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Atenționări: 
 

 
 
Avertizare! Pericol! 
 
                 
 
Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea acestor 
utilaje. 
 
 

 
 
 
Pericol: Elemente periculoase aruncate la impactul cu frezele. 
 
  
 
Păstrați la distanță de flacăra deschisă. Nu fumați. Nu vărsați 
carburant. Nu alimentați în timp ce motorul funcționează sau 
este încins.  
 

 
 
Nu atingeți frezele cu mâna sau alte părți ale corpului. 
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DESCRIEREA TEHNICĂ 

 
 
Destinația mașinii. Terenul de aplicare  
 
Cu ajutorul motosapei RURIS se pot executa ușor prelucrări de teren de 

bună calitate, pregătirea răzoarelor pentru semințe, extirparea buruienilor, 
introducerea în sol a îngrășămintelor organice și sintetice.  

 
Date tehnice  
 

Model Briggs&Stratton 

Putere maxima 7.5 CP/4.8 kW 

Putere neta 6.5 CP/4.1 KW 

Cilindree 187 cc 

Transmisie Ax melcat și roată 
melcată 

Reglaje 

Adâncime de lucru: 
10-20 cm 

Lățime de lucru:  
35-85 cm 

Nivel zgomot (dB(A)) 92 

Nr. cuțite 24 (6x4 seturi) 

Suprafața lucrată 800 mp/h 

Consum 1 l/h 

Greutate 55 kg 

 
NOTĂ: Puterea maximă reprezintă puterea motorului fără filtru de aer și 

tobă eșapament. 
Puterea netă reprezintă puterea motorului cu filtru de aer și tobă 

eșapament. 
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Descrierea generala a mașinii  
 
Construcția mașinii de bază, formarea structurii cu aplicarea uneltelor 

pentru scopuri diferite cu accesorii complementare, asigura o utilizare 
multilaterala.  

1. Unitate motor 
2. Reductor 
3. Cuțite rotative 
4. Limitator de adâncime 
5. Aripi de protecție 
6. Manetă ambreiaj 
7. Suport coarne 
 
Fig. 1 – Construcția și unitățile 
structurale 
 

Motorul formează o 
unitate structurală comuna cu 
direcția, piesa intermediară și 
carcasa  ambreiajului.  

Cuțitele rotative dreapta/stânga sunt montate la axul prelungit al 
reductorului.  

Discurile protectoare anexate la cuțitele rotative asigură lucrul în perfectă 
siguranță pe lângă plante și răzoare în cazul săpăturii între rânduri.  

Reglarea adâncimii de lucru se face cu ajutorul  dispozitivului de 
adâncime, anexat la gheara de remorcare a reductorului.  

Pentru executarea lucrărilor în siguranță trebuie montate discurile de 
protecție.  

Cornul ghidon se poate întoarce deasupra motorului, astfel unitatea de 
motor este mai ușor transportabilă, iar în timpul depozitării ocupă mai puțin loc.  

 
Documentație 
 
Împreună cu mașina sunt livrate următoarele:  

 carte tehnică  

 certificat de garanție  
 
Ambalare  
 
Mașinile se împachetează în cutii de ambalaj din carton ondulat. Mașinile 

trebuie să fie depozitate pe locuri uscate, cu acoperiș și protejare contra 
umezelii.  

Dimensiunile ambalajului: 

 lungime 690 mm / lățime  570 mm / înălțime 770 mm. 
Mașina este în stare montată în cutia de ambalaj, numai direcția este 

desfăcută la cornul de ghidon.  
Greutate brută: 55 kg  
Datele tehnice de mai jos și posibilitatea de folosire se refera la uneltele 

complementare.
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INSTRUCȚIUNI DE DESERVIRE ȘI PROTECȚIA MUNCII 
 
Dispoziții privind protecția muncii și contra incendiilor  
 
În tot timpul funcționării, întreținerii sau reparării mașinii RURIS, respectarea 

dispozițiilor prescrise în manualul de folosire, în interesul securității, protecției vieții și 
averii sunt obligatorii:  

1. Mașina poate fi manevrată numai de o persoană care a împlinit vârsta de 18 
ani, este apt mental și cunoaște bine dispozițiile de utilizare.  

2. Mașina se poate ține în stare bună de funcționare prin respectarea 
dispozițiilor de utilizare din  acest manual. Utilizarea mașinii altfel decât destinația, 
conduce la avarii și accidente.  

3. ATENȚIE! Pentru evitarea efectului dăunător asupra auzului, mașina se 
utilizează numai periodic, adică după 1 – 1,5 ore de funcționare se face pauză timp 
de 10 – 15 min. Se indică folosirea protecției individuale – dop de ureche.  

4. Este INTERZISĂ pornirea și ținerea în funcțiune a motorului în încăperi 
închise, fiind necesară asigurarea unei ventilații corespunzătoare.  

5. Rezervorul de combustibil al mașinii se poate reumple sau completa numai 
după oprirea motorului. Turnarea combustibilului se face întotdeauna printr-o pâlnie 
prevăzută cu filtru metalic. ATENȚIE! în timpul alimentarii este strict INTERZIS 
fumatul sau folosirea flăcării deschise.  

6. Depozitarea combustibilului se face numai în canistre metalice 
standardizate, respectând cantitatea permisă și distanța prevăzută de 30 m de la 
locuințe.  

7. Controlul nivelului de carburant (benzina) în rezervorul mașinii sau în 
canistre se face numai cu rigla de măsurat gradată.  

8. Pornirea motorului în apropierea flăcării deschise sau materialelor 
inflamabile este  INTERZISĂ!  

9. Înaintea pornirii motorului, manipulatorul trebuie să se convingă că punerea 
în funcțiune a mașinii nu este periculoasă.  

10. Înainte de a porni motorul, manipulatorul trebuie să controleze toate 
legăturile cu șurub, corectitudinea folosirii protectoarelor. Fără apărători de protecție 
este interzisă funcționarea mașinii.  

11. Reglarea mașinii, curățirea, întreținerea și  repararea se poate executa 
numai după oprirea motorului (scoaterea bujiei) și în poziție stabilă. 

12. În timpul funcționării, staționarea persoanelor străine  în raza de 3 metri a 
utilajului, este interzisă.  

13. În stare de funcționare, mașina nu poate fi părăsită sau lăsată fără control.  
14. Daca părăsiți mașina după oprirea motorului și o lăsați fără pază, atunci 

trebuie dată jos pipa de pe bujie pentru siguranță.  
15. Pentru prevenirea unui accident în timpul utilizării, utilizatorul va efectua 

operațiunea de debraiere prin strângerea manetei de ambreiaj pentru oprirea mișcării 
reductorului. 

 
Descrierea postului 

Poziția de lucru a utilizatorului va fi tot timpul în spatele coarnelor de ghidare 
ale utilajului, punct din care se efectuează manevrele de reglare, ghidare, orientare 
și oprire ale utilajului.
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Punerea în funcțiune 
Înaintea punerii în funcțiune trebuie să executați următoarele operațiuni: 
 
Controlul și umplerea lubrifiantului  
Mașina este livrată cu ulei în reductor, totuși trebuie controlat nivelul de ulei la 

angrenaj (reductor). Așezați mașina în poziție orizontală, curățați zona orificiului de 
umplere înainte de a deșuruba șurubul de închidere cu bordura (fig. 2, A) 

După desfacerea șurubului controlați nivelul de ulei. Uleiul trebuie să ajungă 
până la partea exterioara a orificiului filetat.  

Daca nivelul uleiului este mai jos decât cel prescris, completați cu ulei.  

     
Fig. 2 – Controlul și umplerea lubrifiantului la reductor 

 
Utilajul este livrat fără ulei în unitatea motor. Pentru verificarea nivelului și 

alimentare, vezi manualul de întreținere al motorului. 
 
Reglarea direcției  
 
Poziția cornului de ghidon se reglează după înălțimea corporală a 

manipulatorului, conform condițiilor de funcționare.  

 poziția de direcție a cornului de ghidare se poate regla după slăbirea 
șurubului (fig. 3), până când  zimții cornului de ghidare pot trece peste zimții 
flanșei intermediare, iar după stabilirea poziției dorite, se strânge șurubul. 

 pentru fixarea cornului de ghidon la înălțimea dorită, șurubul de strângere 
trebuie slăbit, până când zimții flanșei intermediare dintre cornul de ghidare 
și ghidon pot trece peste limitatorul de pe ghidon. 

 
Fig. 3 – Reglarea direcției 

Fixarea lățimii și adâncimii de lucru  



  

 

 

7 

 
Prin variația numărului de cuțite rotative și prin montarea și demontarea 

discurilor protectoare se pot regla șase lățimi de lucru diferite.  
 Pentru o săpare superficială se montează mai multe, iar pentru o săpare mai 

adâncă se montează mai puține cuțite rotative. Pentru efectuarea lucrului în 
siguranță, la o anumita lățime de lucru, trebuie montate discuri de protecție.  

 

 
Fig. 4 – Reglarea lățimii de lucru 

 
La săpături superficiale este utilă montarea discurilor protectoare. Folosirea lor 

la săpături între rânduri sau pe lângă răzor, asigură efectuarea lucrării în siguranță. 
La săparea în adâncime, discurile de protecție trebuie demontate.  

Adâncimea de lucru se poate regla cu ajutorul limitatorului de adâncime 
prezentat în figura 5. Reglând limitatorul în sus, se micșorează adâncimea de lucru, 
fixându-l în jos, adâncimea creste.  

 
 

Fig. 5 – Reglarea adâncimii de lucru 
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Instrucțiuni generale despre punerea în funcțiune  
 
Mașina se poate pune în funcțiune numai după respectarea celor menționate 

în manualul de utilizare.  
Va rugam revizuiți încă o dată corectitudinea operațiilor efectuate și corectați 

pe cele greșite sau omise.  
Înainte de punerea în funcțiune efectuați următoarele operații:  

 Controlați nivelul de ulei în motor și reductor, în caz de nevoie completați  

 Controlați nivelul de carburant, dacă este necesar reumpleți cu combustibil 
(până la 3/4) rezervorul apoi ștergeți rezervorul și suprafața motorului. 

 Controlați starea, rezistența îmbinărilor cu șurub și a altor fixări, existența 
și fixarea capotei de protecție. 

 
Rodaj  
 
Înainte de folosirea permanentă a  motosapei, aceasta necesita rodaj timp de 

5 ore cu sarcină ușoară. 
Toate piesele de mișcare ale motosapei sunt prelucrate precis, totuși este 

necesară rodarea pieselor îmbinate.  
 
Rodajul motorului și reductorului.  
Faceți plinul de ulei la motor până la nivelul maxim (full) de pe joja de ulei (baia 

de ulei are 550 ml). Nivelul se verifică cu joja desfiletată. 
Verificați dacă uleiul din reductor este la nivel (desfaceți șurubul care este situat 

pe partea lateral stângă a reductorului – uleiul trebuie să ajungă la marginea filetului 
exterior din reductor).   

Lucrați cu utilajul într-un sol mai ușor aproximativ 5 ore. În toată această 
perioadă reductorul și motorul se rodează în sarcina.  

După rodaj schimbați uleiul de motor din carter și uleiul din reductor.  
Pentru schimbul de ulei este obligatorie demontarea motorului de pe carcasa 

reductorului  prin desfacerea celor 3 șuruburi în care este fixat.  
Vezi capitolul Schimb ulei motor.  
Când se demontează motorul, se face și schimbul de ulei la reductor, ulei Ruris 

G-TRONIC 80W90 (vezi cap. Schimbul de ulei în reductor) 
 
Menținerea în funcțiune, manipularea  
 
Înaintea pornirii mașinii efectuați toate lucrările de control și de întreținere 

menționate în capitolul “Punerea în funcțiune și întreținere”.  
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Pornire și contraindicații legate de utilizare 
 

 

 
 
Studiați minuțios manualul!  

          Vezi capitolul Punerea în funcțiune.  
Înainte de pornire așezați mașina în poziție orizontală. 
Deschideți robinetul de benzină. 
Acționați maneta de ambreiaj blocând-o în poziția strânsă. 
Trageți de 4-5 ori de sfoară cu maneta de accelerație pe poziția STOP pentru 

barbotarea uleiului și verificarea decuplării transmisiei. 
Reglați maneta de accelerație în poziția START. Stați lângă mașină în partea 

mânerului de acționare demaror (pornire) și prindeți mânerul demarorului cu mâna 
dreaptă (fig. 6) iar cu mâna stângă țineți utilajul de coarne. 

Pretensionați sfoara demaror (pentru evitarea șocurilor) apoi trageți energic de 
mânerul demaror în lungul sforii. 

 

 
Fig. 6 – Pornirea motorului 

 
După pornire, conduceți cu mâna mânerul demaror până în poziția inițială.  
Rugăm atenție deosebită la pornire, având în vedere că în momentul pornirii 

motorului poate porni și mașina! După 3-5 sec de la pornirea motorului repuneți 
maneta de accelerație în poziția între “min” și “start”.  
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Pornirea mașinii și funcționarea ei  
 
Stați în spatele cornului de ghidon și prindeți coarnele. Mișcați încet, treptat, 

maneta de accelerație din poziția de bază ridicând turația motorului până la turația 
de funcționare în poziția “max”  a manetei de accelerație. 

Eliberați maneta de ambreiaj (strângând puțin de ea, blocatorul o va elibera) 
apoi o eliberați ușor și sapele încep să se rotească. 

După ce sapele ajung la rotația de funcționare, se poate începe lucrarea. 
Adâncimea de lucru crește cu micșorarea vitezei de avansare și scade odată cu 
mărirea acesteia. Se poate micșora viteza de avansare prin exercitarea presiunii 
asupra limitatorului, apăsând cornul de ghidon și folosindu-l ca plug de tragere. După 
necesitate executați reglarea direcției și a limitatorului de adâncime conform 
capitolului “Punere în funcțiune”. Se poate întâmpla ca mașina, deși a fost reglata 
corect, să se îngroape. Acest lucru se poate întâmpla de obicei pe teren moale. În 
acest caz cu ajutorul cornului ridicați limitatorul. Mențineți distanța de intrare de la 
mașină care este asigurată de lungimea cornului de ghidon. Nu trageți mașina către 
operator, dimpotrivă împingeți din loc.  

 
Oprirea motorului și scoaterea mașinii din funcțiune  
 
Oprire: Puneți maneta de accelerație în poziția “stop”, în prealabil  maneta 

ambreiajului lăsați-o liberă. Scoateți pipa de bujie pentru ca o persoana incompetentă 
(ex:copii) să nu poată porni motorul.  

Scoaterea mașinii din funcțiune.  
Curățați mașina de impurități, luați pipa de bujie de pe bujie. Scoateți sabotul 

de adâncime, îl rotiți și fixați roțile de transport cât mai aproape de reductor. Apăsând 
pe coarne, mașina se suspendă pe roțile de transport și se poate deplasa la locul de 
depozitare. Așezați mașina în poziție orizontală stabilă, dacă este necesar rezemați. 
Dacă depozitarea durează mai mult de 30 de zile, atunci procedați conform celor 
prescrise în capitolul “Întreținere”.  
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ÎNTREȚINERE 
 
 

La aceste mașini nu este neglijabil controlul și reglarea periodică în interesul 
utilizării nestingherite și pentru durată îndelungată de viață. Prin acestea se pot evita 
defecțiunile mai serioase a căror reparație este costisitoare.  

Majoritatea operațiilor de întrebuințare se pot efectua acasă, iar controlul, 
reglarea și repararea pieselor speciale trebuie executate în ateliere specializate.  

 
Sarcinile de întreținere periodice sunt cuprinse în tabelul următor:  
 

Dispozitivul de întreţinut şi 
denumirea operaţiei de 

întreţinere 
Termenul executării operaţiei de întreţinere 

Termen În timpul rodajului În perioada de după rodaj 

Dispoz. Operaţia 
După 5 ore de 
funcţionare. 

Înaintea 
fiecărei 
începeri 
de lucru 

25 40 100 Minim 
o dată 
pe an Ore de funcţionare sau 

la 6 luni 

Motor 

Controlul 
nivelului de 

ulei 
 X     

Schimb ulei X  X   X 

Filtru aer Curăţire  X     

Bujie 

Curăţire, 
control 

  X    

Înlocuire     X  

Răcire Curăţire   X   X 

Spaţiu de 
ardere 

Curăţire     Y  

Carburator Curăţire     Y Y 

Ambreiaj Curăţire  X     

Angrenaj 
(reductor) 

Control nivel 
ulei 

 X     

Schimb ulei   X   X 

 
Operaţia Y se execută numai de către specialist autorizat Ruris. 
 

Întreținerea și mentenanța utilajului sau a părților componente se va face întotdeauna 
într-un spațiu special amenajat, de preferat într-un punct de service autorizat de 
producător, întotdeauna cu motorul oprit. 
 
Reglajele și ajustările componentelor utilajului se vor face întotdeauna cu motorul 
oprit. 
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Întreținerea motorului  
 

a) Bujia. Nu folosiți alt tip de bujie decât cele recomandate și vândute de către 
dealerii RURIS autorizați.  

b) Filtrul de aer. Verificați întotdeauna dacă filtrul  de aer este îmbâcsit de 
praf. După fiecare utilizare a motosapei scuturați cartușul de praf și verificați să nu 
fie perforat. Dacă filtrul de aer este îmbâcsit sau pătat de ulei înlocuiți-l imediat. În 
cazul nerespectării celor de mai sus, motorul se poate uza foarte repede, prin 
zgârierea cilindrului, a pistonului sau motorul se poate gripa.  

c) Nivelul uleiului. Se verifica conform manualului de întreținere al motorului 
Nu folosiți alte tipuri de ulei  decât cele recomandate de fabricant.  

Nu înclinați niciodată mașina spre față, către bujie, deoarece uleiul din baie va 
pătrunde în capul pistonului și va îneca motorul.  

În această situație scoateți bujia, trageți de 3-4 ori la demaror pentru a expulza 
uleiul care se află în capul pistonului, după care montați bujia care în prealabil a fost 
curățată. 

Nu înclinați niciodată mașina în lateral, către filtrul de aer, deoarece uleiul 
pătrunde prin epuratorul de gaze în filtrul de aer. Filtrul de aer îmbibat cu ulei trebuie 
obligatoriu schimbat   

d) Demarorul. Nu trageți brusc la demaror. Prima data trageți ușor de sfoară 
pentru a verifica daca pistonul își face cursa corect pe cilindru, după care trageți o 
sfoară mai lungă pentru a porni motorul. Astfel, reducem șocul care poate apărea la 
pornire și deteriora complet demarorul. În cazul în care observați o reținere a 
demarorului la pornire, verificați nivelul de ulei, demontați bujia și verificați să nu fie 
ulei în capul pistonului sau nivelul să nu fie cu mult peste maxim.  

e) Carburatorul și regulatorul de turație sunt amplasate accesibil. În 
perioada de garanție este interzis să se umble la șuruburile sau pârghiile de la 
carburator deoarece dereglarea acestora poate duce la creșterea turației motorului 
și distrugerea segmenților, supapelor, distribuției sau deteriorarea  regulatorului de 
turație. Aceste reglaje se fac numai de către service-urile autorizate RURIS.  
 

Ungerea cablului de accelerație și de ambreiaj  
 

Cel puțin o data pe an, maneta de accelerație și ambreiaj, de asemenea și 
cablul de accelerație și de ambreiaj trebuie unse cu ulei de motor. 

 
Curățirea și controlul ambreiajului  

 
ATENȚIE! După 10 ore de funcționare sau în cazul condițiilor de lucru în mediu 

cu praf, se detașează motorul de pe reductor și se curăță cavitatea reductorului unde 
se afla ambreiajul motorului și conul de fricțiune. Pentru curățire se poate utiliza 
șprițuire (spray) indicată pentru întreținerea frânelor. Neefectuarea acestei curățiri 
poate duce la griparea rulmenților de la reductor.  

ATENȚIE! Nu ungeți sau atingeți conul de fricțiune sau ambreiajul cu uleiuri, 
grăsimi, deoarece pot apărea momente de patinaj  ale ambreiajului și deteriorarea 
ferodoului.  

Nu spălați cu benzină, motorină, etc. părțile reductorului, ale motorului sau 
cavitatea de mai sus.  

NU UNGEȚI PĂRȚILE DE CUPLARE.  



  

 

 

13 

 
Ambreiaj cu con  
Construcția lagărului de suspendare a sarcinii arborilor este demonstrată în 

fig. 7. Lagărul nu necesită întreținere deosebită.  
 

 
 

Fig. 7 – Construcția lagărului de suspendare a sarcinii arborilor 
 
La demontarea ambreiajului trebuie avut grijă la montarea precisa, cu atenție 

deosebită, la distanță – a fantei dintre axul motorului și clopotul de cuplare ce se 
poate regla prin introducerea sau înlocuirea șaibelor distanțoare.  

Daca nu este joc de 2-3 mm la maneta de cuplare (3, fig. 8) este necesară 
reglarea  cablului  de acționare (1, fig. 8) datorită uzurii piesei de rezervă (șaiba) a 
ambreiajului. Reglarea jocului se face din șurub (2, fig. 8) după ce piulița de fixare a 
fost slăbită. După reglare, piulița trebuie strânsă. Omiterea controlului și reglării, 
conduce la patinarea ambreiajului și la uzura lui înainte de timp.  

 
 

Fig. 8 – Controlul ambreiajului 
 
Schimbul de ulei în reductor  

 
Pe carcasa  reductorului este un singur loc pentru ungere al cărui șurub de 

închidere se află în partea stângă a carcasei reductorului (fig. 2). Aici are loc 
umplerea și evacuarea, precum și controlul nivelului de ulei.  

 Controlați nivelul de ulei, care trebuie să ajungă la marginea filetului 
exterior, înainte de fiecare utilizare a motosapei.  

 La schimbul de ulei desprindeți unitatea de motor și după deșurubarea 
șurubului de închidere, prin înclinarea spre stânga a reductorului la 90°, se 
poate evacua uleiul. Este mai avantajoasă (în mod practic) evacuarea 



 

14 

uleiului imediat după folosirea motosapei, deoarece uleiul cald curge mai 
ușor. (În ulei se pot observa granule de bronz suspendate.) Așezați 
reductorul în poziție orizontală și umpleți cu ulei de transmisie Ruris 
G-TRONIC 80W90, până la nivel, apoi înșurubați la loc șurubul de 
închidere. 

 
Depozitare îndelungată 

 
 Curățați mașina, îndepărtați impuritățile, murdăria de pe capacul chiulasei, 

chiulasă și manta ventilatorului, precum și în jurul eșapamentului. 
 Depozitați mașina într-o încăpere bine pregătită, ferită de umezeală, 

curățată, uscată și acoperită. După depozitare mașina se poate pune în exploatare 
numai cu respectarea instrucțiunilor referitoare la pornire și punere în funcțiune. 

 Lăsați motorul să consume benzina din carburator, prin închiderea 
robinetului de benzină. 

 
Manipularea și depozitarea în timpul transportului 
 
 Transportul se efectuează cu utilajul asamblat. Aripile de protecție trebuie 

să fie montate pe utilaj; suportul roții de transport (sistemul de reglare a adâncimii de 
lucru) va fi fixat cu șurub pe utilaj. 

 Coarnele vor fi coborâte la dintele inferior după care vor fi asigurate prin 
strângere cu șurubul de reglaj. 
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DECLARAȚII DE CONFORMITATE 
 

 
 

DECLARATIA DE CONFORMITATE 

 
Producator: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Calea Severinului, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General  
Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Florea Nicolae – Director Proiectare 
Productie 

 

Descrierea masinii: MOTOSAPA cu freze rotative are rolul de săpare a solului, 
motosapa fiind componenta energetică iar freza rotativa cu cutite, precum si alte 
accesorii, echipamentul de sapat sau de lucru efectiv  
Produsul: SPRINT      Tipul: 500, 550, 650   
Motor: H, L, B, termic 4T, benzina fara plumb   Putere maxima: 5,5 – 
7,5 CP  
Nr. viteze: 1 inainte         
Nr. de cutite: 24  (4 x 6 seturi)     

 

Nivelul de putere acustica (relanti): 92 dB  Nivelul de putere 
acustica (la Nmax): 92 dB   
Nivelul de putere acustica (zgomot) este certificat de I.N.M.A. Bucuresti prin 
buletinul de incercare nr. 12 / 16.07.2014 in conformitate cu prevederile 
Directivei 2000/14/CEE si SR EN ISO 3744:2011.  

 

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova in calitate de producator si distribuitor, in 
conformitate cu H.G. 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in 
mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor precum si H.G. 
1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, am efectuat verificarea 
si atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este 
conform cu principalele cerinte. 

  
Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie 
raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive 
europene:  
-Directiva 2000/14/EC – Emisiile de zgomot in mediul exterior 
-SR EN ISO 3744:2011 - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică 
emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică  
-SR EN 709+A4:2010 - Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu 
freze purtate, motopraşitoare şi freze pe roată(roţi) motrică(e). Securitate 
Alte standarde sau specificatii utilizate:  

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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-SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii 
-SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului 
-OHSAS18001 - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii 
Ocupationale.  
 

Precizari: Prezenta declaratie este conforma cu originalul              
Anul aplicarii marcajului EC: 2014.    
Nota: Documentatia tehnica este detinuta de producator  
Valabilitate: 5 ani de la data aprobarii 
Locul si data emiterii: Craiova, 29.10.2014.          
Nr. inreg:    754/29.10/2014 

 
Persoana autorizata si semnatura:   
Ing. Stroe Marius Catalin 
Director  General  al 
SC RURIS IMPEX SRL 
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DECLARATIA DE CONFORMITATE  

 
Producator: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Calea Severinului, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
 
Reprezentant autorizat: Ing. Stroe Marius Catalin – Director General  
Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: Ing. Florea Nicolae – Director Proiectare 
Productie 

 
 

Descrierea masinii: MOTOSAPA cu freze rotative are rolul de săpare a solului, 
motosapa fiind componenta energetică de baza iar freza rotativa cu cutite curbate, 
echipamentul de sapat efectiv.   
 
Produsul:  SPRINT   Tipul: 500, 550 , 650, L , H , B   
 
Motor: termic 4 timpi, benzina fara plumb     
Putere maxima: 7,5  CP  
Nr. viteze: 1 inainte       
Nr. de cutite: 24  (4 x 6 seturi) 
Latime de lucru: max. 85 cm  

 
 

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator si/sau distribuitor, in conformitate 
cu H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, Directiva 
2006/42/EC – masini; cerinte de siguranta si securitate, Standardul EN12100 – 
Masini agricole si forestiere. Securitate, H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului 
emisiilor de zgomot in mediu, H.G. 332/2007 – stabilirea masurilor de limitare a 
emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la motoare, am efectuat 
atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este 
conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, 
sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra mediului.   

 
 

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie 
raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si normative:  

 
-SR EN ISO 12100:2011 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii 
generale de proiectare. Terminologie de bază, metodologie. Principii tehnice 
-SR EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 - Maşini agricole. Securitate. Cerinţe generale 
-SR EN ISO 4254-5/AC:2010 - Maşini agricole. Securitate. Maşini de prelucrat 
solul, cu organe active antrenate  
-SR EN 1050:2000 - Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea riscului 
-SR EN ISO 3744:2011 - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică 
emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică  

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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-SR EN ISO 5674:2009 - Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Protectori 
pentru arborii cardanici de transmisie de la priza de putere  
-SR EN 709+A2:2009 -  Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu 
freze purtate, motopraşitoare şi freze pe roţi motrice  
-SR EN 709+A4:2010 - Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu 
freze purtate, motopraşitoare şi freze pe roată(roţi) motrică(e). Securitate  
-SR EN 14861+A1:2010 - Maşini forestiere. Maşini autopropulsate. Cerinţe de 
securitate 
-SR EN 14930+A1:2009 - Maşini agricole şi forestiere şi maşini pentru 
grădinărit. Maşini ţinute cu mâna şi cu conductor pedestru. Determinarea 
riscului de contact cu suprafeţele fierbinţi  
-Directiva 2000/14/EC – Emisiile de zgomot in mediul exterior 
-Directiva 2006/42/EC - privind maşinile.     
 
Alte Standarde sau specificatii utilizate:  
-SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii 
-SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului 
-OHSAS18001 - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii 
Ocupationale.  
 
MARCAREA  SI  ETICHETAREA  MOTOARELOR 
Motoarele pe benzina cu aprindere prin scanteie recepţionate si utilizate pe 
echipamentele si masinile SC RURIS, conform hotărârii HG 332/2007, sunt marcate 
cu: 
-Marca si numele producătorului: C.L.M Co., LTD   
-Tipul Loncin 
-Puterea neta: 5-6,5 CP 
-Numărul aprobării de tip obtinut de producatorul specializat:  
e11*97/68SA*2010/26*1394*01 
 
 
 

Precizare: documentatia tehnica este detinuta de producator.  
Nota: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.  
Termen de valabilitate: 5 ani de la data aprobarii. 
Locul si data emiterii: Craiova, 28.10.2014.                                     
Anul aplicarii marcajului CE: 2014.  
Nr. inreg. 753/28.10.2014 

 
 
Persoana autorizata si semnatura:   
Ing. Stroe Marius Catalin 
Director  General  al 
SC RURIS IMPEX SRL 

 


