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Benzínová sekačka na trávu 

Originální návod – verze CZ 11/2014  

S ručním pohonem:  TDTAC41P-CC99 

Benzínový motor: SG350, 99cc, OHV, jednoválec, 4 taktní 

 

 

TDTAC41P-CC99 

UPOZORNĚNÍ: Před každým použitím si prosím pozorně přečtěte uživatelskou 

příručku, která byla záměrně koncipována tak, aby vám poskytla veškeré potřebné 

informace pro správné použití v souladu se základními požadavky na bezpečnost. 

 

Upozornění: Před použitím si pečlivě přečtěte návod. 

 

Upozornění: Udržujte ostatní lidi v dostatečné vzdálenosti od pracovního 

prostoru. 

 

Pozor: Nebezpečí zranění rukou a nohou. 

 

Upozornění: Emise toxických plynů, nepoužívejte sekačku v uzavřeném, nebo 

nedostatečně větraném prostoru. 

Pozor: Horké povrchy. 

 

Upozornění: Před provedením jakékoliv údržby nebo ukončení práce, prosím, 

vypněte motor a odpojte konektor zapalovací svíčky. 

 

Upozornění: Nikdy nedoplňujte palivovou nádrž, když je motor v chodu. 



 

 

2 

1-POPIS 

2-MONTÁŽ ZÁSOBNÍKU NA TRÁVU 

OBSAH: 

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pečlivě bezpečnostní požadavky obsažené v návodu k použití 

motoru před jeho prvním spuštěním. 
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1. Páka řízení motoru 2. Vrchní rukojeť   3. Spodní rukojeť   

4. Motor   5. Kryt (Kapota)    7. Seřizovací rukojeť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Umístěte kovový rám dovnitř lapače trávy. (obr. A) 

b) Upevněte pytel na kovový rám. (obr. A) 
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3- MONTÁŽ RUKOJETI 

4- NASTAVENÍ VÝŠKY ŘEZU 

5- BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

c) Vytáhněte deflektor a umístěte sběrný koš na své místo. (obr. B) 

 

¨ 

 

 

 

 

Otevřete rukojeť a přišroubujte části rukojetí čtyřmi šrouby a plastovými maticemi. Nasaďte rukojeť 

startéru na zvedací rukojeť a upevněte kabel pomocí plastového límce. Zaveďte lano na navíjecí 

páku startéru na jeho podporné vodící lano. 

 

 

 

 

 

K dispozici je páka pro nastavení výšky 

sekání. Zatáhněte za páčku směrem ke kolu 

pro nastavení výšky (zařízení bude mít 

tendenci spadat, když je páčka posunuta 

směrem ven). 

1. Přesuňte páku do požadované polohy pro 

změnu výšky sekání. Viz obrázek. 
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6-PROVOZ 

 

a) Sekačku používejte vždy s lapačem trávy a / nebo deflektoru. 

b) Zastavte motor před vyprázdněním sběrného koše nebo před změnou výšky sekání. 

c) Když je motor v chodu, nikdy nedávejte ruce ani nohy pod sekačku nebo pod vyhazovač trávy. 

(obr. E) 

d) Než začnete sekat odstraňte všechny cizí předměty z trávníku, které by mohli být strojem 

vymrštěny. (obr. F) 

e) Pokud je sekačka v provozu, udržujte děti, ostatní lidi a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti. 

f) Nikdy nezvedejte sekačku při startování motoru. (obr. G) 

 

 
 

 

 

Před použitím sekačky si musíte přečíst Instrukční manuál. 

 

 

Olej: 350ml 

Objem palivové 

nádrže: 800ml 

Vzduchový filtr 



 

 

5 

 

Motor je dodáván bez oleje! Před spuštěním přidejte 0.35l 

oleje. 

Upozornění: každých 20 hodin práce vyměňte motorový olej. 

Ostří rotuje, jakmile je motor nastartován. Pokud je sekačka v provozu, udržujte bezpečnostní 

rukojeť (3) v pracovní poloze. Motor se zastaví, jakmile povolíte páku řízení motoru.  

6.1 Způsob regulace kabelu kontroly plynu： 

Na stojanu brzdného vysazení je přepínač vysazení, pokud se kabel prodlužuje, dejte 

ovládání/páku plynu (3) oproti vrchní rukojeti，kolébka brzdy se tak nemůže dotknout přepínače 

vysazení，zapalovací svíčka nevytváří jiskru a motor se tak nedokáže nastartovat. V tomto případě 

budete muset regulovat kabel. 

Metoda je následující 

Metoda 1: 

1） Demontujte ovládání plynu a demontujte horní část kabelu, pak použijte klíč, uvolněte matici 

pro možnost regulovat šroub; (obr. 6.1-1) 

2） Otáčejte regulační šroub, abyste nastavili prodloužení; (Obr 6.1-2) 

3） Po seřízení upevněte kabel do ovládání plynu, Jednoduchá metoda k seřízení ovládání plynu do 

vrchní rukojeti: prvně dejte pravý konec ovládání plynu do vrchní rukojeti, pak dejte druhý 

konec ovládání do vrchní rukojeti; (Obr. 6.1-3) 

4） Napněte škrticí klapku oproti vrchní rukojeti, nyní je úhel kolébky brzdy ke krytu 90°, nebo 

vzdálenost vysazení ke kolébce brzdy je 1-2mm, pokud tuto vzdálenost nebo úhel nedosahuje, 

kabel se může přetrhnout. (Obr. 6.1-4) 

5） Po regulaci zašroubujte matici pomocí klíče. (Obr 6.1-5) 

6） Opačně opakujte metodu výše, pokud zapalovací svíčka vytvoří jiskru. 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

              6.1-1         6.1-2 
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6.1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               6.1-4 

6.1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1-6 

 

 

 

Metoda 2: 

Vyjměte měrku a demontujte konec kabelu, použijte nástroj, pro vytvoření většího úhlu závislé na 

zatáhnutí za podporu kabelu. 
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7- BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

 

 

 

Všeobecné podmínky použití: 

1. Tento stroj je určen výhradně pro řezání přírodní trávy. Nikdy nepoužívejte sekačku pro jiné účely. 

Jakékoliv jiné použití může znamenat nebezpečí pro bezpečnost a může zahrnovat poškození 

sekačky. 

2. Osoby mladší 16 let a osoby, které nejsou seznámeny s uživatelskými pokyny, nesmí používat 

sekačku. 

3. Uživatel je zodpovědný za bezpečnost ostatních osob při práci. Udržujte děti a domácí zvířata v 

bezpečné vzdálenosti, zatímco je sekačka v provozu. 

4. Než začnete sekat, odstraňte všechny cizí předměty z trávníku, které mohou být strojem 

vymrštěny, dbejte, aby byly všechny cizí předměty z pracovního prostoru odstraněny. 

INSTRUKCE K POUŽITÍ 

1. Zkontrolujte všechny šrouby, matice, zda jsou bezpečně utaženy. 

2. Před sekáním umístněte lapač trávy na své místo. 

3. Před sekáním se ujistěte, že ostří a šroub ostří jsou bezpečně utaženy. Pokud sekací nože 

potřebují naostřit, toto musí být provedeno na obou stranách, aby se zabránilo nerovnováze. 

Pokud jsou nože zničené, je potřeba je vyměnit. 

4. Pří sekání vždy noste dlouhé kalhoty a silnou pracovní obuv. 

5. Nespouštějte motor v uzavřených a/nebo špatně větraných prostorách, kde plyn z motoru je 

nebezpečný pro Vaše zdraví. 

6. Pracujte pouze při dostatečném osvětlení. 

7. Nepoužívejte sekačku, pokud prší, nebo tráva je mokrá. 

8. Při sekání na svazích musí být přijata zvláštní opatření. Nikdy na svahu nesekejte shora dolů, ale 

příčně po svahu. 

9. Vypněte motor, pokud musíte odejít z pracovního prostoru. 

10. Nikdy nezvedejte sekačku při startu motoru, nebo pokud motor běží a nikdy nedávejte ruce a 

nohy pod kryt (kapotu), nebo do zadní výsypky, zatímco je motor v chodu. 

11. Nikdy neměňte žádným způsobem jmenovité otáčky motoru. 

12. Na sekačce s vlastním pohonem, odpojte systém s vlastním pohonem před nastartováním 

motoru. 

13. Nikdy nenaklánějte ani nepřenášejte sekačku, pokud je motor v provozu. 

14. Zastavte motor a vyjměte zapalovací svíčku v těchto případech: 

- Před jakoukoliv operací pod kapotou nebo u travní výsypky. 

- Před jakoukoliv údržbou, opravou, nebo kontrolní operací. 

- Před přenášením, nakláněním nebo přemístěním sekačky. 

- Pokud necháváte sekačku bez dozoru, nebo měníte výšku řezu. 

- Při odstranění a vyprázdnění travní výsypky. 

- Při naražení na cizí předmět zastavte motor a zkontrolujte sekačku, zda není poškozená. 

Pokud ano, zaneste sekačku do servisního střediska, pokud je oprava nutná. VAROVÁNÍ: 

Po zastavení motoru nože jsou ještě několik sekund v pohybu. 

- Pokud sekačka abnormálně vibruje, zkuste najít příčinu, případně, zaneste sekačku do 

servisního střediska. 
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8-ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 

- Při kontrole bezpečného utažení šroubů a matic. 

15. VAROVÁNÍ: PALIVO JE EXTRÉMNĚ HOŘLAVÉ 

- Udržujte palivo v kanistrech speciálně na to určených. 

- Tankujte pomocí nálevky, tankujte venku. Při tankování nekuřte! Nepoužívejte mobilní 

telefony. 

- Dotankujte palivo a olej před nastartováním motoru. Nikdy neotevírejte víko nádrže na 

palivo, pokud je motor spuštěn, nebo je horký. 

- Nestartujte motor, pokud je v okolí rozlité palivo, přemístěte sekačku na jiné místo, kde 

nebude sekačka v kontaktu s palivem. 

- Bezpečně utáhněte palivovou nádrž a taky nádrž s kanistrem na palivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

- Ujistěte se, že všechny matice a šrouby jsou bezpečně utaženy, a bezpečně se tak může se 

sekačkou pracovat. 

- Nikdy neskladujte sekačku s palivem v nádrži v uzavřených prostorách, kde palivové 

výpary mohli přijít do styku se silným zdrojem tepla, plamenem, nebo jiskrou. Nechte 

motor vychladnout před uskladněním sekačky v místě skladování. 

- Aby se snížilo nebezpečí požáru, vyčistěte sekačku - zvláště motor, tlumiče výfuku, 

palivovou nádrž. Odstraňte všechny travní stopy nebo listy a nadbytečnou vazelínu. 

- Pravidelně kontrolujte stav deflektoru a lapače trávy, pokud jsou poškozené, vyměňte je. 

- V případě vypouštění oleje z nádrže před zimou, proveďte tuto operaci venku. 

- Noste tlusté rukavice při montáži a broušení ostří. Ujistěte se, že čepel je vždy dobře 

vyvážená. 

- Před opravou, nebo údržbou vždy vypněte motor a odpojte zapalovací svíčku. 

- Pro 4 taktní motory si pečlivě přečtěte manuál pro údržbu motoru. Pozorně zkontrolujte 

UPOZORNĚNÍ: Vypněte motor a odpojte zapalovací svíčku před 

zahájením údržbových nebo opravných prací. 
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9-TECHNICKÉ ÚDAJE 

hladinu oleje, a pokud je nutno - dolijte, nebo vyměňte. 

- Pravidelně sekačku kontrolujte a zajistěte, aby všechny travní usazeniny byly odstraněny z 

prostoru pod krytem (kapotou). 

- Pravidelně mažte os přední nápravy a ložiska mazivem. 

- Častěji kontrolujte ostří, abyste dosáhli čistou práci ostří, a aby bylo ostří vždy nabroušené 

a správně vyvážené. 

- V pravidelných intervalech kontrolujte dotaženost všech skrutek a šroubů. Povolené, nebo 

špatně dotažené matice, skrutky a šrouby mohou způsobit poškození motoru, nebo rámu. 

- Pokud ostří narazí prudce na překážku, zastavte motor a pokud je nutno, doručte sekačku 

do servisního střediska. 

OSTŘÍ: Čepel je vyrobena z lisované oceli, za účelem získání čisté práce, bruste čepel pravidelně, 

přibližně každých 25 hodin práce. Ujistěte se, že čepel je vždy dobře vyvážena, zaveďte malou 

železnou osu (φ2 nebo φ3 mm) do centrálního otvoru čepele a měla by zůstat vodorovně. 

- Pokud čepel nezůstává v horizontálním vyvážení, prosím kontaktujte výrobce, nebo 

dodavatele a čepel vyměňte.  

- Pro odstranění čepele odšroubujte šroub, zkontrolujte podporu nože a vyměňte veškeré 

náhradní díly, pokud jsou opotřebované nebo poškozené. 

- Při zpětné montáži nože se ujistěte, že ostří je tváří směrem k otáčení motoru. Šroub čepele 

musí mít kroutící moment 3,7 K • gm (37Nm) pomocí diagnostického nástroje 

HGnamometric.. 

 

1

 

 

 

 

 

 

 TDTAC41P-CC99 

Model motoru: SG350 

Max výkon motoru: 1,9kW/3000rpm 

Výtlak: 99cc 

Startování: Ruční 

Objem palivové nádrže: 800ml 

Objem olejové nádrže: 350ml 

Výška řezu: 34-68 mm, 3 regulační pozice 

Nastavení výšky: Čtyřstupňové nastavení 

Šířka řezu: 406mm 

Zásobník na trávu: 40L 

POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY. NÁHRADNÍ DÍLY NEKVALITNÍ MOHOU 

ZPŮSOBIT DŮLEŽITÉ ŠKODY NA VAŠÍ SEKAČCE A MOHOU ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ. 
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10-ROZLOŽENÉ SCHÉMA TDTAC41P-CC99 

Materiál krytu (kapoty): ocel 

Garantovaná hladina 

akustického výkonu: 
96dB(A) 

Váha netto / brutto 22/24kg 

Rozložené schéma pro TDTAC41P-CC99 
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 Označení Název Části Počet 

1 KJ0302A.4-2 Páka spojky  1 

2 KJ0302.2-3 Horní rukojeť  1 

3 KJ0302.2-1 Páka brzy  1 

4 KJ0302.2.2 Kabel brzdy  1 

5 KJ0302A.4-1 Stop  2 

6 GB6563-86 Upevňovací šroub M5x16  2 

7 KJ0218.1-4 Šroub  2 

8 KJ0218.1.4 Plastový šroub víka  2 

9 KJ0302.2-4 Dolní rukojeť  2 

10 TP1P60F-A Motor 1P60  1 

11 GB6187-86 Matice M8  2 

12 GB5782-86 Šroub M8x35  1 

13 KJ0302.2.3 Lanko spojky  1 

14 KJ2018.1.2 Páka  1 

15 GB5787-86 Šroub M6x55  2 

16 GB923-88 Šroub M6  1 

17 KJ0218-26 Startovací lano  1 

18 KJ0302.2.1 Plynový kabel  1 

19 KJ0218-2 Rám  1 

20 KJ0218-12 Pružina zadního krytu  1 

21 KJ0302-11 Osa  1 

22     

23     

24 GB896-86 Kroužek 6  2 

25 KJ0302-21 Šroub  4 

26 GB6187-86 Šroub M8  4 

27 KJ0302.4 Páka změny výšky sečení  1 

28 KJ0302-6 Pružina  1 

29 KJ0302-7 Čep  1 

30 KJ0218.14 Sběrný koš  1 

31 KJ0218-25 Zadní kryt  1 

32 KJ0218-14 Kryt kola  1 

33 GB6187-86 Matice M10  4 

34 KJ0218.5 Kolo   2 

35 KJ0218-13 Vnitřní kolo   2 

36 KJ0302A.2 Zadní osa  2 

37 GB896-86 Svorka 9  2 

38 KJ0218.11 Pravá část  1 

39 KJ0302A-7 Kryt předního kola  2 

40 KJ0302A.5 Přední kolo  2 

41 KJ0302A.3 Přední osa  1 

42 KJ0302-19 Vnitřní přezka  2 
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43 KJ0302-20 Venkovní přezka  2 

44 GB845-85-F Šroub ST4.8x16  8 

45 KJ0302A.2.1 Páka výšky řezu  1 

46 GB845-85 Šroub ST4.2x9  1 

47 KJ0302A.1 Pouzdro  1 

48 KJ0302A-1 Základna převodovky  1 

49 GB/T1171-96 Řemen Z800  1 

50 KJ0302-4 Válec  1 

51 GB6187-86 Šroub M10  1 

52 GB119-86 Osa B5x21.5  2 

53 KJ0218-31 Drážka čepele  1 

54 GB80-85 Šroub  1 

55 KJ0218-19 Válec  1 

56 KJ0218-16 Bezpečnostní pás  1 

57 KJ0218-21 Matice čepele  1 

58 KJ0302A-3 Čepel  1 

59     

60 KJ0218-20 Plochá podložka  1 

61 KJ0218-28 Šroub čepele  1 

62 KJ0302.3.2 Převodovka  1 

63 KJ0302.3-2 Svorka 9  2 

64 KJ0302.3-4 Podložka Ø 22.5  1 

65 KJ0302.3-4 Základ kuličkového ložiska  2 

66 KJ0218-15 Kuličkové ložisko  2 

67 KJ0218.4 Levá část  1 

68 KJ0302-24 Kryt výstupu  1 

69 GB6182-86 Pojistná matice M8  1 

70 KJ0302.5-1 Převodovka  1 

71 GB893.1-86 Kroužek Ø22  2 

72 GB276-82 Kuličkové ložisko 61801—

2Z 

 1 

73 KJ0302.5-2 Základ kuličkového ložiska  1 

74 KJ0302.5-3 Stop  2 

75 KJ0302.5-4 Náprava  1 
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76 KJ0302.5-5 Připevnění převodovky  1 

77 GB96-85 Matice 8  1 

78 KJ0302A-4 Pružina  1 

79 KJ0302A-5 Prachuodolná deska   1 

80 KJ0302A-6 Přítlačná deska  1 

81 GB845-85 Šroub ST4.8x16  1 

82 GB6187-86 Pojistná matice M8  1 

83 KJ0302A-2 Podpora spojky  1 

84 KJ5780-86 Šroub M8x20  1 

85 KJ0218-32 Čtvercová podložka  1 

86 GB97.2-85 Matice 10  1 

87 GB5781-86 Šroub M6x12  2 

88 KJ0304-10 Blokáda hřídele  2 

89 GB6187-86 Šroub  2 

90 GB5285-85 Šroub ST4.8-19  1 

91 GB848-85 Matice 6  2 

92 KJ0302-14 Plastový kryt  1 

93 KJ0302.2-5 Blokáda  2 
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11-ZÁRUČNÍ LIST 

 

ZÁRUČNÍ LIST 
V případě nefunkčnosti zařízení kontaktujte prosím nejdříve telefonicky našeho 

servisního technika na tel. 777 302 060.  

Po – Pá : 9:00 – 16 :00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel: 

M.A.T.A. Czech s.r.o. 

Radlická 103 

150 00    Praha 5 

mail: info@mataczech.cz 

 

Autorizovaný servis: 

PM Servis 

Na barikádách 670 

196 00  Praha 9 

Tel. 777 30 20 60 

 

 

Záruční list 

 

Výrobek: BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU 

Model: TDTAC41P-CC99 

 

 

 

Datum prodeje:..................................................... 

  

 

Razítko a podpis prodejce ............................................................ 
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12 – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

     

 

 

 

 

 

My "ELEM GARDEN TECHNIC" prohlašujeme, že přístroj jak je popsán níže 

je v souladu s příslušnými základními bezpečnostními a zdravotními požadavky podle 

směrnic EU, a to jak v jeho základní koncepci a konstrukci, tak i ve verzich námi uváděných 

do provozu. Toto prohlášení pozbývá platnosti, pokud je stroj modifikován bez našeho 

předchozího souhlasu. 

 

BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU 

Model : TDTAC41P-CC99 

 

splňuje následující normy: 

EN ISO 14982:2009 

EK9-BE-52:2007 

EK9-BE-34:2004 

EN 836:1997+A4:11 

 

a je s nimi shodná. 

 

 

Hladina akustického výkonu (LwA):  94 dB (A) 

Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA):  96 dB (A) 

K = 3dB (A) 

 

 

Osoba odpovědná za přípravu a uchovávání technické dokumentace a 

vypracování prohlášení: 

 

 

 

Mr Joostens Pierre 

Président-Directeur Général 

ELEM GARDEN TECHNIC 

81 rue de Gozée 6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique 

SN : 2014.11 :001~308 

07.10.10760 

Datum dodání: 15/01/2015 

Rok výroby: 2014 


