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KOMPOSZTÁLÓ adapter

Elõszó
Tisztelt Vásárlónk !
Köszöntjük Önt a SZENTKIRÁLY KFT. által gyártott hobbi
célú gépek felhasználóinak népes táborában.
Reméljük Ön is megelégedéssel használja majd termékeinket,
márkahûségével tovább segíti gépeink folytonos megújulását és
hozzájárul azok jobbá tételéhez.
Saját érdekében felhívjuk szíves figyelmét, hogy az üzembe
helyezés elõtt a használati és kezelési utasítást olvassa el, mert
az abban foglalt tanácsok figyelmen kívül hagyása
üzemzavarokat, balesetet, valamint a gép károsodását
okozhatja.
A nem rendeltetésszerû használatból eredõ meghibásodás a
garancia elvesztését vonja maga után.
Ebben a füzetben néhány hasznos és szükséges tanáccsal
szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy a gépét minél
elõnyösebben használhassa, munkáját megkönnyítse.
Ez az üzemeltetési dokumentáció a gép tartozéka, kérjük õrizze
meg, ha el elvész, pótlásáról gondoskodjék. A gép esetleges
eladásakor azt az új tulajdonosnak át kell adni!
E fejezetben még rövid áttekintést adunk termékeinkrõl, hogy az
Ön dolgát könnyebbé, és gyorsabbá tehessük a jövõben is.
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KOMPOSZTÁLÓ adapter

Jelenlegi termékeink:
Megnevezés

Hasz- Szükséges
nálat teljesítmény Elõfeltétel

Géptípus

KF-04 TECUMSEH kapák
KF-04 B&S kapák

BG

3,5 LE-tõl

Nincs

KF-04

BG

3,5 LE-tõl

Nincs

KF-04

KF-04 HONDA kapák
KF Mini/Garden King
Zengõ fûnyírók, dobkasza

BG

3,5 LE-tõl

Nincs

KF-04

BG

3,5 LE-tõl

Nincs

KF MINI

BG

3,5 LE-tõl

Nincs

Adapterek

Zengõ, DK

Komposztáló a.

K

4,5 LE-tõl

Kapálógép KF-04

KF-04

Vízszivattyú a.

K

4,5 LE-tõl

Kapálógép KF-04

KF-04

Dobkasza a.

K

4,5 LE-tõl

Kapálógép KF-04

KF-04

Fûnyíró a.
Lassító áttételek

K

3,5 LE-tõl

Kapálógép KF-04

KF-04

K

3,5 LE-tõl

Kapálógép KF-04

KF-04

Körmös vaskerék

T

3,5 LE-tõl

Kapálógép KF-04

KF-04

Járókerék
Saraboló
Ekék
Burgonyakiszedõ

T

3,5 LE-tõl

Kapálógép KF-04

KF-04

T

3,5 LE-tõl

KF-04

V

5,5 LE-tõl

Kapálógép KF-04
Lassító áttétel, körmösker.

V

4,5 LE-tõl

Lassító áttétel, körmösker.

KF-04

Kultivátor

V

4 LE-tõl

Lassító áttétel, körmösker.

KF-04

Utánfutó
Tolólap

V

4 LE-tõl

Lassító áttétel, járókerék

KF-04

H

4 LE-tõl

Lassító áttétel, járókerék

KF-04

KF-04

Magyarázat:
BG -benzinmotoros gépek
K –kuplunghoz csatlakoztatható adapterek
T –tengelyre szerelhetõ adapterek
V –vontatható adapterek
H –házhoz csatlakoztatható adapterek
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KOMPOSZTÁLÓ adapter
A szükséges teljesítmény rovatban a motor teljesítményére
utaló adatok láthatók. Ezeknél kisebb teljesítménnyel, illetve az
elõfeltételekben felsorolt termékek nélkül az adapterek nem
használhatóak. Amennyiben a meghibásodás az elõbb felsoroltak
következménye, úgy a gépre a jótállás automatikusan megszûnik.
Javasoljuk, hogy már az alapgép megvásárlásakor döntse el
milyen adaptereket szeretne a géphez csatlakoztatni, mivel a
késõbbiekben ez még problémák forrása lehet. A nem megfelelõ
gép – adapter párosításából adódó rendellenes mûködését a
SZENTKIRÁLY KFT. nem felel.
Szükség esetén kérje boltjaink szaktanácsát, vagy keressen
fel minket a füzet végén jelzett címeken. Ugyanitt tájékozódhat
egyéb termékeinkrõl is (kézi munkaeszközök, egyéb gépek,
újdonságok).
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a gépkönyvben leírtakat
olvassa végig és maradéktalanul tartsa be az elõírásokat. A leírtak
elhanyagolásából adódó károkért, sérülésekért a SZENTKIRÁLY
KFT. a felelõsséget nem vállalja.
Utólagos adapter csatlakoztatásánál, minden esetben
vizsgálja meg a kuplung csatlakozási méretét, mivel az 2000
márciusában megváltozott.
A gép felhasználási területe
A komposztáló adaptert kizárólag az ajánlott gépekhez lehet
csatlakoztatni. Amennyiben ettõl eltérõen használják, az adapter
rendellenesen mûködhet, ami nem tartozik a jótállás körébe.
Alkalmazásával apríthatunk, komposztáláshoz készíthetjük elõ a
növényi hulladékot. Nem használható a gép egyéb, nem szerves
tárgyak aprítására, szecskázására. A gépbe helyezhetõ
legnagyobb gallyméret átmérõje maximum 25 mm lehet.
2
Alkalmazását 700-800 m -es területig javasoljuk.
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KOMPOSZTÁLÓ adapter
Mûszaki adatok:
A gép megnevezése: K-02 Komposztáló adapter
Magassága: 590 mm
Szélessége: 630 mm
Hossza: 530 mm
Súlya: 18 kg
A forgó kés súlya: 2,74 kg
Vágási átmérõ: 360 mm
Teljesítménye (felhasználástól függõen): 18 – 23 kg/h
Mûszaki leírás:
A komposztáló adapter a mélyhúzott házban forgó, és a
házban felcsavarozott álló kés között aprít. Az adapter tengelye az
alumínium öntvényházba van csapágyazva. A tengely végén
öntöttvas kuplung adja át a nyomatékot.
Az adapter csapágyháza a kapálógépen levõ bilincs
segítségével kapcsolható a kuplungházhoz. A kuplungbowdent
nem kell csatlakoztatni. A motor és a komposztáló között
közvetlen kapcsolat van.
Az adaptert 2 db láb és 1 db kerék támasztja alá. Az adapter
tetején található a betöltõ nyílás. Mûködés közben ezen keresztül
kell a növényi hulladékot a gépbe táplálni. Álló helyzetben, vagy
nem üzemi fordulatszámon dolgozó gép töltése TILOS és
BALESETVESZÉLYES!
A maximális fordulatszámon forgó gépbe – betöltõ nyíláson
keresztül – töltött növényi hulladékot a komposztáló felaprítja,
mely az adapter alá hullik.
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KOMPOSZTÁLÓ adapter

Biztonsági elõírások
Motorral kapcsolatos elõírások: Lásd a kapálógép gépkönyvének
ide vonatkozó részét.
Általános elõírások:
- A gépet csak szakképzett, felnõtt
személy kezelheti.
Kiskorú személy a munka ideje alatt NEM tartózkodhat a gép
környékén sem!
- Indítás elõtt ellenõrizze a csavarkötéseket (fellazulás
ellen), szemrevételezéssel a mechanikai állapotot – sérülés és
olajfolyás szempontjából!
- Munkavégzés elõtt mindig ellenõrizze, hogy a gép megfelelõ
állapotban van. Hibás, tartozékhiányos géppel dolgozni TILOS
és BALESETVESZÉLYES!
Amennyiben üzem közben bármi rendellenességet észlel, a
munkát félbe kell szakítani és a hiba okát meg kell keresni!
- TILOS lógó ruházatban dolgozni! A ruhadarabokat a forgó
alkatrészek elkaphatják, anyagi károkat és testi sérüléseket
okozva.

03/01-V0.17K
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KOMPOSZTÁLÓ adapter
-

-

-

-

Kerülje a forró alkatrészeket, elemeket, mert azok égési
sérüléseket, tüzet okozhatnak!
Amennyiben gépe meghibásodott, javíttassa szakszervizben!
Házilagos szereléssel NE foglalkozzon, mivel az a jótállás
elvesztésével és balesetveszéllyel járhat!
A gép üzemeltetése közben TILOS a kidobó nyílás felõli részt
megközelíteni, ott tartózkodni!
A kidobó és betöltõ nyílásba benyúlni minden körülmények között TILOS! Csak szakképzett személy végezhet javítást a
gépen.
Ha a gép eltömõdik, a gépet tisztítani csak lecsatlakoztatott motor mellett lehet.
Csak növényi eredetû, szerves hulladék aprítható. Fémek,
kövek, egyéb apríthatatlan kemény tárgyak kiröpülhetnek,
beszorulhatnak, balesetet és anyagi kárt okozhatnak.
Munkavédelmi eszközök használata, úgymint védõszemüveg,
védõkesztyû, valamint bakancs viselése ajánlott.Csökkenti az
esetleges sérülések kockázatát.
TILOS a gépet puha talajon üzemeltetni, borulásveszélynek
kitenni! A felboruló gép balesetet okozhat.

Üzembe helyezés, üzemeltetés, karbantartás
A kapálógéprõl a rögzítõbilincs segítségével leszereljük a
motort, kiakasztjuk a kuplungbowdent.
Elsõ üzembe helyezéskor ellenõrizze a tengelykapcsoló
méretét! Amennyiben megfelelõ, úgy a bilincs segítségével a
motort rászereljük az adapterre. A kuplungbowdent nem kell
bekötni. Tolja a gépet vízszintes, kemény talajra! Az összeszerelt
gépet az adapterrögzítõ furatokon keresztül szilárd, vízszintes
talajra RÖGZÍTENI KÖTELEZÕ!
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KOMPOSZTÁLÓ adapter
A motor indítását a motor indítása fejezetben leírtak szerint kell
végezni. Az indítást, bemelegedést követõen a gázkart
maximumra kell állítani és a növényi hulladékot a betöltõnyíláson
kell betölteni. A leszecskázott növényi hulladék az adapter alá
hullik.
A munka befejeztével szerelje vissza a motort a leszerelés
munkafázisával ellentétesen.
A gép karbantartása a következõképpen zajlik:
-

-

Egy ronggyal törölgessük le az adaptert kívülrõl, hogy a
növényi hulladék ne száradjon rá.
A komposztáló belsejében visszamaradt növényi hulladékot
egy fadarab segítségével távolítsuk el, amennyiben
szükséges.Kézzel benyúlni TILOS!
Hosszabb tárolás elõtt célszerû, de nem szükségszerû az alsó
lemez leszerelése és az adapter belsõ tisztítása is.
Az adaptert folyó vízzel mosni nem szabad! A csapágyazást a
bejutó víz károsíthatja!
Tisztítás után az adapter állapotát ellenõrizni kell. Fellazult
csavarok, ill. mechanikai sérülés esetén a gépet meg kell
javítani! A javítást bízza szakszervizeinkre! A jótállás ideje
alatt, a nem szakszervizben javított gép jótállása megszûnik!

A javítással megbízott szervizeink listája a jótállási jegyen
szerepel. Alkatrészért, szaktanácsért keresse fel
legközelebbi szervizünket, vagy a SZENTKIRÁLY KFT-t.
Tartozékjegyzék:
- 1 db a géppel megegyezõ sorszámú gépkönyv
- 1 db jótállási jegy
03/01-V0.17K
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Egyéb alkatrészek, adapterek rendelhetõk:

SZENTKIRÁLY KFT.
7951 Szabadszenkirály, Petõfi Sándor u. 78.
Telefon:73/472-223,472-224, 472-222
Telefax: 73/472-225
E-mail: info@szentkiraly-tiller.hu
Homepage:www.szentkiraly-tiller.hu
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A gépen található jelzések jelentése

!
Üzembe helyezés elõtt olvassa el a
kezelési utasítást!

A készülék kezelõjén kívül más személyt
és élõlényt tartson távol a
veszélykörzettõl!

A gépen végzendõ minden munka megkezdése
elõtt áramtalanítson, vegye le a gyertyapipát!

Üzem közben tilos a forgó késekhez nyúlni, csak
a gép teljes megállása után, mikor
meggyõzõdött arról, hogy a forgó alkatrészek
már állnak!
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