
  

 

 

 

 

 

 

 

 

A védőkeret előnye: 
Megvédi a haszonnövényeket a kivágástól és sérüléstől. A fűkaszánkkal benyúlhatunk a 

csemeték, fák alsó ágai alá és a szemmel nem látható gazokat is elvághatjuk vele. E termékkel 

kb.  95%-ban megtisztítható a növényünk a gyomoktól, így megkímél bennünket a keserves 

kézi munkától és a munkaidő is jelentősen megrövidül. Amennyiben nem haszonnövények 

között használjuk, a terméket úgy találtuk ki, hogy könnyedén, kb. 1 perc alatt fel- és 

leszerelhető legyen. 

 

FIGYELMEZTETÉS ! 
A TERMÉK FEL- ÉS LESZERELÉSÉNÉL, ILLETVE TISZTÍTÁSÁNÁL A FŰKASZA 

MOTORJA MINDEN ESETBEN KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN LEGYEN ! A FŰKASZA 

GYÁRTÓJA ÁLTAL FELSZERELT  VÉDŐBURKOLATOT  NEM KELL LEVENNI ! 

 

A termék felszerelése lemezes változattal: 

A 2. jelzésű tartólemezt a fűkasza műanyag védőburkolata alá szereljük, és ezt véglegesen fenn 

hagyjuk a védőkeret gyors fel- és leszerelése miatt. Az 1. jelzésű védőkeretet a villás oldaláról 

átfűzzük a damilt tartó fejen és a két villát ütközésig betoljuk a tartólemezbe. Ezután  

a damil forgásával megegyező irányból a 3. jelzésű biztosító szegeket a két villába lévő furatba 

helyezzük. Bizonyos típusú gépeknél a gyárilag felszerelt damilvágó kést ajánlatos leszerelni  

(a védőkeret helyszükséglete miatt), ezt a hiányt az általunk felszerelt 4. jelzésű damilvágó késsel 

pótoljuk, mely biztosítja a maximális damilhosszúságot. 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

VÉDŐKERET 
 

 
 

 

1 2 3 4 

 

1. Védőkeret 

2. Tartólemez 

3. Biztosítószeg 

4. Damilvágó kés 

 
Anyaga:  acél 

Súlya:      ~ 70 dkg.  

 

Felszerelhető:  

egyenes szárú fűkaszákra 

 

Felszerelés lemezzel   Pl.: 450A, 450B, 450AK stb. 
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Alkalmazható:  
Fenyvesben,  facsemetésben,  gyümölcsösben,  szőlőben,  málnásban,  dísznövényeknél,   stb. 

A védőkeret 20 cm-es fűmagasságig biztosítja a maximális hatékonyságot, az ennél magasabb  

méret felett ajánljuk nyitott védőkeretünket. Ha kisebb, vagy nagyobb fűben szeretné használni 

a védőkeretet, a tartólemez vagy a bilincs fűkaszáról való leszerelése nélkül, könnyedén 

cserélgetheti kör alakú vagy a nyitott termékünket! 
  

            

Kör alakú védőkeret 
 

Teljes védettséget 

biztosít, de csak 

20cm-es fűig javasolt. 

Nyitott védőkeret 
 

Nem biztosít teljes 

védettséget, de 

nagyobb fűben is 

használható. 
 

Gyártja és forgalmazza:  SZEP-KO-VAS Bt.                                         www.szep-ko-vas.hu 

 

 
 

Felszerelés bilinccsel    Pl.: 450AH, 450AM, 450BM,  stb. 

A termék felszerelése bilincses változattal: 
Az 5. jelzésű bilincses tartólemezt a fűkasza műanyag védőburkolata alá szereljük úgy, hogy a 

bilincs 2 db. csavarjával a szöghajtás felső részére szorítjuk fel. 

Az 1. jelzésű védőkeretet a villás oldaláról átfűzzük a damilt tartó fejen és a két villát ütközésig 

betoljuk a tartólemezbe. A damil forgásával megegyező irányból a 3. jelzésű biztosító szegeket 

a két villába lévő furatba helyezzük. Ezután vissza fellazítjuk a bilincs 2 db. csavarját és a 

védőkeretet beállítjuk a szöghajtás középpontjába, úgyhogy a küllők képzeletbeli vonala a 

szöghajtás középpontján halad keresztül. Figyeljünk arra is, hogy a védőkeret jobb és bal oldala 

megközelítőleg egyforma távolságra legyen a földtől. Ha beállítottunk mindent, akkor a bilincs 

két csavarját lerögzítjük, és ezt véglegesen fenn hagyjuk a védőkeret gyors fel- és leszerelése 

miatt.  Bizonyos típusú gépeknél a gyárilag felszerelt damilvágó kést ajánlatos leszerelni (a 

védőkeret helyszükséglete miatt), ezt a hiányt az általunk felszerelt 4. jelzésű damilvágó késsel 

pótoljuk, mely biztosítja a maximális damilhosszúságot. 
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http://www.szep-ko-vas.hu/

