


ВСТУП 
   

Шановний користувач! 
  Дякуємо за покупку продукції FORTE 80-MC. У цьому посібнику правила експлуатації 

бензинового культиватора (грунтофреза) FORTE 80-MC   (далі в тексті мотокультиватор). 
Перед п очатком робіт уважно прочитайте керівництво. Експлуатуйте інструмент відповідно 
правилам та з урахуванням вимог безпеки, а також керуючись здоровим глуздом. 
Збережіть інструкцію, при необхідності Ви завжди можете звернутися до неї. 

  Лінійка техніки FORTE 80-MC постійно розширюється новими моделями. 
Продукція FORTE 80-MC відрізняється ергономічною конструкцією, що забезпечують 
зручність її  використання, продуманим дизайном, високою потужністю і продуктивністю. 

  У зв'язку із змінами в технічних характеристиках, зміст керівництво може не 
повністю відповідати придбаному інструменту. Виробник залишає за собою право 
вносити зміни в конструкцію окремих вузлів і деталей без попереднього повідомлення. 
Майте це на увазі, читаючи керівництво з експлуатації. 

Мотокультиватор FORTE 80-MC -  це силовий агрегат , призначений для обробки 
грунту фрезами. За його допомогою здійснюється розпушування грунту, боротьба з бур'янами, 
волого збереження та підгортання. Мотокультиватор FORTE 80-MC являє собою машину, 
в якій х одова частина і робоча машина утворюють єдиний нероздільний блок, та має 

горизонтальну раму з розміщеними на ній фрезами. Вал відбору потужності відсутній. 
Мотокультиватори FORTE 80-MC дають можливість продуктивної роботи на 

обмежених д ілянках території, міжряддях, на клумбах і біля дерев . Мотокультиватори 
комплектуються чотиритактними двигунами внутрішнього згоряння що дає  гарантію 
тривалої, якісної роботи і економію палива. Мотокультиватори FORTE  80-MC використо-
вуються  повсюдно, від невеликих і середніх присадибних ділянок, до великих фермерських 
господарств. Виходячи з цього, виробник  FORTE 80-MC випускає мотокультиватори 
в самих  різних вагових категоріях: легкі, середні та професійні (важкі). 
Модель FORTE  80-MC, яка описана в інструкції  відноситься до професійних (важких). 

УВАГА! Виробник не несе відповідальність, якщо користувач буде 
встановлювати навісне обладнання яке не призначене для культиватора та не 
входить в комплектацію або не рекомендоване виробником чи є саморобним. 
Це може призвести до пошкодження культиватора або до нещасних випадків. 

До  такого обладнання входять колеса, грунтозацепи, плуги,  візки для  перевезення людей 
та  інше. 
 
 
 
 
 



Передня сценка



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/kultivator-forte-80-mc.html
Другие товары: https://storgom.ua/kultivatory.html 
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