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Благодарим ви, че закупихте нашия мотокултиватор! 

Настоящото упътване съдържа информация за употребата на мотокултиватор 1100С. 

 

Внимание: 

 Преди стартирате двигателя се убедете, че машината е освободена от скорост. 

 Стойте далеч от подвижните части защото могат да ви наранят. 

 Изключвайте от скорост преди операции с регулатора на височина. 

 Маслото и горивото трябва да са чисти. 

 Когато сменяте предавки винаги използвайте съединителя 

 

 

1. Спецификации. 

 

 Данни 1100С 1100D 

  Фреза 

Размери (ДхШхВ) мм 1755х1100х870 1800х1350х850 

Максимална ширина на фрезоване (мм) 1100 

Дълбочина на фрезоване 150~300 

Скорости -1,1,0,2 

Продуктивност (м2/ч) 500~1000 

Двигател 

Модел 168FB 177F 

Тип 
Едноцилиндров, четиритактов, 

вертикален с въздушно охлаждане. 

Диаметър на буталото Х ход 68х54 77x58 

Раб. обем (L) 0.196 0,270 

Макс. мощност (kW/rpm) 4.8 (6.5к.с.)/3600 9 к.с./3600 

Ном. мощност (kW/rpm) 4.2 (5.7к.с.)/3600  

Стартираща система Стартиране с въже 

Обем на горивния резервоар (л) 6 

Октаново число ≥ 90 

Обем на масления резервоар (л) 0.6 1,1 

Подходящо масло SAE 15W/40 

Смазочна система Впръскване под налягане 

Нето тегло ≥ 16 25 

Размери (ДхШхВ)мм 375х400х380 380x430x410 
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2. Основна диаграма 
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Основни функции 

1. Фрезоване 

Фрезоващите компоненти се монтират от двете страни на редуктора, затягат се с болтове М8х56, след 

което машината е готова за употреба. 

 

Метод на фрезоване 3 групи 4 групи 

Брой остриета 3 остриета  4 остриета 3 остриета  4 остриета 

Обхват на 

фрезоване (мм) 
800 1100 

Подходяща почва 

Оризище с 

недостатъчно вода; 

Глинена пръст 

Твърда почва Мокра почва Суха почва 

 

2. Браздене 

Изключете двигателя, монтирайте браздира и регулирайте височината по ваше желание с помощта на 

регулатора. 

 

3. Транспортиране на кратки разстояния 

Закачете ремаркето на теглича и заменете органите с колела. При номинална скорост на двигателя, 

машината се движи с 10 км/ч на бърза предавка и с 5км/ч на бавна. 

 

4. Мултифункционална употреба 

Свалете предпазния капак на скоростната кутия и задния болт на основния вал. Захванете макарата и 

подходящия ремък и стегнете болтовете. Номиналната скорост на ремъка е 3600 об/м. Когато е захванат 

за различни външни устройства и макари можете да използвате машината за разнообразни цели като: 

поливане, пръскане с вода или химикали, вършеене, прибиране на реколтата и генериране на тяга. 

 

 

 

 Употреба и приложение на мотокултиватора 

 

Разопаковане и сглобяване 

 Застопорете тялото на машината и закрепете колелата с помощта на 2 болта М8х55. 

 Монтирайте кормилото, регулирайте го и затегнете болтовете и гайките (М16х140) 

 Махнете шплентовете, монтирайте и регулирайте скоростния лост. 

 Монтирайте предпазните капаци от двете страни 

 

Монтаж и регулиране на жилата 

Регулиране на жилото на съединителя: 
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 Проверка и презареждане 

 

 Проверете дали болтовете са затегнати според таблицата на въртящият момент. 

Име Въртящ момент Нм 

Фланец и двигател 20~25 

Фланец и скоростна кутия 35~40 

Болтове зад главния вал на скоростната кутия 10~12 

Болтове на вала за движение назад 26~40 

Болтове на капака на въртящото колело 10.6~15 

Болтове на теглича на движещото колело 50~60 

Болтове между въртящото колело и скоростната кутия 35~40 

Теглич 45~60 

Болтове на долната пластина на двигателя 35~40 

Болтове на кормилото 35~40 

 

 Проверете ръкохватките и лостовете за правилното им функциониране. 

 Освободете от скорост. 

 Зареждане: 

o Преповъчва се SAE 10W30 масло. 

o Напълнете скоростната кутия с масло num20 през горния отвор. 

o Проверете нивата с помощта за пръчката за нивото на масло. Не я въртете. Нивата трябва 

да се между отбелязаните за минимално и максимално. 

 
o Напълнете масления филтър с масло до необходимото ниво. 

o Изберете двигателно масло според работните условия. 
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o Напълнете горивния резервоар. Горивото не трябва да бъде над отбелязаното (1) 

o Изпълнете стартовите процедури според инструкцията на двигателя. 

 

Стартиране 

Внимание: Машината трябва да е освободена от скорост за да се избегне неконтролируемо 

движение след стартиране на двигателя. 
 

 Отворете крана за бензин и издърпайте смукача. Използвайте смукача само ако двигателят е 

студен. 

 Преместете лоста за подаване на газ леко надясно. 

 

 
 

 Дръпнете стартерното въже леко, докато усетите съпротивление и след това го дръпнете рязко, 

силно и докрай. Ако двигателят не стартира повторете процедурата. 

 Върнете стартерното въже леко и плавно обратно в стартвера 

 Бавно върнете смукача. 

 Двигателят трябва да работи 2-3 минути на празен ход без натоварване. 

 Проверете дали двигателят работи нормално и равномерно. Ако това условие не е изпълнено 

спрете и проверете за повереди. 

 

Работа при голяма надморска височина 

На терени с голяма надморска височина стандартните настройки на карбуратора няма да са оптимални. 

Гориво-въздушната смес ще бъде прекомерно богата. Производителността на двигателя ще намалее а 

разхода на гориво ще се увеличи. 

Коригирайте настройките на карбуратора. Ако винаги работите с машината на височини над 1830м над 

морското равнище, се обърнете към сервиз за необходимите модификации на карбуратора. Въпреки 

правилните настройки, мощността на двигателя ще пада с около 5% на всеки 300м заради разреждането 

на въздуха. 

Работа с машината на височини по-ниски от настроените също изисква модификации по карбуратора. 

 

 Употреба 

Бавна скорост 

 Натиснете съединителя (лявата ръкохватка). 

 Превключете на бавна скорост с помощта на лоста за скорости. 

 Хванете кормилото с дясната ръка 

 Бавно отпуснете съединителя. 
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 С лоста за подаване на газ, намиращ се отдясно регулирайте оборотите на двигателя по ваше 

желание. На тази предавка, машината може да развие скорост до 5км/ч. 
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Бърза скорост 

 Натиснете съединителя (лявата ръкохватка). 

 Превключете на бърза скорост с помощта на лоста за скорости. 

 Хванете кормилото с дясната ръка 

 Бавно отпуснете съединителя. 

 С лоста за подаване на газ, намиращ се отдясно регулирайте оборотите на двигателя по ваше 

желание. На тази предавка, машината може да развие скорост до 10км/ч. 

Задна скорост 

 Натиснете съединителя (лявата ръкохватка). 

 Освободете от скорост. 

 Хванете кормилото с дясната ръка и натиснете ръкохватката за задна скорост. 

 Бавно отпуснете съединителя и машината ще тръгне назад. 

 

Намалете скоростта на двигателя преди да превключвате скорост. 

 

 

 

Свръзки и прикачни инструменти 

 

1. Когато фрезовате, трябва да отстраните колелата и на тяхно място да монтирате работни органи. 

Закрепете ги на шестостенния вал с помощта на болтове М8х55. 

Внимание: След като монтирате органите, поставете предпазния капак за да избегнете 

наранявания. 

Дълбочината на фрезоване може да се регулира от дълбочинния регулатор. 

2. Фрезоване на оризище: когато дълбочината на полето е под 25см, може да фрезовате с закривени 

ножове. Когато дълбочината е между 25-45см, може да фрезовате с въртящи колела. 

3. Когато ще правите бразди, монтирайте браздира и регулирайте височината. 

4. Транспортиране на кратки разстояния: Монтирайте колала и ремарке. Максималният товар не 

трябва да превишава 250кг. При номинални обороти на двигателя, скоростта на бавна предавка е 

5 км/ч, а на бърза – 10км/ч. 

5. Свалете предпазния капак на скоростната кутия и задния болт на основния вал. Захванете 

макарата и подходящия ремък и стегнете болтовете. Номиналната скорост на ремъка е 3600 об/м. 

Когато е захванат за различни външни устройства и макари можете да използвате машината за 

разнообразни цели като: 

поливане, пръскане с вода или химикали, вършеене, прибиране на реколтата и генериране на 

тяга. 

 

 

Внимание 

1. Докато работите с машината следете за нормалната й работа. Не трябва да има разхлабени 

болтове и връзки или необичайни звуци. Ако забележите нещо нередно, спрете машината и я 

инспектирайте или се обърнете към сервиз. 

2. Никога не работете с големи товари за продължителен период от време особено с нова или 

наскоро ремонтирана машина. 

3. Редовно проверявайте нивата на маслата в двигателя и скоростната кутия и доливайте ако е 

необходимо. 

4. Никога не охлаждайте двигателя като го обливате с вода. 

5. Внимавайте да не изпускате машината докато фрезовате. 

6. Не използвайте работните органи на пясък или камъни или рискувате да ги счупите. 

7. След приключване на работа почиствайте старателно машината от всякакви нечистотии. 

8. Почиствайте филтрите редовно. 
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 10 

Поддръжка на машината 

Поради въртенето на частите, вибрациите, натоварванията и атмосферните условия частите ще се 

износват и свръзките ще се разхлабват. Тези промени ще повлияят на нормалната работа на двигателя, 

ще повишат разхода на гориво и масло и ще намалят производителността на машината. За да намалите 

износването на машината и за да увеличите нейната дълготрайност е необходимо да спазвате следните 

стъпки. 

 

Първоначално разработване на машината. 

1. Ако машината е нова или е претърпяла сериозен ремонт е необходимо да работи без натоварване 

за 1 час. 

2. След 5 часа работа с минимално натоварване е необходимо да се източат маслата на двигателя и 

скоростната кутия, да се налее масло за промивка и да се остави машината да работи 5 минути на 

празен ход. 

3. След промивката източете напълно маслата и налейте нови от препоръчания тип. 

 

Редовни проверки преди и след работа. 
1. Проверявайте за влошаване на работа на частите като необичайни звуци, прегряване, 

разхлабване и т.н. 

2. Проверявайте за течове на масло. 

3. Почиствайте старателно машината от всякакви нечистотии. 

 

Основни процедури (за всеки 150 работни часа) 
1. Изпълнете точките от „Редовни проверки преди и след работа.” 

2. Почистете скоростната кутия и сменете маслото. 

3. Проверете и регулирайте съединителя, скоростния лост и системата за движение на заден ход. 

 

Вторични процедури (за всеки 800 работни часа) 
1. Изпълнете точките от „Основни процедури.” 

2. Проверете всички зъбни колела и лагери за износване и ги заменете ако е необходимо. 

3. Проверете работните органи, валове и болтове за износване и ги заменете ако е нужно. 

 

Техническа инспекция (за всеки 1500-2000 работни часа) 

1. Обърнете се към сервиз. 

 

Двигател 
1. Проверявайте вилтрите и маслото по-често ако работите на запрашени места. 

2. Сменете маслото докато двигателят е горещ. Пригответе подходящ съд за горещото масло, 

развийте капачките и изчакайте да изтече напълно. Налейте ново масло от подходящ тип и 

проверете нивото му. Изхвърляйте употребеното масло само на предвидените за целта места. 
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Внимание: Не използвайте бензин или други лесно запалими вещества за почистване на 

въздушния филтър. Не стартирайте машината без въздушен филтър или ще ускорите износването 

й занчително. 
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1. Отвийте гайката на капака на въздушния филтър. Извадете елементите и ги отделете. 

Внимателно проверете за дупки и скъсвания и заменете ако е нужно 

2. Дунапренен филтър: Почистете с топла сапунена вода и оставете добре да изсъхне. Потопете в 

чисто двигателно масло и изстискайте добре. Двигателят ще пуши за няколко минути след 

запалване. 

3. Хартиен елемент:Внимателно изтупайте филтъра на твърда повърхност или духнете отвътре 

навън с въздух под налягане. Не се опитвайте да изчеткате филтъра, защото ще набиете праха в 

структурата на филтъра. 

 

 
 

 Почистване на горивния утаечник: Затворете горивния кран, отстранете утаечника и „О”-

пръстена и почистете с подходящ препарат. Подсушете добре, монтирайте отново, отворете 

горивния кран и проверете за течове. 

 

 
 

 Обслужване на запалителната свещ: 

 

Препоръчани модели BPR5ES (NGK) / W16EPR-U (NIPPONDENSO) 

За добра работа на двигателя е необходима чиста свещ с точно определено разстояние межди 

електродите. 

Внимание: Ако двигателят е работил скоро, ауспухът ще е много горещ. Пазете се от 

изгаряне. 

Откачете кабела на свещта, развийте я и проверете за счупвания и корозия. Разстоянието на 

електродите трябва да е межди 0.7 и 0.8 мм. Регулирайте го ако е необходимо. 
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Техническа поддръжка на фрезата 

 

 

Времеви интервал 

и процедури 
Всекидневно 

Работа с 

половин 

натоварване 

за 8 часа 

1 месец 

работа или 

20 часа 

3 месеца 

работа или 

150 часа 

Всяка 

година или 

1000 часа 

На всеки 2 

години или 

2000 часа 

Проверете и 

притегнете 

болтовете 

Х      

Проверете и 

долейте масло ако 

е нужно 

Х      

Сменете маслото  
Х (първият 

път) 

Х (вторият 

път) 

Х (третият 

път) 
  

Проверете за теч 

на масло 
Х      

Почистете 

обстойно 
Х      

Изследвайте за 

нефункциониращи 

компоненти 

Х      

Регулирайте 

работните части 
Х      

Триеща се плоча 

на съединителя 
     Х 

Зъбни колела и 

лагери 
    Х  

  

 

Съхранение 

Когато машината няма да се ползва за продължителен период от време е необходимо да се спазят 

следните стъпки: 

1. Проверете уплътненията за течове 

2. Почистете добре машината 

3. Сменете маслото на скоростната кутия 

4. Нанесете масло на небоядисаните, неалуминиеви части 

5. Съхранявайте машината на сухо, безопастно и добре проветрено място. 

6. Пазете инструментите и документацията. 
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Отстраняване на проблеми 

Когато забележите необичайно поведение на машината или чуете необичайни звуци от скоростната 

кутия, незабавно спрете двигателя и потърсете причината. 

 

1. Проверка на клиренса на предавните колела 

a. Когато клиренсът на предавателната шайба е < от 0.05 трябва да го увеличите с помощта 

на шайба. 

b. Когато клиренсът на предавателната шайба е > от 0.3  трябва да бъде регулиран до 

0.05~0.10 между лагера и вала за 2 скорост. 

 

 
 

2. Когато устройството за заден ход не работи нормално, регулирайте жилото или се обърнете към 

сервиз. 

3. Поради принципната работа, стареене и износване, съединителят започва да работи необичайно с 

времето. Регулирайте жилото или се обърнете към сервиз. 

4. Ако ускорението на двигателя не работи правилно, регулирайте жилото на газта или се обърнете 

към сервиз. 

 

Регулиране на кормилото 

1. Развийте фиксиращите болтове 

2. Регулирайте кормилото мо ваше желание. 

3. Затегнете добре фиксиращите болтове. 
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 Отстраняване на проблеми 

  

Двигател 

 

Ако двигателят не стартира проверете: 

 Има ли гориво в резервоара? 

 Отворен ли е горивният кран? 

 Горивото достига ли до карбуратора? Проведете това с помощта на пробката. 

 

 
 

 

Внимание: Горивните пари са изключително лесно възпламеними. Почиствайте добре горивото 

веднага след като бъде разлято. 

 

 

 Изправна ли е свещта/подава ли искра? 

 

 

Проблем Вероятна причина Решение 

Съединителят не може да бъде 

зацепен или отделен 

Проблем с ръкохватката Ремонтирайте или заменете 

Повредено жило Заменете го 

Вилицата на съединителя има 

нужда от регулиране 

Регулирайте жилото или 

заменете вилицата ако е нужно 

Огъване или счупване на щифта 

на вилицата 
Сменете щифта 

Износване на триещите плочи Сменете ги 

Износване на пружините Сменете ги 

Триещите плочи не зацепват 

достатъчно 
Сложете шайба зад лагера 

Износване на лагера Заменете го 

Приплъзване (двигателят работи 

нормално, но основния вал на 

скоростната кутия се движи 

бавно) 

Износване на пружините Сменете ги 

Износване на вилицата 
Проверете връзката между 

лагера и притискача 

Необходима е регулация на 

жилото 
Регулирайте го. 
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Скоростна кутия 

 

 

Проблем Вероятна причина Решение 

Скоростите не могат да бъдат 

позиционирани 

Болтовете и гайките зад вала са 

разхлабени 

Отстранете болтовете и 

втулките, затегнете болтовете и 

монтирайте всичко обратно. 

Спомагателното блокче е 

износено 
Сменете го 

Задвижващата шайба е 

разхлабена 
Затегнете я 

Силно износване на ръката Сменете я 

Пружината на главния вал е 

износена 
Сменете я 

Изкривяване на скоростния лост Ремонтирайте или заменете 

Задна скорорст не може да бъде 

позиционирана 

Износване на вилицата за задна 

скорост 

Регулирайте жилото или 

заменете вилицата 

Проблем с жилото Регулирайте или заменете 

Валът се е разхлабил Затегнете болтовете 

Вилицата е затегната 
Проверете за причината за 

затягането 

Валът за задна скорост се е 

разхлабил 
Притегнете болтовете 

Пружината на вала за задна 

скорост е износена 
Заменете я 

Валът за задна скорост е 

изкривен 
Заменете го 

Валът за задна скорост е 

разхлабен 

Разхлабени болтове Затегнете ги 

Валът и кожухът не пасват добре Сменете ги 

Твърде шумна работа на 

скоростната кутия 

Изкривени валове Сменете ги 

Зъбните колела са износени Заменете ги 

Валовете и/или зъбните колела 

не са добре напаснати 
Регулирайте или сменете 

Има теч на масло от задния 

капак на вала 

„О” пръстена на вала е износен Сменете го с Ф17х1.8 

Семеринга на вала е износен Сменете го с В25407 

„О” пръстена на капака е 

износен 
Сменете го с Ф46х1.8 

Има теч на масло от главния вал 
Болтовете са разхлабени Затегнете ги 

„О” пръстена на вала е износен Сменете го с Ф18х1.8 

Има теч на масло от вилицата за 

задна скорост 
„О” пръстена е износен Сменете го с Ф12х2.65 

Има теч на масло от вилицата за 

съединителя 
„О” пръстена е износен Сменете го с Ф12х2.65 

Има теч на масло от вала за 

скорости 
„О” пръстена е износен Сменете го с Ф12х2.65 

Има теч на масло от фланеца 
Болтовете са разхлабени Болтовете са разхлабени 

Гарнитурата е износета Заменете я 

Има теч на масло от фланеца Има пробиви в кутията 
Заварете и боядисайте за да 

спрете течовете 
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 Други 

 

Проблем Вероятна причина Решение 

Работните органи са счупени Удар с камук по време на работа 
Сменете ги и внимавайте за 

камъни по време на работа 

Работното жило е скъсано Дълъг период на износване Заменете го 

 

 

 Лесно повреждащи се части 

 

1 Жило на съединителя 

2 
Съединител за задна 

скорост 

3 Лостче за подаване на газ 

4 Гумени ръкохватки 

5 Гумени тампони 

6 
Семринг 45х62х68 на 

скоростната кутия 

7 
Семеринг 25х40х7 на 

трансмисията 

 

 Лагери 

 

Номер Модел Име Спецификация Количество Забележка 

1 

GB276-82 
Радиален 

съчмен лагер 
6204 1 За главния вал 

  6202 3 

За 

съединителя, 

двигателя 

  6206 1 За двигателя 

  6009 1 
За коляновия 

вал 

2 GB297-84 Аксиален лагер 30204 1 
За колелото на 

2-ра скорост 

  Аксиален лагер 32009 1 
За коляновия 

вал 

  Аксиален лагер 30206 1 
За скосеното 

колело 

  
Плъзгащ се 

лагер 
51104 1 

За 

задвижващия 

вал 

 

 

 
 

 



 

 19 

 

МОТОБЛОК 

 
ГАРАНЦИОННА КАРТА 

№ ……….. 
 

Продавач : ………………………………….….……………. 

Купувач : …………………………………………………….. 

Адрес : ……………………………………………………….. 

Гаранционен срок : _____ месеца. 

 

Условия за гаранционно обслужване и ремонт: 
 

1. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в 

производството или в материала, от който са изработени  отделните части. 

 

2. Причината за повредата се установява и признава само от упълномощения 

сервиз. Магазините, които продават машините нямат такива права. 

 

3. Гаранция не се признава в следните случаи: 

- след изтичане на гаранционния срок. 

- когато не е спазено някое от условията за съхранение и експлоатация. 

- когато е правен опит за отстраняване на повредата или за изменение на 

конструкцията на изделието и на отделни негови части от купувача или други 

неупълномощени лица, включително и от неупълномощени сервизи. 

- когато повредата е получена при транспорт или в резултат от небрежно 

отношение и претоварване след закупуването и. 

- когато редукторът на мотоблока е оставен без масло. 

- когата двигателят на мотоблока е оставен без масло. 

- Непочистена техника не се приема за ремонт. 

 

Дата : ____________ 

Гр. _______________                           Купувач: _______________   

     

                                                                                 / подпис / 

 

 

Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на 
съответствия на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 
112-115 от ЗЗП. 
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У   П   Ъ   Т   В   А   Н   Е 

 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МОТОБЛОК  

 
 Задължително проверете наличието на масло в картерното пространство на 

двигателя. Двигателите за общо ползване се продават сухи незаредени с масло ( свързано 

с техния транспорт ). Стартирането на двигателя в това състояние е пагубно за него. 

 

 На всеки 100 моторчаса почиствайте запалителната свещ. На всеки 50 моторчаса 

почиствайте горивния филтър както и въздушния филтър.  

 

Части неподлежащи на гаранционно обслужване: работни органи, изменение на 

конструкцията, шайби, ремъци, гуми, бобини, свещ, стартер, копче ON-OFF. 

 

Въздушния филтър се пере в топла вода и веро, оставя се да изсъхне и след това се 

омаслява с тънко масло.  

 

- Да не се слага бензин с масло и вода в резервоара. 

- Двигателят винаги да работи в хоризонтално положение. 

- При смяна на маслото, то се източва при топъл двигател. 

- Препоръчват се известни марки масла: “Шел”, “Кастрол”. 

- Предназначен е да работи с безоловен бензин. 

- При разработка маслото се сменя един път на 10 работни часа и веднъж на 20 

работни часа. 

- След разработката маслото се сменя на всеки 50 работни часа.   

-  

 

За не получаване на стоката в рамките на 30 работни дни, фирмата не носи отговорност. 

 

 

 

Сервиз:                                                     

Дата на приемане: ……………. 

Дата на вземане: ……………… 

Купувач:………………………. 

                   /подпис/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гаранционен сервиз: 

Бул. „Васил Левски” № 242 

ПЕНКО МЛАДЕНОВ – 0889 227 589 

Тел.:  032/ 395 191 
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ВНИМАНИЕ! 

Гаранцията на техниката отпада при използване на друг вид масло, различно от 

посоченото: 

 

 

 

 

 

 

                        Моля, отлепете стикера  

                         от тубата и го залепете 

                                           тук  

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА НА СМЯНА НА МАСЛОТО:  

 

.......................................................... 

 

 

 

 

 

ДАТА НА СМЯНА НА МАСЛОТО:  

 

.......................................................... 

 

 

 

 

 

ДАТА НА СМЯНА НА МАСЛОТО:  

 

.......................................................... 

 

 

 

 

 

ДАТА НА СМЯНА НА МАСЛОТО:  
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.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

ДАТА НА СМЯНА НА МАСЛОТО:  

 

.......................................................... 

 

 

 

 

 

ДАТА НА СМЯНА НА МАСЛОТО:  

 

.......................................................... 

 

 

 

 

 

ДАТА НА СМЯНА НА МАСЛОТО:  

 

.......................................................... 

 

 

 

 

 

ДАТА НА СМЯНА НА МАСЛОТО:  

 

.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

ДАТА НА СМЯНА НА МАСЛОТО:  

 

.......................................................... 
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MANUFACTURER,HOLDER COMPANY NAME AND ADRESS: 

 

CHONGQING WEIMA POWER MACHINE CO.,LTD 

HUAXI INDUSTRY ZONE,BANAN DISTRICT, 

CHONGQING,CHINA. 

CH.W.P.M.CO.,Ltd 

 

 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

 

The manufacturer, CH.W.P.M.CO. LTD , declares under the own responsibility, that machine: 

 

Designation of the machine:  TILLER 

MODEL: WM 1100C 

 

 

is compliant with the following directives: 

                                                 2006/42/EC Machinery Directive 

                                                 2004/108/EC EMC Directive 

                                                 2000/14/EC Outdoor Directive 

 

and European standards:      EN 709+A1:2003  

                                                  EN 55012:2006+A1:2006  

                                                  EN 61000-6-1:2001 

                                                  EN ISO 3744 

 

 

According to Annex VI on Ordinance on the essential requirements and conformity 

assessment  relating to the noise emission in the environment by equipment for use 

outdoors. 

 

Measurements sound power level                 Lwa  = 99 dB (A) 

                       Guaranteed sound power level                                 Lwa = 102 dB(A) 

 

 

This machine is CE marked. 

 MANUFACTURER, HOLDER COMPANY SIGN AND STAMP: 

 

Export Manager: 
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ТЕЛЕФОНИ СЕРВИЗ 

ПЛОВДИВ -    

ПЕНКО МЛАДЕНОВ 0889 227 589 

ул. Васил Левски 242 / Карловско шосе/   

СОФИЯ  

МАГАЗИН ‘ГАРДЕНИЯ 0882 859 646  

кв. Горубляне, бул. Самоковско шосе 82  

ПЛЕВЕН   

ДИКАР КОНСУЛТ ООД 064/ 888 111 

ул.. БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 13  

ВАРНА  

СЕРВИЗ ГАРДЕНИЯ 888132261 

Бул.СЛИВНИЦА 181  /циркова площадка/   

БУРГАС 

0888 716 268 ВАСИЛ  МАРКИН 

кв. МЕДЕН РУДНИК ул. ТРАКИЕЦ 30, зона Г, до бл. 126   

КИРКОВО 036792130 

ЕТ ЕМИДИ - БИСЕР СТОЯНОВ 0885598692 

  

РАКОВСКИ тел/факс: 03151/ 4119 

СД "ПРОВИТА - 92" 0887 499 972 

кв. Ген. Николаево, ул. Г.С. Раковски 52   

БЛАГОЕВГРАД 

073830821 "ВОЙНИШКИ " ООД 

Бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 46   

БЛАГОЕВГРАД   

СД "ПРОВИТА - 92" 0887 499 891 

ул. СТРАЦИН 26   

СТАРА ЗАГОРА 

0888 622 312 "ФАТУМ  ЕООД" 

ул. ПРОМИШЛЕНА 17   

СТАРА ЗАГОРА   

СД "ПРОВИТА - 92"   

ул. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 132   

ХАРМАНЛИ   

"ЕТ АЛЕГРА"   /М-Н ЩИЛ/ 0887567899 

ул. ЯНКО САКЪЗОВ 2    

ЕЛХОВО   

СД "ПРОВИТА - 92" 0887 938 301 

ул. ЦАР ЦИМЕОН 4   

ХАСКОВО 038/ 588 881 

РОСИСЕРВИЗ ЕООД ул. БАНСКА 9 0888 318 651 

КЪРДЖАЛИ   

КРИС 97" 0888 888 642 

ул.РАКОВСКА  4 

 

СМОЛЯН 

КРИС 97 

МИНЬОРСКА 1 

 

РУСЕ  -  0887711962   

 

 

 


