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1 BEVEZETÉS 

 

 

Köszönjük, hogy az AGRITEC FLORA elektromos metszőollót választotta! 

Cégünk megalapodása óta a műszaki és technológia fejlesztésre öszpontosított. 

Az Ön választásának köszönhetően technikusaink folyamatosan fejlesztik termékeinket. 

 

Ez a kézikönyv a Vesco Italy által szállított termék alap felszereltségébe tartozik. 

Rongálódás vagy elvesztés esetén kérjen másolatot forgalmazójától. 

 

A gép működtetése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. 

EZT A KÉZIKÖNYVET  TARTSA MEG A GÉP TELJES ÉLETCIKLUSA ALATT. 

Ez a kézikönyv tartalmazza a használati utasítást, a kockázatértékelőket, a karbantartást, hibakeresést és  

a szóban forgó gép pótalkatrészeinek listáját. Az jogszabályoknak megfelelően a potenciális veszélyes 

helyzetekre vonatkozó információk a lent található szimbólumok segítségével azonosíthatóak. A gyártó nem 

vállal felelősséget a személyeknek vagy állatoknak okozott sérülésekért és/vagy anyagi kárért, mennyiben  

a terméket nem a jelen kézikönyvben foglalt utasításoknak megfelelően használják, vagy nincs a készűlék az 

előírtak által karbantartva. Annak ellenére, hogy a gyártó a kockázatok csökkentése érdekében betartotta  

a gyártásra, biztonságra vonatkozó követelményeket, a megfelelő kivitelezés szabályait és igénybe vette  

a piacon elérhető biztonsági rendszereket. A fennmaradó kockázatok továbbra is fennáll; az ilyen 

fennmaradó kockázatok további csökkentése a felhasználó felelőssége, akinek meg kell felelnie az 

üzemeltető és a karbantartási kézikönyvben foglalt szabályoknak. A metszőollókat úgy tervezték, hogy  

bármilyen típusú növényzetet tudjon metszeni, amely átmérője nem nagyobb, mint a kézikönyv adott 

részében feltüntetett. 

A készülék átvételekor gondosan győződjön meg róla, hogy a berendezés sértetlen, szabványos tartozékokkal 

van felszerelve, és mentes az összeszerelési hibáktól. 

  



1.1 BEVEZETÉS 

A CSOMAG TARTALMA: 

 

Elektromos metszőolló, 2 lítium akkumulátor, akkumulátor töltő, szerszámkészlet a karbantartáshoz, 

használati útmutató, beleértve a megfelelőségi nyilatkozatot és a jótállási tanúsítványt. 

 

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT. 

 
Köszönjük, hogy AGRITEC terméket vásárolt. ha helyesen használják és tartja karban akkor, biztosak vagyunk 

benne, hogy ez az eszköz optimális és tartós működést biztosít, és ezáltal segít felgyorsítani munkáját.  

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

A készülék számos használható vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz. 

A megfelelő ártalmatlanítás érdekében a kereskedőhöz vagy egy engedélyezett szervizközponthoz kell vinni. 

Legyen figyelemmel az Ön országában lévő környezetvédelmi szabályokra! 

 
 

2 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 

2.1 TARTSA MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT 

Ez a kézikönyv fontos információkat és használati utasításokat tartalmaz a készülékhez:  

Ezt a használati útmutatót teljes egészében el kell olvasni a készülék használata vagy a karbantartása előtt 

Szigorúan tartsa be a dokumentumban található utasításokat és illusztrációkat. 

Ez a használati útmutató hasznos jelzéseket és információkat tartalmaz a következő címmel: 

CAUTION, DANGER, NOTICE 

A NOTICE további információkat nyújt, tisztáz egy pontot, vagy részletesen illusztrál egy követendő lépést. 

CAUTION vagy DANGER jelek akkor jelennek meg a leírásban, amikor a leírtak be nem tartása potenciális 

balesetet, anyagi kárt vagy súlyos sérülést okozhat a felhasználónak. A CAUTION (§) azt jelzi, hogy ha nem a 

leírába foglaltak nincsneke követve, akkor a károkat nem fedezi a jótállás, így a javítási költségek a tulajdonost 

terhelik.  

A készülék biztonsági jelzései megegyeznek a leírásban foglaltakkal. A készülék használata előtt keresse meg 

és olvassa el ezeket a jeleket. Azonnal cserélje ki a részben olvashatatlan vagy sérült jelzéseket. 

A készülék biztonsági jelzéseinek pozicionálási rajzához lásd a "BIZTONSÁGI JELZÉSEK" szakaszt.  

A kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható az AGRITEC írásos engedélye nélkül. 

Az ebben a kézikönyvben bemutatott műszaki jellemzők és illusztrációk jelzésként szolgálnak, és semmilyen 

esetben sem szerződésesek. Az AGRITEC fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa vagy fejlessze 

termékeit, ahogy azt szükségesnek tartja, anélkül, hogy ezt közölnie kellene az ügyfelekkel. 

Ez a kézikönyv a készülék szerves részét képezi, és átvitel esetén csatolni kell. 

  



2.2 CE JELÖLÉS  

FLORA-PC40 ollók tervezése és gyártása során az AGRITEC eleget tett a vonatkozó európai jogszabályi 

rendelkezések, nevezetesen a következő 

2006/42/EK irányelv (gépirányelv) 

2004/108/EK irányelv (elektromágneses összeférhetőség) 

2006/95/EK irányelv (kisfeszültség) 

értékeléséből eredő kötelezettségeknek. 

A gyártó a következő európai szabványokat és műszaki előírásokat alkalmazta a fent említett európai 

jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzésére: 

1. EN ISO 1037:1995+A1:2008: GÉPEK BIZTONSÁGA 

-Véletlen indítás megelőzése. 

2. EN ISO 3746:2010: AKUSZTIKÁK 

-A zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomással 

-A fényvisszaverő felület vezérlésének módszere burkolófelületen történő méréssel. 

3. ISO 7000:2012: GRAFIKUS SZIMBÓLUM A BERENDEZÉSEKEN VALÓ HASZNÁLATRA 

-Regisztrált szimbólumok. EN ISO 11202:2010: AKUSZTIKÁK 

-Gépek és berendezések által kibocsátott zaj 

-A munkahelyi és egyéb meghatározott pozíciók hangnyomásszintjének mérése 

-Helyszíni vezérlési 

4. EN ISO 12100:2010: A GÉPEK BIZTONSÁGA  

-Alapvető fogalmak, általános tervezési elvek 

5. EN ISO 13849A :2008: GÉPEK BIZTONSÁGA 

A vezérlőrendszerek biztonsággal kapcsolatos részei  

A tervezés általános elvei. 

6. EN ISO 13857:2008: GÉPEK BIZTONSÁGA  

-Biztonsági távolságok a felső és alsó végtagok veszélyes területek elérésének megakadályozására. 

7. EN 60204-1:2018: GÉPEK BIZTONSÁGA 

-Elektromos gépi berendezések 

-1. rész: Általános szabályok. 

8. EN ISO 14982:1998: MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI GÉPEK 

-Elektromágneses összeférhetőség 

-Vizsgálati módszerek és elfogadási kritériumok. 

9. EN ISO 20643:2008+Al :2012: MECHANIKAI REZGÉSEK0 

-Hordozható és kézi gépek 

-A rezgéskibocsátás értékelésének alapelvei. 

10. EN 60746-1:2009: Kézi motorral működő elektromos kéziszerszámok biztonsága 

-1. rész: Általános előírások. 

 

  



2.3 HANGSZINT 

A készűlék által üzemi körülmények között kibocsátott levegőben lévő zaj szintjét meghatározták egy 

I. osztályú hangszintmérővel. 

A leolvasások az EN 180 3746-2010 szabványnak megfelelően készültek. 

A vizsgálatok a következő eredményeket adták: 

Egyenértékű súlyozott átlagos hangnyomásszint: 

LpAm = 60,2 dB  

Hangteljesítményszint: 

LwA = 71,8 dB(A): 

Hangnyomásszint a munkaállomáson: 

LpA = 60,6 dB(A). 

 

2.4 REZGÉSEK 

A termék által kifejtett rezgést a kezelő karjára munkahelyi körülmények között mérték. 

Az EN ISO 20643:2008/A1:2012 szabályzatnak megfelelően 

A rezgések meghatározásában az ilyen rezgések előfordulásának gyakorisága jelentős hatással van. 

A vizsgált készüléknek nincs olyan alkatrésze egyenes vonalú egyenletes mozgás során, amely bármilyen 

jelentős frekvenciával rezgésszintet tudna előállítani. A pengék mozgása lassan történik 1 Hz alatti 

gyakorisággal.Egy új készülékkel a rezgések az érzékelő eszközök érzékenységi határértéke alatt vannak. Ha 

használat közben rezgések lépnek fel, ez azt jelenti, hogy a motor kopott, és ki kell cserélni. 

 

2.5 CE JELÖLÉS AZ OLLÓN 

2006/42/EC meghatározza azokat a minimális feltételeket, amelyek mellett a gép forgalomba kerülhet az 

Európai Unió piacán. 

Minden gépet csak akkor lehet forgalomba hozni és üzembe helyezni, ha azok nem veszélyeztetik a 

személyek, háziállatok vagy ingatlanok biztonságát és egészségét. Az olló nem tartozik az irányelv IV. Részébe 

foglaltak alá (Különösen Veszélyes Gépek közé), hogy igazolja a gépnek a 2006/42/CE irányelv 

rendelkezéseinek való megfelelőségét, mielőtt a terméket forgalomba helyezte volna az AGRITEC az  

5. pont értelemben a gyártó ellenőrizte, hogy megfelel-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek; 

a VI. mellékletben előírt műszaki dokumentáció referenciaszabványokban előírt valamennyi vizsgálat és 

ellenőrzés elvégzése, valamint az irányelv I. mellékletében feltüntetett alapvető egészségvédelmi és 

biztonsági követelményeknek való megfelelés alapján. A projekt  alapvető adatait és a biztonsággal 

kapcsolatos valamennyi jellemzőt gyűjtő műszaki építési dokumentációt a VI. melléklet A. részének 

rendelkezéseivel összhangban állították össze, és az EC-megfelelőségi nyilatkozatban szereplő személy a 

felügyeleti szervek általi esetleges ellenőrzés céljából hozzáférhetővé teheti, kérést követően, vagy a 

hatályosvonatkozó jogszabályoknak megfelelő  módon. 

A gyártó, miután ellenőrizte, hogy a gépet a  2006/42/EK irányelvben foglalt  rendelkezéseknek megfelelően 

tervezték-e és gyártották-e, hogy biztonságosan használható-e az e kézikönyvben előírt üzemi feltételek 

mellett, az ollókat a következő használati utasítással (felhasználói kézikönyv) együtt forgalomba helyezi-  

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT- 

CE JELÖLÉS   

  



 

2.6 BIZTONSÁG 

A kézikönyvben gyakran "jelzőpanelek" használata történik, hogy felhívja a figyelmet a munkavállalók 

biztonságával kapcsolatos néhány fontos részre: a veszélyjelzés mellett időről időre a veszély, a DANGER, A 

CAUTION, és a NOTICE szót írják, hogy jelezzék az előírt szabályok esetleges be nem tartásának 

következményeit. 

 

VESZÉLY. Ez a szó olyan veszélyes helyzet jelenlétére figyelmeztet, amely, ha nemkerüli el, 

kárt vagy  akár az érintett személyek halálát is okozhatja.  

 

VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt. Ez a szó arra figyelmeztet,hogy 

olyan veszélyes helyzet van, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy mérsékelt személyi sérülést vagy anyagi 

kárt okozhat.  

 

A FIGYELMEZTETÉSt olyan gyakorlatok jelzésére használják, amelyek nem járnak személyi 

sérüléssel. 

Annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a kézikönyv néhány fontos pontjára, amelyek, ha nem figyelik 

meg, kárt okozhatnak gépnek, a "IMPORTANT" szót kell használni. Végül a "NOTE" utasítást általános 

emlékeztetőként használjuk.  

 

 

 

3 A BERENDEZÉS LEÍRÁSA 

 

3.1 VÁGÓEGYSÉG 

A FLORA PC40 metszőollók professzionális eszközök, amelyeket kizárólag szőlő- és gyümölcsfák, sövények, 

cserjék stb. metszésére szabad használni.Az egység 2 alapegységből áll: 

1. AKKUMULÁTOR ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 

2.ELEKTROMOS METSZŐOLLÓ 

 

AKKUMULÁTOR ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 

Az akkumulátor és jellemzői a 7.1.-ben foglaltaknál ellenőrizze 

az akkumulátor töltöttségi állapotát a testen található LED jelzésekből olvashatja le 

 

ELEKTROMOS METSZŐOLLÓ: 

Az alkatrészek kívülről láthatóak, amelyek a készülék fő alkatrészeit alkotják. 

 

FOGANTYÚ 

Csúszásmentes és kopásálló gumiból készült, olyan átmérővel tervezték ami könnyű és biztonságos szerszám 

markolatot biztosít. 

 

RAVASZ 

Kifejezetten arra tervezték, hogy impulzusvezérlést biztosítson a vágási fázis elindításához a mozgó penge 

forgatásával az ellenpengén. 



A ravasz alatt egy műanyag ív található, amely megakadályozza a ravasz véletlenszerű működtetését.  

 

MOZGÓ PENGE 

Az acélból készült mobil penge az ellenpengén található csuklós csapon forog. 

Szöglökettel végrehajtja a vágási vagy munkafázist. 

 

ELLENPENGE 

Az acél ellenpenge támogatja a vágóél tolóerejét a vágás érdekében. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 MŰSZAKI ADATOK 

 

SÚLY (g) 820 

MAXIMÁLIS VÁGÁSI ÁTMÉRŐ (mm) 40 

MAXIMÁLIS VÁGÁSI NYOMATÉK (Nm) 220 

PROGRESSZÍV VÁGÁS SI 

MOTORTELJESÍTMÉNY (W) 350 

ÜZEMI FESZÜLTSÉG (V) 36 

PENGE ANYAGA KOVÁCSOLT ACÉL 

ELLENKÉS ANYAGA KOVÁCSOLT ACÉL 

MELLÉKELT AKKUMULÁTOR AGRITEC PRO 2.5A 

                                                                    

Műszaki adattábla Akkumulátor: 

 

TECHNOLÓGIA LÍTIUMIONOK 

ÜZEMI FESZÜLTSÉG (V) 36 

KAPACITÁS (Wh) 90 

SÚLY (gr) 660 

AKKUMULÁTORTÖLTŐ AGRITEC PRO 36V 

MŰKÖDÉSI IDŐ (h)* 6/8 

FELTÖLTÉSI IDŐ 0%- ról 100%-ra (min) 150 

 

* A TÁROLÁSTÓL / TÖLTÉSTŐL / HASZNÁLATI FELTÉTELEKTŐL FÜGGŐEN 

 

Ezek a jellemzők csak hozzávetőlegesek. Ezek nem minősülnek szerződéses kötelezettségnek, és előzetes 

értesítés nélkül módosíthatók a termék fejlesztése érdekében.    

 

 

5 KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 

 

5.1 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi 

vagy szellemi képességei csökkentek, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek, kivéve, 

ha a biztonságukért, vagy felügyeletükért felelős személy segítségével tudják azt kezelni. 

Az AGRITEC FLORA elektromos metszőolló egy professzionális eszközök, amelynek használata kizárólag szőlő 

és gyümölcsfák metszésére alkalmazható. Az AGRITEC cég elhárít minden felelősséget a készülék nem 

rendeltetésszerű használatából vagy a rendeltetéstől eltérő használatból eredő károkért. Az AGRITEC cég 

szintén elhárít minden felelősséget a nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használatából eredő károkért. 

 

  



5.2 KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A HELYES HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN 

Bár a gyártó vállalta, hogy betartja a biztonsági előírásokat és minimalizálja a géppel járó veszélyeket, a 

fennmaradó kockázatok továbbra is fennállnak: 

 

 
 

- Rezgésveszély. A gép természeténél fogva NEM továbbítja a rezgéseket a kezelő kéz-kar rendszerére. 

 Nem szükséges az indukált rezgések kivizsgálására a megelőzési, védelmi intézkedések meghatározása 

érdekében. 

 - Magas mozgási energiájú anyagok. 

Vágás közben, ha a vágott anyag törékeny, a gép repülő darabok forrása lehet. 

- Mielőtt az akkumulátort az áramforráshoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy az olló kapcsolója 

0 állásban van. 

Viseljen bőrkesztyűt, hogy elkerülje a feszültség alatt álló részekkel való érintkezést. 

- Fáradtság veszélye a rossz testtartás miatt. 

A hosszú ideig tartó munkavégzés a váz- és izomrendszer kimerültségét okozhatja. 

A kezelő igényeitől függően célszerű megfelelő számú szünetet tartani. 

 

5.3 TILTOTT HASZNÁLAT 

Ezt a berendezést úgy tervezték, hogy az előző bekezdésekben leírtak szerint használható legyen. 

Bármilyen más használat nem megfelelőnek tekintendő. 

 

Különösen tilos a készüléket az alábbi módokon használni: 

 

 
 

- A készülék irányítása emberek és állatok felé 

- A készülék irányítása a tápkábelek felé 

- A gép benedvesítése, amikor az akkumulátorra van csatlakoztatva 

- A gép használata esős időjárási körülmények között 

- Nem eredeti alkatrészek használata. 

 

5.4 KOCKÁZATÉRTÉKELÉS TILTOTT VISELKEDÉS ESETÉN 

 

 
 

- Tilos az ollót a fán kívül más anyagok boncolására használni, mint pl. lágyított elemek, fémek, üvegek stb. 

- Tilos az ollót működtetni, vagy olyannal kezeltetni, aki nem olvasta el, nem értette meg és nem vette át. 

teljesen a jelen használati útmutató tartalmát. 

- Tilos az ollót nem megfelelően képzett és hozzáértő vagy nem megfelelő egészségi állapotú személyekkel 

kezelni, illetve kezeltetni. 

- Tilos az ollóval olyan létrával vagy támasztékkal dolgozni, amely nem garantálja a stabil egyensúlyt.  

- Tilos olyan helyen dolgozni, ahol robbanásveszélyes légkör alakulhat ki. (1999/92/EK irányelv)  

- Tilos a gyártó által biztosított biztonsági berendezések módosítása, manipulálása vagy letiltása.  



- Tilos üzemelni, ha a veszélyt jelző táblák hiányoznak vagy sérültek: azonnal cserélje ki őket azonos 

jelentésűekkel.  

- A gép működése közben mozgó alkatrészeket megérinteni egyáltalán tilos.  

- Tilos az ollók bármely részének manipulálása, eltávolítása, sérülése vagy hatástalanítása.  

- Tilos vasdarabokat vagy egyéb idegen testet helyezni a vágókés alá, miközben a berendezés üzemel.  

- Az ollót a tápkábelnél fogva szállítani tilos.  

- Tilos a tápkábelt a rendeltetésétől eltérő célokra használni.  

- Tilos a tápkábelt hőforrások, olaj vagy éles szélek közelébe vinni; a sérült kábelek növelik az áramütés 

kockázatát.  

- Tilos az ollót elhagyni és felügyelet nélkül hagyni: a gépnek mindig ellenőrzés alatt kell lennie.  

- Tilos az ollót használni, ha az időjárás nem kedvező. 

Az ollót úgy tervezték és építették, hogy száraz környezetben, légköri hatásoktól védve működjön.  

Eső vagy magas páratartalom esetén ne használja. 

- Tilos az ollót a talajra helyezni. Rövidzárlat veszélye. 

- A töltési fázisban tilos az akkumulátortöltőt megérinteni. Égési sérülés veszélye.  

- Tilos az akkumulátortöltőt gyújtóforrások és/vagy gyúlékony termékek 

közelébe helyezni. Tűz- és robbanásveszély. 

 - Ne manipulálja az akkumulátort. Áramütés veszélye 

 

5.5 KOCKÁZATÉRTÉKELÉS KÖTELEZŐ VISELKEDÉS ESETÉN  

 
- Minden, ebben a kézikönyvben javasolt és leírt baleset 

- Megelőzési intézkedést szigorúan be kell tartani.  

- Használat előtt kötelező ellenőrizni az olló összes biztonsági berendezésének tökéletes épségét és 

működőképességét.  

- A készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása előtt kötelező meggyőződni arról, hogy az 

akkumulátor kapcsolója ki van kapcsolva.  

- A környezetet, ahol az ollót használják, megfelelően meg kell világítani: az elégtelen vagy túlzott 

megvilágítás veszélyt jelenthet a kezelő számára.  

- Az ollót gyermekektől és állatoktól távol kell tartani.  

- A munka megkezdése előtt kötelező megismerkedni a vezérlőberendezésekkel és azok funkcióival.  

- Megfelelő ruházat használata kötelező: feltétlenül kerülje a laza vagy a szárnyas ruházatot, amely 

valamilyen módon beakadhat a mozgó alkatrészekbe.  

- Viseljen sisakot, védőszemüveget, kesztyűt, megfelelő lábbelit stb.  

- Kötelező megbizonyosodni arról, hogy a padlófelület, ahol a munka folyik, mentes a kezelő útjába kerülő 

akadályoktól.  

- Az olló pengéit és mozgó részeit kötelező távol tartani az arcától és a kitett személyektől.  

- Az ollót rendszeresen meg kell tisztítani a jelen használati útmutatóban megadott ütemezések és módszerek 

szerint.  

- Minden karbantartási művelet megkezdése előtt kötelező leválasztani az olló tápkábelét az akkumulátorról. 

- Kötelező minden műveletet és beállítást mindig leválasztott olló mellett végezni.  

- Ha rendellenes rezgések lépnek fel, az okok feltárásáig és megszüntetéséig kötelező az olló működését 

leállítani és az ollókat átvizsgáltatni, vagy a gyártó által kijelölt személyzettel ellenőriztetni.  

- Ha az olló működése megszakad munka közben, vagy ha valamelyik alkatrész elromlik, forduljon a 

márkakereskedőhöz.  



- Az olló tisztításához és karbantartásához használt termékek használatára és ártalmatlanítására vonatkozóan 

a felhasználás országában érvényben lévő jogszabályok betartása kötelező, az ilyen termékek gyártójának 

ajánlásait követve.  

- Kötelező, hogy az ollót csak szakképzett és szakképzett személyzet javítsa, szigorúan betartva a jelen 

kézikönyvben található utasításokat, és ki kell cserélni a kopott vagy sérült alkatrészeket.  

- Kötelező mindig eredeti pótalkatrészeket használni a javítások és karbantartások során.  

- Az ollót és a hozzátartozó akkumulátort kötelező a tokjában elhelyezni és légköri hatásoktól védett, 

biztonságos helyen tárolni. 

 

5.6 KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁG 

 

Az olló biztonságos karbantartása érdekében mindig kövesse az alábbiakat: 

- Tilos a biztonsági berendezések eltávolítása vagy manipulálása.  

- Töltés közben az akkumulátortöltő megérintése tilos. Égési sérülés veszélye.  

- Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági berendezések épségét és működőképességét.  

- Minden munkavégzés ssorán időnként (1 óra) ellenőrizze a vágópenge élét, és ha szükséges, élesítse meg a 

mellékelt kővel. A nem tökéletesen élezett pengével végzett vágás csökkenti az akkumulátor élettartamát, 

és megnöveli a vágáshoz szükséges mechanikai erőfeszítést a hozam és a termék integritásának rovására. 

- rendszeresen ellenőrizze a tápkábel épségét. Nem lehet rajta látható kopás jele, ellenkező esetben azonnal 

ki kell cserélni. 

- Tisztítási, kenési vagy karbantartási munkák előtt mindig válassza le az olló tápkábelét az akkumulátorról.  

- Minden esetben gondosan végezze el az olló karbantartását, a jelen kézikönyvben található utasításokat 

követve; minden sérült vagy kopott alkatrészt eredeti pótalkatrészekre kell cserélni. 

- Az ollót csak engedélyezett és szakember javíthatja, követve a jelen kézikönyv utasításait. 

- Az ollók javításához és szervizeléséhez mindig csak eredeti alkatrészeket használjon: a nem eredeti 

alkatrészek használata azonnal érvényteleníti a garanciát, és negatívan befolyásolhatja a gép élettartamát.  

- A veszélyeket piktogramok (címkék) jelzik. Ezek a jelzések lényeges formában adják meg a megfelelő 

jelzéseket a veszélyek elkerülése és a károk vagy sérülések kockázatának elkerülése érdekében. 

Ezeket a táblákat mindig tisztán kell tartani és azonnal ki kell cserélni, ha eltávolítják őket, akár részlegesen 

is, vagy megsérülnek: tilos az ollóval dolgozni, ha ezek közül a táblák közül akár egy is hiányzik. 

- Ezt a használati útmutatót meg kell őrizni az olló teljes élettartama alatt. 

 

5.7 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A MARADÉK KOCKÁZATOKRÓL 

Az UNI EN szabványok szerinti veszélyek listájának A referenciatáblázata 

  

 
- Elektromos érintkező. 

- Vágások 

- Rossz pozíció vagy túlzott erőfeszítés. 

- Emberi hibák. 

- Áramellátási hiba. 

- Az anyagok hirtelen kinyúlása. 

- Hiba, vezérlőrendszer hibás működése (véletlen indítás). 

- Szerszámok a karbantartási munkákhoz. 

- Különféle veszélyek kombinációja. 



 

6 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

6.1 ELŐZETES MŰVELETEK 

A gép első beindításakor, egy ideig tartó tétlenség után, számos ellenőrzést kell végrehajtani: 

- Szemrevételezéssel ellenőrizni 

- Ellenőrizze a géppel szállított összes mechanikus alkatrész, műanyag burkolat és akkumulátor épségét. 

 

Csatlakoztassa a gépet, és végezzen vakpróbát a megfelelő működésének ellenőrzéséhez. 

Ellenőrizze az áramforrás töltöttségi szintjét. Az akkumulátor töltésével kapcsolatban lásd a jelen kézikönyv 

7. bekezdését. Ha a gép egy vagy több alkatrészén bármilyen sérülést észlel, ezeket az alkatrészeket a 

vonatkozó utasítások szerint haladéktalanul ki kell cserélni.  

 

 

6.2 AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA AZ OLLÓHOZ 

A tápcsatlakozónak van egy kötelező rögzítési pozíciója (1. Ábra) 

 

6.3 A MŰKÖDÉS KEZDETE 

A gépet a csomagolásból való kivétele után ellenőrizze a gépet alkotó összes alkatrész sértetlenségét: 

AZ ELEMEK, AZ ELEKTROMOS METSZŐOLLÓ 

 

AKKUMULÁTOR 

Ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét és a sérülésmentességet. Ellenőrizze a töltöttségi állapotot a jelen 

kézikönyv 7. fejezetében leírtak szerint. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van 

behelyezve a nyíróházba (1. ábra)  

 

OLLÓ 

Ellenőrizze, hogy a készülék teljes, nincs-e benne idegen test, és hogy a kések állapota megfelelő-e 

 

 

 

 

KAPCSOLÓ 

TÖLTŐSZINTJELZŐ 

 
 



 

6.4 A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA 

Nyomja meg a bekapcsológombot (Switch), amely a vezérlőn található I (BE) állásban. 

Ellenőrizze az akkumulátoron, hogy a töltésjelző 100%-on áll-e, ellenkező esetben folytassa az akkumulátor 

feltöltését a 7.2 pontban leírtak szerint.. 

 

 

 

 

6.5 PROGRESSZÍV VÁGÁS ÉS KÉSNYITÁS 

Az ollók kettős nyitású, szervo-rásegített progresszív munkaprogrammal rendelkeznek. 

A program lehetővé teszi a vágópenge teljes vezérlését, amelynek helyzete arányos a vágókioldó helyzetével. 

A vágópenge a kioldó hajtási sebességével arányos sebességgel mozog előre vagy hátra a kívánt pontig, ami 

kiváló hozzáférhetőséget és tökéletes vágásvezérlést tesz lehetővé. Amint elengedik a ravaszt, a vágókés 

automatikusan kinyílik: a vágási ciklust csak akkor lehet folytatni, ha a ravaszt ismét megnyomja. 

Az a sebesség, amellyel a penge újranyílik, arányos a kioldó elengedésének sebességével. 

Az ollók két különböző pengenyílással rendelkeznek: 100% és 60%. 

Az egyik nyílásról a másikra váltáshoz tartsa lenyomva a ravaszt, amíg egyetlen hangjelzést nem hall. 

A munka folytatásához engedje el a ravaszt. 

 
 

1. POZÍCIÓ 

2. POZÍCIÓ 

 

KÖZEPES NYITÁS A pengék nyitásának megváltoztatásához a választógombot az 1-es helyzetbe kell állítani, 

a ravaszt addig kell működtetni, amíg a pengék teljesen be nem záródnak, majd el kell engedni. A penge a 

„FÉL NYITOTT” helyzetben marad, ahogy az ábrán látható.

 
 

  



TELJES NYITÁS A lapátok nyitásának megváltoztatásához a „TELJES NYITÁS” módban a választógombot a 2-

es helyzetbe kell állítani, a ravaszt addig kell működtetni, amíg a pengék teljesen be nem záródnak, majd el 

kell engedni. A penge benne marad el. A penge a "FULL  OPENING" helyzetben marad, ahogy az ábrán 

látható. 

 
6.6. KÉSZENLÉTI ÉS KIKAPCSOLÁSI ÜZEMMÓD 

Ezzel az üzemmóddal az ollót le lehet tiltani zárt pengék mellett (például visszahelyezni őket a hüvelybe 

mozgás közben). Nyomja meg és tartsa lenyomva a ravaszt; kettős hangjelzés jelzi, hogy az olló készenléti 

üzemmódban van. A munka folytatásához nyomja meg gyorsan kétszer a ravaszt; a penge nyitott helyzetbe 

mozdul (mint a zárás előtt), és lehetőség nyílik egy új vágási ciklus végrehajtására. 

 

Megjegyzés: Készenléti helyzetben a kések zárva vannak. Az elektronika mindenesetre rendelkezik 

automatikus kikapcsolóval, amely 5 perc használaton kívüli állapot után készenléti állapotba helyezi az ollót.  

 

A rendszer (akkumulátoros olló) kikapcsolásához állítsa az ollót készenléti helyzetbe, és csak ezután nyomja 

meg a vezérlőben lévő kapcsolót 0 (OFF) állásba. 

 

Megjegyzés: A munka elvégzése után az ollót csak zárt pengével tárolja. 

 

6.7 SIKERTELEN VÁGÁSI PROGRAM 

Az ollók egy "sikertelen vágás" programmal rendelkeznek a túlterhelés elleni védelem érdekében. 

Ha a vágáshoz szükséges erő meghaladja az ollók kapacitását, a fűrészlap blokkolódik, és automatikusan 

visszatér a kezdeti nyitott helyzetbe. 

 

6.8 HELYES HASZNÁLATI MÓDSZER Erősen fogja meg az ollót, és mutatóujjával nyomja meg a vágógombot. 

A ravaszt megnyomva a penge bezárul; a nyomás elengedésével a penge kinyílik; a vágási sebesség arányos 

az ujj mozgásával (progresszív és szervo-rásegített vágási rendszer).

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKKUMULÁTOR ÉS AKKUMULÁTOR-TÖLTŐ 

A metszőollót egy 36 voltos egyenárammal működő motor hajtja. 

A szükséges áramellátást egy külső akkumulátor (1) biztosítja, amelyet a vezérlőre kell helyezni. 

 
 

7.1 AKKUMULÁTOR 

 

7.1.1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 

Olvassa el az összes óvintézkedést és biztonsági utasítást. 

Az óvintézkedések és biztonsági utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést 

okozhat. Őrizze meg az összes figyelmeztetést és biztonsági utasítást későbbi használatra.  

- Ne nyissa ki az akkumulátort. Rövidzárlat veszélye.  

- Az elemeket tartsa távol gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, 

amelyek rövidzárlatot okozhatnak az érintkezőkben. Az akkumulátor érintkezői közötti esetleges rövidzárlat 

robbanást, tüzet és égési sérüléseket okozhat.  

- Helytelen használat esetén fennáll a veszélye annak, hogy az újratölthető akkumulátorból folyadék 

szivárog. Minden áron kerülje az újratölthető akkumulátorral való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén 

alaposan öblítse le vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz, ha a folyadék szembe kerül. Az újratölthető 

akkumulátorból kiszivárgó folyadék bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat.  



- Az akkumulátorcsomag meghibásodása és nem rendeltetésszerű használata esetén fennáll a gőzök 

kiszabadulásának veszélye. Hagyja friss levegőt keringeni, és egészségügyi problémák esetén forduljon 

orvoshoz. A gőzök irritálhatják a légutakat.  

- Hibás akkumulátorok esetén folyadék szivároghat, ami beszennyezheti a közeli tárgyakat. Ellenőrizze a 

megfelelő részeket. Tisztítsa meg ezeket az alkatrészeket, és szükség esetén cserélje ki.  

- Soha ne végezzen karbantartási munkákat sérült akkumulátorokon. A karbantartást csak a gyártó 

végezheti.  

- Mindig csak a mellékelt akkumulátortöltőt használja az akkumulátor újratöltéséhez. Bizonyos 

akkumulátortípusok esetén fennáll a tűzveszély, ha más típusú akkumulátortöltővel használják.  

- Az újratölthető akkumulátort csak AGRITEC termékkel együtt használja.  

- Óvja az akkumulátort a hőtől, pl. folyamatos napfénytől, tűztől, szennyeződéstől, víztől és nedvességtől is. 

Robbanás és rövidzárlat veszélye.  

- Az újratölthető akkumulátort csak -20°C és 50°C közötti hőmérséklet-tartományban tárolja.  

- Ne érintse meg az akkumulátort vagy az akkumulátortöltőt nedves kézzel.  

- Soha ne hagyja az akkumulátort hőforrás közelében, vagy közvetlen vagy közvetett napfényben (például 

autóban).  

- Mindig tartsa az akkumulátort és a töltőt gyermekektől távol.  

- Ha éles tárgyakat használ, pl. szögek vagy csavarhúzók, vagy ha külső erőt fejtenek ki, az újratölthető 

akkumulátor megsérülhet. Belső rövidzárlat léphet fel, és az akkumulátor meggyulladhat, füstöt bocsáthat 

ki, felrobbanhat vagy túlmelegedhet.  

 

7.1.2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

 Az újratölthető akkumulátort részben feltöltve szállítjuk. Az újratölthető akkumulátor teljes 

teljesítményének biztosítása érdekében az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort a 

töltőállomáson. A lítium-ion újratölthető akkumulátor bármikor újratölthető anélkül, hogy csökkentené az 

élettartamát. A töltési folyamat megszakítása nem károsítja az akkumulátort.  

Kérjük, tartsa be az ártalmatlanítási utasításokat. 

 

 Az akkumulátort töltési szintjelzővel (4) szállítjuk. 

3 LED szinten 100/90% 

2 LED szinten 70/60% 

1 LED szinten 30/20%. 

 

 
 

7.1.3 SZÁLLÍTÁS 

A lítium akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó törvényi előírások vonatkoznak. 

A felhasználó további óvintézkedések nélkül szállíthatja az akkumulátorokat közúton. 

Harmadik feleken (pl. légi fuvarozás vagy szállítmányozók) keresztül történő szállítás esetén különleges 

csomagolási és jelölési követelményeket kell betartani. Ebben az esetben a kiszállításra kerülő tétel 

előkészítésekor veszélyes árukkal foglalkozó szakemberrel kell konzultálni. Csak akkor küldje el az 



akkumulátort, ha az akkumulátor burkolata nem sérült. Fedje le a fedetlen tárgyakat ragasztószalaggal, és 

csomagolja be az akkumulátort úgy, hogy az ne mozdulhasson ki a csomagolásából.  

Minden további nemzeti előírást is be kell tartani.  

 

7.2 AKKUMULÁTORTÖLTŐ 

 

7.2.1 TÖLTÉSI ELJÁRÁS  

A töltési folyamat azonnal megkezdődik, amint az akkumulátortöltő hálózati csatlakozóját bedugják  

a konnektorba, és az akkumulátort (1) behelyezik a töltőrekeszbe (2). Az intelligens töltési módszernek 

köszönhetően az akkumulátor töltési állapota automatikusan felismerésre kerül, és az akkumulátor az 

akkumulátor hőmérsékletétől és feszültségétől függően az optimális töltőárammal töltődik. Ez hosszabb 

élettartamot biztosít az akkumulátornak, és mindig teljesen feltöltve marad, ha a töltőben tárolja. 

 

 7.2.2 A KIJELZŐ ELEMEK JELENTÉSE 

Az akkumulátortöltő piros jelzőfényének folyamatos világítása. 

A gyors feltöltés folyamatát az akkumulátortöltő piros jelzőfényének (3) folyamatos világítása jelzi. 

Az akkumulátor bármikor eltávolítható és használható. 

 

Folyamatosan világít a zöld akkumulátortöltő jelzőfény. 

 A zöld akkumulátortöltő jelzőfény (3) folyamatos világítása azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van 

töltve. Ezt követően az akkumulátor azonnali használatra eltávolítható. Ha az akkumulátor nincs 

behelyezve, az akkumulátor töltésjelzőjének (3) folyamatos világítása azt jelzi, hogy a hálózati csatlakozó 

bedugva van a konnektorba, és a feltöltött akkumulátor üzemkész. 

 

Villogó piros akkumulátortöltöttség-jelző 

A villogó piros akkumulátortöltés-jelző (3) a töltési folyamat eltérő működését jelzi. 

 

Mindig csak a mellékelt akkumulátortöltőt használja az akkumulátor újratöltéséhez. Az akkumulátor 

újratöltéséhez nem szükséges teljesen lemeríteni. 

 

KARBANTARTÁS 

 

Az alábbiakban felsoroljuk a használat előtti rutin karbantartási munkákat. Speciális karbantartási munkákat 

(alkatrészjavításokat) csak a gyártó által felhatalmazott szakképzett személy végezhet.  

 

8.1 ÉLESÍTÉS 

Normál ollóhasználat során a pengéket élesíteni és meg kell tisztítani. 

Az ollóval együtt egy követ is szállítunk, amely alkalmas a vágópenge élezésére, amikor csak szükséges. 

Teljesen nyitott penge mellett kapcsolja ki az akkumulátort, és válassza le az ollóról. 

Körülbelül óránként ellenőrizze a penge élét, és szükség esetén élesítse újra. Ne feledje, hogy a nem 

megfelelően élezett vagy akár sérült pengével végzett vágás csökkenti az akkumulátor élettartamát és 

növeli a mechanikai vágási igénybevételt a termék élettartamának rovására. 

Ha gyantamaradékok vagy metszésmaradékok maradnak a pengén vagy az ellenpengén, távolítsa el 

speciális termékekkel. 

  



Az élezési és tisztítási műveleteket mindig teljesen nyitott vágófejjel és leválasztott 

akkumulátorral kell elvégezni.  

 

8.2 AZ ELLENKÉS és KÉS KENÉSE 

A penge-ellenpenge szerelvényt napi rendszerességgel kell kenni. 

Válassza le az akkumulátort az ollóról. A kenést a pengetengelyen lévő csatornán keresztül kell elvégezni.  

 

8.3 KENÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A KERESKEDELEM ÉS A KERESKEDELEM 

A belső forgó fogaskerekeket minden 7/10 napi használat után meg kell kenni. 

Nyitott pengével kapcsolja ki az ollót, és válassza le az akkumulátort. Távolítsa el 

a védőburkolatot a mellékelt szerszámokkal, távolítsa el a zsírt és a metszés maradványait, majd folytassa 

a fogaslécen és a fogaskeréken lévő fogaskerekek zsírozásával. Az olló használata előtt helyesen helyezze 

vissza a védőburkolatot.  

 

 

 

 
 

 

8.4 A KÉS-ELLENKÉS HAJTÁS BEÁLLÍTÁSA 

Naponta ellenőrizze a penge és az ellenpenge közötti játék beállítását. 



A megfelelő penge-ellenpengés játék elengedhetetlen a tiszta és éles vágáshoz. 

Ha szükséges, járjon el az alábbiak szerint: 

 
1. Lazítsa meg az ellenanyát (A)  

2. Az imbuszkulccsal állítsa be a csap meghúzási nyomatékát (B)  

3. Ha megtalálta a megfelelő penge-ellenpenge játékot, húzza meg az ellenanyát (A), miközben tartja a 

csapot. (B) a helyére az imbuszkulccsal. penge-ELLENKÉS lejátszása.  

 

 beállítás a legjobban nyitott mozgó pengével végezhető el, hogy jobban szabályozható legyen a 

penge-ellen-penge játék. 

 

8.5 A KÉS CSERÉJE 

 

A penge cseréje a gyártó által szállított másikra a következő lépésekből áll: 

 

1. Távolítsa el a fedelet (D), hogy hozzáférjen a vágóegységhez.  

2. Csavarja ki az ellenanyát (A).  

3. Csavarja ki teljesen a csapot (B)  

4. Távolítsa el az állványt a pengével (F)  

5. Vegye ki a pengét az állványból (E)  

 Cserélje ki a pengét, és állítsa be a penge játékát a par. 8.4. 

Zsírozza meg a csap feje alatti görgőscsapágyat az összeszerelés során. 

 

 

8.6 AZ ELLENKÉS CSERÉJE 

Az ellenlap (G) cseréje a gyártó által szállított másikra a következő lépésekből áll 

 



 

 

 

 

 

 

1. Távolítsa el a fedelet (D), hogy hozzáférjen a vágóegységhez 

2. Távolítsa el az ellenanyát (A)  

3. Távolítsa el a csapot (B)  

4. Távolítsa el az állványt a pengével (F)  

5. Távolítsa el a csavart (C), amely rögzíti a ellenkést 

6 Távolítsa el az ellenkést, és cserélje ki.  

7 Szerelje össze fordított sorrendben. 

 
 

 

 

 
Cserélje ki a pengét és állítsa be a penge játékát a 8.4 pont szerint. 

 
Zsírozza meg a gördülőcsapágyat a (B) csap feje alatt az összeszerelés során. 

 

9 TÁROLÁS HOSSZÚ IDEIG 

 

Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz helyen, naptól, hőtől és portól védett helyen tárolja a 

mellékelt tokban. Az akkumulátor jó állapotának megőrzése érdekében a metszési szezon végén 

(vagy ha 3 hónapnál tovább nem használják) 70%-os akkumulátor-feltöltést kell végezni. 

 

 
Abban az esetben, ha a berendezés tárolása nem a leírtak szerint történik, az előre meghatározott és 

elfogadott garancia érvényét veszti. 

 

  



10 FOGYÓESZKÖZ 

 

A penge, az ellenpenge és az akkumulátor "fogyóalkatrésznek" kell tekinteni, mivel használat közben 

kopásnak és sérülésnek vannak kitéve. A leírt kódokat a mellékletben találja. Tekintse meg a H mellékletet, 

ahol megtalálja az alább leírt kódokat és minden egyéb szükséges pótalkatrészt 

 

KÓD LEÍRÁS 

F001-PP KOVÁCSOLT ACÉL PENGE 

F022-PP KOVÁCSOLT ACÉL ELLENKÉS  

B021-PP PROFESSZIONÁLIS AKKUMULÁTOR LI1 2.5A 36V 

B007-PP TÁPKÁBEL 

 

 
 

 

 

 

 

  



11 JÓTÁLLÁS 

 

11.0 JÓTÁLLÁS 

A kezdeti vásárlás dátumától számított 24 hónapig az AGRITEC garantálja, hogy ez a termék anyag-, tervezési 

és gyártási hibáktól mentes. Ha a jótállási idő alatt a termék normál használati és karbantartási körülmények 

között a fent említett meghibásodásokat észleli, akkor azt a vásárlás helyétől a kereskedőhöz kell vinni. 

 

Az AGRITEC felelőssége és segítségnyújtása a hibás alkatrész garanciális javítására és/vagy cseréjére 

korlátozódik.  A hivatalos szervizközponttal kapcsolatos információkért forduljon hozzánk: 

 

Agritec srl Sede operativa: 

loc. quarta pianaccia sorbello 22 - 58014 Manciano (GR) Olaszország 

info@agritecsrl.com - tel. +39 0564609904 - fax +39 0564609906 

 

1. Ez a garancia csak akkor érvényes, ha a megfelelő szelvényt megfelelően kitöltötték, és a vásárlást igazoló 

bizonylattal együtt bemutatják, amely az eredeti számla vagy vásárlási bizonylat, amelyen a vásárlás  

dátuma , fel van tüntetve a kereskedő neve és a termék sorozatszáma. 

Az AGRITEC fenntartja a jogot, hogy megtagadja a garanciális szervizelést, ha a fent említett adatok törlésre 

vagy módosításra kerülnek a termék kereskedőtől történő első megvásárlását követően. 

 

2. Jelen jótállás értelmében az AGRITEC csak és kizárólag a hibás alkatrészeket köteles megjavítani, vagy saját 

belátása szerint kicserélni a hibás terméket vagy annak egy részét egy másik azonos vagy funkcionálisan 

egyenértékű termékre. 

 

3. A garanciális javításokat az AGRITEC saját engedélyével egy hivatalos AGRITEC szervizközpontban kell 

elvégezni. Nem jár visszatérítés a nem felhatalmazott szerviz által vagy a gyártó engedélye hiányában végzett 

javításokért. A jótállás nem terjed ki az ilyen javítások által okozott javításokra vagy károkra. 

 

4. A jelen jótállásban meghatározott feltételek szerinti javítás és/vagy csere nem jelenti a garancia 

meghosszabbítását vagy megújítását. Mind a javítás, mind a csere a jelen jótállásban meghatározott 

feltételek mellett elvégezhető olyan alkatrészek vagy egységek használatával is, amelyek nem azonosak, de 

funkcionálisan egyenértékűek a javítandó vagy cserélendővel. 

 

5. Ez a garancia nem terjed ki az anyag-, tervezési vagy gyártási hibákon kívüli esetekre. Különösen nem terjed 

ki a következőkre: 

- A termék normál kopása miatti ellenőrzések, karbantartás, javítás és az alkatrészek rendszeres cseréje.  

- Visszaélés vagy visszaélés, ideértve, de nem kizárólagosan, a termék normál célokra vagy az AGRITEC 

használati utasítása szerint történő használatának képtelenségét.  

- A termék használata nem eredeti tartozékokkal együtt.  

- Tüzek, természeti katasztrófák vagy egyéb, az AGRITEC hatáskörén kívül eső okok, amelyeket villámcsapás, 

víz, tűz és hőmérsékletváltozás okoz.  

- Illetéktelen szervizközpont által végzett javítások, például a termék illetéktelen személy általi felnyitása.  

 

6. Jelen jótállás nem módosítja és nem szünteti meg a fogyasztó törvényben meghatározott jogait, sem 

azokat, amelyek a fogyasztót a kereskedőkkel szemben a kereskedőkkel kötött adásvételi szerződés alapján 

megilletik.  



7. A termék javítása vagy cseréje céljából az AGRITEC fenntartja a jogot, hogy alkatrészeket, pótalkatrészeket 

vagy utángyártott termékeket használjon, azaz olyan alkatrészeket, pótalkatrészeket vagy termékeket, 

amelyek jellemzői megegyeznek a javítandó és/vagy cserélendő termékével , majd az AGRITEC újragyártotta 

és tesztelte. 

 

 

 

Az Ön forgalmazója :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


