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El szó 

 

 
Gratulálunk a vadiúj permetezőgépéhez és reméljük elégedett lesz ezzel a 

modern gépezettel!  
A kétütemű, egyhengeres motor, amelyet a RURIS követelményeknek 

megfelelően állítanak elő, nagyobb teljesítményt és alacsony üzemanyag-fogyasztást 
biztosít, biztosítva a hatékony munkavégzést és kényelmet a használat során. 

A porlasztó teljesítményének hosszú ideig történő fenntartásához szigorúan 
követnie kell a karbantartási követelményeket. 

Ha további kérdései merülnének fel, miután tanulmányozta a kézikönyvünk, 
bátran keresse márkaképviseletünket! 

Az üzembe helyezés előtt alaposan olvassa el az üzemeltetési utasítást, és 
tartsa be a biztonsági utasításokat. 

 

 

Köszönjük, hogy a  Ruris márkával a minőséget választotta! 

 

 

 

 

Információk és technikai segítség: 

Telefon: 0351 820 105 

E-mail: info@ruris.ro 
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F bb kiegészít k 
 

 
 

1. A vegyi permet fedele; 
2. vegyi permet tartály; 
3. üzemanyagtartály kupakja; 
4. gyertya; 
5. levegőszűrő; 
6. karburátór; 
7. indítószerkezet; 
8. kipufogódob; 
9. terelő; 
10. szórás szabályzó; 
11. szórópisztoly; 
12. vegyi permet tartó rendszer; 
13. vegyi permet csap; 
14. porlasztó egység karja; 
15. gázkar; 
16. sokk-billentyű; 
17. vízelvezető szelep. 
 
A permetező a szállítás miatt nem egyben, összeszerelve érkezik, de csak 

teljesen összeszerelve lesz használható. 
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Biztonsági el íráasok és figyelmeztetések 
 

Általános el írások 

Azok az emberek, akik először használják az eszközt, az eladótól vagy egy 

szakembertől kell útmutatást kérniük. A gép használója felelőséggek tartozik mások 
iránt a munka területén. 

Csak akkor dolgozzon, ha megfelelő fizikai készségekkel rendelkezik hozzá. A 

fáradtság vagy betegség következménye a figyelmetlenség. Végezzen minden 

feladatot nyugostan és elővigyázatosan. Soha ne dolozzon alkohol befojásoltsága 

alatt. 

A légsugár nagyon nagy kimeneti sebességgel rendelkezik, ezért azt soha 

nem szabad az emberi test fele vagy állatok fele irányítani. 
Használjon egyénileg munkavédelmi felszerelést a saját egészsége érdekében. 
Annak érdekében, hogy elkerülje a fej-, szem-, kéz-, láb- sérüléseit, valamint  a 

halláskárosodást, viselni kell a következő munkavédelmi felszereléseket: a 
ruházatnak megfelelőnek kell lennie, ráfeszülve a testre, de anélkül, hogy 
akadályozza a mozgást. Ne viseljen köpenyt, rövidnadrágot, szandált, és így tovább 
olyasmit, amivel könnyen ágakba akadhat. 

Védje arcát és szemét egy ablakos maszkkal, vagy legalább 

védőszemüveggel. 
Bizonyos különleges esetekben viseljen légzésvédő maszkot a mérgezés 

elkerülése érdekében. 
A hallássérülések elkerülése érdekében megfelelő védelmet kell viselni a zaj 

ellen (fülpárnák, kapszulák, viaszolt gyapjú dugók stb.). 
Viseljen szilárd lábbelit csúszásmentes talpakkal. Tartsa be a szakmai 

szervezetek balesetvédelmi szabályait. 
 
Tanácsok a használatra 
A munkagépet csak az előírt környezetben és rendeltetésszerűen lehet használni. 
A munka során kötelező betartani a munkavédelmi előírásokat. 
A porlasztó a nemzeti hatóságok által jóváhagyott növényvédő szerek szórására 

való. A porlasztó használható (terméktöltet nélkül) a levelek, füvek, papírok, por és hó 

eltávolítására, pl. kertekben, stadionokban, parkokban vagy sikátorokban (csak az A102 

modell esetében érvényes). 
Megjegyzés: Ha egy nyomásszivattyú vanfelszerelve, akkor szét kell szerelni, 

hogy a porlasztót légfúvóként használják (csak az A103S modellre érvényes). 
A motor indításakor gy z djön meg róla, hogy folyadék van a tartályban, 

ellenkez  esetben a nyomásszivattyú meghibásodhat. A porlasztóoldat- tartályt 

minden használat után meg kell tisztítani (csak az A103S modell esetében 

érvényes). A porlasztónak csak a rendeltetésszerű használata megengedett. 
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Környezetvédelem 
 
 
 
 
 

Óvja a környezetet 
 

Előzze meg, hogy üzemanyag vagy olaj kerülhessen a földre. 
Figyeljen oda az állatokra, amelyek a közelben lehetnek. 

Siessen, mert a zaj is a környezet megzavarásának egyik formája. 

Ügyeljen a csendes órákra, amelyek az helytől függően változhat. 
 
Tanácsok munkavégzéshez 
 

A motor alapjáraton már jár, amikor megközelíti a munkaterületet, majd a 
vegyoldat csapot kinyitva elkezdheti a permetezést. 

A levegőben lévő szétszórt részecskék fennakadhatnak minden akadályban, 
és veszélyeztethetik ezáltal a környezetben élőket. Soha ne dolgozzon instabil 
alátámasztással. Figyeljen az ágakra, gyökerekre, sáncokra, nehogy megbotoljon. 

Egy fokozott figyelmet javaslunk a lejtős helyeken történő munkához. 
Ne érjen a kipufogódobhoz, ha ki van forrósodva.
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Karbantartás és ápolás 
Leveg szűr  
 

A levegőszűrő visszatartja az égési szennyeződéseket az égési levegővel, és 
így csökkenti a motor kopását. A helyes karbantartása ennek meghosszabbítja a 

gépezet általános működési élettartamát. 

Ellenőrizze és tisztítsa meg a levegőszűrőt. Kisebb szennyeződések 
észrevételekor fújjon bele, finoman pallja ki a levegőszűrőt.  Nagyobb, jelentősebb 
szennyeződés esetén, főként hetente, mossa ki a levegőszűrőt, valamint cserélje ki a 

sérült részeket. 
Soha ne használja a permetezőt a levegőszűrő nélkül, mert a porlasztó által a 

hengerbe felszívott porrészecskék meghibásodáshoz vezetnek, karcolásokat 
okozhatnak a hengeren.  

A teljesítmény fenntartásához és a motor élettartamának 
meghosszabbításához kövesse a gyártó előírásait. Ez eltömődött levegőszűrők 
csökkentik a gép élettartamát. Ez továbbá, növeli az üzemanyag-fogyasztást, és ez 
által a szennyezőanyagok mennyiségét a füstgázokban. Megnehezítheti az indítást 
is. 

Ha erőteljes szennyeződést észlel, akkor használhat vegyszeres folyadékot ha 
az nem gyúlékony (pl. meleg víz és szappan); de a szűrőt tökéletesen meg kell 
szárítani. Ha a szűrőanyag sérült, a szóban forgó részeket azonnal ki kell cserélni. A 
motorban keletkezett meghibásodásokat, melyeket a gondatlanság vagy 
karbantartás hiánya okozott, nem fedezi a garancia. 

A levegőszűrő leszereléséért, vegye le a védőburkolatot. Az összeszerelésnél 
vigyázzon, hogy minden alkatrész jó helyre legyen valamint pontosan rögzítve. 

Az üzemanyagtöltő sapka szellőzőnyílását mindenkor tartsa szabadon. 

 

A termék tartályának fedele 
 
A terméktartály fedele mindig tökéletesen záródjon le – időről időre kenje meg a 

tömítéseket olajjal. Ha a terméktartály fedele nincs lezárva, a folyadék adagolása a 
szórófejbe egyenetlenül alakul ki. 

 
Spray csap 

 
Időről időre ellenőrizze a csaptelepet és olajazza vagy zsírozza meg azt. Ennek 

érdekében: Hajtsa fel a csap felső részét (kör alakú) úgy, hogy elforgatja egy negyed 
körrel a korábbi értelemben, és távolítsa el. Olajazza vagy zsírozza meg az 
emelőcsapot és a tömítőgyűrű tömítését, és szerelje össze. Szükség esetén a 
gyűrűtömítés cserélhető. 
  



 

7 

 
Gyújtógyertya 
A gép kétütemű gyújtógyertyával van felszerelve: gyújtógyertya (br 2T) 
Az elektródák közötti szabályozási távolság 0,5 mm. 

 
Figyelem! Minden 50 munkaóra után ellenőrizze a gyújtógyertyákat. Egy égett 

elektródával rendelkező gyertya kötelezően ki kell legyen cserélve (kétütemű 
gyújtógyertya) 

 
Általános karbantartási el írások 
 
Használat után ellenőrizzen minden csavart, hogy nem e lazultak azok meg, és 

szükség esetén szorítson rajtuk. 
A tisztítási munkálatok, karbantartás vagy javítás csak leállítás után végezhető, 

és a gyújtógyertya csatlakozójának leválasztása után. Kivételt képez a szabályozása 
az eszköznek. 

 
Cselekvés a karbantartás során 

 
A jelen üzemeltetési utasításban nem ismertetett karbantartási munkákat csak 

szakember végezheti. Csak gyári cserealkatrészeket használjon. 

Az ön biztonsága érdekében ne végezzen módosításokat a permetezőn. 

Ne végezzen karbantartási munkálatokat és ne tartsa a gépezetet nyílt láng 

közelébe. 

Rendszeresen ellenőrizze a menetes benzinsapka megfelelő csatlakozását. 
Használjon jó minőségű gyújtógyertyákat. Ellenőrizze gyakran ezek kábelének 
állapotát. 

Ne használja a porlasztót hibás vagy szétszerelt csövezettel (tűzveszély, 
halláskárosodás). 
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Tárolás 
 
Ha nem használja a permetezőt hosszabb ideig (pl. télen), a következőképpen 

járjon el: 
a) Gondosan tisztítsa meg a permetezőt. 
b) Zárt benzincsappal, hagyja a motort addig járni, amíg a karburátor kiürül és 

magától megáll a motor. 
c) Csavarja ki a gyújtógyertyát, és öntsön 5 ml korrózióvédőt vagy motorolajat a 

henger belsejébe a gyújtógyertya nyílásán keresztül. Ezután forgassa el a motort 
többször az indítógombbal és csavarja be a gyújtógyertyát. 

d) Bár a tartály ultraibolya-stabilizált anyagból készült, javasoljuk, hogy a 
készüléket ne tartsa közvetlen napfényben. 

e) Újraindítás előtt ajánlatos a gyújtógyertyát újra kicsavarni, a motort többször 
átforgatni az indítógombbal, és megtisztítani a gyújtógyertyát. 
Autóval történő szállíts esetén ellenőrizze, hogy a gépezet stabilan áll-e, nem folyik-e 
az olaj vagy üzemanyag, és megfelelően rögzítve van-e a szerkezet az esetleges 
leeséséből adódó sérülések ellen. 

Hosszabb tárolás esetén javasolt kiüríteni a vegyszert és az üzemanyagot a 
gépezetből. 
 
 
 

Üzemanyag keverék 
 

Üzemanyag és olaj 

Üzemanyag: a permetező egy 2 fokozatú nagy teljesítményű motorral van 
felszerelve és üzemanyag-olaj keverékkel működik. 

Fontos: Az üzemanyag keverékhez ólommentes benzint használjon 
A keveréket ne a tartályban kavarja össze! 

Keverési tulajdonságok: Ruris 2TT Max olaj vagy magasabb osztályú API: 

25 ml olaj és 1 liter benzin keveréke. 

 
Jelzés: Ne tartsa az üzemanyag keveréket 3-4 hétnél tovább a tartályban. 

Minden alkalommal hagyja, hogy a karburátorból kifogyjon az üzemanyag, és 
magától leálljon a motor. 
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Tankolási utasítások 
 

 

Ruris 2TT Max olaj vagy magasabb osztályú API: 
25 ml olaj és 1 liter benzin keveréke a javasolt. 
A motor már gyárilag be lett járatva, ezt nem szükséges önnek elvégeznie. 
 A dohányzás vagy bármilyen nyílt láng használata tilos! 
 Várja meg, hogy lehűljön a gépezet, mielőtt megtankolja! 
 Az üzemanyagok tartalmazhatnak oldószerhez hasonló anyagokat. Kerülje a 

kőolajtermékek bőrrel és szemmel való érintkezését. Viseljen kesztyűt, ha 
tankolnak. 

 Ne öntse ki az olajat. Ha ez megtörtént, azonnal törölje le a permetezőről. 
Kerülje el a ruházattal való érintkezését az üzemanyag keveréknek. Ha ez 
megtörtént, cseréljen öltözéket azonnal. 
Használjon megfelelő védőöltözetet. 

 Ne tankoljon zárt térben! 

 Csak speciális edényekben szállítson vagy tároljon üzemanyagot. Zárja el 

a gyermekek elöl az üzemanyagot, olajakat és vegyszereket. 

 Tilos zárt térben használni a permetezőt, mert a motor széndioxidot termel, 

és ez szénmonoxid fulladáshoz vezethet. 

A porlasztó használata nagyon óvatos kezelést igényel. Tartsa be a biztonsági 
intézkedéseket! 

 
 Ne tankoljon, csak ha leállította már a motort. 
 Tisztítsa meg a betöltőnyílás körüli területet. 
 Csavarja ki a tartály szűrődugóját, és csak az adagolófej alsó széléig öntse 

a keveréket. Kerülje a túlzott feltöltést, és ha lehetséges, használjon 
szűrőtölcsért. 

 Jól csavarja vissza a helyére a fedelet. 

 
Összeszerelés 
Az első használata előtt az egységet teljesen össze kell szerelni. 
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A porlasztó berendezés felszerelése 
 
Csatlakoztassa a porlasztó berendezést a permetezőhöz. 
A vágott tömlő hajlítását teljesen be kell helyezni a légfúvó aljzatba - a körkörös 

lökhárítón túl, majd szorosan húzni. Rögzítse a tömlőt bilinccsel. Ellenőrizze a tömlő 
tömlőcsatlakozását az ütközőszelepen, esetleg húzza meg a holland anyákat. 

Zárja le a záró szelepet, töltse fel a permetet, és ellenőrizze a szerelvény 
tömítéseit. 

A fogantyúval a permetezőcsövet elforgathatja a vágott tömlőbe. Biztosítani kell, 
hogy a tömlő vagy a kábeltömlő-csatlakozások ne legyenek meghúzva vagy 
meghajlítva. 

 

A motor indítása 
 
1. Nyomja meg a leeresztő szelepet, hogy feltöltse az üzemanyagot a 

karburátorba. 
2. Zárja a gyorsulást az ergonomikus karon. 
3. Állítsa a kapcsolót az egyes fokozatra "1". 
4. Csak ha a motor hideg, akkor használja a sokk-billentyűt. 
5. Indítsa a motort meghúzva az indítókötelet. Ne rántsa meg soha hirtelen az 

indítókötelet, és azt mindig engedje vissza a csatlakozás pontjáig.  Akkor is lassan 
engedje vissza az indítókötelet, ha már elindult a motor. 

6. Ha a motor egyenetlenül kezd járni, állítsa vissza a sokk billentyűt, és ha 
szükséges kezdje előröl az indítást. 

 
A motor leállítása 
Állítsa az indítókapcsolót "0"- pozícióba. 

 
A hordozó hevederek 
Vegye a permetezőt a hátára és akassza a horgokat a csőszerű keretbe. 
A vállpántok a kívánt hosszúsággal állíthatók be a bilincsekkel. 
Jelzés: a viselő hevederek oly módon állíthatók be, hogy a hátsó párnázás 

tökéletesen illeszkedjen a viselő hátára. 

 
Tanácsok 
Minden alkalommal a munka megkezdése előtt fontos, hogy ellenőrizze a 

permetező tökéletes működését és szabályozási állapotát (gyorsítás, indítás / leállítás 

gomb, védőeszköz és olyan helyek, ahol az üzemanyag szivároghat). 
Mielőtt elindítaná a motort, fontos a stabil állás biztosítása 

A permetező indításánál távolodjon el legalább 3 méterre a tankolás 

helyszínétől. 
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Permetezés 
 
Nyissa ki a vegyszer csapját (13. kép-részlet): Húzza be a gázkart és irányítsa 

az eszközt a permetezendő területre. Egy finomabb permetezésért fordítsa a csapot 
az 1.-ről a 4.-re. 

 

Jelzés:  

Az áramlás beállítását úgy végezzük, hogy az adagolóhüvely helyes 
pozicionálását a deflektorfejben az 1,2,3,4 pozíciókba irányítjuk. 

 
Irányadó értéktáblázat 
 

Munkapozíció* 
1. Pozíció 0.53 l/perc 
2. Pozíció 0.94 l/perc 
3. Pozíció 1.92 l/perc 
4. Pozíció 2.70 l/perc 
Üzemany.fogy. 1 L benzin/óra 

 
*) A hozam értékek érvényesek, bármilyen helyzetben legyen a slag irányítva. 
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Technikai adatok 
 

Technikai adatok A102 A103S 

Motor típusa Egyhengeres, kétütemű motor 
dekompressziós szeleppel 

Egyhengeres, kétütemű motor 
dekompressziós szeleppel 

Hengerűrtartalom 42 cm3 44 cm3 

Teljesítmény 2,1 kW (2,9 LE) 2,2 kW (3 LE) 

Karburátor Karburátor úszóval Karburátor úszóval 

Gyújtás Mágnessel, elektronikus 

vezérléssel, kopás nélkül 

Mágnessel, elektronikus 

vezérléssel, kopás nélkül 

Üzemanyagtartály 

kapacitás 

1,4 l 1,4 l 

Permetlé kapacitás 14 l 16 l 

Leveg hozam Normál fúvókával kb. 680 m3 /h Normál fúvókával kb.680 m3 /h 

Max. légsebesség 100 m /mp 100 m /mp 

Maximális permetkilövés 

vízszintesen 

12 m 12 m 

Maximális permetkilövés 

függ legesen 

7 m 10 m 

Méretek- centiméterben Szélesség/magasság/hossz: 68, 
45, 34 (permetslag nélkül) 

Szélesség/magasság/hossz: 68, 
45, 34 (permetslag nélkül) 

Súly 12,5  kg 13 kg 

Hanger  110 dB(Λ) 110 dB(Λ) 

Gázolás < 6.3 m /s < 6.3 m /s 

 

* Az időjárás befolyásolhatja a távolságokat (szél, nedvesség, hőmérséklet) 
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Karbantartási táblázat 
 

 
Munka 
előtt 

Naponta 1xEgy 
héten 

3óra 

után 

50óra 

után 

Ha 
szükség 

Karburátor Ellenőrizze 
az 
üresjáratot 

X 
     

Levegő 
szűrő 

Tisztítsa  X     

Cserélje      
X 

Gyertya 
 

Állítsa az 
elektróda 
távolságát 

    X  

Cserélje      X 

Hűtés / fúvó 
kiömlés 

Tisztítsa   X    

Hűtőborda 
Tisztítsa   X    

Üzemanyag 
tartály 

Tisztítsa     
X 

 

Csavarok 
Meghúzni    X* X 

 
 

Irányítókar 

Ellenőrizni 
a helyes 
működését 

X    
 

 

A gép 
összetevői 

Ellenőrizni 
X    

 
 

Tisztítani 
    

 
X 
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Csomagolás 
 
Az A102 / A103S permetezők hullámkarton csomagolásban érkeznek. A 

permetezők szállítása száraz, fedett, nedvességtől védett helyen kell történjen. 
 
Csomagolás mérete (cm):  
Hosszúsága: 55 
Szélessége: 45 
Magassága: 78 

 
Az A102 / A103S permetezők Összeszerelt állapotban vannak a 

csomagolásban.  
Súly: 12.5 kg/ 13 kg 
 

 

Karbantartási táblázat:  

 

Beavatkozás 20 óra időszakos 50 óra 100 óra 

Gyertya tisztítás X    

Gyertya csere    X 
Levegőszűrő 
tisztítás  X   

Levegőszűrő 
csere    X 

Karburátor 
ellenőrzése  X   

Motor 
beállításai   X  

Motor és 

karburátor 

ellenőrzése 

   X 
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EC MEGFELEL SÉGI BIZONYLAT 

 
Gyártó: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Calea Severinului u. 317b. sz., Craiova, Dolj, Románia 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató Műszaki 
dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/termelési igazgató 
 

A gép leírása: Permetezőgép - A PERMETEZ GÉP feladata a permetezés, az 
alapgép az energia komponens és a cső a permetező 

 Gép: Ruris  Szimbólum: A    Típus: 102, 
103, 103S, 203, 303, Soleil 900     

Motor: termikus, kétütemű, kézi indítású,  Max. teljesítmény: 2,5 – 3,9 LE      

 

Az akusztikus teljesítményszint (üresjárat):  94 dB   

Az akusztikus teljesítményszint (Nmax): 110 dB   

Igazolt az  I.N.M.A. Bukarest által kibocsájtott 4 / 30.09.2014-es számú 
dokumentummal, a 2000/14/CEE és a SR EN ISO 3744:2011- előírásoknak 
megfelelően.  

 

Mi, a RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termelő és árusító, az 1756/2006. sz. 
Kormányrendeletnek megfelelően, ami az épületeken kívül használt felszerelések 
környezeti zajszennyezésre vonatkozik, valamint 1029/2008. sz. 
Kormányrendeletnek megfelelően, ami a gépek árusításának feltételeire vonatkozik, 
elvégeztük a felszerelés megfelelésének ellenőrzését és engedélyeztetését, és 
nyilatkozzuk, hogy ezek megfelelnek a fő biztonsági elvárásoknak       

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, 
hogy a termék megfelel a következő európai standardoknak és normatíváknak: 

 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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-2000/14/EC Irányelv – A külső környezetbe kibocsájtott zajszint 

-SR EN ISO 22868:2011 – Erdészeti és kertészeti gépek. Hordozható, kézben tartott, 
belsőégésű motorral ellátott gépek akusztikai próba kódexe. Felmérési módszerek   

-SR EN ISO 3746:2009 - Akusztika. Akusztika szintek mérése akusztikai nyomás 
alatt 

-SR EN ISO 4254-6:2010 – Mezőgazdasági gépek. Permetezőgépek és folyékony 
műtrágya gépek.  

Egyéb alkalmazott standardok és specifikációk:  

-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer 

-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer 

-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management Rendszer.   

Megjegyzés: a műszaki dokumentációt a termelő birtokolja.  
Az EC jelzés alkalmazásának éve: 2014. 
Pontosítás: Jelen nyilatkozat azonos az eredetivel. 
Érvényességi időszak: a jóváhagyástól számított 5 év.   
 

Kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 15.02.2014.     

Iktatószám:   683/15.02.2014  

Meghatalmazott személy és aláírás: Ing. Stroe Marius  Catalin 

        A RURIS IMPEX 
  vezérigazgatója 
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EC MEGFELEL SÉGI BIZONYLAT 

 
Gyártó: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Calea Severinului u. 317b. sz., Craiova, Dolj, Románia 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató Műszaki 
dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/termelési igazgató 
 

A gép leírása: Permetezőgép - Az PERMETEZ GÉP feladata a permetezés, az 
alapgép az energia komponens és a cső a permetező 

Szimbólum: A     
Típus: 102; 103; 103S; 203; 303; Soleil 900  
 
Motor: Benzines, kétütemű, kézi indítású  
Teljesítmény: 2,5 / 2,9 / 3 / 3,5 / 3,9 LE 
Üzemanyagtartály: 12 – 14 – 16 – 20  L  
 

Mi, a RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termelő és árusító, az 1756/2006. sz. 
Kormányrendeletnek megfelelően, ami az épületeken kívül használt felszerelések 
környezeti zajszennyezésre vonatkozik, valamint 1029/2008. sz. Kormányrendeletnek 
megfelelően, ami a gépek árusításának feltételeire vonatkozik, elvégeztük a felszerelés 
megfelelésének ellenőrzését és engedélyeztetését, és nyilatkozzuk, hogy ezek 
megfelelnek a fő biztonsági elvárásoknak. Nem káros az egészségre, nem 
veszélyezteti az életet és a környezetet. 

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a 
termék megfelel a következő európai standardoknak és normatíváknak:  

 

-SR EN ISO 12100:2011 – A gépek biztonsága. Alap koncepciók, alapelvek. Alap 
terminológia és metodológia. Műszaki elvek 
-SR EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 – Mezőgazdasági gépek. Biztonság. Általános 
kérések 
-SR EN 1050:2000 – A gépek biztonsága. Kockázatfelmérési alapelvek 
-SR EN ISO 4254-6:2010 – Mezőgazdasági elvek. Biztonság. 6. rész: 
Permetezőgépek és folyékony műtrágyát hordozó gépek. 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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-SR EN ISO 3744:2011 - Akusztika. Zaj források által kibocsájtott zajerő megállapítása 
zajnyomás felhasználásával   

-SR EN ISO 5674:2009 – Traktorok és erdőkitermelő gépek. A kardántengely-
tengelyek védőereje a hálózati aljzatból 
-SR EN ISO 22868:2011 – Erdőkitermelő és kertészeti gépek. Belsőégésű, 
kézben tartandó motoros gépek akkusztikai zajszintje..   
-SR EN 14930+A1:2009 - Erdőkitermelő és kertészeti gépek 
Kézi és gyalogos vezetővel irányított gépek. A forró felületekkel való érintkezés 
veszélyének meghatározása. 
-Directiva 97/68/CE (Változtatások a 2001/63/CE- irányelben)  – a nem közúti 
mozgó gépekbe beépítendő belső égésű motorokból származó gáz- és 
részecske-szennyező anyagok kibocsátásának korlátozásáról. 
-Directiva 2000/14/EC – Kültérben kibocsájtott zajszint.  
-Directiva 2006/42/EC – A gépekre vonatkozóan    
 
Más standardok vagy használt leírások:  
-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer 
-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer 
-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management Rendszer.   
 
 A motorok cimkézése és megjelölése 
Az SC RURIS készülékeken és gépeken használt szikragyújtású benzinmotorok, a 
HG 332/2007 szerint, a következőkkel vannak ellátva: 
    -A gyártó neve és márka TEZ   
    -Típus: Kétütemű 

-Nettó teljesítmény: 2,5 – 3,9 LE 
- A szakosodott gyártó által kapott típus-jóváhagyási szám: 
E11*97/68SA*2002/88*0240*01/EURO 2 

 
 
Megjegyzés: a műszaki dokumentációt a termelő birtokolja.  
Az EC jelzés alkalmazásának éve: 2014. 
Pontosítás: Jelen nyilatkozat azonos az eredetivel. 
Érvényességi időszak: a jóváhagyástól számított 5 év.   
Kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 15.02.2014.   
Iktatószám:     642/15.02.2014 
 

Ing. Stroe Marius Catalin 

A RURIS IMPEX KFT 

vezérigazgatója 
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