
  

 

 
 
DAUDZFUNKCIONĀLAIS 

MOTOBLOKS 
RURIS 7800CRT 

 

 

 

 

  

  

 

 



  

 

CONTENTS 

1. Ievads ............................................................................................ 4 

2. Drošības norādījumi ....................................................................... 5 

2.1 Brīdinājumi ................................................................................................................. 5 

3. Iekārtas pārskats ............................................................................ 6 

4. Tehniskie dati ................................................................................. 7 

5. Montāža ......................................................................................... 8 

6. Degvielas un eļļas padeve............................................................ 14 

6.1 Eļļas padeve ............................................................................................................ 14 

6.2 Degvielas padeve .................................................................................................... 16 

7.  Pārbaudes pirms darba uzsākšanas............................................ 16 

8. Iestrādes periods .......................................................................... 17 

9. Nodošana ekspluatācijā ............................................................... 17 

10. Simptomātiskas palaišanas problēmas. ...................................... 19 

11. Uzturēšana ................................................................................. 20 

12.  Iepakojums un uzglabāšana ...................................................... 21 

12.1 Iepakojums ............................................................................................................ 21 

12.2 Uzglabāšana.......................................................................................................... 21 

13. Ar iekārtu saderīgie piederumi .................................................... 22 

14. Piederumu uzstādīšana .............................................................. 24 

14.1 Arkla pievienošana ................................................................................................ 24 



 

3 
 

14.2 Kartupeļu arkla pievienošana ............................................................................... 25 

14.3 Kultivatora pievienošana ...................................................................................... 26 

14.4  Regulējamā vagotāja pievienošana .................................................................... 27 

14.5 Piekabes pievienošana ......................................................................................... 28 

14.6 Ūdens sūkņa pievienošana .................................................................................. 29 

14.7 Sējmašīnas TS3 pievienošana ............................................................................ 30 

14.8 Sējmašīnas PTS2 pievienošana .......................................................................... 31 

14.9 Sniega lāpstas pievienošana................................................................................ 31 

14.10 Dziļuma regulēšanas kronšteina un vagotāja pievienošana ............................ 32 

15. CRT pļaušanas sistēma .............................................................. 33 

16. Atbilstības deklarācijas ............................................................... 34 

  

  



 

4 
 

1. IEVADS 

 

Dārgais, pircēj! 

Paldies par jūsu lēmumu iegādāties RURIS produktu un par uzticību mūsu 
uzņēmumam! RURIS ir bijis tirgū kopš 1993. gada un šajā laikā ir kļuvis par spēcīgu 
zīmolu, kas veido savu reputāciju, turot solījumus, kā arī nepārtraukti ieguldot, lai 
palīdzētu klientiem piedāvāt uzticamus, efektīvus un kvalitatīvus risinājumus. 

Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet mūsu produktu un izbaudīsiet tā 
veiktspēju ilgu laiku. RURIS saviem klientiem piedāvā ne tikai iekārtas, bet arī 
daudzveidīgus risinājumus. Svarīgs elements attiecībās ar klientu ir konsultācijas gan 
pirms, gan pēc pārdošanas, RURIS klientu rīcībā ir viss sadarbības partneru veikalu un 
servisa punktu tīkls. 

Lai izbaudītu iegādāto produktu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. 
Ievērojot norādījumus, jums tiks garantēta ilgstoša lietošana. RURIS nepārtraukti strādā 
pie savu produktu izstrādes un tādēļ patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt to 
formu, izskatu un veiktspēju. 
 
Vēlreiz paldies, ka izvēlējāties RURIS produktus! 
 

 

Informācija un klientu atbalsts 

Telefons: 0351.820.105 

e-pasts: info@ruris.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ruris.ro
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2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 

 

2.1 BRĪDINĀJUMI 

 
 
 
Uzmanību! Bīstami! 
 

                 
Izlasi lietotāja rokasgrāmatu pirms iekārtas lietošanas! 

 
Nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Lietošanas laikā 
nepieciešams vilkt aizsargbrilles, lai pasargātu no sīkām daļiņām, kas var 
izplatīties gaisā. Lai pasargātu dzirdi, nepieciešams lietot skaņu 
necaurlaidīgas austiņas.  
 

 
Nesabojājiet lietotāja rokasgrāmatu. Paturiet to nepieciešamības     
gadījumam! 
 

 Elektrobīstamība.      

 

  Nelietojiet viegli uzliesmojošus priekšmetus ierīces tuvumā!  

                     

                    Izvairieties no kontakta ar kustīgām/ ritošām detaļām!  

  

    Izvairieties no virsmām ar augstu temperatūru!  

  

    Nedarbiniet iekārtu slēgtās telpās.  
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3. IEKĀRTAS PĀRSKATS 

 

Iekārta sastāv no šādiem elementiem: 

 

1 – Priekšējā luktura ieslēgt/izslēgt (ON/OFF) poga  

2 – Motora ieslēgt /izslēgt (ON/OFF) poga 

3 – Sajūga pievads 4 – Ātrumu pārslēgs        

5 – Transmisijas siksna 6 – Ritenis 

7 – Rotācijas cilindrs 8 – Motors     

9 – Motora pārsegs 10 – Stūres raga regulētājs      

11 – Akselerators 12 – Droseles svira 
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4. TEHNISKIE DATI 

 

UZMANĪBU:  

Iekārta netiek piegādāta ar eļļu dzinēja blokā. Pirms nodošanas ekspluatācijā pārbaudiet 

un papildiniet dzinēja eļļu saskaņā ar instrukcijām rokasgrāmatā. 

Dzinēja eļļas vannā zem līmeņa ir eļļa, kas paredzēta tikai uzglabāšanai, nevis 

ekspluatācijai. 

Modelis RURIS 7800 CRT 

Svars (ar nažiem) 80 kg 
Dzinēja tips 4 taktu 
Dzinēja ražotājs General Engine 
Cilindra tilpums 208 cm3 
Maksimālā jauda * 8 CP / 6 kW 
Neto jauda * 7 CP / 5.2 kW 
Apgriezieni (minūtē) Maks. 3600 

Min. 2000 
Degvielas patēriņš l/h 250 ml / kWh 
Degviela Bezsvina benzīns 

 
* PIEZĪME: Neto jauda ir dzinēja jauda ar gaisa filtru un trokšņu slāpētāju. 

Maksimālā jauda ir dzinēja jauda bez gaisa filtra un trokšņu slāpētāja. 

 

Izmantojiet iekārtu tikai tam mērķim, kam tā paredzēta, izmantojot tikai oriģinālos RURIS 

piederumus. Jebkāds cita veida izmantojums var būt bīstams un var sabojāt iekārtu. 

Neizmantojiet to, lai apstrādātu augsni, kas satur akmeņus, stieples vai citus cietus 

materiālus. 

 

Mainiet motoreļļu ik pēc 25 darba stundām un transmisijas eļļu ik pēc 50 darba 

stundām vai 6 mēnešiem. 
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5. MONTĀŽA 

 

Video pamācību ir iespējams noskatīties šeit: https://www.ruris.ro/filme-montaj 

 

Sastāvdaļas 

 

 

 

 

https://www.ruris.ro/filme-montaj
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Uzstādiet priekšējo kronšteinu un kreisā/labā spārna balstus. 
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Uzstādiet priekšējo riteni un nostipriniet ar skrūvēm.  

 

Uzstādiet stūres ragus un nostipriniet tos ar roktura skavas sviru (atkarībā no raga 

modeļa). 
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Uzstādiet aizmugurējā spārna balstu.  

 

Uzstādiet aizsargplāksni. 
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Pārnesumkārba tiek uzstādīta un bloķēta ar skrūvi-drošinātāju.  

Lai to panāktu, ir nepieciešams demontēt skriemeli, izmantojot gredzenveida atslēgu.  

 

 

 

 

 

 

Monatați protecția curelelor și fixați-o cu șuruburi. 
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Uzstādiet siksnas aizsargu un nostipriniet to ar skrūvēm . 

Pievienojiet LED vadus. 
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Nostipriniet pārsegu ar 3 savilcējskrūvēm.  

 

Attēliem ir tikai informatīva nozīme, piegādātājam ir tiesības veikt strukturālas un 

funkcionālas izmaiņas šajā rokasgrāmatā norādītajā ierīcē.   

6. DEGVIELAS UN EĻĻAS PADEVE 

6.1 EĻĻAS PADEVE  

Motoreļļas padeve 

Pirms dzinēja iedarbināšanas piepildiet dzinēju ar RURIS 4T-MAX eļļu vai API 

klasifikācijas eļļu: CI-4/SL vai augstāku. 
 
Motobloks netiek piegādāts jau ar eļļu dzinējā. 
 
Motoreļļas tilpums ir 0,6L. 

 

UZMANĪBU: 

- Neizmantojiet atpakaļgaitu rakšanai vai transportēšanai vairāk par 10 m viena brauciena 

laikā. 
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- Pārbaudiet, vai eļļas līmenis ir pareizs, atskrūvējot aizbāzni (eļļas mērstieni), kas 

atrodas uz kartera, un pārbaudiet, vai eļļa sasniedz pirmo augšējo vītni augšējā 

iepildīšanas caurulē. Pārbaude tiek veikta, dzinējam atrodoties horizontāli. 

 

 

 

 

 

        

UZMANĪBU: 

Vienmēr pirms katras iedarbināšanas viegli pavelciet startera trosi pie dzinēja ne vairāk 

kā 4 reizes (starta poga OFF pozīcijā), lai eļļa iekļūtu visās cilindru pieslēgvietās, vārstos. 

Pretējā gadījumā, mēģinot pēkšņi iedarbināt dzinēju, tieši pavelkot startera trosi, jūs 

riskējat ar dzinēja aizturi/bloķēšanos vai nopietniem dzinēja bojājumiem.  

Transmisijas eļļas padeve 

Transmisijas eļļas tilpums ir 1600 ml. 

Izmantojiet RURIS G-Tronic transmisijas eļļu vai API klasifikācijas eļļu: GL-4 vai 

augstāku. Pārnesumkārbas maksimālais eļļas līmenis ir eļļas iepildīšanas atveres 

apakšā, kas atrodas pārnesumkārbas labajā pusē. 

Motobloks netiek piegādāts jau ar eļļu pārnesumkārbā. 

TRANSMISIJAS EĻĻA JĀMAINA IK PĒC 50 DARBA STUNDĀM 
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6.2 DEGVIELAS PADEVE 

Izmantojiet kvalitatīvu degvielu no legālām degvielas uzpildes stacijām.  

Lietojiet augstākās kvalitātes BEZSVINA BENZĪNA tipa degvielu, izmantojot metāla 

piltuvi, atklātās vietās un prom no uguns vai dzirksteļu avotiem, kas var izraisīt 

aizdegšanos. 

UZMANĪBU: 

Neveiciet degvielas uzpildīšanu vietā, kas var radīt kaitējuma risku, piemēram, augsnei, 

augiem.  

7.  PĀRBAUDES PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS 

1. Pārbaudiet, vai visas skrūves ir stingrie pievilktas. Ja nepieciešams, tad 
noregulējiet.  
 

2. Pārbaudiet katras stūres sviras (droseles, pārnesumu pārslēgšanas un 

atpakaļgaitas) funkcionalitāti. Ja rokturu pozīcijas ir nepareizas, noregulējiet 

tās pareizajās pozīcijās. 

3. Ielieciet pārnesumu pārslēgu neitrālajā pozīcijā. 

4. Eļļas papildināšana. 

- Piepildiet dzinēja eļļas karteri ar RURIS 4T-MAX smēreļļu. 

- Novietojiet motobloku uz līdzenas virsmas, kamēr ievadāt 

transmisijas eļļu pārnesumkārbā. 

- Lai pārbaudītu eļļas līmeni, izmantojiet mērstieni; eļļai jābūt pilnā 

līmenī. 

- Pārbaudiet eļļas noplūdes. 

- Pievienojiet eļļu gaisa filtram.  

5. Notīriet ierīci no putekļiem un netīrumiem, īpaši gaisa filtru. 
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8. IESTRĀDES PERIODS 

Motoblokam ar nelielu slodzi jādarbojas 5 stundas. Pēc šī perioda nomainiet eļļu gan 

transmisijā, gan dzinējā. Pēc tam uzpildiet transmisijas eļļas karteri ar RURIS G-Tronic 

vai API klasifikācijas GL-4 vai augstākas klases eļļu un motora eļļas karteri ar RURIS 4T-

MAX vai API klasifikācijas CI-4/SL vai augstākas klases eļļu. 

Izmantojiet tikai bezsvina benzīnu. 

Pirms lietošanas benzīnu ieteicams dekantēt un filtrēt caur metāla sietu. 

9. NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

Aizliegts darbināt dzinēju tukšgaitā bez slodzes ilgāk par 5 minūtēm, jo pastāv 

risks sabojāt piedziņas siksnas. 

Motoblokam uzstādītais dzinējs ir rūpnīcā iedarbināts, un tam nav nepieciešama 

tukšgaita. 

Pirms motobloka iedarbināšanas jums jāpārliecinās, ka tiek izpildīti šie nosacījumi:  

 piepildiet gaisa filtra tvertni ar tīru motoreļļu līdz norādītajam maksimālajam 

līmenim; 

 5 metru rādiusā abās motobloka pusēs neatrodas personas vai priekšmeti, ar 

kuriem tas varētu saskarties; 

 motobloks ir novietots horizontāli; 

 priekšējais ritenis ir uzstādīts un pacelts no zemes; 

 dzinēja tvertnē eļļa ir maksimālajā līmenī; 

 pārnesumkārbai ir pilns eļļas līmenis; 

 dzinēja tvertnē ir vismaz 500 ml benzīna; 

 griešanas naži ir nostiprināti ar stiprinājuma skrūvēm vai, ja ir uzstādīti 

transportēšanas riteņi, tie ir nostiprināti ar stiprinājuma skrūvēm un spiediens 

riepās ir no 1,5-2 bāriem; 

 visas motobloka skrūves ir pareizi pievilktas. 
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Dzinēja iedarbināšana 

● Novietojiet droseles vārstu virzienā, kā norādīts, aukstajai palaišanai. 

 

 

 

 

 

 

● Novietojiet benzīna krāna vārstu norādītajā virzienā 

 

 

 

 

 

 

 4 reizes uzmanīgi pavelciet startera trosi, lai visas iekšējās dzinēja atveres 
piepildītu ar eļļu. 

 Pilnībā nospiediet droseles sviru (H pozīcijā). 
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● Pagrieziet ON/OFF slēdzi ON pozīcijā. 

 Vienmērīgi un stingri pavelciet startera trosi no dzinēja, pēc tās iepriekšējas 

nospriegošanas (viegli velciet, līdz sasniedzat motora kompresijas 

pretestību). 

 Izvēlieties vajadzīgo pārnesumu un ar kreiso roku saspiediet griešanas naža 

sviru. Tie sāks griezties. 

 Viegli virziet droseļvārstu pretējā virzienā, līdz dzinējs darbojas tā parametru 

robežās, t.i., tam nav apstāšanās simptomu. 

 

UZMANĪBU: 

Atlaidiet griezēja sviru, un griezēji apstāsies. 

Ja sakabes laikā dzirdat nepārtrauktu slīdēšanas troksni vai ja siksna nekustas, 

vēlreiz pārbaudiet griezēja piedziņas trosi, jo tā var būt noregulēta īsam darbības 

gājienam. 

PIEZĪME:  

Sakabināšana vienmēr jāveic ar pilnu dzinēja apgriezienu skaitu, pretējā gadījumā 

pastāv risks sabojāt siksnu. 

No šī brīža jūs varat sākt apstrādāt augsni.  

 

10. SIMPTOMĀTISKAS PALAIŠANAS PROBLĒMAS. 

 

 Pārbaudiet, vai eļļa dzinējā ir pareizajā līmenī, jo motobloka dzinējam var būt 

eļļas sensors, kas izslēdz aizdedzes sveci, ja eļļa dzinējā nav pilnā līmenī.  

 Pārbaudiet, vai degvielas krāns ir atvērts norādītajā pozīcijā. 

 Pārbaudiet, vai tvertnē ir degviela un vai tā ir piemērota (atbilstoši 

norādījumiem un nav vecāka par 1-2 nedēļām). 

 Pārbaudiet, vai droseles svira ir pilnībā ieslēgta. 

 Pārbaudiet, vai amortizatora vāks ir aizvērtā stāvoklī.  
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 Pārbaudiet, vai gaisa filtrs nav aizsērējis ar netīrumiem. 

 Nomainiet aizdedzes sveci pret jaunu. 

11. UZTURĒŠANA 

▪ Pēc katras lietošanas reizes iztīriet gaisa filtru un nomainiet eļļu filtra kamerā 

ar tīru, ja nepieciešams, vai nomainot eļļu dzinējā. 

 

 

▪ Pēc katras lietošanas notīriet griešanas nažus un pārbaudiet tos.  

▪ Pēc katras lietošanas ieziediet ar vazelīnu vārpstu, uz kuras ir piestiprināti 

griešanas naži. 

▪ Noregulējiet troses, ja pamanāt, ka naži nedarbojas vai apstājas pie slodzes. 

▪ Mainiet transmisijas/motora eļļu ik pēc 50/25 stundām vai 6 mēnešiem. 

 

Transmisijas piedziņas siksnas uzstādīšana/noņemšana 

Tas tiek darīts šādi: 

▪ noņemiet aizsargkorpusa sānu vāku 

▪ noņemiet līdzšinējo siksnu 

▪ uzstādiet jauno transmisijas siksnu 

▪ uzlieciet aizsargpārsegu 
 

Ja noņemat siksnas spriegotāju, tas tiks uzstādīts un izlīdzināts pēc jaunās siksnas, 

saglabājot regulēšanas bukses sākotnējo pozīciju vai pagriežot to par 180 grādiem 
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saskaņā ar rokasgrāmatā minētajām darbībām, lai tas atrastos uz vienas ass, aizsargājot 

un nesabojājot piedziņas siksnu. 

PIEZĪME:  

Savienojumu nomaiņu drīkst veikt tikai pilnvarots serviss - servisā ir atšķirīgs skrūvju 

pievilkšanas spēks, kas nostiprina savienojumus. 

Ja pēc ilgstošas darbības spriegotājs vairs nedarbojas ar pilnu jaudu, siksna zem slodzes 

slīd, ir jānoregulē piedziņas trose. 

12.  IEPAKOJUMS UN UZGLABĀŠANA 

12.1 IEPAKOJUMS 

Motobloks iepakots aizzīmogotā kartona kastē ērtai pārvietošanai. 

Iekšā jūs atradīsiet: 

▪ lietotāja rokasgrāmatu; 

▪ garantijas sertifikātu; 

▪ motobloku; 

▪ atslēgu komplektu. 

 

12.2 UZGLABĀŠANA 

 

 Motobloks jāuzglabā sausā, pret mitrumu aizsargātā telpā ar jumtu, logiem un 

atbilstošu ventilāciju. 

 Degviela ir jāizlej no tvertnes, jāaizver degvielas krāns un jāļauj iekārtai 

darboties, līdz ir iztērēta visa karburatorā esošā degviela. 

 Aktīvās metāla daļas jāieeļļo ar vazelīnu. 

 Uzglabāšanas laikā eļļa jāatstāj dzinēja tvertnē. 

 Motoreļļa ir jānomaina, ja motobloks ir glabāts ilgāk par 6 mēnešiem. 
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13. AR IEKĀRTU SADERĪGIE PIEDERUMI 

Regulējams vagotājs    Vagotājs TS103 Kartupeļu arkls TS 103 

   

Kultivators TS103 Multifunkcionālais 

kultivators ar diviem 

vagotājiem 

Sniega lāpsta 

 

 

  

PTS2 augstas 

precizitātes sējmašīna 

TS3 3 rindu sējmašīna Gumijas riteņu 

komplekts 400x8 TS103 
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Metāla riteņu komplekts 

350 TS 103 

Metāla riteņu komplekts 

400 TS 103 

TS100 reduktors 

 
 

 

Universālie diferenciāļi ar 

bloķētāju TS103 

 

TS103 universālie 

diferenciāļi 

 

Diferenciāļi ar bloķētāju 

CRT280 

 

   

Ūdens sūknis Piekabe: 550 kg 

vilktspēja 

Piekabe: 450 kg vilktspēja 

 

 
 

Adapteris Navigator 88 CRT570 cilindra pļāvējs       Piederumu adapteris 
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14. PIEDERUMU UZSTĀDĪŠANA 

 

14.1 ARKLA PIEVIENOŠANA 

 

 

1.Uzstādiet piederumu adapteri un nostipriniet ar skrūvi. 

      

2. Pievienojiet arklu adapterim un nostipriniet ar divām skrūvēm. 
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14.2 KARTUPEĻU ARKLA PIEVIENOŠANA 

 

 

1.Izmantojiet piederumu adapteri. 

            

2. Pievienojiet arklu adapterim un nostipriniet ar divām skrūvēm. 
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14.3 KULTIVATORA PIEVIENOŠANA 

 

                     

 

1. Kultivators tiek pievienots, izmantojot komplektā esošo skrūvi un 

drošības fiksatoru.     
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14.4  REGULĒJAMĀ VAGOTĀJA PIEVIENOŠANA 

 

 

1. Vagotājs tiek pievienots, izmantojot komplektā esošo skrūvi un drošības 

fiksatoru.    
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 14.5 PIEKABES PIEVIENOŠANA 

                   

1. Piekabi pievieno, izmantojot komplektā esošo skrūvi un drošības fiksatoru                
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14.6 ŪDENS SŪKŅA PIEVIENOŠANA  

1.solis 

Atvienojiet rokturi, kā parādīts attēlā,  pēc tam uzstādiet sūkņa kāju ar 2 skrūvēm. 

Iepriekš pieskrūvējiet siksnas regulēšanas skrūvi. 

 

 

2.solis 

Uzstādiet sūkņa korpusu ar 4 skrūvēm.  
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3.solis 

Piestipriniet abas siksnas un noregulējiet ar skrūvi. 

 

 

14.7 SĒJMAŠĪNAS TS3 PIEVIENOŠANA 

 

1.Sējmašīnu pievieno, izmantojot komplektā esošo skrūvi un drošības fiksatoru.    

 



 

31 
 

14.8 SĒJMAŠĪNAS PTS2 PIEVIENOŠANA 

1. Sējmašīnu pievieno, izmantojot komplektā esošo skrūvi un drošības fiksatoru.    

 

 

 

 

14.9 SNIEGA LĀPSTAS PIEVIENOŠANA 

1.Sniega lāpstu pievieno, izmantojot komplektā esošās skrūves. 
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14.10 DZIĻUMA REGULĒŠANAS KRONŠTEINA UN VAGOTĀJA 

PIEVIENOŠANA 

1. Dziļuma regulēšanas kronšteins un vagotājs tiek pievienots, izmantojot 

komplektā esošās skrūves. 
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15. CRT PĻAUŠANAS SISTĒMA 

1. Uzstādīšanas rokasgrāmata atrodas piederumu kastē. 
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16. ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJAS 

 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

Manufacturer:SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, no. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Goal. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Authorized representative: eng. Stroe Marius Catalin - General Manager 

Authorized person for the technical file: eng. Florea Nicolae - Production Design Director 

 

Car description :RURIS 7800CRT multifunctional machine it has the role of digging the 
soil, the motorboat being the basic energy component and the rotating cutter with knives, 
as well as other accessories, digging or working equipment.  
Product: MOTOSAPA  
Type: RURIS                                                                 Model: 7800CRT 
Motor: thermal, on unleaded gasoline, 4 strokes        Engine power: 7 CP 
Transmission: with gears / chains and straps Working width :max. 83 cm 

Nr. speeds: 2 forward + 1 back         Nr. max. of knives: 24 (4 x 6 sets)            

 

We, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, manufacturer ,according to H.G. 1029/2008 - on 
the conditions of placing on the market of machinery, Directive 2006/42 / EC - machinery; 
safety and security requirements, SR EN ISO 12100 - Cars Standard. Security, EU 
Regulation 2016/1628 (amended by EU Regulation 2018/989) - establishing 
measures to limit gaseous and particulate emissions from engines and H.G. 
467/2018 on the implementing measures of the mentioned Regulation, we have certified 
the conformity of the product with the specified standards and we declare that it complies 

with the main safety and security requirements. 

 

I, the undersigned Stroe Catalin, the manufacturer's representative, declare on his own 
responsibility that the product complies with the following European standards and 

directives : 

-SR EN ISO 12100: 2011 - Car safety. Basic concepts, general design principles. Basic 
terminology, methodology. Technical principles 
-SR EN ISO 4254-1: 2010 / AC: 2011 - Agricultural machinery. Security. General 
requirements 
-SR EN ISO 4254-5 / AC: 2010 - Agricultural machinery. Security. Soil processing 
machines with trained active organs 
-SR EN 709 + A4: 2010 - Agricultural and forestry machinery. Motoculators equipped 
with worn cutters, cultivators and milling cutters on the motor wheel (s). Security 
-SR EN 14861 + A1: 2010 - Forest machines. Self-propelled machines. Security 
requirements 
-SR EN 14930 + A1: 2009 - Agricultural and forestry machinery and gardening machines. 
Machines held by hand and with a pedestrian conductor. Determination of the risk of 
contact with hot surfaces  
-SR EN 1050: 2000 - Car safety. Principles for risk assessment 
-SR EN 12733: 2009 - Agricultural and forestry machinery 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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-SR EN ISO 3746: 2009 - Acoustics. Determination of sound power levels emitted by 
noise sources using sound pressure  
- SR EN 1679-1 + A1: 2011 - Internal combustion engines with alternative motion. 
Security. Part 1: Compression ignition engines 
- Directive 2000/14 / EC - Noise emissions in the outdoor environment 
- Directive 2006/42 / EC - on cars - placing cars on the market 
- EU Regulation 2016/1628 - establishing measures to limit gaseous and particulate 
emissions from engines 
 
Other Standards or specifications used :  
-SR EN ISO 9001 - Quality Management System 
-SR EN ISO 14001 - Environmental Management System 
-OHSAS18001 - Occupational Health and Safety Management System. 
 
MARKING AND LABELING OF ENGINES 
Spark ignition petrol engines received and used on RURIS equipment and machinery, 
according to EU Regulation 2016/1628 (amended by EU Regulation 2018/989) and 
HG 467/2018 are marked with : 
    - Brand and the name of the manufacturer :C.D.G.M Co. LTD .    
    - Type BS170F / P 
              - Engine power: 7 hp 
   - Type-approval number obtained by the specialized manufacturer : 
  e24 * 2016/1628 * 2017/656SYA1 / P * 0088 * 00 
              - Engine identification number - unique number. 
                 General Engine Concept 
           
 

Note: the technical documentation is held by the manufacturer. 
Specification: This declaration complies with the original. 
Shelf life: 10 years from the date of approval.   
Place and date of issue: Craiova, 03.10.2019 
Year of affixing of the CE marking: 2019 

Nr. registration: 906 / 03.10.2019 

 
Authorized person and signature :               Eng. Stroe Marius Catalin 
                                                                               General Manager of 
                                                                               SC RURIS IMPEX SRL 
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DECLARATION OF CONFORMITY           
 

 

Manufacturer:SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, no. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Goal. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Authorized representative: eng. Stroe Marius Catalin - General Manager 

Authorized person for the technical file: eng. Florea Nicolae - Production Design Director 

 

Car description :RURIS 7800CRT multifunctional machine it has the role of 
digging the soil, the motorhoe being the basic energy component and the milling 
cutter has the role of digging the soil, the motorhoe being the basic energy 
component and the rotating cutter with knives, as well as other accessories, 
digging or working equipment. 
Product: MOTOSAPA    
Type:RURIS                                                                            Model: 7800 CRT   
Motor: thermal, on unleaded gasoline, 4 strokes   Engine power: 7 CP 

Nr. speeds: 2 forward + 1 back             Nr. max. of knives: 24 (4 x 6 sets)            

 

Acoustic power level (relative): 84 dB (A) Acoustic power level :84 dB 

Acoustic power levelis certified by I.N.M.A Bucharest through Test Bulletin no. 2 / 
05.09.2019 in accordance with the provisions of Directive 2000/14 / EC and SR EN ISO 

3744: 2011 

 

We, SC RURIS IMPEX SRL Craiova as a manufacturer ,in accordance with Directive 
2000/14 / EC, H.G. 1756/2006 on limiting the level of environmental noise emissions 
produced by equipment intended for use outside buildings as well Directive 2006/42 / EC, 
H.G. 1029/2008 - on the conditions of placing on the market of machinery, we have verified 
and certified the conformity of the product with the specified standards and declare that it 

complies with the main requirements. 

I, the undersigned Stroe Catalin, the manufacturer's representative, declare on his own 
responsibility that the product complies with the following European standards and 
directives : 
-Directive 2000/14 / EC - Noise emissions in the outdoor environment 
-SR EN ISO 22868: 2011 - Forest machines and gardening machines. Acoustic test code 
for hand-held portable machines equipped with an internal combustion engine. Expertise 
method 
-SR EN ISO 3744: 2011 - Acoustics. Determination of sound power levels emitted by noise 
sources using sound pressure 
- EU Regulation 2016/1628 (amended by EU Regulation 2018/989) - establishing 
measures to limit gaseous and particulate emissions from engines 
 
Other Standards or specifications used : 
-SR EN ISO 9001 - Quality Management System 
-SR EN ISO 14001 - Environmental Management System 
-OHSAS18001 - Occupational Health and Safety Management System. 
 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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Note: the technical documentation is owned by the manufacturer. Specification: 
This declaration complies with the original. Shelf life: 10 years from the date of 
approval. 
Place and date of issue: Craiova, 03.10.2019 
Year of affixing of the CE marking: 2019. 

Nr. Registration: 907 / 03.10.2019  

 
Authorized person and signature :  

                    Eng. Stroe Marius Catalin 
                    General Manager of 

SC RURIS IMPEX SRL    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


