
               

ВЪВЕДЕНИЕ 
Това ръководство покрива темите по конструкцията, функциите и експлоатацията на 
тримерите/храсторезите на Honda, модел UMS425E с изключение на двигателя. 
Внимателното спазване на тези инструкции ще доведе до по-добра и безопасна експлоатация. 
Цялата информация, илюстрации, упътвания и спесификации, включени в това ръководство 
са базирани на последната продуктова информация, налична към момента на отпечатване. 
Honda Europe Power Equipment S.A. си запазва правото да извършва промени без да се 
задължава по някакъв начин. Забранено е разпространението на каквато и да било част от 
това ръководство без предварително упълномощение. 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
Обръщайте внимание на тези символи и тяхното значение: 
 

 Предупреждава за опасност от сериозна травма, ако не се спазват посочените изисквания.  
NOTE: Източник на полезна информация. 
 
CAUTION: 

• Предупреждава за опасност от травма или повреда по машината при неспазване на 
инструкциите. 
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1. СПЕСИФИКАЦИИ 
1.1 Общи спесификации 
 

МОДЕЛИ МЯРКА UMS425E  
ТИП LE     

РАМКА 
Код  HACF  
Размери 
Д х Ш х В мм 1 660 х 230 х 

535 
1 770 х 368 х 

305 
1 770 х 670 х 

488 
Двигател  GX25 
Обем на 
двигателя cс 25 
Тип на 
двигателя  4-тактов, защитен капак, 1 цилиндър 
Размери на 
цилиндъра мм 35 х 26 
Максимална 
мощност kW 0.81 
Максимални 
обороти rpm 10 500 – 11 000 
Празни обороти rpm 3 100 ± 200 
Гумен 
амортисьор  Обикновен или двоен 

Моторно масло  SAE 10W30 
Капацитет на 
масления 
резервоар 

сс 80 

Използвано 
гориво  Безоловно 
Горивен 
капацитет ℓ 0.55 
Вид запалване  Транзисторно магнитно запалване 
Запалителна 
свещ  NGK CM5H 
Карбураторна 
система  Мембранна 
Диаметър на 
тръбата на 
трансмисията 

мм 26 

Ос на 
трансмисията 

Диам. 
(мм) 7 

Брой на 
лагерит

е 
2  

Диаметър на 
центробежния 
съединител 

мм 54 

Вид на 
трансмисията  Директно 

предаване  
Предавателно 
число  1/1  
Скорост на 
инструмента за 
рязане 

rpm 11 000  

Максимален 
диаметър на 
кордата 

мм 2.4  

Тегло (без 
инструмента) кг 4.72   
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МОДЕЛИ МЯРКА UMS425E 
ТИП LNET 

РАМКА 
Код  HACF 
Размери 
Д х Ш х В мм 1 660 х 230 х 535 
Двигател  GX25 
Обем на 
двигателя cс 25 
Тип на 
двигателя  4-тактов, защитен капак, 1 цилиндър 
Размери на 
цилиндъра мм 35 х 26 
Максимална 
мощност kW 0.81 
Максимални 
обороти rpm 10 000 
Празни 
обороти rpm 3 100 ± 200 
Гумен 
амортисьор  Обикновен или двоен 
Моторно 
масло  SAE 10W30 
Капацитет 
на масления 
резервоар 

сс 80 
Използвано 
гориво  Безоловно 
Горивен 
капацитет ℓ 0.55 
Вид 
запалване  Транзисторно магнитно запалване 
Запалителна 
свещ  NGK CM5H 
Карбураторн
а система  Мембранна 
Диаметър на 
тръбата на 
трансмисият
а 

мм 26 

Ос на 
трансмисият
а 

Диам. 
(мм) 7 

Брой на 
лагерите 2 

Диаметър на 
центробежн
ия 
съединител 

мм 54 

Вид на 
трансмисият
а 

 
Брой на лагерите 

 
Предавателн
о число  1/1  
Скорост на 
инструмента 
за рязане 

rpm 7 000  
Максимален 
диаметър на 
кордата 

мм 2.4  
Тегло (без 
инструмента) кг 4.72 



 - 6 -

 
МОДЕЛИ МЯРКА UMS425E 

ТИП LE 
Гарантирано 
ниво на шума 

(съгласно 
директива 

2000/14/ЕС) 
dB(A) 111 

Ниво на 
налягането, 

предизвикано 
от шума, в 
ушите на 
оператора 
(съгласно 
директива 

81/1051/ЕЕС) 

dB(A) 98.1 

Ниво на 
вибрациите (по 

стандарт 
ISO7916) 

Празен 
ход      
ms2 

3.16 

Макс.  
ms2 7.00 

 
 

МОДЕЛИ МЯРКА UMS425E 
ТИП  LNET 

Ниво на 
налягането, 
предизвикан
о от шума, в 

ушите на 
оператора 
(съгласно 
директива 

EN 
ISO11806) 

dB(A)   

  93.5  
Ниво на 

вибрациите 
(по стандарт 

ISO7916) 

Празен 
ход      
ms2 

2.0  

 Макс.  
ms2 10.8  

Гарантирано ниво на 
шума (съгласно 

директива 2000/14/ЕС) 
dB(A) 111 
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1.2 Чертежи на размерите  
 UMS425E  

LE LNE
T 

      
[1] (мм) 535   
[2] (мм) 1 660  
[3] (мм)  
[4] (мм) 230  
[5] (мм)  
[6] (мм) 200   
[7] (мм) -   
[8] (мм)   
[9] (мм)   

 
 
1.3 Мрежови диаграми 
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 АРТИКУЛ 
P Просвет 
C Контакт 
SP Свещ 
IC Запалителна бобина 

Gnd Заземяване 
R Червена жичка 
Bl Черна жичка 

 
2.  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
2.1 Значимостта на правилната експлоатация 
 Правилната експлоатация е от изключително важно значение за безопасността на оператора и 
надеждността на тримерите/храсторезите. Грешки или недоглеждане от страна на техническото 
лице по време на експлоатация може лесно да доведат до неправилна работа или повреда на 
тримерите/храсторезите, както и до нараняване на оператора. 
 
 

  
Неправилната експлоатация може да породи опасна ситуация, която да доведе до 
сериозна травма или смърт. Внимателно следвайте инструкциите и предпазните мерки в 
това ръководство. 
 По-долу са описани някои от най-важните предпазни мерки. Въпреки всичко, не бихме могли 
да ви предупредим за абсолютно всеки скрит риск, който може да възникне при поддръжката 
или ремонта. Единствено вие можете да решите дали да извършите дадена задача или не. 
 
 

  
При неспазване на инструкциите при поддръжка и предпазните мерки, може да настъпи 
сериозна физическа травма или смърт. Внимателно следвайте инструкциите и 
предпазните мерки в това ръководство. 
 
2.2 Важни предпазни мерки 
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Уверете се, че разбирате ясно всички основни дейности за безопасност и че носите подходящо 
предпазно облекло и оборудване. При осъществяването на поддръжка и ремонт, бъдете особено 
внимателни относно следното: 
 

• Прочетете инструкциите преди да започнете работа и се уверете, че притежавате 
необходимите умения и инструменти, за извършване на безопасна работа. 

 
Уверете се, че двигателят е изключен преди да започнете всякакви дейности по поддръжка и 
ремонт. Това ще намали възможността от няколко опасни ситуации: 
 

• Натравяне с въглероден оксид от изхвърлени от двигателя газове. Когато 
двигателят работи, следете винаги да има достатъчно вентилация в помещението. 

• Изгаряния от нагорещени части на тримерите/храсторезите. 
• Оставете двигателят да се охлади преди да го докосвате. 
• Травми от разместване на части на тримерите/храсторезите. 
• Не включвайте двигателя, освен ако инструкциите не ви позволяват това. Дори и 

тогава, пазете ръцете, пръстите и дрехите си на безопасно растояние. 
 За да намалите риска от експлозия, бъдете внимателни когато работите близо до бензин. 
Използвайте само незапалим разтвор за почистване на частите на тримерите/храсторезите, а не 
бензин. Внимавайте цигари, искри и пламъци да не попадат в близост до части, имащи връзка с 
горивото. 
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2.3 Правила при експлоатация 
 

1. Използвайте оригинални резервни части и лубриканти на Honda или такива, 
препоръчани от Honda. Резервни части, които не съответстват на 
спесификациите на дизайна на Honda, могат да повредят машината. 

2. Използвайте специалните инструменти, предназначени за продукта. 
3. Монтирайте нови уплътнители, О-образни пръстени и т.н. при ремонт. 
4. При затягането на болтове или гайки, най-напред започнете с вътрешните 

болтове или с тези, които имат по-голям диаметър и затегнете до определената 
сила на затягане диагонално, освен ако не е посочена определена 
последователност. 

5. Почистете частите в почистващ препарат при разглобяване на машината. 
Нанесете лубрикант върху плъзгащите се повърхости преди да сглобите отново 
машината. 

6. След сглобяване на машината, проверете дали всички части са правилно 
монтирани и дали работят добре.  

7. Много от винтовете, използвани в тази машина са самозавинтващи се. Обърнете 
внимание, че неправилното навиване или пренавиването на тези винтове ще 
нарани резбата и съответно – ще унищожи дупката. 

8. Използвайте само метрични инструменти при ремонта на тази машина. 
Метричните болтове, гайки и винтове не могат да се подменят с неметрични. 
Употребата на неправилни инструменти и скрепителни елементи ще повредят 
машината. 

9. Следвайте инструкциите, представени от тези символи: 
 
 : Сложете смаска  
 : Използвайте специален инструмент  
 : Налейте масло 
 Посочва диаметъра, дължината и броя на използваните 

скрепителни елементи. 
 : Посочва силата на затягане на винтовете и гайките (изразена в N.m). 

 
2.4 Разположение на серийния номер 
 Серийният номер на двигателя е поставен на долния колянов вал, а номера на рамката е 
разположен на кутията. Винаги уточнявайте тези номера когато имате запитване относно 
двигателя или когато поръчвате части, за да се сдобиете в правилните части за 
тримера/храстореза, който се ремонтира. 
 
[1] СЕРИЕН НОМЕР НА ДВИГАТЕЛЯ 
[2] СЕРИЕН НОМЕР НА РАМКАТА 
 
3.  ПОДДРЪЖКА 
3.1 График на поддръжка 
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Елемент Дейност 
Честота* 

При всяка 
употреба 

Ежемесечно 
или на 10 

часа 
На всеки 3 
месеца или 
на 25 часа 

На всеки 6 
месеца или на 

50 часа 
Ежегодно или 

на 100 часа 
Охлаждащи ребра 
на двигателя Почистване      
Състояние на 
режещите 
приспособления и 
предпазителя 

Проверка      

Зона около 
главата на 
трансмисията 

Почистване      

Глава на 
трансмисията 

Слагане на 
смазка   (3)   

Работа на палеца Проверка      
Работа на стоп 
бутона Проверка      
Празен ход/ 
Съединител Проверка      
Въздушен филтър Проверка      

Почистване   (1)   
Кутия на 
въздушния 
филтър 

Почистване   (1)   

Зона около 
маншона на 
запалителната 
свещ 

Почистване      

Запалителна свещ Проверка      
Почистване      

Зона около 
карбуратора Почистване      
Кабели и свръзки Проверка      
Горивна система Проверка На всеки 2 години (подменете, ако е необходимо) (2) 
Горивен филтър Проверка     (2) 
Пружина и педал 
на съединителя Проверка    (2)  
Празен ход 
 

Проверка     (2) 
Настройка     (2) 

Моторно масло Проверка      
Подмяна Подменете след 10 часа на експлоатация и след това на всеки 6 месеца или 50 

часа на експлоатация 
Горивен резервоар Почистване      
Луфт на клапана Настройка     (2) 
Гайки и болтове Проверка/ 

Затягане      
 
* Честота: Поддръжката трябва да се извършва през интервала или периода от време 
посочен в часовете на експлоатация, който от двата е по-къс. 

(1)  Почиствайте по-често в запрашена обстановка. 
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(2)  Тези дейности трябва да се извършват от оторизиран дилър на Honda, освен ако 
собственика не разполага с подходящите инструменти и необходимите технически 
познания. Допитвайте се до ръководството за експлоатация. 

(3) С изключение на UMS425E 
 

 
3.2 Жило 3.2.1 Оглед 
1. Отместете капака на въздушния филтър. 
2. Леко отместете палеца на дроселния клапан и проверете дали кабела от страната на 

карбуратора се движи свободно.  
 

Луфт в края на кабела 0-2 мм 
 
3. Поставете кабела по описания по-долу начин, в случай че не се движи свободно. 
 
3.2.2 Настройка 
1. Отстранете предпазния капак на въздушния филтър. 
2. Нагласете кабела като отстраните прикрепящите болтове и обърнете водача. След като 

нагласите кабела поставете прикрепящия болт и го затегнете добре, след което 
монтирайте наново предпазния капак на въздушния филтър. 

 
 
3.3 Протектор 3.3.1 Гресиране 
Поставете превключвателя на позиция OFF и отстранете лулата.  
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1. Отстранете свещта.  
2. Налейте смазката през отвора на свещта. Въртете цилиндъра докато греста започне 

да излиза от отвора на свещта.     
 Препоръчителна смазка Nippon Oil Company, New Molinoc Grease N 2 

или еквивалентна литиева смазка 
 
3. След като гресирате протектора поставете обратно запалителната свещ в обратен на 

описания по – горе ред. 
 
[1] КРАЙ НА ЖИЛОТО, 0,2 мм 
[2] ВОДАЧ 
[3] ЗАКЛЮЧВАЩА ГАЙКА (2) 
  

УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 3 N.m 
 
[4] СВЕЩ 
  

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 5 N.m 
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3.4 Ножче  
  

  
За по-голяма безопасност, преместете ключа на двигателя в положение STOP и 
отстранете капачето на свещта. Носете ръкавици, за да предпазите ръцете си и 
монтирайте кутията над ножчето. 
 3.4.1 Оглед 
   а.  Глава за корда  

 Уверете се, че режещата корда е правилно закрепена върху протектора на режещото 
приспособление. 
Настройка на дължината  
При максималната скорост на въртене леко натиснете главата за кордата към земята. Кордата се 
разтяга автоматично. Повторете тази операция, докато се достигне оптимална дължина. 
 
   б. Ножче с 3 и 4 зъба 
 1. Проверете ножчето за износване и повреда и вижте дали е изтъпяло. 
 2. Ако ножчето е износено, огънато, пукнато или има следи от друга повреда, го заменете с 

ново. 
 

 Подменете ножчето с ново, ако е изключително износено, огънато, пукнато или 
повредено. Пукнатите зъбчета на ножчетата могат да бъдат изхвърлени по време на 
работа и да причинят сериозни наранявания. 
 
 3. Проверете 10 мм гайка (обратна резба) като затегнете ножчето да не е разхлабено. 
 4. Ако гайката е разхлабена, затегнете я до посоченото усилие на затягане.  
 
 [1] НОРМАЛНО 
 [2] ИЗНОСЕНО 
 [3] ПУКНАТО 
 [4] ОГЪНАТО 
 [5] НАРЯЗАНО 
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3.5 Дръжка на трансмисията 
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3.5.1 Разглобяване/сглобяване (UMS425E и UMK425E)   
1. Подменете притискателния барабан, ако е износен, огънат или счупен. 
2. Отстранете щеката. 
3. Отстранете пръстена [8] от оста като използвате клещи с дълги щипци. 
4. Избутайте барабана с подходяща щанца. 
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[1] ОС НА ТРАНСМИСИЯТА 

СГЛОБЯВАНЕ: Използвайте резбово лепило. 
[2] ПРИТИСКАТЕЛЕН БАРАБАН 

РАЗГЛОБЯВАНЕ: Подменете, ако дебелината е износена до по-
малко от 1.52 мм 

[3] ДРЪЖКА НА ТРАНСМИСИЯТА 
ЗАБЕЛЕЖКА: Включва два капсуловани радиални лагери, които не 
се отделят един от друг. 
РАЗГЛОБЯВАНЕ: При поява на необичаен шум или нарушаване на 
цялостта на капсуловката подменете лагерите. 
СГЛОБЯВАНЕ: Резервните части включват лагери (които вече са 
поставени), но не включват втулките [4] и [5], които трябва да се 
монтират преди сглобяването на дръжката на трансмисията.  

[4] ВТУЛКА (3) 
[5] ВТУЛКА 
[6] TORX ВИНТ ЗА ФЛАНЕЦА, М5 х 18 мм (3) 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 6 N.m 
[7] ГАЙКА 
[8] ВЪНШЕН ПРЪСТЕН 
[9] ФЕДЕРШАЙБА 
[10] TORX ВИНТ, М5 х 18 мм  

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 6 N.m 
[11] ШАЙБА 
[12] РЕЗБОВА ВТУЛКА 
[13] ЗАСТОПОРЯВАЩ ВИНТ 
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4. ПРОТЕКТОР/ГЛАВА ЗА КОРДА/НОЖЧЕ 
 
4.1 Протектор 
4.1.1 Разгллобяване/Сглобяване 
[1] ПРОТЕКТОР 
   

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СМАЗКА: Специална литиева смазка 
НЕОБХОДИМО КОЛИЧЕСТВО СМАЗКА: ~ 15 г. 
ОГЛЕД: Виж част 3.3  

[2] ВИНТ TORX 
 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 5 N.m 

[3] ВИНТ TORX, М5 х 30 мм (2) 
  УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 5 N.m 

[4] РАДИАЛЕН КРЪГЪЛ ЛАГЕР 
[5] РАДИАЛЕН КРЪГЪЛ ЛАГЕР, КАПСУЛОВАН 

ДЕМОНТИРАНЕ: Капсулованата страна трябва да бъде поставена 
така, че да гледа към щеката.  

[6] ВЪНШНА ЗЕГЕР ШАЙБА 
[7] ВЪТРЕШЕН ЗЕГЕР ШАЙБА 
[8] КОНУСЕН ПИНЬОН 
[9] РАДИАЛЕН ЛАГЕР 
[10] РАДИАЛЕН ЛАГЕР  
[11] ВЪТРЕШНА ЗЕГЕР ШАЙБА 
[12] СЕМЕРИНГ 
[13] ПРЪСТЕН 
[14] ОС НА ТРАНСМИСИЯТА 
[15] КЛЮЧ 
[16] АНГРЕНАЖ 
[17] СВЕЩ 
3 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 5 N.m 
[18] ГОРЕН ФРИКЦИОНЕН ФЛАНЕЦ 

ДЕМОНТИРАНЕ: Плоската страна трябва да гледа към режещото 
съоръжение. 

 
 

4.1.2 Кутия на трансмисията/щека 
а. Окомплектовка 
1. Поставете щеката в отвора на трансмисионната кутия за да ги сглобите. Използвайте 

прикрепящите болтове. Затегнете до препоръчителното усилие на затягане.  
2. След затягане на винта, стегнете и двата болта [3] според посоченото усилие на 

затягане. 
 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 5 N.m 
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4.2 Глава за корда (тип LE: ~ 1058432, тип UE: ~ 1054749) 
4.2.1 Разгллобяване/Сглобяване 
[1] ГОРЕН КАПАК 
[2] ВТУЛКА (2) 
[3] ПРУЖИНА 
[4] МАКАРА 
[5] КОРДА 

СГЛОБЯВАНЕ: Внимавайте да не навиете кордата в погрешната посока. 
ССМЯНА: Виж част 4.2.2 б 

[6] ДОЛЕН КАПАК 
 
4.2.2 Разглобяване 

 Поставете прекъсвача на двигателя в позиция STOP и отстранете капачето на 
запалителната свещ. Носете ръкавици по време на тази операция. 
1. Подравнете дупката в кутията на трансмисията с тази в главата за корда, както е показано 

и поставете затягащата скоба през двете дупки.  
2. Обърнете главата придържайки скобата и завъртете кордата по посока на часовниковата 

стрелка, за да я отстраните. 
 
а. Сглобяване 
 
1.  Сглобяването става в обратен ред на разглобяването. 
2. Стегнете главата за корда като я обърнете в посока, обратна на часовниковата стрелка. 
3. Отстранете шестограма [7]. 
 
б.  Смяна на кордата 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на кордата може да се осъществи без да се сваля главата за корда от 

машината. 
1. Натиснете скобите [13], разположени от всяка страна на главата за корда, за да я 

отворите. 
2. Отстранете мараката [4] и свалете кордата, която все още може да бъде на макарата. 
3. Подгответе 6 метра корда, дебела 2.4 мм като я сгънете на две равни части по дължина. 
4. Поставете централната част на кордата [5] в прореза на макарата и я навъртете около нея 

в указаната посока.  
5. Застопорете краищата на двата прореза, които са едно срещу друго [10] като оставите 10-

15 см в повече корда след прореза. 
6. Върнете макарата в капачето й като промушите кордата през двете странични дупки [11]. 
7. Поставете капачето [12] стабилно. 
8. Издърпайте двата края на кордата, за да ги освободите от прорезите [13] и завинтете 

главата на кордата в кутията на трансмисията. 
 
[7]  ШЕСТОГРАМ     [11] СТРАНИЧНА ВТУЛКА 
[8] ГЛАВА ЗА КОРДА    [12] КАПАЧЕ 
[9] КУТИЯ НА ТРАНСМИСИЯТА  [13] ПРОРЕЗИ 
[10] СТРАНИЧНИ ПРОРЕЦИ 
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4.3 Глава за корда (тип LE: 1058433 ~, тип UE: 1054750 ~ и тип LEET, UEET) 
4.2.3 Разгллобяване/Сглобяване 
[1] ПРЪСТЕН 
[2] ГОРЕН КАПАК 
[3]  ПРУЖИНА 
[4] МАКАРА 
[5] КОРДА 

СГЛОБЯВАНЕ: Внимавайте да не навиете кордата в погрешната посока. 
СМЯНА: Виж част 4.3.2 а.  

[6] ДОЛЕН КАПАК 
 
4.3.2 Разглобяване 

 Поставете прекъсвача на двигателя в позиция STOP и отстранете капачето на 
запалителната свещ. Носете ръкавици по време на тази операция. 
а.  Разглобяване 
1. Затегнете главата за корда с шестограм [7]. 
2. Отвийте главата за корда [8] (като въртите по посока на часовниковата стрелка). 
б.  Сглобяване 1. Сглобяването става в обратен ред на разглобяването. 
в.  Смяна на кордата 
1. Натиснете автоматите за освобождаване[12], разположени от всяка страна на главата, за 

да я отворите. 
2. Извадете мараката и свалете останалата част от кордата [4]. 
3. Подгответе 5.5 метра корда, дебела 2.7 мм като я сгънете на половина по дължина. 
4. Поставете средата на кордата в прорезите [13] на макарата и я навъртете в указаната 

посока.  
5. Закрепете здраво краищата в двата противоположни прореза [10] (като оставите 10 см 

корда в повече) 
6. Върнете макарата на мястото й и промушете кордата през двете странични дупки [11]. 
7. Поставете капачето обратно. 
 
7]  ШЕСТОГРАМ      
[8] ГЛАВА ЗА КОРДА     
[9] КУТИЯ НА ТРАНСМИСИЯТА   
[10] СТРАНИЧНИ ПРОРЕЗИ 
[11]  СТРАНИЧНА ВТУЛКА  
[12]  КАПАЧЕ 
[13]  ПРОРЕЗИ 
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4.4 Метален диск с три зъба (с изключение на UMS425Е)  
4.2.4 Разгллобяване/Сглобяване 

 Поставете прекъсвача на двигателя в позиция STOP и отстранете капачето на 
запалителната свещ преди да отстраните ножчето/кутията на трансмисията. Носете 
ръкавици, за да защитите ръцете си и поставете капака на ножчето над ножчето по време 
на тази операция. Уверете се, че капачето на резервоара за гориво е здраво затегнато. 
  
а.  Сглобяване 1. Поставете режещия диск [1] между двата фрикционни фланеца [2] и [7]. Фрикционните 

фланци и полуоската трябва напълно да пасват един в друг.  
2. Монтирайте стабилизатора [3] и шайбата [4]. 
3. Затегнете въртенето на оста с шестограм [8]. 
4. Затегнете гайка [5] в посока, обратна на часовниковата стрелка. 
5. Отстранете шестограма [8]. 
 
б. Разглобяване  1. За да отстраните 3-зъбото ножче [1], действайте в обратния ред на сглобяването. 

Развийте гайка [5] по посока на часовниковата стрелка. 
 
[1] ТРИЗЪБО НОЖЧЕ 

НАТОЧВАНЕ: Виж част 4.6.1. 
СГЛОБЯВАНЕ: Виж част 4.4.1 а. Проверете нажчето за износеност и повреди и го 
подменете с ново, ако е необходимо. 

[2] ДОЛЕН ФРИКЦИОНЕН ФЛАНЕЦ 
[3] СТАБИЛИЗАТОР 
[4] ШАЙБА 
[5] ГАЙКА М10 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 18 ÷ 20 N.m 
[6] КАПАЧЕ НА НОЖЧЕТО 
[7] ГОРЕН ФРИКЦИОНЕН ФЛАНЕЦ 
[8] ШЕСТОГРАМ 
[9] КУТИЯ НА ТРАНСМИСИЯТА 
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4.5 Циркулярен диск (единствено UMK435E UE, U3E и UEET) 
4.2.5 Разгллобяване/Сглобяване 
 

 Поставете прекъсвача на двигателя в позиция STOP и отстранете капачето на 
запалителната свещ преди да отстраните ножчето/кутията на трансмисията. Носете 
ръкавици, за да защитите ръцете си и поставете капака на ножчето над ножчето по време 
на тази операция. Уверете се, че капачето на резервоара за гориво е здраво затегнато. 
  
а.  Сглобяване  
1. Поставете острието на резячката [1] между двата фрикционни фланеца [2] и [7]. 

Фрикционните фланци и полуоската трябва напълно да пасват един в друг.  
2. Монтирайте стабилизатора [3] и шайбата [4]. 
3. Затегнете въртенето на оста с шестограм [8]. 
4. Затегнете гайка [5] в посока, обратна на часовниковата стрелка. 
5. Отстранете шестограма [8]. 
 
б. Разглобяване 
1. За да отстраните острието на резачката [1], действайте в обратния ред на сглобяването. 

Развийте гайка [5] по посока на часовниковата стрелка. 
 
[1] 80-ЗЪБА РЕЗАЧКА, Ø 255 мм 

НАТОЧВАНЕ: Виж част 4.6.2. 
СГЛОБЯВАНЕ: Виж част 4.5.1 а. Проверете нажчето за износеност и повреди и го 
подменете с ново, ако е необходимо. 

[2] ДОЛЕН ФРИКЦИОНЕН ФЛАНЕЦ 
[3] СТАБИЛИЗАТОР 
[4] ШАЙБА 
[5] ГАЙКА М10 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 18 ÷ 20 N.m 
[6] КАПАЧЕ НА НОЖЧЕТО 
[7] ГОРЕН ФРИКЦИОНЕН ФЛАНЕЦ 
[8] ШЕСТОГРАМ 
[9] КУТИЯ НА ТРАНСМИСИЯТА 
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4.6 Наточване на остриетата 
4.6.1 3-зъби дискове 
1. Острият режещ диск е от изключително важно значение, за да се постигнат оптимални 

резултати. Инструмент, който е съвсем леко изтъпен  може да бъде наострен с пила. 
2. При значително износване може да е необходим шмиргел. 
 
ВНИМАНИЕ: 

• При всички случаи е изключително важно да се уверите, че инструментът е 
винаги правилно балансиран. 

 3. Свалете диска за наточване и проверете да не е пукнат, изкривен или огънат. Ако 
случаят е такъв, подменете диска с нов. 

4. Всяка една от страните на тризъбото ножче може да се използва. Когато едната от 
страните е износена, просто обърнете диска, за да използвате режещите краища от 
другата страна. 

5. Само заострените краища на зъбците трябва да се наточват. Важно е да се поддържа 
равен профил и да се избягват начеващите пукнатини. Всички зъбци трябва да бъдат 
наточвани по един и същ начин.  

 
ВНИМАНИЕ: 

• Подменете острието веднага щом се  достигне границата на износване, както 
е показано на чертежите. 

 
4.6.2 Циркулярни дискове 
1. Цилкулярните дискове могат да бъдат наточвани с пила [5], ако са леко износени. 
2. Важно е да се поддържа равен профил на зъбчетата, режещите ръбове и стъпката на 

резбата. 
3. Ако е нужно интензивно наточване, свържете се с вашия оторизиран дилър на Honda, 

който разполага с необходимото специализирано оборудване за наточване. 
4. При необходимост, той може да провери и да настрои стъпката на резбата на диска [6]. 
 
[1] НАЧЕВАЩИ ПУКНАТИНИ 
[2] НЕРАВЕН И ИЗВЪН ГРАНИЦАТА ПРОФИЛ НА ЗЪБЧЕТАТА 
[3] НЕПРАВИЛНИ И НЕРАВНИ ЪГЛИ 
[4] НЕПРАВИЛЕН ПРОФИЛ НА РЯЗАНЕ 
[5] ПИЛА 
[6] СТЪПКА НА РЕЗБАТА 
[7] ПОГРЕШНО 
[8] ПРАВИЛНО 
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4.7 Протектори на острието (с изключение на UMS425E) 
Всеки тип режещо съоръжение трябва да разполага с подходящия протектор. 
 

 Поставете прекъсвача на двигателя в позиция STOP и отстранете капачето на 
запалителната свещ преди да отстраните ножчето/кутията на трансмисията. Носете 
ръкавици, за да защитите ръцете си и поставете капака на ножчето над него по време на 
тази операция. Уверете се, че капачето на резервоара за гориво е здраво затегнато. 
 4.7.1 Глава за корда и 3-зъбо острие 
 
а.  Сглобяване 1. Поставете протектора [3] на главата на трансмисията като използвате двата винта [4]. 

Затегнете здраво с Torx гаечен ключ. 
 

 Не монтирайте долния протектор и корда, ако работите с 3-зъбо ножче [2]. Когато 
използвате глава за корда [1], монтирайте долния протектор [6] върху горния протектор 
[3] чрез трите прикрепящи скоби. 
 
2. Поставете режещата корда [7] върху протектора [6]. 
3. Уверете се, че пластинката за рязане на кордата [7] е на едно ниво с кордата [1]. 
 
б. Разглобяване Долният протектор може да бъде разглобен с отвертка, за да се отворят прикрепящите 

скоби. 
 
[1] ГЛАВА ЗА КОРДА 
[2] 3-ЗЪБО НОЖЧЕ 
[3] ПРЕДПАЗЕН КАПАК 

МОНТИРАНЕ: Подменете, ако е пукнат или повреден. 
[4] ВИНТ TORX, М5 х 30 мм (2) 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 4 N.m 
[5] ШАЙБА (2) 
[6] ДОЛЕН ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КАПАК 

МОНТИРАНЕ: Подменете, ако е пукнат или повреден. 
[7] КОРДА 
[8] ВИНТ TORX, М5 х 20 мм (2) 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 4 N.m 
[9] ШАЙБА (2) 
[10] ГАЙКА (2) 
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4.7.2 Диркулярен диск 
 
а. Сглобяване 
 
[1] ЦИРКУЛЯРЕН ДИСК 
[2] ПРЕТЕКТОР 

МОНТИРАНЕ: Подменете, ако е пукната или повредена. 
[3] ВИНТ, М5 Х 300 мм (2) 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 4 N.m 
[4] ШАЙБА (2) 
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4.8 Глава за корда (единствено UMS425E) 
4.8.1 Разглобяване/Сглобяване 
 
[1] ГЛАВА ЗА КОРДА 
[2] ВТУЛКА (2) 
[3] ДОЛНА ЧАСТ НА РЪКОХВАТКАТА 
[4] ШАЙБА  
[5] ГАЙКА  

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 7 N.m 
[6] КОРДА 

СМЯНА: Виж част 4.8.2. 
[7] ПРОТЕКТОР 

МОНТИРАНЕ: Подменете, ако е пукнат или повреден. 
[8] ВИНТ TORX, М5 х 23 мм (2) 
[9] ШАЙБА (2) 
[10] ПЛАСТИНКА ЗА РЯЗАНЕ НА КОРДАТА 
[11] ШЕСТОГРАМ 
[12] ГОРЕН ФЛАНЕЦ 
 
 
4.8.2 Смяна на корда 
 

 Поставете прекъсвача на двигателя в позиция STOP и отстранете капачето на 
запалителната свещ. Носете ръкавици по време на работа. 
 1. Поставете шестограм [11] в дупката. 
2. Отхлабете долното капаче [3], издърпайте кордата отвън и отстранете кордата, която 

все още може да е в главата. 
3. Отрежете нова корда (2.4 мм диаметър и приблизителна дължина 300 мм) и я 

промушете на равни части през страничните дупки на главата.  
4. Затегнтете долното капаче [3], за да стегнете кордата [6]. 
5. Отстранете шестограма [11]. 
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4.8.3 Отстраняване на главата за корда 
 

 Поставете прекъсвача на двигателя в позиция STOP и отстранете капачето на 
запалителната свещ. Носете ръкавици по време на работа. 
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1. Подравнете дупката на режещата глава с прореза в главата за корда, както е показано и 

поставете шестограм [1] през двете дупки. 
2. Отхлабете долното капаче [7], отстранете кордата [4] и отвинтете капачето [7] напълно. 
3. Като използвате тръбен ключ, отхлабете гайката [6] и отстранете шайбата [5]. 
4. Отстранете главата за корда [3] и горния фланец [2]. 
 
а. Сглобяване 
1. По обратен ред на разглобяването. 
2. Проверете дали плоската повърхност на фланеца [2] гледа към главата за корда. 
 
 
4.8.4 Протектор 
 
а. Сглобяване 
1. Поставете протектора [10] на лагерната черупка [9] като използвате двата винта [8] и 

шайбите [12]. 
 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 4 N.m 

3. Проверете дали пластинката за рязане на корда [11] е правилно стегната към 
протектора. 

 
[1] ШЕСТОГРАМ 
[2] ГОРЕН ФЛАНЕЦ 
[3] ГЛАВА ЗА КОРДА 
[4] КОРДА 

СМЯНА: Виж част 4.8.2. 
[5] ШАЙБА 
[6] ГАЙКА  

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 7 N.m 
[7] ДОЛНО КАПАЧЕ 
[8] ВИНТ TORX, М5 х 23 мм (2) 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 4 N.m 
[9] ЛЕГЛО НА ЧЕРУПКАТА 
[10] ПРОТЕКТОР 

МОНТИРАНЕ: Подменете, ако е пукнат или повреден. 
[11] ПЛАСТИНКА ЗА РЯЗАНЕ НА КОРДАТА 
[12] ШАЙБА (2) 
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4.9 Легло на лагера (единствено UMS425E) 
4.9.1 Разглобяване/Сглобяване 
1. Разглобете главата за корда и протектора, както е описано в част 4.8.3 и 4.8.4. 
2. Свалете фланеца [1]. 
3. Развийте трите винта [2] и винт [3], за да разделите двете части на протектора [4] и [5]. 
 
а. Сглобяване 1. По обратен ред на разглобяването. 
2. Проверете дали плоската повърхност на фланеца [1] гледа към главата за корда. 
3. Проверете дали винт [3] влиза перфектно в отвора на тръбата [8]. 
 
[1] ГОРЕН ФЛАНЕЦ 
[2] ВИНТ TORX, М5 х 23 мм (3) 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 3 N.m 
[3] ВИНТ TORX, М5 х 13 мм 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 3 N.m 
[4] КУТИЯ, ОТКЪМ ДЯСНАТА ДРЪЖКА 
[5] КУТИЯ, ОТКЪМ ЛЯВАТА ДРЪЖКА 

Не е необходимо смазване: лагерите са защитени с перманентен лубрикант. 
[6] ОС 

СГЛОБЯВАНЕ: Подменете, ако е износена или повредена. 
[7] ЛАГЕРИ (2) 

СГЛОБЯВАНЕ: В случай, че забележите нередности незабавно подменете 
лагерите.  

[8] ЩЕКА 
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5.  ДРЪЖКА (тип UE, U3E и UEET)  
 
5.1 U-образна дръжка/ Палец  
5.1.1 Разглобяване/Сглобяване 
 
[1] ДОЛНА ОПОРА ЗА ДРЪЖКАТА 
[2] МЕЖДИННА ОПОРА ЗА ДРЪЖКАТА 
[3] ВИНТ TORX , М5 х 25 мм (2) 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 5 N.m 
[4] ГОРНА ОПОРА ЗА ДРЪЖКАТА 
[5] ВИНТ TORX, М5 х 25 мм (4) 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 5 N.m 
[6] ДРЪЖКА 
[7] ДЯСНА ЧАСТ НА ДЯСНАТА РЪКОХВАТКА НА ДРЪЖКАТА 
[8]  ЛЯВА ЧАСТ НА ДЯСНАТА РЪКОХВАТКАТА НА ДРЪЖКАТА 
[9] ВИНТ TORX, М5 х 23 мм 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 3 N.m 
[10] ВИНТ TORX, М5 х 30 мм 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 3 N.m 
[11] ГАЙКА 
[12] ПАЛЕЦ 
[13] ПРУЖИНА НА ПАЛЕЦА 
[14] ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПАЛЕЦА 
[15] ОГРАНИЧИТЕЛНА ПРУЖИНА  
[16] ПРЕКЪСВАЧ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 

ОГЛЕД: Виж част 6.1.5 
[17] РЕГУЛАТОРЕН КАБЕЛ И ПРЕДПАЗНИ КАПАЦИ 

МОНТИРАНЕ: Виж част 3.2 и 6.1.5. 
[18] ЛЯВА РЪКОХВАТКА 
[19] ЗАКОПЧАЛКА НА РЕМЪКА 
[20] ВИНТ TORX, М5 х 18 мм 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 4 N.m 
[21] ГАЙКА 
[22] ТРЪБА 
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 а. Дръжка/Тръба на трансмисията/Сглобяване 
 Спазвайте посочената дистанция, в противен случай машината няма да бъде правилно 
балансирана и намаленото безопасно разстояние между оператора и режещата глава ще изложи 
работещия на риск. 

[A] 130 мм 
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5.1.2 Разглобяване на дръжката 
1. Свалете цялата ръкохватка от дръжката [1] като отвиете придържащия винт [2] и 

съответната гайка [3] в основата на ръкохватката. 
2. Отворете ръкохватката като отстраните оставащият винт [6], който придържа двете 

половини на ръкохватката [4] и [5]. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не изгубите пружинките на палеца [8] при отварянето на двете 

половини на ръкохватката. 
 
 
[1] ДРЪЖКА 
[2] ВИНТ TORX, М5 х 30 мм 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 3 N.m 
[3] ГАЙКА 
[4] ДЯСНА ПОЛОВИНА НА РЪКОХВАТКАТА 
[5] ЛЯВА ПОЛОВИНА НА РЪКОХВАТКАТА 
[6] ВИНТ TORX, М5 х 23 мм 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 3 N.m 
[7] ПАЛЕЦ 
[8]  ПРУЖИНА НА ПАЛЕЦА 
[9] ЗАЩИТА НА КАБЕЛА 
[10] РЕГУЛАТОРЕН КАБЕЛ 
[11] ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПАЛЕЦА 
[12] ОГРАНИЧИТЕЛНА ПРУЖИНА 
[13] НАКРАЙНИЦИ НА ЖИЧКИТЕ 
[14] ПРЕКЪСВАЧ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
[15] ЧЕРНА ЖИЧКА 
[16] ЧЕРВЕНА ЖИЧКА 
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5.1.3 Палец/Пружина на палеца 
 
а.  Разглобяване 
1. Разглобете палеца [1], заедно с неговата пружина [2]. 
б.  Сглобяване 1. Поставете пружината [2] на шпилката от лявата половина на дръжката. 
2. Нагласете защитата на кабела [4] в нейното място. 
 Проверете дали жичките са правилно поставени в лявата половина на ръкохватката, 

поставете първо черната жичка [5], после регулаторния кабел [6] и най-накрая червения 
кабел [7]. 

3. Свържете края на кабела [6] в мястото за него в палеца. 
4. Поставете палеца на шпилката. 
5. Нагласете пружината [2]. 
 
5.1.4 Заключване на палеца 
а.  Разглобяване 1. Разглобете лоста [8], заедно с неговата пружина [9]. 
б.  Сглобяване 
1. Поставете пружината [9].на шпилката от дясната половина [10] на дръжката. 
2. Поставете лоста [8] на шпилката. 
3. Нагласете пружината [9]. 
4. Проверете правилното поставяне на спирачния зъб на лоста [8].  
 
5.1.5 Прекъсвач на двигателя/Регулаторен кабел 
а.  Разглобяване 
1. Отделете двата накрайника на жичките [11] от контакт с прекъсвача. 
2. Избутайте навън прекъсвача. 
б.  Сглобяване 
1. Проверете дали жичките са правилно поставени в лявата половина на ръкохватката, 

поставете първо черната жичка [5], после регулаторния кабел [6] и най-накрая червения 
кабел [7]. 

 
[1] ПАЛЕЦ 
[2] ПРУЖИНА НА ПАЛЕЦА 
[3] ЛЯВА ПОЛОВИНА НА РЪКОХВАТКАТА 
[4] ЗАЩИТА НА КАБЕЛА 
[5] ЧЕРНА ЖИЧКА 
[6] РЕГУЛАТОРЕН КАБЕЛ 
[7] ЧЕРВЕНА ЖИЧКА 
[8]  ЗАКЛЮВАНЕ НА ПАЛЕЦА 
[9] ОГРАНИЧИТЕЛНА ПРУЖИНА 
[10] ДЯСНА ПОЛОВИНА НА РЪКОХВАТКАТА 
[11] НАКРАЙНИЦИ НА ЖИЧКИТЕ 
[12] ПРЕКЪСВАЧ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
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6. ПРИМКОВИДНА ДЖЪЖКА (тип LE, L3E и LEET)  
6.1 Примковидна дръжка/Палец 6.1.1 Разглобяване/Сглобяване 
а. Тръба/Дръжка на трансмисията/Сглобяване При сглобяване не забравяйте да нагласите разстоянието [10] между ръкохватката и U-
образната дръжка. В противен случай машината ще бъде лошо балансирана и намаленото 
безопасно разстояние между оператора и режещата глава ще изложат оператора на риск. 
 
6.1.2 Разглобяване на дръжката 
1. Разглобете ръкохватката от тръбата [19] като отстраните четирите придържащи винта 

[3]. 
2. Отворете ръкохватката. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не изгубите пружинките на палеца при отваряне на двете 

половини на ръкохватката. 
 
 
[1] ДЯСНА ПОЛОВИНА НА РЪКОХВАТКАТА  
[2] ЛЯВА ПОЛОВИНА НА РЪКОХВАТКАТА 
[3] ВИНТ TORX, М5 х 23 мм (4) 

 УСИЛИЕ НА ЗАТЯГАНЕ: 2 N.m 
[4] ПАЛЕЦ 
[5] ПРУЖИНА НА ПАЛЕЦА 
[6] ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПАЛЕЦА 
[7] РЕГУЛИРАЩА ПРУЖИНА НА ПАЛЕЦА 
[8]  ПРЕКЪСВАЧ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 

ОГЛЕД: Виж част 6.1.5 
[9] РЕГУЛАТОРЕН КАБЕЛ И ПРЕДПАЗНИ КАПАЦИ 

МОНТИРАНЕ: Виж част 3.2 и 6.1.5. 
[10] РАЗГРАНИЧИТЕЛ 
[11] ПРИМКОВИДНА ДРЪЖКА (UMS425E) 
[12] ПРИМКОВИДНА ДРЪЖКА (UMK425E – 1038302 ~) 
[13] ПРИМКОВИДНА ДРЪЖКА (UMK425E – ~1038301) 
[14] ВИНТ TORX, М5 х 25 мм (3) (UMS425E) 
[15] ВИНТ TORX, М5 х 30 мм (4) (UMK425E – 1038302 ~) 
[16] ВИНТ TORX, М5 х 30 мм (3) (UMK425E – ~1038301) 
[17] ГАЙКА (3) (UMS425E) 
[18] СПЕЦИАЛНА ГАЙКА (4) (UMK425E – 1038302 ~) 
[19] ТРЪБА 
[20] ШАЙБА, 5 х 10 х 1 мм (4) (UMK425E – 1038302 ~) 
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 - 50 -

6.1.3 Палец/пружина на палеца 
 
а. Разглобяване 
1. Разглобете палеца [2], заедно с неговата пружина [1]. 
б.  Сглобяване 1. Поставете пружината [1].на шпилката от лявата половина [6] на дръжката. 
2. Нагласете защитата на кабела [4] в нейното място. 
 Проверете дали жичките са правилно поставени в лявата половина на ръкохватката; 

поставете първо черната жичка [9], после регулаторния кабел [3] и най-накрая червения 
кабел [11]. 

3. Свържете края на кабела [3] в мястото за него в палеца. 
4. Поставете палеца [2] на шпилката. 
5. Нагласете пружината [1]. 
 
6.1.4 Заключване на палеца 
а.  Разглобяване 1. Разглобете лоста [10], заедно с неговата пружина [12]. 
б.  Сглобяване 
1. Поставете пружината [12] на шпилката от дясната половина [8] на дръжката. 
2. Поставете лоста [10] на шпилката. 
3. Нагласете пружината [12]. 
 
6.1.5 Прекъсвач на двигателя/Регулаторен кабел 
а.  Разглобяване 1. Отделете двата накрайника на жичките [5] от контакт с прекъсвача [7]. 
2. Избутайте навън прекъсвача. 
б.  Сглобяване 1. Проверете дали жичките са правилно поставени в лявата половина на ръкохватката; 

поставете първо черната жичка [9], после регулаторния кабел [3] и най-накрая червения 
кабел [11]. 

 
[1] ПРУЖИНА НА ПАЛЕЦА  
[2] ПАЛЕЦ 
[3] РЕГУЛАТОРЕН КАБЕЛ  
[4] ЗАЩИТА НА КАБЕЛА 
[5] НАКРАЙНИЦИ НА ЖИЧКИТЕ  
[6] ЛЯВА ПОЛОВИНА НА РЪКОХВАТКАТА 
[7] ПРЕКЪСВАЧ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ  
[8]  ДЯСНА ПОЛОВИНА НА РЪКОХВАТКАТА 
[9] ЧЕРНА ЖИЧКА 
[10] БЛОКИРОВКА НА ПАЛЕЦА 
[11] ЧЕРВЕНА ЖИЧКА  
[12] БЛОКИРОВКА НА ПРУЖИНАТА 
  
 
 
 
 


