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Překlad originálního
návodu k používání

Před použitím tohoto stroje si pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze a uschovejte jej pro 
budoucí odkazy. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto návodu k obsluze, kontaktujte prosím 
společnost GTM Professional nebo autorizovaného prodejce.
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PŘEDMLUVA

Děkujeme vám za zakoupení kultivátoru GTM PROFESSIONAL WD T-40.

V tomto návodu jsou uvedeny pokyny pro obsluhu a údržbu kultivátoru WD T-40. Všechny informace uvedené 
v této publikaci vychází z posledních informací o výrobku, které byly k dispozici v době schvalování publikace 
k tisku. Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli závazků.

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována bez předchozího písemného souhlasu.

Tento návod by měl být považován za nedílnou součást kultivátoru a měl by zůstat s kultivátorem i v případě 
jeho dalšího prodeje.
Věnujte náležitou pozornost textům, které jsou zvýrazněny následujícími slovy.

NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na vysoké riziko vážného nebo smrtelného zranění, nebudou-li dodržovány uvedené pokyny.

POZOR

Upozorňuje na možné riziko zranění osob nebo poškození zařízení, nebudou-li dodržovány uvedené pokyny.

POZNÁMKA

Upozorňuje na možné riziko poškození zařízení, nebudou-li dodržovány uvedené pokyny.

VAROVÁNÍ

Model kultivátoru WD T-40 je zkonstruován tak, aby umožňoval bezpečný a spolehlivý provoz, je-li jeho 
obsluha prováděna podle uvedených pokynů. Před použitím kultivátoru si řádně přečtěte a nastudujte tento 
návod k obsluze. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění osob nebo poškození zařízení.

POZNÁMKA

Dojde-li k problému nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto kultivátoru, kontaktujte prosím 
autorizovaného prodejce GTM PROFESSIONAL.
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MONTÁŽ 
1: Otevřete karton a vyndejte všechny součásti stroje.. 
2: Použitím šroubů, krycích matek a podložek upevněte 
řádně řidítka pomocí vystužovací tyčky. 
 
 

 

3: Pomocí spojnice řidítek (locate suit) zastabilizujte 
řidítka. 
 
 

 
4:Pomocí šroubů, krycích matek a podložek připevněte 
řidítka k hlavní tyči. 

 

 

5: Pomocí klipsů zafixujte lanka ke stroji. 
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1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ Z důvodu vaší bezpečnosti i bezpečnosti ostatních osob věnujte prosím náležitou 
pozornost těmto pokynům.

 

 Před použitím kultivátoru si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

  Rotující části jsou ostré a otáčí se vysokou rychlostí. Náhodný kontakt může způsobit 
vážné zranění. Je-li motor v chodu, udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti. Při 
čištění nožů nebo při jejich kontrole a výměně používejte pevné pracovní rukavice, 
abyste chránili své ruce před poraněním.

POZNÁMKY

 Udržujte kultivátor v dobrém provozním stavu. Provoz kultivátoru, který je ve špatném nebo podezřelém 
stavu může vést k způsobení vážného zranění.

 Ujistěte se, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení v bezvadném stavu a zda jsou na svých místech všechny 
bezpečnostní nálepky. Tyto prvky jsou na stroji z důvodu vaší bezpečnosti.

 Ujistěte se, zda jsou na svých místech bezpečnostní kryty.
 Naučte se, jak rychle zastavit motor v případě nouze. Seznamte se s použitím všech ovládacích prvků.
 Vždy držte pevně řídítka. Při zapnutí spojky mají tendenci se zvedat. Před použitím stroje zkontrolujte 

funkci zapínání a vypínání spojky. 
 Při práci s tímto strojem noste pevnou a uzavřenou pracovní obuv. Bosé nohy, otevřená obuv nebo sandály 

zvyšují riziko zranění.
 Při otáčení nebo během přitahování směrem ke kultivátoru buďte opatrní.

Bezpečnost dětí
 Pracujete-li venku s jakýmkoli motorovým zařízením, vždy dbejte na to, aby byly všechny děti doma a pod 

dozorem. Malé děti se pohybují velmi rychle a kultivátorem a jeho provozem jsou velmi přitahovány.
 Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je naposled viděli. Dávejte pozor a jakmile se děti 

dostanou do pracovního prostoru, okamžitě kultivátor vypněte.
 Nikdy nedovolte dětem, aby tento stroj obsluhovaly, a to ani pod dohledem dospělé osoby.

Riziko odmrštění předmětů

Objekty, které jsou zasaženy rotujícími noži, mohou být od kultivátoru odmrštěny velkou silou a mohou způsobit 
vážná zranění.
 Před zahájením práce s kultivátorem odstraňte z pracovní plochy větve, velké kameny, dráty, sklo atd. 

Pracujte s kultivátorem pouze za denního světla.
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 Odmrštěné kusy od opotřebovaných nebo poškozených nožů mohou způsobit vážná zranění. Před použitím 
kultivátoru vždy zkontrolujte jeho nože.

 Benzín je vysoce hořlavý a jeho výpary mohou explodovat. Při manipulaci s benzínem buďte velmi 
opatrní.

POZNÁMKY

 Provádějte doplňování paliva na dobře větraném místě a se zastaveným motorem. Před doplněním paliva 
nechejte vychladnout motor. Rozlité palivo nebo jeho výpary se mohou vznítit.

 Motor a výfukový systém dosahují během provozu stroje vysokých teplot a po zastavení motoru zůstávají 
velmi horké. Kontakt s horkými komponenty motoru může způsobit popáleniny a může způsobit vznícení 
některých materiálů.

 Vyvarujte se kontaktu s horkým motorem nebo výfukovým potrubím.
 Před prováděním údržby nebo před zaparkováním kultivátoru uvnitř místnosti nechejte motor dostatečně 

vychladnout.

Riziko otravy způsobené oxidem uhelnatým
Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, což je bezbarvý plyn bez zápachu. Vdechování výfukových plynů 
může způsobit ztrátu vědomí a může vést k smrtelné otravě.
Necháte-li motor v chodu na místě, které je omezeno nebo dokonce částečně uzavřeno, vzduch, který vdechujete, 
by mohl obsahovat nebezpečné množství výfukových plynů. Zajistěte odpovídající odvětrání, abyste zabránili 
nahromadění výfukových plynů.

Obsluha stroje na svahu
 Používáte-li kultivátor na svahu, dávejte pozor, aby byla nádrž zaplněna maximálně do 2/3, abyste 

minimalizovali riziko vylití paliva z nádrže.
 Při provádění změny směru jízdy na svahu buďte velmi opatrní.
 Nepoužívejte kultivátor na svahu, jehož sklon přesahuje 10°.

VAROVÁNÍ

Uvedený maximální bezpečný úhel sklonu svahu slouží pouze k referenčním účelům a musí být určen podle 
typu pracovního zařízení. Před nastartováním motoru zkontrolujte, zda není kultivátor poškozen a zda je v 
dobrém stavu. Z důvodu zajištění vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob buďte mimořádně opatrní, 
pohybujete-li s kultivátorem do svahu nebo se svahu.

2. UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH NÁLEPEK
Tyto nálepky se nachází vpravo dole při pohledu ze strany obsluhy.
Tyto nálepky vás upozorňují na potenciální rizika, která mohou vést k způsobení vážného zranění. Pečlivě si 
přečtěte nálepky a bezpečnostní pokyny a opatření, která jsou uvedena v tomto návodu.

Dojde-li k odlepení nálepky nebo je-li nálepka špatně čitelná, kontaktujte autorizovaného prodejce GTM 
PROFESSIONAL, a zajistěte výměnu nálepek.
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Obr. 1

3. MODEL A VÝROBNÍ ČÍSLO

Tento návod k obsluze je velmi důležitý. Návod si řádně nastudujte, protože obsahuje užitečné pokyny pro 
sestavení, provoz a údržbu kultivátoru. Před prvním použitím kultivátoru musíte vyplnit záruční list na základě 
záručních podmínek, což je užitečné z hlediska pozdější údržby.
Na štítku je uveden název modelu a výrobní číslo kultivátoru. Záruka společnosti GTM PROFESSIONAL 
se vztahuje přesně na model a výrobní číslo vašeho kultivátoru.

▲ Každý kultivátor má svůj vlastní štítek s názvem modelu, který se nachází vlevo dole při pohledu ze strany 
obsluhy.

▲ Vzhled štítku je znázorněn na obr. 2

Obr. 2
▲ Doplňte údaje týkající se modelu a výrobního čísla do záručního listu.

Benzinový kultivátor

LWA

dB93

DE WILD BV  De Meeten 54  4706 NH ROOSENDAAL Holland

Model WD T-40
Motor B&S500
Objem motoru 158cc
Hmotnost 31 kg
Rok výroby  

Otáčky  2800 ot/min
Max. výkon motoru 4 HP
Záběr  400mm
Modelové číslo  MTWDT40
Seriové číslo

Benzinový kultivátor

LWA

dB93

DE WILD BV  De Meeten 54  4706 NH ROOSENDAAL Holland

Model WD T-40
Motor B&S500
Objem motoru 158cc
Hmotnost 31 kg
Rok výroby  

Otáčky  2800 ot/min
Max. výkon motoru 4 HP
Záběr  400mm
Modelové číslo  MTWDT40
Seriové číslo



Překlad originálního návodu k používáníwww.gtmprofessional.com 9

KULTIVÁTOR WD T-40 GTM PROFESSIONAL

Návod k obsluze 7

4. SERVIS

Máte-li jakékoli dotazy týkající se sestavení, provozu a údržby, kontaktujte autorizovaného prodejce. Dříve 
než budete kontaktovat prodejce, zkontrolujte údaje týkající se modelu a výrobního čísla.

5. POUŽITÍ STROJE

Kultivátor je vhodný pro kultivaci písčité a hlinité půdy pro pěstování zeleniny, suché půdy. Na zaplevelených 
pozemcích s dostatečnou hloubkou před použitím kultivátoru nejdříve odstraňte plevel.

6. ČÁSTI KULTIVÁTORU

Obr. 3

1. Sestava pro ovládání plynu 7. Táhlo
2. Rukojeť 8.    Ochranný kryt
3. Páčka spojky pohonu 9. Sestava radliček
4. Lanko 10. Třmen kolečka
5. Tyč řídítek a konzola 11. Kolečko
6. Motor
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7. KONTROLA PŘED POUŽITÍM

Kontrola před zahájením práce je také velmi důležitá z hlediska:

 Pracovní výkonnosti

 Bezpečnosti práce a pohodlí

 Práce v dobrém stavu.

1. MOTOROVÝ OLEJ

NEBEZPEČÍ: Provoz motoru s nedostatečným množstvím motorového oleje způsobí vážné poškození 
motoru.

 Sejměte víčko otvoru pro doplňování oleje a očistěte měrku oleje

 Před každým spuštěním motoru zkontrolujte množství olejové náplně v nádrži!

 Zasuňte měrku oleje do otvoru pro doplnění oleje, ale nešroubujte ji.

 Je-li množství oleje nedostatečné, doplňte plnicím otvorem pro olej požadované množství doporučeného 
typu oleje.

Používejte vysoce detergentní olej prvotřídní kvality pro čtyřdobé motory

VAROVÁNÍ: Použití nedetergentních olejů nebo olejů pro dvoudobé motory může zkrátit provozní životnost 
motoru.

2. PŘEVODOVÝ OLEJ

 Postavte kultivátor na rovnou plochu a sejměte víčko plnicího otvoru pro olej.

 Hladina oleje by se měla nacházet na úrovni spodní hrany plnicího otvoru pro olej.

 Je-li množství oleje nedostatečné, doplňte vysoce kvalitní motorový olej.

3. PALIVO

 Používejte pouze bezolovnaté palivo

 Nikdy nepoužívejte směs oleje a benzínu nebo znečištěný benzín. Dbejte na to, aby do palivové nádrže 
nevnikla voda, prach nebo jiné nečistoty.

POZOR: Při doplňování paliva dbejte na to, aby se hladina paliva nenacházela nad červenou ryskou.

VAROVÁNÍ

 Benzín je extrémně hořlavý a v určitých podmínkách je výbušný.
 Provádějte doplňování paliva na dobře větraném místě a se zastaveným motorem. Na místech, kde dochází 

k doplňování paliva nebo kde je palivo uskladněno, nekuřte a nemanipulujte s otevřeným plamenem nebo 
se zdrojem jiskření.

 Nedoplňujte do palivové nádrže nadměrné množství paliva (v plnicím hrdle nádrže nesmí být žádné 
palivo). Po doplnění paliva se ujistěte, zda je řádně a bezpečně uzavřeno víčko palivové nádrže.
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 Při doplňování paliva dbejte na to, aby nedošlo k jeho rozlití. Rozlité palivo nebo výpary paliva se mohou 
vznítit. Dojde-li k rozlití paliva, před nastartováním motoru se ujistěte, zda je znečištěné místo vysušeno.

 Vyvarujte se opakovaného a dlouhodobého kontaktu pokožky s palivem nebo vdechování výparů paliva.
 Nikdy nepoužívejte benzín obsahující alkohol a nikdy nepoužívejte gasohol, který obsahuje více než 10 % 

etanolu.

POZNÁMKY

 Na poškození palivového systému nebo na problémy s výkonem motoru způsobené použitím paliva, které 
obsahuje alkohol, se nevztahuje záruka. Společnost GTM PROFESSIONAL nemůže schválit použití 
paliv, která obsahují metanol, protože důkazy o jejich vhodnosti nejsou zatím úplné.

 Před nákupem paliva z neznámé čerpací stanice se pokuste zjistit, zda palivo obsahuje alkohol. Pokud 
alkohol obsahuje, zkontrolujte typ a procentuální obsah alkoholu v palivu. Zaznamenáte-li jakékoli 
nežádoucí provozní problémy při použití benzínu s obsahem alkoholu nebo benzínu, o kterém si myslíte, 
že obsahuje alkohol, přejděte na použití benzínu, o kterém víte, že alkohol neobsahuje.

4. Pracovní nástroje a příslušenství
Při montáži pracovních nástrojů nebo příslušenství na kultivátor dodržujte pokyny, které jsou dodány společně 
s pracovními nástroji nebo příslušenstvím. Narazíte-li během montáže pracovního zařízení nebo příslušenství 
na jakýkoli problém, požádejte o radu autorizovaného prodejce.

8. OBSLUHA KULTIVÁTORU

1. STARTOVÁNÍ MOTORU

POZOR: Při startování motoru se ujistěte, zda je vypnuta spojka, abyste zabránili náhlému nekontrolovanému 
pohybu.
Spojka je zapnuta, je-li stisknuta páčka spojky a po uvolnění páčky dojde k vypnutí spojky.

 Postavte kultivátor na stabilní a rovnou půdu.

 V případě, že stroj nelze nastartovat, použijte při startování motoru sytič a nastavte ovládání 
          plynu do polohy sytiče. 

 Vytahujte zlehka rukojeť startéru, dokud neucítíte odpor a potom za rukojeť rázně zatáhněte.

POZOR: Zabraňte rychlému navinutí startovací rukojeti zpět na motor. Opatrně ji vraťte do výchozí polohy, 
aby nedošlo k poškození startéru.
Po nastartování motoru vraťte sytič do původní polohy.
Startování zahřátého motoru, nastartujte motor v normálních otáčkách.

2. SPOJKA (Viz obr. 4)
Stisknutím páčky spojky se zapojí pohon a kultivátor se začne pohybovat. Jakmile páčku spojky uvolníte, stroj 
se zastaví.
POZOR: Před použitím páčky spojky zpomalte.
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1. Páčka spojky pohonu

2. Stroj se nepohybuje

3. Stroj se pohybuje

Obr. 4

9. PROVOZ KULTIVÁTORU 
     A JEHO SEŘÍZENÍ

1. Seřízení předního kolečka (viz obr. 5)

Obr. 5

Používejte přední kolečko pro přesun kultivátoru po silnici. Zvedněte nahoru řídítka a postavte přední kolečko 
na zem.

2. Užitečné rady:
 Dochází-li při práci se strojem k trhavým pohybům směrem dopředu, stlačte dolů řídítka a nebude-li se 

stroj pohybovat dopředu, pohybujte řídítky do stran.
 Zatáčení: Při správném způsobu zatáčení během kultivace stlačte dolů řídítka, aby došlo k přesunutí těžiště 

k zadní části stroje a potom proveďte zatočení. Tímto způsobem provedete zatočení relativně snadno.
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3. Normální provozní náklon
Stlačte řídítka mírně dolů tak, aby se přední část stroje zvedla zhruba o 6 až 8°.

POZOR:

 Nepoužívejte kultivátor s noži, jejichž poloměr je větší než 150 mm.
 Bude-li stroj používat osoba, která není řádně proškolena, může dojít k zranění.
     Jsou-li nože zanesen blátem, kamínky atd., okamžitě zastavte motor a na bezpečném místě proveďte jejich 

očištění. Při čištění nožů vždy používejte pevné pracovní rukavice.
Po každém použití kultivátor zkontrolujte, zda se na něm nevyskytují žádné známky poškození nebo jiné závady, 
abyste zabránili jeho poškození.

10. ÚDRŽBA
Účelem plánu údržby je udržovat kultivátor v co nejlepším provozním stavu. Provádějte kontrolu nebo údržbu 
podle intervalů, které jsou uvedeny v plánu údržby.

VAROVÁNÍ 

Před prováděním jakékoli údržby zastavte motor. Musí-li být motor v chodu, ujistěte se, zda je pracovní prostor 
řádně odvětráván. Výfukové plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý.

Plán údržby

INTERVAL ÚDRŽBY

POLOŽKA
Každý den

Každý 
měsíc 
nebo 
20 hodin

Každé 
3 měsíce 
nebo 
50 hodin

Každých 
6 měsíců 
nebo 
100 hodin

Každý rok 
nebo 
300 hodin

Motorový olej Kontrola množství ●

Výměna ●

Vzduchový  ltr Kontrola ●

Vyčištění ●

Zapalovací 
svíčka Vyčištění - seřízení ●

Převodový olej Kontrola množství ●

Palivo Vyčištění* ●

Lanko spojky Seřízení* ● ●

Lanko plynu Seřízení* ●

Napnutí řemenu Seřízení* ● ●

* Předejte stroj autorizovanému servisnímu středisku.
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2. Výměna oleje
Vypouštějte olej, dokud je motor ještě teplý, aby bylo zaručeno jeho rychlé a úplné vypuštění

1. Sejměte víčko plnicího otvoru a vypusťte olej.
2. Doplňte olej do motoru a zkontrolujte jeho množství.
3. Po manipulaci s použitým olej si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Pro bližší informace a postupy prostudujte přiložený návod k obsluze motoru.
POZNÁMKA: Likvidujte prosím použitý motorový olej v souladu s platnými předpisy na ochranu životního 
prostředí.
Doporučujeme vám, abyste olej odevzdali v řádně utěsněných nádobách ve sběrném dvoře, aby byla zajištěna 
jeho recyklace. Nevyhazujte olej do odpadu a nevylívejte olej na zem.

3. Údržba vzduchového  ltru
Znečištěný vzduchový  ltr bude omezovat proudění vzduchu do karburátoru. Chcete-li zabránit poruše 
karburátoru. Provádějte pravidelnou údržbu vzduchového  ltru. Při provozu motoru ve velmi prašném prostředí 
provádějte údržbu v kratších intervalech.

VAROVÁNÍ 

Při čištění vložky vzduchového  ltru nikdy nepoužívejte benzín nebo rozpouštědla s nízkým bodem vzplanutí. 
Mohlo by dojít k požáru nebo k explozi.
POZOR: Nikdy neuvádějte do chodu motor bez vzduchového  ltru. Došlo by k rychlému opotřebování motoru.

4. Údržba zapalovací svíčky
Zapalovací svíčka musí mít správně seřízený odtrh a na svíčce nesmí být žádné usazeniny, aby byla zaručena 
správná funkce motoru.
a. Stroj odstavte a nechte jej vychladnout. Sejměte koncovku kabelu zapalovací svíčky.

VAROVÁNÍ 

Byl-li motor v chodu, tlumič výfuku bude velmi horký. Dávejte pozor, abyste se s tlumičem výfuku nedostali 
do kontaktu.

b. Proveďte vizuální kontrolu zapalovací svíčky. Je-li izolátor zapalovací svíčky prasklý nebo odštípnutý, 
svíčku vyhoďte.

c. Změřte odtrh zapalovací svíčky vhodnou měrkou. Odtrh by měl mít hodnotu 0,7 až 0,8 mm. Je-li to nutné, 
proveďte seřízení ohybem boční elektrody.

d. Nasaďte podložku zapalovací svíčky.
e. Pomocí klíče utáhněte novou zapalovací svíčku o 1/2 otáčky, aby došlo k stlačení podložky. Použijete-li 

původní zapalovací svíčku, po zašroubování ji utáhněte pouze o 1/2 až 1/4 otáčky.

POZOR:

Zapalovací svíčka musí být řádně utažena. Nesprávně utažená zapalovací svíčka se může velmi silně zahřívat 
a může způsobit poškození motoru. Nikdy nepoužívejte zapalovací svíčku s nesprávnou tepelnou hodnotou.
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5. Seřízení lanka spojky
Změřte vůli na konci páčky spojky
Vůle: 3 - 8 mm
Není-li tato vůle správná, povolte pojistnou matici a podle 
potřeby otáčejte seřizovacím šroubem doprava nebo doleva.
Po seřízení řádně utáhněte pojistnou matici. Potom nastartujte 
motor a zkontrolujte řádnou funkci páčky spojky.

1) POJISTNÁ MATICE
2) SEŘIZOVACÍ ŠROUB

11. PŘEPRAVA / ULOŽENÍ

VAROVÁNÍ 

Při přepravě kultivátoru otočte uzavírací ventil paliva do polohy OFF (UZAVŘENO) a udržujte kultivátor 
v rovné poloze, abyste zabránili rozlití paliva. Rozlité palivo nebo jeho výpary se mohou vznítit.
Před dlouhodobým odstavením a uložením stroje.
1. Ujistěte se, zda se ve skladovacím prostoru nevyskytuje nadměrná vlhkost a prach.
2. Vypusťte palivo

VAROVÁNÍ 

Benzín je extrémně hořlavý a v určitých podmínkách je výbušný. V prostoru pro uložení stroje nekuřte 
a nemanipulujte s otevřeným plamenem nebo se zdrojem jiskření.
3. Vytahujte rukojeť startéru, dokud neucítíte odpor. Pokračujte ve vytahování, dokud nebude zářez na 

rukojeti srovnán s otvorem na navíjecím startéru.
4. Vyměňte motorový olej.
5. Zakryjte kultivátor plastovou fólií.
Nenechávejte stát kultivátor tak, aby byla řídítka opřena o zem. V takovém případě by olej vnikl do válce nebo 
by došlo k rozlití paliva.

12. PORUCHY A POSTUPY PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

MOTOR 
NESTARTUJE

Radličky jsou v záběru Stlačte dolů řídítka

Odpojený kabel zapalovací svíčky Připojte kabel k zapalovací svíčce

Plyn není v poloze pro startování motoru Nastavte plyn do startovací polohy

Množství paliva je nedostatečné nebo je 
použito znečištěné palivo Doplňte čisté palivo

Zanesený palivový systém* Vyčistěte palivový systém

Zapalovací svíčka Vyčistěte zapalovací svíčku, zkontrolujte její 
odtrh nebo použijte novou zapalovací svíčku

Obr. 6

* Kontakujte autorizované servisní středisko.
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Karburátor přeplavený palivem 
Nastavte ovládání plynu na maximální 
otáčky a několikrát rychle za sebou 
zatáhněte za lanko startéru

MOTOR ZHASÍNÁ

Provoz motoru se sytičem Nastavte plyn do polohy pro nejvyšší 
otáčky

Kabel zapalovací svíčky není 
upevněn

Upevněte řádně koncovku kabelu 
zapalovací svíčky

Zanesený palivový systém Vyčistěte palivový systém a doplňte čisté 
palivo

Zanesený odvzdušňovací otvor ve 
víčku palivové nádrže Vyčistěte odvzdušňovací otvor ve víčku

Palivo je znečištěno Vypusťte palivo a proveďte jeho kontrolu.

Znečištěný vzduchový  ltr Vyčistěte  ltr nebo proveďte jeho výměnu

Karburátor Proveďte zkoušku

MOTOR SE 
PŘEHŘÍVÁ

Nedostatečné množství 
motorového oleje Doplňte olej do klikové skříně

Cirkulace vzduchu Očistěte naváděcí zařízení

Karburátor Proveďte zkoušku

CHOD MOTORU 
JE VE VYSOKÝCH 
OTÁČKÁCH 
NESTABILNÍ

Odtrh zapalovací svíčky Nastavte správný odtrh zapalovací svíčky

Nastavené volnoběžné otáčky pro 
karburátor nesouhlasí s údajem v 
návodu k obsluze

Nastavte volnoběžné otáčky v souladu 
s návodem pro obsluhu motoru

ZHASÍNÁNÍ 
MOTORU, 
PRACUJE-LI VE 
VOLNOBĚŽNÝCH 
OTÁČKÁCH

Zapalovací svíčka je 
opotřebovaná, odtrh zapalovací 
svíčky je příliš velký

Proveďte nastavení zapalování nebo 
použijte novou zapalovací svíčku

Karburátor Proveďte zkoušku

Znečištěný vzduchový  ltr Vyčistěte  ltr nebo proveďte jeho výměnu

13. TECHNICKÉ PARAMETRY

Model WD T-40
Záběr (cm) 40
Motor B&S 500 Series
Objem motoru (cm3) 158
Maximální výkon (kW/hp) 2,9/4,0
Otáčky motoru (ot/min.) 2800
Převodovka  jednorychlostní
Objem nádrže (l) 0,9
Počet nožů 4x4
Průměr nožů (cm) 30,5
Otáčky nožů(ot./min) cca 101
Minimální hloubka záběru (mm) cca 100
Rozměry dxšxv (cm) 137x50x100
Hmotnost (kg) 31
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
(dle dodatku IIA směrnice pro strojní zařízení)

My,

DE WILD BV
De Meeten 54
4706 NH ROOSENDAAL
Holland

tímto na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že stroj

KULTIVÁTOR GTM WD T-40 S BENZÍNOVÝM MOTOREM
kterého se týká toto prohlášení, splňuje podmínky následujících norem a směrnic:

98/37/EC, 2006/42/EC
a následujících příloh

TÜV SÜD Product Service GmbH Zerti zierstelle - München - Germany

Zaručená hladina hluku:

Model Výkon Hladina hluku Certi kát Číslo zkušebního protokolu

GTM WD T-40 4,0 HP 92 dB OR 007148 001 484030903920

Nederland / Pays-Bas / The Netherlands / Die Niederlande, Roosendaal 2010

M.C. de Wild

ed02 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Technische Handelmaatschappij  J. de Wild BV, 
De Meeten 54, 4706 NH, Roosendaal, Holland, tel. +31 (0)165 532992 zaručuje, že

benzinové kultivátory (od roku 2012): 

MTWDT40 Benzinový kultivátor WD T-40 B&S4.0
MTWDT60C Benzinový kultivátor WD T-60 GTE165 5.5HP

splňuje všechna příslušná ustanovení těchto evropských směrnic: 

 2004/108/ES Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 2006/42/EC Směrnice pro strojní zařízení (MD)
 2000/14/ES Emise hluku zařízení, která jsou určena pro použití ve venkovním 

prostoru, do okolního prostředí
 2005/88/ES kterou se upravuje směrnice 2000/14/ES 
 97/68/ES směrnice o emisích výfukových plynů
 2002/88/ES,  2004/26/ES and 2006/105/ES : které upravují  směrnici 97/68/ES 

Pro splnění ustanovení směrnice 2006/42/ES, byly použity následující normy: 

• EN 709:1997 +A4:2009  

Pro splnění všech ustanovení směrnice 2000/14/EC byl dodržen postup pro posuzování shody 
dle přílohy č.5 této směrnice.

Níže jsou uvedeny hladiny akustického výkonu a úroveň vibrací jsou: 

Product Naměřená 
hodnota Lwa 

Garantovaná 
hodnota Lwa 

Úroveň vibrací Měřeno dle 

Kultivátor WD T-40 93 dB(A) 93 dB(A) Max ah = 7.6 m/s2 EN1033:1995 

Kultivátor WD T-60 93 dB(A) 93 dB(A) Max ah = 5.1 m/s2 EN1033:1995 

Roosendaal, 26. 11. 2012

M.C. de Wild    Tom Adam
CEO     CTO (osoba pověřená sestavením technické dokumentace)
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PREDSLOV

Ďakujeme za kúpu kultivátora GTM PROFESSIONAL WD T-40.

Táto príručka sa vzťahuje na prevádzku a údržbu kultivátora WD T-40. Všetky informácie v tejto publikácii 
sú založené na najnovších informáciách o výrobku, ktoré sú dostupné v čase schválenia na tlač. Vyhradzujeme 
si právo kedykoľvek vykonať zmeny bez oznámenia a bez vzniku akýchkoľvek povinností.

Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať bez písomného povolenia.

Túto príručku sa považuje za trvalú súčasť kultivátora a v prípade jeho ďalšieho predaja sa musí odovzdať spolu 
s ním.
Špeciálnu pozornosť venujte prehláseniam, pred ktorými sa nachádzajú nasledovné slová:

NEBEZPEČENSTVO

Označuje vysokú pravdepodobnosť vážneho zranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov.

POZOR

Označuje pravdepodobnosť zranenia alebo poškodenia vybavenia v prípade nedodržania pokynov.

POZNÁMKA

Označuje pravdepodobnosť poškodenia vybavenia v prípade nedodržania pokynov.

VÝSTRAHA

Kultivátor WD T-40 sme navrhli na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v prípade prevádzky v súlade s pokynmi. 
Pred prevádzkou kultivátora si prečítajte a porozumejte príručke vlastníka. Nedodržanie tohto pokynu môže 
mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie vybavenia.

POZNÁMKA

Ak dôjde k problému, prípadne ak budete mať akékoľvek otázky o kultivátore, poraďte sa s autorizovaným 
predajcom výrobkov GTM PROFESSIONAL.
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MONTÁŽ 
1: Otvorte kartón a vyberte všetky súčasti stroja .. 
2: Použitím skrutiek, krycích matiek a podložiek 
upevnite riadne riadidlá pomocou vystužovací 
tyčky. 
 

 

3: Pomocou spojnice riadidiel (locate suit) 
zastabilizujte riadidlá. 
 
 

 
4: Pomocou skrutiek, krycích matiek a podložiek 

pripevnite riadidlá k hlavnej tyči. 

 

5: Pomocou klipsov zafixujte lanka k stroju.  
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1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VÝSTRAHA Týmto predbežným opatreniam venujte v záujme vašej bezpečnosti a bezpečnosti 
iných osôb špeciálnu pozornosť.

 

 Pred prevádzkou kultivátora si príručku pozorne prečítajte.

  Rotujúce časti sú ostré a otáčajú sa vysokou rýchlosťou. Náhodný kontakt môže spôsobiť 
vážne zranenie. Počas prevádzky motora udržiavajte ruky a nohy mimo dosah týchto 
častí. Pri čistení kultivačných nožov, prípadne pri kontrole alebo výmene kultivačných 
nožov použite na ochranu vašich rúk ťažké rukavice.

POZNÁMKY

 Kultivátor udržiavajte v dobrom prevádzkovom stave. Prevádzka kultivátora v zlom alebo pochybnom 
stave môže mať za následok vážne zranenie.

 Ubezpečte sa, že všetky bezpečnostné zariadenia sú v prevádzkovom stave a výstražné štítky sú na svojom 
mieste. Tieto položky sú namontované kvôli vašej bezpečnosti.

 Ubezpečte sa, že bezpečnostný kryty sú na svojom mieste.
 Informujte sa o spôsobe rýchleho zastavenia motora v prípade núdze. Porozumejte používaniu všetkých 

ovládacích prvkov.
 Riadidlá držte pevne. Počas zapojenia spojky majú tendenciu zdvíhať sa. Pred prevádzkou skontrolujte 

ovládateľnosť zapojenia a odpojenia spojky. 
 Používajte odolnú obuv s úplným krytím, pretože prevádzka tohto kultivátora naboso alebo s topánkami 

s otvorenou špičkou, prípadne sandálmi, zvyšuje riziko zranenia.
 Pri otáčaní alebo ťahaní čelom ku kultivátoru buďte opatrní.

Bezpečnosť detí
 Počas používania akéhokoľvek vonkajšieho zariadenia v ich blízkosti udržiavajte deti vždy vo vnútri a pod 

dozorom. Malé deti sa pohybujú rýchlo a kultivátor a kultivačná činnosť ich veľmi priťahuje.
 Nikdy nepredpokladajte, že deti zostanú na mieste, kde ste ich videli naposledy. Buďte ostražití a v prípade, 

že sa deti dostanú do danej oblasti, kultivátor vypnite.
 Deťom nikdy nedovoľte ovládať kultivátor, a to ani v prípade dohľadu dospelej osoby.

Nebezpečenstvo vyhodených predmetov

Predmety zasiahnuté rotujúcimi kultivačnými nožmi môžu byť z kultivátora vyhodené veľkou silou a môžu 
spôsobiť vážne zranenie.
 Pred kultivovaním odstráňte z oblasti kultivovania prútiky, veľké kamene, drôty, sklo atď. Kultivovanie 

vykonávajte len počas denného svetla.
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 Časti vyhodené z opotrebovaných alebo poškodených kultivačných nožov môžu spôsobiť vážne zranenie. 
Kultivačné nože skontrolujte pred každým použitím kultivátora.

 Benzín je extrémne horľavý a benzínové výpary môžu vybuchnúť. Pri manipulácii s benzínom buďte 
mimoriadne opatrní.

POZNÁMKY

 Palivo dopĺňajte na dobre vetranom mieste a pri vypnutom motore. Pred doplnením paliva nechajte motor 
vychladnúť. Výpary z paliva alebo rozliate palivo sa môžu vznietiť.

 Počas prevádzky sa motor a výfukový systém veľmi zohrejú a horúce zostanú aj chvíľu po zastavení. 
Kontakt s horúcimi komponentami motora môže spôsobiť popáleniny a niektoré materiály to môže zapáliť.

 Zabráňte dotyku horúceho motora alebo výfukového systému.
 Pred vykonaním údržby alebo uložením kultivátora vo vnútri nechajte motor vychladnúť.

Nebezpečenstvo otravy oxidom uhoľnatým
Výfukové plyny obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý, plyn bez farby a zápachu. Dýchanie výfukových plynov 
môže spôsobiť stratu vedomia a môže viesť k smrti.
Ak motor naštartujete v uzavretej alebo dokonca aj v čiastočne uzavretej oblasti, vzduch, ktorý dýchate, môže 
obsahovať nebezpečné množstvo výfukových plynov. Hromadeniu výfukových plynov zabráňte zabezpečením 
dostatočného vetrania.

Prevádzka na svahu
 Pri vykonávaní kultivácie na svahu uchovávajte v palivovej nádrži menej ako 2/3 objemu paliva, aby ste 

minimalizovali rozliatie paliva.
 Pri zmene smeru kultivátora na svahu buďte veľmi opatrní.
 Kultivátor nepoužívajte na svahu so sklonom viac ako 10°.

VÝSTRAHA

Maximálny bezpečný uhol sklonu je stanovený len ako referencia a musí sa stanoviť podľa typu nástroja. 
Pred naštartovaním motora skontrolujte, či kultivátor nie je poškodený a či je v dobrom stave. Kvôli vašej 
bezpečností a bezpečnosti iných osôb dávajte pri používaní kultivátora smerom hore alebo dole svahom 
mimoriadny pozor.

2. UMIESTNENIE BEZPEČNOSTNÉHO ŠTÍTKU
Tieto štítky sú umiestnené v pravom dolnom rohu z pohľadu vašej pracovnej strany.
Tieto štítky vás varujú pred potenciálnymi nebezpečenstvami, ktoré môžu mať za následok zranenie. Štítky, 
bezpečnostné poznámky a preventívne opatrenia popísané v tejto príručke si pozorne prečítajte.

Ak štítok odpadne alebo sa jeho prečítanie stane ťažké, ohľadom výmeny sa obráťte na predajcu výrobkov 
GTM PROFESSIONAL.
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Obr. 1

3. MODELOVÉ A SÉRIOVÉ ČÍSLO

Príručka je veľmi dôležitá. Oboznámenie sa s príručkou je veľmi užitočné pri montáži, prevádzke a údržbe. 
Pri prvom použití kultivátora musíte vyplniť záručnú kartu podľa záručných položiek, čo je užitočné pre 
neskoršiu údržbu.
Na štítku modelu sa nachádza modelové a sériové číslo kultivátora. Spoločnosť GTM PROFESSIONAL 
vykonáva záruku len podľa vášho modelového a sériového čísla.

▲ Každý kultivátor má svoj vlastný štítok modelu a tento štítok sa nachádza v ľavom dolnom rohu z pohľadu 
vašej pracovnej strany.

▲ Formát štítku modelu je uvedený na obr. 2

Obr. 2
▲ Úplné modelové a sériové číslo na záručnej karte.

Benzinový kultivátor

LWA

dB93

DE WILD BV  De Meeten 54  4706 NH ROOSENDAAL Holland

Model WD T-40
Motor B&S500
Objem motoru 158cc
Hmotnost 31 kg
Rok výroby  

Otáčky  2800 ot/min
Max. výkon motoru 4 HP
Záběr  400mm
Modelové číslo  MTWDT40
Seriové číslo
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4. SERVIS

V prípade akýchkoľvek otázok o montáži, prevádzke a údržbe sa obráťte na vášho predajcu. Pred zavolaním 
si overte číslo modelu a sériové číslo. Ak bude informácia správna, získate včasný servis.

5. POUŽITEĽNÝ ROZSAH

Kultivátor je vhodný na kultivovanie piesočnatej zeminy a ílovitej zeminy s baldachýnovým zeleninovým 
základom a suchou zemou. Pri burinatých a hlbokých pozemkoch odstráňte burinu pred používaním kultivátora 
na kultivovanie zeme.

6. ČASTI KULTIVÁTORA

Obr. 3

1. Ovládacia zostava škrtiacej klapky 7. Ťažná tyč
2. Uchopenie rukoväte 8.    Ochranny kryt
3. Páka hnacej spojky 9. Zostava čepele
4. Káblová jednotka 10. Prívodné vahadlo
5. Riadilo a konzola 11. Samonastavovacie koliesko
6. Motor
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7. KONTROLA PRED PREVÁDZKOU

Kontrola pred prevádzkou je veľmi dôležitá a súvisí s:

 pracovnou efektivitou

 pracovnou bezpečnosťou a pohodlím

 prácou v dobrom stave.

1. MOTOROVÝ OLEJ

NEBEZPEČENSTVO: Prevádzka motora s nízkou hladinou motorového oleja pôsobí vážne poškodenie 
motora.

 Vyberte uzáver plniaceho hrdla oleja a odmerku dočista utrite.



 Pred každým použitím skontrolujte množstvo olejovej náplne!

 Odmerku vložte do plniaceho hrdla oleja, ale nezaskrutkujte ju.

 Ak je hladina nízka, do plniaceho hrdla oleja dolejte odporúčaný olej.

Používajte vysokodetergentný olej prémiovej kvality pre 4-taktové motory

POZOR: Používanie nedetergentného oleja alebo oleja pre 2-taktné motory môže skrátiť životnosť motora.

2. PREVODOVÝ OLEJ

 Kultivátor umiestnite na rovný povrch a vyberte uzáver plniaceho hrdla oleja.

 Hladina oleja by mala byť zároveň s dolným okrajom otvoru plniaceho hrdla oleja.

 Ak je hladina nízka, dolejte vysokokvalitný motorový olej.

3. PALIVO

 Používajte len bezolovnaté palivo.

 Nikdy nepoužívajte zmes oleja/benzínu ani znečistený benzín. Zabráňte preniknutiu nečistôt, prachu alebo 
vody do palivovej nádrže.

POZOR: Neprepĺňajte nad červenú čiaru hladiny.

VÝSTRAHA

 Benzín je mimoriadne horľavý a pri určitých podmienkach je výbušný.
 Palivo dopĺňajte na dobre vetranom mieste a pri vypnutom motore. V oblasti, kde dolievate palivo, 

prípadne kde skladujete benzín, nefajčte ani nedovoľte prítomnosť plameňov alebo iskier.
 Palivovú nádrž neprepĺňajte (v plniacom hrdle sa nesmie nachádzať žiadne palivo). Po doplnení paliva 

sa ubezpečte, že uzáver nádrže je správne a bezpečne zatvorený.
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 Dávajte pozor, aby ste palivo pri jeho dopĺňaní nerozliali. Rozliate palivo alebo palivové výpary sa môžu 
vznietiť. V prípade rozliatia paliva sa pred naštartovaním motora ubezpečte, že daná oblasť je suchá.

 Zabráňte opakovanému alebo dlhodobému kontaktu s pokožkou, prípadne dýchaniu výparov.
 Nikdy nepoužívajte benzín s obsahom alkoholu ani nikdy nepoužívajte zmes benzínu a alkoholu, ktorá 

obsahuje viac ako 10 % etanolu.

POZNÁMKY

 Na poškodenie palivového systému alebo problémy s výkonom motora v dôsledku použitia palív 
s obsahom alkoholu sa záruka nevzťahuje. Spoločnosť GTM PROFESSIONAL nemôže schváliť použitie 
palív s obsahom metanolu, pretože dôkazy o ich vhodnosti ešte nie sú úplné.

 Pred zakúpením paliva na neznámej čerpacej stanici sa pokúste zistiť, či palivo obsahuje alkohol, a ak 
áno, overte si typ a percentuálny podiel použitého alkoholu. Ak si počas používania benzínu s obsahom 
alkoholu, prípadne benzínu, o ktorom si myslíte, že obsahuje alkohol, všimnete akékoľvek neželané 
prevádzkové príznaky, prejdite na benzín, o ktorom viete, že alkohol neobsahuje.

4. Nástroje a nástavce
Pri montáži nástroja alebo nástavca na kultivátor postupujte podľa pokynov dodaných s daným nástrojom alebo 
nástavcom. Ak pri montáži nástroja alebo nástavca narazíte na akýkoľvek problém alebo ťažkosť, o pomoc 
požiadajte vášho predajcu.

8. PREVÁDZKA KULTIVÁTORA

1. NAŠTARTOVANIE MOTORA

POZOR: Ubezpečte sa, že je spojka zapojená, aby ste zabránili náhodnému nekontrolovanému pohybu 
po naštartovaní motora.
Spojka sa zapája potiahnutím páky spojky a odpája sa uvoľnením páky.

 Kultivátor dajte na stabilný a rovný povrch.

 V prípade, že stroj nemožno naštartovat na naštartovanie motora použite sýtič tak, 

             že ovládanie škrtiacej klapky dáte do polohy sýtiča.

 Štartovaciu rúčku jemne ťahajte, kým nepocítite odpor a potom rýchlo potiahnite.

POZOR: Nedovoľte, aby sa štartovacia rúčka vymrštila späť proti motoru. Pomaly ju vráťte, aby ste zabránili 
poškodeniu štartéra.
Po naštartovaní motora vráťte sýtič do pôvodnej polohy.         
Teplý štart s normálnou rýchlosťou na naštartovanie motora.

2. SPOJKA (pozri obr. 4)
S kultivátorom sa pohnite potiahnutím páky spojky a zastavte ho uvoľnením páky.
POZOR: Pred použitím páky spojky spomaľte.
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1. Páka hnacej spojky

2. Zapojená

3. Odpojená

Obr. 4

9. PREVÁDZKA A NASTAVENIE 
    KULTIVÁTORA

1. Nastavenie predného kolesa (pozri obr. 5)

Obr. 5

Predné koleso použite na pohyb kultivátora na ceste, a to zdvihnutím riadidiel nahor a položením predného 
kolesa na zem.

2. Tipy:
 V prípade trhavého pohybu stroja vpred počas kultivovania stlačte riadidlá nadol a ak sa stroj nebude 

pohybovať dopredu, riadidlá presuňte zo strany na stranu.
 Zabočenie: správny spôsob vykonania zabočenia počas činnosti kultivovania je spustenie riadidiel nadol, 

aby ste ťažisko presunuli smerom k zadnej časti a následne vykonajte zabočenie. Umožníte tak relatívne 
ľahké vykonanie zabočenia.
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3. Normálny prevádzkový uhol
Riadidlá jemne spustite nadol, aby sa predná časť stroja zdvihla o približne 6 - 8°.

POZOR:

 Nepoužívajte kultivátor, v ktorom polomer nože presahuje 150 mm.
 Ak dovolíte, aby tento kultivátor ovládala akákoľvek osoba bez riadnych pokynov, môže dôjsť k zraneniu.
 V prípade upchania nože blatom, štrkom atď. okamžite vypnite motor a nože na bezpečnom mieste 

vyčistite. Pri čistení nože určite použite ťažké rukavice.
Poškodeniu zabránite tak, že pri každom použití kultivátora po poslednej predchádzajúcej prevádzke skontrolujte 
na kultivátore prítomnosť akýchkoľvek známok poškodenia alebo iných porúch.

10. ÚDRŽBA
Účelom plánu údržby je udržať kultivátor v najlepšom prevádzkovom stave. Kontrolu alebo servis vykonávajte 
podľa plánu v nižšie uvedenej tabuľke.

VÝSTRAHA 

Pred vykonaním akejkoľvek údržby vypnite motor. Ak motor musí byť v prevádzke, ubezpečte sa, že oblasť je 
dobre vetraná. Výfukové plyny obsahujú jedovatý plyn oxidu uho

* Odovzdajte stroj autorizovanému servisu

ľnatého.

Plán údržby

PRAVIDELNÝ PLÁN 

POLOŽKA 
Denne

Každý 
mesiac 
alebo 
20 hod.

Každé 
3 mesiace 
alebo 
50 hod.

Každých 
6 mesiacov 
alebo 
100 hod.

Každý 
rok 
alebo 
300 hod.

Motorový olej Skontrolujte 
hladinu ●

Vymeňte ●

Vzduchový � lter Skontrolujte ●

Vyčistite ●

Zapaľovacia sviečka Vyčistite - znovu 
nastavte ●

Prevodový olej Skontrolujte 
hladinu ●

Palivo Vyčistite* ●

Kábel spojky Nastavte* ●●

Kábel škrtiacej klapky Nastavte* ●

Napnutie remeňa Nastavte* ●●
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2. Výmena oleja
Olej vypustite, keď je motor stále teplý, aby ste zaručili rýchle a úplné vypustenie

1. Vyberte uzáver plniaceho hrdla oleja a vypustite olej.
2. Dolejte olej a skontrolujte hladinu.
3. Po manipulácii s použitým olejom si ruky umyte mydlom a vodou.

Pre bližšie informácie proštudujte priložený návod na použitie motora.
POZNÁMKA: Použitý motorový olej zlikvidujte v nádobe, ktorá je zlučiteľná so životným prostredím.
Navrhujeme vám, aby ste ju v utesnenej nádobe odniesli do vášho miestneho servisu kvôli spracovaniu. 
Nevyhadzujte ho do odpadu ani ho nevylievajte na zem.

3. Servis vzduchového  ltra
Znečistený vzduchový  lter zabráni prúdeniu vzduchu do karburátora. Poruche karburátora zabráňte nasledovne: 
Pravidelne vykonávajte servis vzduchového  ltra. Pri prevádzke motora v mimoriadne prašných oblastiach 
vykonávajte servis častejšie.

VÝSTRAHA 

Na čistenie vložky vzduchového  ltra nikdy nepoužívajte benzín ani rozpúšťadlá s nízkym bodom vzplanutia. 
Môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
POZOR: Motor nikdy neprevádzkujte bez vzduchového  ltra. Následkom toho dôjde k rýchlemu opotrebovaniu 
motora.

4. Servis zapaľovacej sviečky
Kvôli zabezpečeniu správnej prevádzky motora musí mať zapaľovacia sviečka správne iskrište a nesmie 
obsahovať povlak.
a.      Stroj odstavte a nechajte ho vychladnúť. Vyberte veko zapaľovacej sviečky.

VÝSTRAHA 

Tlmič bude veľmi horúci v prípade, že bol motor v prevádzke. Dávajte pozor, aby ste sa tlmiča nedotkli.

b. Zapaľovaciu sviečku vizuálne skontrolujte. Ak je izolátor prasknutý alebo odlúpený, vyhoďte ju.
c. Pomocou špáromeru odmerajte iskrište sviečky. Iskrište musí mať 0,7 - 0,8 mm a podľa potreby 

ho napravte ohnutím bočnej elektródy.
d. Pripevnite podložku sviečky.
e. Novú zapaľovaciu sviečku dotiahnite o 1/2 otočenia pomocou kľúča, aby ste podložku stlačili. Ak sviečku 

používate opätovne, po usadení sviečky by to malo byť len 1/2 - 1/4 otočenia.

POZOR:

Zapaľovacia sviečka musí byť dotiahnutá pevne. Nesprávne dotiahnutá sviečka sa môže veľmi zohriať a môže 
dôjsť k poškodeniu motora. Nikdy nepoužívajte zapaľovaciu iskru s nesprávnym teplotným rozsahom.
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5. Nastavenie kábla spojky
Vôľu odmerajte na vrchole páky
Vôľa: 3 - 8 mm
Ak je vôľa nesprávna, uvoľnite poistnú maticu a nastavovaciu 
skrutku otočte podľa potreby smerom dnu alebo von.
Po nastavení bezpečne dotiahnite poistnú maticu. Následne 
naštartujte motor a skontrolujte správnu činnosť páky spojky.

1) POISTNÁ MATICA
2) NASTAVOVACIA SKRUTKA

11. PREPRAVA / USKLADNENIE

VÝSTRAHA 

Pri preprave kultivátora vypnite palivový ventil a kultivátor udržiavajte vodorovne, aby ste zabránili rozliatiu 
paliva. Výpary z paliva alebo rozliate palivo sa môžu vznietiť.
Pred uskladnením zariadenia na dlhú dobu.
1. Ubezpečte sa, že sa v skladovacej oblasti nenachádza nadmerná vlhkosť a prach.
2. Vypustite palivo

VÝSTRAHA 

Benzín je vysoko horľavý a pri určitých podmienkach výbušný. V danej oblasti nefajčte ani neumožnite 
prítomnosť plameňov alebo iskier.
3. Štartovaciu rukoväť ťahajte, kým nepocítite odpor. V ťahaní pokračujte, kým sa zárez na štartovacom 

ťahadle nezarovná s otvorom na odrazovom štartéri.
4. Vymeňte motorový olej.
5. Kultivátor prikryte plastovou plachtou.
Riadidlá kultivátora nedávajte na zem. Bude to mať za následok preniknutie oleja do valca alebo únik paliva.

12. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE

MOTOR SA 
NECHCE 
NAŠTARTOVAŤ

Čepeľ je zapojená Riadidlá potlačte nadol

Drôt zapaľovacej sviečky je odpojený K zapaľovacej sviečke pripojte drôt

Škrtiaca klapka nie je v štartovacej 
polohe

Škrtiacu klapku zatlačte do štartovacej 
polohy

Hladina paliva je nízka alebo palivo nie 
je čisté Dolejte čisté palivo

Palivové vedenie je upchané Prepláchnite palivové vedenie

Zapaľovacia sviečka
Vyčistite zapaľovaciu iskru, skontrolujte 
iskrište zapaľovacej sviečky alebo 
vymeňte za novú

Obr. 6
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Do karburátora sa dostal benzín Škrtiacu klapku stlačte na najvyššiu 
rýchlosť, často vyťahujte štartér motora

ZHASNUTIE 
MOTORA

Používajte v polohe sýtiča 
a štartovania

Škrtiacu klapku dajte do polohy najvyššej 
rýchlosti

Drôt zapaľovacej sviečky nie je 
utesnený Dotiahnite drôt zapaľovacej sviečky

Výstupný otvor uzáveru palivovej 
nádrže je upchaný

Palivové vedenie prepláchnite a potom 
pridajte čisté palivo

Zanesený odvzdušňovací otvor ve 
víčku palivové nádrže Vyčistite výstupný otvor uzáveru

Palivo je znečistené Vypustite palivo a dolejte čisté palivo

Vzduchový  lter je znečistený Vyčistite ho alebo vymeňte

Karburátor Vykonajte preskúšanie

PREHRIATIE 
MOTORA

Hladina motorového oleja je nízka Do kľukovej skrine pridajte mazivo

Prúdenie vzduchu Vyčistite riadenie smeru vzduchu

Karburátor  Vykonajte preskúšanie

NESTABILITA 
MOTORA PRI 
PREVÁDZKE 
VO VYSOKEJ 
RÝCHLOSTI

Iskrište zapaľovacej sviečky Znovu nastavte iskrište zapaľovacej 
sviečky

Otáčky voľnobehu karburátora nie 
sú v súlade s príručkou

Otáčky voľnobehu znovu nastavte podľa 
príručky motora

ZHASNUTIE PRI 
VOĽNOBEŽNÝCH 
OTÁČKACH 
MOTORA

Zapaľovacia sviečka je 
opotrebovaná, zapaľovacie iskrište 
je príliš široké

Znovu nastavte frekvenciu zapaľovania 
alebo zapaľovaciu sviečku vymeňte za 
novú

Karburátor Vykonajte preskúšanie

Vzduchový  lter je znečistený Vyčistite ho alebo vymeňte

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

WD T-40
40

B&S 500 Series
158

2,9 / 4,0
2800

jednorýchlostná
0,9
4x4
30,5

cca 101
cca 100

137x50x100
31

Model
Záber (cm) 
Motor
Objem motora (cm3)
Maximálny výkon (kW/hp)
Otáčky motora (ot/min)
Prevodovka
Objem nádrže (l)
Počet nožov
Priemer nožov (cm)
Otáčky nožov (ot/min)
Minimálna hĺbka záberu (mm)
Rozmery dxšxv (cm)
Hmotnosť (kg)
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KULTIVÁTOR WD T-40 GTM PROFESSIONAL

Príručka 15

PREHLÁSENIE O ZHODE ES PRE STROJOVÉ ZARIADENIE
(podľa prílohy IIA smernice o strojových zariadeniach)

My,

spoločnosť DE WILD BV
De Meeten 54
4706 NH ROOSENDAAL
Holandsko

týmto prehlasujeme, na našu vlastnú zodpovednosť, že strojové zariadenie

BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR GTM WD T-40,
na ktorý sa toto prehlásenie vzťahuje, je v súlade s podmienkami nasledovných smerníc:

98/37/ES, 2006/42/ES
a s nasledovnými doplnkami

TÜV SÜD Product Service GmbH Zerti zierstelle - Mníchov - Nemecko

Garantovaná úroveň hluku:

Model Výkon  Úroveň hluku Certi kát  Správa o preskúšaní č.

GTM WD T-40 4,0 ks 92 dB OR 007148 001 484030903920

Nederland/Pays-Bas/The Netherlands/Die Niederlande/Holandsko, Roosendaal 2010

M.C. de Wild

ed02 

ES VYHLÁSENIE O ZHODE
Technische Handelmaatschappij  J. de Wild BV,  
De Meeten 54, 4706 NH, Roosendaal, Holland, tel. +31 (0)165 532992 zaručuje, že 

benzinové kultivátory (od roku 2012): 

MTWDT40 Benzinový kultivátor WD T-40 B&S4.0
MTWDT60C Benzinový kultivátor WD T-60 GTE165 5.5HP

 

spĺňa všetky príslušné ustanovenia týchto európskych smerníc: 

 2004/108/ES Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
 2006/42/EC Smernice pre strojné zariadenia (MD) 
 2000/14/ES Smernica o emisiách hluku zariadení, ktoré sú určené pre použitie vo vonkajšom 

priestore, do okolitého prostredia 
 2005/88/ES ktorou sa upravuje smernica 2000/14/ES 
 97/68/ES smernice o emisiách výfukových plynov 
 2002/88/ES,  2004/26/ES and 2006/105/ES : ktorou sa upravuje  smernica 97/68/ES 

 
Pre splnenie ustanovení smernice 2006/42/ES, boli použité nasledujúce normy: 
EN 709:1997 +A4:2009  
 

Pre splnenie všetkých ustanovení smernice 2000/14/EC bol dodržaný postup posudzovania zhody podľa 
prílohy č.5 tejto smernice. 

Nižšie sú uvedené hladiny akustického výkonu a úroveň vibrácií sú: 

Product Nameraná 
hodnota Lwa 

Garantovaná 
hodnota Lwa 

Úroveň vibrácií sú Merané 
podľa 

Kultivátor WD T-40 93 dB(A) 93 dB(A) Max ah = 7.6 m/s2 EN1033:1995 

Kultivátor WD T-60 93 dB(A) 93 dB(A) Max ah = 5.1 m/s2 EN1033:1995 

 

Roosendaal, 26.11. 2012 

 

 

M.C. de Wild    Tom Adam 
CEO     CTO (osoba poverená zostavením technickej dokumentácie) 
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