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Radlice VARES
Radlice pro travní (zahradní) dvounápravové traktory

Schneeräumschilde für Rasentraktoren



1. Úvod
Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce s Návodem k používání. Obsa-
huje důležité informace o bezpečnosti práce, montáži, obsluze, údržbě a je nutné ho považovat za součást 
zařízení. Bezporuchová, bezpečná práce se strojem a jeho životnost do značné míry závisí na jeho správné 
a pečlivé údržbě.Jestliže Vám budou některé informace v návodu nesrozumitelné obraťte se na výrobce 
stroje. Doporučujeme Vám vyhotovit si po vyplnění údajů o koupi stroje kopii návodu k používání a originál 
si pečlivě uschovejte pro případ ztráty nebo poškození. Při práci je zejména nutné řídit se bezpečnostními 
pokyny, aby jste se vyvarovali nebezpečí zranění vlastní osoby nebo osob v okolí. Tyto pokyny jsou v návodu 
k používání označeny tímto výstražným bezpečnostním symbolem. 

 Když uvidíte v návodu tento symbol pečlivě si pročtěte následující sdělení.

2. Určení
Radlice je určena především pro shrnování sněhu, ale i ostatních sypkých materiálů např. zahradní zeminy, 
písku, štěrku apod. Radlice je nastavitelná vlevo a vpravo celkem v 5 polohách. Nastavení úhlu radlice 
se provádí ručně (u radlic STANDART), nebo přímo z místa řidiče pomocí páky vedené z domečku radlice 
(u radlic KOMFORT).
Zvedání radlice (poloha pro práci/ poloha pro přejezd) je možno provádět boční pákou (u radlice STANDART 
a KOMFORT).

Použití jakýmkoliv jiným způsobem než uvádí výrobce je v rozporu s určením stroje Tento 

stroj musí být provozován pouze osobami, jež dobře znají jeho vlastnosti a jsou obeznámeny 

s příslušnými předpisy jeho provozu. Jakékoliv svévolné změny provedené uživatelem 

na tomto stroji zbavuje výrobce zodpovědnosti za následné škody nebo zranění!

3. Technická data

Ukazatel Jednotka Hodnota

typ STANDART KOMFORT

šířka provedení 1000 mm mm 1 000 1 000
šířka provedení 1180 mm mm 1 180 1 180
šířka provedení 1400 mm mm 1 400 1 400
výška mm 400–550 400–550
hmotnost kg 20–40 20–45

Maximální rychlost traktoru pro práci s radlicí je 6 km/hod !!!

4. Montáž
Radlice STANDART:

• vyjměte plech radlice z kartonové krabice 
• přišroubujte gumovou lištu 2 s přítlačnou lištou 3, 
• poté zasuňte díl „A“ 10 do domečku radlice 6, 
• vložte čep 11 a zajistěte pérovou závlačkou 24, 
• zasuňte páku radlice 16, 
• zajistěte šroubem M8 se samojistnou maticí.
Po přimontování závěsného rámu radlice k traktoru přiložte radlici s přimontovaným dílem „A“ a zasuňte 
čep rámu 15 a zajistěte pérovou závlačkou 24.
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Radlice KOMFORT:

• vyjměte plech radlice z kartonové krabice 
• přišroubujte přiloženými „vratovými“ šrouby M8x35 a maticemi M8 s podložkou do odpovídajících otvorů 

gumový břit 2 s přítlačnou lištou 3
• zasuňte díl „A“ 10 do domečku radlice 6
• ze spodní strany vložte čep 11 a shora jej zajistěte přes podložku pr.17 pérovou závlačkou 24

• do svislého čtvercového profi lu na domečku radlice vsuňte páku ovládání radlice a zajistěte šroubem 
M8x50 se samojistnou maticí M8

• spojte páku radlice s madlem páky radlice a zajistěte šroubem M8x40 a samojistnou maticí M8
• zasuňte páku radlice 16 do šikmého čtvercového profi lu na dílu „A“ a zajistěte šroubem M8x50 se sa-

mojistnou maticí
Po přimontování závěsného rámu radlice k traktoru přiložte radlici s přimontovaným dílem „A“ a zasuňte 
čep rámu 15 a zajistěte pérovou závlačkou 24.

Závěsný rám radlice můžete i po odejmutí radlice ponechat na traktoru. Toto řešení nabízí celoročně mož-
nost okamžitého nasazení a použití radlice i mimo hlavní, tedy sněhovou sezónu. Nasazení samotné radlice 
na závěsný rám je záležitostí cca 2 minut. Efektivita shrnování konkrétního materiálu je ovlivněna výkonem 
motoru používaného „malotraktoru“. Pokud v zumním období dochází při shrnování sněhu k prokluzování 
kol, doporučujeme použít sněhové řetězy.

Radlice jsou dodávány v „odpruženém“ provedení. Při eventuálním nárazu radlice např. do obrubníku nebo 
zmrzlé hromady sněhu není náraz přenesen přímo na šasí traktoru, ale je tlumen (vyrovnán) pružinami.
Radlice jsou dodávány pro dvounápravové traktory těchto typů: AGROJET, STARJET Excellent, KARSIT, 
TORO, BRILL Crossower 92, BRILL Crossower 102, HUSQVARNA CTH/LT, SNAPPER RD 2140, SNAPPER 
RD 2140 4X4, JOHN DEER X130R, JOHN DEER X300R, JOHN DEER X540, COUNTAX D 18/50, MTD J130, 
MTD VISION, MTD E130, WESTWOOD 1300/1600, WESTWOOD V 20/50, WISCONSIN Riviera 29, CG/TC, 
CG 388mm, XG 140/160, CG 2315, CG 368 mm. 
K ostatním typům traktorů je možno po dohodě a zapůjčení traktoru vyrobit rám přímo na míru.

5. Obsluha a bezpečnost práce

Montáž, připojení, uvedení do provozu rovněž i údržby a opravy může provádět jen kvalifi kovaný, proško-

lený personál při dodržování:
• Ustanovení tohoto návodu k používání.Práci se strojem může provádět pouze osoba, která je dokonale 

obeznámena se seřizováním, jeho ovládáním a základními pravidly bezpečnosti práce, včetně rizik, které 
z práce vyplývají. Zaškolení obsluhy, včetně ověření znalostí, musí být prokazatelně provedeno.

• Poškozený stroj nesmí být nikdy uveden do provozu.
• Dříve než začnete jakkoliv obsluhovat stroj, pečlivě si přečtěte tento návod k používání.
• Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k používání.
• Stroj smějí obsluhovat pouze pracovníci starší 18ti let, duševně a tělesně způsobilí, proškoleni a pověře-

ni obsluhou stroje.
• Pracovníci provádějící obsluhu a údržbu stroje musí být prokazatelně seznámeni s tímto návodem k používání.
• Seřizování, údržbu a čištění stroje provádějte pouze za klidu stroje a při jeho zajištěné poloze. 
• Před zahájením práce: zkontrolujte šroubové spoje.
• Při opravách, seřízení či výměně dílů je zakázáno pracovat pod nezajištěným strojem připojeným k trak-

toru, jehož motor je v chodu a není zajištěn proti rozjetí.
• Odpojování stroje od traktoru provádíme na rovném, suchém a pevném pozemku. 
• Bezpečnostní značení na stroji udržujte v čitelném stavu.
• Maximální rychlost traktoru pro práci s radlicí je 6 km/hod!!!
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6. Údržba

Před prvním použitím je vhodné namazat všechny pohyblivé součásti strojním olejem. Další mazání dopo-
ručujeme dle potřeby v závislosti na četnosti používání. Radlice je vybavena dvěma výškově nastavitelnými 
vodícími talířky, které zamezují předčasnému opotřebení stírací lišty. Lištu lze otočit a používat ji z „druhé“ 
strany. V případě potřeby je možno objednat novou gumovou lištu i jakýkoliv další náhradní díl viz. tabulka. 
Před uložením (uskladněním) na delší dobu doporučujeme radlici očistit od hrubých nečistot a eventuelně 
umýt vodou. Odřená místa a eventuelní odloupnutý nátěr včas opravte vhodnou konzervací nebo nátěrem. 
Vhodná je také kontrola všech šroubových spojů a jejich dotažení. Radlici je vhodné skladovat na bezpeč-
ném a suchém místě.

7. Vybavenost bezpečnostními piktogramy
Uživatel stroje je povinen udržovat piktogramy v čitelném stavu a při jejich poškození zajistit náhradu.

       

• prostuduj návod k používání
• nebezpečí při činnosti stroje – možnost naražení strojem

8. Servis a náhradní díly
Záruční servis a odstranění závad zjištěných při údržbě zabezpečuje výrobce. Výrobce zajišťuje také dodáv-
ky všech náhradních dílů buď přímo nebo prostřednictvím autorizovaných prodejců.

9. Skladování
Díly stroje skladujte v zastřešeném, zabezpečeném prostoru v neagresivním prostředí. 
Bude-li výrobek skladován déle než 1 rok, je nutné provést konzervaci kovových dílů.

10. Likvidace výrobku a jeho částí
Po skončení životnosti rozeberte stroj na jednotlivé části – kovy, plasty, pryž a provozní tekutiny. S těmito 
separovanými odpady postupujte podle aktuálně platných předpisů k nakládání s odpady. 
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11. Tabulka náhradních dílů – radlice traktorové
Čísla v prvním sloupečku odpovídají číslům v rozkreskách na poslední straně tohoto návodu.
K objednávaným náhradním dílům je vždy nutné uvést typ radlice:
(např. KOMFORT 1,18 m a název rámu např. AGROJET) 

Číslo Popis Katalog
1 Plech radlice 1,18m (0,8m, 1m , 1,4m) SR100
2 Gumová lišta 1,18m (0,8m ,1m, 1,4m) SR014
3 Přítlačná lišta gumy 1,18m (0,8m, 1m , 1,4m) SR032
4 Vodící talířek SR053
5 Pouzdro vodícího talířku SR029
6 Domeček radlice odpružené STANDART komplet SR010
6 Domeček radlice odpružené KOMFORT komplet
7 Čep domečku 400mm (360mm typ SD)
8 Péro radlice 287403 SR026
9 Šroub s okem M 10x120x15 SR022

10 Díl „A“ nový typ SR009
11 Čep „A“ nový typ SR008
12 Aretace „A“ pozic bez péra SR003
13 Příruba kosočtverec pozink SR016
14 Pružina aretace SR058
15 Čep rámu 310mm SR007
16 Páka radlice 3x ohnutá 2213 SR025A
17 Madlo páky radlice SR020
18 Návlek madla páky radlice SR059
19 Pružný kolík 3x24mm SP500
20 Šroub M8x35 vratový pozink SP150
21 Podložka 8.4 plochá pozink VZ052
22 Matka M8 pozink VZ049
23 Šroub pouzdra vodícího talířku M12x16 stavěcí imbus pozink SP052
24 Pérová závlačka 3mm VZ073
25 Podložka 17 plochá pozink SP217
26 Šroub M6x10 imbus pozink SP120
27 Matka M10 pozink VZ050A
28 Podložka 10.5 plochá pozink DZ956
29 Šroub páky radlice M8x40 pozink DZ958
30 Matka M8 samojistná pozink VZ084
31 Vnitřní díl domečku radlice SOUČÁST

32 Čep vnitřního dílu domečku radlice 255mm SR005
33 Pružina domečku radlice – přítlačná SR060
34 Podložka přítlačné pružiny SR061
35 Páka ovládání radlice SR025D
36 Šroub M10x60 vratový pozink
37 Šroub páky radlice M8x50 DZ958A
38 Ochranný návlek napínáku pružiny RK001
39 Šroub M10 x 25 pozink
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12. Záruční list
Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího typu jako část jeho příslušenství. Je třeba jej před-
ložit při každé reklamaci. Za předpokladu dodržení záručních podmínek poskytujeme spotřebiteli záruční 
dobu

24 měsíců ode dne prodeje
 
Dodavatel poskytuje záruční lhůtu na funkčnost stroje, který byl předmětem dodávky, v délce stanovené 
kupní smlouvou, (tj. 24 měsíců od zakoupení výrobku), za předpokladu, že stroj pracuje v jednosměnném 
provozu. Záruka se vztahuje na všechny závady a poruchy vzniklé vinou vady materiálu. Plnění záruky je 
podmíněno dodržováním návodu k používání, prováděním základní údržby, bez jakýchkoliv zásahů do kon-
strukce výrobku. Závady na výrobku v záruční době odběratel neodstraňuje, oznámí je dodavateli, se kte-
rým dohodne způsob jejich odstranění. Dodavatel neručí ze škody nebo poškození vzniklé při opravách, 
výměnách dílů apod., které nebyly provedeny podle pokynů uvedených v návodu k používání a podle poža-
davků obecně platných bezpečnostních předpisů. Při dodržení záručních podmínek a po předložení dokladu 
o koupi a správně vyplněného záručního listu, odstraní dodavatel bezplatně veškeré poruchy, způsobené 
výrobními vadami nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek řádně užíván.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením, 
neodbornou instalací nebo manipulací, vniknutím cizích těles do pracovního ústrojí stroje nebo živelnými 
událostmi. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími vlivy, jako jsou například poruchy v elektrické 
síti, poškození způsobené živelnými pohromami, nevhodné provozní podmínky, nebo je-li výrobek používán 
v rozporu s návodem k používání. Nárok na záruku zaniká rovněž v případě neoprávněného zásahu do za-
řízení majitelem nebo jinou osobou (organizací).

Prodávající je povinen řádně a úplně vyplnit tento záruční list. Neúplný nebo neoprávněně měněný záruční 
list je neplatný. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Doporučujeme 
Vám společně se záručním listem a dokladem o koupi uschovat i doklady o provedení opravy.
Pokud bude při opravě zjištěno, že se na uplatňovanou závadu nevztahují uvedené záruční podmínky, uhra-
dí náklady s jejím odstraněním zákazník.

Název a typ výrobku: 

Datum prodeje: 

Razítko prodejce, podpis: 
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1. Einleitung
Der Benutzer und die Bedienung sind verpfl ichtet sich vor Arbeitsbeginn ordnungsgemäß mit der Ge-
brauchsanweisung vertraut zu machen. Sie enthält wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit, Montage, 
Bedienung, Wartung und muss als ein Bestandteil des Geräts betrachtet werden. Störungsfreies, sicheres 
Arbeiten mit dem Gerät und seine lange Lebensdauer hängen maßgeblich von seiner richtigen und sorgfälti-
gen Wartung ab. Falls Ihnen manche Informationen in der Anleitung missverständlich sind, wenden Sie sich 
an den Hersteller. Wir empfehlen Ihnen, nach dem Ausfüllen der Daten über Kauf des Geräts eine Kopie der 
Gebrauchsanleitung anzufertigen und das Original sorgsam für den Fall des Verlusts oder der Beschädigung 
aufzubewahren. Bei der Arbeit muss man insbesondere die Sicherheitshinweise befolgen, um Verletzungs-
gefahr der eigenen Person oder der in der Nähe befi ndlichen Personen zu vermeiden. Solche Hinweise sind 
in der Gebrauchsanleitung mit dem folgenden Sicherheitssymbol gekennzeichnet:

Wenn Sie in der Anleitung dieses Symbol sehen, lesen Sie sorgfältig die darauf folgende Mitteilung.

2. Bestimmung
Der Schneeräumschilde ist in erster Linie zum Kehren von Schnee, aber auch anderem Schüttgut bestimmt, 
z. B. von Gartenerde, Sand, Schotter usw. Der Schneeräumschilde ist in Höhe einstellbar, mithilfe eines He-
bels in Greifnähe der Gerätebedienung, sowie nach links und rechts in insgesamt 5 Lagen. Die Einstellung 
des Winkels des Schneeräumschildes erfolgt manuell oder mit einem Bedienungssatz direkt vom Fahrersitz.

 Beliebiger Einsatz in anderer Weise als gemäß den Angaben des Herstellers widerspricht der 

Bestimmung des Geräts! Dieses Gerät darf nur durch Personen in Betrieb genommen werden, 

die seine Eigenschaften gut kennen und mit den betreffenden Betriebsvorschriften vertraut 

sind. Sämtliche durch den Benutzer an diesem Gerät vorgenommenen eigenwilligen Änderungen 

befreien den Hersteller von der Verantwortung für darauffolgende Schäden oder Verletzungen!

3. Technische Daten

Parameter Maßeinheit Wert

Typ STANDART KOMFORT

Breite 1000 mm mm 1 000 1 000
Breite 1180 mm mm 1 180 1 180
Breite 1400 mm mm 1 400 1 400
Höhe mm 400–550 400–550
Gewicht kg 20–40 20–45

Maximalgeschwindigkeit für den Traktor mit dem Schneeräumschild: 6 km/h !!!

4. Montage
Pfl ugschar STANDARD

• entnehmen Sie das Pfl ugscharblech aus dem Karton
• schrauben Sie durch Anlegen der „Flachrundschrauben“ M8x35 und der
• Muttern M8 mit Unterlagscheibe die Gummischneide 2 in die entsprechenden
• Öffnungen fest mit Andrückleiste 3
• schieben Sie danach den Teil „ A“ 10 in das Gehäuse der Pfl ugschar 6 ein 
• legen Sie den Bolzen 11 ein und sichern Sie diesen mit dem Federsplint 24

• schieben Sie weiter den Hebel der Pfl ugschar 16 ein und sichern Sie
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• diesen mit der Schraube M8 mit selbst sichernder Mutter.
• Nach der Montage des Aufhängerahmens am Traktor legen Sie die Pfl ugschar
• mit dem montierten Teil „A“ an und schieben Sie den Rahmenbolzen 15 ein
• und sichern diesen mit dem Federsplint 24

Pfl ugschar KOMFORT

• entnehmen Sie das Pfl ugscharblech aus dem Karton
• schrauben Sie durch Anlegen der „Flachrundschrauben“ M8x35 und der Muttern M8 mit Unterlagscheibe 

die Gummischneide in die entsprechenden Öffnungen fest 2 mit Andrückleiste 3
• schieben Sie den Teil „A“ 10 in das Gehäuse der Pfl ugschar 6
• legen Sie von unten den Bolzen 11 ein und sichern Sie diesen von oben über eine Beilagscheibe 

Durchm. 17

• mittels dem Federsplint 24

• schieben Sie in das vertikale quadratische Profi l auf dem Pfl ugschargehäuse den Steuerhebel der Pfl ug-
schar ein und

• sichern Sie diesen mit der Schraube M8x50 mit einer selbst sichernden Mutter M8
• verbinden Sie den Pfl ugscharhebel mit dem Hebelhandlauf der Pfl ugschar und sichern Sie diesen mit der 

Schraube
• M8x40 mit selbst sichernder Mutter M8
• schieben Sie den Pfl ugscharhebel 16 in das schräge quadratische Profi l am Teil „A“ und sichern Sie 

diesen
• mit einer Schraube M8x50 mit selbst sichernder Mutter
bei der Montage des Aufhängerahmens der Pfl ugschar am Traktor legen Sie die Pfl ugschar mit dem montier-
ten Teil „A“ an, schieben Sie den Rahmenbolzen 15 ein und sichern Sie diesen mittels dem Federsplint 24.

Der Aufhängerahmen für den Schneeräumschild kann auch nach dessen Abnahme am Traktor bleiben. Diese 
Lösung bietet die Möglichkeit den Schneeräumschild im Verlauf des ganzen Jahres, auch außerhalb der 
Hauptsaison, wenn Schnee liegt, sofort aufzusetzen und zu verwenden. Das Aufsetzen des Schneeräums-
childs auf den Aufhängerahmen erfolgt in zirka 2 Minuten. Die Effi zienz beim Kehren des jeweiligen Guts 
hängt von der Motorleistung des eingesetzten „Kleintraktors“ ab. Falls in der Wintersaison beim Kehren 
von Schnee die Räder durchdrehen, empfehlen wir die Verwendung von Schneeketten.
Die Schneeräumschilder werden vor allem in „abgefederter“ Ausführung geliefert. Bei einem eventuellen 
Aufprall des Schneeräumschilds z.B. am Randstein oder an einem Haufen gefrorenen Schnees wird der Stoß 
nicht direkt auf das Fahrgestell des Traktors übertragen, sondern mit Federn gedämpft (gepuffert).
Schneeräumschilde passen z.B. zu: AGROJET, STARJETExcellent, KARSIT, TORO, BRILL Crossower 92, BRILL 
Crossower 102, HUSQVARNA CTH/LT, SNAPPER RD 2140, SNAPPER RD 2140 4X4, JOHN DEER X130R, 
JOHN DEER X300R, JOHN DEER X540, COUNTAX D 18/50, MTD J130, MTD VISION, MTD E130, WESTWOOD 
1300/1600, WESTWOOD V 20/50, WISCONSIN Riviera 29, CG/TC, CG 388mm, XG 140/160, CG 2315, 
CG 368 mm. 
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5. Bedienung und Arbeitssicherheit

Montage, Anschluss, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifi ziertes, ge-

schultes Fachpersonal unter der Beachtung folgender Bedingungen erfolgen:
• Bestimmungen dieser Gebrauchsanleitung;
• Arbeiten am Gerät darf nur eine Person vornehmen, die mit seiner Einstellung, Bedienung und den wich-

tigsten
• Regeln der Arbeitssicherheit perfekt vertraut ist, einschließlich der Risiken, die sich aus der Arbeit er-

geben. Die Schulung der Bedienung, einschließlich der Überprüfung der Kenntnisse, muss nachweislich 
erfolgt sein;

• Ein beschädigtes Gerät darf nie in Betrieb genommen werden;
• Bevor Sie anfangen das Gerät in beliebiger Weise zu bedienen, lesen Sie sorgfältig diese Gebrauchsan-

leitung durch.
• Befolgen Sie unbedingt die in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise;
• Das Gerät dürfen nur von Arbeitern über 18 Jahren bedient werden, die geistig und körperlich befähigt, 

geschult
und mit der Bedienung des Geräts beauftragt sind;
• Das Bedienungs- und Wartungspersonal des Geräts muss nachweislich mit dieser Gebrauchsanleitung 

vertraut gemacht worden sein;
• Nehmen Sie Einstellung, Wartung und Reinigung des Geräts nur beim Betriebsstillstand und bei gesicher-

ter Lage des Geräts vor;
• Vor Beginn der Arbeiten überprüfen Sie die Schraubverbindungen;
• Bei Reparatur, Einstellung oder Teileaustausch ist es verboten unter einem nicht gesicherten, an einem 

Traktor angeschlossenen Gerät zu arbeiten, dessen Motor läuft und der nicht gegen Losfahren gesichert 
ist;

• Nehmen Sie das Abkoppeln des Geräts vom Traktor auf einem ebenen, trockenen und festem Gelände 
vor;

• Sorgen Sie für Lesbarkeit der am Gerät befi ndlichen Sicherheitshinweise.
• Maximalgeschwindigkeit für den Traktor mit dem Schneeräumschild: 6 km/h !!!

6. Wartung

Wir empfehlen, vor dem Ersteinsatz alle beweglichen Teile mit Maschinenöl zu schmieren. Nachschmieren 
empfehlen wir in Abhängigkeit von der Einsatzhäufi gkeit. Der Schneeräumschild ist mit zwei höhenverstell-
baren Führungstellern ausgestattet, die eine vorzeitige Abnutzung der Kehrleiste verhindern. Die Leiste 
kann umgedreht und auch von der „zweiten“ Seite verwendet werden. Beim Bedarf kann eine neue Gum-
mileiste, ebenso wie alle anderen Ersatzteile – siehe Tabelle –, bestellt werden. Vor einer längerfristigen 
Einlagerung des Planierschilds empfehlen wir seine Reinigung von groben Unreinheiten und eventuell auch 
Abwaschen mit Wasser. Reparieren Sie Kratzstellen und eventuell abgeblätterten
Anstrich mit geeigneter Konservierung oder Anstrich. Empfehlenswert ist auch eine Kontrolle aller Schraub-
verbindungen und ihr Nachziehen. Bewahren Sie den Schneeräumschild an einem sicheren und trockenen 
Ort auf.
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7. Ausstattung mit Sicherheitspiktogrammen
Der Benutzer des Geräts ist verpfl ichtet für Lesbarkeit der Piktogramme zu sorgen und sie bei Beschädi-
gung zu ersetzen.

• Gebrauchsanleitung durchlesen!
• Gefahr beim Betrieb des Geräts – Anstoßen am Gerät möglich!

8. Service und Ersatzteile
Für Garantieservice und Behebung von Mängeln, die bei der Wartung festgestellt werden, sorgt der Her-
steller. Der Hersteller sorgt auch für Lieferungen aller Ersatzteile, entweder direkt oder mittels eines Ver-
tragshändlers.

9. Aufbewahrung
Bewahren Sie die Geräteteile in überdachter, gesicherter und nicht aggressiver Umgebung auf.
Bei einer Einlagerung von über 1 Jahr müssen die Metallteile konserviert werden.

10. Entsorgung des Produkts und seiner Teile
Nach Ablauf der Lebensdauer zerlegen Sie das Gerät in Einzelteile – Metalle, Kunststoffe und Betriebsfl üs-
sigkeiten. Gehen Sie mit diesen getrennten Abfällen entsprechend den aktuell gültigen Vorschriften zum 
Umgang mit Müll vor.
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11. Tabelle der Ersatzteile – Schneeräumschilde
Die Nummern in der ersten Spalte entsprechen den Nummern in der Zeichnung auf der letzte Seite.
Bei der Bestellung der Ersatzteile ist immer der Schneeräumschildetyp anzugeben 
(KOMFORT / STANDARD… KARSIT / HONDA…)

Nr. Bezeichnung Katalog

1 Planierschildblech 1000mm / 1180mm / 1400mm SR100
2 Gummileiste 1000mm / 1180mm / 1400 mm SR014
3 Druckleiste für den Gummi – 990mm / 1170mm / 1390mm SR032
4 Führungsteller (Gleitteller) SR053
5 Gehäuse des Führungstellers SR029
6 Bolzenkopf des STANDARD Schilds – komplett SR010
6 Bolzenkopf des KOMFORT Schilds – komplett
7 Bolzenkopf – 40 cm
8 Feder – 287403 SR026
9 Federspanner = Schraube M 10x120x15 SR022

10 Teil „A“ SR009
11 Bolzen „A“ – 16 cm SR008
12 Arretierung „A“ – verzinkt ohne Feder SR003
13 Raute – verzinkt SR016
14 Feder für die Arretierung SR058
15 Rahmenbolzen – 31 cm SR007
16 Planierschildstange 3x gebogen – 2213 SR025A
17 Griff der Planierschildstange SR020
18 Überzug für den Planierschildhebel SR059
19 Spannstift 3 x 24 mm SP500
20 Torbandschraube M 8 x 35 , verzinkt SP150
21 Unterlegscheibe 8,4 fl ach , verzinkt VZ052
22 Mutter M 8 verzinkt VZ049
23 Schraube für das Gehäuse des Führungstellers M12 x 16 IMBUS SP052
24 Federsplint 3,5 (=3 mm) VZ073
25 Unterlegscheibe 17 fl ach , verzinkt SP217
26 Schraube M 6 x 10 verzinkt , Sechskant SP120
27 Mutter M 10 verzinkt VZ050A
28 Unterlegscheibe 10,5 fl ach , verzinkt DZ956
29 Schraube für den Planierschildhebel M 8 x 40
30 Mutter M 8 verzinkt , selbst sichernd VZ084
31 Innerer Gehäuseteil der Pfl ugschar
32 Bolzen des inneren Gehäuseteils der Pfl ugschar 255mm SR005
33 Feder des Pfl ugschargehäuses – andrückend SR060
34 Unterlagscheibe der Andrückfeder SR061
35 Hebel der Pfl ugscharsteuerung SR025D
36 Flachrundschraube M10x60 verzinkt
37 Schraube des Pfl ugscharhebels M8x50 DZ958A
38 Schutzüberzug der Federspannvorrichtung RK001
39 Schraube M10x25 verzinkt
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