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1 Úvod
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL.
Vyvíjíme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové
kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vzni‐
kají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i
při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servis‐
ních službách. Náš odborný prodej zajišťuje
kompetentní poradenství a instruktáž, jakož i
obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslovně zasazuje za trvale udržitelné
a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento
návod k použití Vám má být oporou při bezpeč‐
ném a ekologickém používání Vašeho výrobku
STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho
spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘE‐
ČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu
k použití

2.1 Platné dokumenty
Platí lokální bezpečnostní předpisy.
► Kromě tohoto návodu k použití je třeba si pře‐

číst níže uvedené dokumenty, porozumět jim a
uložit je pro pozdější použití:
– Návod k použití pro používaný KombiMotor

STIHL

2.2 Označení varovných odkazů v
textu

VAROVÁNÍ
■ Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou

vést k těžkým úrazům či usmrcení.
► Uvedená opatření mohou zabránit těžkým

úrazům či usmrcení.

UPOZORNĚNÍ

■ Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou
vést k věcným škodám.
► Uvedená opatření mohou zabránit věcným

škodám.

2.3 Symboly v textu
Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
návodu k použití.

3 Přehled
3.1 KombiNástroj
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1 Podpěrka stroje
K odložení KombiNástroje se používá pod‐
pěra nářadí.

2 Nůž
Nože sečou plevel a trávu.

3 otočný unášecí kotouč
Otočný unášecí kotouč kryje přichycení nože.

4 Ochranná čepička
Ochranná čepička kryje konec tyče.
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5 Značka
Označení definuje hloubku zasunutí Kombi‐
Nástroje na KombiMotoru.

6 Tyč
Tyč spojuje KombiNástroj s KombiMotorem.

7 šroub
Šroub připevňuje otočný unášecí kotouč na
KombiNástroj.

8 Přepravní kryt
Přepravní kryt chrání před kontaktem s noži.

9 Přichycení nože
Přichycení nože slouží k připevnění nožů.

10 Skříň převodovky zakrývá převodovku.
11 Uzávěrný šroub

Uzávěrný šroub uzavírá otvor pro převodový
tuk STIHL.

3.2 Symboly
Tyto symboly se mohou nacházet na KombiNá‐
stroji a mají následující význam:

Tento symbol označuje otvor pro pře‐
vodový tuk STIHL.

XXXXX Tyč vsuňte až k červenému označení
do spojovací objímky KombiMotoru.

4 Bezpečnostní pokyny
4.1 Varovné symboly
Varovné symboly na KombiNástroji mají násle‐
dující význam:

Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich
opatření.

Návod k použití je třeba si přečíst,
porozumět mu a uložit ho pro další
potřebu.

Nosit ochranné brýle a ochranu sluchu.

Noste vysokou ochrannou obuv.

Noste ochranné rukavice.

Nedotýkejte se pohybujících se nožů.

5 m (17 ft) Dodržujte bezpečnostní odstup.

Nedotýkejte se horkého povrchu.

4.2 Řádné používání
KombiNástroj STIHL RG‑KM slouží společně s
KombiMotorem STIHL k odstraňování plevele a
sečení trávy.

VAROVÁNÍ
■ Pokud nebude KombiNástroj používán v sou‐

ladu s určeným účelem, může dojít k těžkým
úrazům nebo úmrtí osob a ke vzniku věcné
škody.
► KombiNástroj používejte tak, jak je to

popsáno v tomto návodu k použití.
► KombiMotor používejte tak, jak je to

popsáno v Návodu k použití KombiMotoru
STIHL.

4.3 Požadavky na uživatele

VAROVÁNÍ
■ Uživatelé bez instruktáže nemohou rozpoznat

nebo dobře odhadnout nebezpečí hrozící ze
strany KombiNástroje. Uživatel nebo jiné
osoby mohou utrpět těžká nebo smrtelná zra‐
nění.

► Návod k použití je třeba si přečíst,
porozumět mu a uložit ho pro další
potřebu.

► Pokud bude KombiNástroj předáván další
osobě: zároveň s ním předejte návod k
použití.

► Zajistěte, aby uživatel splňoval níže uve‐
dené požadavky:
– Uživatel je odpočatý.
– Uživatel je tělesně, senzoricky a

duševně schopen KombiNástroj obslu‐
hovat a pracovat s ním. Pokud je uživa‐
tel tělesně, senzoricky a duševně způ‐
sobilý pouze částečně, smí s výrobkem
pracovat pouze pod dohledem nebo po
zaškolení odpovědnou osobou.

– Uživatel nemůže rozpoznat a dobře
odhadnout nebezpečí hrozící ze strany
KombiNástroje.

4 Bezpečnostní pokyny česky
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– Uživatel je plnoletý nebo bude podle
národních předpisů pod dohledem
zaškolován pro výkon povolání.

– Uživatel obdržel instruktáž od odbor‐
ného prodejce výrobků STIHL nebo od
osoby znalé odborné tématiky ještě
dříve, než s KombiNástrojem začne
poprvé pracovat.

– Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků
nebo drog.

► V případě nejasností: vyhledejte odborného
prodejce výrobků STIHL.

4.4 Oblečení a vybavení

VAROVÁNÍ
■ Během práce mohou být předměty vymrštěny

velkou rychlostí nahoru. Uživatel se může zra‐
nit.

► Noste těsně přiléhající ochranné
brýle. Vhodné ochranné brýle byly
přezkoušeny podle normy EN 166
nebo podle národních předpisů a na
trhu jsou k dostání s patřičným ozna‐
čením.

► Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu.
■ Během práce vzniká hluk. Hluk může poškodit

sluch.
► Noste ochranu sluchu.

■ Během práce může dojít k rozvíření prachu a
ke vzniku prašného oparu. Vdechovaný prach
a prašný opar mohou poškodit zdraví a vyvolat
alergické reakce.
► Pokud bude rozvířen prach nebo vznikne

prašná mlha: Noste ochrannou protipracho‐
vou masku.

■ Nevhodný oděv se může zachytit ve dřevě, ve
křoví a v KombiNástroji. Uživatelé bez vhod‐
ného oděvu mohou utrpět těžká zranění.
► Noste těsně přiléhající oděv.
► Šály a ozdoby odložte.

■ Během práce se může uživatel dostat do kon‐
taktu s noži. Uživatel tím může utrpět těžké
zranění.

► Noste vysokou ochrannou obuv s
ocelovou špičkou.

► Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu.
■ Během čištění nebo údržby se uživatel může

dostat do kontaktu s noži. Uživatel se může
zranit.

► Noste pracovní rukavice z odolného
materiálu.

■ Pokud nosí uživatel nevhodnou obuv, může
uklouznout. Uživatel se může zranit.
► Noste pevnou uzavřenou obuv s hrubou

podrážkou.

4.5 Pracovní pásmo a okolí

VAROVÁNÍ
■ Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou

rozpoznat ani odhadnout nebezpečí hrozící ze
strany KombiNástroje a předměty vymrštěnými
do výšky. Nezúčastněné osoby, děti a zvířata
mohou utrpět těžká zranění a může dojít k
věcným škodám.

5 m (17 ft) ► Dbejte na to, aby nezúčast‐
něné osoby, děti a zvířata
zachovávaly odstup 5 m od
pracovního okruhu.

► Od předmětů zachovávejte odstup 3 m.
► KombiNástroj nenechávejte bez dozoru.
► Zajistěte, aby si děti nemohly s KombiNá‐

strojem hrát.

4.6 Bezpečnosti odpovídající stav
4.6.1 KombiNástroj
KombiNástroj je ve stavu odpovídajícím bezpeč‐
nosti, když jsou splněny níže uvedené podmínky:
– KombiNástroj není poškozen.
– KombiNástroj je čistý.
– KombiNástroj je namontován správně.
– Je namontováno originální příslušenství

STIHL určené pro tento KombiNástroj.
– Příslušenství je namontováno správně.

VAROVÁNÍ
■ Ve stavu neodpovídajícím bezpečnosti nemo‐

hou konstrukční díly již bezpečně fungovat a
bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z
provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo
usmrcení osob.
► Pracujte s nepoškozeným KombiNástrojem.
► Pokud je KombiNástroj znečištěný: Kombi‐

Nástroj vyčistěte.
► Na KombiNástroji neprovádějte žádné

změny.
► Namontujte originální příslušenství STIHL

určené pro tento KombiNástroj.
► Namontuje nože podle popisu v tomto

návodu k použití.
► Příslušenství namontujte tak, jak je to

popsáno v tomto návodu k použití nebo v
návodu k použití daného příslušenství.

česky 4 Bezpečnostní pokyny
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► Opotřebované nebo poškozené informační
štítky vyměňte.

► V případě nejasností: vyhledejte odborného
prodejce výrobků STIHL.

4.6.2 Nůž
Nože jsou v bezpečnosti odpovídajícím stavu,
když jsou splněny níže uvedené podmínky:
– Nože a vestavné díly nejsou poškozené.
– Nože nejsou deformované.
– Nože jsou správně vestavěné.
– Nože jsou bez otřepů.

VAROVÁNÍ
■ V bezpečnosti neodpovídajícím stavu se

mohou části nožů uvolnit a být odmrštěny.
Osoby mohou utrpět těžká zranění
► Pracujte s nepoškozenými noži a nepoško‐

zenými přídavnými montážními díly.
► Nůž je třeba správně naostřit.
► Otřepy na břitech odstraňte pilníkem.
► V případě nejasností: vyhledejte odborného

prodejce výrobků STIHL.

4.7 Pracovní postup

VAROVÁNÍ
■ Uživatel již v určitých situacích nemůže sou‐

středěně pracovat. Uživatel může zakopnout,
upadnout a těžce se zranit.
► Pracujte klidně a s rozvahou.
► Pokud jsou světelné poměry a viditelnost

špatné: s KombiNástrojem nepracujte.
► KombiNástroj obsluhujte sami.
► KombiNástroj používejte v blízkosti půdy.
► Dávejte pozor na překážky.
► Při práci stůjte na zemi a udržujte rovno‐

váhu.
► Pokud se dostaví známky únavy: udělejte si

pracovní přestávku.
■ Pohybující se nože mohou uživatele pořezat.

Uživatel tím může utrpět těžké zranění.
► Nedotýkejte se pohybujících se

nožů.
► Pokud je nůž zablokován nějakým

předmětem: KombiMotor vypněte.
Teprve potom předmět odstraňte.

■ Pokud se KombiNástroj během práce změní
nebo se chová nezvyklým způsobem, může
být v provozně nebezpečném stavu. Může
dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku
věcných škod.
► Ukončete práci a vyhledejte odborného pro‐

dejce výrobků STIHL.
■ Během práce může KombiNástroj způsobit

vznik vibrací.

► Noste rukavice.

► Práci přerušujte přestávkami.
► Pokud se vyskytnou náznaky poruch pro‐

krvení: vyhledejte lékaře.
■ Pokud narazí točící se nože na nějaký tvrdý

předmět, mohou vzniknout jiskry. Jiskry
mohou ve snadno vznětlivém prostředí vyvolat
požáry. Může tak dojít k těžkým úrazům či
úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
► Nikdy nepracujte ve snadno vznětlivém pro‐

středí.
■ Pokud se snižuje řezný výkon nebo dochází k

častému zaklesnutí odřezků, může docházet k
častějšímu vymršťování předmětů. Uživatel se
může zranit.
► Broušení nože provádějte tak, jak je to

popsáno v tomto návodu k použití.
■ Pokud ke již KombiMotoru nepřidává plyn,

nože se ještě krátkou dobu pohybují dále.
Osoby mohou utrpět těžká zranění.
► Vyčkejte, až se už nože netočí.

NEBEZPEČÍ
■ Pokud se pracuje v okolí kabelů vedoucích

elektrický proud, mohou se s nimi nože dostat
do kontaktu a mohou je poškodit. Uživatel
může utrpět těžké nebo smrtelné zranění.
► Nepracujte v okolí kabelů vedoucích elek‐

trický proud.
► Dávejte také pozor na zakryté kabely.

4.8 Přeprava

VAROVÁNÍ
■ Během práce se může skříň převodovky

vysoce zahřát. Uživatel se může popálit.
► Nedotýkejte se horké skříně převo‐

dovky.

■ Během přepravy se může KombiNástroj pře‐
vrátit nebo pohybovat. Může dojít k úrazům
osob a ke vzniku věcných škod.
► Montáž přepravního krytu.
► KombiNástroj zajistěte upínacími popruhy,

řemenem nebo síťkou tak, aby se nemohl
převrátit ani pohnout.

4.9 Skladování

VAROVÁNÍ
■ Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout

nebezpečí vyplývající z KombiNástroje. Děti
mohou utrpět těžké úrazy.

4 Bezpečnostní pokyny česky
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► Montáž přepravního krytu.
► KombiNástroj skladujte mimo dosah dětí.

■ Elektrické kontakty na KombiNástroji mohou
pod vlivem vlhka zkorodovat. KombiNástroj
může být poškozen.
► KombiNástroj skladujte v čistém a suchém

stavu.

4.10 Čištění, údržba a opravy

VAROVÁNÍ
■ Během práce se může skříň převodovky

vysoce zahřát. Uživatel se může popálit.
► Nedotýkejte se horké skříně převo‐

dovky.

■ Agresivní čisticí prostředky, čištění pomocí
vodního proudu nebo špičatými předměty
mohou KombiNástroj poškodit. Pokud není
KombiNástroj správně vyčištěn, nemohou kon‐
strukční díly již správně fungovat a bezpeč‐
nostní zařízení mohou být vyřazena z pro‐
vozu. Osoby mohou utrpět těžká zranění.
► KombiNástroj čistěte tak, jak je to popsáno

v tomto návodu k použití.
■ Pokud není KombiNástroj správně udržován

nebo opravován, nemohou konstrukční díly již
správně fungovat a bezpečnostní zařízení
mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k
těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
► KombiNástroj nikdy neopravujte sami.
► Pokud musí být provedena údržba či

oprava KombiNástroje: vyhledejte odbor‐
ného prodejce výrobků STIHL.

► KombiNástroj udržujte tak, jak je to
popsáno v tomto návodu k použití.

■ Během čištění nebo údržby nožů se může uži‐
vatel pořezat o ostré řezné hrany. Uživatel se
může zranit.

► Noste pracovní rukavice z odolného
materiálu.

5 Příprava KombiNástroje k
použití

5.1 Příprava KombiNástroje k pou‐
žití

Před každým započetím práce se musí provést
níže uvedené kroky:
► Zajistěte, aby se níže uvedené konstrukční

díly nacházely v bezpečném stavu:
– KombiNástroj,  4.6.1.

– KombiMotor používejte tak, jak je to
popsáno v Návodu k použití KombiMotoru.

► Čištění KombiNástroje,  12.1.
► Spojte tyč se skříní převodovky,  6.1.
► Namontujte KombiNástroj na KombiMotor,  

6.2.1.
► Pokud se KombiMotor používá s kruhovou

trubkovou rukojetí: Namontujte omezovač
kroků tak, jak je to popsáno v Návodu k použití
KombiMotoru.

► Používejte nosný systém,  8.1.
► Pokud tyto kroky nemohou být provedeny:

KombiNástroj nepoužívejte a vyhledejte
odborného prodejce výrobků STIHL.

6 Smontujte KombiNástroj
6.1 Spojte tyč se skříní převodovky
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► Z obou dvou částí tyče (2) stáhněte ochranné
čepičky (1).

► Povolte šroub (6).
► Tyč (2) nasuňte do skříně převodovky (5) a

otáčejte tak dlouho, dokud hřídel převo‐
dovky (4) nezapadne.

► Šroub (6) lehce utáhněte.
► Tyč (2) vyrovnejte tak, aby čep (3) ukazoval

nahoru.
► Pevně utáhněte šroub (6).

Tyč se už nemusí opět demontovat.

6.2 Smontujte a demontujte Kombi‐
Nástroj

6.2.1 Montáž kombinástroje
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► Povolte roubíkový šroub (1).
► Uveďte čep (4) a drážku (3) do stejné výšky.
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► Tyč (5) nasuňte do spojovací objímky (2) až
na doraz.
Červená ryska (6)musí lícovat se spojovací
objímkou (2).

► Roubíkový šroub (1) pevně utáhněte.

6.2.2 Demontáž kombinástroje
► Montáž přepravního krytu.
► Povolte roubíkový šroub na KombiMotoru.
► Vytáhněte tyč z KombiMotoru.

7 Konrola KombiNástroje
7.1 Proveďte kontrolu nožů
► Vypněte KombiMotor.
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► V pracovní oblasti nožů se měří následující:
– Délka a
– Šířka b
– Úhel c

► Proveďte srovnání rozměrů,  15.2.
► Pokud nebylo dosaženo minimální délky: pro‐

veďte přesazení nože,  13.4.
► Pokud nebylo dosaženo minimální šířky: pro‐

veďte výměnu nože,  13.3.
► Pokud není dodržen úhel ostření: proveďte

naostření nože,  13.5.
► V případě nejasností: vyhledejte odborného

prodejce výrobků STIHL.

8 Práce s KombiNástrojem
8.1 Držení a vedení KombiNástroje
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► Zavěste závěsný držák (2) KombiMotoru do
karabinky (1) nosného systému.

KombiMotor s kruhovou trubkovou rukojetí
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► KombiMotor držte pevně pravou rukou za
ovládací rukojeť tak, aby palec obepínal ovlá‐
dací rukojeť.

► KombiMotor držte pevně levou rukou za ovlá‐
dací rukojeť tak, aby palec obepínal ovládací
rukojeť.

KombiMotor s řidítkovou rukojetí
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► KombiMotor držte pevně pravou rukou za
ovládací rukojeť tak, aby palec obepínal ovlá‐
dací rukojeť.

► KombiMotor držte pevně pravou rukou za
rukojeť tak, aby palec obepínal ovládací ruko‐
jeť.

8.2 Odstraňte plevel a začněte se
sečením trávy

Vzdálenost nožů od země určuje výšku kosení.
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► KombiNástrojem pohybujte pravidelně sem a
tam.

► Pomalu a kontrolovaně kráčejte vpřed.

7 Konrola KombiNástroje česky
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9 Po skončení práce
9.1 Po skončení práce
► Vypněte KombiMotor.
► Pokud je KombiNástroj vlhký: nechejte Kombi‐

Nástroj uschnout.
► Čištění KombiNástroje.
► Montáž přepravního krytu.

10 Přeprava
10.1 Transportujte KombiNástroj
► Vypněte KombiMotor.
► Montáž přepravního krytu.

Nošení KombiNástroje
► KombiNástroj přenášejte v jedné ruce za tyč.

Transportujte KombiNástroj pomocí vozidla
► KombiNástroj zajistěte tak, aby se nemohl pře‐

vrátit a nemohl se pohnout.

11 Skladování
11.1 Skladování KombiNástroje
► Vypněte KombiMotor.
► Montáž přepravního krytu.
► KombiNástroj skladujte tak, aby byly splněny

níže uvedené podmínky:
– KombiNástroj je mimo dosah dětí.
– KombiNástroj je čistý a suchý.

12 Čištění
12.1 Čištění KombiNástroje
► Vypněte KombiMotor.
► Skříň převodovky nechejte vychladnout.
► KombiNástroj vyčistěte vlhkým hadrem.

12.2 Vyčistěte nože
► Vypněte KombiMotor.
► Nože nastříkejte rozpouštědlem prysky‐

řic STIHL.
► Zapněte KombiMotor na dobu 5 vteřin.

Nože se nepohybují. Prostředek na rozpou‐
štění pryskyřic STIHL se tím stejnoměrně roz‐
prostře.

13 Údržba
13.1 Časové intervaly pro údržbu
Časové intervaly pro údržbu jsou závislé na okol‐
ních podmínkách a na pracovních podmínkách.
STIHL doporučuje níže uvedené časové intervaly
pro údržbu:

Vždy po 25 provozních hodinách
► Namažte převodovku.

13.2 Mazání převodovky
► Vypněte KombiMotor.
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► Vyšroubujte uzávěrný šroub (2).
► Pokud není na uzávěrném šroubu (2) viditelný

žádný tuk:
► Našroubujte tubu s převodovým tukem

STIHL (1).
► Vmáčkněte do převodové skříně 10 g pře‐

vodového tuku STIHL.
► Vyšroubujte tubu s převodovým tukem

STIHL (1) .
► Uzávěrný šroub (2) zašroubujte a pevně

utáhněte.
► Zapněte KombiMotor po dobu 1 minuty.

Převodový tuk STIHL se rovnoměrně roz‐
místí.

13.3 Demontáž a montáž řezného
nože

13.3.1 Proveďte demontáž nože

VAROVÁNÍ
■ Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může poře‐

zat.
► Noste pracovní rukavice z odolného mate‐

riálu.
► Vypněte KombiMotor.
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► Šroub (1) vyšroubujte po směru hodinových
ručiček.

► Sejměte otočný unášecí kotouč (2).
► Šrouby (3) vyšroubujte proti směru hodinových

ručiček.
► Sejměte plát nožů (4).

česky 9 Po skončení práce
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► Šrouby (5) vyšroubujte proti směru hodinových
ručiček.

► Sejměte plát nožů (6).

13.3.2 Montáž nože

VAROVÁNÍ
■ Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může poře‐

zat.
► Noste pracovní rukavice z odolného mate‐

riálu.
► Vypněte KombiMotor.
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► Použijte nůž (1).
► Zašroubujte šrouby (2) ve směru hodinových

ručiček a pevně je utáhněte.
► Použijte nůž (3).
► Zašroubujte šrouby (4) ve směru hodinových

ručiček a pevně je utáhněte.
► Nasaďte otočný unášecí kotouč (5).
► Zašroubujte šroub (6) proti směru hodinových

ručiček a pevně jej utáhněte.

13.4 Proveďte přesazení nožů

VAROVÁNÍ
■ Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může poře‐

zat.
► Noste pracovní rukavice z odolného mate‐

riálu.
► Vypněte KombiMotor.
► Proveďte demontáž nože.

120°
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► Namontuje nůž s přesazením o 120°.
► Pokud byl nůž již dvakrát přesazen: proveďte

výměnu nože.

► V případě nejasností: vyhledejte odborného
prodejce výrobků STIHL.

13.5 Ostření nožů

VAROVÁNÍ
■ Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může poře‐

zat.
► Noste pracovní rukavice z odolného mate‐

riálu.
► Vypněte KombiMotor.
► Proveďte demontáž nože.
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► Ostří břitu (2) naostřete plochým pilníkem
STIHL pohybem vpřed. Přitom dodržujte úhel
ostření,  15.2.

► Naostřete ostatní břity.
► Montáž nože.
► V případě nejasností: vyhledejte odborného

prodejce výrobků STIHL.

14 Oprava
14.1 Oprava KombiNástroje
Uživatel nemůže KombiNástroj opravovat sám.
► Pokud dojde k poškození KombiNástroje:

KombiNástroj nepoužívejte a vyhledejte
odborného prodejce výrobků STIHL.

15 Technická data
15.1 KombiNástroj STIHL RG‑KM
– Hmotnost s nožem: 2,5 kg

15.2 Nůž
– Tloušťka: 1,25 mm
– Minimální šířka (zub): 5 mm
– Minimální délka (zub): 10 mm
– Úhel ostření: 45°

15.3 Akustické a vibrační hodnoty
Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je
2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického
výkonu je 2 dB(A). Hodnota K pro vibrační hod‐
notu je 2 m/s².

14 Oprava česky
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RG-KM společně s KM 94 R
– Hladina akustického tlaku Lpeq měřená na ref‐

lektující půdě podle ISO 22868: 93 dB(A)
– Hladina akustického výkonu Lweq měřená na

reflektující půdě podle ISO 22868: 107 dB(A)
– Vibrační hodnota ahv,eq měřená podle

ISO 22867
– Ovládací rukojeť: 6,1 m/s²
– Kruhová trubková rukojeť: 5,9 m/s²

RG-KM společně s KM 111 R
– Hladina akustického tlaku Lpeq měřená na ref‐

lektující půdě podle ISO 22868: 96 dB(A)
– Hladina akustického výkonu Lweq měřená na

reflektující půdě podle ISO 22868: 108 dB(A)
– Vibrační hodnota ahv,eq měřená podle

ISO 22867
– Ovládací rukojeť: 5,4 m/s²
– Kruhová trubková rukojeť: 5,8 m/s²

RG-KM společně s KM 131
– Hladina akustického tlaku Lpeq měřená na ref‐

lektující půdě podle ISO 22868: 98 dB(A)
– Hladina akustického výkonu Lweq měřená na

reflektující půdě podle ISO 22868: 109 dB(A)
– Vibrační hodnota ahv,eq měřená podle

ISO 22867
– Ovládací rukojeť: 4,5 m/s²
– Levá rukojeť: 5,0 m/s²

RG-KM společně s KM 131 R
– Hladina akustického tlaku Lpeq měřená na ref‐

lektující půdě podle ISO 22868: 98 dB(A)
– Hladina akustického výkonu Lweq měřená na

reflektující půdě podle ISO 22868: 109 dB(A)
– Vibrační hodnota ahv,eq měřená podle

ISO 22867
– Ovládací rukojeť: 5,6 m/s²
– Kruhová trubková rukojeť: 6,1 m/s²

RG-KM společně s KMA 130 R
– Hladina akustického tlaku Lpeq měřená na ref‐

lektující půdě podle ISO 22868: 84 dB(A)
– Hladina akustického výkonu Lweq měřená na

reflektující půdě podle ISO 22868: 94 dB(A)
– Vibrační hodnota ahv,eq měřená podle

ISO 22867
– Ovládací rukojeť: 4,1 m/s²
– Kruhová trubková rukojeť: 4,4 m/s²

RG-KM společně s KMA 135 R
– Hladina akustického tlaku Lpeq měřená na ref‐

lektující půdě podle ISO 22868: 80,5 dB(A)
– Hladina akustického výkonu Lweq měřená na

reflektující půdě podle ISO 22868: 92,8 dB(A)

– Vibrační hodnota ahv,eq měřená podle
ISO 22867
– Ovládací rukojeť: 3,7 m/s²
– Kruhová trubková rukojeť: 4,3 m/s²

Údaje ke splnění směrnice 2002/44/ES pro
zaměstnavatele o vibracích viz www.stihl.com/
vib.

15.4 REACH
REACH je názvem ustanovení EG o registraci,
klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH
se nacházejí pod www.stihl.com/reach .

16 Kombinace s KombiMoto‐
rem

16.1 STIHL RG-KM
KombiNástroj je možné montovat na následující
KombiMotory:
– STIHL KM 94 R
– STIHL KM 111 R
– STIHL KM 131
– STIHL KM 131 R
– STIHL KMA 130 R
– STIHL KMA 135 R

17 Náhradní díly a příslušen‐
ství

17.1 Náhradní díly a příslušenství
Tyto symboly označují originální
náhradní díly STIHL a originální příslu‐
šenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní
díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců
nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu fir‐
mou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehli‐
vosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také
nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslu‐
šenství STIHL jsou k dostání u odborného pro‐
dejce výrobků STIHL.

18 Likvidace
18.1 Likvidace KombiNástroje
Informace týkající se likvidace jsou k dostání u
odborného prodejce výrobků STIHL.
► KombiNástroj, nůž, příslušenství a balení zlik‐

vidujte dle předpisů a s ohledem na životní
prostředí.

česky 16 Kombinace s KombiMotorem
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19 Prohlášení o konfor‐
mitě EU

19.1 KombiNástroj STIHL RG‑KM
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Německo

na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že výrobek
– Konstrukce: KombiNástroj Odstraňovač ple‐

vele
– výrobní značka: STIHL
– Typ: RG‑KM
– sériová identifikace: 4180

odpovídá patřičným předpisům směrnice
2006/42/ES a byl vyvinut a vyroben ve shodě s
následujícími normami ve verzích platných k
datu výroby:

EN ISO 12100 (ve spojení s uvedenými stroji
KM).

EN ISO 12100, EN 60335‑1, EN 50636‑2‑91 (ve
spojení s výše uvedenými přístroji KMA).

Technické podklady jsou uloženy v oddělení
homologace výrobků firmy AND‐
REAS STIHL AG & Co. KG.

Rok výroby je uveden na KombiNástroji.

Waiblingen, 3.7.2020

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

V zast.

Dr. Jürgen Hoffmann, vedoucí oddělení dat,
předpisů a homologace výrobků

20 Adresy
20.1 Hlavní sídlo firmy STIHL
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

20.2 Distribuční společnosti STIHL
NĚMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

20.3 Dovozci firmy STIHL
BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Vel‐
ika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNELERI DIŞ TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, İzmir
Telefon: +90 232 210 32 32
Fax: +90 232 210 32 33

19 Prohlášení o konformitě EU česky
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