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TANITIM
• Bu kılavuz, :
 130 ve 150 model
çapa makinalarının benzinli motorlu versiyonlarının
Kullanım ve Bakım talimatlarını, teknik özelliklerini
ve güvenlik önlemlerini içerir.
• Bu Kullanım ve Bakım kılavuzunu, yeni çapa
makinanızı kullanmadan önce dikkatlice okuyun.Bu
kılavuz, basım esansında çapa makinanızla ilgili
mevcut olan son bilgileri içerir. Üretici, bu döküman

üzerinde önceden haber vermeksizin dei iklik
yapma hakkını gizli tutar.
• SATI SONRASI SERV S: Sadece Orijinal Yedek
Parça kullanın.Orijinal olmayan yedek parçaların
kullanılması, garantiyi iptal eder.Yedek parça
sipari i verirken unları belirtin:
 çapa makinasının seri numarası;
 Istenen parçanın kodu;
 Istenen parça miktarı

GÜVENLK NOTLARI
GENEL NOTLAR
Makinayı çalı tıran herhangi bir motor, yanlı
kullanıldıı taktirde zararlı hale gelebilir.
Bu kılavuzda, a aıdaki uyarı i areti ile belirtilen
talimatlara özel önem gösterin.

FZKSEL DURUM
Eer fiziksel durumunuzu
makinasını kullanmayın.

UYARI
Bu sembol, kuralların yerine getirilmemesi sonucu
dopan sorunların yaralanmaya veya hatta kullanıcının
ölümüne yol açabilecei anlamına gelir.

GÜRÜLTÜ
Makinanın gürültüsünden kaynaklanan sorunları
azaltmak için:
• Motoru maksimum devirde kullanmayın.
• Makinayı uzun süre kullandıınız durumlarda kulak
muhafazası kullanın.

TEDBR
htiyat, kazaları önlemede Altın Kuraldır.

ETM
Çapa Makinası, sadece, makinanın kullanımı
konusunda eitim almı ve kullanmaya tam yetkili
ki ler tarafından kullanılmalıdır.
MAKNA VE MOTOR
KILAVUZLARI
Çalı tırmadan, kullanmadan, bakım yapmadan, yakıt
doldurmadan veya makina üzerinde herhangi bir i lem
yapmadan önce kılavuzlarıI okuyun.

ÇIKARTMALAR
Çapa makinasını çalı tırmadan, kullanmadan, yakıt
doldurmadan, makinaya bakım yapmadan önce
makina üzerindeki çıkartmaları okuyun ve talimatları
uygulayın.Hasarlı veya okunamayan çıkartmaları
derhal dei tirin.

UYGUN ELBSELER
• Hareket eden parçalara dolanabilecek geni ve bol
elbiseler giymeyin.
• Çapa makinasına bakım yaparken ve ekipman
balarken herzaman salam eldivenler giyin.
• Çapa makinanızı çıplak ayakla, sandalet veya ort
giyerken kullanmayın.Ayakkabı ve pantalon giyin.

müsait

deilse

çapa

MOTOR DEVR
Devir yükseltme amacıyla, enjeksiyon sistemini
dei tirmeyin;
motorun
çok
yüksek
devirde
kullanılması kaza riskini arttırır.

LK YARDIM
Çapa Makinası üzerinde bir ilk yardım çantası
bulundurmak, kullanım pratiklii açısından yararlıdır.

MOTORUN ÇALI TIRILMASI
• Motoru çalı tırmadan önce tüm kontrol kollarını
bo a alın.Makinaya balı ekipmanlardan ayaınızı
uzak tutun.
• Egzost
gazlarının
toplanabilecei
kapalı
mekanlarda motoru çalı tırmayın.Egzost gazı, hayli
zehirli olan karbon monoksit gazı içerir.

ÇAPA MAKNASININ KULLANIMI
• lk
olarak
acil
durumda
motoru
durduracaınızı örenin.Kontrollere ve
makinasını nasıl kullanacaınıza alı ın.

nasıl
çapa

• Çocukların veya tecrübesiz insanların makinayı
kullanmasına izin vermeyin.
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• Çapa makinanızı dier insanların ve özellikle
çocukların yakınında kullanmayın.nsanlara ve
çevreye vereceiniz zarardan sizin sorumlu
olacaınızı unutmayın.
• Motor çalı ırken, ellerinizi ve ayaklarınızı çapa
ekipmanından uzak tutun.
• Çapa makinanızı gün ı ıında veya iyi aydınlatılmı
ortamlarda kullanın.Makinayı yürüme hızında
kullanın.Ko mayın.
• Eimli bölgelere özel önem gösterin; sadece
güvenli ve stabil durumlarda kullanın.Tepe a aı
veya yukarı kullanmayın; bunun yerine eimli
bölgeyi yatay çapalayın.Dönü lere özel dikkat
gösterin.
• 30° üzerindeki eimli arazilerde kullanmayın.
• Çapa makinasını asla çapa muhafaza sacları
olmadan kullanmayın.
• Çapa makinasını eer muhafaza kapakları veya
dier güvenlik teçhizatı eksik veya kullanılamaz
durumda ise asla kullanmayın.
• Ellerinizi ve ayaklarınızı tüm ekipmanlardan uzak
tutun.
• Motor çalı ır durumdayken, çapa makinasını
kaldırmayın veya ta ımayın..
• Çapa makinasını deposunda yakıtla kapalı
alanlarda bırakmayın.Yakıt buharı, olası bir tehlike
kaynaıdır.
• Çapa makinanızı temiz tutun.Çimen ve yaın,
katıla arak makina üzerinde kalmasına izin
vermeyin; bu, yangın tehlikesi olu turur.

EKPMANLARIN KULLANILMASI
• Motoru çalı tırmadan önce kuyruk miline balı
ekipmenların doru çalı tıını kontrol edin.
• Kuyruk miline balı ekipmanları çocukların ve
hayvanların yakınında kullanmayın.
• Ellerinizi ve ayaklarınızı kuyruk miline balı
ekipmandan uzak tutun.

BAKIM
• Motoru durdurun ve buji ba lıını a aıdaki
i lemlerden önce çıkarın.
 Çapa makinasını kontrol etmeden ve tamir
etmeden önce;
 A ırı titre im durumunda(Bu durumu acilen
kontrol edin.).
• Ekipmanları ayarlamadan önce motoru durdurun.

• Periyodik olarak tüm civataların ve somunların sıkı
olup olmadıını kontrol edin.
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• Benzin son derece yanıcıdır. Yakıtı sadece özel
tasarlanmı kaplarda saklayın.Çapa makinanıza
açık alanda yakıt doldurun.Yakıt doldururken sigara
içmeyin.
• Motoru çalı tırmadan önce yakıt doldurmayı
bitirin.Motor çalı ırken veya motor sıcakken depo
kapaını
çıkarmayın
ve
yakıt
takviyesi
yapmayın.Yakıtın dökülmesi durumunda, motoru
çalı tırmayın.Motoru çalı tırmadan önce çapa
makinanızı, yakıtın döküldüü yerden uzakla tırın.
• Egzost borusu, hasar görür veya yıpranırsa
dei tirin.

SER NUMARASI
ÇAPA MAKNASI SER NUMARASI
Seri numarası çapa makinasının asisinin sa arka
tarafına vurulmutur.(Resim 2 – 1. Madde)

MOTOR SER NUMARASI
Lütfen motorun kullanım ve bakım kılavuzuna bakın.

EC UYGUNLUK BEYANI
Çapa makinası, Avrupa Birlii Komisyonunun
89/392/EEC ve dier ekleri Direktiflerine uygunluk
içinde EC etiketi taır.(Resim 2 Madde 2) 130 ve 150
modellerine ilikin EC markasının özeti aaıdadır.

Resim 2
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TEKN K ÖZELL KLER
ENGINE:
–
–
–

Yamaha MZ175 4 Zamanlı, Benzinli
175cc 5.7 HP
SHINERAY SR200 4 Zamanlı,
Benzinli 196cc 6.5 HP
HONDA GX 160; 4 zamanlı benzinli;
3
4 kW (5,5 BG); 160 cm .

Muhafaza sacı ile ayarlanabilir çapa bıçakları;(Resim
4)
salanabilen
farklı
çalı ma
geni liklerini
gösterir:Koruyucu diskler ile 63-90 cm.
NOT
Çapaların takılması ve ayarlanması ile ilgili detaylı bir
bilgi bu kılavuzda verilmi tir.

ÇALI TIRMA
lk hareket mekanizmalı.

DEBR YAJ
Kayı tip, gidon üzerinde bo ,dolu kolu monteli

TRANSM SYON
Zincir ve Di lili
– sadece ileri vites (130)
– ileri ve geri vitesler (150)

G DON
Hızlı kilitli, yükseklik ve yatay ayarlamalı.

TA IMA TEKER
Standart ekipman.

TEKERLEKLER (iste e ba lı)
- Traktör desenli lastikler
- Uygun lastik:3.50-6
- i irme basıncı: 1,2 bar.

AIRLIK
Lütfen makina üzerindeki tanıtım kartına bakın.

ÖLÇÜLER
Çapa makinasının ölçüleri a aıdaki Resim 3 te
gösterilmi tir.

ÇAPA BIÇAKLARI
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ETKETLER VE GÜVENLK
A aıda makina üzerinde bulunan yapı tırma
etiketlerinN resimlerini bulabilirsiniz. Kazaları önleme
amaçlı olarak, bunlar herzaman okunabilir olmalıdır.
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Hasarlı olması durumunda, üreticiden yenilerinin
istenerek
tekrar
yapı tırılması
gerekir.

MONTAJ
ÇAPA FREZES N N TAKILMASI
Silindirik aks mili, çapa frezesinin ve dier
ekipmanların kolay ve çabukça balanmasına olanak
salar.
Aaıdaki gibi hareket edin. (Resim 4):
a. Dikkatlice çapa aksını (1) ve aks milini (2)
temizleyin; daha kolay sökme ve takma için gres
yaı ile yalayın.
b. Çapa frezesinin aksını, aks mili üzerine geçirin ve
üzerindeki pimle (3) sabitleyin.
 Pinin (3) azı herzaman çapanın dönü
yönünün tersine doru olmalıdır.
 Bıçakların keskin tarafı, makinanın hareket
yönüne doru bakmalıdır.
NOT
Kullanım sırasında bakinaya stabilite kazandırmak için
en uçtaki diskleri freze üzerinde bulundurmanızı
öneririrz.

MUHAFAZA SACLARININ TAKILMASI
(Resim 6)
UYARI
Muhafaza sacları, güvenlik tertibatı olarak ilev görür
ve bu nedenden dolayı motor çalıtırılmadan önce
takılmalıdır.
Muhafaza sacını (1), üz adet kısa civata (3) ve somun
vasıtasıyla takarak sabitleyin.

ÇAPA GEN L  N AYARLAMA
Uzatma parçalarının kullanılması ile iki farklı genilikte
(63-90 cm.) çapa yapılabilir.Ayarlamayı yapmak için
aaıdaki gibi hareket edin (Resim 5):
 90 cm. Geni lik: Frezenin ana parçası(1), uzatma
parçası(2) ve son diskler (3).
 63 cm. Geni lik: Pimi (4) çıkarın ve son diski (3)
çıkarın. Uzatma parçasını(2), pimi(5) çıkararak
çıkarın. Son diski (3) ana gövdeye takarak pim (4)
ile sabitleyin.

G DONUN MONTAJI VE AYARLANMASI
Lütfen Resim 7 ye bakın.
Gidonu (1), gidon kolonu pimi (2) üzerine özel pim (3)
vasıtasıyla sabitleyin; tüm kumanda kablolarının doru
yerletirildiinden emin olun.
Gidonu yatay veya aaı- yukarı hareket ettirmek için
aaıdakileri yapın:
 Pimi (3) gevetin
 Gidonu istenilen pozisyona getirin
 Gidonu, istenilen pozisyonda kaldıından emin
olarak pimi (3) sıkarak kilitleyin.
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KUMANDALARIN KULLANIMI
Gaz kumanda kolu (A)
Resim 9.
 Kol (1) yukarı pozisyonda: motor rölantide.
 Kol (1) a aı pozisyonda: motor maksimum
devirde.

Motor durdurma kolu
Resim 9.

ÇAPA MAKNASI KUMANDALARI
(RESM 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SYAH Kol - Debriyaj / leri Vites Kolu.
KIRMIZI Kol – Geri vites kolu (sadece 150 modeli).
Gaz kumanda Kolu.
Motor durdurma kolu.
Gidon yükseklik ayar kolu.
Derinlik kolu sabitleme pimi.

Gidonun sa kolundaki kumanda dümesi (2)
a aıya doru bastrıldıında motorun gücünü keserek
motorun
durdurulmasına
yarar.
Dümenin
pozisyonları a aıdaki gibidir.
 Düme
“ON/AVV” pozisyonunda iken motor
çalı ır;
 Düme sa veya solda “OFF/STOP” pozisyonunda
iken motor çalı maz.

El Gazı Kolu (B)
(Resim 9)
 Kol (3) “START” pozisyonunda:motor çalı ır.
 Kol (3) “MAX” pozisyonunda:motor son devirde.
 Kol (3) “MIN” pozisyonunda: motor rölantide.
 Kol (3) “STOP” pozisyonunda: motor durur..
Kolların yanında bulunan çıkartmalar (a aıda)
kumanda kollarının nasıl çalı tıını gösterir.

Debriyaj / leri Vites Kolu (SYAH)
Resim 10.
 Kol (1) yukarı çekilmi : debriyaj / ileri vites kolu
çekilmi tir (çapa makinası ileri doru hareket eder)
 Kol (1) bırakılmı : debriyaj / ileri vites kolu bo ta
(çapa makinası durur.)

Debriyaj / Geri Vites Kolu (KIRMIZI)
(sadece 150 modeli) (Resim 10.)
 Kol (2) yukarı çekilmi : debriyaj / geri vites kolu
çekilmi tir (çapa makinası geriye doru hareket
eder)
 Kol (2) bırakılmı : debriyaj / geri vites kolu bo ta
(çapa makinası durur.)
NOT
Kullanıcıya ve makinaya zarar vermeyi önlemek için
ileri ve geri vitesleri ardarda kullanmayın.
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TAIMA TEKER
Kullanım süresince taıma tekerlei (Resim 12) nin
solunda gösterildii gibi kaldırılmalıdır. Çapa
makinasını taımak için güvenlik pimini çekin (1),
tekerlei indirin ve makinanın asisi üzerinde bulunan
yuvayı (2) kullanarak güvenlik pimini (1) tekrar
yerletirin.
Pim (1) istenen pozisyonda her zaman için kilitli
olmalıdır.

DERNLK AYARLAMASI
Makinanın mükemmel çalımasını ve farklı yüzeylerde
daha iyi çalımasını salamak için derinlik ayar kolunu
aaıdaki gibi ayarlayın (Resim 11):
 Sert Topraklar için ayar: pimi (1) çıkarın ve ayar
kolunu üst noktaya getirin.
 Yumuak Topraklar için ayar: pimi (1) çıkarın ve
kolu,
çapa
bıçaklarının
aırlık
merkezinin
merkezine gelecek ekilde alçaltın.
 Düz olmayan alanların çapalaması için ayar:
pimi (1) çıkarın makinanın gövdesi üzerinde
bulunan yuvaya (2) yerletirin.
Bu, ayar kolunun dik eksen etrafında sallanmasını
salayarak, kullanıcının düz olmayan alanlarda
çalımasını kolaylatıracaktır.
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ÇAPA MAK NASININ KULLANIMI
MOTORUN ÇALI TIRILMASI
NOT
Motorla ilgili her türlü bilgi için lütfen Motor Kullanım
ve Bakım Kılvuzuna ba vurun.
UYARI
Ya banyolu hava filtresi (Eer takılı ise) – Yeni bir
makinanın hava filtesi ya ihtiva etmez. (Resim 13).
Lütfen, belirtilen seviyeye kadar motor yaı ile
doldurun.

Ön

lemler:

a. Motoru çalı tırmadan önce tüm kumandaları bo a
alın.Ayaklarınızı çapa bıçaklarından uzak tutun.
b. Yakıt musluunu açın.
A aıdaki gibi hareket edin:
(Resim14)
a. - (mod.130) debriyaj /ileri vites kolunu çekilmi
vaziyette tutun.(1. parça)
- (mod.150) debriyaj / ileri vites kolunu çekilmi
vaziyette tutun (1. parça) veya geri vites kolunu
çekilmi vaziyette bırakın(2. parka)
• Gaz Kolu (A)
b. Motor durdurma kolunu (3) “ON/AVV” pozisyonuna
getirin.
c. Gaz kolunu (4) çeyrek tur çevirin.
d. lk hareket mekanizmasının elciinden tutarak
serttçe çekin.Motor çalı tıı zaman elcii bırakarak
motorun halatı geri sarmasını salayın.
e. Gaz kolunu (4) rölanti seviyesine getirin ve
motorun ısınmasını bekleyin.
• Gaz Kolu (B)
b. Gaz kolunu (5) “START” pozisyonuna kadar
getirin.(çıkartmaya bakın)
c. lk hareket mekanizmasının elciinden tutarak
serttçe çekin.Motor çalı tıı zaman elcii bırakarak
motorun halatı geri sarmasını salayın.
d. Gaz kolunu (5) “MIN” poziyona getirin ve motorun
ısınmasını bekleyin.
NOT
Motoru çalı tırdıktan sonra debriyaj kolunu uzun süre
çekili bırakmayın; debriyaj zarar görebilir.
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MOTORU DURDURMAK Ç N
(Resim 14)
a. Debriyaj / ileri vites kolunu (1. parça) veya geri
vites kolunu (2. parça) bırakın.
b. Gaz kolunu (3) kullanarak moturu rölanti devrine
getirin.
c. Motor
durdurma
kolunu
(3)
“OFF/STOP”
pozisyonuna getirin.
d. Benzin musluunu kapatın.
• Gaz Kolu (B)
b. Gaz
kolunu
(5)
“STOP”
getirin.(çıkartmaya bakın)
c. Benzin musluunu kapatın.

pozisyonuna

BAKIM
Makinanızın salamlıını ve i levselliini korumak için
makinanıza bakım yaparken veya tamir ederken
sadece Orijinal Yedek Parça kullanın.
MOTOR: Motor Kullanım ve Bakım Kılavuzunda
belirtilen güvenlik kurallarına uyduunuzdan emin
olun.

YA BANYOLU HAVA F LTRES (e er
takılı ise)
Her 8 saatte bir
Filtrenin ya seviyesini kontrol edin ve eer gerekli ise
motor yaı ile doldurun. Filtreyi Motor Kullanım ve
Bakım kılavuzunda belirtildii gibi temizleyin.
NOT
Hava filtresi temizleme aralıı, çalı ma ortamına
balıdır.Tavsiye edilen maksimum temizleme aralıı 8
saattir.
RODAJ: ilk 5 çalı ma saatinde makineyi aır i lerde
kullamayın. Rodaj süresince a aıdaki ilave
talimatlara uyun.
TRANSM SYON: Transmisyon birimi gres yaı ile
yalanmı tır ve bakım gerektirmemektedir.Yapılması
gerekli tek bakım, ileri vites kumanda kayı ının ve geri
vites kumanda kayı ının (150 modeli için) gerginliinin
kontrol edilmesidir.Gerginlik, her 5 saatte bir konrol
edilmelidir.

 Eer kayı (2) bo luu (A detayı) hala izin verilen
toleransı a ıyorsa, dört adet motor sabitleme
somununu (5) gev etin ve kayı gerginlii doru
olana kadar motoru (6) ileri kaydırın.
b. Kayı ın çıkarılması ve de i tirilmesi (see fig. 16)
Gidonun sol kolundaki ayar vidasını (3) gev etin ve
kayı ı kasnaklardan çıkarın.
NOT
Eer makina uzun süre kullanılmayacaksa kayı ın
deforme olmasını önlemek için makinayı, kayı ı
sökülmü vaziyette tutun.

ÇAPA GRUBU
Her 100 saatte bir
Her somun ve civatanın doru olarak sıkıldıını
kontrol edin.

KONTROLLER VE AYARLAR
DEBR YAJ KOLU: Debriyaj kolunda bo luk
olmamalıdır; eer varsa gerginlik doru olana kadar
debriyaj kayı ı ayarlanmalıdır.
Kayı ın durumu her 5 saatte bir kontorl edilmelidir.Belt
conditions must be checked after every 5 working
hours.

DEBT YAJ / LER V TES KAYI I
a. Kayı ın Ayarlanması (Resim 15 ve 16)
ki adet kelebek somunu (2) ve (3) gev eterek
kayı kaputunu çıkarın.
kinci bir ki inin yardımı ile debriyaj / ileri vites kolunu
çekin (Resim 16 , 1) ve kayı ın en fazla 1
santimetrelik bir bo uluu olduunu kontrol edin.(A
detayı)
Aksi taktirde a aıdaki i lemleri yapın.
 Gidonun sol kolunda (4) bulunan debriyaj kumanda
kolunu (1) tornavida (3) ile gerilim doru olana
kadar ayarlayın;
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GER V TES KAYI I
(sadece. 150 modeli) (Resim 17)
a. Geri vites kayı ının ayarlanması
Gidonun sol kolunda bulunan ayar vidası (1) ile
kayı ın gerginliini ayarlayın.Debriyaj / leri vites
kayı ının gerginliinin ayarlanması motorun ileri
kaydırılmasını gerektiriyorsa, geri vites kayı ı çok
gergin olabilir.Bu durumda a aıdaki i lemleri yapın:
 Gidon üzerindeki ayar vidasını (1) mümkün olan
en uzak pozisyona getirin;
 Ayar yeterli deilse,4 civata (3) ve ilgili somunlarla
sabitle tirilmi
yarım-kasnakları (2) yerinden
çıkarmak ve kasnakların kalınla tırılması gerekir.
Yarım-kasnakların arasının doldurulması, geri vites
kasnaının
gev etilerek
çalı ma
artlarının
iyile tirmek için kasnaın iç ölçüsünün (konik)
dü ürülmesi için gereklidir.
b. Geri
vites
kasnaının
çıkarılması
ve
dei tirilmesi
Gidonun sol kolundaki ayar vidasını (3) gev etin ve
kayı ı kasnaklardan çıkarın.
NOT
Eer makina uzun süre kullanılmayacaksa kayı ın
deforme olmasını önlemek için makinayı, kayı ı
sökülmü vaziyette tutun.
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KULLANIM ŞARTLARI
Bu kitapta bahsi geçen motorlu çapa makinası özellikle tarımda, parklar
ve bahçelerde kullanılmak üzere üretilmiştir. Yukarıda belirtilenlerin
haricinde olan yerlerde kullanılması halinde şartlara uyulmamış sayılır.
Üretici firma kötü kullanımdan doğabilecek hasarlardan sorumlu değildir;
bu tehlikelerden sadece kullanıcı sorumludur.
Şartlar dahilinde kullanmak, motorlu çapa makinasını gerektiği gibi
kullanmayı, üretici tarafından belirlenen şekilde bakım ve onarımını da
yapmayı gerektirir.
Motorlu çapa makinası yalnızca onu iyice tanıyan ve olası tehlikelerden
haberli kişiler tarafından kullanılabilir.
Uyulması gereken kurallar: Güvenlik kuralları, genel olarak kabul edilmiş
güvenlik teknikleri, trafik ve endüstriyel eczacılık kurallarıdır.
Motorlu çapa makinasında yapılacak herhangi keyfi bir değişiklik, olası
hasarlar için üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırır.

KULLANIM ÖMRÜ:
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü; (10) On Yıldır.

MOTORLU ÇAPA MAKİNANIZDAN
UZUN VE VERİMLİ HİZMET
ALABİLMEK İÇİN
SADECE
ORJİNAL

YEDEK PARÇALARI KULLANIN

