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heitshinweise vor Erstinbetrieb-
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zení! 

    

 

 

                          27/04/2012 – Revision 01 - DE/CZ 

 

  



 
 

2 

 

DE SICHERHEITSZEICHEN  

BEDEUTUNG DER SYMBOLE 

CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

DEFINICE SYMBOLŮ 

 

 

 

   

 

 

 DE 1. Achtung! Lesen Sie vor der Erstinbetriebnahme die  

      Bedienungsanleitung aufmerksam durch 

2. Stellen Sie vor Reinigungs-, Wartungs- oder Inspektionsarbeiten 
den Motor ab und vergewissern Sie sich, dass die Messer und alle 
anderen beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen 
sind. Ziehen Sie das Zündkabel ab und entfernen Sie es von der 
Zündkerze um ein versehentliches Anlassen zu verhindern 

3. Gefahr! Heiße Oberflächen und Abgase! Halten Sie Abstand! 

4. Gefahr! Erstickungsgefahr! Verbrennungsmotoren produzieren 
geruchlose toxische Abgase. Der Betrieb der Maschine in ge-
schlossenen Räumen ist strengstens verboten. 

5. Halten Sie Personen vom Gefahrenbereich fern 

6. Schnittgefahr! Hände und Finger vom Mähbalken fernhalten! 

7. Gashebel. 0 Kein Gas, I Vollgas 

8. Dieses Produkt ist CE Konform 
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CZ 1. Před prvním použitím žacího stroje si řádně přečtěte návod na 

obsluhu! 

2. Před každým čištěním, údržbou nebo kontrolou vypněte zařízení a 

ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé části žacího stroje v klidu. 

Pro nežádoucí spuštění stroje vyjměte víčko zapalovací svíčky! 

3. Nebezpečí horkých ploch! Některé vnější části sekačky mohou být 

velice horké. Některé plochy mohou být horké i po vypnutí moto-

ru. Dodržujte bezpečnou vzdálenost. 

4. Výstraha! Spalovací motor produkuje neviditelné toxické plyny. 

Provozování žacího stroje v uzavřených nebo nedostatečně větra-

ných prostorech je přísně zakázáno!  

5. Nepovolané osoby se musí zdržovat mimo dosah stroje! 

6. Nebezpečí poranění ruky nebo prstů od nože! 

7. Plynová páčka. Pozice 0 - vypnuto, pozice I - zapnuto (plný plyn) 

8. Značka CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACHTUNG! Öl für den Transport abgelassen. Vor dem Ge-
brauch 4-Takt Motoröl einfüllen. Bei Nichtbeachtung ent-
steht ein dauerhafter Schaden am Motor und setzt die Ga-
rantie außer Kraft!  

CZ 

 

POZOR! Před přepravou žacího stroje musí být vypuštěn 
olej. Před prvním použitím zařízení doplňte kvalitní olej pro 
4-taktní motory! Pokud tak neučiníte, dojde k trvalému po-
škození motoru a ztrátě záruky.  
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DE

BEDIENUNGSANLEITUNG  
 

Sehr geehrter Kunde! 

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des ZIPPER 
Balkenmäher ZI-BM870ECO. Diese Bedienungs-
anleitung enthält Informationen und wichtige 
Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung 
des ZIPPER Balkenmäher ZI-BM870ECO. Die Be-
dienungsanleitung ist Bestandteil der Maschine 
und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie 
für spätere Zwecke auf und legen Sie diese Anlei-
tung der Maschine bei, wenn sie an Dritte weiter-
gegeben wird! 
 

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise! 

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer 
Produkte können Abbildungen und Inhalte ge-
ringfügig abweichen. Sollten Sie jedoch Fehler 
feststellen, informieren Sie uns bitte. 
 

Achtung! 

Technische Änderungen vorbehalten!  
 

Urheberrecht 

© 2011 

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich ge-
schützt. Die dadurch verfassungsmäßigen Rechte 
bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nach-
druck, die Übersetzung und die Entnahme von 
Fotos und Abbildungen werden gerichtlich ver-
folgt – Gerichtsstand ist Wels. 
 

Kundendienstadressen 
 

 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH 

Gewerbepark 8 

A-4707 Schlüsslberg 

Tel 0043 (0) 7248 61116 - 700 
Fax 0043 (0) 7248 61116 – 720 

info@zipper-maschinen.at 
 

 

1 KOMPONENTEN (FIG. A) 

1 Gashebel 

2 Bediengriff 

3 Führungsholm 

4 Schalldämpfer/Auspufftopf 

5 Abdeckung 

6 Messerantriebshebel 

7 Sicherungshebel 

8 Radantriebshebel 

9 Motor 

10 Luftfilter 

11 Rad 

12 Mähbalken 

2 TECHNISCHE DATEN 

Motor-Typ 1 Zyl. 4-Takt-Motor 

Kraftstoff Bleifreies Benzin 

Tank-Kapazität 3.2 Liter 

Motorleistung 3.68kW 

Öltank-Kapazität 0,6 Liter 

Drehzahl 3600 U/Min 

Hubraum 159ccm 

Schnittbreite 870mm 

Max. Vorwärtsgeschw. 2,5km/h 

Starter Seilzug 

Antrieb Keilriemen 

Schall-Druckpegel LPA 89,9db(A) 

Schall-Leistungspegel LWA 104,6dB(A) 

Vibrationspegel Handgriff 39m/s² 

Nettogewicht 61kg 

Technische Änderungen vorbehalten. 

2.1 Lärmmessung 

Der Balkenmäher ZI-BES870ECO wurde unter Berück-
sichtigung der in den Normen EN ISO 11688-1:1998 

und EN ISO 11688-2 niedergelegten zu befolgenden 
technischen Vorschriften und Maßnahmen zu ge-

räuschminimierender Bauweise konstruiert.  
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Die Lärmmessung wurde in Übereinstimmung mit auf 

Motormäher anzuwendenden Vorschriften der Norm EN 
ISO 4871:1996 durchgeführt /Test Code für Motormä-
her – Ingeneursmethode Stufe II) 
 
Die gemessenen Werte sind:  
 
LPA : 89,8 dB(A) LWA: 104,6 dB(A) 

 
Die erklärten Werte mit K-abweichung sind: 
LPA = 90 dB(A) 
K= 2,5 dB(A) 

LWA = 105 dB(A) 
K= 1,5 dB(A) 

 

Lieferumfang 

Packen sie den ZIPPER Balkenmäher ZI-
BM870ECO aus und überprüfen Sie die Maschine 
auf einwandfreien Zustand und Vollständigkeit 
der Lieferung.  

 

3 SICHERHEITSHINWEISE  

Der ZIPPER Balkenmäher ZI-BM870ECO darf 

ausschließlich zum Mähen von Gras/Weiden in 

sicher begehbaren Lagen betrieben werden. 

 
 

 

 ACHTUNG 
 

Vor jeder Inbetriebnahme ist der Öl-
stand zu prüfen! Füllen Sie ggf. Motoröl 
nach bis Unterkante Einfüllstutzen. 

 

Eigenmächtige Veränderungen und Manipulatio-
nen an der Maschine führen zum sofortigen Erlö-
schen sämtlicher Gewährleistungs- und Schaden-
ersatzansprüche. 

 

 

 

 

Betrieb der Maschine nur bei ausrei-
chenden Lichtverhältnissen, nach Ein-
bruch der Dämmerung sollten Sie nicht 
mehr arbeiten. 

Bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. 
unter Einfluss von Medikamenten, Al-
kohol oder Drogen ist das Arbeiten mit 
der Maschine verboten! 

 

 

 

 

Die Maschine darf nur vom eingeschul-
ten Fachpersonal bedient werden. 

Dritte Personen, insbesondere Kinder, 
und nicht eingeschulte Personen sind 
von der Arbeitsumgebung fern zu hal-
ten! 

 

 

 

Verbrennungsgefahr! Während dem 
Betrieb strömen heiße Abgase aus und 
Maschinenteile wie etwa Vergaser und 
Motor werden heiß. 

 

 

 

 

 

 

Erstickungsgefahr! Der Verbrennungs-
motor erzeugt während dem Betrieb 
giftige Abgase. Diese Gase können ge-
ruchlos und unsichtbar sein. Den Motor 
niemals in geschlossenen oder schlecht 

belüfteten Räumen laufen lassen. 

 

 
 

Arbeiten Sie konzentriert, sicherheits-
bewusst und achten Sie stets auf einen 
sicheren STAND beim Arbeiten!  

Vorsicht bei unebenen Arbeitsflächen 
sowie Arbeitsflächen mit Gefälle! 

Arbeiten Sie nie an übermäßig steilen 
Hängen (max. 30° Gefälle!) 

Mähen Sie bei Hängen stets quer zum 
Gefälle und nie hangauf- oder abwärts. 

Besondere Vorsicht ist bei Richtungs-
wechseln geboten! 

Das Arbeiten bei Regen/Schnee und 
sonstigem rutschigen Untergrund ist 
verboten. 

Rutschen/ Stolpern/Fallen sind eine 
Hauptursache für schwere oder tödliche 
Verletzungen. Passen Sie auf unebene 
oder rutschige Arbeitsflächen auf. 

 

 

Während dem Betanken ist Feuer, offe-
nes Licht sowie Rauchen verboten. 

Betanken bei laufendem Motor bzw. 
wenn Maschinenteile noch heiß sind, ist 
strengstens verboten. 

Betanken nur im Freien bzw. in gut 
durchlüfteten Bereichen. 

Verschütteten Treibstoff sofort wegwi-
schen. 

Treibstoff ist hochentzündlich! 
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Geeignete Schutzausrüstung (Sicher-
heitsschuhe mit Stahlkappen, Schutz-
handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz) 
tragen! Keine weiten Hosen, Hosen. 

 

 

 

 
Die Maschine darf nur im Freien betrie-
ben werden. 

Die Maschine darf erst dann eingelagert 
werden, wenn alle Komponenten voll-
ständig abgekühlt sind! 

4 RESTRISIKEN 

 Gefahr durch Lärm: 

Arbeiten ohne Gehörschutz kann das Ge-
hör auf Dauer schädigen. 

 Gefahr durch die Arbeitsumgebung: 

Achten Sie auf Steine und andere Hinder-
nisse. 

 Gefahr für die Hände bzw. Finger: 

Greifen Sie während dem Betrieb nie in 
den Mähapparat. Schwerste Schnittverlet-
zungsgefahr mit möglicher Todesfolge!  

 Verletzungsgefahr durch erfassen von 
Schnüren, Drähten oder aber Bekleidung 
wie abstehende Hosenbeine oder Schnür-
senkel durch die Mähmesser! 

Arbeitsumgebung nach Fremdkörpern ab-
suchen. Hose in Sicherheitsschuhe ste-
cken. Keine losen Schnürsenkel! 

 Verbrennungsgefahr bei Kontakt mit hei-
ßen Maschinenkomponenten, insbesonde-
re des Auspuffs.  

 Gesundheitliche Beeinträchtigung durch 
Vibration: Längeres Arbeiten mit der Ma-
schine kann trotz Vibrationsdämpfung des 
Führungsholmes zu Gelenkschädigung 
führen. Tragen Sie vibrationsabsorbieren-
de Schutzhandschuhe und legen Sie re-
gelmäßig Betriebspausen ein. 

 Verletzungsgefahr durch herausgeschleu-
derte Steine oder Erdreich während dem 
Mähbetrieb. Halten Sie andere Personen 
von der Arbeitsumgebung fern und tragen 

Sie die vorgeschriebene Schutzausrüs-
tung.   

 Elektrischer Schlag: bei laufendem Motor 
kann es bei Berührung des Zündsteckers 
zu einem elektrischen Schlag kommen. 

 

Durch Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften 
können diese Restgefahren auf ein Minimum re-
duziert werden! 

5 MONTAGE 

 

HINWEIS 
 

Achten Sie beim Zusammenbau darauf, 

dass bei vorhandenen Verzahnungen 

diese ineinander eingreifen. 

 

Abb. C1 

 

Montieren Sie die Mähhöhenversteller 1 auf den 

Mähbalken 2 (Fig. C1) mit jeweils 2 Schrauben 

M8x30, 2 Beilagscheiben und 2 Muttern M8 wie in 

Abb. C1 dargestellt. 

 

Abb. C2 

 

Montieren Sie nun die Mähbalkenhalterung 2 auf 

den Balkenmäher. Dazu fetten Sie zuerst die 

Aufnahmehülse 1 innen leicht ein und stecken die 

Verbindungsstange der Mähbalkenhalterung in 

die Aufnahmehülse bis zum Anschlag. 

 

Spannen Sie nun den Keilriemen 3 auf die Rie-

menscheibe 4. 

 

Abb. C4 

 

Befestigen Sie den Mähbalken auf die Mähbal-

kenhalterung, wie in Abb. C4 dargestellt. 

 

Abb. C3 

 

Hängen Sie die zwei Haltefedern 1 wie in der Ab-

bildung dargestellt in die dafür vorgesehenen 

Bohrungen ein. (Siehe Abb. C3 Ansicht von oben) 

 

Abb. C5 

 

Montieren Sie nun die Abdeckung 1. 

Dazu stülpen Sie die Abdeckung 1 wie in Abb. C5 

dargestellt auf die Mähbalkenhalterung. 
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Befestigen Sie diese mit jeweils 1 Beilagscheibe 

M12  und Sicherungsmutter M12 an der Obersei-

te auf den Bolzen. An der Unterseite befestigen 

Sie die Abdeckung mit einer Bolzenschraube 

M8x20 zum Mähbalken wie in Abb. C5 darge-

stellt. 

 

Abb. C6 

 

Montieren Sie den Führungsholm samt Bedien-

griffen auf den Balkenmäher. 

Legen Sie dazu die Vibrationsdämpfung 1 in die 

Aufnahme Halterung 2 so ein, dass die Bohrun-

gen übereinstimmen. Verbinden Sie nun den Füh-

rungsholm 2 mit 2 M8x70 Bolzen mit der Halte-

rung 2. Stecken Sie von unten eine Gummischei-

be, eine Beilagscheibe auf die Bolzen und fixieren 

Sie diese fest mit einer Sicherungsmutter.  

 

Abb. C7 

 

Montieren Sie die die Bedienhebel auf die Bedien-

stangen wie in C6 dargestellt.  

 
 

 

 ACHTUNG 
 

ABSCHLIESSEND PRÜFEN SIE 

JEDE MUTTER UND JEDE 

SCHRAUBE AUF ABSOLUT FESTEN 

SITZ! 

WÄHREND DEM BETRIEB 

VIBRIERT DIE MASCHINE STARK, 

NICHT FEST ANGEZOGENE 

SCHRAUBEN KÖNNEN SICH LÖSEN 

UND VERLOREN GEHEN UND ZU 

GEFÄHRLICHEN SITUATIONEN 

FÜHREN! 
 

 

6 VOR INBETRIEBNAHME 

 

 

 ACHTUNG 
 

Sämtliche Arbeiten sind bei abgeschalte-
tem Motor und entfernter Zündkerzenkap-
pe durchzuführen! 
 

 

Bedienhebel einstellen 

 

Falls der Messerantriebshebel zu weit oder zu 
kurz eingestellt ist, kann dessen Endstellung pas-

send zu der Umfassgröße Ihrer Hände über 
Nachstellen der Seilzuglänge (siehe Abb. D1 bzw. 
D3) angepasst werden. 

Falls der Radantriebshebel zu weit oder zu klein 
eingestellt ist, kann dieser ebenfalls durch Nach-
stellen des Seilzuges (siehe Abb. D1 bzw. D2) 
angepasst werden. 

Sollten Sie nicht die technische Eignung, Ausbil-
dung zur diesen Einstellarbeiten mitbringen, las-
sen Sie diese von einem versierten Fachmann 
durchführen. 

 
 

 

 ACHTUNG 
 

Sollte sich die Maschine bei nicht gedrück-
tem Ganghebel nach vorne bewegen, oder 
die Messer bei nicht gedrücktem Messer-
antriebshebel bewegen, stellen Sie den 
Gebrauch sofort ein und lassen Sie das 
Gerät von einem versierten Fachmann 
einstellen. 
 

 

Motoröl prüfen und ggf. auffüllen 

 

Siehe Abb. E1 

 

Entfernen Sie den Öltankdeckel 3. Füllen Sie bis 
Unterkante Einfüllstützen den Tank mit Motoröl 
auf. 

 

ZU VERWENDENDES ÖL: 

 

Hochwertiges Motoröl für stark beanspruchte 4-
Takt Motoren mit Viskositätsklasse SAE10W-40. 

 

Treibstoff 

 

Verwenden Sie handelsübliches bleifreies Benzin. 

Verwenden Sie keine Benzin/Öl Gemische. 

Achten Sie beim Einfüllen des Treibstoffes in den 
Tank darauf, dass keinerlei Fremdstoffe wie 
Dreck, Staub, etc. in den Tank gelangen. 

Füllen Sie den Benzintank bis max. 3cm unter die 
Einfüllkappe auf. 

Vergewissern Sie sich nach dem Tanken, das der 
Tankdeckel 1 (siehe E1) wieder fest angezogen 
ist. 

 

Höheneinstellung der Bediengriffe. 
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Je nach Körpergröße kann es erforderlich sein, 
die Höhe der Bediengriffe für ein komfortables 
Arbeiten an die eigene Körpergröße anzupassen. 

 

Siehe D4: Lösen sie die Sicherungsmuttern, 
schieben Sie den Führungsholm entlang der 
Schlitzes nach unten, bis Sie die gewünschte Be-
diengriffhöhe erreicht haben. Ziehen Sie die Si-
cherungsmuttern anschließen wieder fest an. 

Mähhöheneinstellung 

 

Durch Verstellung der zwei Bügel kann die Höhe 
des Mähbalkens verändert werden bis max. 6cm 
Mähhöhe. 

Beide Bügel müssen stets auf die gleiche Höhe 
eingestellt sein! 

7 BETRIEB 

Anlassen Kaltstart 

Bringen Sie den Gashebel 1 (Abb. A) in die Stel-
lung 

 

 

 

Stellen Sie sich neben die Maschine mit ausrei-
chend Abstand zum Mähbalken. 

Greifen Sie den Seilzug und ziehen Sie kräftig an 
bis der Motor anspringt. Lassen Sie den Seilzug 
geführt wieder zurückrollen. 

Nach einigen Sekunden bringen Sie den Gashebel 
in eine mittlere Position zwischen 

 

 

Anlassen Warmstart 

Wenn der Motor bereits warm gelaufen ist, ge-
nügt es, den Gashebel vor dem Starten in einer 
mittleren Position zu belassen. 

 

Mähbalken in Betrieb setzen 

Sicherungshebel 7 (Abb. A) lösen. 

Messerantriebshebel 6 (Abb. A) drücken. 

 

Balkenmäherin Bewegung setzen 

 

Ganghebel 8 (Abb. A) drücken. Max. Vorwärtsge-
schwindigkeit 2.5km/h bei voll niedergedrücktem 
Ganghebel. 

 

Maschine ausschalten 

 

Balkenmäher quer zu Hanglage, Ganghebel aus-
lassen.  

Messerantriebshebel auslassen. 

Gashebel in Position "O" bringen. 

 

Wichtige Betriebshinweise 

 

Überprüfen Sie vor der Arbeit den Boden auf 
mögliche Fremdkörper wie Steine, herausragen-
des Wurzelwerk, Baumstümpfe etc. 

 

Mähen Sie stets quer zur Hanglage, passen Sie 
die Vorwärtsgeschwindigkeit an Boden- und 
Mähgutgegebenheiten an! 

 

8 WARTUNG UND PFLEGE 

 

 

 ACHTUNG 
 

Keine Reinigung, Instandhaltung, 
Prüfung  bei eingeschalteter Maschi-
ne!  

Daher gilt:  Vor Wartungsarbeiten Maschi-
ne ausschalten und abkühlen lassen! 
 

 

Die Maschine ist wartungsarm und enthält nur 
wenig Teile, die der Bediener einer Instandhal-
tung unterziehen muss. Störungen oder Defekte, 
die die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen 
können, umgehend beseitigen lassen. Repara-
turtätigkeiten dürfen nur von Fachpersonal 
durchgeführt werden! 

Instandhaltung- und Wartungsplan 

Kontrollen zur Instandhaltung der Maschine 

Lockere oder verlo-
rene Schrauben 

vor Inbetriebnahme 

Beschädigung ir-
gendwelchen Teiles 

vor Inbetriebnahme 

Ölstand kontrollieren vor Inbetriebnahme 
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Alle beweglichen Tei-
le schmieren 

vor Inbetriebnahme 

Maschine säubern nach jedem Betrieb 

Kompletter Ölwech-
sel 

Nach Erstinbetrieb-
nahme nach 1 Monat 
bzw. nach den ersten 
20 Betriebsstunden. 

Danach alle 6 Monate 
bzw. alle 80 Betriebs-
stunden. 

Zündkerze reinigen 
ggf. wechseln 

Alle 50 Betriebsstun-
den 

Luftfilter reinigen Alle 20-30 Betriebs-
stunden 

Mähmesser mind. 1 Jährlich nzw. 
Bei Bedarf nachschär-
fen lassen 

Treibstoffleitungen, 

Auspufftopf 

Jährlich prüfen  ggf. 
reinigen lassen. 

Reinigung 

Maschine sowie Arbeitsaufsätze von Erde, 
Schlamm, Staub, Spänen, und Grasresten befrei-
en. Maschinengehäuse mit einem feuchten Tuch 
und gegebenenfalls etwas handelsüblichem 
Spülmittel säubern. 

Geben Sie auf alle blanken Metallflächen eine 
dünne Schicht Öl (biologisch abbaubar!) um die 
Maschine gegen Korrosion zu schützen. 

 

HINWEIS 
 

Der Einsatz von Lösungsmitteln, ag-
gressiven Chemikalien oder Scheu-
ermitteln führt zu Sachschäden an 
der Maschine! Daher gilt: Bei der Rei-
nigung nur Wasser und ggf. milde 
Reinigungsmittel verwenden! 

 

Tanken 

Der Motor des Balkenmähers wird mit bleifreiem 
Benzin angetrieben. 

Achten Sie beim Tanken darauf, dass keine 
Fremdpartikel in den Tank  geraten!!! 

 

Ölstand kontrollieren 

 

Lösen Sie die Abdeckkappe des Einfüllstutzens. 
Reinigen Sie die Ölmessstab setzen Sie die Ab-
deckkappe lose auf den Einfüllstutzen auf und 

ziehen Sie ihn wieder gerade heraus. Lesen Sie 
den Ölstand ab. Sollte er zu niedrig sein, füllen 
Sie Motoröl nach. 

 

Ölwechsel 

Verwenden Sie hochwertiges Motoröl für stark 

beanspruchte Vier-Takt-Motoren mit einem Vis-

kositätsgrad von SAE 10W 40.  

 

Altöl ca. 10 Minuten nach Betrieb (leichtflüssig) 

über Ablassstutzen 4 (Abb. E1) in ein Auffangge-

fäß ablassen. Altöl umweltgerecht entsorgen! 

 

Motoröl über Einfüllstutzen 3 (Abb. E1) bis Un-

terkante Einfüllstutzen einfüllen. 

 

Der Öltank umfasst ca. 0.6 Liter 

Luftfilter reinigen 

Ein verstopfter, schmutziger Luftfilter verringert 
die Leistungsfähigkeit Ihres Motors erheblich! 

Lösen Sie die Abdeckung des Luftfilters. Entneh-
men Sie nun den Luftfilter. Reinigen Sie den Luft-
filter unter fließendem Wasser. Wringen Sie ihn 
aus. Lassen Sie ihn trocknen. Tropfen Sie einige 
Tropfen Motoröl auf den Filter. Setzen Sie den 
Filter wieder ein und montieren Sie die Luftfilter-
abdeckung. 

Zündkerze reinigen 

Nehmen Sie die Zündkerzenkappe  ab. Lösen und 
entfernen Sie vorsichtig die Zündkerze.  Reinigen 
Sie die Zündkerze mit einer kleinen Bürste von 
Rußablagerungen etc.  

Der Kontaktabstand zw. den beiden Kontakten 
sollte ca. 0,7-0,8mm oder ~ Kreditkartendicke 
betragen. 

 

Zündkerzenwechsel 

 

Zündkerzen sind Verschleißteile. Sobald ein 
Zündkerzenwechsel erforderlich ist, sollte die alte 
Zündkerze nur gegen eine Zündkerze der Type: 

F7TC, ND-W20EP oder NGK-BP6ES gewechselt 
werden. 

Mähbalken warten 

Ölen Sie den Mähbalken in periodischen Abstän-
den sowie vor jeder Lagerung mit Bio-Rapsöl ein. 

Durch den Betrieb werden das obere und untere 
Mähmesser mit der Zeit etwas lose. 
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Vorsicht! Mähmesser sind scharf! Schutzhand-
schuhe tragen! 

Siehe Abb. D6: Durch Entfernen jeweils einer 
Beilagscheibe können die Mähbalken nach Wie-
deranziehen der Sicherungsmuttern wieder fest-
gezogen werden. 

9 LAGERUNG 

Wenn die Maschine länger als 30 Tage gelagert 
wird: 

 Lagerung erst wenn Maschine nach Be-
trieb abgekühlt ist! 

 Treibstoff aus dem Tank in ein geeigneten 
Behälter ablassen. 

 Die Maschine gut bedecken und an einem 
trockenen und sauberen Ort außer der 
Reichweite von Kindern lagern. 

10 ENTSORGUNG 

Entsorgen Sie Ihren ZI-BM870ECO nicht im 
Restmüll. Kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden 
für Informationen bzgl. der verfügbaren Entsor-
gungsmöglichkeiten. Führen Sie den verbleiben-
den Resttreibstoff sowie das Altöl einer gesonder-
ten umweltgerechten Entsorgung zu. 

11 GARANTIE  

Die Mängelhaftungsansprüche des Käufers aus 

dem Kaufvertrag gegenüber dem Verkäufer sowie 

gesetzliche Gewährleistungsrechte des jeweiligen 

Landes werden durch diese Garantieerklärung 

nicht berührt. 

 

Für diese Maschine leisten wir Garantie gemäß 

folgenden Bedingungen: 

Die Garantie umfasst die unentgeltliche Beseiti-

gung aller Mängel an der Maschine, nach Maßga-

be der nachfolgenden Regelungen, welche die 

ordnungsgemäße Funktion der Maschine beein-

trächtigen und nachweislich auf Material- oder 

Herstellungsfehler beruhen. 

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, bei gewerbli-

cher Nutzung 6 Monate, gültig ab Lieferung der 

Maschine an den Erstendabnehmer. Als Nachweis 

ist der Original-Ablieferbeleg maßgeblich, bei 

Selbstabholung der Maschine der Original Kauf-

beleg. 

Garantieausschluss bei Mängeln  

- an Maschinenteilen, welche gebrauchsbe-

dingten oder sonstigen natürlichen Ver-

schleiß unterliegen, sowie Mängeln an der 

Maschine, die auf einen gebrauchsbeding-

ten oder sonstigen natürlichen Verschleiß 

zurückzuführen sind. 

- die auf unsachgemäße oder fahrlässige 

Montage, Inbetriebnahme, bzw. Wartung 

zurückzuführen sind! 

- die auf Nichtbeachtung von Bedienungs-

hinweisen, nicht bestimmungsgemäßen 

Gebrauch, Fremdeinwirkung auf die Ma-

schine, sachfremden Betriebsbedingungen 

und Einsatzgebiet, mangelnde bzw. un-

sachgemäße Wartung oder Pflege zurück-

zuführen sind. 

- die durch die Verwendung sowie Einbau 

von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatz-

teilen verursacht wurden, die keine Origi-

nal HOLZMANN Ersatzteile sind. 

- die geringfügige Abweichungen vom Soll-

Zustand darstellen, welche für den Wert 

oder die Gebrauchstauglichkeit der Ma-

schine unerheblich sind. 

Im Rahmen dieser Garantie sind weitere Ansprü-

che des Käufers über die hier ausdrücklich ge-

nannten Garantieleistungen gegenüber der 

ZIPPER GmbH hinaus ausgeschlossen. 

 

Diese Hersteller-Garantie wird freiwillig über-

nommen. Garantieleistungen bewirken daher 

keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen 

auch keine neue Frist, auch nicht für Ersatzteile, 

in Gang. 

 

12 ERSATZTEILBESTELLUNG 
/ SERVICE 

Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandset-

zungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend 

geeigneten Fachfirmen durchgeführt werden. Es 

steht Ihnen auch die ZIPPER-Maschinen GmbH 

weiterhin gerne mit Service und Reparatur zur 

Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindli-

che Kostenanfrage an unseren Kundendienst.  

Ersatzteile: 

Mit Originalteilen von Zipper verwenden Sie Er-
satzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. 
Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen 
die Einbauzeiten und erhalten die Lebensdauer. 

Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstad-
ressen im Vorwort dieser Dokumentation.  
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CZ 

NÁVOD NA OBSLUHU  
 

Vážený zákazníku! 

Tento návod k použití obsahuje důležité informa-
ce a pokyny pro provoz a údržbu lištového žacího 
stroje ZIPPER BM870ECO. 

Návod k použití je součástí stroje a nesmí být od 
stroje odstraněn. Uschovejte návod pro případ 
pozdějšího použití, a pokud stroj předáváte třetí 
osobě, návod přiložte! 

 

Dodržujte bezpečnostní pokyny! 

S ohledem na neustálý vývoj našich výrobků se 
mohou vyobrazení mírně lišit od skutečnosti. 

 

Pozor! 

Technické změny vyhrazeny! 

 

Autorské právo 
© 2011 

Tato dokumentace je chráněna autorským prá-
vem.  

Všechna práva vyhrazena! Zvláště jsou nedovo-
lené přetisk, překlady, použití fotografií a vyobra-
zení. Zneužití bude trestně stíháno – soudním 
místem je Wels, Rakousko! 

 

  Zákaznická podpora 
  

 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH 

Gewerbepark 8 
A-4707 Schlüsslberg 

Tel 0043 (0) 7248 61116 - 700 
Fax 0043 (0) 7248 61116 – 720 

info@zipper-maschinen.at 
 

 

1 SOUČÁSTI (OBR. A) 

1 Páčka plynu 

2 Rukojeť 

3 Rameno vodící 

4 Tlumič 

5 Kryt 

6 Ovládání nože 

7 Bezpečnostní západka 

8 Ovládání vpřed / pohon kol 

9 Motor 

10 Vzduchový filtr 

11 Kolo 

12 Žací lišta 

2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Typ motoru 2-taktní 

Typ paliva Bezolovnatý benzin 

Objem nádrže 3.2 litrů 

Výkon motoru 3,68 kW 

Objem olejové nádrže 0.6 litrů 

Otáčky motoru 3600 ot./min 

Zdvihový objem 159 cm³ 

Šířka sekání 870 mm 

Max. rychlost vpřed 2.5 km/h 

Zapalování Startovací šňůra 

Pohon řemenem 

Hladina vibrace rukojeti 38 m/s² 

Hmotnost netto 61 kg 

 

2.1 Hluk 

Tato sekačka byla zkonstruována tak, aby vyhověla 
normám EN ISO 11688-1:1998 a EN ISO 11688-2  pro 
zařízení s minimalizovanou hlučností. 
Měření hlučnosti bylo provedeno v souladu s normou 
ISO 4871:1996 pro venkovní použití motorů do žacích 
strojů. (Kód testu hlučnosti pro motory do sekaček – 

technická metoda, stupeň 2) 
 
Naměřené hodnoty:  
LPA : 89,8 dB(A) LWA: 104,6 dB(A) 
 
Deklarované hodnoty: 
LPA = 90 dB(A) 

K= 2,5 dB(A) 

LWA = 105 dB(A) 
K= 1,5 dB(A) 
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Součást dodávky zboží 

Vybalte žací stroj ZIPPER ZI-BM870ECO a zkon-
trolujte, zda není poškozen transportem nebo je 
dodávka zboží nekompletní. 

 

3  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

Lištový žací stroj ZIPPER TI-BM870ECO může být 
použit výhradně pro sekání trávy/luk na nekluz-
kém terénu. Výrobce ZIPPER MASCHINEN nenese 
odpovědnost za úrazy nebo škody v případě ne-
dovolené manipulace nebo seřizování stroje nebo 
v případě provozu motoru s nízkou hladinou ole-
je. 

 
 

 

 VÝSTRAHA  
 

Před každým použitím zkontrolujte 
stav hladiny oleje. 

Pokud není hladina oleje na úrovni 
max., doplňte motorový olej po okraj 
hrdla.  

 

 

 

 

Neprovozujte zařízení za nedostateč-
ných světelných podmínek. 

Řádně zkontrolujte celou oblast, kte-
rou budete sekat. 
Odstraňte všechny překážky jako ka-

meny, větve, dráty apod. 

Neprovozujte zařízení v případě únavy 
nebo v případě, kdy je Vaše koncentra-
ce ovlivněna užitím omamných látek, 
léků nebo alkoholu. 

 
 

 

 

Stroj může být obsluhován pouze od-
borně vyškolenou obsluhou. 

Nepovolané osoby a zvláště pak děti, 
jakož i nevyškolené osoby se musí zdr-
žovat mimo dosah stroje! 

Nezapínejte sekačku, pokud někdo stojí 
před žací lištou! 

 

  

  

 

Při použití zařízení není dovoleno nosit 
volné oblečení, mít rozpuštěné vlasy 
nebo nosit volné řetízky a náramky. 

 Mohly by být zachyceny otáčejícími se      
částmi zařízení a způsobit tak vážná  
zranění. 

Noste dlouhé těsné kalhoty a bezpeč-
nou obuv. 

 

 

 

 

Nebezpečí popálení! Při práci se ze za-
řízení uvolňují horké výpary a některé 
části motoru jsou rozpálené. 

 

 

Vždy nasaďte kryt na žací lištu při ná-
sledujících úkonech: 
• montáž žací lišty na sekačku 
• čištění sekačky 
• během transportu a skladování se-
kačky 

• při manipulaci se žací lištou 

Vždy zajistěte, aby byly poškozené kry-
ty nože vyměněny. 

 

 
 

Vždy se soustřeďte na práci a dbejte na 
dodržování zásad bezpečného provozu 
stroje. 

 

Vždy sekejte trávu napříč ke svahu. 
Nikdy nesekejte ve svahu nahoru a do-
lů, pokud náklon přesahuje 10°.  

 

Provoz stroje na zledovatělém nebo 
zasněženém terénu je přísně zakázán! 

 

Uklouznutí, zakopnutí nebo pád jsou 
nejčastější příčinou vážných úrazů. 

 

 

Při doplňování paliva je zakázána mani-
pulace s ohněm nebo kouření! 

 

Nedoplňujte palivo, pokud běží motor 
nebo některé části zařízení jsou stále 
horké. 

 

Doplnění paliva provádějte výhradně v 
otevřeném prostoru nebo dobře odvě-
trávané místnosti. 

 

Vždy okamžitě otřete rozlité palivo. Je 
velice hořlavé a může se snadno vznítit! 
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Používejte vhodné ochranné oblečení a 
pomůcky (např. rukavice, brýle, slu-
chátka, vhodnou pracovní obuv apod.)! 

 

 

 

Zařízení lze provozovat pouze venku na 
zatravněných plochách. 
 
Pokud jsou některé části stroje stále 
horké, nelze zařízení uskladnit. 

 

 

4 DALŠÍ RIZIKA 

 Poškození sluchu: 

Práce bez ochrany uší může poškodit 
sluch. 

 Úraz na pracovišti: 

Dbejte na nebezpečí odlétávajících kamín-
ků a větviček. Při práci hrozí zachycení 
kabelu nebo volných kalhot nožem sekač-
ky. 

 Nebezpečí poranění ruky (prstů) 

 Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí 
během provozu zařízení, zejména pak no-
že. Hrozí vážné poranění. 

 Po skončení práce nechte zařízení vy-
chladnout, hrozí nebezpečí popálení. 

 Vibrace mohou mít nepříznivý vliv na 

zdraví. Dlouhodobé nebo nepřetržité pou-

žívání žacího stroje jednou osobou může 

mít nepříznivé dopady na zdraví: poruchy 

krevního oběhu (zejména rukou), poško-

zení kloubů. Dodržujte pravidelné pře-

stávky v práci a noste odtlumené rukavice 

pro zmírnění přenosu vibrací do rukou. 

 Po práci nechte sekačku vychladnout. V 
opačném případě hrozí nebezpečí popále-
ní! 

 Při dotyku zapalovací svíčky při zapnutém 
motoru hrozí zabití elektrickým proudem. 

 

Dodržováním zásad bezpečné práce tak jako 
správným provozem zařízení a jeho řádnou 
údržbou můžete eliminovat riziko úrazu. 

5 MONTÁŽ 

 Montáž regulátoru výšky (Obr.C1) 

Namontujte regulátor výšky 1 na žací lištu 2 

viz. obrázek. 

K zajištění použijte šroub M8x30, podložku 

M8 a pojistnou matku M8. 

 Instalujte držák nože (Obr.C2) 

Lehce namažte tukem pouzdro 1 a vložte dr-

žák nože 2. 

Nasaďte klínový řemen 3 na řemenici 4. 

 Zajistěte držák nože. (Obr.C3) 

Nasaďte pružiny 1 dle vyobrazení. 

Krok 4. Namontujte žací lištu na držák nože 

(Obr.C4) 

K zajištění použijte šroub M8x20, podložku 

M8 a pojistnou matku M8. 

 Namontujte ochranný kryt.(Obr.C5) 

Umístěte ochranný kryt 1 na držák nože. 

K zajištění použijte šroub M8x20, podložku 

M8, podložku M12 a pojistnou matku M12 

viz. obrázek. 

 Montáž rukojeti (Obr.C6) 

Vložte mezikus tlumení vibrací 1 mezi ru-

kojeť 2 a vodící rameno 3. 

K zajištění použijte šroub M8x70, gumo-

vou podložku, podložku M8 a pojistnou 

matku M8. 

 Nainstalujte páčku plynu 1, ovládání nože 

2 a ovládání pohonu kol 3 dle vyobrazení 

(Obr.C7) 

 

Poznámka:  Během provozu dochází k vibra-

cím zařízení, všechny spoje musí být proto 

řádně dotaženy.  

6 UVEDENÍ DO PROVOZU 

 

DŮLEŽITÉ  
 

Sejměte kabel zapalovací svíčky před 

každým seřízením nebo kontrolou 

stroje, abyste tak zabránili nežádou-

címu spuštění motoru. 

 

Nastavení polohy páčky pro ovládání nože 

Pokud je vzdálenost páčky ovládání nože pro 

úchop nevyhovující, lze ji nastavit dle potřeby 

viz. (Obr. D1) nebo (Obr.D3). 
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Nastavení polohy ovládací páčky pro pohon 

vpřed 

 

Pokud je vzdálenost páčky ovládání pohonu 

vpřed pro úchop nevyhovující, lze ji nastavit dle 

potřeby viz. (Obr. D1) nebo (Obr.D2). 

V případě, že nejste pro tento úkon technicky 
způsobilí, přenechte nastavení zaškolené osobě 
nebo odbornému servisu. 

 

Nastavení výšky rukojeti (Obr. D4) 

 

Pro nastavení výšky rukojeti uvolněte šrouby 1 

na obou stranách, ustavte potřebnou výšku a 

šrouby opět utáhněte. 

 

Nastavení výšky střihu (Obr. D5) 

 

Krokově nastavitelná výška střihu do cca 6cm! 

Uvolněte matku 1 a 2, ustavte ližiny do požado-

vané výšky a matky opět utáhněte. 

Oba skluzy musí být nastaveny na shodnou výš-

ku! 

 

Seřízení žací lišty (Obr. D6) 

 

Po určité době provozu může dojít k uvolnění 

horního a spodního nože žací lišty. Vyjměte něko-

lik podložek 1. Dbejte, aby byly všechny 4 pozice 

nastaveny na shodnou tloušťku! 

 

Doplňte olej do motoru 

 

Odšroubujte víčko olejové nádrže 3 - viz. E1. 

Doplňte motorový olej až po spodní okraj hrdla 

nádrže. 

 

DOPORUČENÝ MOTOROVÝ OLEJ: 

Vysokojakostní motorový olej SAE10W-40 pro 4-

taktní spalovací motory. 

 

Doplňování paliva 

 

Používejte běžně dostupný bezolovnatý benzin.  

Nepoužívejte směsi benzinu a oleje. 

Při doplňování paliva dbejte na to, aby se do ná-

drže nedostaly nečistoty. 

Po doplnění paliva uzavřete víčkem hrdlo nádrže. 

7 PROVOZ 

Startování studeného motoru 

Nastavte páčku plynu 1 (Obr. A) do příslušné 
pozice: 

 

 

 

Postavte se k sekačce tak, abyste byli v dosta-
tečně bezpečné vzdálenosti od žací lišty.  

 

Rázně zatáhněte za startovací šňůru 2 (Obr. E1) 

a uvolněte ho ihned po nastartování motoru. 

 

Po několika vteřinách nastavte páčku plynu do 

střední polohy mezi níže vyobrazené symboly. 

 

Startování teplého motoru 

Nastavte páčku plynu do střední polohy mezi 

symboly  

 

Postavte se k sekačce tak, abyste udrželi bez-
pečnou vzdálenost od žací lišty.  

Rázně zatáhněte za startovací kabel 2 (Obr. E1) 

a uvolněte ihned po nastartování motoru. 

Zapnutí žací lišty 

Uvolněte bezpečnostní západku 7  (Obr. A). Plně 
stlačte ovládání nože 6 (Obr. A) a držte ho ve 
spodní poloze. 

 

Pro vypnutí žací lišty uvolněte zcela páčku ovlá-
dání nože 6. 

 

Zapnutí pohonu vpřed 

 

Zmáčkněte páčku pohonu kol 8 (Obr. A). Max. 
rychlost vpřed je 2.5km/h při plně stlačené páčce 
ovládání.  

Pro vypnutí pohonu kol páčku zcela uvolněte. 

 

 

Vypnutí sekačky 

Lištový žací stroj musí být v poloze kolmo ke 
sklonu svahu. 
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Vypněte pohon vpřed. 

Vypněte žací lištu. 

Nyní přestavte páčku plynu do pozice "0". 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ  
 

Před každým použitím zkontrolujte 

pracovní plochu. Skryté kameny, vět-

ve a další překážky odstraňte nebo 

nebezpečné místo viditelně označte.  

Vždy sekejte kolmo ke sklonu svahu a 

dbejte zvýšené opatrnosti při otáčení. 

Rychlost přizpůsobte vždy podmín-

kám povrchu. 

 

 

8 ÚDRŽBA  

 

 

 VÝSTRAHA  
 

Čištění, kontrola nebo údržba stroje 
jsou při běžícím motoru zakázány! 

Dodržujte bezpečnost práce:  Vypněte 
motor, nechte ho vychladnout a odpojte 
kabel od zapalovací svíčky. 

Lištový žací stroj nevyžaduje neustálou údržbu, 
avšak pro zajištění jeho dlouhé životnosti dopo-
ručujeme dodržování harmonogramu údržby. 

Opravy musí být prováděny autorizovaným servi-
sem! Používejte výhradně originální náhradní díly 
ZIPPER!  

 

Harmonogram údržby 

Kontrola a údržba žacího stroje 

Volné nebo vypadlé 
šrouby a/nebo 
matky 

Pravidelně před kaž-
dým použitím!! 

Poškození jakékoliv 
části žacího stroje 

Pravidelně před kaž-
dým použitím! 

Kontrola hladiny Pravidelně před kaž-

oleje v motoru dým použitím! 

Čištění stroje Pravidelně po každém 
použití 

Čištění vzduchové-
ho filtru 

Každých 20-30 moto-
hodin 

Čištění zapalovací 
svíčky 

Každých 50 motoho-
din 

Celková výměna 
oleje 

Po 1 měsíci / po 20 
motohodinách od 
prvního použití. Ná-
sledně každých 80 
motohodin, minimál-
ně však jednou ročně. 

Žací lišta Broušení minimálně 
jednou za rok 

Palivové vedení, 
tlumič 

V případě potřeby 
proveďte kontrolu a 
vyčištění jednou za 
rok. 

Čištění 

Zbavte zařízení a jeho funkční části nečistot, 
prachu, trávy, úlomků, malých větviček apod. 

Očistěte kryty zařízení vlhkým hadříkem a ne-
abrasivním čističem. 

Aplikujte na všechny nechráněné plochy ten-
kou vrstvu oleje. 

 

 

DŮLEŽITÉ  
 

Použití rozpouštědel, agresivních 

chemikálií nebo abrasivních čističů 

způsobuje poškození krytu. 

Doplňování paliva 

Sekačka je poháněna bezolovnatým benzinem. 

Zajistěte, aby se při doplňování paliva nedo-
staly do nádrže žádné nečistoty. Použijte filtr. 

 

Výměna oleje 

Používejte kvalitní motorový olej pro 4-taktní 
motory o viskozitě SAE10W40.  

 

Nejvhodnější doba pro výměnu oleje je cca 10 
minut po delším provozu sekačky tak, aby byl 
olej vlahý. Otevřete víčko výpusti (viz. E1) a 
nechte olej vytéct do vhodné nádoby.  
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Doplňte nový motorový olej hrdlem 3 (viz. 
Obr. E1) až po spodní okraj hrdla.  

Objem olejové nádrže je 0.6 litrů. 

Použitý olej likvidujte v souladu se zásadami 
ochrany životního prostředí! 

 

Zapalovací svíčka 

Kontrolujte každé 3 měsíce nebo každých 50 

hodin provozu. V případě potřeby vyměňte. 

Zkontrolujte, aby typ zapalovací svíčky odpo-

vídal specifikaci. 

 

1. Odejměte víčko 5 (Obr. E1) a vyšroubujte 

zapalovací svíčku příslušným klíčem. 

2. Svíčku zkontrolujte a odstraňte případné 

karbonové zbytky ocelovým kartáčem. Vy-

měňte svíčku v případě, že je elektroda nad-

měrně opotřebovaná nebo je poškozena izola-

ce. 

3. Změřte vzdálenost mezi elektrodami: měla 

by být mezi 0.7 a 0.8 mm nebo ~ síly kreditní 

karty. (Obr. E1). 

4. Zašroubujte svíčku zpět rukou. 

5. Použitou svíčku utáhněte. Použitou svíčka 

asi o jednu otáčku a novou svíčku asi o 2 

otáčky.  

 

Vzduchový filtr 

 

Čistěte každé 3 měsíce nebo po 30 hodinách 

provozu. V případě potřeby vyměňte. 

1. Odejměte víko. 

2. Vyjměte filtr. 

3. Vyklepejte filtr jemně na rovné ploše. 

4. Vyměňte vnitřní část filtru. 

5. Instalujte kryt. 

 

Palivové vedení 

 

Ujistěte se, že palivové vedení není popraska-

né a neuniká z něj palivo. V případě potřeby 

poškozené části vyměňte. 

 

Žací lišta 

 

Po každém použití vyčistěte žací lištu, zejména 

vedení a skluzy. Je nutné odmontovat lištu. Na 

všechny pohyblivé součásti aplikujte olej. Po-

užívejte výhradně biologicky odbouratel-

ná maziva! 

 

 

 

Převodovka 

 

Po prvním roce provozu kontrolujte pravidelně 

hladinu oleje v převodovce: 

• Stroj musí být v horizontální poloze. 

• Odšroubujte víčko olejové nádrže. 

• Hladina oleje: po spodní okraj nalévacího hrdla 

 

V případě potřeby doplňte převodový olej (SAE 

80, objem 0.25 litrů). 

 

Další kontrola 

 

Kontrola stroje musí být provedena pokud: 

• sekačka narazí na překážku 

• dojde k náhlému zastavení motoru 

• je žací lišta deformována 

• jsou poškozené převody 

• je klínový řemen poškozený 

 

Uskladnění 

 

Pokud je žací stroj uskladněn na více než 30 dní: 

 Počkejte, než sekačka vychladne. 

 Přikryjte ji a uskladněte na suchém a čis-
tém místě. 

Likvidace 

Nevyhazujte Váš lištový žací stroj ZI-BM870ECO 
do komunálního odpadu. Kontaktujte příslušný 
místní úřad pro informace ohledně nejvhodnější-
ho způsobu likvidace Vašeho výrobku. Před li-
kvidací vypusťte zcela palivo z nádrže a demon-
tujte zařízení na části. 

Objednávky náhradních dílů 

Použitím originálních náhradních dílů Zipper do-
sáhnete ideálního výsledku. Optimální přesnost 
dílů snižuje čas opravy a prodlužuje životnost 
zařízení. 

 
 

POZNÁMKA  
 

 
 

Použití jiných než originálních náhradních dílů 
má za následek ztrátu záruky. 

Výjimku tvoří pouze výměna zapalovací svíčky, 
pokud je prováděna autorizovaným servisem. 

Adresu pro objednávky náhradních dílů najdete 
na začátku této dokumentace. 
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Záruka 

 

Uplatnění záruky na základě kupní smlouvy s 

prodejcem zařízení HOLZMANN včetně zákonných 

práv nebude ovlivněno tímto prohlášením k záru-

ce. 

 

Výrobce Zipper Maschinen poskytuje záruku na 

náhradní díly v délce trvání 1 roku. Záruka se 

zkracuje na dobu 6 měsíců pro případy, kdy je 

zařízení a nářadí využíváno pro komerční účely. 

Záruka platí ode dne prodeje uvedeného na pro-

dejním dokladu. 

 

Záruka zahrnuje výměnu vadných dí-

lů/komponent zařízení, jejichž vada byla zapříči-

něna vadou materiálu nebo výrobní vadou. 

 

 

 

 

 

 

 

Záruka se nevztahuje na: 

 

Opotřebení částí jako např. klínové řemeny, nože 

apod. s výjimkou vad a poškození na zcela no-

vém výrobku, které musí být nahlášeny bezod-

kladně po obdržení, rozbalení a kontrole zboží. 

 

Vady zapříčiněné nedodržením podmínek návodu 

na obsluhu, chybnou montáží, nevhodným použi-

tím, poškozením cizími předměty jako kameny, 

větvemi apod. nebo nedostatečnou údržbou a 

servisem stroje. 

 

Vady způsobené následkem manipulace, změn 

nebo dodatečných modifikací zařízení. 

 

Drobné odchylky od specifikace nebo vzhledu 

zařízení, které nemají vliv na funkčnost nebo 

hodnotu zařízení. 
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No° Code No° Code No° Code No° Code 

1 CLD-SM01-010100 32 GB/T5789-86 63 GB/T5783-2000 94 CLD-SM01-0608 

2 CLD-SM01-0102 33 CLD-T01-1020003 64 CLD-SM01-0306 95 GB/T3452.1-92 

3 GB/T14-1998 34 GB13871-92 65 CLD-W01-03-06-01-00 96 CLD-SM01-0614 

4 GB/T5789-86 35 CLD-SM01-050100 66 GB/T5783-2000 97 CLD-SM01-0609 

5 CLD-SM01-0105 36 CLD-SM01-020500 67 CLD-SM01-03020400 98 CLD-SM01-061202 

6 CLD-SM01-0109 37 CLD-SM01-020502010202 68 CLD-SM01-030205 99 CLD-SM01-0618 

7 CLD-SM01-010400 38 GB/T889.1-2000 69 CLD-SM01-0304 100 GB/T3452.1-92 

8 GB/T923-88 39 CLD-SM01-0201 70 CLD-SM01-030500 101 CLD-SM01-0617 

9 CLD-SM01-0108 40 CLD-SM01-0205010203 71 CLD-SM01-030210 102 GB/T5782-2000 

10 CLD-SM01-010400 41 CLD-SM01-050300 72 CLD-SM01-03021100 103 CLD-SM01-0616 

11 GB/T889.1-2000 42 CLD-T01-1020201 73 CLD-SM01-030212 104 CLD-SM01-0602 

12 CLD-SM01-0105 43 CLD-T01-1020202 74 CLD-SM01-03020100 105 GB276-94 

13 CLD-SM01-0106 44 GB96.1-2002 75 CLD-SM01-030213 106 GB/T893.1-86 

14 GB/T5782-2000 45 CLD-SM01-0204 76 CLD-SM01-0301 107 CLD-SM01-061501 

15 CLD-SM01-0104 46 GB5782-2000 77 CLD-SM01-0302130301 108 CLD-SM01-06150200 

16 GB/T5783-2000 47 CLD-SM01-0203 78 GB/T889.1-2000 109 CLD-SM01-0605 

17 CLD-SM01-0107 48 GB97.1-2002 79 CLD-SM01-030202 110 CLD-SM01-060600 

18 GB97.1-2002 49 GB859-87 80 GB848-2002 111 CLD-SM01-04040400 

19 GB/T889.1-2000 50 GB/T41-2000 81 CLD-SM01-0619 112 CLD-SM-0403 

20 CLD-SM01-010300 51 GB6172.1-2000 82 GB/T889.1-2000 113 GB/T848-2002 

21 GB96.1-2002 52 GB861.2-87 83 GB97.1-2002 114 GB/T70.1-2000 

22 CLD-SM01-0103 53 GB96.1-2002 84 GB/T889.1-2000 115 CLD-SM01-04060500 

23 CLD-SM01-011404 54 CLD-SM01-03020600 85 CLD-SM01-0613 116 CLD-SM01-040604 

24 ENGINE4.0~5.5HP 55 GB276-94 86 CLD-SM01-060300 117 CLD-SM01-040602 

25 GB97.1-2002 56 CLD-SM01-030207 87 CLD-SM01-060100 118 CLD-SM01-040603 

26 GB276-94 57 CLD-SM01-03020800 88 CLD-SM01-060400 119 CLD-SM01-0402 

27 CLD-SM01-0207 58 CLD-SM01-030209 89 GB/T290-98 120 CLD-SM01-04040100 

28 CLD-SM01-0206 59 CLD-SM01-0303 90 CLD-SM01-0611 121 GB/T14-1998 

29 GB/T882-86 60 5/16UNF24X30 91 CLD-SM01-061200 122 CLD-SM01-0401 

30 CLD-SM01-0502 61 CLD-SM01-0307 92 CLD-SM01-0610 123 GB/T5783-2000 

31 CLD-SM01-0209 62 GB/T1099-88 93 CLD-SM01-0607   
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I N V E R K E H R B R I N G E R  /  D I S T R I B U T O R  

Z.I.P.P.E.R® AUSTRIA GmbH 

Gewerbepark 8 

A-4707 Schlüsslberg,  

Tel.: +43/72480/61116-700 

Fax.: +43/7248/61116-720 

www.zipper-maschinen.at 
info@zipper-maschinen.at 

 

Bezeichnung / Název 

Z.I.P.P.E.R Balkenmäher / Lištový žací stroj Z.I.P.P.E.R 

Type / Typ 

ZI-BM870ECO  mit/s  MOTOR/MOTOREM LONCIN LC1P65FA 

Richtlinien / Směrnice 

2006/42/EC 

97/68/EC zuletzt geändert durch / poslední změna 2004/26/EC 

Angewandte harmonisierte Normen  / Použité harmonizované normy 

EN 12733:2001+A1:2009 

Zertifikatnummern/ Čísla certifikátů 

SH10010550-V1 

e11*97/68SA*2004/26*0831*02 

Prüfberichtsnummern / Čísla zkušebních protokolů 

SH10010550-001 

CSJ197509 

Ausstellungsdatum / Datum vydání 

13.01.2010 

01.12.2008 

Ausstellende Behörden / Vydávající úřad 

Intertek Testing Service, Building No. 86, 1198 Qinzhou Road, 200233 Shanghai, China 

VCA Headquarters, Eastgate Office Center - Eastgate Road, Bristol BS5 6XX, United Kingdom 

Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine aufgrund ihrer Bauart und in der von uns in Verkehr 
gebrachten Version den für diese Maschine maßgeblichen Anforderungen der oben genannten Richtlinien 
entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen 
werden, die nicht ausdrücklich schriftlich im Vorfeld mit uns abgestimmt wurden. 

 

Výše uvedené zařízení v dodané verzi splňuje všechny podmínky výše uvedených směrnic. Veškerá neschvá-
lená manipulace se zařízením, která nebyla výslovně povolena výrobcem, vede ke ztrátě platnosti tohoto 
dokumentu. 

 

 

 

 Schlüsslberg, 27.03.2011     

 

 

Ort, Datum/Místo, datum   Unterschrift/podpis 

Erich Humer 

 

http://www.zipper-maschinen.at/
mailto:info@zipper-maschinen.at
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9 SLEDOVÁNÍ VÝROBKU 

 

I po dodání náš výrobek sledujeme. 

Při procesu zlepšování výrobků jsme závislí na Vás a Vašich zkušenostech z práce se strojem. 

 

 Zkušenosti, které mohou být důležité pro ostatní uživatele 

 Problémy, které se vyskytly v určitých provozních situacích 

 Návrhy na zlepšení výrobku 

 

Prosíme Vás proto o zaznamenání Vašich zkušeností a poznatků z provozu a jejich zaslání na naši 
adresu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z.I.P.P.ER MASCHINEN GmbH 

A-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 
Tel 0043 7248 61116 - 700 
Fax 0043 7248 61116 – 720 

office@zipper-maschinen.at 
 

 


