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 Blahopřejeme k zakoupení tohoto vyhrabávače 
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tak, aby Vám co nejvýkonněji a nespolehlivěji 
sloužil na Vaší zahradě.  
V případě jakýchkoliv problémů neváhejte 
kontaktovat prodejce, který Vám poskytne 
potřebné informace 
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 Blahoželáme k zakúpeniu tohto vyhrabávača 
trávy. Tento výrobok bol navrhnutý a zložený 
tak, aby Vám čo najvýkonnejšie 
a najspoľahlivejšie slúžil na Vašej záhrade.   
V prípade akýchkoľvek problémov neváhajte 
kontaktovať predajcu, ktorý Vám poskytne 
potrebné informácie. 

 
 
 
 

 

DŮLEŽITÉ: Tento návod k použití obsahuje informace důležité pro bezpečnost osob 
a ochranu majetku. 
Před sestavením a uvedením tohoto zařízení do provozu si jej pečlivě přečtěte! 
 

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje informácie dôležité pre bezpečnosť 
osôb a ochranu majetku. 
Pred zložením a uvedením tohto zariadenia do prevádzky si ho starostlivo prečítajte! 
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Bezpečnostní pokyny 

Veškerá taková zařízení mohou, v případě nedodržení bezpečnostních 
pokynů, způsobit zranění nebo škodu na majetku. Přečtěte si a respektujte, 
prosím, následující bezpečnostní pokyny, kdykoliv toto zařízení používáte. 

 Přečtěte si a osvojte Bezpečnostní pokyny návodu traktoru, týkající se 
tažného zařízení. 

 Nikdy nedovolte dětem, aby s tímto zařízením jakkoliv manipulovaly. 
Nedovolte ani dospělým, aby používali traktor bez přečtení návodu 
k jeho používání, nebo bez poskytnutí náležitých pokynů k ovládání 
stroje. 

 Nedovolte nikomu, aby se vezl nebo seděl na tažném zařízení během 
provozu. 

 Udržujte osoby i zvířata v dostatečné vzdálenosti od stroje. 
 Noste pevnou obuv. Nenoste volné oděvy, které by mohly být zachyceny 

rotujícími částmi stroje. 
 Na stroji se mohou vyskytovat ostré díly. Manipulujte s nimi opatrně. 
 Stále sledujte stroj i tažené zařízení, včetně obdělávané plochy. Nenechte 

se rozptylovat. 
 Dávejte pozor na prohlubně v terénu a i ostatní skrytá nebezpečí. 
 Tažené zařízení může ovlivňovat stabilitu a brždění traktoru. Zvyšte 

svoji pozornost při jízdě ve svahu. Dodržujte bezpečnostní pokyny z 
návodu k traktoru, týkající se bezpečné jízdy ve svahu. Vyhýbejte se 
strmým svahům. 

 Vždy jezděte pouze nahoru a dolů, nikdy nejezděte po vrstevnici (napříč) 
svahu. 

 S tímto zařízením jezděte vždy se sníženou rychlostí po hrbolatém 
terénu, podél potoků, příkopů a po úbočích svahů, abyste zabránili 
převržení a ztrátě kontroly nad strojem. 

 Vždy začínejte s prací na prvním rychlostním stupni s nízkými 
otáčkami motoru, a postupně přidávejte tak, jak dovolí podmínky. 

 Udržujte traktor i příslušenství v dobrém technickém stavu a neodstraňujte 
bezpečnostní prvky. 

 Pro bezpečný provoz stroje kontrolujte a udržujte všechny šrouby a matice 
dotažené. 

 Při zasažení jakéhokoliv cizího předmětu zastavte traktor s 
příslušenstvím a zkontrolujte případné poškození. Jakákoliv závada 
musí být před opětovným nastartováním a provozem opravena. 

 Sledujte pokyny k údržbě tak, jak jsou uvedeny v návodu k použití 
 Nejezděte větší rychlostí jak 5-6 km/h.  
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Obsah balení 

 

Obsah spojovacího materiálu 
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Poz. Ks Popis  Poz. Ks Popis 

1 1 Základní deska 19 5 5/16“ x 3/4“ šestiboký šroub 

2 1 Tažné zařízení 20 1 1/2“ x 1-3/4“ osazený šroub 

3 1 Třmen 21 1 1/2“ x 1-3/4“ čep třmenu 

4 1 Rukojeť 22 1 Tlačná pružina 

5 1 Sestava hřídele 23 6 1/2“ plochá podložka 

6 2 Konzola kol 24 2 1/2“ nylonová podložka 

7 1 Páka ovládání 25 1 3/8“ plochá podložka 

8 1 Spojovací tyčka 26 9 5/16“ pojistná podložka 

9 9 Špice 27 14 5/16“ plochá podložka 

10 1 Podpěra rukojeti 28 2 ½“ x 1“ distanční kroužek 

11 2 Kola 29 14 5/16“ pérová podložka 

12 1 Madlo rukojeti 30 1 #14 pružinová závlačka 

13 2 1/2“ x 3“ šestiboký šroub 31 2 1/2“ pojistná matice s drážkami 

14 1 1/2“ x 1-1/2“ šestiboký šroub 32 4 1/2“ pojistná matice 

15 1 5/16“ x 2-1/4“ šestiboký šroub 33 6 5/16“ pojistná matice 

16 1 5/16“ x 1-3/4“ šestiboký šroub 34 14 5/16“ šestiboká matice 

17 2 5/16“ x 1-1/2“ šestiboký šroub 35 1 3/8“ nízká matice s drážkami 

18 11 5/16“ x 1“ šestiboký šroub 36 1 5/16“ nízká matice s drážkami 

  

Montáž 

Potřebné klíče: 1/2“, 3/4“, 9/16“ a 1/4“ Inbusový klíč 
 

Vyjmutí z kartonu 
Vyjměte všechny díly včetně spojovacího materiálu z kartónu. Jednotlivé díly rozeznáte podle 
popisu dílů na stránce 3. 

 

1. Položte základní desku na rovnou zem s přední částí směrem od Vás (přední strana má 3 
otvory pro šrouby ve středu desky). Zasuňte krátkou část hřídele do hřídelového otvoru vlevo. 
Tažné zařízení nasaďte otvory na hřídel. Protáhněte hřídel otvorem na pravé straně základní 
desky. Viz Obr. 1. 
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2. Slícujte 3 otvory na tažném zařízení s otvory na základní desce. Vložte šestiboký šroub. 5/16“ x 
3/4“ do jednoho z otvorů na základní desce a následně odpovídajícím otvorem v tažném 
zařízení. Nasaďte 5/16“ plochou podložku, následně pérovou podložku 5/16“, potom nasaďte 
5/16“ šestibokou matici. Postup zopakujte i u dvou zbývajících otvorů. Viz. Obr. 2 

 
 

3. Zasuňte šestiboký šroub 5/16“x1“ do jednoho z devíti otvorů v základní desce, nasaďte 5/16“ 
pojistnou podložku na šroub, následně 5/16“ plochou podložku a pak 5/16“ pérovou podložku. 
Volně nasaďte šestibokou matici. Tuto operaci zopakujte na všech zbylých osmi otvorech. Nyní 
vezměte špici a zasuňte ji mezi pojistnou podložku a základní desku; pak zajistěte utažením 
šestiboké matice. Tento postup zopakujte se zbylými osmi špicemi. Viz Obr. 3. 

Obr. 1 

Základní deska 

Přední část 

Tažné zařízení 

Hřídel 

Obr. 2  5/16“x3/4“ Šestiboký šroub 

Základní deska 

Tažné zařízení  5/16“ Pérová podložka 

5/16“ Šestiboká matice 
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4. Na hřídel nasaďte distanční kroužek 1“x1/2“, následovaný konzolou kola. Otvor v konzoli 
slícujte s otvorem v hřídeli. Protáhněte šestiboký šroub 5/16“x 1-1/2“ otvorem v konzoli a hřídeli. 
Zajistěte 5/16“ pojistnou maticí. Postup zopakujte i na druhé straně hřídele. Viz Obr. 4. 

 

5. Navlečte na šestiboký šroub 1/2“ x 3“ plochou podložku 1/2“, následně kolo a potom další plochou 
podložku 1/2“ a zajistěte 1/2“ pojistnou maticí (moc neutahujte, aby se kolo mohlo volně otáčet). 
Tuto sestavu zasuňte do otvoru v konzoli kola, potom nasaďte pérovou podložku na šroub a 
zajistěte 1/2“ pojistnou maticí s drážkami. Postup opakujte i na druhé straně. Viz. Obr.5.  

Obr. 3 

5/16“x1“ Šestiboký šroub 

5/16“ Plochá podložka 

5/16“ Pojistná podložka 

Základní deska 

5/16“ Pérová podložka 

Základní5/16“ Šestiboká matice 

Špice 

Obr. 4 
5/16“x1“‐1/2“ Šestiboký šroub 

Hřídel 

Distanční kroužek 

5/16“ Pojistná matice 

Konzola kola 
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6. Slícujte dva otvory na tažném zařízení s podpěrou rukojeti, jak je vyobrazeno. Vložte šestiboký 
šroub 5/16“x1“ do jedné z otvorů a do odpovídajícího otvoru na tažném zařízení, nasaďte plochou 
podložku 5/16“ na šroub a zajistěte pojistnou maticí 5/16“. To samé proveďte u druhého otvoru. 
Vložte šestiboký šroub 5/16“x3/4“ do jedné ze dvou menších otvorů ve třmenu a pak to 
odpovídajícího otvoru v tažném zařízení. Nasaďte pérovou podložku 5/16“ a zajistěte šestibokou 
maticí 5/16“. Totéž zopakujte u druhého otvoru. Zasuňte čep třmenu do většího otvoru v přední 
části třmenu a do otvoru v tažném zařízení a zajistěte jej pomocí pružinové závlačky. Viz Obr.6. 

Obr. 5 

Konzole kola 

1/2“ Pojistná matice s drážkami 
1/2“ Pojistná matice 

1/2“ Plochá podložka 

1/2“x3“ 
Šestiboký 
šroub 

Kolo 
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7. Nasaďte nylonovou podložku 1/2“ na kolík se závitem páky ovládání, kolík zasuňte do jednoho z 

otvorů v ploché spojovací tyčce a zajistěte pojistnou maticí 1/2“ (utahujte až po dosednutí matice k 

tyčce, pak ji povolte o půl otáčky). Vložte šestiboký šroub 1/2“x1-1/2“ do otvoru v třmenu na hřídeli, 

nasaďte na šroub nylonovou podložku 1/2“ a šroub zasuňte do zadního otvoru ve spojovací tyčce; 

zajistěte pojistnou maticí 1/2“. Vložte osazený šroub1/2“x1-3/4“ do ploché podložky 1/2“, do tlačné 

pružiny a další ploché podložky 1/2“. Šroub zasuňte do centrálního otvoru v páce ovládání, a opět 

další podložky 1/2“. Nyní vložte šroub do jednoho otvoru na vertikální části podpěry rukojeti a 

zajistěte nízkou maticí s drážkami 3/8“. Viz. Obr.7. 
 

Obr. 6 

5/6“ Pojistná matice 

5/16“Pérová podložka 

5/16“ Plochá podložka 

Tažné 
zařízení 

Třmen 

Čep třmenu 5/16“x3/4“ Šestiboký šroub 

Podpěra rukojeti 

5/16“x1“ Šestiboký šroub 

5/16“ Šestiboká matice 

Pružinová závlačka 
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8. Nasaďte madlo na rukojeť. Zasuňte šestiboký šroub 5/16“ x 1-3/4“ do horního otvoru rukojeti (z pravé 

strany tak, jak se díváte na zařízení), pak do horního otvoru v páce ovládání a zajistěte pojistnou 

maticí 5/16“. Na šestiboký šroub 5/16“x2-1/4“ našroubujte nízkou matici s drážkami tak, aby u vrcholu 

šroubu zůstal volný prostor cca 1/2“. Vložte šroub do druhého otvoru na rukojeti (z pravé strany tak, 

jak se díváte na zařízení), a otvoru páky ovládání, a pak zajistěte šestibokou maticí 5/16“. Viz. Obr.8. 

Obr. 7 

3/8“ Nízká 
matice s 
drážkami 

Páka ovládání 

3/8“ Plochá 
podložka 

1/2“x1‐3/4“ 
Osazený šroub 

Tlačná pružina 

Podpěra rukojeti 

1/2“ Plochá podložka 

1/2“ Nylonová podložka 

Spojovací tyčka 

1/2“x1‐1/2“ 
Šestiboký 
šroub 

1/2“ Plochá 
podložka 

1/2“ Pojistná matice 
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Provoz 
 Zvedání/snižování vyhrabávače 
1. Pro zvednutí vyhrabávače pro přepravu zvedněte špice tak, aby se nedotýkaly země. 
2. Pro snížení vyhrabávače pro provoz posuňte rukojeť do dolní pozice. 
3. Na základní desku nepokládejte vyšší zátěž než 34 kg. 

 

Použití vyhrabávače 

Pravidelné odstraňování staré trávy, plsti a mechu je zásadním kritériem pro zdravý trávník. Plsť je 
vrstva stonků, kořínků a listí, které se nerozkládají. Nadměrné množství zabraňuje přístupu vzduchu, 
vody a hnojiva do země. Vyhrabávač účinně odstraní tuto nadměrnou směsku staré trávy a plsti z 
Vašeho trávníku. Použijte vyhrabávač ke konci jara a/nebo na začátku podzimu. 

 
1. Pro účinné vyhrabání by tráva neměla být vyšší než 7 centimetrů. 

Obr. 8 

5/16“ Pojistná matice 

5/16“ Pojistná matice 

Páka ovládání 

5/16“x2‐1/4“ 
Šestiboký 
šroub 

5/16“x1‐3/4“ 
Šestiboký 
šroub 

Rukojeť 

Madlo rukojeti 

5/16“ Nízká pojistná matice 
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2. Začněte s traktorem na nízké rychlosti. Upravujte rychlost vpřed pro určení optimální rychlosti s 
nejvyšší účinností. 

3. Během použití by se při tažení zařízení měly všechny špice ohýbat dozadu a vyhrabávat plsť 
směrem dopředu. 

4. Pro maximální efektivitu jezděte po trávníku křížem krážem. Tak se vyhrabe nejvíce plsti. 
5. Ve svahu jezděte pouze ve směru nahoru a dolu. 
6. Vyhněte se příliš prudkým zatáčkám. 
7. Není určeno pro sekačky s nulovým radiusem zatáčení. 

 

Údržba 
Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice dotaženy. 
1. Po každém použití zařízení očistěte, abyste jej ochránili před korozí. Klíčem k dlouhodobému 

používání je udržovat vyhrabávač v čistém a suchém stavu. 
2. Pokud dojde ke vzniku koroze, místo jemně obruste a natřete barvou. 
3. Pravidelně kontrolujte všechny pohyblivé části, zda se volně pohybují a případně je naolejujte. 

 

 Skladování 
1. Vyhrabávač skladujte vždy tak, aby jeho špice směřovali k podlaze nebo ke stěně. Špice jsou 

ostré a mohou zapříčinit závažné zranění. 
2. Vždy skladujte zařízení na suchém místě. Pokud zařízení nepoužíváte, namažte olejem 

exponovaná kovová místa. 

 

Náhradní díly a servis 

V případě potřeby náhradních dílů a servisu se obraťte na svého prodejce nebo příslušné servisní 
místo společnosti Mountfield. Kontakty naleznete v jeho katalogu nebo na webových stránkách 
www.mountfield.cz. 

 

 Záruka 

Záruční podmínky platí tak, jak jsou uvedeny v záručním listě. Servis a náhradní díly zajišťuje 
společnost Mountfield a.s. přes síť svých prodejen. 
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Náhradní díly: 
Pozice Obj.číslo Popis  Pozice Obj.číslo Popis 

1 5592GY Základní deska 20 4011 1/2“ x 1-3/4“ osazený šroub 

2 5561GY Tažné zařízení 21 1840 1/2“ x 1-3/4“ čep třmenu 

3 1243GY Třmen 22 4272 Tlačná pružina 

4 5576GY Rukojeť 23 1506 1/2“ plochá podložka 

5 5593GY Sestava hřídele 24 5589 1/2“ nylonová podložka 

6 5568GY2 Konzola kola 25 1278 3/8“ plochá podložka 

7 4263G Páka ovládání 26 2172 5/16“ pojistná podložka 

8 4240G Spojovací tyčka 27 1044 5/16“ plochá podložka 

9 4005GY Špice 28 3414 1/2“ pérová podložka 

10 5564GY Podpěra rukojeti 29 1276 5/16“ pérová podložka 

11 3150 Kola 30 1042 #14 pružinová závlačka 

12 30421 Madlo rukojeti 31 4324 1/2“ pojistná matice s drážkami 

13 4271 1/2“ x 3“ šestiboký šroub 32 4327 1/2“ pojistná matice 

14 5583 1/2“ x 1-1/2“ šestiboký šroub 33 1749 5/16“ pojistná matice 

15 1752 5/16“ x 2-1/4“ šestiboký šroub 34 1275 5/16“ šestiboká matice 

16 2051 5/16“ x 1-3/4“ šestiboký šroub 35 5590 3/8“ nízká matice s drážkami 

17 4014 5/16“ x 1-1/2“ šestiboký šroub 36 5591 5/16“ nízká matice s drážkami 

18 3738 5/16“ x 1“ šestiboký šroub 37 4295 ½“ x 1“ distanční kroužek 

19 1248 5/16“ x 3/4“ šestiboký šroub  
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Bezpečnostné pokyny 
 Všetky takéto zariadenia môžu, v prípade nedodržania bezpečnostných 

pokynov, spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku. Prečítajte si a 
rešpektujte, prosím, nasledujúce bezpečnostné pokyny, kedykoľvek toto 
zariadenie používate.  

 Prečítajte si a osvojte Bezpečnostné pokyny návodu traktora, týkajúce sa 
ťažného zariadenia.  

 Nikdy nedovoľte deťom, aby s týmto zariadením akokoľvek manipulovali. 
Nedovoľte ani dospelým, aby používali traktor bez prečítania návodu na 
jeho používanie, alebo bez poskytnutia pokynov na ovládanie stroja.  

 Nedovoľte nikomu, aby sa vozil alebo sedel na ťažnom zariadení počas 
prevádzky. 

 Udržujte osoby aj zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od stroja. 
 Noste pevnú obuv. Nenoste voľný odev, ktorý môže byť zachytený 

pohybujúcimi sa časťami. 
 Na stroji sa môžu vyskytovať ostré diely. Manipulujte s nimi opatrne. 
 Stále sledujte stroj aj ťažné zariadenie, vrátane obhospodarovanej plochy. 

Nenechajte sa rozptyľovať. 
 Dávajte pozor na priehlbiny v teréne a aj na ostatné skryté 

nebezpečenstvá. 
 Ťahané zariadenie môže ovplyvňovať stabilitu a brzdenie traktora. Zvýšte 

svoju pozornosť pri jazde vo svahu. Dodržujte bezpečnostné pokyny z 
návodu k traktoru, týkajúce sa bezpečnej jazdy vo svahu. Vyhýbajte sa 
strmým svahom. 

 Vždy jazdite len nahor a nadol, nikdy nejazdite po vrstevnici (naprieč) 
svahom. 

 S týmto zariadením jazdite vždy so zníženou rýchlosťou po 
hrboľatom teréne, pozdĺž potokov, priekop a po úbočiach svahov, aby 
ste zabránili prevráteniu a strate kontroly nad strojom. 

 Vždy začínajte s prácou na prvom rýchlostnom stupni s nízkymi 
otáčkami motora a postupne pridávajte tak, ako to dovolia 
podmienky. 

 Udržujte traktor aj príslušenstvo v dobrom technickom stave a 
neodstraňujte bezpečnostné prvky. 

 Pre bezpečnú prevádzku stroja kontrolujte a udržujte všetky skrutky a 
matice dotiahnuté. 

 Pri zasiahnutí akéhokoľvek cudzieho predmetu, zastavte traktor s 
príslušenstvom a skontrolujte prípadné poškodenie. Akákoľvek 
závada musí byť pred opätovným naštartovaním a prevádzkou 
opravená. 

 Sledujte pokyny na údržbu tak, ako sú uvedené v návode na použitie.  
 Nejazdite väčšou rýchlosťou ako 5-6 km/h.  
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Obsah balenia 

 

Obsah spojovacieho materiálu 
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Poz. Ks Popis  Poz. Ks Popis 

1 1 Základná doska 19 5 5/16“ x 3/4“ šesť hranná skrutka 

2 1 Ťažné zariadenie 20 1 1/2“ x 1-3/4“ osadená skrutka 

3 1 Strmeň 21 1 1/2“ x 1-3/4“ čap strmeňa 

4 1 Rukoväť 22 1 Tlačná pružina 

5 1 Zostava hriadeľa 23 6 1/2“ plochá podložka 

6 2 Konzola kolies 24 2 1/2“ nylónová podložka 

7 1 Páka ovládania 25 1 3/8“ plochá podložka 

8 1 Spojovací tyčka 26 9 5/16“ poistná podložka 

9 9 Špice 27 14 5/16“ plochá podložka 

10 1 Podpera rukovätí 28 2 ½“ x 1“ distančný krúžok 

11 2 Kolesá 29 14 5/16“ pérová podložka 

12 1 Madlo rukoväte 30 1 #14 pružinová závlačka 

13 2 1/2“ x 3“ šesť boká skrutka 31 2 1/2“ poistná matica s drážkami 

14 1 1/2“ x 1-1/2“ šesť hranná 
skrutka 

32 4 1/2“ poistná matica 

15 1 5/16“ x 2-1/4“ šesť hranná 
skrutka 

33 6 5/16“ poistná matica 

16 1 5/16“ x 1-3/4“ šesť hranná 
skrutka 

34 14 5/16“ šesť hranná matica 

17 2 5/16“ x 1-1/2“ šesť hranná 
skrutka 

35 1 3/8“ nízka matica s drážkami 

18 11 5/16“ x 1“ šesť hranná skrutka 36 1 5/16“ nízka matica s drážkami 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montáž 

Potrebné kľúče: 1/2“, 3/4“, 9/16“ a 1/4“ Imbusový kľúč 
 

Vybratie z kartónu 

Vyberte všetky diely vrátane spojovacieho materiálu z kartónu. Jednotlivé diely rozoznáte 
podľa popisu dielov na stránke 3. 

 

1. Položte základnú dosku na rovnú zem s prednou časťou smerom od Vás (predná strana má 3 
otvory pre skrutky v strede dosky). Zasuňte krátku časť hriadeľa do hriadeľového otvoru vľavo. 
Ťažné zariadenie nasaďte otvormi na hriadeľ. Pretiahnite hriadeľ otvorom na pravej strane 
základnej dosky. Viď. obr. 1 
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.  

2. Zlícujte 3 otvory na ťažnom zariadení s otvormi na základnej doske. Vložte šesť hrannú skrutku 5/16“ x 
3/4“ do jedného z otvorov na základnej doske a následne zodpovedajúcom otvore v ťažnom zariadení. 
Nasaďte 5/16“ plochou podložku, následne pérovú podložku 5/16“, potom nasaďte 5/16“ šesť hrannú 
maticu. Postup zopakujte aj pri dvoch zostávajúcich otvoroch. Viď obr. 2. 

 

3. Zasuňte šesť hrannú skrutku 5/16“x1“ do jedného z deviatich otvorom v základnej doske , nasaďte 
5/16“ poistnú podložku na skrutku, následne 5/16“ plochú podložku a potom 5/16“ pérovú 
podložku. Voľne nasaďte šesť hrannú maticu. Túto operáciu zopakujte na všetkých zvyšných 
ôsmich otvoroch. Teraz zoberte špicu a zasuňte ju medzi poistnú podložku a základnú dosku; 
potom zaistite utiahnutím šesť hrannej matice. Tento postup zopakujte so zvyšnými ôsmymi 
špicami. Viď obr. 3. 

Obr. 1 

Ťažné zariadenie 

Predná časť 

Základná doska 
Hriadeľ 

Obr. 2 

Ťažné zariadenie 

5*16“ Šesť hranná matica 

5*16“ Pérová podložka 

Základná doska 

5/16“x3/4“ Šesť hranná 
skrutka 
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4. Na hriadeľ nasaďte distančný krúžok 1“x1/2“, nasledovaný konzolou kolesa. Otvor v konzole 
zlícujte s otvorom v hriadeli. Pretiahnite šesť hrannú skrutku 5/16“x 1-1/2“ otvorom v konzole 
a hriadeli. Zaistite 5/16“ poistnou maticou. Postup zopakujte aj na druhej strane hriadeľa. Viď 
obr. 4. 

 

5. Navlečte na šesť hrannú skrutku 1/2“ x 3“ plochú podložku 1/2“, následne koleso a potom ďalšiu 
plochú podložku 1/2“ a zaistite 1/2“ poistnou maticou (veľmi neuťahujte, aby sa koleso mohlo voľne 
otáčať). Túto zostavu zasuňte do otvoru v konzole kolesa, potom nasaďte pérovú podložku na 
skrutku a zaistite 1/2“ poistnou maticou s drážkami. Postup opakujte aj na druhej strane. Viď. obr.5.  

Obr. 3 

5/16“ Plochá podložka 

5/16“ Poistná podložka 

5-16“x1“ Šesť hranná 
skrutka 

Základná doska 

Špica 

5/16“ Šesť hranná matica 

5/16“ Pérová podložka 

Obr. 4 

Hriadeľ 

5/16“x1-1/2“ Šesť hranná skrutka 

Dištančný krúžok 

5/16“ Poistná matica 

Konzola kolesa 
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6. Zlícujte dva otvory na ťažnom zariadení s podporou rukovätí, ako je vyobrazené. Vložte šesť 
hrannú skrutku 5/16“x1“ do jedného z otvorov a do zodpovedajúceho otvoru na ťažnom zariadení, 
nasaďte plochú podložku 5/16“ na skrutku a zaistite poistnou maticou 5/16“. To isté vykonajte aj pri 
druhom otvore. Vložte šesť hrannú skrutku 5/16“x3/4“ do jedného z dvoch menších otvorov 
v strmeni a potom do zodpovedajúceho otvoru v ťažnom zariadení. Nasaďte pérovú podložku 
5/16“ a zaistite šesť hrannou maticou 5/16“. Taktiež zopakujte pri druhom otvore. Zasuňte čap 
strmeňa do väčšieho otvoru v prednej časti strmeňa a do otvoru v ťažnom zariadení a zaistite ho 
pomocou pružinovej závlačky. Viď obr.6. 

Obr. 5 

1/2“ Poistná matica s drážkami 

Konzola kolesa 

1/2“ Poistná matica 

1/2“ Plochá podložka 

Koleso 

1/2“x3 Šesť hranná 
skrutka 
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7. Nasaďte nylónovú podložku 1/2“ na kolík so závitom páky ovládania, kolík zasuňte do jedného z 

otvorov v plochej spojovacej rúrke a zaistite poistnou maticou 1/2“ (uťahujte až po dosadnutí matice 

k rúrke, potom ju povoľte o pol otáčky). Vložte šesť hrannú skrutku 1/2“x1-1/2“ do otvoru v strmeni na 

hriadeli, nasaďte na skrutku nylónovú podložku 1/2“ a skrutku zasuňte do zadného otvoru 

v spojovacej rúrke; zaistite poistnú maticu 1/2“. Vložte osadenú skrutku 1/2“x1-3/4“ do plochej 

podložky 1/2“, do tlačnej pružiny a ďalšej plochej podložky 1/2“. Skrutku zasuňte do centrálneho 

otvoru v páke ovládania a opäť ďalšej podložky 1/2“. Teraz vložte skrutku do jedného otvoru na 

vertikálnej časti podpery rukoväte a zaistite nízkou maticou s drážkami 3/8“. Viď obr.7. 

 

Obr. 6 

Čap strmeňa 5/16“x3/4“ 

Šesť hranná skrutka 

5/16“x1“ Šesť hranná 
skrutka 

Podpera rukovätí 

Pružinová závlačka 

5/16“ Šesť hranná matica 

5/16“ Poistná matica 

5/16“ Pérová podložka 

5/16“ Plochá podložka 

Ťažné 
zariadenie 

Strmeň 
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8. Nasaďte madlo na rukoväť. Zasuňte šesť hrannú skrutku 5/16“ x 1-3/4“ do horného otvoru rukovätí (z 

pravé strany tak, ak sa pozeráte na zariadenie), potom do horného otvoru v páke ovládania a zaistite 

poistnou maticou 5/16“. Na šesť hrannú skrutku 5/16“x2-1/4“ naskrutkujte nízku maticu s drážkami 

tak, aby pri vrchole skrutky zostal voľný priestor cca 1/2“. Vložte skrutku do druhého otvoru na 

rukoväti (z pravej strany tak, ako sa pozeráte na zariadenie) a otvoru páky ovládania a potom zaistite 

šesť hrannou maticou 5/16“. Viď obr.8. 

Obr. 7 

3/8“ Plochá 
podložka 

Podpera rukovätí 

1/2“ x1-3/4“ 
Osadená 
skrutka 

Tlačná pružina 

Páka ovládania 

1/2“ Plochá podložka 

1/2“ 
Poistná 
matica 

1/2“ Plochá 
podložka 

1/2“ Nylónová 
podložka 

Spojovacia rúrka 

3/8“ Nízka 
i

1/2“x1-1/2“ 
Šesť hranná 

skrutka 
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Prevádzka 

 Dvíhanie/znižovanie vyhrabávača  
1. Na zdvihnutie vyhrabávača kvôli preprave zdvihnite špice tak, aby sa nedotýkali zeme. 
2. Na zníženie vyhrabávača kvôli prevádzke posuňte rukoväť do dolnej pozície.  
3. Na základnú dosku neukladajte vyššiu záťaž ako 34 kg. 

 

Použitie vyhrabávača 

Pravidelné odstraňovanie starej trávy, plste a machu je zásadným kritériom pre zdravý trávnik. Plsť je 
vrstva stoniek, korienkov a lístia, ktoré sa nerozkladajú. Nadmerné množstvo zabraňuje prístupu 
vzduchu, vody a hnojiva do zeme. Vyhrabávač účinne odstráni túto nadmernú zmes starej trávy a plsti 
z Vášho trávnika. Použite vyhrabávač na konci jari alebo na začiatku jesene.  

 
1. Na účinné vyhrabávanie by tráva nemala byť vyššia ako 7 centimetrov. 
2. Začnite s traktorom na nízkej rýchlosti. Upravujte rýchlosť vpred pre určenie optimálnej rýchlosti 

s najvyššou účinnosťou. 

Obr. 8  5/16“ Nízka poistná matica 

5/16“ Poistná matica 

5/16“ Poistná matica 

5/16“x2“-3/4“ 

Šesť hranná 
skrutka 

5/16“x1“-3/4“ 

Šesť hranná skrutka 

Páka ovládania 

Madlo rukoväte 

Rukoväť 
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3. Počas použitia by sa pri ťahaní zariadenia mali všetky špice ohýbať dozadu a vyhrabávať plsť 
smerom dopredu.  

4. Pre maximálnu efektivitu jazdite po trávniku krížom krážom. Tak sa vyhrabe najviac plsti.  
5. Vo svahu jazdite len v smere hore a dolu.  
6. Vyhnite sa príliš prudkým zákrutám.  
7. Nie je určené pre kosačky s nulovým radiusom zatáčania. 

 

Údržba 

Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice dotiahnuté.  
1. Po každom použití zariadenie očistite, aby ste ho ochránili pred koróziou. Kľúčom k dlhodobému 

používaniu je udržiavať vyhrabávač v čistom a suchom stave.  
2. Ak dôjde ku vzniku korózie, miesto jemne obrúste a natrite farbou.  
3. Pravidelne kontrolujte všetky pohyblivé časti, či sa voľne pohybujú a pripadne ich naolejujte. 

 

 Skladovanie 
1. Vyhrabávač skladujte vždy tak, aby jeho špice smerovali k podlahe alebo ku stene. Špice sú 

ostré a môžu zapríčiniť závažné zranenie. 
2. Vždy skladujte zariadenie na suchom mieste. Ak zariadenie nepoužívate, natrite olejem 

exponované kovové miesta. 

 

Náhradné diely a servis 

V prípade potreby náhradných dielov a servisu sa obráťte na svojho predajcu alebo na príslušné 
servisné miesto spoločnosti Mountfield. Kontakty nájdete v jeho katalógu alebo na webových 
stránkach www.mountfield.sk. 

 

 Záruka 

Záručné podmienky platia tak, ako sú uvedené v záručnom liste. Servis a náhradné diely 
zabezpečuje spoločnosť Mountfield SK, s. r. o. p 

rostredníctvom siete svojich predajní. 
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Náhradné diely: 
Pozícia Obj.číslo Popis  Pozícia Obj.číslo Popis 

1 5592GY Základná doska 20 4011 1/2“ x 1-3/4“ osadená skrutka 

2 5561GY Ťažné zariadenie 21 1840 1/2“ x 1-3/4“ čap strmeňa 

3 1243GY Strmeň 22 4272 Tlačná pružina 

4 5576GY Rukoväť 23 1506 1/2“ plochá podložka 

5 5593GY Zostava hriadeľa 24 5589 1/2“ nylónová podložka 

6 5568GY2 Konzola kolesa 25 1278 3/8“ plochá podložka 

7 4263G Páka ovládania 26 2172 5/16“ poistná podložka 

8 4240G Spojovacia rúrka 27 1044 5/16“ plochá podložka 

9 4005GY Špice 28 3414 1/2“ pérová podložka 

10 5564GY Podpera rukovätí 29 1276 5/16“ pérová podložka 

11 3150 Kolesá 30 1042 #14 pružinová závlačka 

12 30421 Madlo rukoväte 31 4324 1/2“ poistná matica s drážkami 

13 4271 1/2“ x 3“ šesť hranná skrutka 32 4327 1/2“ poistná matica 

14 5583 1/2“ x 1-1/2“ šesť hranná 
skrutka 

33 1749 5/16“ poistná matica 

15 1752 5/16“ x 2-1/4“ šesť hranná 
skrutka 

34 1275 5/16“ šesť hranná matica 

16 2051 5/16“ x 1-3/4“ šesť hranná 
skrutka 

35 5590 3/8“ nízka matica s drážkami 

17 4014 5/16“ x 1-1/2 šesť hranná 
skrutka 

36 5591 5/16“ nízka matica s drážkami 

18 3738 5/16“ x 1“ šesť hranná skrutka 37 4295 ½“ x 1“ distančný krúžok 

19 1248 5/16“ x 3/4“ šesť hranná 
skrutka 
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