Nezapomeňte za zahradní techniku
Jaro je tady
Světe div se konečně přichází jaro. Jakmile teplota vystoupí nad 10° C, všechno
zelené se bude mít čile k světu a leckterému majiteli zahrady, sadu, lesa způsobí
nemalé starosti. Trávu bude třeba posekat, keře odstranit, nebo ostříhat, někde
zavrčí i motorová pila. Teprve pak si začneme vzpomínat, kam jen jsem tu sekačku
po posledním sekání na podzim odložili, kde ten křovinořez, či motorová pila asi
bude. Jen doufám, že takových majitelů zahradní a lesní techniky není mnoho.Ti,
kteří svou techniku po sezoně správně ošetřili a připravili ji na delší přestávku, budou
mít v přípravě strojů na jarní sezonu určitě méně práce a starostí. Tady platí víc než
jindy, že stroje jsou tak dobré, jakou péči jim jejich majitelé věnují. A příprava strojů
na sezonu je základ toho, že nám naši pomocníci budou bez problémů sloužit vždy,
pokud je budeme potřebovat.
Věnujte pozornost základním krokům při přípravě zahradní techniky
Sekačky na trávu
1. Nejdříve sekačku otřeme od usazeného prachu a nečistot a vyčistíme celý
vnitřek skeletu od zaschlé trávy a případně hlíny.
2. Vyšroubujeme sekací nůž a necháme si ho nabrousit
3. Dále utáhneme všechny přístupné šroubové spoje a prohlédneme, případně
promažeme všechna lanka na sekačce.
4. Pokud se blíží termín výměny oleje, raději olej v motoru vyměníme před
sezonou. Zásadně používáme čtyřtaktní oleje doporučované výrobcem stroje.
Jsou to např. oleje 4T SAE 10W-40, nebo 4T- SAE 30
5. Dobře prohlédneme vzduchový filtr, není-li poškozený, nebo znečištěný.
Papírový filtr vyměníme za nový. Pokud je některá část molitanová, můžeme ji
vyčistit ve vodě s mýdlem, nebo Jarem a dobře nechat vyschnout.
6. Zásadně se používá benzín Natural, čistý bezolovnatý benzín s oktanovým
číslem minimálně 95, který omezuje tvorbu usazenin ve spalovací komoře
7. Vyšroubujeme a zkontrolujeme zapalovací svíčku, očistíme a upravíme
vzdálenost elektrod – velikost mezery mezi elektrodami by měla být 0,70 –
0,75 mm. Jestliže jsou elektrody opotřebované, je nutné vyměnit svíčku za
novou, doporučenou výrobcem.

