fejezetben elírtak szerint. Ezek után 
újraindíthatja az ágaprítót. 

 
 
6.3 A vágókések cseréje 
 
A vágókések cseréjét csak szakember hajthatja végre. 
 
A vágókések tompák, amikor a berendezés nem húzza be a garatba helyezett ágakat. Ilyen esetben a 
vágókéseket ki kell cserélni. A vágókések mindkét oldalukon élezettek így egy alkalommal meg lehet őket 
fordítani is ismét felhasználni. Amennyiben a vágókések mindkét éle kitompul úgy ki kell cserélni azokat 
újakra. 
 
A vágókések cseréjét az alábbiakat követve tudja végrehajtani: 
 Távolítsa el a garatot és a conveyort. 
 A berántó zsinór segítségével lassan forgassa a rotort addig, amíg a vágókéseket nem látja a kilépő 

nyíláson keresztül. 
 Távolítsa el a rotor ház oldalán lévő fedelet. Amennyiben ezen keresztül benéz a rotor látható. 

Keresse meg a késtartó csavarját. Kezdje el kifelé tekerni addig, amíg a csavar feje ét nem ér a 
rotorházon. Ebben a helyzetben a csavar blokkolja a rotor elfordulását.  

 Győződjön meg róla a berántó zsinór meghúzásával (nem szabad hogy meg tudja húzni) hogy a rotor 
blokkolt állapotban van. 

 Most már biztonságosan el tudja távolítani a vágókés rögzítő csavarokat és a vágókéseket. 
 A rotor feloldásához tekerje vissza késtartó csavarját. 

 

 

FIGYELMEZTETÉS! 
Minden esetben viseljen munkavédelmi kesztyűt a vágókésekkel történő 
munkavégzés közben. 

 
 Ismételje meg a fenti lépéseket a második vágókés eltávolításához. 
 Amennyiben meg szeretné fordítani a vágókéseket gondosan tisztítsa meg azokat a felszerelés előtt. 

Visszaszereléskor semennyi szennyeződés sem maradhat a vágókéseken. 
 Tisztítsa meg a rotor azon felületét is, ahova a vágókések felfekszenek. Ezeknek a felületeknek is 

teljesen tisztának kell lenniük a felszerelés előtt. 
 Mielőtt felszerelné a vágókéseket a rotorra ellenőrizze le azokat sérüléseket keresve. Sérült vágókést 

ne építsen be az ágaprítóba. Amennyiben sérülést talál a vágókésen cserélje ki mindkettőt eredeti új 
alkatrészre. 

 Ezt követően visszaszerelheti a vágókéseket a rotorra. Ne felejtse el blokkolni a rotort. 
 A vágókés rögzítő csavarokat az előírt nyomatékkal egy nyomatékkulcs segítségével húzza meg.  

Figyelem: A vágókés rögzítő csavarok behelyezése előtt tegyen néhány csepp menetrögzítőt (Loctite 
243) a csavarok menetére, csak ezt követően szerelje be őket. A csavarok meghúzási nyomatéka 80 
Nm. 
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 Miután felszerelte a vágókéseket tekerje be teljesen és húzza meg a rotort blokkoló késtartó rögzítő 

csavart. Ne felejtse el kicserélni a rotorház oldalán lévő fedelet.  
 A vágókések felszerelését követően ellenőrizze le a vágókések és az ellenkések közötti távolságot. 

Ennek a távolságnak 0,5-1,0 mm közé kell esnie. A távolságot akkor legkönnyebb ellenőrizni, amikor 
az ellenpenge a vágópenge élezett felületének közepénél helyezkedik el. 

 Ez a távolság nagyon kritikus a berendezés megfelelő működésének szempontjából. Amennyiben a 
távolság nagyban eltér a fenti értékektől keresse fel szakszervizét. 

 Amennyiben a távolság kismértékben tér el, be kell állítani az ellenpengéket.  
 Lazítsa meg az ellenpenge rögzítő csavarokat, de ne távolítsa el azokat teljesen. Csak lazítsa meg 

őket egy kicsit. Állítson az ellenpengén, majd ellenőrizze le a vágópenge ellenpenge távolságot amint 
a távolság 0,5-1,0 közé esik húzza meg a rögzítő csavarokat. Még egyszer ellenőrizze le a távolságot. 
Egy nyomatékkulcs segítségével húzza meg a z ellenpenge rögzítő csavarokat 50 Nm-el. 

 Miután mindkét vágópenge tompává válik ismét meg kell élezni őket.  
 A vágópengék élezését csak szakember végezheti el. 
 Sérült vágópengét tilos megélezni. Egy sérült vágópenge használata veszélyes helyzetekhez 

vezethet. 
 Ne használjon olyan élezőt, ami nem képes a vágókés élét egyszerre élezni (az élnek mindig 

egyenesnek kell lennie). Ne használjon olyan élező szerszámot, ami módosíthatja a vágókés 
szilárdsági jellemzőit (kilágyul, stb.). 

 Ügyeljen rá, hogy élezéskor az eredeti élszöget tartsa. 
 Miután megélezte a vágókéseket, felszerelte azokat a rotorra győződjön meg róla, hogy nem érnek 

hozzá az ellenpengékhez. Amennyiben igen, cserélje ki a vágópengéket. 
 Miután befejezte a vágókésekkel történő munkavégzést oldja a rotor blokkolását a késtartó 

csavarjának betekerésével és meghúzásával. Ne felejtse el kicserélni a rotorház oldalán lévő fedelet. 
 
 
6.4 Motorolaj csere 
 
 Az első olajcserét 5 üzemóra után ejtse meg. Ezt követően évente 2 alkalommal cserélje le a  

motorolajat.  
 Ügyeljen rá, hogy a leengedett olaj ne folyjon mellé a gyűjtőedénynek. A gyűjtőedény térfogata 

legalább 1 liter legyen. Billentse meg egy kicsit előre a berendezést így az összes motorolajat ki tudja 
folyatni belőle.  

 Figyelem: a használt motorolaj környezetszennyező! Minden esetben az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja 
le azt, ne dobja ki a szemétbe, ne öntse ki a lefolyóba. 

 Töltse fel a motort 0,6 liter 15W40-es motorolajjal. Használjon tölcsért a motort feltöltéséhez 
 

 
6.5 A motor karbantartása 
 
Kérjük olvassa el a motor használati útmutatójában leírtakat. 
 
 

7 A BERENDEZÉS KEZELÉSE 
 
 
Miután a berendezés elérte az életciklusa végét el kell juttatni egy gyűjtőhelyre hajtsa végre az alábbiakat: 
 Engedje le a motorolajat és amennyiben felszerelték vele távolítsa el az olajszűrőt. 
 Szerelje le a motort a keretről. 
 Szerelje le a motort a rotorházról. 
 Az összes alkatrészt az erre alkalmas hulladék gyűjtő telepen adja le. 
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9 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ 
 
 

 GTS 600 E GTS 600 G GTS 600 M 

aprítási mód aprító dob aprító dob aprító dob 

vágókések 2 db, 2 élű kés, 1 
db ellenkés 

2 db, 2 élű kés, 1 
db ellenkés 

2 db, 2 élű kés, 1 
db ellenkés 

motor 2,2 kW/230V/50Hz GTE 160 Mitsubishi GT600 

csatlakozás CEE 16A/3p n.a. n.a. 

indítás n.a berántó zsinór berántó zsinór 

motor teljesítmény 2,2 kW 5,0 HP/3600 1/perc 4,5 HP/3600 1/perc 

ford. szám 2800   

névleges áramerősség 13,67 A   

motor teljesítménye (GB és CH) 2,0 kW   

érintésvédelmi osztály I   

aprítandó ág max. átmérő 50 mm 50 mm 50 mm 

töltő nyílás    

töltő nyílás magasság 1220 mm 1220 mm 1220 mm 

töltő nyílás mérete 290 x 250 mm 290 x 250 mm 290 x 250 mm 

kilépő nyílás    

kilépő nyílás magassága 700 mm 700 mm 700 mm 

kilépő nyílás elhelyezkedése hátul hátul hátul 

deflektor 80
o
-ban állítható 80

o
-ban állítható 80

o
-ban állítható 

biztonsági eszköz vészleállító 
kapcsoló 

vészleállító 
kapcsoló 

vészleállító 
kapcsoló 

kerék átmérő 210 mm, teli 210 mm, teli 210 mm, teli 

kerekek csúszócsapágyas csúszócsapágyas csúszócsapágyas 

hajtómű direkt hajtás direkt hajtás direkt hajtás 

méretek (H x Sz x M), mm 1370x500x1400 1370x500x1400 1370x500x1400 

súly 60 kg 50 kg 50 kg 

mért hangnyomás szint LWA  111 dB(A)  

garantált hangnyomás szint LWA  115 dB(A)  

súlyozott hangnyomás szint LpA  106 dB(A)  

megfelel a szerkezeti előírásoknak IGEN IGEN IGEN 

opcionális kiegészítő hosszabbító   
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9. ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZ, GTS 600 E 
 

 
 
 

10. HIBAMEGOLDÁS 
 
 

probléma ok megoldás 

Az ágaprító teljesítménye nem 
megfelelő: a rotor nem húzza be 
az aprítani kívánt ágat. 
 
A nyesedékek mérete nagyon 
eltérő 
 

- A vágókések el vannak kopva. 
 
 
- Az aprítani kívánt faág átmérője 
túl nagy. 
 
- Túl nagy a távolság a vágókés 
és az ellenpenge között 

- Fordítsa vagy élezze meg, 
szükség esetén cserélje ki a 
vágókéseket 
- Távolítsa el az 5,5 cm-nél 
vastagabb ágakat a garatból 

A motor nem indul/ magától leáll - Motor elektromos meghibásodás 
 
 
 
 
- Kifogyott az üzemanyag 
 
- Nincsen, vagy túl kevés a 
motorolaj a motorban 

- Ellenőrizze le, hogy a motoron 
lévő kapcsoló a BE álláson áll 
- Ellenőrizze le, hogy a 
vészleállító kapcsoló kikapcsolt 
állapotban van. 
- Ellenőrizze le az olaj és az 
üzemanyag szintet, szükség 
esetén töltsön utána 

A berendezés blokkolódott 
használat közben. A motor nem 
tud beindulni mert valami 
megakasztja 

- Az aprítani kívánt faág átmérője 
túl nagy. 
 
- Idegen tárgyak kerültek a 
garatba mint pl. kövek vagy acél 

- Ellenőrizze le, hogy a garatban 
lévő ágak átmérője nem nagyobb 
5,5 cm-nél 
- A használati útmutatóban leírtak 
alapján tisztítsa ki a berendezést 
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Nem jön ki nyesedék a 
berendezésből. A kilépő cső 
eltömődött 

Túl sok nedves anyag (levelek, fű, 
rohadó növények) került a 
garatba. 

A használati útmutatóban leírtak 
szerint tisztítsa ki a conveyort 

Az elektromos motor nem indul - A vészleállító gomb vagy más 
védelem aktív 
 
- Nincs feszültség 

- Hagyja lehűlni a berendezést 
 
 
- Ellenőrizze le az elektromos 
hálózatot az elektromos kábelt, a 
kapcsolót, szükség esetén 
cserélje ki (juttassa el a 
berendezést szervizébe) 

 
 

11. GARANCIA 
 
 
A termék importálója 
 
 

 
TEchnische Handelmaatschappij J. de Wild BV, 

De Meeten 54 
4706 NH, Roosendaal, The Netherlands 

ID:20038295 
Tel: +31 165 532992 

 
 
Ezt a berendezést a modern technológiát felhasználva tervezték és gyártották. A gyártó 12 hónap garanciát 
vállal hobby, 6 hónap garanciát professzionális és 3 hónap garanciát kölcsönzői felhasználás esetén 
 
Minden egyéb garanciális információt megtalálhat a jótállási jegyen. 
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12 EC - Megfelelőségi Nyilatkozat 
 
 
12.1 EC - Megfelelőségi Nyilatkozat GTS600G + GTS600M termékre 
 
A nyilatkozat megfelel a gépekről szóló 2006/42/EC irányelv z Annex II.1.A részeinek 
A megfelelőségi nyilatkozat ezen a nyelven a gyártó jóváhagyásával készült el (eredeti megfelelőségi 
nyilatkozat alapján). 
 
Mi: 
cég neve:   Technische Handelmaatschappij J. De Wild B.V. 
címe:    De Meeten 54, 476 NH  ROOSENDAAL 
ország:    HOLLANDIA 
 
igazoljuk, hogy az alábbi termék: 
általános megnevezés:  ágaprító 
kereskedelmi megnevezés: GTS600G + GTS600M 
típus:    GTS600G + GTS600M 
széria szám:   az adattábláról leolvasható 
gyártási év:   2015 
funkció:    frissen vágott ágak felaprítása 5 cm-es átmérőig 
teljesítmény:   GTS600G = 5,0 HP; GTS600M = 4,5 HP 
méretek:   H: 137 cm, Sz: 50 cm; M: 140 cm 
súly:    50 kg 
 
A berendezés gyártásakor minden előírásnak megfelelően eleget tettek. 
A termék egyben megfelel az alábbi európai szabványoknak: 
- 2006/42/EC  gépekről szóló szabvány gyűjtemény 
- 2004/108/EC  az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 2004/108/EC direktíva 
- 2005/88/EC  a kültéri felhasználású gépekre vonatkozó zajkibocsátási direktíva 
 
Az alábbi harmonizáló szabványokat kerültek felhasználásra: 
- EN-ISO-12100  szabvány a gépek biztonságáról 
- EN 13683+A2: 2011  kertigépek, beépített motorral ellátott aprítógépek biztonsági szabványa 
- EN 13525:2005+A2  erdészeti gépek - faaprítók - biztonsági szabványa 
- EN-ISO 11201  berendezések és gépek által kiadott hangok szabványa 
- EN-ISO 3744   hangteljesítmény szint meghatározásának szabványa 
- EN 55012   gépkocsik hajók és belső égésű motorokra vonatkozó rádiójel zavarás  
    szabvány 
 
A vizsgálatot végezte: 
cég neve:   STÀTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH A  
    LESNICKÝCH STROJŮ A.S 
címe:    Třanovského 622/11, 163 04 PRAHA 6, CZECH REPUBLIC 
vizsgált gép azonosítója 1016 
vizsgálati szám:   34-555 
 
súlyozott hangnyomás szint   LpA,d=(102+4) dB 
mért hangteljesítmény szint   LWA=111 dB 
garantált hangteljesítmény szint   LWA=115 dB 
A mérések megfeleltek az EN-ISO 11201 és EN 13683+A2 előírásoknak 
 
Az alábbi természetes vagy jogi személy a tulajdona a vizsgálat adatait tartalmazó dokumentum: 
cég neve:   Technische Handelmaatschappij J. De Wild B.V. 
név és pozíció   ing. J.K. Elenbaas, CTO Europe 
Roosendaal, 2015. július 06. 



 

2011, Budakalász 
Lupaszigeti elágazás  

 
- 23 - 

 
12.1 EC - Megfelelőségi Nyilatkozat GTS600E termékre 
 
A nyilatkozat megfelel a gépekről szóló 2006/42/EC irányelv z Annex II.1.A részeinek 
A megfelelőségi nyilatkozat ezen a nyelven a gyártó jóváhagyásával készült el (eredeti megfelelőségi 
nyilatkozat alapján). 
 
Mi: 
cég neve:   Technische Handelmaatschappij J. De Wild B.V. 
címe:    De Meeten 54, 476 NH  ROOSENDAAL 
ország:    HOLLANDIA 
 
igazoljuk, hogy az alábbi termék: 
általános megnevezés:  ágaprító 
kereskedelmi megnevezés: GTS600E 
típus:    GTS600E 
széria szám:   az adattábláról leolvasható 
gyártási év:   2015 
funkció:    frissen vágott ágak felaprítása 5 cm-es átmérőig 
teljesítmény:   230V, 50 Hz, 2200 W 
méretek:   H: 137 cm, Sz: 50 cm; M: 140 cm 
súly:    60 kg 
 
A berendezés gyártásakor minden előírásnak megfelelően eleget tettek. 
A termék egyben megfelel az alábbi európai szabványoknak: 
- 2006/42/EC  gépekről szóló szabvány gyűjtemény 
- 2004/108/EC  az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 2004/108/EC direktíva 
- 2005/88/EC  a kültéri felhasználású gépekre vonatkozó zajkibocsátási direktíva 
 
Az alábbi harmonizáló szabványokat kerültek felhasználásra: 
- EN-ISO-12100  szabvány a gépek biztonságáról 
- EN 13683+A2: 2011  kertigépek, beépített motorral ellátott aprítógépek biztonsági szabványa 
- EN 50434:2014  családi házaknál és hasonló létesítményeknél alkalmazott berendezésekre  
    vonatkozó biztonsági előírások, különös tekintette az ágaprítókra 
 
A vizsgálatot végezte: 
cég neve:   TÜV SÜD Product GmbH  
címe:    Ridlerstrasse 65, D-80339 München 
vizsgált gép azonosítója 0036 
vizsgálati szám:    
 
súlyozott hangnyomás szint   LpA,d=(102+4) dB 
mért hangteljesítmény szint   LWA=111 dB 
garantált hangteljesítmény szint   LWA=115 dB 
A mérések megfeleltek az EN-ISO 11201 és EN 13683+A2 előírásoknak 
 
Az alábbi természetes vagy jogi személy a tulajdona a vizsgálat adatait tartalmazó dokumentum: 
cég neve:   Technische Handelmaatschappij J. De Wild B.V. 
név és pozíció   ing. J.K. Elenbaas, CTO Europe 
Roosendaal, 2015. július 06. 
 
 


