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УВОД 

 
 
            Пре употребе мотокултиватора, пажљиво прочитајте упутство. Овај 
приручник је водич за решавање проблема инсталације, рада и одржавања 
мотокултиватора. 
 

Хвала вам што сте одабрали квалитет и производе бренда РУРИС! 
 
 
 

 

Информације и корисничка подршка: 
Телефон: 0351 820 105 
Е-маил: info@ruris.ro 
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  УПОЗОРЕЊЕ 
 
 
 
 
 

 
Упозорење! Опасност! 
 
  
 

 
Прочитајте ово упутство пре употребе ових машина. 
 
  
 
 
Оператoр мора носити личну заштитну опрему (ППЕ). Ако је машина у 
употреби мора да носе заштитне наочаре дизајниране против 
пројектованих честица у ваздуху;  мора да се носе заштитни тампони 
за слух, као што је звучно изоловани шлем и кацига за заштиту од 
летећих честица. 

 
 

 

Користите заштиту за руке(рукавице). 
 
 
 
 
 

Користите заштиту за ноге. 
 

  
 

 

Опасност: Опасни елементи избачени од ударца дискова, ножева. 
 
 
 
 
 
Држите се даље од отвореног пламена. Не пушите. Немојте 
просипати гориво. Не напајати док је мотор у раду или врућ. 
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КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Главне карактеристике 
 

 
Спецификације и 

параметри 

Назив производа 731 K / 731 ACC 

Генерални Мотор Енгине Бензин 

Максимална снага  8.5 КС / 6.3кв 

Нето снага 7.5ЦП / 5.5кв 

Капацитет моторног уља 0.6л 

Капацитет уља за мењаче 2.2л 

Тежина (са ротирајућим 
ножевима) 

86 Kг 

Димензије (дужина, ширина, 
висина)  

124цм x 105цм x 85цм  

Потрошња 
горива 

Са ротационим 
ножевима 

 1Л / х 

Просечна 
одрадена 
површина 

Ротациони 
ножеви 

600-1000 м² / х 

Радна 
дубина 

Ротациони 
ножеви 

8-34 цм 

Радна 
ширина 

Ротацијски 
култиватор 

56-83 цм 

Радна 
тежина  
Транспорт 

Максимална 
тежина за 
утовар 

500 кг 

Брзина 5-10 Км / х 

 
 

НАПОМЕНА: Максимална снага је снага мотора на клупи, без филтера за 
ваздух и ауспух. 
                                       Нето снага је снага мотора са филтером за ваздух и ауспух. 
 

 
 

Промените моторно уље на сваких 25 сати рада и 
преносно уље на сваких 50 сати рада 
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ГЛАВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
Мотокултиватора 731К / 731 ACC 

 
Ротациони ножеви фрезе 

 

  
Инсталирати ножеве фрезе са десне и леве стране погонске осовине на део који 
ротира, и заврнути 2 М8к55 вијака у аксијалном положају и мотокултиватор може се 
користити. 
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             Плуг 
 
Када користите плуг, одвијте вијак за подешавање држача за подршку постављеног 
на шасији мотокултиватора  и причврстите прикључак (плуг). Плуг се може 
користити у припремљеном земљишту, проверка тла се врши помоћу ножева фрезе 
на следећи начин: 
•             Пре инсталације плуга почните радити земљу отприлике 1 метар. Ако 
ножеви одмах потону у земљу, барем до половине бочних заштитних носача ножева, 
тек онда можете да монтирате и користите плуг. 
•           У супротном, плуг неће моћи ући у земљу , ако ножеви се окрећу само на 
површини јер је земљиште грубо и неизводљиво. 
•           У случају тврдих тла, они морају се ископати уз помоћ ротационих ножева и 
тек након тога можете успешно користити плуг. Након употребе плугова само у У 
наредним годинама треба се користити само плуг, и више није неопходно користити 
ротационе ножеве за дробљење земље. Додатни прикључак назван "плуг" се 
користи само за одржавање тла током целе године. 

 
 
              Точкови за превоз 
 
Могу се монтирати са два типа адаптера на следећи начин: 
1. Планетарни адаптер - који се посебно користи за приколицу и плуг, прикључак за 
прореду меких земљишта 
2. Једноставан адаптер - посебно се користи за прикључивање плуга, прикључак за 
прореду меких земљишта 
3. За тврда земљишта, се  монтирају метални точкови за орање.  
4. Притисак у гумама 1,5-2 бара 
 
 

Састављање ротационих ножева фрезе 
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Слика. 2.1 – Састављање ротационих ножева фрезе (лево) 
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Слика. 2.2 – Састављање ротационих ножева фрезе (десно) 
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ИНСТАЛИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ У ФУНКЦИЈИ МОТОКУЛТИВАТОРА 

 
Инсталирање 

 
Carcasa reductor-кућиште диференцијала 
Suport sprijin-подупирач 
Demaror mоtor-стартер повратног дејства 
Rezervor benzina-резервоар горива 
Filtru aer- филтер за ваздух 
Buson alimentare ulei cutie viteze-џеп отвора за наливање уља у мењачу 
Cutie depozitare scule-кутија за алат 
Maneta schimbator de viteze-полуга за промену степена преноса 
Maneta acceleratie-полуга гаса 
Roata mobila-погонски точак 
Ax hexagonal- полуосовина 
Buson alimentare ulei motor-џеп отвора за наљивање уља у мотору 
Suport reglare adancime de lucru- држач за регулирање дубине за орање 
Suport ghidon cutie de viteze-држач мењача 
Maneta reglare inaltime ghidon-полуга за регулацију висине управљача 
Ghidon coarne-управљач 
Maneta ambreiaj-полуга спојнице 
Maneta oprire de urgenta- полуга за кочење 
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 Инсталирање делова мотокултиватора 
 

        1. За монтирање делова мотокултиватора  следите кораке и упутства који се 
налазе у Водичу приложеном у приручнику. 
        2. Подешавање висине управљача врши се тако што ћете одвртати полугу за 
подешавање која се налази на основу управљача , подизањем или спуштањем 
управљача. 
 

Ниво уља 
Мотокултиватор не се испоручује са уљем у мотору, диференцијалу и 

мењачу. 
УПОЗОРЕЊЕ! 
Сваки пут када почнете радити са мотокултиватором, проверити ниво уља 

у уљном купатилу мотора (слика 5) и у склопу за пренос (слика 4) и попуните уље до 
максималног нивоа.  

 
limita maxima- максимална граница 
limita minima- минимална граница 

 
Сл. 4 –Проверавање нивоа уља у мењачу 
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Сл. 5 – Проверавање нивоа уља у мотору  
Ако не проверавате ниво уља (мотор и мењач), ризикујете оштећивање 

мотора и преноса. 
 
 
Инсталирање и подешавање полуге квачила 
 

 
 

 
Fig. 6 – 

Instalarea și reglarea manetei de ambreiaj 
 

 
 
 
Maneta acceleratie-ручица гаса 
Maneta marsalier-ручица мењача 
Blocator-брава 
Maneta oprire de urgenta-ручица кочнице 
Maneta de ambreiaj-ручица спојнице 
Bifurcatia ambreiajului-рачва спојнице 
Cablu de ambreiaj-сајла спојнице 
Carcasa de protectie-заштитни капак 
Baza cablului de inversare-држач сајле за ход уназад 
Cablul de inversare- сајле за ход уназад 
Ax bifurcat de inversare-осовина рачве за ход уназад 
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1. Подешавање полуге спојнице 

 Отпустите шраф за стезање.  

 Окрените шраф у смеру казаљке на сату док се заштитни кабл не 
приближава полуге. 

 Поставите кабловски прикључак у утичницу квачила на 
задњој страни преносника и проверите да ли прикључак кабла улази у 
утичницу. 

 • Уметните са силом кабл у рупу, потом притисните 
виљушку квачила и поставите кабл у утичницу. 

 Одвити шраф, оставите дршку спојнице лабаво док се 
сила опруге прилагоди полуги квачила полугу, онда завртите 
самоблокирајућу навртку. 

2. Подесите кабл ручице мењача у кутији 
• Одвијте вијак за везу. 
• Окрените завртањ у смеру кретања казаљке на сату док се заштитни 
кабл не приближи полуги. 
• Поставите кабл са бочне стране осовине мењача и осигурајте да спој 
прикључка улази у двосмерне отворе вратила. 
• Повуците раздвојено вратило у супротном смеру казаљке на сату у 
исправном положају, убаците кабл у рупу у ужој страни проводног рукава 
мењача и уверите се да се цев уклапа у утичницу главе диригента.  
• Отпустите вијак, оставите ручицу док се сила опруге у квачилу не постави 
на ручку, а затим привијте шраф за блокирање. 

3. Подешавање кабла за гас 
•Поставите прекидач за промену у положај "СТОП" - зауставите мотор 
•Уметните жицу гаса у стабилну подлогу мотора. 
•Заптивите навој, причврстите спојне вијке на стабилну подлогу 
•Више пута подесите кабл гаса док полуга гаса не достигне положај "СТОП" и 
максимални положај гаса 
 
Провера и снабдевање са уљем и горивом 

1. Проверите да ли су сви навојни елементи правилно причвршћени. 
2. Проверите да ли су сви вијци постављени у одговарајући положај и да су 
осигурачи причвршћени. 
3. Проверите притисак у гумама 1,5-2 бара (ако су постављени погонски 
точкићи)  
4. Проверите сваку полугу система за руковање (гас, квачило, трака за промену 
и основа) тако да се лако могу померати. Ако нису у исправном положају, 
ставите их у исправном положају.  

 
1. Снабдевање уљем : 

 Поставите машину у хоризонталном положају. 

 Напуните картер мотора са моторним уљем Рурис 4Т МАКС или уљем за 
класификацију АПИ: ЦИ-4 / СЛ супериорним уљем до отвора за пуњење. 
Потребна количина је наведена у табели Спецификације. 
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 Напуните уљем за пренос Рурис ГТроник или уљем за класификацију АПИ: 
GL-4 пута супериорним уљем мењач од отвора за уље и са шипком за 
проверу уља у мотору проверите да ниво уља буде на максим. Потребна 
количина је наведена у табели Спецификације. 

 

 Одвијте кућиште од плексигласа који се налази иза филтера за ваздух , и 
напуните га са уљем до максималног нивоа индикатора. 

 
 

 
2.  Снабдевање горивом  

Користите квалитетно гориво од овлашћених бензинским станица. 
Снабдевати безоловним бензином од највишег квалитета, користећи металан левак, 
на отвореном простору и што даље од извора ватре или искре које могу изазвати 
пожар. 
   ОПРЕЗ: 
   Немојте се снабдевати горивом  у близини земље или биљака, јер ризикујете 
оштећење животне средине. 
   
 
Покретање мотора мотокултиватора 731 K 
 
                 НАПОМЕНА: Мењач мора бити неутралном положају. 
 

1) Отворите вентил за бензински вентил 

2) Повуците (затворите) саух полугу. 
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Сл. 8 –Отварање бензинских вентила и затварање полуги шок  
 

3) Закључајте полугу за заустављање мотора 
 

 
Сл. 9 – Полуга за заустављање мотора 

 
4). Лагано повуците траку стартера док не осетите отпор, након чега 
повући оштро. 

 
ОПРЕЗ: Не дозволите да се врпца стартера изненада врати преко мотора. 

Полако се враћајте како бисте избегли оштећење стартера. 
            

                                         
Сл. 10 – Руковање стартером 

 
 ) На почетку рада мотора, нежно померајте шок клапну на крај  

све док мотор не ради "округло", тј. нема симптоме за 
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заустављање; 
         6) Смањите убрзање мотора до пола гаса 
 
               НАПОМЕНА: Немојте растављати, отказати или 
закључати сигурносну полугу током рада. 
Ако приметите неисправности, одмах зауставите мотокултиватор 
и доведите машину у овлашћени сервисни центар РУРИС. 
 
• Мотор мора да ради при ниској брзини (1500-2000 о / мин) без 
оптерећења 2-3 минуте. 
Проверите да ли мотор ради нормално или не. Ако не ради 
исправно, искључите мотор и проверите. 

  
       Погон 
1. Полако кретање 
• затегните ручицу квачила левом руком 
• Са вашом десном руком, повуците гонитељ назад у зупчанику 1 
и приметите да ли је у исправном положају или не. 
• Постепено ослободите ручицу квачила и моторна јединица ће 
укључити мењач 
• Користите ручицу за десну руку да бисте ручицу гаса користили 
за рад при слабој снази, ради на брзини од 5 км / х. 
2. Брзо кретање 
• затегните ручицу квачила левом руком 
• Са десном руком померите преклопник унапред у зупчанику 2 и 
приметите да ли је у исправном положају или не. 
• Постепено ослободите ручицу квачила и моторна јединица ће 
укључити мењач 
• Користите ручицу за десну руку да бисте ручицу гаса користили 
за рад са високом снагом, ради на брзини од 10км / х. 
3. Ход уназад 
• затегните ручицу квачила левом руком 
• Са десном руком, повуците прекидач у неутралном положају и 
проверите да ли је у исправном положају или не. Затим, са 
десном руком, притисните ручицу за повратну спојницу и са 
левом руком лагано ослободите леву ручку 
• постепено отпустити квачило полугу и мотосапатоареа могу да 
раде назад (напомена: не попустити одједном преокрене полугу 
која се налази на левој страни ручке мотосапатоареи) 
• Промена брзине се врши при просјечној брзини мотора, а не 
при пуној брзини. 
• Када желите да зауставите мотор, обично се ради на 
хоризонталној површини 
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Крила за заштиту  
 

Кориштење заштитних крила је обавезно и неопходно јер спречава ризик од 
повреда у току рада и зауставља предмете или честице земљишта које се бацају у 
правцу корисника. 

 
ОПРЕЗ: 
Обратите пажњу на проверу нивоа уља у мотором и мењачу. Поново напуните мотор 
уљем ако то није било довољно. 
Хлађење мотора није дозвољено. 
Мотокултиватор  се не може нагињати током радова више од 15 степени. 
Забрањено је радити мотокултиватором на каменитим местима, што доводи до 
отказа ножева фрезе. 
Након употребе обратите пажњу на чишћење прљавштине, мрље на површини 
мотокултиватора и одржавајте чистоћу мотокултиватора. 
Често чистите филтер за ваздух и мењајте уље мотора на максимално 25 сати 
рада или 6 месеци. 
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ОДРЖАВАЊЕ МОТОКУЛТИВАТОРА 
 

Током рада мотокултиватора, за  одржавање и функционисање треба да се 
прати, провери, сервисира и промени следеће: завртњи, потрошња уља, 

гориво, филтер за ваздуха, аутоматски систем заустављања, квачила каблови 
за активирање квачила  и ход уназад 

 
 
Период стругања 
 

1)   Мотокултиватор мора радити на максималном оптерећењу 5  сати 
(направљен са два реда ножева на свакој страни), а затим брисање 
свих мазива у мењачу и картеру. Након тога, пуњење са КПП уља Рурис 
Г-форми, или класификација АПИ-уље ГЛ 4 или више, и обезбедити 
уље у  корито мотора са нафтним Рурис 4Т Максималним или 
класификацијоним уљем  АПИ ЦИ -4 / sA пута супериорним, или уље 
картер мотора. 
2) На мотокултиватору 731 К ће се користити безоловни бензин. 
3) Пожељно је да се пре употребе, гас  преточи и филтрира кроз 
метално сито. 
 
Техничко одржавање мотокултиватора 
 
УПОЗОРЕЊЕ: Пре него што ће се поћети са  проверком одржавања 
мотокултиватора  треба се проверити ако је мотор  изкључен из рада. 
Одржавања ће се одвијати у добро проветреним просторијама како би 
се избегло излагање гасу. 
 
Одржавање мотокултиватора 
 
• Слушајте и видите да ли постоје грешке на обе стране (као што су 
абнормални звуци, прегревање и попуштање вијака, вибрације). 
• Проверите уље у мотору, мењачу. 
• Проверите моторно уље и мењач је на максималној граници. 
• Очистите прљавштину и масне мрље из механизма и прибора 
мотокултиватора. 
• Држите га у добрим условима складиштења. 
 
Први циклус одржавања (после сваких 150 сати рада) 
 
• Упознајте све услове за одржавања на свакој промени 
• Очистите мењач и промените уље. 
• Проверите и подесите квачило, систем спојница  правилно ради, тако 
што проверите вишепута ако постоји одговарајуће ослобађање. 
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Други циклус одржавања (после сваких 300 сати рада) 
 
• испуњава услове за одржавање на сваких 150 сати 
• Проверите све скупове и лежајеве, замените их новим ако се утврди 
оштећен.  

         Остали делови мотора, као што су ротациони отвори или завртњи, ако су 
оштећени, замените их новим. 

 

 Техничко одржавање (након сваких 1001 сати рада) 
 
• Уклоните и замените лежајеве, делове за спајање, склопове који имају 
трагове оштечења. 
• Одржавање и сервисирање мотокултиватора мора се вршити само у 
овлашћеним сервисима РУРИС. 
 
Списак техничког одржавања мотокултиватора (ознака О је ознака за 
потребно одржавање) 
 

Размак 
 
 

дневно 
8сати  на 
дужност 

Први 
месец 
или 
25сати 

Трећи 
месец 
или 
150сати 

Сваке 
године или  
1001сати 

Провера и затезање вијака и 
навртки 

O     

Проверите и допуните моторно 
уље 

O     

Проверите дисперзију уља  O O O  

Спољашно чишћење 
мотокултиватора 

O     

Проверите систем за покретање 
мотокултиватора 

O     

Подешавање делова за контролу O     

Део за тријање квачила O     

Зупчаници и лежајеви     O 

Замена моторног уља   
25сати 
или 6 

месеци 
  

Замена уља у мењачу и у 
редуктору 

  
50сати 
или 6 

месеци 
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ДУГОРОЧНО СКЛАДИШТЕЊЕ  
 

Када мотокултиватор захтева дуготрајно складиштење, примјењују се 
сљедеће мере за избјегавање рђе. 
1. Спремите мотокултиватор у простору за заштитом од влаге са бетонским подом. 
2. Очистите прашину и прљавштину са површини трактора. 
3. Испразните гориво из резервоара и карбуратора. 
4. Повуците ручицу стартера све док осећате отпорност .Тада мотор је у компресија 
и вентили су затворени, и тај овај начин не довлољавате улазак влаге и нечистоће у 
комори за сагоревање. 
5. Пажљиво подмазати уљем  рђу на нефарбаној површини где нема дуралумин или 
челик. 
Држите комплет алата, сертификат гаранције  и упутства за употребу. 
 
Проверите зупчанике мењача 
 
Када је мењач тежак и бучан, потребно је подесити брзине 
 
НАПОМЕНА: 
• Затегните и отпустите ручицу квачила или полугу за ход уназад 2-3 пута да бисте 
потврдили зупчаник. Ако је неадекватно, подесите га док није прикладно. 
• Када мотокултиватор ради, опустирезервну  полугу,   успорите брзину, 
реверзибилна опрема треба да се врати у првобитни положај без буке, инаће може 
доћи до оштећења опреме. 
 
Постављање кабла квачила 
 
Након периода употребе, на перформансе квачила може утицати трљање делова и 
виљушка. 
  
НАПОМЕНА: 
• Затегните и опустите ручицу квачила 2-3 пута да бисте потврдили квачило. Ако је 
неприкладан, поново га подесите. 
• Ако поновне подешавања не реше проблем, онда је обавезно показати оператеру 
на овлашћеном сервисном месту за откривање проблема. Демонтирање квачила од 
стране неквалификоване особе може оштетити квачило и делове механизма је 
забрањено. 
 
 
Рад мотора на вишу надморску висину 
 
Перформансе ће се смањити и потрошња горива ће се повећати. 
Перформансе мотора могу се побољшати  монтажом млазнице горива у карбуратор 
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са мањим пречником, и подешавањем завртња. Ако често користите мотор на 
висини од преко 1830 м надморске висине, позовите свог овлашћеног продавца да 
изврши промену карбуратора. 

 
 
 

 
 
 
 

УПОЗОРЕЊЕ!: Рад мотора на нижој надморској висини од оне код 
пречника може довести до лоше перформансе, прегревања и озбиљног оштећења 
мотора због мешавине ваздуха / ниске количине карбуратора. 
 

ПРОБЛЕМИ РАДА МОТОКУЛТИВАТОРА  
 

Проблеми са радом квачила 
 

Напомена: Немојте сами растављати склоп спојнице. Да бисте решили 

проблеме означене са "*", морате отићи до овлашћени сервис РУРИС. 
 
 

 

Проблем Могући узрок Решење 

 
 
 
 
Квар квачила 
 

Замена полуге квачила Замените или поправите 
Оштећење кабла квачила Замијените га новим 
Одстрањивање виљушке за 
подешавање 

Подесите кабл или 
промените виљушку 

Оштећење држаћ виљушке 
за подешавање 

Замена или поправак 

Прекидање виљушке Замените вилицу 
* Оштећење трења Замена квачила 
* Оштећење лука Замена лука 

* Фрикциони комад не може 
да се укључи 

Додавање склопке на 
лежиште 

Оштећење лежишта 
спојнице 

Замените га новим и поново 
напуните уље за мењач, 
мењач 

 

Након спуштања квачила, 
мотор ради нормално, 
осовина главног вратила 
зауставља рад или полако 
ради 

* Оштећење лука Замените новом 

Оштећење вилице 
Очистите површину за додир 
и уверите се да се креће 
слободно 

Поремећај кабла 
Поново подесите кабл 
квачила 
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Проблеми са перформансама преносног кућишта 

Проблем Могући узрок Решење 
Квар преноса на свим 
позицијама 

Попуштање завртњи и вијака Завртите завртње и навртке 

 
 
 
Искључење осовине 
спојнице 

Оштећење полуге Замените са једним новим 

Одступање угла зупчаника Завртите округле завртње 

Оштећење отвора вретена Промените наслон ручице  

Слободно кретање вретена 
изазвано попуштањем 
завртњима 

Причврстите завртње 

Квар прекидача за ход 
уназад 

Оштећење виљушке Замените са једним новим 

Оштећење кабла Замените са једним новим 

Слабљење осовине вретена Причврстите завртње 

Закључавање виљушака Учините слободно кретање 

 

Закључавање зупчаника 
ослобађањем окретног вратила 

Завртите завртањ иза 
окретног вратила 

Оштећење лука вратила Замијените новим луком 

Трансформација осовине  Замените са једним новим 

Слабљење осовине 

Одстрањивање вијака иза 
осовине  

Причврстите завртње 

Слабљење осовине и тела 
кућишта  

Замените са једним новим 

Звуци зупчаник а 
 
 
 
 

 Замените са једним новим 

Оштећење преноса Замените са једним новим 

Слабљење конусног зупчаника, 
измена осовине и кућишта  

Замените зупчаник 

 
Уље за подмазивање 
иза главног кућишта 
вратила 

Истрошење семеринга Замените семеринг 

Истрошење семеринга Замените са једним новим 

Истрошење семеринга Замените семеринг 

Уље за подмазивање 
вретена за  преокрет 

Отпуштања вијака Причврстите завртње 

Истрошење семеринга Замените семеринг 

Подмазивање уља са 
осовине вилице  

Истрошење семеринга 
Замените семеринг 

Уље за мазање из 
вратила квачила 

Истрошење семеринга 
Замените семеринг 

Уље за мазање из 
осовине 

Истрошење семеринга 
Замените семеринг 

Уља за подмазивање са 
прирубничког прикључка 
диска 

Отпуштање вијака Причврстите завртње 

Оштећење заптивке Замените са једним новим 
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Функционални проблеми 
 

Проблем Могући узрок Решење 
Превелика бука преноса Оштећење услед трења или 

грешке у поправци опреме 
Поновно склапање или 
Поновно подешавање 

Монтажа Погрешна Монтажа Поновно склапање 
Прегрејање Напуштање мазива у кутији Поново напуните уље за 

мењаче 
Превише ниска преклопна 
игра 

Поновно склапање 

Прениско аксијално 
одступање  

Поновно подешавање 

Поново напуните уље у 
мењачу 

Слабљење спојнице Завртње вијака 
Оштећење рукава Замените га новим 

 Оштећење семеринга Замена са семерингом 
Подмазивање уља из 
шестоугаоног отвора 
осовине вретена 

Оштећење погонске осовине Замените га новим 

Подмазивање уљем по 
рупама  проводника   

Оштећење о-прстена Замијените га новим  

Отпуштање вијака Замијените вијак 

Подмазивање тела 
мотокултиватора 

 Заваривање или фарбање 

 
Обратите пажњу пре стартовања ! 

• Пре стартовања прекидач мора бити у неутралном положају. 
• Будите опрезни током рада мотокултиватора! 
• Обратите пажњу на ротиционе ножеве 
• Држите гориво и очистите мазиво. 
• Искључите квачило пре него што промените брзину мотокултиватора 
• Мотор који има паљења са искроми  и са горивом који ће бити испоручен на 
мотокултиватором 731К и опремљен  Рурис уљем или класификацијоним уљем 4т 
Макс АПИ ЦИ-4 / СЛ пута супериорним, са максималним износом од 0,6 литара. 
 
      Паковање мотокултиватора 731 К 
 
Машине се пакују у валовите картонске кутије. Машине морају бити ускладиштене 
на сувом месту са кровом и заштићене од влаге. 
Димензије приколице: 
• Дужина 124 цм 
• Ширина 105 цм 
• Висина 85 цм 

Превоз 
          Мотокултиватори требају се само преносити у приколицама са  површинама и 
димензијама већим од оних мотокултиватора описаних у техничким информацијама. 
Током транспорта, снабдевање гасом биће затвореног типа и треба се избегавати 
нагиб  мотокултиватора. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ           
 
 
 

 ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ           
 

 
Произвођач: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Калеа Северинулуј , Бр. 10, Кројава, Долж, Румунија  
Тел. 0351 464 632, Факс 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Овлашћени заступник: Инж. Строе Мариус Каталин - Генерални директор 
Овлашћено лице за техничку документацију: Флореа Николае - Директор 
производње  

 

Опис машине: МОТОКУЛТИВАТОР има улогу копања земљишта, плуг  је енергетски 
саставни део,као и ротациона фреза са ножевима, или друга опрема: опрема за 
копање или радна опрема.  
Производ: Мотокултиватор   Тип: 731 K / 731 ACC  
Мотор: термички, бензин, четворотактни   Максимална снага: 8.5 КС 
Број брзина:2 за ход унапред, 1 за ход уназад  
Максимални број ножева: 24  (4 x 6 гарнитуре)   

 

Ми, СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ Крајова, произвођач и / или дистрибутер, у складу са 
Х.Г. 1029/2008 - о условима за стављање у промет наших машина, Директива 
2006/42 / ЕЦ - машине; Захтеви безбедности и сигурности, ЕН12100 стандард - 
Пољопривредне и шумарске машине. Безбедност, Х.Г. 1756/2006 – што се тиче 
ограничавање нивоа емисије буке у околини, Х.Г. 332/2007 - утврђивање мере за 
ограничавање емисије гасова и честица загађивача који потичу из мотора, извршили 
смо сертификат о усклађености производа са наведеним стандардима и 
изјављујемо  да су у складу са главним захтевима безбедности и сигурности, да се 
не не угрожава живот, здравље, радну сигурност и нема негативан утицај на животну 
средину.  

 

Ја, доле потписани представник произвођача Строе Каталин, изјављујем под мојом 
искључивом одговорношћу да производ испуњава следеће европске стандарде и 
директиве: 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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-СР ЕН ИСО 12100: 2011 - Безбедност машина. Основни појмови, општи принципи 
дизајна. Основна терминологија, методологија. Технички принципи 
-СР ЕН ИСО 4254-5 / АЦ: 2010 - Пољопривредне машине. Безбедност. Машине за 
копање земљишта са увезаним активним деловима 
- Директива 2000/14 / ЕЦ - Емисије буке у спољашњем окружењу 
-СР ЕН ИСО 22868: 2011 - Машине за шумарство и машине за баштованству. Кодови 
за испитивање буке ручних машина, или машина опремљим мотором са 
унутрашњим сагоревањем. Метод стручности  
-СР ЕН ИСО 3746: 2011 - Акустика. Одређивање нивоа звучне снаге које емитују 
извори буке уз помоћ акустичног притиска 
-СР ЕН 709 + А2: 2010 - Пољопривредне и шумарске машине. Мотокултиватори 
опремљени са ножевима фрезе, мотокопачица и фрезе на погонским точковима.  
-СР ЕН 1050: 2000 - Сигурност машина. Принципи процене ризика 
-СР ЕН ИСО 3744: 2011 - Машине за шумарство и вртларске машине. Акустични 
тестни код за ручне преносне машине опремљене моторима са унутрашњим 
сагоревањем. Метод стручности 
-СР ЕН 14861 + А1: 2010 - Машине за шумарство. Ручне машине. Сигурносни 
захтеви 
-СР ЕН 14930 + А1: 2009 - Машине за пољопривреду и шумарство и 
баштованство. Машине са ручним и пешачким проводником. Одређивање ризика 
од контакта са врелим површинама 
-SR EN ISO12100: 2011 - Sigurnost strojеva. Osnovni pojmovi, opća načela dizajna. 

Osnovna terminologija, metodologija. Tehnički principi." 

-SR EN 1679-1 + A1: 2011 - Motori s unutarnjim sagorijevanjem i s alternativnim 
kretanjem. Sigurnost. Dio 1: Motori na kompresijsko paljenje. 
- Директива о машинама 2006/42 / ЕЦ. 
 
Остали стандарди или спецификације: 
-СР ЕН ИСО 9001 - Систем за управљање квалитета 
-СР ЕН ИСО 14001 – Систем за управљање заштитом животне средине 
-ОХСАС18001 - Систем за управљање здравља и безбедношћу на радном месту. 
 
 
 
 
ОЗНАЧАВАЊЕ И ЕТИКЕТИРАЊЕ МОТОРА 
Бензински мотори са паљењем на свећицу који се користе на опреми и машинама  
СЦ РУРИС према одлуци ХГ 332/2007 означени су са: 
-Марка и назив произвођача: Ц.Д.Г.М Цо. Лтд. 
- Генерални Мотор Енгине 
- Нето снага: 7.5 КС 
- Број одобрења типа добијен од специјализованог произвођача: 
e24*2016/1628*2017/656SYA1/P*0088*00 
-Број за идентификацију мотора - јединствени број. 
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Напомена: Техничку документацију држи је  произвођач. 
Објашњење: Ова изјава је у складу са оригиналом. 
Рок употребе: 10 година од дана сагласности. 
Место и датум издавања: Крајова, 12.09.2019. 
Година примене ЦЕ ознаке: 2019. 
Регистарски број: 778/ 12.09.2019. 
 

 
 

Овлашћенo лице и потпис:  
    Инж. Строе Мариус Каталин  

                    Генерални директор SC RURIS     
IMPEX SRL   
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ           
 

 
 
 

Произвођач: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Калеа Северинулуј , Бр. 10, Кројава, Долж, Румунија  
Тел. 0351 464 632, Факс 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Овлашћени заступник: Инж. Строе Мариус Каталин - Генерални директор 
Овлашћено лице за техничку документацију: Флореа Николае - Директор 
производње  

 

Опис машине: МОТОКУЛТИВАТОР има улогу копања земљишта, плуг  је енергетски 
саставни део,као и ротациона фреза са ножевима, или друга опрема: опрема за 
копање или радна опрема.  
Производ: Мотокултиватор   Тип: 731 K / 731 ACC  
Мотор: термички, бензин, четворотактни   Максимална снага: 8.5 ЦП 
Мењач: 2 за ход унапред, 1 за ход уназад Максимални број ножева: 24  (4 x 6 
гарнитуре)   

 
 
 

Ниво буке: 92 дБ (А) 
Гарантовани ниво звучне снаге: 92 ЛвА (дБ (А)) 
Ниво звучне снаге (буке) је у складу са одредбама Директиве 2000/14 / ЕЦ и СР 
ЕН ИСО 3744: 2011. 

 

Ми, SC RURIS IMPEX SRL Крајова као произвођач и дистрибутер, у складу са  Х.Г. 
1756/2006 – што се тиче ограничавање емисије буке у животној средини коју је 
производи опрема намењена за употребу са спољашних страна зграда , као и Х.Г. 
1029/2008 - о условима за стављање у промет машина, извршили смо проверку и 
сертификацију усклађености производа са наведеним стандардима и изјављујемо 
да је у складу са главним захтевима. 

  
Ја, доле потписани произвођач,Строе Каталин,  изјављујем под мојом искључивом 
одговорношћу да производ испуњава следеће европске стандарде и директиве: 
-Uredba EU 2016/1628 - kojom se utvrđuju mjere za ograničavanje emisija plinova i 
onečišćujućih tvari iz motora. 
-СР ЕН ИСО 22868: 2011 - Машине за шумарство и машине за баштованству. Кодови 
,за испитивање буке ручних машина, или машина опремљим мотором са 
унутрашњим сагоревањем. Метод стручности  
-СР ЕН ИСО 3744: 2011 - Акустика. Одређивање нивоа звучне снаге које емитују 
извори буке уз помоћ акустичног притиска 
-СР ЕН 709 + А4: 2010 - Пољопривредне и шумарске машине. Мотокултиватори 
опремљени са ножевима фрезе, мотокопачица и фрезе на погонским точковима. 
Безбедност 
Остали стандарди или спецификације: 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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-СР ЕН ИСО 9001 - Систем за управљање квалитета 
-СР ЕН ИСО 14001 – Систем за управљање заштитом животне средине 
-ОХСАС18001 - Систем за управљање здравља и безбедношћу на радном месту. 
 
 
 

Напомена: Техничку документацију држи је  произвођач. 
Година примене ЦЕ ознаке: 2019. 
Објашњење: Ова изјава је у складу са оригиналом. 
Рок употребе: 10 година од дана сагласности. 
Место и датум издавања: Крајова, 12.09.2019. 
Регистарски број: 779 / 12.09.2019. 
 

 
Овлашћенo лице и потпис:  

    Инж. Строе Мариус Каталин  
                    Генерални директор SC RURIS     
IMPEX SRL   
 

 


