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Tažná sekačka Swisher TC44 – návod k použití 
 

 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Tento bezpečnostní výstražný symbol upozorňuje na důležité informace v tomto návodu. Když tento 
symbol spatříte, pozorně si pročtěte informaci, která následuje, a nezapomínejte na možnost úrazů osob. 

Pročtěte si celý návod. Tento stroj může amputovat ruce, nohy a vrhat předměty. Nedodržení následujících 
bezpečnostních pokynů by mohlo mít za následek vážný úraz nebo smrt. 

• Pročtěte si tento návod. Naučte se bezpečně obsluhovat stroj. 

• Vždy během nastavování, přepravy, seřizování nebo provádění oprav odpojte kabel zapalování a umístěte ho do míst, kde 
nepřijde do styku se zapalovací svíčkou, abyste zabránili náhodnému spuštění motoru. 

• Ponechejte všechny štíty a ochrany na místě. 

• Seznamte se s rychlostí, řízením a stabilitou stroje. Než začnete stroj používat, seznamte se s umístěním a obsluhou všech 
ovládacích prvků. Před zahájením práce s tímto strojem zkontrolujte na bezpečném místě všechny ovládací prvky. 

• Dovolte obsluhovat tento stroj pouze zodpovědným dospělým, kteří se seznámili s těmito pokyny. Nikdy nedovolte, aby 
stroj používaly děti. 

• Vyčistěte prostor od předmětů, jako jsou kameny, hračky, dráty, atd., které může zachytit a vrhnout nůž. 

• Před sečením dbejte na to, aby se v okolí nenacházely jiné osoby. Dávejte pozor na směr vyhazování sekačky a na nikoho 
nemiřte. Pokud někdo vstoupí do prostoru sečení, zastavte stroj. Děti často přitahuje stroj a sečení. Nikdy nepředpokládejte, 
že děti zůstanou na místě, kde jste je viděli naposledy. Ponechte děti pod pozorným dohledem jiného zodpovědného 
dospělého. 

• Nikoho nepřevážejte! 

• Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti otáčejících se částí. Nepřibližujte se za žádných okolností k vyhazovacímu otvoru. 

• Nesečte pozpátku. Před couváním a během něj se vždy dívejte dolů a dozadu. 

• Pokud nesečete, vypněte nože. Než opustíte stroj, vypněte nože a zastavte motor. 

• Sledujte provoz, pokud pracujete v blízkosti silnic nebo je přejíždíte. 

• Sekačku nepoužívejte, pokud upadla nebo se poškodila jiným způsobem, nebo pokud sekačka silně vibruje. Nadměrné 
vibrace jsou signálem poškození. Proveďte potřebnou opravu sekačky. 

• Vhodně se oblečte. Nepoužívejte sekačku na boso ani v otevřených sandálech. Při sečení používejte pouze pevnou, dobře 
stahující obuv. 

• Nepoužívejte stroj, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog. 

• Stroje s vlastním pohonem používejte ve směru do a ze svahu. Pokud budete stroj používat napříč svahem, hrozí značné 
nebezpečí převrhnutí. Ruční stroje používejte napříč svahem. Pokud je budete používat do a ze svahu, hrozí značné nebezpečí 
uklouznutí pod ruční stroj. Nepoužívejte na svazích se sklonem větším než 15 stupňů. 

• Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte jejich správné fungování. 

• Jestliže narazíte na nějaký předmět, zastavte a zkontrolujte zařízení. Než znovu nastartujete, proveďte případnou opravu. 

• Nikdy neprovádějte žádné seřizování ani opravy s motorem v chodu. 

• Nože sekačky jsou ostré a mohou způsobit řezná poranění. Při manipulaci s nimi obalte ostří nebo použijte rukavice a 
věnujte práci zvýšenou pozornost. 
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OBSLUHA VLEČNÉ SEKAČKY 
 

Při provozu každé sekačky může dojít k vymrštění cizorodých předmětů do očí, což může mít za následek vážné poranění očí. Vždy 
než spustíte sekačku a při práci s ní, nasaďte si certifikované ochranné brýle, případně ochranné brýle s možnosti výhledu do stran, 
které se dají použít na dioptrické brýle. 

Při provozu každé sekačky vznikají zvukové vlny, které poškozují lidský sluch. Doporučujeme ochranu sluchu. 
 
 
 
POZOR! 
Pokud obsluha nevěnuje dostatečnou pozornost přítomnosti dětí, může dojít k tragickým nehodám. Děti často 
přitahuje stroj a sečení. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou na místě, kde jste je viděli naposledy. 
 

 
DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

 
Vlečná sekačka 44" TrailMower je navržena tak, aby vytvářela kvalitní řez trávníků, golfových hřišť, atd. Není určena k odstraňování 
křovin nebo sekání stromků. Sekačka TrailMower je určena k vlečení za terénním vozidlem, golfovým vozíkem, zahradním traktorem 
nebo jiným schváleným vozidlem. Není určena pro rychlosti překračující 5 mil za hodinu. 
VAROVÁNÍ: Abyste zabránili vážným úrazům, používejte sekačku ve směru do nebo ze svahu, NIKDY v jeho směru. 
NESEČTE SVAHY SE SKLONEM VĚTŠÍM NEŽ 15 STUPŇŮ! (Viz připojený průvodce pro obhlídku svahů.) 

 
 

PŘIPOJENÍ VLEČNÉ SEKAČKY K TAŽNÉMU VOZIDLU 
 

• Zacouvejte s vozidlem do požadované tažné polohy. 
• Umístěte TrailMower na protější stranu, než kde se nachází vyhazovací otvor tažného vozidla (pokud je jím vybaveno). Tím 
zabráníte tomu, aby tažné vozidlo vyhazovalo trávu do motoru sekačky TrailMower. 
• Přišroubujte otočný závěs (H10) k závěsnému mechanismu tažného vozidla. Pokud je tažné vozidlo vybaveno kulovou hlavicí, 
musíte před připevněním otočného závěsu kouli odstranit, nebo použít vhodný adaptér. 
• Připevněte tažný závěs (4582) k otočnému závěsu pomocí závlačky (H11). Dbejte na to, aby závlačka prošla zcela každým 
dílem, a zajistěte ji, abyste zabránili náhodnému odpojení. (OBRÁZEK ČTYŘI) 
• Bezpečně připevněte bezpečnostní klíč (6736) k tažnému vozidlu a ke kloubovému vypínači sekačky TrailMower umístěnému 
na pravé straně motoru. Bezpečnostním klíčem zastavíte motor sekačky TrailMower buď ručně, anebo dojde k automatickému 
zastavení v případě, že se klíč na některé straně vysune. Je velmi důležité, aby byl bezpečnostní klíč připevněn ke kloubovému 
vypínači i tažnému vozidlu. (OBRÁZEK DVĚ) 
•  

 
PŘEPRAVA SEKAČKY 

 
• Zastavte TrailMower. 
• Umístěte plošinu sekačky TrailMower do nejvyšší polohy. 
• Pokud sekačku přepravujete neodpojenou od tažného vozidla, odstraňte kabel zapalování a umístěte ho do míst, kde nepřijde do 
kontaktu se zapalovací svíčkou. 

 
 

SPUŠTĚNÍ NOŽŮ (bez varianty T-rukojeti, standard) 
 

TrailMower se nespustí, jestliže není páčka nožů v poloze „ENGAGED“. 
• Spusťte nože otočením páčky nožů do polohy „ENGAGED“. 
• Otáčením páčky nožů opačným směrem nože odpojíte. 
• Pokud dojde k odpojení nožů, spustí se dvoukomorová brzda. Ta je určena k tomu, aby rychle zastavila nože (přibližně za 7 
sekund). Každý brzdový systém sekaček TrailMower byl odzkoušen a zkalibrován. Z bezpečnostních důvodů by zákazník neměl 
brzdový systém upravovat. 

 
 

SPUŠTĚNÍ NOŽŮ (s variantou T-rukojeť, objednací informace viz detail) 
 

TrailMower se nespustí, jestliže není ovládací skříň T-rukojeti v poloze „ENGAGED“. 
• Nože zapojíte zatažením páčky T-rukojeti do vodorovné polohy. 
• Návratem páčky do kolmé polohy nože odpojíte. 
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• Pokud dojde k odpojení nožů, spustí se dvoukomorová brzda. Ta je určena k tomu, aby rychle zastavila nože. Každý brzdový 
systém sekaček TrailMower byl odzkoušen a zkalibrován. Z bezpečnostních důvodů by zákazník neměl brzdový systém 
upravovat. 

 
 

SPUŠTĚNÍ MOTORU 
 

Viz doporučení výrobce motoru k typu a množství použitého oleje a paliva. Vlečné sekačky vybavené motorem s elektrickým startem, 
budou potřebovat baterii (prodává se samostatně). Swisher doporučuje používat standardní baterii „12N12A“. 

• Dbejte na to, aby mělo tažné vozidlo aktivovánu parkovací brzdu, sekačka stála na rovině a nože byly odpojené. Motor musí 
být vodorovně, aby bylo možno přesně zkontrolovat a doplnit olej. Nepřelijte. 
• Zkontrolujte kabel zapalování, olej a palivo. 
• Zkontrolujte, že elektrické přípojky nejsou zanesené ani znečištěné. 
• Ujistěte se, že kloubový vypínač není vypnutý a že bezpečnostní klíč je zasunutý. 
• Přepněte regulátor motoru do polohy „Run“ (Králík). 
• Přesuňte páku sytiče do polohy On. (Pouze studený motor) 
• S nohama mimo plošinu sekačky otočte klíčem zapalování do polohy „START“; uvolněte, až se motor spustí (12voltové 
modely). U modelů s mechanickým startérem musíte použít startovací lanko. Zatáhněte za lanko jediným plynulým pohybem. 
• Nastavte škrticí klapku motoru na maximální otáčky. 
• Nechte motor několik okamžiků běžet, než zapojíte nože.  

 
 

ZABÍHÁNÍ SEKAČKY 
 

• Zatáhněte parkovací brzdu vozidla nebo zajistěte kola klíny, abyste zabránili náhodnému rozjetí. 
• Spusťte motor. 
• Pomalu spusťte ovládání nožů. 
• V bezpečném prostředí, tj. bez dětí, nechte nože otáčet a motor běžet na volnoběh 5 minut. Tím zaběhnete řemeny a motor. 
• Zastavte sekačku. 

 
 
 
 

POZOR! 
NEŽ PŘISTOUPÍTE K SEŘIZOVÁNÍ SEKAČKY, VYPNĚTE MOTOR A VYJMĚTE KABEL 
ZAPALOVÁNÍ ZE SVÍČKY. 

 
 
 

NASTAVENÍ VÝŠKY SEKAČKY 
 

• Nastavování provádějte při vypnuté sekačce TrailMower. 
• Výšku můžete nastavit přibližně v rozmezí 1 1/2" až 4 1/2". 
• Plošinu sekačky zdvihnete otáčením rukojetí výškového nastavování ve směru hodinových ručiček. Otáčením v opačném 
směru plošinu sekačky snížíte. 
• K dosažení nejlepších výsledků viz část „DOPORUČENÝ POSTUP“. Odstupňované stupnice slouží pouze pro informaci, 
neoznačují skutečnou výšku sekačky. 

 
 

PŘEDOZADNÍ NASTAVOVÁNÍ 
 

Pro nejlepší výsledky sečení by se měla žací plošina zvýšit vzadu o 3/4". 
• Nastavování provádějte při vypnuté sekačce TrailMower. 
• Vyjměte šrouby z „L“ závěsu (H1), (VIZ OBRÁZEK ČTYŘI). 
• Zdvihněte nebo snižte část se závěsem, abyste získali vhodné předozadní nastavení. 

• Znovu pevně vložte šrouby do „L“ závěsu. 
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VYCHÝLENÍ VLEČNÉHO ZÁVĚSU 
 

Tento TrailMower byl navržen, aby pracoval vychýlený od středu tažného vozidla nebo souběžně s jinou sekačkou TrailMower, a 
zajistil tak další šířku sečení. Když vychylujete sekačku z přímého směru, proveďte tak na protější straně, než kde se nachází 
vyhazovací otvor tažného vozidla. 
 

• Swisher doporučuje, pokud je tažné vozidlo vybaveno mezinápravovou sekačkou, aby se řez překrýval přibližně o 6". Tato 
hodnota se může lišit podle sečeného terénu, překážek a/nebo tažného vozidla. Vždy berte v prvé řadě ohled na BEZPEČNOST. 
• I v případě, že tažné vozidlo není vybaveno mezinápravovou sekačkou, doporučujeme vychýlit sekačku tak, aby tažné vozidlo 
nedrtilo trávu. 
• Pro změnu vychýlení vyjměte obě závlačky s kulovým závěrem (Obrázek jedna). Závěsy se budou otáčet kolem zbylých 
šroubů. Nastavte závěsy do požadovaných poloh a vraťte zpět závlačky; ujistěte se, že prošly profilem závěsu a půlkruhovými 
deskami s otvory. 

 
 

ZAHÁJENÍ SEČENÍ 
 

• Nastavte výšku řezu. 
• Pozorně zkontrolujte připojení sekačky k vozidlu. 
• Pro nejlepší výsledek sečení spusťte motor sekačky a nastavte škrtící klapku na „FAST“. 
• Pomalu spusťte páku spojky nožů. 
• Opatrně nastupte na vozidlo a zahajte sečení pomalou rychlostí. 

 
 

PŘERUŠENÍ SEČENÍ 
 

• Počkejte, až se tažné vozidlo zcela zastaví, vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu. 
• Odpojte nože. 
• Ručně vypněte kloubový vypínač a/nebo spínač s klíčem. 
• Vždy dbejte na to, abyste vyjmuli klíče a zabránili tak neoprávněnému použití stroje. (Pouze modely s elektrickým startérem) 

 
 

DOPORUČENÉ POSTUPY SEČENÍ 
 

• Abyste zajistili co nejlepší sečení a maximální vyhazování materiálu, používejte motor sekačky na plný plyn. 
• Počkejte, až mokrá tráva uschne. Mokrá tráva bude tvořit shluky a hromadit se pod žací plošinou. 
• Sečení byste měli zahájit s tažným vozidlem na nízký převod a zvyšovat rychlost pouze, pokud to dovolí bezpečné podmínky 
sečení. Rychlost sečení by neměla překročit 5 mil za hodinu. 
• Během chladného období by se měla výška běžného trávníku udržovat na přibližně 2.5" a během horkých měsíců na více než 
3". 
• Pro zdravější trávník a lepší estetický dojem by se měl trávník sekat často a už po mírném vzrůstu. 
• Pokud sečete plochy s vysokou nebo hustou trávou, použijte nízkou rychlost. Některé plochy mohou vyžadovat dvojí sečení. 
Druhé sečení byste měli provádět pod úhlem 90 stupňů k prvnímu, je-li to možné. 
• Sečení husté nebo vysoké trávy: Zvedněte zadní část plošiny o 1/2" až 3/4" nad přední část. Viz „PŘEDOZADNÍ 
NASTAVOVÁNÍ“. Při sečení husté nebo vysoké trávy doporučujeme dvojí sečení plochy. Při první použijte vyšší nastavení 
výšky a při druhém zkraťte trávník na požadovanou výšku. 
• Vytváření šlechtěného trávníku: Nikdy při jednom sečení nezkracujte trávu o více než 1/3 výšky. 

 
 

OBECNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ NEDOSTATKŮ 
 

Sekačka neseče na stejnoměrnou výšku. 
• Zkontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách; přesvědčte se, že jsou všechny stejně nahuštěné. Dodržujte maximální 
hodnoty nahuštění pneumatik. 
• Při zastaveném motoru zkontrolujte, že namontované nože jsou stejné. Motor nestartuje. 
• Odpojte nože, vypněte kloubový vypínač, zkontrolujte baterii a všechna další elektrická zapojení a zkontrolujte svíčku a kabel 
zapalování (OBRÁZEK TŘI). 
• Obraťte se na výrobce motoru nebo kvalifikovaného mechanika. Motor špatně funguje. 

 
• Viz návod k motoru. 
• Zkontrolujte seřízení škrticí klapky. 
• Vyměňte palivo, vyčistěte palivový filtr a palivové potrubí. 
• Zkontrolujte svíčku a mezeru. Sekačka při sečení nadměrně poskakuje. 
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• Snižte tlak v pneumatikách. 
• Použijte nižší tažnou rychlost. 

 
 
 
JESTLIŽE PROBLÉMY PŘETRVÁVAJÍ, VYŽÁDEJTE SI KVALIFIKOVANÝ TECHNICKÝ SERVIS 
SEKAČKY. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE PROVÁDĚT SEŘIZOVÁNÍ BEZ TOHO, ABYSTE SI BYLI JISTI 
JEHO SPRÁVNOSTÍ. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MOHOU VZNIKNOUT DALŠÍ PROBLÉMY. 
 

 
ÚDRŽBA SEKAČKY 

 
VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ 
Záruka u této sekačky TrailMower se nevztahuje na záležitosti vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo zanedbání ze strany 
obsluhy. Abyste mohli využívat záruku v plné míře, musí obsluha udržovat stroj podle pokynů v tomto návodu. 
Některá nastavování je třeba provádět v rámci řádné údržby stroje pravidelně. Všechna nastavení z tohoto návodu byste měli 
zkontrolovat alespoň jednou za sezónu. 

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM 
• Zkontrolujte na rovné ploše hladinu oleje v motoru. (Zkontrolujte dvakrát, abyste zajistili přesné hodnoty.) 
• Zkontrolujte stav vzduchového filtru; podle potřeby ho vyčistěte a vyměňte. 
• Zkontrolujte činnost nožů; udržujte nože v dobrém stavu. 
• Zkontrolujte uvolněné připevňovací prvky a podle potřeby je utáhněte. 

PO KAŽDÉM POUŽITÍ 
• Udržujte nože ostré. 
• Zahradní hadicí odstraňte čerstvou posečenou trávu. 
• Ztvrdlou trávu na spodní straně byste měli oškrábat stěrkou. 
• Udržujte správnou hladinu kapalin. 
• Zakryjte stroj, abyste zabránili vystavení dešťové vodě a nečistotám. V každém případě zakryjte motor. 

PŘED A/NEBO PO KAŽDÉ SEZÓNĚ 
• Vyměňte zapalovací svíčku. 
• Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr. 
• Nová svíčka a čistý vzduchový filtr zajistí správné míchání vzduchu a paliva a pomohou k lepšímu chodu a delší životnosti 
motoru. 
• Zkontrolujte opotřebovanost nožů a řemenů. Podle potřeby je vyměňte. 
• Vyměňte olej. 
• Viz doporučení výrobce motoru pro provádění údržby.  

DOPORUČENÍ PRO SKLADOVÁNÍ 

POZOR! Neskladujte motor v uzavřených prostorách ani na žádném špatně větraném místě. Neskladujte ho v blízkosti 
plynových zařízení ani ohřívačů vody, kde by mohly páry přijít do styku s otevřeným ohněm, zapalovacími hořáčky nebo 
jiskrami. 

Pokud se má motor uskladnit na 30 nebo více dnů, připravte ho následujícím způsobem: 
• Vypusťte venku palivo do schválené nádoby. 
• Spusťte motor a nechte ho běžet, dokud palivo nedojde. 
• Nechte motor vychladnout. 
• Odstraňte zbylý benzin z karburátoru a palivové nádrže, abyste zabránili tvoření pryskyřičných usazenin v motoru. 
Pryskyřičné usazeniny mohou způsobit nesprávnou činnost motoru. 
• Sekačku skladujte s vypnutými noži, abyste zabránili trvalému napínání řemenů. 

 
PÉČE O NOŽE A JEJICH ÚDRŽBA 
K dosažení nejlepších výsledků je třeba udržovat nože sekačky ostré. Nože se dají naostřit několika tahy pilníku nebo na brusce. 
Nepokoušejte se nože ostřit, pokud jsou nasazené na sekačce. Před prováděním údržby stroje odpojte kabel zapalování. 
Důležité upozornění: Nože, které jsou poškozené nebo mají hluboké zářezy, vyměňte.  
Důležité upozornění: Pravidelně kontrolujte správné utažení matic u mechanismu nožů a vřetene. 

Veškerá nastavení, demontáž nebo jiný typ oprav by měl provádět pouze kvalifikovaný mechanik. 
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NÁHRADNÍ DÍLY 
 
Vaše sekačka 44" TrailMower byla vyrobena za použití součástí navržených konkrétně pro tento stroj. Přestože standardní klínové 
řemeny, pružiny, ložiska, nože, řemenice, součástky atd. vypadají podobně jako součásti použité u jiných strojů, mohou se v 
některých případech lišit konstrukcí a/nebo materiály. 
 
ZÁRUKA 
 
Limitovaná záruka na stroje SWISHER - USA 
Dovozce tímto zaručuje původnímu kupci, že originální díly nového stroje budou v případě závad způsobených vadnou montáží, 
vadným zpracováním, nebo vadným materiálem bezplatně vyměněny. Práce spojená s výměnou těchto dílů nebude účtována. Tato 
záruka se nevztahuje na další náklady spojené s dopravou stroje do servisního centra, mytím a dalšími úkony přímo nesouvisejícími se 
závadou.Taktéž se nevztahuje na díly spotřebního charakteru, podléhající přirozenému opotřebení, které mohou mít nižší životnost, 
než je životnost celého stroje. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení stroje způsobené běžným provozem. 
Původní kupující musí provozovat a udržovat stroj dle instrukcí uvedených v tomto manuálu a na štítcích stroje. Po objevení závady 
musí tuto skutečnost písemně oznámit nejpozději do deseti dnů na adresu autorizovaného dealera. 
 
Obecné výjimky ze záruky:  Tato limitovaná záruka nezahrnuje jakoukoliv náhradu za selhání dílů, nebo poškození stroje při zjištění 
následujících okolností: 
Abnormální zatížení a provoz stroje, zahrnující provoz více jak 1000 motohodin v době trvání záruční lhůty nebo používání 
v extrémně ztížených podmínkách kladoucích na stroj zvýšené nároky než je obvyklé 
Zanedbání údržby a servisních operací 
Hrubé zacházení se strojem 
Nevhodné používání stroje, zahrnující rychlou jízdu, skákání, jzdu po příkrých svazích, nebo další aktivity v tomto manuálu zakázané, 
případně aktivity obecně nevhodné pro tento typ stroje 
Pronájmu, či nájmu stroje a užití stroje ke komerčním účelům 
 
 

© Journeyman Europe s.r.o. 
Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití majitelů strojů SWISHER dodaných českým dovozcem, nebo jeho 

autorizovanými prodejci. Bez předchozího písemného souhlasu firmy Journeyman Europe s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, 
přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu tohoto návodu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické 

pošty, SMS zpráv a MMS zpráv. Dále je zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do 
vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. 

 


