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Glebogryzarka spalinowa 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za dokonanie zakupu glebogryzarki spalinowej. Zanim zaczniesz z niej 
korzystać, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu.
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Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

   Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, 
zanim nie znajdziesz wszystkich elementów produktu. 

  Przechowuj urządzenie w suchym miejscu z dala od dzieci.
   Przeczytaj wszystkie uwagi i wskazówki. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może spowodować 

porażenie prądem elektrycznym, pożar lub ciężkie obrażenia.

OPAKOWANIE

Wyrób został umieszczony w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie 
to jest surowcem i dlatego podlega recyklingowi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem przeczytaj następujące zasady bezpieczeństwa i wskazówki 
dotyczące użytkowania. 
Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłowym użyciem urządzenia. Instrukcję należy ze starannością 
zachować do wglądu. Przynajmniej w czasie okresu gwarancyjnego zaleca się zachować oryginalne 
opakowanie włącznie z wewnętrznym materiałem pakowym, paragon i kartę gwarancyjną.
W razie transportu zapakuj maszynę z powrotem do oryginalnego pudełka dostarczonego przez producenta, 
zapewniając w ten sposób maksymalną ochronę produktu podczas ewentualnego transportu (np. 
przeprowadzki lub wysyłki do serwisu).

Uwaga: Jeśli przekazujesz maszynę innym osobom, przekaż ją wraz z instrukcją. Przestrzeganie 
załączonej instrukcji obsługi stanowi przesłankę do prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja 
obsługi zawiera również wskazówki dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek 
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
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2.  WYJAŚNIENIE TABLICZEK ZE WSKAZÓWKAMI 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA MASZYNIE

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy 
o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Pozostałe osoby powinny znajdować się poza 
obszarem pracy.

Wirujące części! Noże glebogryzarki zatrzymają 
się po pewnym czasie od wyłączenia silnika.

Emisja gazów toksycznych. Nie korzystaj 
z glebogryzarki w pomieszczeniach zamkniętych 
lub ze słabą wentylacją.

Powierzchni gorące, ryzyko oparzeń!

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz silnik 
i odłącz świecę zapłonową.

Nigdy nie dolewaj paliwa przy włączonym silniku.



PL 70

FZK 6010 B

Wyjaśnienie tabliczek ze wskazówkami znajdujących się na urządzeniu

Uwaga, w przypadku nieprzestrzegania zaleceń grozi 
ryzyko obrażeń osób, śmierci lub uszkodzenia urządzenia.

Używaj ochronników słuchu.
Używaj środków ochrony wzroku.
Używaj środków ochrony dróg oddechowych.

Zachowaj stale odstęp od poruszających się części.

Poruszaj się po zboczu wzdłuż poziomic, nie zaś w górę 
i w dół.

Produkt spełnia wszystkie odpowiednie dyrektywy 
europejskie.

Benzyna jest substancją skrajnie łatwopalną, dlatego 
przed dolaniem paliwa pozostaw silnik na 2 minuty do 
wystygnięcia.
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3. OPIS GLEBOGRYZARKI (Rys. 1)

1. Linka rozruchowa 
2. Włącznik/wyłącznik silnika 
3. Dźwignia opuszczania noży 
4. Uchwyty stalowe   
5. Pręt wspierający
6. Noże kultywacyjne
7. Kółko transportowe
8. Pompka wtrysku paliwa

Rys. 1

4. MONTAŻ/PRZYGOTOWANIE
Przed zmontowaniem i uruchomieniem glebogryzarki spalinowej dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi 
i zawarte w niej polecenia.

WAŻNA INFORMACJA: Glebogryzarka została dostarczona BEZ PALIWA I OLEJU w silniku.
Twoja nowa glebogryzarka została przetestowana w zakładzie produkcyjnym, dlatego w silniku może się 
znajdować minimalna ilość resztek oleju.

WYJMIJ GLEBOGRYZARKĘ Z KARTONOWEGO OPAKOWANIA

Wyjmij glebogryzarkę z kartonowego opakowania i sprawdź, czy w opakowaniu nie pozostały wolne części.
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Montaż glebogryzarki

5. MONTAŻ GLEBOGRYZARKI
WAŻNA INFORMACJA: Ostrożnie rozłóż rękojeść glebogryzarki tak, aby nie przytrzasnąć ani nie 
uszkodzić linek glebogryzarki.

Uwaga! Montaż glebogryzarki przeprowadź na płaskiej powierzchni.

INSTALACJA PRĘTA WSPIERAJĄCEGO 

1.  Pręt wspierający (Rys. 2 punkt 1) przeciągnij przez otwór w tylnej części glebogryzarki i zablokuj go 
zawleczką (Rys.2 punkt 2) na wybranej wysokości.

Rys. 2 Rys. 3

INSTALACJA KÓŁKA WSPOMAGAJĄCEGO

1.  Kółko (Rys. 3, punkt 1) umieść w przygotowanym otworze w dolnej części glebogryzarki i zamocuj je 
załączoną śrubą (Rys.3, punkt 2).

2.  Sprężynę naciągnij na oś kółka i zablokuj zawleczką (Rys. 3, punkt 3).

MONTAŻ UCHWYTU

1.  Uchwyty najpierw przymocuj w części środkowej − Rys. 4. Po prawej stronie musi być umieszczony uchwyt 
z przyciskiem włącznika/wyłącznika silnika. Po lewej stronie zaś uchwyt z dźwignią sterowania nożami 
kultywacyjnymi. 

2.  Umocuj oba uchwyty przy pomocy dwóch śrub po każdej stronie − Rys. 5. Pod głowicą śruby musi 
znajdować się podkładka.

Rys. 4 Rys. 5
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6. PRZED URUCHOMIENIEM GLEBOGRYZARKI
WLEWANIE OLEJU  

Glebogryzarka została dostarczona bez oleju silnikowego. Przed pierwszym 
uruchomieniem wlej olej silnikowy SAE30 lub 15W-40 (ok. 600 ml) przestrzegając 
poniższych wskazówek.

1.  Przed rozpoczęciem wlewania oleju postaw glebogryzarkę 
na równej powierzchni.

2.  Wyjmij korek z miarką oleju z otworu służącego do 
wlewania oleju (Rys. 6).

3.  Po dolaniu oleju umieść miarkę z powrotem w otworze 
i dokręć ją.

4.  Poziom oleju musi się znajdować pomiędzy górną (MAX) 
i dolną (MIN) granicą (Rys. 6). 

Uwaga! NIE PRZEPEŁNIAJ pojemnika z olejem, 
w przeciwnym wypadku po uruchomieniu 
glebogryzarki z rury wydechowej zacznie się 
wydobywać duża ilość dymu.

WAŻNA INFORMACJA: Sprawdź poziom oleju przed każdym użyciem glebogryzarki. W razie potrzeby 
dolej olej. Dolewaj olej do kreski MAX znajdującej się na miarce oleju. 

WAŻNA INFORMACJA: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy, a następnie po każdych 25 
godzinach pracy. 

UZUPEŁNIANIE PALIWA

Odpowiednim paliwem dla tego typu silnika jest NATURAL 95
Po odkręceniu korka zbiornika na paliwo dolej paliwo aż do szyjki zbiornika na paliwo. Nie przepełniaj zbiornika.
Dolewaj zawsze świeżą, czystą i certyfi kowaną benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej min. 95.

Uwaga! Jeśli podczas dolewania oleju czy paliwa zabrudzisz glebogryzarkę, natychmiast ją wytrzyj. 
Nie przechowuj, nie dolewaj paliwa ani nie manipuluj nim w pobliżu otwartego ognia.

Uwaga! Paliwo zmieszane z alkoholem czy paliwo z domieszką etanolu czy metanu może wiązać 
wilgoć, co może prowadzić podczas magazynowania do separacji i powstawania kwasów. Podczas 
przechowywania opary kwasów mogą uszkodzić system paliwowy silnika glebogryzarki. Takie paliwo nie 
może być w glebogryzarce używane.

WAŻNA INFORMACJA: Jeśli nie będziesz używać glebogryzarki dłużej niż 30 dni, opróżnij zbiornik 
paliwa, uruchom silnik i pozostaw go włączony, dopóki nie dojdzie do opróżnienia rur paliwowych i gaźnika 
(silnik sam zgaśnie). Ten sposób postępowania zapobiega powstaniu problemów z silnikiem 
w przyszłości. 
Przed ponownym użyciem dolej do zbiornika świeże paliwo. Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale 
Przechowywanie. 

Rys. 6

Przed uruchomieniem glebogryzarki 
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7. PRZED UŻYCIEM GLEBOGRYZARKI SPALINOWEJ
UWAGA! Nigdy nie demontuj ani nie przemieszczaj urządzeń zabezpieczających zamontowanych na 
glebogryzarce (na przykład bezpiecznika dźwigni startującej).

UWAGA: Noże glebogryzarki będą się przez chwilę obracać po jej wyłączeniu! Podczas włączania 
upewnij się, że Twoje nogi znajdują się w bezpiecznej odległości od noży glebogryzarki.

UWAGA: Zawsze prowadź kultywator za uchwyt obiema rękoma. Nigdy nie operuj glebogryzarką jedną 
ręką. Prowadź glebogryzarkę wyłącznie z prędkością pieszego spaceru.

UWAGA: Przed włączeniem glebogryzarki przekonaj się, czy jej noże nie dotykają żadnego przedmiotu 
i czy mogą się swobodnie poruszać.  

UWAGA: DO PRZEMIESZCZENIA NA OKREŚLONĄ POWIERZCHNIĘ KORZYSTAJ Z KÓŁKA 
WSPOMAGAJĄCEGO, NIE WŁĄCZONYCH NOŻY KULTYWACYJNYCH.

UWAGA: PRZED WŁĄCZENIEM NOŻY OPRZYJ GLEBOGRYZARKĘ O TYLNY PRĘT, 
ODCIĄŻAJĄC JĄ W TEN SPOSÓB. PO NABRANIU PRZEZ NOŻE PEŁNEJ PRĘDKOŚCI 
MOŻNA JE POWOLI ZANURZAĆ W GLEBIE.

UWAGA: Glebogryzarka może podskoczyć w górę lub do przodu, jeśli noże natrafi ą na bardzo twardą czy 
zmarzniętą glebę lub jeśli w glebie znajdują się ukryte przeszkody, jak np. duże kamienie.

8. OBSŁUGA I EKSPLOATACJA GLEBOGRYZARKI
START GLEBOGRYZARKI

1.  Jeśli silnik nie jest przed uruchomieniem rozgrzany, wciśnij 2-3 razy pompkę wtrysku paliwa 
(Rys. 7 – punkt 1).  Jeśli silnik jest rozgrzany, nie ma potrzeby korzystania z pompki wtrysku paliwa.

2.  Włącznik silnika na prawym uchwycie ustaw w pozycji ON − Rys. 7.2.  Następnie pociągnij za linkę 
rozruchową − Rys. 7.3. Silnik powinien się uruchomić najpóźniej po 3-4 pociągnięciach. 

3.  Silnik wyłącz przez ponowne wciśnięcie włącznika na prawym uchwycie 

Rys. 7.2 Rys. 7.3Rys. 7.1

Uwaga! Po pierwszym uruchomieniu silnika może pojawić się niewielka ilość dymu z powodu wypalenia 
warstw ochronnych silnika. Jest to standardowa sytuacja, która nie sygnalizuje żadnego problemu.
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KÓŁKO WSPOMAGAJĄCE I PRĘT WSPIERAJĄCY

Do przemieszczania glebogryzarki używaj wyłącznie kółka wspomagającego. Przed rozpoczęciem pracy 
schowaj kółko (Rys. 8).  Można z niego jednak korzystać także podczas pracy w celu kontroli głębokości pracy. 
Pręt wspierający pomaga podczas pracy hamując glebogryzarkę.

Rys. 8

OBSŁUGA NOŻY KULTYWACYJNYCH

Do obsługi noży kultywacyjnych służy dźwignia na lewym uchwycie glebogryzarki (Rys. 9, punkt 1)

Uwaga! Z powodów bezpieczeństwa dźwignia ta jest wyposażona w bezpiecznik zapobiegający 
przypadkowemu włączeniu noży

Przed włączeniem odbezpiecz przez pociągnięcie bezpiecznik dźwigni (Rys. 9, punkt 2)
Przez wciśnięcie dźwigni w kierunku do uchwytu wprowadzisz noże kultywacyjne w ruch 

Rys. 9

ZAKRES UŻYCIA GLEBOGRYZARKI SPALINOWEJ

UWAGA: Przed użyciem glebogryzarki usuń z terenu wszystkie widoczne kamienie lub przedmioty obce.

UWAGA: GLEBOGRYZARKA SPALINOWA NIE JEST PRZEZNACZONA DO USUWANIA 
DARNI TRAWY ANI TRANSFORMACJI POWIERZCHNI TRAWIASTYCH W ZAGONY 

Z glebogryzarki spalinowej korzystaj do przygotowania uprawianych zagonów przed wysiewem. Przy pomocy 
glebogryzarki można także przygotować do wysiewu zaorane lub przekopane zagony oraz wprowadzić różne rodzaje 
nawozów w glebę. Na uprawianych zagonach można także przy pomocy glebogryzarki wprowadzić nowy substrat. 

Do przygotowania zagonu do wysiewu zalecamy skorzystanie z jednego z następujących schematów:
Schemat spulchnianie A – Przejedź glebogryzarką dwukrotnie po spulchnianym terenie, po raz drugi prostopadle 
do pierwszego spulchniania, 
Schemat spulchnianie B – Przejedź glebogryzarką dwukrotnie po spulchnianym terenie, po raz drugi zachodząc 
na pierwsze spulchnianie



PL 76

FZK 6010 B

Obsługa i eksploatacja glebogryzarki | Wskazówki bezpieczeństwa 

W celu głębokiego spulchnienia gleby zadbaj o to, aby noże odciągnęły glebogryzarkę aż na koniec zasięgu 
Twoich rąk a następnie przyciągnij glebogryzarkę mocno do siebie. Najlepszy efekt osiągniesz przez wielokrotne 
puszczanie glebogryzarki w ruchu do przodu a następnie pociągnięcie z powrotem.

Jeśli glebogryzarka wbije się tak głęboko, że pozostanie w miejscu, delikatnie nią zakołysz z boku na bok, aby ją 
odblokować. Glebogryzarka zacznie ponownie poruszać się do przodu. 

Podczas pracy na zboczu stój zawsze w poprzek zbocza, aby zachować stabilną, bezpieczną pozycję. 
Nie pracuj na ekstremalnie stromych zboczach.

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO

Uwaga! W celu wymiany fi ltru powietrza zalecamy skontaktowanie z autoryzowanym serwisem.

Korek spustowy znajduje się pod silnikiem (Rys. 10 – 
punkt 1). Umieść pod silnikiem odpowiedni zbiornik na 
zużyty olej i zdejmij korek. Pochyl glebogryzarkę tak, aby 
cały olej mógł wypłynąć ze zbiornika.
Po wypuszczeniu oleju umieść korek z powrotem 
w otworze, upewnij się, że jest on umieszczony 
prawidłowo na swoim miejscu i ewentualnie wytrzyj 
krople rozlanego oleju. Dolej do zbiornika olej typu 
SAE30 lub 15W-40. Po włożeniu miarki oleju do otworu 
i jej przykręceniu poziom oleju powinien znajdować się 
pomiędzy kreskami Min. i Max. (Rys. 10). Nie przepełniaj 
zasobnika na olej. Uruchom silnik i pozostaw go na 
chwilę włączony. Zatrzymaj silnik, odczekaj 1 minutę i 
zmierz poziom oleju w zbiorniku. W razie potrzeby dolej 
olej do odpowiedniego poziomu.

9. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

 Produkt ten służy wyłącznie do celów podanych w niniejszej instrukcji Nie używaj do innych celów niż te, do 
których jest przeznaczony. W innym wypadku grozi jego uszkodzenie lub wypadek.

 Nigdy nie należy pozwolić operować tym urządzeniem dzieciom ani osobom nieznającym niniejszej instrukcji 
obsługi.

 Osoba obsługująca glebogryzarkę odpowiada za bezpieczeństwo osób znajdujących się w obszarze jej pracy. 
Nigdy nie używaj glebogryzarki bezpośrednio w pobliżu innych osób, dzieci lub wolno biegających zwierząt.

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź teren, na którym glebogryzarka ma być używana, i usuń z niego 
kamienie, druty, patyki, odłamki szkła, kości i inne przedmioty obce, które mogłyby się zaklinować lub zostać 
wyrzucone i spowodować zranienia.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 Wszystkie nakrętki, sworznie i śruby należy dokręcić tak, aby urządzenie znajdowało się w bezpiecznym 
stanie i było zdolne do pracy.

 Podczas pracy z glebogryzarką należy nosić spodnie z długimi nogawkami i solidne buty.

Rys. 10
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 Nigdy nie uruchamiaj glebogryzarki w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach, gdzie mogą się 
gromadzić opary. Emisje pochodzące z silnika zawierają tlenek węgla, który jest substancją zagrażającą życiu.

 Pracuj wyłącznie przy dostatecznym oświetleniu (przy świetle dziennym lub przy dostatecznym sztucznym 
oświetleniu).

 Nie używaj glebogryzarki w deszczu.
 Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy w terenie z różnicami poziomów (na zboczach). Zawsze 

pracuj w poprzek zbocza, równolegle do poziomicy, nie zaś z góry na dół, prostopadle do niej.
 Nigdy nie pozostawiaj włączonej glebogryzarki bez obsługi. Jeśli zamierzasz odejść od glebogryzarki, 

wyłącz silnik.
 Nigdy nie zmieniaj ustawień prędkości silnika.
 Nigdy nie przemieszczaj glebogryzarki z włączonym silnikiem.
 W następujących wypadkach należy zatrzymać silnik i odłączyć świecę zapłonową:

- przed rozpoczęciem konserwacji, naprawy lub kontroli urządzenia.
- przed przenoszeniem, podnoszeniem lub przemieszczaniem.
- jeśli dojdzie do kolizji z przedmiotem obcym, zatrzymaj silnik i dokładnie przejrzyj glebogryzarkę, 

aby wykluczyć możliwość jej uszkodzenia. W razie uszkodzenia, przewieź glebogryzarkę do 
wyspecjalizowanego serwisu w celu dokonania jej naprawy.

- W razie niestandardowych wibracji glebogryzarki sprawdź natychmiast i usuń przyczynę wibracji.
- W celu zapewnienia bezpiecznej pracy kontroluj regularnie dokręcenie czopów, śrub i nakrętek na 

glebogryzarce.

UWAGA: PALIWO JEST CIECZĄ WYSOCE ŁATWOPALNĄ.

 Przechowuj paliwo w przeznaczonym do tego zbiorniku.
 Uzupełniaj paliwo wyłącznie w przestrzeni otwartej lub dobrze wentylowanej. Podczas kontaktu z paliwem 

nie pal papierosów ani nie używaj telefonu komórkowego.
 Paliwo należy uzupełniać wyłącznie przy wyłączonym silniku. Nigdy nie otwieraj zbiornika na paliwo i nie 

dolewaj go, jeśli silnik jest gorący lub pracuje.
 Jeśli dojdzie do rozlania benzyny, nie uruchamiaj silnika. Usuń glebogryzarkę z miejsca, gdzie doszło 

do rozlania paliwa unikając w ten sposób jego ewentualnego zapalenia. Kontynuuj pracę dopiero po 
wyparowaniu rozlanego paliwa i rozproszeniu oparów paliwa.

 Po uzupełnieniu paliwa dobrze dokręć zakrętkę zbiornika paliwa i zakrętkę kanistra z paliwem.

UWAGA: Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy wyłącz silnik i odłącz świecę zapłonową.

10. KONSERWACJA
KONSERWACJA

 Wszystkie nakrętki, sworznie i śruby należy dokręcić tak, aby urządzenie znajdowało się w bezpiecznym 
stanie i było zdolne do pracy. Regularna konserwacja jest podstawą zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownika, zachowania zdolności urządzenia do pracy i jego wysokiej efektywności.

 Jeśli zbiornik paliwowy urządzenia jest napełniony benzyną, nigdy nie należy przechowywać go wewnątrz 
budynku, gdzie opary mogłyby być w kontakcie z otwartym ogniem, iskrami lub źródłami wysokich 
temperatur.
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Konserwacja

 Przed odstawieniem do przechowania w jakimkolwiek pomieszczeniu zamkniętym pozostaw silnik do 
wystygnięcia.

 W celu obniżenia ryzyka pożaru zadbaj o to, aby na glebogryzarce, a w szczególności jej silniku, tłumiku, 
akumulatorze oraz w miejscu przechowywania zapasowej benzyny nie znajdowały się resztki trawy, liści lub 
nadmierna ilość smaru.

 Regularnie kontroluj stan noży.
 Wylewaj paliwo w dobrze wentylowanym pomieszczeniu przy chłodnym silniku.
 Podczas zdejmowania lub instalacji noży używaj grubych rękawic ochronnych.

UWAGA: Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy wyłącz silnik i odłącz świecę zapłonową.

 Regularnie sprawdzaj glebogryzarkę i zapewnij, aby wszystkie zanieczyszczenia, szczególnie noży 
kultywacyjnych, były regularnie usuwane.

 Regularnie sprawdzaj stan noży, ponieważ ma to znaczący wpływ na efektywność glebogryzarki.
 W regularnych odstępach czasu sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek. Zużyte lub źle dokręcone 

nakrętki i śruby mogą spowodować poważne uszkodzenie silnika lub jego ramy.

UWAGA: Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Części zamienne złej jakości mogą 
spowodować poważne uszkodzenia glebogryzarki i zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

SERWIS

 Jeśli po nabyciu produktu stwierdzisz w nim jakąkolwiek wadę, skontaktuj się z działem serwisowym. 
Podczas korzystania z produktu postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w dołączonej instrukcji użycia.

 Reklamacja nie obejmuje sytuacji, gdy użytkownik dokonał przeróbki produktu lub nie postępował zgodnie 
z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE DOTYCZY

 Naturalnego zużycia funkcjonalnych części maszyny wynikającego z jej eksploatacji.
 Czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją maszyny (np. czyszczenia, smarowania, 

kalibracji itp.) Wad spowodowanych na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych (np. warunków 
klimatycznych, zapylenia, niewłaściwego użycia itp.)

 Uszkodzeń mechanicznych będących następstwem upadku maszyny, zderzenia, uderzenia itp.
 Szkód powstałych na skutek niefachowej obsługi, przeciążenia, użycia niewłaściwych części lub 

nieodpowiednich narzędzi itp.
 W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały należycie zabezpieczone przed mechanicznym 

uszkodzeniem podczas transportu, ryzyko ewentualnej szkody ponosi wyłącznie ich właściciel.

PRZECHOWYWANIE

 Jeśli nie zamierzasz używać maszyny przez dłuższy czas, przechowuj ją zgodnie z zaleceniami podanymi 
poniżej. Dzięki temu przedłużysz żywotność urządzenia.

 Wylej całość paliwa ze zbiornika paliwa i gaźnika. 
 Odkręć świecę zapłonową i nalej do otworu niewielką ilość oleju silnikowego. Delikatnie pociągnij

2 do 3 razy za rozrusznik.
 Wytrzyj zewnętrzne powierzchnie czystą ściereczką. Przechowuj maszynę w czystym i suchym miejscu.
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11. DANE TECHNICZNE
Typ silnika OHV, chłodzony powietrzem, 4-suwowy
Moc nominalna 2,50 kW
Obroty silnika 3000 obr./min.
Pojemność skokowa 139 cm3

Rozruch Przez pociągnięcie
Pojemność zbiornika paliwa 1,2 litra
Zalecane paliwo Benzyna - bezołowiowa, min. 95 oktanów 
Pojemność zbiornika oleju 0,6 l
Zalecany olej SAE30, 15W-40
Szerokość pracy 36 cm
Obroty osi z nożami 140 obr./min.
Średnica noży / max. głębokość robocza 26 cm
Deklarowany poziom hałasu 93 dB(A)
Maksymalny poziom wibracji 12,5 m/s (K=1,5)
Ciężar 31 kg

Możliwość zmiany tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 
uprzedzenia.
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12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent:
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Republika Czeska
DIČ (NIP): CZ26726548

Produkt/marka: GLEBOGRYZARKA SPALINOWA (KULTYWATOR BENZYNOWY)/FIELDMANN

Typ/model:  FZK 6010 B
 2,5 kW, 139cc

Produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw i przepisów:
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) nr 2014/30/EU
Dyrektywa maszynowa Rady WE 2004/26/WE dotycząca ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
gazowych
Dyrektywa Rady w sprawie maszyn 2006/42/WE

i norm:
EN ISO 11806:2011

Oznaczenie CE: 16

Miejsce wydania:  Praga   Imię i nazwisko:  Ing. Zdeněk Pech 

      Prezes zarządu 

Data wydania:  1. 8. 2016  Podpis:

Deklaracja zgodności
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13. LIKWIDACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na wskazane przez gminę wysypisko odpadów.

Maszyna i jej wyposażenie są wyprodukowane z różnych materiałów, np. z metalu i plastiku. 
Uszkodzone części należy oddać do punktu selektywnej zbiórki. Szczegółowych informacji 
udziela odpowiedni urząd.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 
uprzedzenia.

Instrukcja użycia w języku oryginalnym.
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Uwagi
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