
IMER INTERNATIONAL S.p.A. MASONRY 600/750

Manual de utilizare 

Maşină de tăiat cărămidă, ţiglă, piatră 

naturală 

Imer Masonry 600/750



Dragi clienţi, 

Felicitări pentru achiziţia făcută. Ferăstrăul IMER este rezultatul multor ani de experienţă, este 
complet sigur şi include cele mai noi inovaţii tehnice. 

LUCRU IN SIGURANTA 

Pentru a lucra în deplină siguranţă, citiţi cu atenţie instrucţiunile următoare. 

Prezentul MANUAL DE EXPLOATARE ŞI DE ÎNTREŢINERE trebuie să fie păstrat la îndemâna 
persoanei responsabile, cum ar fi de exemplu, MAISTRUL, şi trebuie să fie întotdeauna disponibil 
pentru consultare. Acest manual trebuie să fie considerat ca parte integrantă a maşinii şi trebuie să 
fie păstrat pentru referinţe viitoare (EN 12100 / 2), pe toată durata de exploatare normală de lucru a 
maşinii. În caz de deteriorare sau pierdere va fi posibil să se ceară producătorului un alt exemplar. 

Acest manual conţine informaţii importante cu privire la pregătirea locului de munca, instalarea, 
utilizarea maşinii, procedurile de întreţinere şi a cererilor de piese de schimb. În orice caz, o 
experienţă adecvată şi cunoştinţe despre maşină sunt esenţiale pentru personalul de întreţinere şi de 
exploatare. Pentru a garanta siguranţa deplină a operatorului, o funcţionare sigură şi o durată lungă 
de viaţă a echipamentelor, urmaţi cu atenţie instrucţiunile din acest manual şi respectaţi toate 
standardele de siguranţă care sunt în vigoare în prezent pentru prevenirea accidentelor la locul de 
muncă. Utilizaţi echipament de protecţie personală (încălţăminte de siguranţă, îmbrăcăminte 
adecvată, mănuşi, ochelari, etc). 

- utilizarea ochelarilor de protecţie este obligatorie.

- protecjarea urechilor trebuie să se facă în orice moment.

- păstraţi întotdeauna semene de atenţionare în condiţii lizibile.

- se interzice să se facă modificări de orice natură în structura maşinii şi a sistemelor.

IMER INTERNATIONAL îşi declină orice răspundere în cazul nerespectării reglementărilor 
stabilite pentru utilizarea acestor dispozitive, în special: o exploatare necorespunzătoare, alimentare 
electrică greşită, lipsa întreţinerii, modificări neautorizate, nerespectarea parţială sau totaă a 
instrucţiunilor conţinute în acest document. 

IMER INTERNATIONAL îşi rezervă dreptul de a schimba caracteristicile maşinii de tăiat şi / sau a 
conţinutului acestui manual, fără a avea obligaţia să actualizeze maşina şi / sau manualele 
anterioare. 

1. DATE TEHNICE

Tabel 1 – DATE TEHNICE 

Model Masonry 750 

Diametru lamă 750 mm 

Lama rot/min 1430 rot/min 

Orificiu montare pală 25,4 mm 

Direcţia de rotaţie a lamei – sensul acelor 
(vezi lama de prindere flanşă) 

de ceas 

Putere motor 5.5 kW 

Tensiune 400 V 

Curent 9.5 A 

Frecvenţa 50 Hz 

Motor rot/min 

Dimensiunea mesei de tăiere 490x660 mm 

4.0 kW 

1330 rot/min 

600 mm 
Masonry 600 

12.8 A 

1430 rot/min 

1330 rot/min 

510x410 mm 
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Dimensiuni generale Lxlxh (mm) 1186x722x1465
Greutatea 202 Kg 

2. STANDARDE DE DESIGN

Maşina de tăiat MASONRY 600/750 de a fost proiectată şi fabricată cu aplicarea şi adaptarea
următoarelor standarde : EN 2418:2001; EN 12100-1-2:2005; EN 60204-1:2006. 

3. NIVEL DE ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

Tabelul 2 prezintă nivelul de zgomot măsurat la nivelul urechii utilizatorului când aparatul este în priză

dar nu funcţionează (LpA), de asemenea se indică şi vibraţiile transmise pe timpul funcţionării.

Tabel 2 

Model Tip motor LpA Aeq 

Masonry 600/750 Electric 95 dB 2.33 m/s2 

4. SPECIFICAŢII DE TĂIERE

Acest model de ferăstrău a fost special conceput pentru a tăia piatră, ceramică, marmură, granit,
beton şi materiale similare. Trebuie să fie utilizate numai lame de diamant răcite cu apă, cu margini
continue sau segmentate. În nici un caz nu trebuie să se utilizeze lamele uscate sau alte materiale
decât cele din specificaţiile de mai sus. IMER INTERNATIONAL işi declină orice responsabilitate
pentru daunele cauzate de utilizarea improprie a maşinii.

5. CAPACITATE DE TĂIERE

6. ATENŢIE
• nu încărcaţi fierăstrăul cu piese care depăşesc greutatea specificată (max. 40 kg)

• asiguraţi  stabilitatea maşinii: trebuie fixată pe o bază solidă cu o înclinare maximă de  5° (fi g.2).

• Maşina este prevăzută cu o frână pe roţile pivotante din faţă. Blocaţi roţile cu frâna înainte de a
începe operaţiunea de tăiere.

• asiguraţi-vă că piesa de lucru este fixă înainte, pe timpul şi după tăiere: în nici un caz piesa
de lucru nu trebuie să atârne pe masa de lucru.

• Respectaţi mediul; folosiţi recipiente pentru strângerea apei folosită la răcire contaminată cu
pilitura rămasă în urma tăierii.

7. MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Ferăstrăul IMER a fost conceput pentru a se utiliza pe şantiere de construcţie; nu este prevăzut cu 
sistem de iluminare prin urmare, locul de lucru trebuie să beneficieze de suficientă lumină (minim 
500 lux). 

- Nu trebuie urtilizat în medii unde există pericolul de explozii şi/sau incedii.

1. Ferăstrăul IMER poate fi folosit doar după ce are montate toate dispozitivele de siguranţă
necesare şi care trebuie să fie în condiţie perfectă.

2. Nu se pune în funcţiune ferăstrăul dacă există reţele de alimentare electrică improvizate sau/şi
defecte.

3. Cablurile de alimentare de pe şantier trebuie să fie astfel montate încât să nu poată fi
deteriorate. Nu se va plasa ferăstrăul deasupra unui calbu de alimentare.

92 Kg
1550x850x1600 

Masonry 600

Masonry 750
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4. Conexiunile de cuplare-priză trebuie să fie astfel plasate pentru a împiedica infiltraţiile de apă.
Se vor utiliza exclusiv dispozitive de conectare prevăzute cu sistem de protecţie împotriva jetului
de apă (IP67).

5. Doar personalul specializat poate repara instalaţiile electrice. Nu se executa niciodată
operaţii de reglaj sau de întreţinere când aparatul se află sub tensiune sau în funcţiune.

Maşina trebuie cuplată la un circuit de împământare de pe şantier cu ajutorul unei plăcuţe 

din cupru cu secţiunea de minim 16 mm
2
. Punctul de cuplare este asigurat de un şurub sudat

de şasiu (ref. 2, f g. 1) şi se identifică prin simbolul Pământului  

- Pentru a opri funcţionarea ferăstrăului se va utiliza exclusiv întrerupătorul prevăzut în
acest scop (ref.9, fi g.1).

8. MĂSURI DE SIGURANŢĂ ELECTRICĂ
Maşina de tăiat IMER  respectă standardul  EN 60204-1 şi este prevăzută cu:

• dispozitiv de protecţie împotriva repornirii automate după o întrerupere de curent.

• dispozitiv de siguranţă în caz de scurt circuit.

• comutator disjunctor de suprasarcină pentru motor.

9. TRANSPORT

- Înainte de a scoate panoul ferăstrăului, se blochează carcasa folosind sistemul de blocaj
(ref.4, fig.4).

Pentru a ridica maşina se utilizează o bretea cu trei braţe şi (ref.1, fig.4), cu inserarea cârligelor în 
cuplajele speciale (ref.3, fig.4). Când maşina de tăiat se transportă cu un autoîncărcător cu furcă, se 
introduce furca din stânga în canelura existentă (ref.2, fi g.4). Atunci când maşina de tăiat este 
prevăzută cu roţi, ea se poate deplasa manual pe o suprafaţă plată, astfel: 

1. se verifică ca frânele roţii frontale să fie eliberate;

2. se verifică carcasa care ţine piesa să fie bine fixată cu un clichet special (ref. 4, fig. 4).

3. acţionând asupra mânerului glisierei se deplasează manual maşina de tăiat; roţile din faţă

pivotante facilitează deplasarea, chiar şi non-rectiliniu.
.

10. INSTALARE
1. Maşina se montează pe o suprafaţă perfect plană şi stabilă.

2. se blochează roţile frontale cu dispozitivele de frână.

3. se scoate carcasa din levierul care o fixează de cadru (ref.4, fig.4).

11. CONEXIUNI ELECTRICE

- Se verifică existenţa unui dispozitiv de curent rezidual şi a unui întrerupător magneto-
termic la reţeaua electrică.

Se verifică corespondenţa tensiunii de reţea cu cea menţionată pentru aparat: 380V/50Hz. Cablul 
de alimentare electrică trebuie să fie corespunzător dimensionat pentru a evita căderile de tensiune. 
Nu trebuie folosite tambururi de cablu. Aparatul se montează la un sistem eficient de împământare. 
Dimensiunea firelor cablului de alimentare cu curent trebuie să ţină cont de curentul de lucru şi 
lungimea liniei de alimentare cu energie pentru a preveni căderile mari de tensiune (tabel 3). 

Tabel 3 

Model Tip motor Secţiune cablu (mm²) 

1.5 2.5 4.0 

Lu
ng

im
ec

ab
lu

(m
)

Masonry 600/750 380 V 0 - 12 13 - 20 21 - 32 
9.5 A / 12.8 A 
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Cablurile folosite pe şantierele de construcţii trebuie să fie prevăzute cu armare corespunzătoare 
rezistentă la uzură, lovituri şi condiţii extreme de temperatură (de exemplu H07RN-F).  
- toate instalaţiile de alimentare cu energie electrică trebuie să corespundă prevederilor
standardelor CEI 64-8 (document armonizat CENELEC HD384).

12. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A MAŞINII
Înainte de conectarea maşinii la sursa de energie: 
1. Se verifică ca structura metalică să fie conectată la un dispozitiv de împământare aşa cum s-a
indicat în Secţiunea 7 „Măsuri de protecţie”. 
2. Se verifică ca rezervorul să conţină suficientă apă de răcire (min. 60 l; max.90 l).

3. se verifică ca circuitul de alimentare cu energie să corespundă cerinţelor menţionate în Secţiunea

11 “Conexiuni electrice”

4. Se cuplează maşina de răiat la sursa de alimentare 
5. Se aduce întrerupătorul start-stop în poziţia start (conexiunea stea). Se aşteaptă cca 5 secunde şi
se aduce în poziţia pornit (conexiunea triunghi). 
6. se verifică ca direcţia de rotire a lamei să corespundă celei indicată de săgeata care se află pe
garda lamei. 
- Maşina de tăiat se livrează cu un invertor de fază (tabel 4, pag.29). dacă direcţia de rotire a
lamei este în direcţia opusă săgeţii aflate pe garda de protecţie, se opreşte ferăstrăul şi se
decontează fasungul/ priza de alimentare din priza de perete. Se introduce invertorul de fază în
aceasta din urmă şi se conectează din nou. 
7. Se reglează fluxul de apei de răcire prin rotirea robinetului corespunzător aflat lângă garda lamei
(nu se execută tăiere fără apă). 
8. Dacă totul este în ordine, se trece la operaţia de tăiere.

13. OPRIRE DE URGENŢĂ 
- In caz de urgenţă, se opreşte maşina de tăiat apăsând pe butonul roşu special. pentru
repornire, se acţionează din nou butonul roşu în sensul aceslor de ceasornic şi se aduce
selectorul la zero, apoi se repetă pct. 12.5 (ref.9, fi g.1).

14. MONTAREA LAMEI 
- operaţia de montare a lamei trebuie să se efectueze după ce maşina a fost oprită şi s-a
decontectat de la sursa de alimentare electrică.

1. Se slăbeşte dispozitivul de fixare şi se îndepărtează furtunul de apă (ref. 4, fi g. 5). 
2. Se slăbesc cele trei şuruburi care fixează partea mobilă a gărzii lamei folosind cheia de piuliţe
specială existentă (ref.3, fig.5). 
3. Se slăbeşte piuliţa de blocare (ref.1, fig. 5) rotind-o în sensul acelor de ceasornic (filetare
stânga). 
4. Se scoate flanşa mobilă (ref. 2, fig. 5). Se verifică să nu existe deteriorări ale flanşelor, ale
axului lamei şi lamei. 
- Nu se vor folosi niciodată lame deteriorate sau lame care au segmente lipsă. 
- se vor folosi doar lame care să corespundă numărului de rotaţii indicat pe plăcuţa de
identificare a maşinii.

- Se verifică ca sensul de rotaţie al lamei să fie cel indicat pe garda lamei.

5. Se centrează discul/lama pe flanşa fixă, se poziţionează flanşa mobilă (ref. 2,fig. 5) şi se
strânge corect piuliţa de fixare a discului (ref. 1, fig. 5) rotind-o în sensul inver acelor de
ceasornic (filetare stânga).
6. Se reface partea mobilă a gărzii discului, strângând cu piuliţe corespunzătoare (ref.3, fig.5).

7. se montează la loc furtunul de apă şi se strânge până când furtunul se blochează. (ref.4, fig.5).
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- se verifică ca garda lamei (ref.3) să fie bine fixată în poziţie. 
- o montare incorectă a lamei sau o insuficientă înşurubare poate provoca deteriorarea maşinii
sau poate duce la rănirea persoanelor. 
- Notă: lama trebuie să aibă un diametru exterior de 750 mm, un diametru al orificiului central
de 5.4 mm şi o grosime maximă de 4 mm. 
- Se verifică ca lama care se va folosi să corespundă tipului de material care urmează a fi tăiat.
- Lamele nu se folosesc pentru a tăia lemn (fig.6).

15. UTILIZARE 
- se lasă un spaţiu de 150 cm în jurul maşinii pentru a funcţiona în condiţii de deplină
siguranţă. 
• se foloseşte maşina la temperaturi cuprinse între 0 – 40 °C.

• nu se permite apropierea altor persoane pe durata de funcţionare a maşinii de tăiat.

• nu folosiţi niciodată maşina de tăiat în zone unde există risc de incendiu. Scînteile pot
provoca incendiu sau explozii. 
• înainte de poziţionare sau manevrare se verifică ca maşina de tăiat să fie decuplată.

• înainte de pornire se verifica ca lama să nu vină în contact cu nici un fel de alt obiect. 
- se asigură corecta instalare a tuturor dispozitivelor de protecţie. 
• Înainte de a începe lucrul, se umple rezervorul cu apă. Pe timpul funcţionării se completează
nivelul apei dacă e necesar: N.B. furtunul pompei trebuie să rămână permanent cufundat în apă. 
• Insert the plug in the power socket.

- Din motive de securitate, îndepărtarea gărzilor de protecţie de pe maşina de tăiat este strict
interzisă.. 
- maşina este protejată împotriva supraîncălzirii: această protecţie intervine prin oprirea maşinii,
după care este necesar să treacă o perioadă de timp necesară răcirii pentru a se putea reporni
maşina. 
- pentru a relua lucrul după o întrerupere de curent, se aduce selectorul la zero şi se repetă pct.
12.5 (ref.9, fig.1).

15.1 Mişcarea pe verticală a discului 

- Înainte de orice reglaj al discului se decuplează maşina de la sursa de curent.
Pentru a ridica sau coborî discul, se acţionează levierul (ref.19, fig.1) până ce se ajunge la 
înălţimea dorită a planului de lucru şi se strânge pârghia de blocare (ref.17, fig.1) 
- Se verifică ca pârghia de blocare să fie bine strânsă înainte de a relua lucrul.

15.2 Tăierea  
Pentru a folosi în siguranţă maşina la operaţia de tăiere, se împinge în faţă carcasa pe măsură ce 
acţiunea avansează, plasând mâinile pe cele două laturi ale glisierei. Nu se împinge niciodată 
direct pe piesa care se taie.  
- Se verifică alinierea discului în raport de linia de tăiere. 
1. Se plasează piesa de tăiat pe masa de lucru (ref.4, fig.1), resting fi rmly
against the stop.

2. Se porneşte motorul.

3. Se aşteaptă până când apa ajunge pe lamă.

4. Se începe acţiunea de tăiere. 
5. Mişcarea de tăiere pe orizontală se realizează prin împingerea glisierei spre lamă.

- cu cât este mai mare înălţimea de tăiere, cu atât este mai mare efortul necesar discului pentru a
tăia piesa. Prin urmare, operatorul, va trebui să regleze viteza de înaintare a glisierei pentru a
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evita supraîncălzirea motorului. Această viteză depinde de tipul de material care se taie (duritate, 
rezistenţă, etc.). 

15.3.1 Tăierea de sus în jos 

 Se eliberează capul de tăiat acţionând pe pârghia de blocare (ref.17, fig.1). 

Se poziţionează piesa ce trebuie tăiată. Se porneşte maşina de tăiat şi se începe tăierea pornind de 
sus în jos acţionând pe capul levierului (ref.19, fig.1). 

15.3.2 Schimbarea discului 
Pentru schimbarea discului, vezi secţiunea 4. 

 16. FOLOSIREA DISCULUI DE TĂIERE DE 600/750 DIAMETRU
Pe maşină se poate monta un disc de tăiere de 600/750 mm operaţia presupune calibrarea cursei 
capului de tăiere. Această operaţie se realizează în fabrică de producător la un disc cu diametrul de 
600/750 mm. Dacă nu se execută corect, reglajul poate defecta maşina punând în pericol persoanele, 
trebuie realizat de personal calificat.

Se procedează astfel: 
1. Se verifică ca maşina să fie decuplată de la sursa de alimentare cu curent.

2. Se fixează discul conform procedurii descirse în secţiunea 14.

3. Se slăbeşte bolţul (ref.18, fig.1).

4. Se coboară capul de tăiere până când discul se află în cea mai bună poziţie de tăiere  
(diametrul exterior al discului trebuie să depăşească planul de tăiere cu 15 mm ).

5. Se roteşte excentricul/cama până ce se blochează capul de tăiere  şi se strânge bolţul.

- pentru a reveni la un disc cu diametrul de 600/750 mm, reglajul trebuie repetat, refăcând 

reglarea originală. Dacă reglajul nu se realizează, discul de 600/750 mm va interfera cu 

structura glisierei  care susţine piesa de tăiat şi o va deteriora, existând riscul de rupere.

- Notă: Lama trebuie să aibă un diametru exterior de 600/750 mm, un diametrul al orificiului 
central de 25,4 mm şi o grosime maximă de 4 mm.

17. ÎNTREŢINERE 
- Service-ul trebuie întotdeauna realizat de personal tehnic calificat şi numai după ce motorul a
fost oprit şi scos din priză. 
- întotdeauna se vor păstra elementele de gardă în condiţie de lucru corespunzătoare şi fără
defecţiuni. Se acordă o atenţie deosebită ca elementele de gardă ale lamei să fie eficiente şi
curate, înlocuindu-se dacă sunt deteriorate. 
- deoarece există permanent riscul de deteriorare neprevăzută a cablurilor electrice,
acestea trebuie verificate regulat, înainte de fiecare utilizare a maşinii.

In particular, elementele de gardă ale lamei se menţin în condiţii eficiente şi curate înlocuindu-le 
dacă se deteriorează. Nu se lasă niciodată maşina afară: trebuie pusă la adăpost de condiţiile de 
temperatură. În continuare urmează o listă cu operaţii de curăţare care trebuie efectuate la sfârşitul 
activităţii fiecărui schimb de lucru. 

17.1 Curăţarea rezervorului  
Se goleşte rezervorul prin îndepărtarea dopului de scurgere. Se îndepărtează, cu jet de apă, 
reziduurile de la tăiere. 

17. 2 Golirea rezervorului (ref.1, fig.7)
Se goleşte rezervorul prin deschiderea capacului rezervorului aflat pe partea dreaptă sau stângă.
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17.3 Curăţarea suprafeţei de lucru 
Întotdeauna se menţin curate suprafeţele de lucru. Murdăria reziduală poate afecta precizia tăierii.  
17.4 Curăţarea şinelor de ghidare 
Este o bună practică îndepărtarea tuturor urmelor de praf de pe şinele de ghidaj. 

17.5 Curăţarea şi întreţinerea circuitului de răcire  
Dacă apa nu ajunge pe lamă se opreşte imediat maşina pentru a evita deteriorarea lamei. După ce se 
opreşte maşina se verifică ca nivelul apei din rezervor să fie suficient. Dacă este necesar, după ce se 
decuplează maşina de la sursa de alimentare cu energie, se verifică ca să nu fie niciun obstacol în 
robinet, furtun şi filtrul pompei. 

17.6 Tensionarea curelei de transmisie 
1. Se opreşte motorul electric şi se scoate ştecărul din priză. 
2. Se deşurubează cele 4 şuruburi care fixează protecţia mobilă a curelei (ref.1,fig.8).

3. Se slăbesc cele 4 (ref.2, fig.8) şuburi care fixează motorul electric motor de suportul lamei. 
4. Se tensionează cureaua folosind piuliţa (ref.3): se aplică o forţă de circa F=6Kg în centrul
secţiunii libere a curelei, săgeata încovoierii trebuie să fie de circa f=6 mm (fig.9). 
5. Se strâng şuruburile pe motorul electric (ref.2, fi g.8), verificând alinierea roţii de transmisie a
motorului cu cea a lamei. 
6. Se reface garda şi se fixează folosind cele 4 şuruburi (ref.1, fig.8).

- pentru a evita scurtarea duratei de viaţă a curelei, lagărelor şi axului lamei, nu se
supratensionează cureaua ; în final, se verifică ca cele două roţi de transmisie să fie aliniate.

17.7 Schimbarea curelei de transmisie 
1. Se opreşte motorul electric şi se scoate ştecărul din priză.

2. Se deşurubează cele 4 şuruburi care fixează protecţia mobilă a curelei (ref.1, fi g.8). 
3. Se slăbesc cele 4 (ref.2, fig.8) şuburi care fixează motorul electric motor de braţul de susţinere a
lamei. 
4. Se slăbeşte cureaua, acţionând şuruburile (ref.3, fi g.8) şi se înllcuielşte cu una nouă. 
5. Se trage cureaua acţionând şuruburile (ref.3, fig.8): dacă tensiunea curelei este bună, aplicând o
forţă de aproximativ F=6 Kg în centrul secţiunii libere a curelei, săgeata încovoierii trebuie să fie
de aproximativ f=6 mm (fi g.9). 
6. Se strâng şuruburile motorului electric (ref.2, fig.8), verificând alinierea roţii de transmisie
a motorului cu cea a lamei. 
7. Se reface garda şi se fixează folosind cele 4 şuruburi (ref.1, fi g.8).

17.8 Reparaţii  
- înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, se opreşte maşina şi se scoate din priză.
Dacă, pentru a se face reparaţiile se scot elementele de protecţie, acestea trebuie să fie

remontate corect după ce s-a încheiat reparaţia. 

Se vor folosi doar piese de schimb originale IMER şi nu se vor modifica. 
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19. DEPANARE

ATENŢIE! 

Orice operaţii de întreţinere trebuie executate exclusiv cu maşina decuplată, cu selectorul fixat în 
poziţia „0” şi scos din priză. 

Defecţiune Cauză Remediere 

Cablu de alimentare defect Se verifică cablurile de 

alimentare* 

Ştecărul nu este corect în priză Se asigură o conectare corectă 

Cablul de alimentare de la priză Se reface conexiunea* 
la panoul de control desprins 

Cablu slăbit în interiorul Se reface conexiunea* 
Motorul nu porneşte când e circuitului motorului 

acţionat comutatorul Un cablu s-a decuplat în Se reface conexiunea* 
interiorul panoului 

Comutator principal defect Se înlocuieşte comutatorul 

S-a ars o siguranţă Se înlocuieşte siguranţa* 

S-a activitat dispozitivul de Se aşteaptă câteva minute şi 
protecţie în caz de apoi se reporneşte maşina 

supraîncălzire

Deplasarea pe orizontală a Şinele de ghidaj murdare Se curăţă şinele de ghidaj 
glisajului nu e lină 

Lipsa apei de răcire pe lamă Vezi secţiunea „Curăţarea şi întreţinerea circuitului de răcire 
(cap.17.5) 

Lama e uzată Se înlocuieşte cu una nouă 

Lama nu taie Cureaua de transmisie nu e Se tensionează cureaua 

tensionată 

Motorul porneşte dar lama nu Cureaua s-a rupt Se înlocuieşte cureaua de 
se roteşte transmisie 

* Operaţia se execută de un electrician




