HRG416– HRG466

INSTRUKCJA OBSŁUGI
(Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

Kosiarka

3MVH4610

OPIS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kosz na skoszoną trawę
Dźwignia regulacji wysokości koszenia
Zawór paliwa
Filtr powietrza
Świeca zapłonowa
Tłumik
Korek wlewu / wymiany oleju silnikowego
Korek wlewu paliwa
Osłona wyrzutu trawy
Rączka startera ręcznego
Dźwignia hamulca ostrzy
Dźwignia sprzęgła jazdy (tylko typy SKEA, SKEX)
Zaślepka do mulczowania (tylko w typie SKEX; w typie SKEA dostępna opcjonalnie)

A.

Tabliczka znamionowa (patrz str. 8)

UŻYTKOWANIE

Symbol ten oznacza konieczność zachowania ostrożności
podczas konkretnych operacji. Prosimy, stosuj się do
zaleceń bezpieczeństwa ze str.8 oraz do odpowiednich
paragrafów znajdujących się pod symbolem z lewej strony
ilustracji.

Olej silnikowy
SAE 10W30/15W40/20W50,
API SF/SG
(patrz str. 6)

Paliwo
Benzyna samochodowa
o liczbie oktanowej 95
(Bezołowiowa)

Świeca zapłonowa
NGK: BPR5 ES
(patrz str. 6)

Przygotowanie
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Użytkowanie

Zatrzymanie
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MAGAZYNOWANIE
•

Wykonaj poniższe czynności za każdym razem, gdy kosiarka będzie przechowywana przez czas dłuższy niż 30 dni.

PRZYGOTOWANIE

PALIWA ZAWIERAJĄCE ALKOHOL
•

Jeśli zamierzasz zastosować paliwo zawierające alkohol, upewnij się, że jego liczba oktanowa wynosi
przynajmniej tyle ile zaleca Honda (86). Nie stosuj mieszanek zawierających więcej niż 10% etanolu, ani
paliwa zawierającego metanol, jeśli nie zawiera ono jednocześnie inhibitorów korozji dla metanolu.
W przypadku mieszanki zawierającej metanol z dodatkiem składników opóźniających korozję, limit
zawartości metanolu wynosi 5%.

•

Aby uniknąć ryzyka pożaru pozwól silnikowi ostygnąć i wyczyść kosiarkę przed odstawieniem jej do
magazynowania.

5

KONSERWACJA
Zatrzymaj silnik i zdejmij fajkę świecy zapłonowej w następujących sytuacjach:
Przed jakimikolwiek czynnościami w przestrzeni tnącej oraz w tunelu wyrzutowym trawy.
Nie pracuj kosiarką ze zużytymi lub uszkodzonymi częściami.
Zakładaj grube rękawice ochronne podczas zdejmowania, zakładania lub innych operacji z ostrzami.

PRZED KAŻDYM
UŻYCIEM
Moment dokręcenia

CO ROK
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INFORMACJA

AKCESORIA

OPCJE

•

Ze względu na bezpieczeństwo operatora i osób postronnych bezwzględnie zakazane jest
instalowanie akcesoriów innych niż wymienione powyżej i specjalnie zaprojektowanych do danego
modelu i typu kosiarki.
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ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
Zaniechanie zastosowania się do poniższych wskazówek może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała
i uszkodzenia urządzenia. Prosimy zapoznaj się bardzo dokładnie z poniższymi wskazówkami przed
uruchomieniem maszyny.

C21. Stosowanie akcesoriów innych niż zalecane przez Hondę może spowodować
uszkodzenie kosiarki, które nie będzie podlegało naprawie gwarancyjnej.

NAKLEJKI

11. OSTRZEŻENIE: Przeczytaj Instrukcję obsługi przed uruchomieniem.
12. Ryzyko odrzucania przedmiotów. Trzymaj osoby postronne z dala.
13. Ryzyko skaleczenia. Wirujące ostrze: Nie wkładaj rąk i stóp w przestrzeń
pracy ostrza. Zdejmij fajkę świecy zapłonowej przed rozpoczęciem działań
konserwacyjnych lub napraw.
14. Nie koś bez założonej osłony otworu wyrzutowego lub kosza na trawę.
15. Tłumik nagrzewa się podczas pracy do wysokiej temperatury i pozostaje
gorący jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika.
16. Silnik wytwarza toksyczny tlenek węgla. Nie uruchamiaj kosiarki w
zamkniętych pomieszczeniach.
17. Benzyna jest wysoce łatwopalna. Zatrzymaj silnik przez tankowaniem.
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A. TABLICZKA ZNAMIONOWA KOSIARKI
1. Poziom mocy akustycznej
2. Oznaczenie zgodności
3. Rosyjski znak zgodności.
4. Moc nominalna [kW].
5. Zalecane obroty silnika [obr/min].
6. Masa [kg].
7. Rok produkcji.
8. Numer seryjny.
9. Model – Typ
10. Nazwa i adres producenta.

WARUNKI GWARANCYJNE
Szczegółowe warunki gwarancji znajdziecie Państwo w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.

DANE TECHNICZNE
Wymiary

(mm)

Waga sucha
(kg)
Szerokość cięcia
(cm)
Ustawienia wysokości cięcia
(mm)
(ℓ)
Pojemność kosza na trawę
Silnik: 4-suwowy, wałek rozrządu w głowicy, 1-cylindrowy
Moc netto (*)
kW/rpm
Moc znamionowa
(kW/rpm)
Obroty robocze silnika
(rpm)
Prędkość jazdy naprzód
(m/s)
(ℓ)
Pojemność zbiornika paliwa
(ℓ /h)
Zużycie paliwa
Czas pracy na zbiorniku paliwa (*)
(h)
(ℓ)
Pojemność miski olejowej
Ciśnienie dźwięku w uszach operatora (zgodnie
dB(A)
z EN836: 1997 + A4: 2011)

HRG416
PKEA
SKEA
1415x
1440x
453x980 453x980
29
31
41

PKEA

HRG466
SKEA

SKEX

1445x
497x980

1470x
497x980

1470x
497x980

30

32
46

33

6 (20 ~ 74)
50

55
GCV160A
3,3 / 3600

2,8 / 2900
- 100
2900
0,92

2,7 / 2800
- 100
2800
0,89
0,91
1,1
0,8
0,50

82

84

83

84

84

94

94

95

95

Niepewność pomiarowa
Zmierzona moc akustyczna (zgodnie z
dyrektywami 2000/14/EC, 2005/88/EC)

dB(A)

Niepewność pomiarowa
Gwarantowana moc akustyczna (zgodnie z
dyrektywami 2000/14/EC, 2005/88/EC)
Test wibracji (zgodnie z EN836: 1997 + A4:
2011, EN12096 – D: 1997)

dB(A)

dB(A)

4,8

4,9

3,5

4,1

4,1

Niepewność pomiarowa

dB(A)

2,3

1,7

0,8

0,6

0,6

1

dB(A)

93
1

dB(A)

94

* ”Moc silnika przedstawiona w tym dokumencie jest wyjściową mocą netto testowaną dla produkowanego modelu silnika GCV135
i mierzoną zgodnie z normą J1349 przy 3600 obr/min (Engine Net Power – Moc Silnika Netto). Silniki z produkcji masowej mogą
nieco odbiegać od tej wartości. Rzeczywista moc silnika zainstalowanego w finalnym wyrobie zależy od wielu czynników, włącznie
z prędkością obrotową silnika w konkretnym zastosowaniu, warunkami środowiska pracy, konserwacją i obsługą oraz innymi
czynnikami.

LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW
SERWISOWYCH
Adresy oraz telefony do autoryzowanych punktów serwisowych Aries Power Equipment znajdziecie Państwo na
stronie internetowej www.mojahonda.pl lub www.ariespower.pl oraz pod podanymi poniżej telefonami:
Centrala:
Warszawa 01-493
ul. Wrocławska 25
tel. (22) 861 43 01
fax. (22) 861 43 02
info@ariespower.pl

Serwis Centralny:
Warszawa 02-844
ul. Puławska 467
tel. (22) 894 08 90
fax. (22) 894 08 85
serwis@ariespower.pl
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ADRESY GŁÓWNYCH DYSTRYBUTORÓW HONDY
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Tłumaczenie zawartości
1.

Niżej podpisany, Hiroki Chubachi, reprezentujący producenta, deklaruje iż urządzenie opisane poniżej jest
zgodne z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami następujących dyrektyw:
- Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC
- Dyrektywy EMC: 2004/108/EC
- Dyrektywy Hałasowej: 2000/14/EC – 2005/88/EC

2.

Opis urządzenia:
a. Ogólne określenie:
b. Funkcja:

Kosiarka
Ścinanie trawy

c. Nazwa handlowa
*1
3.

d. Typ
*1

Producent i odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji technicznej:
Honda France Manufacturing S.A.S.
Pôle 45 – Rue des Châtaigniers
45140 ORMES - Francja
4. Normy zharmonizowane
EN ISO 14982 : 2009
EN 836 : 1997 + A4 : 2011

6.

5. Inne normy i specyfikacje
n/d

Dyrektywa hałasowa
a.
b.
c.
d.
e.

7.
8.

e. Numer seryjny

Zmierzony poziom mocy akustycznej dB(A):
Gwarantowany poziom mocy akustycznej dB(A):
Parametr hałasu:
Zastosowana procedura oceny zgodności:
Jednostka Notyfikowana:

Miejsce:
Data:

*1
*1
*1
Aneks VI
IRSTEA Notified Body 0388
1, rue Pierre Gilles de Gennes
CS 10030 – 92761 ANTONY Cedex - Francja

ORMES – FRANCJA

___________________________
Hiroki Chubachi
Prezes
Honda France Manufacturing S.A.S.

*1 : patrz strona z danymi technicznymi
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HRG 416 / HRG 466
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