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 ANOVA deseja parabenizá-lo pela escolha de um de nossos 
produtos e garante a assistência e a cooperação que sempre distinguiram 
nossa marca ao longo do tempo. 
Esta máquina foi projetada para durar muitos anos e ser muito útil se for 
usada de acordo com as instruções contidas no manual do usuário. Por 
isso, recomendamos que você leia atentamente este manual de instruções 
e siga todas as nossas recomendações. 
Para mais informações ou dúvidas, você pode entrar em contato conosco 
através de nossos suportes da web, como www.Anovamaquinaria. com. 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL 

Preste atenção às informações fornecidas neste manual e na máquina 
para sua segurança e a dos outros. 
• Este manual contém instruções para uso e manutenção. 
• Leve este manual com você quando for trabalhar com a máquina. 
• O conteúdo está correto no momento da impressão. 
• Os direitos de fazer alterações são reservados a qualquer momento, sem 
afetar nossas responsabilidades legais. 
• Este manual é considerado parte integrante do produto e deve 
permanecer com ele em caso de empréstimo ou revenda. 
• Peça ao seu revendedor um novo manual em caso de perda ou dano. 
 

LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR A 
MÁQUINA 

Para garantir que sua máquina forneça os melhores resultados, leia 
atentamente as regras de uso e segurança antes de usá-la. 
 

OUTROS AVISOS: 
O uso inadequado pode causar danos à máquina ou a outros objetos. 
A adaptação da máquina a novos requisitos técnicos pode causar 
diferenças entre o conteúdo deste manual e o produto adquirido. 
 

Leia e siga todas as instruções deste manual. O não cumprimento destas 
instruções pode resultar em ferimentos graves. 
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1. ETIQUETAS E SÍMBOLOS 
 
Localizando os adesivos na máquina 
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Símbolos de aviso e segurança: 
 

 

 

ATENÇÃO! - Indica observação importante para levar em consideração sua segurança. 
 

 

 

 

Leia atentamente o manual de instruções. Familiarize-se com os principais controles e o 
uso adequado da máquina. 
 

 

 

 

 

PERIGO! - Nunca use o cortador de grama enquanto as pessoas estiverem próximas, 
especialmente crianças ou animais de estimação. Eles podem representar um risco para 
sua segurança e causar ferimentos. 
 

 

 

PERIGO! - SEMPRE desligue o motor da máquina, remova a chave do contato e siga 
cuidadosamente as instruções antes de realizar qualquer inspeção, limpeza ou tarefas de 
serviço na própria máquina. Pare o motor e faça a mesma operação quando precisar 
desentupir o tubo de descarga. 
 

 

PERIGO! As lâminas são afiadas; Existe o risco de ferimentos graves. SEMPRE desligue 
o motor, remova a chave da ignição e siga as instruções antes de executar qualquer 
operação de verificação, limpeza ou reparo da unidade de corte. Desligue também a vela 
do seu cabo de alimentação e mantenha a tampa da vela afastada para evitar o arranque 
acidental. 
 

 

PERIGO! As lâminas são afiadas; Existe o risco de ferimentos graves. Espere até que as 
lâminas e todas as partes móveis estejam completamente paradas antes de acessá-las. 
A lâmina continuará a se mover por algum tempo após o motor ter sido desligado ou a 
unidade de corte ter sido desconectada. 
 

 

PERIGO! - Superfícies com alta temperatura; perigo de queimaduras. Espere o motor 
esfriar completamente antes de realizar qualquer reparo ou ajuste no motor. 
 

 

 

PERIGO! - Risco de tombamento em superfícies com declives íngremes ou irregulares. 
 

 

 

 

PERIGO! - Risco de capotamento em encostas íngremes. 
Não use a máquina com gradientes de mais de 25% (14 °). 
Não utilize a máquina em relvados com declives laterais superiores a 
15% (8 °). 
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2. IDENTIFICAÇÃO DE IMAGENS 
 
Ilustrações explicativas do manual 
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3. INSTRUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA 

 

3.1. CONHEÇA A MÁQUINA 
 

PERIGO - Leia este manual de instruções completamente. Respeite todas as 
"PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA" antes, durante e depois de usar a máquina. 
Guarde este manual e todos os anexos para referência futura. Em caso de qualquer 
alteração na propriedade, o manual deve ser entregue juntamente com a máquina. 

 

3.2. REGRAS GERAIS 

  

  A1 IMPORTANTE Qualquer pessoa que utilize o cortador deve, em primeiro lugar, conhecer 
as instruções contidas neste manual e estar totalmente familiarizada com os controles para garantir 
o uso adequado e seguro da máquina. 
 

  A2 Nunca permita que crianças menores de 16 anos que não estejam familiarizadas com 
essas instruções usem o cortador. Regulamentos locais específicos podem indicar a idade mínima 
do operador; consultar as autoridades competentes. 
 

A3 Nunca use o cortador perto de outras pessoas, especialmente crianças. Além disso, não use 
quando houver animais de estimação nas proximidades. 
 

A4 Observe que o operador ou usuário é o principal responsável por acidentes ou danos. 
  

  A5 PERIGO para as pessoas. 
- Não transporte pessoas no trator cortador de grama. 
- Não transporte cargas nem enganche qualquer tipo de reboque na máquina. 
- Essas sobrecargas podem afetar negativamente a estabilidade da máquina e sobrecarregar as 
partes mecânicas. 
- Não faça alterações na máquina. 
- O uso incorreto da máquina, conforme indicado neste parágrafo, invalidará a garantia e isentará o 
fabricante de qualquer responsabilidade em caso de danos ou lesões. 
 

A6 IMPORTANTE Os usuários do cortador de grama devem estar em boas condições físicas e 
mentais. Não use a máquina quando estiver cansado, se sentir mal ou estiver sob a influência de 
bebidas, medicamentos ou substâncias que reduzam a velocidade de suas reações. 
 

A 7 O motorista deve ser devidamente treinado e deve se concentrar especialmente em: 
- ter cuidado e estar focado durante o trabalho; 
- o fato de uma máquina deslizar por um declive não pode ser controlado com os freios. As 
principais causas de perda de controle da máquina são: 
- falta de aderência das rodas; 
- muita velocidade; 
- travagem inadequada; 
- máquina não adequada para o trabalho a ser feito. 
- falta de conhecimento dos efeitos derivados das condições do terreno, especialmente nas 
encostas 
 
3.3 PREPARAÇÃO 
 

  B1 Durante o trabalho, use calçados de proteção com sola antiderrapante 
e roupas de proteção. 
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B2 Use sempre um item de proteção auditiva, óculos de proteção ou viseira. 
 

B3 Não use o equipamento se estiver descalço ou usando sandálias. 
 

B4 Não use o equipamento se estiver usando roupas soltas que possam ficar presas nas partes 
móveis da máquina. 
 

B5 Inspecione cuidadosamente a área onde você deseja usar o cortador e remova quaisquer 
objetos que a máquina possa lançar. 
 

B6 Perigo de incêndio. A gasolina é altamente inflamável. 

B6.1 Depositar o combustível em contêineres aprovados especialmente projetados 
para tal uso. 
  

B6.2 Reabastecer apenas em espaços abertos. Não fume enquanto estiver 
reabastecendo. EXPLOSÃO E PERIGO DE INCÊNDIO. 
B6.3 Forneça gasolina antes de ligar o motor. Não remova a tampa do tanque e reabasteça 
enquanto o motor estiver funcionando ou quente. 
B6.4 No caso de derramamento de gasolina durante o reabastecimento, não tente ligar o motor, 
mas afaste a máquina do lugar onde você derramou a gasolina. Evite qualquer faísca ou fogo até 
que a gasolina tenha desaparecido completamente no meio ambiente. 
B6.5 Substitua o tanque de combustível e os recipientes apertando suas tampas com segurança. 
 
B7 Substitua o escape se estiver com defeito ou danificado. 
 

B8 Antes do uso, sempre verifique visualmente se a lâmina, os parafusos de fixação da lâmina e as 
lâminas não estão gastas ou danificadas. Substitua as lâminas danificadas ou desgastadas, bem 
como os parafusos de fixação da série completa, para manter o equilíbrio adequado. Reparos e 
manutenção das partes mecânicas devem ser realizados por um centro de pós-venda 
especializado. 
 
3.4 REGRAS PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO 
 

  C1 PERIGO - Não opere o motor em uma área fechada ou restrita, onde o monóxido de 
carbono perigoso contido nos gases de escape possa se acumular. 
 

C2 Apenas opere em terrenos iluminados pela luz do dia ou com iluminação artificial adequada. 
 

C3 Antes de ligar o motor, desative a lâmina, coloque a alavanca de mudança em "neutro" (N) e 
pressione o freio de estacionamento. 
 

C4 Tanto quanto possível, evite usar o cortador em grama molhada. 
 

C5 Não opere em encostas íngremes. Verifique os limites indicados no manual. 
    

 CUIDADO: risco de capotar em encostas íngremes. 
# Não use a máquina em gramados com gradientes de mais de 25% (14º). 
# Não utilize a máquina em relvados com declives laterais superiores a 15% (8º). 
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C6 Lembre-se, não existe gradiente "seguro". Movendo-se em gramados inclinados requer um 
cuidado especial e experiência. 
Para evitar capotar: 
- nunca pare ou comece de repente em declives 

- ative a unidade suavemente e mantenha sempre a engrenagem de acionamento ativada, 
especialmente em declives descendentes; 
- a velocidade deve ser reduzida em inclinações íngremes e curvas; 
- nunca baixe as inclinações com o câmbio em ponto morto (N); engate uma marcha mais baixa; 
- tenha cuidado com montes, colisões e perigos ocultos; 
- Nunca corte a relva perpendicular às inclinações, mas sempre para cima ou para baixo. 
 

C7 Tenha muito cuidado ao mudar de direção em declives. 
 

C8 Pare a lâmina ao atravessar um terreno diferente do relvado e quando o cortador for 
transportado para e da área de trabalho. 
 

C9 Não use o cortador com proteções defeituosas ou sem dispositivos de segurança instalados, 
como o saco de grama. 
 

C10 Não modifique as configurações do motor e não o manipule para aumentar a velocidade do 
motor. Se a velocidade do motor for muito alta, isso pode causar ferimentos pessoais. 
 

C11 Desative a lâmina e controle a unidade antes de ligar o motor. 
 

C12 As mãos e os pés devem ser mantidos afastados da lâmina. Mantenha-os sempre longe da 
abertura de descarga da relva. 
 

C13 Antes de sair do banco do motorista: 
- coloque a alavanca de mudanças em ponto morto (N) e acione o freio de estacionamento (fig.37-
38) 
- desencaixe a lâmina e abaixe a plataforma da lâmina; 
- desligue o motor e retire a chave. 
 

  C14 PERIGO: Antes de realizar qualquer inspeção, limpeza e manutenção na máquina, 
antes de destravar a plataforma giratória, desligue o motor, remova a chave da ignição e siga as 
instruções no manual. 
 

 PERIGO - As lâminas são afiadas. Risco de ferimentos graves. Antes de realizar qualquer 
inspeção, limpeza e reparo de peças cortadas, desligue o motor e remova a chave de ignição. 
Agora desconecte o fio da vela de ignição e mantenha o conector longe da vela de ignição (fig.51), 
para evitar partidas acidentais. 
 

 PERIGO - As lâminas são afiadas; Risco de ferimentos graves. Aguarde até que a lâmina e 
todas as partes móveis parem antes de tocá-las. A lâmina continuará a girar por algum tempo após 
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desligar o motor ou desabilitar o controle da lâmina. 
 

C15 Remova a lâmina durante o transporte e sempre que não for usada. 
 

C16 Pare o motor e remova a chave e solte a lâmina: 
- antes de sair da máquina; 
- antes de encher com petral; 
- antes de retirar o saco de grama; 
- antes de ajustar a altura de corte, se a operação não for realizada a partir do assento do 
motorista. 
 

C17 Verifique se o acelerador está no mínimo antes de desligar o motor. 
 

C18 Pare o motor, remova a chave e desconecte o fio da vela de ignição; 
- Se atingir um corpo de calibre, desligue o motor, desconecte o fio da vela e inspecione 
cuidadosamente o cortador para evitar danos. Ter os danos reparados antes de reiniciar o motor; 
Use os serviços de um centro de pós-venda autorizado. 
- se a máquina apresentar vibrações incomuns, desligue o motor e procure imediatamente a causa 
das vibrações. Como regra geral, vibrações incomuns são uma indicação de um problema. 
 
3.5. MANUTENÇÃO E DEPÓSITOS 
 

D1 Certifique-se de que todas as porcas e parafusos estejam apertados, para que o cortador esteja 
em boas condições de funcionamento e seja seguro de usar. 
 

  D2 Espere longe do motor para esfriar completamente antes de limpar, ajustar ou 
reparar. PERIGO de queimaduras. 
 

D3 Nunca armazene o cortador em uma área isolada com gasolina no tanque, pois os gases 
podem atingir uma chama viva ou uma fonte de faíscas. 
 

D4 Espere até que o motor esfrie, antes de guardar o cortador. 
 

D5 Para reduzir o risco de incêndio, mantenha o motor, o escape, o compartimento da bateria e a 
área do tanque de combustível livres de grama, folhas ou graxa em excesso. 
 

D6 Muitas vezes, certifique-se de que o saco de grama não está gasto ou rasgado. 
 

D7 Por razões de segurança, conserte as peças gastas ou danificadas. Use apenas peças de 
reposição originais. Peças de reposição que não são originais podem não se encaixar corretamente 
e causar danos e perigos. 
 

D8 Se você precisar esvaziar o tanque, faça-o em um lugar aberto e claro. 
 

D9 Quando a máquina for armazenada ou deixada em uma área aberta, abaixe a plataforma da 
lâmina e remova a chave de ignição para impedir que pessoas não autorizadas liguem a máquina. 
 

D10 Verifique regularmente ou faça com que o centro de reposição aperte a lâmina e os parafusos 
de suporte do motor. 
 

D11 O ajuste da afiação e balanceamento da lâmina, incluindo sua colocação e reajuste, são 
exigentes em operações que requerem competência específica, assim como equipamentos 
especiais. Por razões de segurança, estas operações devem ser realizadas por um centro de pós-
venda especializado. O mesmo se aplica à substituição de lâminas por uma nova. 
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  D12 A lâmina de corte é afiada e pode cortar a pele. Você deve tomar as precauções 
necessárias ao trabalhar perto ou na lâmina. 
Use luvas de proteção resistentes. 
 
3.6. SEGURANÇA DA MÁQUINA 
 

Seu cortador de grama foi projetado de acordo com padrões de segurança específicos. É por isso 
que os sistemas de segurança foram instalados (switches tipo fig.35-36 parte 1), que funcionam da 
seguinte maneira: 
 

A) impedir a partida do motor, a menos que todas as condições de segurança da máquina sejam 
atendidas. 
Condições a serem cumpridas para ligar o motor: 
1) interruptor de arranque na posição 

2) freio de estacionamento ativado 

4) lâmina de corte desacoplada 
 

B) em caso de falta de uma única condição de segurança, pare o motor. 
O motor pára se: 
1) o operador deixa o assento do motorista com a rotação da lâmina ativada. 
2) o saco de grama é levantado sem ter desengatado a rotação da lâmina. 
3) a rotação da lâmina é acionada sem o saco ser colocado. 
4) A marcha à ré é engatada sem girar a lâmina. 
 

 PERIGO Nunca mexa nos interruptores de segurança e seus cabos de energia. Em caso de 
falha, não use a máquina, entre em contato com um centro de pós-venda qualificado. 
 

3.7 USO PRETENDIDO 
 

Esta máquina foi concebida para ser utilizada no exterior apenas como corta-relva para relvados e 
em áreas verdes em jardins e de acordo com as instruções de segurança e funcionamento 
indicadas neste manual. Qualquer outro uso deve ser considerado "perigoso" e invalidará a garantia 
e isentará o fabricante de qualquer responsabilidade. 
 

 PERIGO Esta máquina não está autorizada a circular em vias públicas e não está aprovada 
para o transporte de pessoas. 
 

4. MONTAGEM DA MÁQUINA 
 

4.1 REMOÇÃO DA EMBALAGEM 
 

A máquina é enviada parcialmente desmontada e embalada em uma caixa para protegê-la durante 
o transporte. A máquina embalada aparecerá como na fig. 1. Operações: 

 # remova os 6 parafusos e porcas que conectam a caixa superior à base (veja a fig. 1); 
# (operação a ser realizada por duas pessoas) levante a caixa de ferro superior para liberar a 
máquina (veja a fig. 2); 
# máquina metálicos livres elementos de fixação que prendem as quatro rodas para a base (com o 
auxílio de um alicate ou uma tesoura) ver Figura 2; 
 CUIDADO !! Para evitar danificar a plataforma de corte e a lâmina, coloque-os na altura máxima 
durante o movimento descendente da plataforma de base. Tenha muito cuidado ao realizar esta 
delicada operação de desembalagem. 
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4.2 PEÇAS DE MÁQUINA 
 

Os componentes da máquina devem ser incluídos como mostrado na fig.3. 
1) corpo da máquina 

2) assento 

3) quadro do saco 

4) volante 

5) saco de parafusos 

6) alavanca de esvaziamento de bolsa 

7) Extensão do volante 

8) habitação 

9) saco de pano de grama 

10) caixa de bateria (no modelo com partida elétrica) 
 
4.3 IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTROLES PRINCIPAIS (fig.4) 
 

1) Plataforma da lâmina: o invólucro protege e envolve a lâmina rotativa; 
2) Lâmina rotativa: a lâmina que corta a grama e expele a grama cortada no saco de grama. 
3) Tubo de descarga de grama: o tubo que conecta a plataforma da lâmina ao saco de grama. 
4) Coletor de sacos: além de coletar a grama cortada, este é um elemento de segurança que 
impede que a grama e os materiais coletados sejam expelidos sem controle. 
5) Motor: aciona a lâmina e as rodas (consulte o manual do fabricante do motor anexado). 
6) Bateria - (para modelos com partida elétrica) fornece a potência para ligar o motor. 
7) Assento de condução - gestão do operador e posição de controle. Um interruptor de segurança é 
ativado quando o motorista está sentado. Se o operador sair do assento, a máquina para. 
8) Etiquetas de aviso e segurança: que indicam as principais regras para trabalhar com segurança 
(consulte os capítulos específicos deste manual). 
9) Volante: dirige as rodas dianteiras. 
10) Porta do compartimento do motor: deve ser levantada para encher com gasolina e óleo. 
11) Freio / pedal da embreagem - (da roda dianteira) 
12) alavanca do freio de estacionamento. 
13) Chave de ignição. 
14) Cabo de partida do motor. 
15) Alavanca do acelerador do motor. 
16) Ajustar a plataforma da lâmina e a altura de corte para cima / baixo. 
17) Alavanca de ativação para rotação da lâmina. 
18) alavanca de mudança de velocidade e engrenagens. 
A alavanca seleciona: 
- as quatro engrenagens dianteiras; 
- a posição neutra (N); 
- a marcha à ré (R); 
19) Coletor de saco vazio de alavanca. 
20) Rodas traseiras. 
21) Tampa traseira (veja a fig. 14). 
 
4.4. MONTAGEM DA MÁQUINA 
 

4.4.1 COLOCAÇÃO DA RODA: Posicione a máquina em uma posição plana e alinhe as rodas 
dianteiras. 
1) Coloque a extensão da coluna de direção (fig.5 parte 1) no eixo (peça 3) e fixe-a com o parafuso 
(parte 2) e a porca fornecida. Aperte bem. 
2) Coloque o volante (fig.6 parte 1) na extensão (peça 3) e fixe-o com o parafuso (fig.6 parte 2) e a 
porca fornecida. Aperte bem. 
 

4.4.2 MONTAGEM DA CAIXA DE CONTROLE 

1) Retire os 6 parafusos (fig.7) para separar as duas metades da carcaça (fig.7 parte 1). 
2) Coloque a metade traseira (parte com interruptor de chave, fig.7 parte 1), bloqueando os 
ganchos de fixação na base de suporte (ver fig.8). Mantenha os plugues do interruptor fig.7 parte 2) 
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à mão. 
3) Ligue as duas fichas (fig.9 parte 1-2) 
4) Coloque a meia concha dianteira e combine os parafusos de fixação (fig.1O parte 1). 
5) Volte a colocar e aperte os 6 parafusos (fig.11). 
 

4.4.3 MONTAGEM DO ASSENTO 

1) Coloque o assento (fig. 12 parte 1) na plataforma, com os parafusos (fig. 12 parte 2). 
2) Antes de apertar os 4 parafusos (fig.13 parte 1), ajuste a posição de avanço / recuo do assento, 
para melhor se adaptar ao motorista. 
 

4.4.4 POSICIONANDO O APOIO DO SACO DE RECOLHA 

1) Solte os parafusos (fig.14 parte 1) e remova a tampa traseira pressionando de dentro. 
2) Corte as tiras de plástico (fig.15 parte 1) para soltar o gancho e a mola. 
3) Fixe os dois clipes de mola (fig.16 parte 1) nas duas barras indicadas pelas setas (fig.16). 
4) Volte a colocar a tampa pressionando com a mão e prendendo com os parafusos (fig.17 part.1). 
 

4.4.5 COLOCAÇÃO DO SACO DE COLETA 

O chassi do saco (fig.18 parte 1) é pré-montado e os parafusos e porcas do ajuste completo são 
fixados nos pontos indicados pelas setas na fig.18. 
1) Solte os parafusos e porcas para abrir e fixar a estrutura (fig.19). 
2) Aperte todos os parafusos e porcas. 
3) Coloque o quadro dentro do saco (fig.20 parte 1). 
4) Prenda todos os perfis de plástico (fig.21) aos tubos da estrutura, usando uma chave de fenda 
(fig.22). 
5) Prenda a manivela (fig.23 parte 1) na armação da bolsa, utilizando os parafusos fornecidos 
(fig.23 parte 2). 
6) Coloque a alavanca de esvaziamento do saco na caixa fornecida como mostrado na fig. 24, 
depois de retirar o parafuso e a contraporca (fig.25 parte 1) 
7) Segure a haste com o parafuso e a porca (fig.25 parte 1) assim que estiver no lugar. 
8) Prenda o saco à máquina (fig.26) 
 
4.4.6 PREPARAÇÃO E MONTAGEM DA BATERIA (em modelos com arranque elétrico) 

 IMPORTANTE A bateria está alojada em uma caixa (fig.3 parte 10) junto com o frasco de 
fluido eletrolítico, pré-dosado separadamente para os 6 elementos. 

 PERIGO: SISTEMA DE ENCHIMENTO 

Antes de encher a bateria, leia atentamente as seguintes instruções relacionadas com "como 
adicionar líquido eletrolítico" 

 # O fluido eletrolítico é uma solução de ácido sulfúrico. PERIGO: O ácido sulfúrico é 
venenoso 

 PERIGO: O ácido sulfúrico é corrosivo. O ácido sulfúrico pode causar cegueira ou 
queimaduras graves. 

 Use óculos de proteção. Caso os olhos ou a pele entrem em contato com o líquido 
eletrolítico, enxágüe-os imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos e depois 
consulte um médico o mais breve possível. 

 PERIGO: Mantenha fora do alcance de crianças. 

 PERIGO: Não remova ou corte as folhas de alumínio que vedam os 6 elementos da garrafa. 

  PERIGO: Para ativar a bateria, o usuário deve: 
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1) Remova a bateria do estojo e coloque-a em uma superfície plana. Remova a tampa 
múltipla que veda os 6 elementos (fig.27 parte 1). 
 2) Coloque o frasco de líquido eletrolítico no topo da bateria (figura 27, parte 2), tomando cuidado 
para mantê-lo na posição "vertical". NÃO o mantenha inclinado ou inclinado. 

  
Pressione a garrafa para que os tubos de fluido eletrolítico especiais (presentes na bateria) 
perfurem as cavilhas seladas da garrafa e, portanto, permitam que o líquido flua da garrafa para a 
bateria. Se necessário, bata levemente na garrafa para permitir que o fluido flua para os seis 
elementos. Espere até que todo o líquido flua para a bateria antes de separar a garrafa. 
3) Recoloque a tampa múltipla e pressione-a para baixo (fig.27 parte 1). 
 

  PERIGO: Nunca abra as tampas dos elementos da bateria. 

  PERIGO: Nunca adicione mais líquido eletrolítico do que o necessário. 

  PERIGO: Nunca incline a bateria. 

  ATENÇÃO: Nunca jogue a bateria no meio ambiente. Se a bateria precisar ser trocada, siga 
os procedimentos de descarte estabelecidos pelas autoridades locais. 
 

4) Solte os parafusos (fig.28 parte 1) que prendem o compartimento dianteiro do compartimento do 
motor e remova-os conforme mostrado na fig.29. 
5) Coloque a bateria (Fig. 29 parte 1) no seu alojamento. 
 

 IMPORTANTE Coloque a bateria com as polaridades + e - conforme indicado na fig.29. 
 

6) Ligue os conectores da bateria aos cabos de ligação da máquina e aperte os 2 parafusos (fig.29 
parte 2). 
 

  PERIGO Ao conectar os cabos, observe as polaridades + e - da bateria. 
 

7) Prenda a bateria com a pequena tira de borracha (fig.29 parte 3). 
8) Volte a colocar a caixa com os parafusos (fig.28). 
 

 IMPORTANTE Use a bateria após 30 minutos após enchê-la com fluido eletrolítico. 
 
4.4.7 PRESSÃO DOS PNEUS 
A pressão correta dos pneus garante a estabilidade da máquina e o correto alinhamento da lâmina 
com o fundo. Verifique periodicamente a pressão dos pneus e ajuste de acordo com as pressões 
mostradas na tabela de dados técnicos. 
Para encher os pneus, use uma pistola de inflação com um manómetro (Fig. 30). 
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5. AJUSTAMENTOS PARA O TRABALHO 

 

  PERIGO - Superfícies quentes: perigo de queimaduras. 
Espere até que o motor esfrie completamente antes de fazer ajustes ou fazer manutenção no 
motor. 
 

5.1 REABASTECIMENTO COM GASOLINA 
 

  PERIGO O reabastecimento deve ser feito com o motor desligado em um ambiente aberto e 
bem ventilado. Lembre-se sempre que os vapores de gasolina são altamente inflamáveis. 
 

 NÃO EXPONHA AS CHAMAS VIVAS PERTO DA BOCA DO DEPÓSITO PARA 
VERIFICAR O NÍVEL DE COMBUSTÍVEL OU FUMAR AO RETIFICAR. 
 

1) Levante o banco e a porta do compartimento do motor (fig.31) 
2) Solte a tampa do depósito de combustível (fig.28). 
3) Use um funil para preencher. Não encha o tanque completamente para evitar que o combustível 
transborde. Aperte bem a tampa do tanque de combustível após o reabastecimento. 
Siga as instruções no manual do fabricante do motor anexado. 
 

Mantenha a gasolina em um recipiente projetado para esse fim e com a tampa apertada. 
 

5.2. ENCHIMENTO E VERIFICAÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR 
 

  IMPORTANTE A máquina é enviada sem lubrificar o óleo no motor. 
CUIDADO Possível dano irreparável ao motor; encher com óleo antes de ligar o motor. 

  PERIGO O enchimento deve ser feito com o motor desligado. 
 

1) Levante o banco e a porta do compartimento do motor (fig.31) 
2) Desaperte o bujão de óleo. 
3) Use um funil para encher (Fig. 33). 
 

O nível de óleo deve estar entre os entalhes MIN e MAX na vareta medidora (ver fig.33). 
Não exceda o nível máximo. Aparafuse novamente a tampa do óleo. 
Siga as instruções no manual do fabricante do motor. 
 

6. CONTROLES E UTILIZAÇÃO 

 

  IMPORTANTE Somente as funções de controle preliminares são explicadas neste capítulo. 
Para ativar os controles (mais tarde), consulte os seguintes capítulos. 
6.3 e 6.4. 
 

6.1 CONTROLES E INSTRUMENTOS DE CONTROL 
 

# VOLANTE (fig.4 part.9) - Dirija diretamente as rodas dianteiras. 
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# PEDAL DE TRAVÃO / EMBREAGEM (fig.4 parte 11). Este pedal tem uma função dupla: FREIO e 
EMBREAGEM 
 

# BRAKE: com a máquina em movimento, pressione o pedal para desacelerar ou parar a máquina 
rapidamente. O freio funciona nas rodas traseiras. 
 

# FREIO DE ESTACIONAMENTO: com a máquina parada: 

 
 1) mantenha o pedal pressionado 

2) levante a alavanca do freio de estacionamento e segure-a 

3) solte o pedal 
Desta forma, as rodas traseiras são travadas. Para soltar o freio de estacionamento, pressione 
totalmente o pedal (a alavanca do freio de estacionamento solta automaticamente e retorna para a 
posição baixa). 
 

# CLUTCH: o mesmo pedal de freio, no topo de seu curso, funciona como um pedal de embreagem 
para o movimento da máquina. Com o pedal liberado, a embreagem é totalmente engatada e 
transmite o movimento para as rodas traseiras. A velocidade depende de qual engrenagem foi 
ativada. 
 

ALAVANCA DE MOVIMENTAÇÃO E ALAVANCA DE MUDANÇA DE VELOCIDADE (fig.4 part.18) 
- Selecione o tipo de avanço / retrocesso da máquina. Esta alavanca tem 6 posições, 
correspondentes a 4 marchas para frente "1-2-3-4", posição neutra "N" e reversa "R". 
- Para mudar de uma engrenagem para outra, pressione o pedal "freio / embreagem" (figura 4, 
parte 11) na metade do curso e mova a alavanca para a posição desejada. 
 

 CUIDADO: ative a marcha à ré APENAS quando a máquina estiver parada. 

 CUIDADO: Antes de engatar a marcha a ré, desconecte a rotação da lâmina. 
 

# CHAVE DE IGNIÇÃO (fig.4 parte 13) - se inserido e girado (pos "I" ); permite o arranque 

manual do motor. Se ele girar para a posição "0" , desligue o motor. 
 

# CHAVE DE IGNIÇÃO (fig.4 parte 13) 

Rotação para a posição "START" - liga automaticamente o motor. 

Se a chave for liberada da posição "START" , ela retorna automaticamente para a posição "I" . 

Se retornar à posição "0" , desligue o motor. 
   
# CABO DE ARRANQUE DO MOTOR (fig.4 parte 14) - Ao dar um bom puxão ao atirador, o motor 
arranca. Depois de puxar, volte a acompanhar a manivela em sua carcaça para facilitar o 
rebobinamento automático do cabo. 
NOTA: motores com partida elétrica também possuem partida por cabo. 
 

# ALAVANCA DO ACELERADOR (fig. 4, parte 15): reduz ou aumenta as rotações do motor. 

  Posição LENTA - velocidade mínima do motor 

     Posição RÁPIDA - velocidade máxima do motor 
  
# CORTE DA PLATAFORMA DE AJUSTE DA ALTURA DE ALAVANCA (fig.4 parte 16) 
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  - Levanta ou abaixa a plataforma da lâmina que também ajusta a altura de corte do relvado. 
Existem 4 ajustes de altura possíveis. 
Pressione a alavanca da alavanca e acompanhe a alavanca até a posição desejada. 

Quando o botão é liberado, a alavanca permanece na posição selecionada. 
Alturas de corte: consulte a tabela de dados técnicos. 
 

# ALAVANCA DE ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE CORTE 

(fig.4 parte 17) - inicia ou pára a rotação da lâmina. 
 

 - Folha anexada 
 

- folha desacoplada 
 

Se a alavanca estiver engatada e as condições de segurança não forem cumpridas, o motor será 
desligado se estiver funcionando e não puder arrancar. 
Veja o capítulo 3.1.6 Segurança da máquina. 
 
 
6.2 PREPARAÇÃO PARA O ARRANQUE 
 
Se a máquina não tiver sido usada por um longo período, o usuário deve realizar verificações 
preliminares para iniciar e usar a máquina com segurança. 
 
CONTROL DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA 
Certifique-se de que os sistemas de segurança estão em boas condições de funcionamento, 
simulando as condições operacionais indicadas no parágrafo 1.6. Certifique-se de que o efeito 
indicado corresponda a cada operação. 
 
6.3 ARRANQUE 
 

Para iniciar o motor :) 
1) Aplique o freio de estacionamento. 
# Pressione o pedal do freio / embreagem (fig.37 part 1). 
# Mova a alavanca do freio de estacionamento para cima (fig.37 part 2). 
# Solte o pedal do freio / embreagem. Isso permanecerá na posição baixa (veja a fig. 38). 
2) Levante a plataforma da lâmina até o fim. 

3) Solte a lâmina.  

4) Mude a alavanca de mudança para o neutro "N" (Fig. 39 parte 3). 

5) Mude a alavanca do acelerador para a posição acelerada (fig.39 parte 4).  

6) Gire a chave (Fig. 40 parte 1) para a posição "I"  

7) Segure a alça da alça (fig.41). Dê um puxão forte e rápido. 
Repita a operação até o motor ligar. 
Siga as instruções no manual do fabricante do motor. 
 

ARRANQUE: realize as operações de início anteriores até o ponto 5. 

1) Gire a chave (fig.40 part.1) primeiro para a posição "I"  e depois para a posição "START" . 

2) Assim que o motor ligar, solte a chave que retornará à posição "I" . 
 

PARANDO O MOTOR 

Depois de usar a máquina: 
 

1) Mude a alavanca do acelerador (fig.39 parte 4) para a posição intermediária. Deixe o motor 
funcionar por pelo menos 20 segundos. 
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  Em caso de emergência, desligue imediatamente. 

2) Mova a chave para a posição "0" . 
3) Antes de sair da máquina, acione o freio de estacionamento e remova a chave de ignição. 
 
6.4 CONDUÇÃO E CORTE 
 
MOVE A MÁQUINA 

  CUIDADO Tenha muito cuidado ao inverter. Nunca mude a direção do percurso sem 
primeiro parar a máquina. 
 
1) Ligue o motor (consulte o parágrafo 4.3). 
2) Sente-se no banco do motorista. 
3) Mova a alavanca de mudança de velocidade conforme necessário (fig.39 parte 3). 
4) Aumentar o número de rotações do motor (se for muito baixo). 
5) Solte o freio de estacionamento pressionando o pedal do freio / embreagem (fig.38 part 1) 
6) Libere lentamente o pedal do freio / embreagem para iniciar o movimento de avanço da máquina. 
6) Use a engrenagem mais rápida "4" apenas para mover de um lugar para outro e com a lâmina 
desengatada. 
 

  CUIDADO Esta máquina não está aprovada para a condução em vias públicas. Deve ser 
usado apenas em áreas privadas, fechadas ao tráfego. 
 
PARAR 
1) Pressione o pedal do freio / embreagem para parar a máquina. 
 
CORTE 

 Antes de iniciar o percurso reverso "R", elevação e L. ::; Desativar a rotação da lâmina. 
 

  CUIDADO - A marcha à ré não pode ser engatada com a lâmina de corte ativada. O motor 
desligava imediatamente. 
 
1) Ligue o motor (consulte o parágrafo 4.3). 
2) Sente-se no banco do motorista. 

3) Ajuste o nível de controle do acelerador para a posição máxima.  
4) Selecione a alavanca de mudança de velocidade em uma das primeiras 3 marchas (fig.39 parte 
3). 

5) Opere a lâmina de corte levantando a alavanca de acionamento (fig.39 parte 2).  
6) Baixe a plataforma da lâmina até a altura desejada (fig.39; parte 1) 
7) Solte o freio de estacionamento (fig.38 part 1) 
8) Solte lentamente o pedal do freio / embreagem. 

 

CUIDADO liberação pedal deve ser sempre gradual para evitar um início súbito e 
abrupto, o que faz com que o veículo para saltar para a frente, com perda de controle por 
parte do motorista, especialmente em brincos. 
 

SACO DE COLETA VAZIO 
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Se a grama cortada permanecer no chão durante o corte, isso significa que a sacola de grama está 
cheia: 
1) Vá para a área de armazenamento e esvaziamento da grama cortada. 
2) Pare a máquina e aplique o freio de estacionamento. 
3) Desative a lâmina de corte. 
4) Retire a alavanca de esvaziamento do saco, conforme ilustrado na figura 44-45. 
5) Despeje o saco para esvaziar o conteúdo (veja a fig. 46). 
6) Abaixe a bolsa novamente para aderir totalmente à tampa traseira; Caso contrário, o interruptor 
de segurança impedirá a ativação do sistema de corte. 
 

LIMPEZA DO TUBO DE DESCARGA 

 CUIDADO Esta operação deve sempre ser executada com o motor desligado e a chave de 
ignição removida. 
A grama poderia bloquear o gasoduto devido a: 
- saco cheio 

- velocidade muito alta 

- grama muito alta 
 

Proceda da seguinte forma: 
1) Aplique o freio de estacionamento. 
2) Solte a rotação da lâmina. 
3) Levante a plataforma da lâmina até o fim. 
4) Desligue o motor e retire a chave. 
5) Solte o saco. 
7) Remova a grama acumulada na parte de trás do tubo. 
 

SUGESTÕES DE CORTE 

  CUIDADO A máquina não é adequada para trabalhos pesados e para cortar grandes 
quantidades de relva. 
 

# Ao ajustar a altura de corte e a velocidade da máquina, tenha cuidado para não sobrecarregar a 
máquina. 
# Para uma utilização sem problemas, a altura de corte e a velocidade de movimento devem ser 
adaptadas à altura do relvado a cortar. 
# Em caso de bloqueios e quedas na velocidade do motor, coloque uma marcha mais baixa e eleve 
a plataforma da lâmina ainda mais. 
# Em superfícies particularmente irregulares, trabalhar com uma altura de corte mais alto para 
impedir que a lâmina de bater quaisquer irregularidades da superfície, com consequente dano para 
a lâmina e as partes mecânicas. 

  CUIDADO Ao cortar em declives, reduza a velocidade de movimento para garantir condições 
de segurança. 
 

# Desengate a lâmina e mova a plataforma para a posição de altura máxima sempre que você tiver 
que superar um obstáculo ou colisão. 
# A lâmina deve estar em perfeitas condições e afiada, para que o corte fique limpo e sem 
desgaste, o que poderia fazer com que o gramado fique amarelo. 
• O motor deve ser usado na velocidade máxima (rpm), tanto para garantir um corte limpo da grama 
quanto para conseguir uma boa expulsão da grama cortada através do tubo. 
# Em condições de seca, não use níveis de corte muito baixos para evitar danificar o gramado. 
# É melhor cortar a grama quando a grama estiver seca. 
# Se a grama for muito alta, é preferível realizar duas operações de corte separadas, em dias 
diferentes; Comece com o corte de altura máxima com uma marcha baixa. 
 

HORAS E DIAS DE USO 

O tempo de operação do cortador pode ser regulado por leis nacionais ou locais específicas. Entre 
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em contato com as autoridades locais para descobrir. 
 

6.5 TRANSPORTE 
 

Para mudar entre diferentes áreas de trabalho, a máquina só pode percorrer distâncias curtas. 
- Para distâncias maiores, use um veículo de transporte com rampas de carga. Empurre a máquina 
com a mão e com a alavanca de mudanças em ponto morto. 
- Não levante cabos ou pendure a máquina em qualquer lugar. 
- Proteja a máquina adequadamente durante o transporte. 
 

7. MANUTENÇÃO 

 

7.1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 CUIDADO - PERIGO: siga sempre atentamente as instruções no capítulo "Precauções de 
segurança básicas" e no capítulo "1.4" Manutenção e armazenamento. 

 PERIGO Substitua sempre o saco de relva se estiver rasgado, sem costuras e mostrar danos 
nos perfis de plástico. 

 PERIGO Devido à possível liberação de grama e material recolhido pela lâmina. 

  PERIGO: antes de realizar qualquer inspeção, limpeza e manutenção na máquina, e antes 
de destravar a plataforma giratória, desligue o motor, remova a chave de ignição e siga as 
instruções no manual. 

 PERIGO: as lâminas estão afiadas: risco de ferimentos graves nas pessoas. Antes de limpar, 
inspecionar e consertar as peças de corte, desligue o motor e remova a chave de ignição. Agora 
desconecte o fio da vela de ignição e mantenha a tampa da vela longe da vela de ignição para 
evitar partida acidental (fig.51). 

 PERIGO - Superfícies quentes: perigo de queimaduras. 
Espere o motor esfriar completamente antes de fazer qualquer ajuste ou realizar manutenção no 
motor. 

 PERIGO: Use roupas adequadas e luvas de trabalho para limpar a lâmina e a plataforma da 
lâmina e em todas as situações em que haja risco para as mãos. 

  PERIGO: Nunca jogue óleos velhos, produtos de controle ou outros produtos poluentes no 
meio ambiente. 

  PERIGO: a afiação da lâmina e o ajuste do balanceamento, incluindo a colocação e o 
reajuste, são operações exigentes que exigem competência específica, bem como equipamentos 
especiais; Especialmente por razões de segurança, estas operações devem ser realizadas por um 
centro de pós-venda especializado. O mesmo se aplica à substituição de lâminas por uma nova. 
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 Use sempre as lâminas originais. 
 
7.2 LIMPEZA DA MÁQUINA 
 

MÁQUINA 

# Não use bicos de alta pressão ou líquidos agressivos para lavar a carcaça e o motor. 
 

MOTOR 

# Limpe periodicamente o filtro de ar (fig. 48-49) e verifique os eletrodos da vela de ignição (Fig. 50-
52). 
Para reparar o motor, siga as instruções no manual do fabricante do motor. 
# No início de cada estação, verifique a máquina e conserte-a por um centro de pós-venda 
especializado. 
 

PICKER DE SACO 

# O saco de grama pode ser limpo por meio de um jato forte de água. 
 

PLATAFORMA DE CORTE 

# Lavar o interior da plataforma da lâmina e o tubo de descarga da relva pode ser feito da seguinte 
forma: 
1) coloque a máquina em um piso externo; 
2) coloque o saco de grama; 
3) conecte a mangueira de água (fig.53 parte 1) na junta (fig.53 part.2) à plataforma da lâmina; 
4) Sente-se no assento e ative o freio de estacionamento; mova a alavanca de mudança para 
neutro (N); 
5) mova a plataforma da lâmina para o nível mínimo (completamente para baixo); 
6) ligue o motor; 
7) Deixe a lâmina girar por alguns minutos. 
Solte a bolsa e lave-a com um jato forte de água. 
 
7.3 DESMONTAGEM, SHARPING E BALANCEAMENTO DA FOLHA 
 

Verifique se a lâmina está afiada e firmemente presa ao suporte. 
- Uma lâmina muito afiada puxa a grama e faz com que a grama fique amarela e seca. 
- Uma lâmina solta causa vibrações incomuns e pode ser perigosa. 
 

  Todas as operações na lâmina (desmontagem, afiação, balanceamento, montagem e / 
ou substituição) exigem alguma familiaridade e ferramentas especiais. Por motivos de 
segurança, dirija-se a um centro especializado se não tiver as ferramentas ou a experiência 
certas. 
 

Para remover a lâmina, segure-a firmemente com luvas e solte o parafuso central (1). Afie as duas 
arestas de corte com um rebolo de nível médio e verifique seu equilíbrio segurando a lâmina com 
uma barra redonda de 020 mm inserida no centro da coluna. 
Para garantir que funcione corretamente sem vibrações incomuns, qualquer desequilíbrio entre as 
duas partes da lâmina deve ser inferior a um grama. 

  Substitua sempre as lâminas que estão envelhecidas ou dobradas; Nunca tente consertá-lo! 
USE SEMPRE AS LÂMINAS DE SUBSTITUIÇÃO ORIGINAIS! 

  Ao substituir a lâmina, siga sempre a sequência indicada, certificando-se de que as asas da 
lâmina estejam orientadas para o interior da plataforma de corte e que a parte côncava da mola do 
copo (1) esteja pressionando contra a lâmina. Aperte o parafuso de fixação (2) com uma chave de 
torque ajustada para 40-45 Nm. Se o cubo do eixo (3) se soltar quando a lâmina for removida, 
certifique-se de que a chave (4) esteja firmemente na posição correta. 
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7.4 SUBSTITUIÇÃO DO CORREIA 
 

A substituição da correia deve ser feita em um Centro de Serviço Autorizado. 
 

Substitua os cintos assim que eles mostrarem sinais óbvios de desgaste! 
USE SEMPRE CINTAS DE SUBSTITUIÇÃO GENUÍNAS! 
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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

Modelo TC62 

Comprimento da lâmina 61.6 cm 

Torque aperte o parafuso da lâmina 40-45 Nm 

Alturas de corte (4 posições) 3 - 9 cm 

Rodas dianteiras 11 x 4.00-5 

Rodas traseiras 13 x 5.00-6 

Pressão pneumática 1.4 bar 

Tipo de motor B&S 12R907 

Potência do motor 3.45Kw – 3000 rpm 

Deslocamento 190 cc 

Capacidade do tanque de combustível 1.8 L 

Nível de pressão sonora (LpA) 92.6 Db(A) – KpA:3.0 

Nível de potência sonora (LwA) 98 Db(A) 

Vibrações no guidão (max) 3.4m/s2, k=1.5m/s2 

Velocidade de avanço de orientação (motor a 3000 rpm) 

Primeira marcha: 1,5 km / h Segunda velocidade: 2,5 km / h 

Terceira marcha: 3,5 km / h Quarta marcha: 4,5 km / h 

Reverso: 1,5 km / h  

Capacidade recolhida 130 L 

Peso 125 kg 
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9. GARANTIA 

 

Esta garantia cobre todos os defeitos de defeitos de produção de material não inclui peças de 
desgaste normais, tais como rolamentos, escovas, fios, tampões ou encaixes para a máquina, danos 
ou defeitos resultantes de abuso, acidentes ou alterações sofridas; nem custos de transporte. 
Ele se reserva o direito de rejeitar qualquer reclamação em que a compra não possa ser verificada ou 
quando estiver claro que o produto não foi adequadamente mantido. (limpar ranhuras de ventilação, 
lubrificação, limpeza, armazenamento, etc ...) 
Sua fatura de compra deve ser salva como prova da data da compra. 
Sua ferramenta deve ser devolvida ao seu distribuidor em um estado aceitável e limpo, em sua caixa 
original, se aplicável, acompanhado de sua prova de compra correspondente. 
 

13.1. PERÍODO DE GARANTIA 

- O período de garantia (Lei 1999/44 EC), de acordo com os termos descritos abaixo, é de 2 anos a 
partir da data da compra, em peças e mão-de-obra, contra defeitos de fabricação e material. 
 

13,2. EXCLUSÕES 

A garantia não cobre: 
- Desgaste natural pelo uso. 
- Uso indevido, negligência, operação descuidada ou falta de manutenção. 
- Defeitos causados pelo uso incorreto, danos causados por manipulações realizadas por pessoal não 
autorizado pela Anova ou uso de peças de reposição não originais. 
 
13.4. EM CASO DE INCIDÊNCIA 
- A garantia deve ser preenchida corretamente com todas as informações solicitadas e acompanhada 
da fatura de compra. 
 

10. MEIO AMBIENTE 

 
Proteger o meio ambiente Recicle o óleo usado por esta máquina levando-o para um 
centro de reciclagem. Não despeje óleo usado em drenos, terra, rios, lagos ou mares. 
 
Descarte sua máquina de maneira ecológica. Não devemos nos livrar das máquinas 
junto com o lixo doméstico. Seus componentes plásticos e metálicos podem ser 
classificados de acordo com sua natureza e reciclados. 
 
 
Os materiais utilizados para embalar esta máquina são recicláveis. Por favor, não jogue 

as embalagens no lixo doméstico. Descarte esses pacotes em um ponto oficial de coleta de lixo. 
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11. DESPIECE 
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12.  DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE 

 

 

 

 

EMPRESA DISTRIBUIDORA  
 

MILLASUR, S.L. 
RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 P.I.SIGÜEIRO  
15688 OROSO - A CORUÑA 
ESPAÑA 
 

 
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE 

 
Em conformidade com as diferentes diretivas CE, confirma-se que, devido à sua 

concepção e construção, e de acordo com a marca CE impressa pelo fabricante, a 
máquina identificada neste documento está em conformidade com os requisitos relevantes 
e fundamentais de segurança e saúde. das citadas directivas da CE. Esta declaração 
valida o produto para mostrar o símbolo CE. 
Caso a máquina seja modificada e essa modificação não seja aprovada pelo fabricante e 
comunicada ao distribuidor, esta declaração perderá seu valor e validade. 
 
Nome da máquina: TRACTOR CORTACÉSPED 
 
Modelo: TC62 
 
Padrão reconhecido e aprovado ao qual é adaptado: 
   

 Diretiva 2004/108/EC  
Diretiva 2014/30/EU  

                              
Testado acordo a normas:  
 

EN ISO 14982:2009  
 

(motor) EN ISO 5395-1:2013   EN ISO 5395-3:2013   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Carimbo de empresa 

14/06/2018 


