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КОСАЧКА ПАРКОВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
G 44 PE (1300 W) – G 48 PE (1600 W) 

 
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
За да ползвате правилно и безопасно Вашата паркова косачка не започвайте работа без да сте 
се запознали подробно с това ръководство за експлоатация.  

 
ЧАСТИ НА ПАРКОВАТА КОСАЧКА 

1. Бутон–лост за включване и изключване 
2. Ръкохватка 
3. Кош за събиране на окосената трева 
4. Заден капак-отражател 
5. Щепсел 
6. Носач на удължителния кабел 
7. Регулатори на нивото на косене 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 

МОДЕЛ G 44 PE G 48 PE 
Ел. двигател-монофазен ЕМАК ЕМАК 
Напрежение на тока 230 V 230 V 
Номинален ток 6.0 A 8.0 A 
Честота на тока 50 Hz 50 Hz 
Мощност на двигателя 1300 W 1600 W 
Дължина на ножа 41 cm 46 cm 
Тегло  21 kg 24 kg 
Препоръчителна площ за косене  до 600 m² до 800 m² 

 
 

МОДЕЛ ЗВУКОВО 
НАЛЯГАНЕ 

НИВО НА ШУМА  НИВО НА 
ВИБРАЦИИТЕ 

 LpA – EN 836/A2 2000/14/EC 
LwA-EN ISO 3744- ISO 

11094 

EN 836/A2 

G 44 PE 79 dB (A) 90 dB (A) <2.5 m/s² 
G 48 PE 79 dB (A) 91 dB (A) <2.5 m/s² 

 
 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
За избягване на нежелани повреди и нещастни случаи, изпълнявайте точно по-долу изброените 
правила за безопасност: 
 
- Прочетете внимателно и спазвайте точно това ръководство, както и знаците за безопасност, залепени на 
корпуса на машината. 
- Спирайте далеч от работната зона всички странични лица и особено деца или животни. 
- Не позволявайте на неопитни, непълнолетни и физически слаби лица да работят с парковата косачка. 
- Докато двигателят работи, дръжте ръцете и краката си далече от работната зона на режещия нож. 
- Винаги мислете за безопасността си, работете с подходящо работно облекло, обувки, ръкавици и предпазни 
очила. 
- Работете със здрави, затворени обувки и в никакъв случай боси или обути в сандали. 
- Винаги използвайте предпазни очила или щитове за защита на очите. 
- Предварително отстранявайте от работния участък всички случайно попаднали предмети – камъни, клони и 
други подобни. 
- Преди да използвате косачката трябва да бъдете “на ти” с органите за управление и правилата за работа, и на 
първо място – как се спира машината в случай на крайна необходимост. По време на косенето следете за 
наличие на странични предмети на работната площадка. 
- Не косете мокри и хлъзгави терени, дръжте здраво кормилната ръкохватка и вървете винаги зад косачката, не 
тичайте. 
- При наклонени терени косете напречно на склона, а не нагоре или надолу. Не косете стръмни склонове 
(наклони над 18º). При преминаване през хълмче винаги запазвайте безопасна дистанция от косачката. 
- Косете само при дневна светлина или при силно изкуствено осветление. 
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- Винаги проверявайте правилно ли е поставен на мястото му задния капак-отражател. 
- Никога не използвайте косачката без защитни устройства и без кош за събиране на тревата. 
- Ако ножа на косачката удари камък или друг предмет, изключете двигателя и направете оглед на машината. Не 
включвайте косачката докато не сте отстранили възможни повреди. Повредите да се отстраняват от компетентен 
специалист. 
- Не наклонявайте косачката, когато двигателят работи; ножът може да предизвика повреди. 
- Не стойте и не оставяйте нищо пред косачката, когато двигателят работи. 
- Изключвайте двигателя, когато пресичате пътеки, алеи и пр. или когато премествате косачката. 
- Преди започване на работа проверявайте затягането на всички болтове, гайки и винтове. 
- Преди каквато и да е ремонтна дейност, почистване или преместване, изключете двигателя и извадете щекера. 
- Ако Вашата косачката започне да вибрира необичайно силно, спрете двигателя и потърсете причината. 
- Започвайте косене само след проверена изправност и правилен монтаж на всички устройства за защита и 
безопасност. 
- Не регулирайте височината на косене при работещ двигател. 
- Преди да прекратите косенето изключете двигателя, извадете щекера на електрозахранването от щепсела и се 
убедете, че всички въртящи се части са спрели. 
- Поддържайте косачката чиста от трева, боклуци и остатъци от смазки др. Преди всяко почистване оставете 
двигателя да се охлади. 
- Почистването на режещия нож и двигателя правете винаги със защитни ръкавици. 
- Преди да свалите коша или да чистите отвора за изхвърляне на трева, изключете двигателя и извадете щекера. 
- Ако се наложи да включите двигателя на косачка със свален кош, не стойте близко до отвора за изхвърляне на 
тревата. 
- Не оставяйте косачката без надзор, преди да спрете работа изключете двигателя и поставете машината на равно 
място. 
- Препоръчваме Ви да използвате удължителен кабел с неопренова обвивка или с двойна изолация и защитен 
(заземен) щепселен съединител за работа на открито. Редовно проверявайте състоянието на  кабела и на 
щепселния съединител – при откриване на неизправност ги сменете. Щепселната връзка трябва да бъде 
водонепроницаема. 
- Разполагайте удължителния кабел така, че да не се повреди от хора,  преминаващи превозни средства и от 
самата косачка, защото той може да стане опасен за Вас или за странични лица. 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДЪЛЖИНАТА И СЕЧЕНИЕТО НА ПРОВОДНИЦИТЕ В 
УДЪЛЖИТЕЛНИЯ КАБЕЛ: при дължина до 20 m – сечение 1,0 mm²; при дължина от 20 до 50 m – сечение 1,5 
mm²; при дължина от 50 до 100 m – сечение 4,0 mm². 
  
МОНТАЖ 
 
1. Повдигнете кормилната ръкохватка (В), както е показано на фиг. 1 и пъхнете кабелната кука (носача на 
удължителния кабел). Изберете една от двете възможни позиции за височината на ръкохватката (В) и затегнете 
ръкохватката чрез винтовете и ръчките-гайки (А) – фиг. 2 и 3. 
2. Монтирайте изключвателя към ръкохватката с винтовете (А) – фиг. 4 така, че щепселът да е насочен към 
оператора. 
3. Съединете двете половини на коша за събиране на окосената трева и завинтете съответните винтове – фиг. 5. 
Вдигнете задния капак – отражател (А) – фиг. 6 и поставете коша върху корпуса. 

 
ВКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
 
Мерки за безопасност. 
 
- Пускайте двигателя на открита площадка с невисока трева. Преди това почистете терена, който ще косите от 
камъни, клони и др. 
- Внимателно прочетете мерките за безопастност описани в тази инструкция. 
- Преди да пуснете двигателя се убедете, че ножът се върти свободно (не затяга) 
   
Преди да включите двигателя проверете съответствието между напрежението и честотата на тока в 
електрическата мрежа с данните за двигателя, указани в таблицата за косачката, а така също и наличието на 
заземяване и осигуряване на токова защита (от утечка на тока). 
Включете косачката към електрическата мрежа. За да пуснете двигателя дръжте натиснат обезопасителния 
бутон (А) и стиснете лостта (В) – фиг 9, след което пуснете бутона (А). 
Електродвигателят на парковата косачка е снабден с автоматична защита против претоварване. Ако защитата 
задейства, трябва да изчакате няколко минути преди да пуснете двигателя отново. 

 
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
 
Отпускате лост (В) – фиг 11. 
 
ВНИМАНИЕ: След изключване на електрозахранването от щепсела или отпускане на лост (В), ротора на 
електродвигателя и режещия нож на косачката се въртят още около 3 секунди. 
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РЕГУЛИРАНЕ  ВИСОЧИНАТА НА КОСЕНЕ 
 
ВНИМАНИЕ: САМО  ПРИ  ИЗКЛЮЧЕН  ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА  ДВИГАТЕЛ. 
 
За да промените височината на косене използвайте лост (А) – фиг. 10. Възможните височини са четири: Min 28 
mm – Max 75 mm 
 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОСАЧКАТА 
 
- не използвайте косачката, ако коша за събиране на трева е повреден или препълнен с окосена трева.  
- изключвайте двигателя преди да свалите коша и изхвърлите окосената трева. 
- ако тревата е прекалено висока, окосете я на два пъти - първия път на максимална височина, а втория – на 
желаната  от Вас. 
- косете тревата спираловидно от периферията към центъра на площта. 
 
ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 
ВНИМАНИЕ: Преди извършване на каквото и да е действие по косачката, изваждайте щекера от щепсела 
 
- свалете коша за събиране на тревата 
- след всяко използване на косачката почиствайте корпуса и частите отдолу. За целта в никакъв случай не 
използвайте  водна струя. 
- проверете техническото състояние на косачката. 
- периодично притягайте всички болтове и гайки. 
- смажете с масло режещите части (ножа). 
- съхранявайте косачката в сухо помещение с твърд под, желателно е върху дървена повърхност. 
 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
 
ВНИМАНИЕ: Преди извършване на каквото и да е действие по косачката, изваждайте щекера от щепсела. 
За максимално добри резултати при работа с Вашата косачка в продължение на дълги години, спазвайте точно 
ръководството за експлоатация и техническо обслужване. 
 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ! 
 
РЕЖЕЩ НОЖ – фиг. 17 
За да свалите ножа отвийте болт (А) по посока обратна на часовниковата стрелка. 
Мoнтирането става по обратния път, като силата на притягане на болта трябва да е 20 – 22 Nm (2.0 – 2.2 Kgm). 
Редовно проверявайте дали ножа е балансиран. За целта вкарайте парче кръгло желязо в централния отвор на 
ножа и го хоризонтирайте. Ако ножът остане в хоризонтално положение, то той е балансиран. В противен 
случай ножът се завърта с по-тежката си част надолу – фиг. 18. 
Поддържайте острието на ножа винаги добре заточено, като спазвате зададения ъгъл С – фиг. 19. 
Използването на износен, деформиран, с пукнатина и пр. нож е опасно и трябва незабавно да се смени с нов. 
 
КОШ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОКОСЕНАТА ТРЕВА 
Проверявайте често състоянието на коша и дали е монтиран правилно. Следете входния отвор на коша да не е 
задръстен с окосена трева. Ако това стане, почистете го с вода, но преди да го монтирате го оставете да изсъхне. 
Ако работите с влажен кош, отворът се запушна лесно. 
 
Забележка: Описанията и фигурите в тази брошура не са задължителни. Производителят си запазва правото на 
промени на отделни детайли и принадлежности на този модел, без предварително съгласуване с предлаганото 
ръководство за експлоатация. 
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ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ 
 
Тази машина е конструирана и произведена с прилагане на най-съвременни технологии. Производителят 
гарантира своя продукт за срок от 12 месеца от деня на покупката. Изключение правят машините за 
професионална експлоатация - за тях гаранционният срок е 6 месеца и 3  месеца за машини отдавани под наем. 
 
 
 
 
ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 
1. Гаранционният срок започва да тече от деня на закупуването. Производителят гарантира безплатен ремонт 
само когато са спазени правилата по монтаж, експлоатация, поддържане и съхранение на изделието, 
регламентирани в това ръководство за експлоатация. Гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на 
нормална експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка. 
В този случай фирмата-производител ще направи безплатна замяна на повредената част чрез сервизната и 
търговска мрежа. Договорната гаранция не освобождава купувача от предвидената в гражданските закони 
отговорност за погрешни действия или причинени щети от закупената машина. 
2. Гаранцията не предвижда замяна на цялата машина. 
3. Гаранцията се признава само при представяне на гаранционна карта, попълнена от продавача или 
упълномощен специализиран сервиз и фактура,  удостоверяващи действителната дата на покупката. 
4. Никакви гаранционни дейности не се ивършват в следните случаи: 
 - явно неизвършване на техническо обслужване 

- неправилна експлоатация или грубо несъответствие с предназначението на машината 
- употреба на неподходящи горива и смазочни материали, различни от тези препоръчани от 

производителя 
- използване на неоригинални резервни части 
- извършване на ремонтини операции от неупълномощен сервиз 

5. Гаранционно не се подменят нормално бързо износващи се части и принадлежности като режещи 
инструменти (ножове, вериги и др.), уплътнения, гарнитури, запалителни свещи, стартерни въжета, стартерни 
ролки, водещи шини, водещи колела, съединители, филтри, окачвания на колела, ремъци,  защитни 
приспособления към режещите инструменти и др. подобни. 
6. Гаранцията отпада, ако машината е разглобявана, ремонтирана и/или са извършвани промени и доработки.  
6. Стойността на транспорта и работата по центровка и техническо обслужване през гаранционния период е за 
сметка на купувача. 
7. Повредите в резултат на транспортиране трябва незабавно да се рекламират пред транспортната организация. 
Неизпълнението на това условие утежнява гаранцията. 
8. Купувачът няма право да получи обратно заплатената сума или да претендира за отбив, ако допусне дори една 
грешка при изпълнение на гаранционните условия по време на гаранционния срок, както и след изтичането му. 
9. Вградените в машините на OLEO-MAC двигатели чуждо производство като Briggs & Stratton, Tecumseh, 
Honda, Kawasaki и др. гаранционно и извънгаранционно се обслужват от съответния производител на двигателя 
или техен представител. 
10. Производителят не носи отговорност за преки или косвени увреждания на хора, животни или предмети, 
които може да възникнат поради технически откази на машината или като следствие от неправилно боравене с 
нея. 
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