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Instruccions d’ús – Trituradora BOSCH AXT 2200 HP 
 
Abans de triturar 
-Assegureu-vos d’haver endollat la màquina a una xarxa 
de 220-230 V. Feu servir un cable de secció gruixuda 
perquè la màquina no perdi potència. 
-Elimineu les restes de terra i pedres de les restes 
vegetals. No les introduïu a la trituradora perquè podrien 
danyar-la. 
-Col·loqueu la bossa de recollida del triturat sota la boca 
de sortida i subjecteu-la als ganxos de subjecció (9). 
 
Posada en marxa i aturada 
-El selector de sentit de gir (2) ha d’estar inicialment a la 
dreta. 
-Per engegar-la, premeu el botó VERD (1). 
-Per aturar-la, premeu el botó VERMELL (1). 
 
Selecció del sentit de gir 
-Abans de canviar el sentit de gir s’ha de desconnectar la 
màquina i esperar uns segons a que els capçals s’aturin 
completament. 
-Si es posa el selector de gir a la posició dreta, la 
màquina engoleix les restes per triturar-les.  
 

 
 

-Si es posa el selector de gir a la posició esquerra, la 
màquina gira al revés per alliberar el material embussat.  
 

 

Altres indicacions   
-Poseu-vos sempre unes ulleres de protecció i guants 
quan feu servir la trituradora. 
-La màquina no tritura bé les restes de jardineria més 
toves, com fulles verdes. Si n’heu posat i no es trituren, 
introduïu restes seques per tal que la màquina engoleixi 
tots els materials conjuntament. D’aquesta manera s’evita 
que la màquina s’obstrueixi. 
-Alterneu la trituració de branques amb la trituració de 
restes toves seques (fulles, branquillons, etc). 
-No intenteu triturar més restes vegetals de les que pot 
absorbir la tremuja de recepció (10). Tritureu les restes en 
quantitats petites perquè la màquina pugui triturar-les 
correctament. 
-En cas d’obstrucció, atureu la màquina, poseu el selector 
de gir a la posició esquerra, i torneu-la a engegar. 
D’aquesta manera el material és expulsat i la màquina es 
desembussa. 
-No tapeu les reixes de ventilació de la màquina. 
 
Neteja 
-Retorneu l’aparell en condicions de neteja adients per tal 
que el següent usuari la pugui utilitzar en bones 
condicions. 
 

 

 

 

AVÍS  
MOLT IMPORTANT 
 

Llegiu  les instruccions de seguretat del 
dors i assegureu-vos d’haver-les entès . 
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