
 
 
 
 
 
 



Trimmer Electric cu fir 
Manual de utilizare 

 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea trimmer-ului electric. Pentru siguranţa 
dvs., citiţi şi înţelegeţi Manualul de utilizare înainte de folosirea 
produsului. Păstraţi manualul de utilizare într-un loc sigur pentru 
consultare ulterioară. 
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1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 
Notificări importante privind siguranța 

 Despachetați cu atenție produsul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a 
ambalajului înainte de a găsi toate componentele produsului. 

 Păstrați produsul într-un loc uscat și care să nu fie la îndemâna copiilor. 
 Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor 
și instrucțiunilor poate conduce la accidentare prin șoc electric, incendii 
și/sau vătămare corporală gravă. 

Ambalare  
Produsul este livrat într-un ambalaj care previne deteriorarea în timpul 
transportului. Ambalajul este o resursă și, astfel, poate fi predat pentru reciclare. 

Manualul utilizatorului 
Înainte de a începe să lucrați cu trimmer-ului electric, citiți următoarele 
instrucțiuni privind siguranța și utilizarea. Familiarizați-vă cu elementele de 
operare și cu utilizarea corectă a dispozitivului. Păstrați manualul utilizatorului 
într-un loc sigur, de unde poate fi cu ușurință recuperat pentru referințe 
ulterioare. Păstrați ambalajul original, inclusiv materialele interne de ambalare, 
cardul de garanție și chitanța ca dovadă a achiziției cel puțin pe durata perioadei 
de garanție. În cazul în care este necesară expedierea mașinii, împachetați-o în 
cutia originală din carton, pentru a asigura o protecție maximă a produsului în 
timpul expedierii sau transportului (de ex. la mutare sau atunci când este nevoie 
să trimiteți produsul pentru reparații). 
 

 Notă: Dacă transferați mașina altor persoane, dați-le și manualul de 
utilizare. Urmarea instrucțiunilor din manualul de utilizare atașat este o 
cerință preliminară obligatorie în utilizarea corectă a motocoasei. Manualul 
utilizatorului include și instrucțiuni privind operarea, întreținerea și 
reparațiile. 

 
 
Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente sau pagube 
rezultate din nerespectarea instrucțiunilor din prezentul manual. 
 



2. SIMBOLURI ŞI AVERTISMENTE PREZENTE PE 
MAȘINĂ 

 

 

 
Avertisment. 

 

 
Înainte de punerea în funcțiune, citiți cu atenție prezentul 
manual al utilizatorului. 

 

Păstrați alte persoane la distanță de zona de lucru! 

 

 
A nu se folosi pe ploaie sau în condiții meteorologice 
nefavorabile. 

 

 
Purtaţi întotdeauna protecţie a ochilor. 

 

Utilizați mănuși de protecție. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizați echipament de protecție a auzului. 
 
 
 
 
 



 
Utilizați încălțaminte izolată, dură, specială pentru efectuarea unor astfel de 
activități. 
 

 
 
 
 
 
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, 
deconectați-l imediat de la priză. 
 
 
 
 
 
PERICOL! Nu utilizați unealta dacă se află în apropiere 
copii, alte persoane sau animale. 
 
 
 
 
 
 
 
Aveți grijă să nu fiâi loviâi de obiectele cu traiectoria 
deviată. 

 
 

 
 

 

3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA 
 AVERTISMENT! Respectați toate instrucțiunile privind siguranța atunci 
când lucrați cu unealta electrică. Atât pentru siguranța dumneavoastră, cât 
și pentru siguranța altor persoane, citiți cu atenție și asigurați-vă că ați 
înțeles Manualul de Instrucțiuni înainte de a utiliza unealta. Păstrați 
Manualul de Instrucțiuni într-un loc sigur, pentru referințe viitoare. 

 
 Purtați ochelari de protecție atunci când utilizați unealta. 
 Purtați mănuși de protecție atunci când utilizați unealta. 
 Nu expuneți unealta în ploaie sau la umezeală. 
 Citiți cu atenție Manualul de Instrucțiuni și familiarizați-vă cu toate 



funcțiile de comandă și modul lor de funcționare. 
 Nu permiteți copiilor sau persoanelor neinstruite să folosească unealta. 
 Păstrați toate persoanele prezente, copiii și animalele la distanță de 

motocoasă; iarba tăiată și dispersată poate conține pietre și pământ. În 
cazul în care există alte persoane în apropiere, în special copii, opriți 
cositul. 

 La operarea uneltei, mențineți alte persoane, copiii sau animalele la o 
distanță minimă de 4,5 m față de motocoasă. 

 Utilizați unealta numai pe timp de zi sau având la dispoziție o iluminare 
artificială adecvată. 

 Înainte de utilizarea uneltei sau după orice coliziune, verificați 
întotdeauna motocoasa cu fir pentru deteriorări sau uzură. Reparați 
motocoasa, dacă este necesar. Nu puneți motocoasa în funcțiune dacă 
firul de tăiere nu este fixat corespunzător sau dacă prezintă deteriorări. 

 Verificați întotdeauna dacă unealta se află într-o stare bună de 
funcționare. În caz contrar, poate pune în pericol utilizatorul. 

 La operarea motocoasei, folosiți întotdeauna toate dispozitivele de 
protecție. 

 Nu folosiți motocoasa în cazul în care dispozitivele de siguranță sunt 
defecte. 

 Eliberați zona de lucru înainte de fiecare utilizare. Îndepărtați toate 
obiectele, precum pietre, bucăți de metal, rădăcini, alte obiecte dure, 
pungi de plastic, sfori de nailon și alte obiecte care nu pot fi tăiate. 

 Înainte de punerea în funcțiune a motocoasei, asigurați-vă că firul de 
nailon nu intră în contact cu pietre sau cu pământul. 

 Nu puneți mâinile sau picioarele în zona de tăiere; mai ales nu atunci 
când porniți motorul. 

 Protejați-vă de vătămările corporale cauzate de firul motocoasei. După 
fixarea unui nou fir de tăiere, readuceți motocoasa în poziția standard de 
funcționare. 

 Nu folosiți elemente de tăiere deteriorate sau fisurate. 
 Nu folosiți piese de schimb și accesorii care nu au fost livrate sau care nu 

sunt recomandate de către producătorul motocoasei. 
 Curățați întotdeauna mizeria de pe fantele de ventilație. 
 Nu duceți motocoasa având degetul pe trăgaci; veți evita astfel pornirea 

accidentală a mașinii. 
 Mențineți o poziție echilibrată și în siguranță la efectuarea operațiilor de 

cosire. 
 Curățați zona de lucru îndepărtând sârmele, pietrele și grohotișul. 
 Nu tăiați obiecte dure. Există pericolul iminent de vătămare corporală sau 

deteriorare a motocoasei. 
 

 AVERTISMENT! Elementele de tăiere continuă să se rotească un anumit 
interval de timp după oprirea motorului! 

 
 Nu încercați să opriți elementul de tăiere (fir de nailon) cu mâna. Lăsați-l 



să se oprească de la sine. 
 Nu folosiți motocoasa cu fir pentru a tăia iarbă care nu vine în contact cu 

pământul, adică ierburi prezente pe pereți joși, stânci artificiale etc. 
 Nu traversați străzi sau alei cu pietriș având motocoasa încă în funcțiune.  

 
 

4. DESCRIEREA MAȘINII 
 

1. Butonul declanșator de siguranță start/stop 
2. Declanșatorul start/stop 
3. Rozeta de reglare cu șurub 
4. Cârligul  curelei de umăr  
5. Mâner 
6. Cuplajul axului divizat 
7. Șurub de fixare al axului divizat 
8. Apărătoare de protecție  
9. Linia de tăiere 
10. Capătul semi-automat, cu fir, al trimmerului/ lama metalica cu trei zimți 

 

 
 
Conținut inclus 
Trimmer electric, capătul cu fir al trimmerului, lama metalica cu trei zimți, 
cureaua de umăr, setul ustensilei. 



 

5. ASAMBLAREA 
Conectați axul trimmerului (Fig.2). 
Introducețipartea de jos a axului 
(Fig.2 punctul 1) în cuplaj (Fig.2 
punctul 2), care este parte din aprtea 
de sus a axului. Boltul de blocare 
(Fig. 2, punctul 3) trebuie să se 
potrivească în gaură (Fig. 2, punctul 
4). Asigurați apoi ambele părți la 
locul loc strângând șurubul (Fig.2, 
punctul 5). Pentru o ușoară 
transportare a trimmerului, axul 
principal poate să fie din nou separat 
în două piese. 
 
Instalați protecția pe axul principal 
folosind șuruburile furnizate. Piulițele 
sunt integrate în carcasa de plastic 
(vezi Fig.3) 
 
Instalați mânerul (Fig.1, punctul 5) 
folosind șuruburile incluse. Mânerul 
se poate mișca de-a lungul axului. În 
acest fel, fiecare poate alege poziția 
de lucru cea mai confortabilă. 
După ce v-ați selectat poziția de 
lucru ideală, strângeți șuruburile. 
 
Instalarea capului trimmerului. 

- Blocați axul în loc introducând cheia hexagonală furnizată (vezi 
Fig.4). Pentru a face asta, este necesar să aliniați gaura din 
protecția de siguranță cu gaura din ax și să introduceți cheia 
hexagonală. Aliniați găurile rotind protecția de siguranță. 

- Instalați componentele individuale în următoarea ordine 
- 1.  șaiba zimțată A (echipată și cu o gaură de reținere) 
- 2. șaiba de reținere B 
- 3. capatul trimmerului 
- Înșurubați capul trimmerului pe ax rotind în sensul acelor de 

ceasornic (atenție – filet invers) și strângeți ferm. 
- Scoateți cheia hexagonală din gaura de reținere. 

 



Răsucirea firului trimmerului pe 
capul trimmerului  

1. Împingeți către interior 
încuietorile de pe 
partea laterală a 
capului și scoateți 
capacul (vezi Fig.5, 
pnctele A și B) 

2. Scoateți bobina din 
capul trimmerului. 
Pregătiți aproximativ 2-
3m de fir cu diametrul 
de 1.6mm. 

3. Îndoiți firul în mijloc și 
securizați îndoitura în 
canelură (vezi Fig. 5, 
punctul C) 

4. Răsuciți ambele capete 
în paralel pe bobină în 
direcția acelor de 
ceasornic. Securizați 
capetele răsuciteîn 
găurile pregătite (vezi 
figura 5, punctul D) 

5. Puneți bobina la loc în 
capul trimmerului și 
securizați-o la loc cu 
cpacul (vezi Fig.5, 
punctele E și F) 

 
AVERTIZARE! 
Utilizați numai fir de nylon de bună calitate cu diametrul de 1.6mm. Nu 
utilizați niciodată sârmă în locul firului de nylon. Folosiți numai capul 
original al trimmerului. 
 
Instalarea lamei zimțate de metal 

- Blocați axul în loc introducând cheia hexagonală de 4mm 
furnizată (vezi Fig. 6). Pentru a face acest lucru, este necesar să 
aliniați gaura din protecția de siguranță cu gaura din ax și să 
introduceți cheia hexagonală. Aliniați găurile rotind protecția de 
siguranță. 

- Instalați componentele individuale în următoarea ordine 
- 1.  șaiba zimțată de reținere A (echipată și cu o gaură de reținere) 
- 2.  lama zimțată de metal 



- 3. șaiba de reținere B 
- 3. capacul cupei 
- 4. piulița de blocare 
- Asigurați-vă că lama este 

în md corect așezată în 
distanțatorul șaibei 
zimțate A. 

- Folosind cheia furnizată, 
rotiți piulița de strângere a 
lamei în sensul acelor de 
ceasornic (atenție – filet 
invers) și strângeți ferm. 

- Scoateți cheia 
hexagonală din gaura de 
reținere. 

 
AVERTIZARE! ÎN CAZUL UNOR VIBRAȚII EXCESIVE – OPRIȚI 
IMEDIAT MOTORUL 
 
Vibrațiile excesive sunt sen al faptului că lama nu este instalată corect. 
Opriți imediat motorul și verificați lama. O lamă instalată incorect poate 
cauza rănirea. Utilizați numai accesorii originale atunci când efctuați 
operațiuni de întreținere sau reparare a acestui produs. 
 

6. PORNIREA TRIMMERULUI 
 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL 
 
1. Verificați dacă orice șuruburi, piulițe și elemente de instalare sunt 
slabite. Strângeți toate șuruburile slăbite. 
2. Asigurați-vă că capul de plastic al apărătoarei și lama sunt bine fixate 
în poziție. 
3. Verificați lama sau capul trimmerului să nu existe deteriorări. 
 
AVERTIZARE! 
Înainte de porni trimmerul, asigurați-vă că capul de tăiere / capul cu fir se 
pot mișca liber și nu ating obiecte străine. 
Țineți trimmerul ferm cu ambele mâini .. Stați întotdeauna astfel încât 
corpul dumneavoastră să fie pe partea stângă a axului aparatului. Nu 
țineți mânerul cu brațele încrucișate. Aceste instrucțiuni sunt valabile și 
pentru stângaci. 
 



ATENȚIE: Expunerea la vibrații poate deteriora sănătatea persoanelor 
care suferă de probleme circulatorii sau ale sistemului nervos. În cazul în 
care orice problemă fizică devin evidente, cum ar fi desensibilizarea, 
pierderea sensibilității, pierderea rezistenței obișnuite sau modificări ale 
culorii pielii, vă rugăm să contactați un medic. Aceste simptome de 
obicei, se manifestă la degete, mâini sau încheieturi. 
 
Pornirea trimmerului 

 
Mai întâi apăsați siguranța pornit/oprit a declanșatorului de siguranță 
(Fig. 7, punctul 2) 
Apăsați apoi declanșatorul pornit/oprit (Fig. 7, punctul 2). Trimmerul va 
merge la viteză maximă. 
 
Notă Poziția mânerului pe care sunt localizate siguranța declanșatorului 
și declanșatorul pornit/oprit se poate seta în poziâia dorită după slăbirea 
șuruburilor. (Fig. 7, punctul 3) 
 
Oprirea motorului 
Eliberați declanșatorul pornit/oprit (Fig. 7, punctul 2) 

7. TĂIEREA 
AVERTIZARE! 
Atunci cînd lucrați cu orice trimmer sau model de tăietor, există pericolul devierii 
traiectoriei pietrelor, metalelor sau obiectelor mici și materialul tăiat. Citiți cu 
atenție toate instrucțiunile de siguranță. 
Urmați toate instrucțiunile din manualul de utilizare. 
 
AVERTIZARE! 
Folosiți echipament de protectie a capului, ochilor, feței si a auzului. Utilizați 
încălțăminte corespunzătoare, care va proteja picioarele dumneavoastră și care 



va asigura o poziție fermă pe suprafețe alunecoase. Nu purtați cravate, bijuterii 
sau haine largi, care s-ar putea prinde în părțile mobile ale sculei. Nu purtați 
încălțăminte decupată. Nu lucrați în picioarele goale sau cu picioarele 
descoperite. În anumite situații, trebuie să utilizați echipament de protecție care 
acoperă în întregime fața și capul. 
Aveți grijă să evitați reculul și înțepenirea lamei. 
 
AVERTIZARE! 
Folosiți întotdeauna cureaua de umăr. 
Setați cureaua de umăr și cârligul său pe ustensilă, astfel încât dispozitivul de 
tăiere să fie suspendat la câțiva centimetri deasupra solului. Capul de tăiere a și 
apărătoarea metalică trebuie să fie la același nivel în toate direcțiile. Atârnați 
peria de tăiere pe partea dreaptă a corpului. 
 
TĂIEREA CU CAPUL CU FIR DE NYLON AL TRIMMERULUI  
Capul cu fir al trimmerului se rotește ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC. 
Firul de tuns se extinde în mod semi-automat. În timp ce tundeți, pur și 
simplu apăsați ușor capul de sol, care va împinge în jos butonul de pe 
partea inferioară a capului și firul de tuns va glisa afară. Firul de tuns este 
apoi scurtat la lungimea maximă permisă pe lama integrată în apărătoarea 
de plastic. 
 
TUNSUL IERBII 

• Pe parcursul acestei activități, mutați cu grijă trimerul în materialul pe 
care doriți să îl tăiați. Înclinați încet capul, astfel încât materialul tuns este 
evacuat departe de dumneavoastră. Dacă până sus, ajungând la 
obstacole cum ar fi garduri, ziduri și copaci, atunci apropiați-vă la un 
astfel de unghi încât tot materialul să fie evacuat departe de 
dumneavoastră. Mișcați încet capul cu firul de tuns de nylon de la 
dreapta la stânga, până când iarba este tăiată complet până la obstacol, 
dar evitați ca firul de tuns să vină în contact cu obstacolul. 

• Atunci când tundeți în apropierea unui gard de sârmă sau a  unei incinte, 
se continuă cu grijă, astfel încât să nu se intre în contact cu firele. Dacă 
depășiți distanța minimă față de gard, firul de tuns va fi scurtat după 
impact. 

• La tăierea buruienilor, este posibil să se câte o tulpină odată. Plasați 
capătușl cu firul de tuns în partea de jos a tulpinii buruienilor – 
niciodatănu plasați în partea de sus, deoarece tija tulpinii poate începe să 
tremure și firul de tăiere poate rămâne blocat în ea . Mai degrabă decât 
să încercați să tăiați direct buruienile, este mai bine utilizați numai capătul 
liniei de tuns și să tăiați tulpina încet. 

 
ÎNDEPĂRTAREA ȘI TUNDEREA MARGINILOR 

• Ambele aceste sarcini sunt efectuate cu ajutorul capului cu firul de nylon 
înclinat în unghi larg. Golirea înseamnă înlăturarea vegetației de sus, 
după care rămâne doar solul. 



• Tunderea marginilor înseamnă a tăia iarba de la marginea gazonului, 
care se extinde pe trotuare și drumuri.  

• În timp ce îndepărtați și tundeți marginile, țineți scula la un unghi abrupt și 
într-o poziție în care murdăria, materialul tăiat și pietrele nu vor fi 
evacuate înapoi spre dumneavoastră în cazul în care acestea ricoșează 
dintr-o suprafață dură. În ciuda imaginii care arată modul de a efectua 
îndepărtarea și tunderea marginilor, fiecare utilizator trebuie să găsească 
propria sa poziție, care se va potrivi cu dimensiunile corpului și condițiile 
de muncă. 

 
AVERTIZARE! 
În cazul în care se folosește un cap cu un fir de nylon, apărătoarea de protecție 
trebuie să fie corect montată. În cazul în care firul de nylon se extinde prea 
departe, poate începe să tremure. Dacă utilizați un cap cu un fir de nylon, 
folosiți întotdeauna apărătoarea de protecție din plastic cu lama de tăiere. 
 
AVERTIZARE! 
Fiți foarte atenți atunci când lucrați deasupra solului sau pietrișului, deoarece 
firul de nylon poate împrăștia pietre mici, la o viteză foarte mare. 
Apărătoarea de protecție de pe acest instrument nu poate opri obiectele care 
ricoșează de pe suprafețe dure. 
 
AVERTIZARE! 
Nu tăiați în locuri în care există fire și plasă de sârmă. Folosiți mijloace de 
protecție. Nu tăiați în locații în care nu se poate vedea ce tunde aparatul de 
tuns. 
 
TĂIEREA UTILIZÂND LAMA 
TAIERE BURUIENILOR 
Acest tip de tăiere este realizat printr-o mișcare pendulară a lamei într-o formă 
de arc. In acest fel, puteți curăța rapid o suprafață mare de iarbă deasă și 
buruieni. Tăierea în perie trebuie utilizată pentru tăierea buruienilor mari și dure 
sau a vegetației lemnoase. 
Tăierea în perie poate fi realizată în ambele direcții sau numai într-o singură 
direcție, ceea ce va însemna că materialul tăiat va fi evacuat departe de 
dumneavoastră. Cu acest tip de tăiere, partea a lamei care se deplasează 
departe de dumneavoastră va face toată treaba. Înclinați ușor lama în jos pe 
aceeași parte. În cazul în veți efectua tăiere în perie în ambele direcții, veți fi 
lovit de unele materiale cu traiectorie deviată. 
 
Notă: Nu folosiți lama de tăiere cu perie pentru tăierea arborilor cu un diametru 
mai mare de 12 mm. 
 
AVERTIZARE! 
NU ATINGETI URMĂTOARELE OBIECTE CU LAMA: 
METAL, STÂLPI, CABLURI ELECTRICE, CAUCIUC, ZIDĂRII, PIETRE, 



GARDURI 
 
AVERTIZARE! 
Nu tăiați în cazul în care lama de metal este boantă, fisurată sau deteriorată. 
Înainte de a începe să tăiați, verificați că nu există obstacole în zona de lucru, 
cum ar fi pietre, stâlpi metalici sau fire. În cazul în care nu se pot elimina aceste 
obstacole, marcați-le, astfel încât acestea să nu vină în contact cu lama. 
Pietrele sau obiectele metalice vor toci sau deteriora lama. Firele se pot 
învârtite| pe capul lamei sau pot fi deviate de pe traiectorie și pot cauza leziuni. 

8. ÎNTREȚINERE  
 Firul motocoasei se poate usca în timp. Pentru a menține firul de nailon 

în condiție perfectă, păstrați mosoarele de schimb gata înfășurate și firele 
libere într-o pungă de plastic la interiorul căreia să puneți o lingură de 
apă. 

 Curățați motocoasa cu fir, scoateți bateria și întrebuințați numai săpunuri 
cu acțiune blândă și o cârpă umedă. Nu scufundați motocoasa în apă. Nu 
spălați motocoasa cu jet de apă (cu furtunul). Evitați pătrunderea oricăror 
lichide la interiorul motocoasei cu fir. Nu întrebuințați apă sub presiune la 
curățarea mașinii. 

 Lama prevăzută pe apărătoare pentru tăierea firelor se poate toci. Se 
recomandă ascuțirea periodică a acestei lame cu ajutorul unei pile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. SCOATERE DIN UZ 
 
INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A 
AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI 
 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor 
din localitatea dvs. 
 
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI 
ELECTRONICE 
 

 
Aparatul și accesoriile sale sunt fabricate din diferite 
materiale, de exemplu metal și plastic. Duce-ți 
componentele deteriorate la un centru de reciclare. Adresați-
vă departamentului guvernamental adecvat. 
 

 
 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără 
notificare prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de 
modificări. 
 
Manualul utilizatorului în limba originală. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
Producător: 
FAST ČR, a.s. 
Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republica Cehă 
Cod fiscal:: CZ26726548 
 
Produs / Denumire: TRIMMER ELECTRIC CU PERIE ȘI FIR / FIELDMANN 
Tip / Model:  FZS 2050 E  

230V,1400W,50Hz,Clasa II  

Produsul este în conformitate cu următoarele directive: 
Raport nr. 2000/14/ES referitor la emisia de zgomot a echipamentelor pentru uz 
în exterior 
Raport nr. 2006/42/ES pentru Mașini  
Raport nr. 2004/108/ES pentru compatibilitatea electromagnetică (EMC) 
Raport nr. 2002/95/ES pentru RoHS 
şi standardele: 

• EN 60335-1/A15:2011 
• EN 60335-2-91:2003 
• EN 62233:2008 
• EN ISO 11806–1:2011 
• EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
• EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
• EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
• EN 61000-3-11:2000  

 
Certificare CE  14 
FAST ČR, a.s. este autorizat să acţioneze în numele producătorului. 
 
 
Praga, 07/05/2014 
 
Nume: Zdeněk Pech   Semnătură şi ştampilă 
Preşedintele consiliului director   
 
 
 
 
 
 



11. SPECIFICAȚII TEHNICE 
Model..................................................................................... FZS 2050-E 
 
Voltaj/Frecvență .............................................................230-240V~/50Hz  

Puterea intrării motorului electric.................................................1,400 W  

Aria de acoperire a tăierii.................................................................42cm 

Tipul capului trimmerului .....................................................semi-automat 

Viteza de mers în gol...............................................................10,000 rpm  

Diametrul linei de tăiere..................................................................1.6mm 

Greutatea fără carburant și piesele de tăiere..................................6.0 kg 

                          

Mo 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


