
Pôvodný návod na použitie  
 
URČENIE NP 200  
Nožová plečka ku kultivátorom série MS 16 a 07 slúži k medziriadkovému 
kypreniu počas vegetácie. Plečka je vybavená plastovým oporným 
kolieskom pre nastavenie hĺbky kyprenie a 3 kypriacim nožmi (2 stranové + 
1 srdiečkový), ktoré sú výškovo a stranovo nastaviteľné. Pre kultivátor MS 
07 je najvhodnejšie používať náradie v páre pomocou dvojzávesu UNI a 
paru spôn. Ku kultivátora MS 16 sa plečka pripojí pomocou nosiča 19/16 a 
závesu 19/16.  
 
 
PRÍPRAVA K PREVÁDZKY  
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu. Pri práci 
je dôležité poznať ovládanie nielen plečky ale hlavne aj kultivátora  
 
Nožová plečka sa skladá z týchto častí:  
 
1. Rám plečky  1ks  
2. Výsuvné rameno  2ks  
3. Prítlačná doska  1ks  
4. Vidlica kolieska  1ks  
5. Kypriaci nôž srdiečko  1ks  
6. Pravý kypriaci nôž stranový  1ks  
7. Ľavý kypriaci nôž stranový  1ks  
8. Oporné koliesko  1ks  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASTAVENIE NOŽOVÉ PLEČKY- N 
1. Základným nastavením v 1. rovine nastavte výšku všetkých troch 
kypriacich nožov a to pomocou výšky kolieska a aretáciou poistnej skrutky. 
2. Ďalej podľa profilu kyprenie pôdy nastavte výšku každého noža 
samostatne pomocou Poistnej Skrutky Výškového (PŠV). 
3. Nakoniec nastavte šírku kyprenie medzi hlavným kypriacim nožom a 
nožmi stranovým pomocou Poistnej Skrutky (resp. matice) Šírkového 
(PŠŠ). 
UPOZORNENIE! Uistite sa, že sú všetky skrutky a matice dotiahnuté. 
Poistné skrutky nedoťahujte príliš silno z dôvodu možného strhnutie závitov 
(max cca 10 Nm). Uistite sa o správnosti polohy ľavého a pravého kypriča 
podľa obr. 
 

N1 

 
 Výškou kolieska nastavujeme všetky tri 

kypriaci noža. 

N2 

 
Pomocou skrutky PŠV sa aretuje 

nastavená výška nožov. 

 
 
 

N3 

 
Pomocou matice skrutky PŠŠ sa aretuje 

vhodne nastavená šírka nožov stranových. 

UPOZORNENIE  

 
Dbajte všetkých pokynov a uistite sa o 
správnosti polohy nožov a optimálnym 

dotiahnutím skrutiek. 

 



ÚDRŽBA A SKLADOVANIE  
 
ÚDRŽBA  
Pri opravách a montáži používajte ochranné pomôcky (rukavice apod.).  
Plečky udržujte v bezchybnom technickom stave a v čistote.  
Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutkových spojov.  
Po demontáži plečky ju starostlivo vyčistite a opäť skontrolujte, či nedošlo k 
poškodeniu alebo uvoľnení niektorých častí. Poškodené diely vymeňte alebo 
nechajte opraviť. Odrené plochy zatrite farbou a celý stroj nakonzervujte, 
aby nedochádzalo ku vzniku korózie.  
Tiež skontrolujte či sa koliesko voľne otáča a nie je uvoľnené. Pri údržbe a 
opravách používajte iba originálne náhradné diely vyrábané firmou Garden 
Arsenal as a dodávané jej autorizovanými predajcami. Použitie iných ako 
originálnych dielov môže spôsobiť poškodenie nástroja alebo vážne 
zranenia a zánik nároku na záručnú opravu. Ďalej sa riaďte aj návodom na 
obsluhu kultivátora a dvojzávesu UNI.  
 
SKLADOVANIE  
Pred dlhodobým skladovaním umyte plečky šetrným čistiacim prostriedkom 
a vodou, odstráňte nánosy a nečistoty. Plečky osušte.  
Skontrolujte a utiahnite všetky skrutky, matice. Opravte a vymeňte všetky 
súčasti, ktoré sú poškodené alebo opotrebované.  
Všetky škrabance a odreniny natrite vhodnú farbou.  
Namažte alebo naolejujte otočná uloženie (hl. uloženie kolieska). Ostatné 
kovové plochy ošetrite antikoróznym prípravkom.  
Uskladňujte nástroj v čistej, suchej garáži alebo skladových priestoroch. 
Zakryte nástroj priedušnú pokrývkou, aby bol chránený a udržal sa v čistote.  
 
 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY  
 
Na nižšie uvedený výrobok sa poskytuje záruka na tovar v dĺžke:  

- 24 mesiacov pre hobby použitie  
- Stroj nie je určený pre obchodné (profesionálne) využitie.  

Záruka platí odo dňa prvého predaja a vzťahuje sa na výrobné a materiálové 
chyby.  
Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v servisnom stredisku z 
dôvodu opravy uznané reklamované chyby. Podmienkou na poskytnutie 
záruk je správne vyplnený záručný list a doklad o nákupe stroja.  
Záručný servis sa nevzťahuje na:  

• chyby spôsobené počas prepravy užívateľom,  
• chyby spôsobené nesprávnou montážou alebo manipuláciou,  
• chyby spôsobené montážou na iný dvojzáves a pohonnú jednotku, 

než ktorá je uvedená v návode na použitie,  
• chyby spôsobené skladovaním v nevhodnom prostredí,  
• chyby spôsobené nesprávnym prevádzkou, preťažením plečky a 

neodbornou obsluhou,  

• chyby spôsobené zásahom neoprávnenej osoby alebo organizácie,  
• chyby vzniknuté neodvratnou udalosťou,  
• chyby vzniknuté zanedbaním údržby alebo nesprávnym 

vykonávaním údržby,  
• diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu (skrutkové spoje, 

uloženie kolieska)  
• záruka takisto zaniká porušením typového štítku s výrobným 

číslom umiestneného na plečke.  
 
Dodávateľ zabezpečuje záručný aj pozáručný servis vo svojom servisnom 
stredisku a v autorizovaných servisoch. Servis možno po dohode vykonať aj 
u zákazníka.  
 
 
ZÁRUČNÝ LIST  
 
Garden Arsenal a.s.  
Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem  
 
IČ: 281 77 339  
garse@garse.cz www.garse.cz  
 
Názov tovaru: Nožové plečky NP 200  
 
 
Výrobné číslo: ... ... ... ... ....................... ... ..  
 
 
Dátum predaja: ... ... ... ... ....................... ... ..  
 
 
Pečiatka a podpis: ... ... ... ... ....................... ... ..  
 
Záznamy o vykonaných opravách: 
 
 


