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Szanowny Kliencie!!
Dzi kujemy za zakup ci gnika jednoosiowego HONDA.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje informacje dotycz ce obsługi i serwisowania glebogryzarki
F220.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazuj na naj wie szych danych dost pnych
w momencie jej drukowania.
Honda Motor Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia jakichkolwiek zmian bez wczeniejszego powiadomienia i bez zaci gania jakichkolwiek zobowi za .
adna z cz ci niniejszej instrukcji nie mo e by powielana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej
zgody Aries Power Equipment Sp. z o.o.
Instrukcja obsługi jest nieodł czn cz
go doł czona.

ci generatora i w przypadku odsprzeda y musi by do nie-

Sprawd lokalne przepisy przed uruchomieniem generatora. Je li masz jakiekolwiek pytania w tej
kwestii skontaktuj si z wykwalifikowanym elektrykiem.
Bardzo dokładnie przeczytaj niniejsz instrukcj . Zwró szczególn uwag na informacje poprzedzone nast puj cymi słowami:
Niezastosowanie si do zalece oznaczonych tym znakiem spowoduje powa ne obra enia ciała lub mier operatora lub osób postronnych.
Niezastosowanie si do zalece oznaczonych tym znakiem mo e spowodowa obra enia ciała operatora lub innych osób.

zarki.

Tak oznaczono informacje przydatne w czasie u ytkowania glebogry-

Je li masz problem lub pytania dotycz ce GLEBOGRYZARKI - skontaktuj si z autoryzowanym
dealerem, lub najbli szym autoryzowanym serwisem.

Ci gniki jednoosiowe Honda zaprojektowane s w celu zapewnienia pełnej satysfakcji z ich
u ywania, je eli ich obsługa jest zgodna z informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. U ytkowanie generatora wymaga od u ytkownika pewnego wysiłku w celu zapewnienia bezpiecze stwa własnego i innych.
• Ilustracje mog si ró ni w zale no ci od typu urz dzenia.

2

Post powanie ze zu ytym sprz tem
Aby chroni rodowisko naturalne, nie post puj bezmy lnie ze zu ytym urz dzeniem, akumulatorem, silnikiem, olejem itp., wyrzucaj c je po prostu do mieci.
Post puj zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami lub skontaktuj si z autoryzowanym dilerem
Honda .
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ZALECENIA BEZPIECZE STWA

Dla zapewnienia bezpiecze stwa Dla zachowania bezpiecze stwa Twojego i innych zwró szczególn uwag na poni sze punkty:
Ci gniki jednoosiowe Honda zaprojektowane s w celu zapewnienia
pełnej satysfakcji z ich wykorzystania je eli ich obsługa jest zgodna z
informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Dokładnie przeczytaj instrukcj przed uruchomieniem generatora. Zaniechanie tej
czynno ci mo e by powodem powa nych obra e lub awarii urz dzenia.

Spaliny zawieraj tlenek w gla, gaz bezbarwny i bezzapachowy.
Wdychanie tlenku w gla mo e powodowa utrat przytomno ci, a
nawet prowadzi do mierci.
Je li uruchamiasz agregat w zamkni tej lub nawet cz ciowo ograniczonej przestrzeni, wdychane powietrze mo e zawiera niebezpieczne ilo ci tlenku w gla.
Nigdy nie uruchamiaj agregatu w gara u, domu lub w pobli u otwartego okna czy drzwi.

Obracaj ce si ostrza s ostre i obracaj si z du pr dko ci . Przypadkowy kontakt z ostrzami mo e spowodowa powa ne obra enia.
Trzymaj dłonie i stopy z dala od ostrzy je li silnik pracuje.
Zatrzymaj silnik i rozł cz sprz gło ostrzy przed rozpocz ciem kontroli
lub serwisowania ostrzy.
Zdejmij fajk wiecy zapłonowej aby unikn przypadkowego uruchomienia silnika. Zakładaj grube r kawice aby chroni dłonie przed
ostrzami podczas czyszczenia ostrzy lub podczas kontroli i wymiany
ostrzy
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• Benzyna jest wysoce łatwopalna, a w pewnych wypadkach wybuchowa.
• Nie pal i nie dopuszczaj płomieni i iskier do miejsca tankowania lub przechowywania benzyny.
• Nie przepełniaj zbiornika paliwa, upewnij si , e po tankowaniu korek zbiornika został dokładnie zakr cony.
• Napełniania zbiornika dokonuj w dobrze wentylowanym miejscu i przy zatrzymanym silniku.

Odpowiedzialno

operatora

•

Utrzymuj urz dzenie w dobrym stanie technicznym. U ywanie niesprawnej maszyny mo e
by przyczyn bardzo powa nych obra e .

•

Upewnij si , czy wszystkie zabezpieczenia i napisy s na swoich miejscach. S one zainstalowane dla Twojego bezpiecze stwa.

•

Upewnij si , e osłony ( ostrzy i silnika ) s na swoich miejscach.

•

Upewnij si , ze wiesz jak zatrzyma silnik w przypadku niebezpiecze stwa. Zapoznaj si z
działaniem wszystkich manetek i elementów steruj cych.

•

Mocno trzymaj uchwyt za r czki. Wł czenie sprz gła mo e spowodowa uniesienie si ich do
góry.
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Dla zapewnienia bezpiecze stwa –

Odpowiedzialno

operatora

•

Dokładnie i ze zrozumieniem przeczytaj Instrukcj Obsługi. Zaznajom si z działaniem elementów steruj cych i ich poprawnym u yciem.

•

U ywaj glebogryzarki do celu, w którym została wyprodukowana, tzn. do kultywowania gleby.
Ka de inne u ywcie mo e stanowi zagro enie i skutkowac zniszczeniem sprz tu, w szczególno ci nie u ywaj glebogryzarki na glebie zawieraj cej kamienie, skały, przewody lub inne
twarde materiały.

•

Nie pozwalaj dzieciom i osobom niezapoznanym z Instrukcj obsługi posługiwa si glebogryzark . Lokalne przepisy mog regulowa minimalny wiek operatrora maszyny.
Przed ka dym uruchomieniem maszyny sprawd wizualnie jej stan, zwracaj c szczególn
uwag na to czy cz ci nie s zu yte, zniszczone lub poluzowane. Je li to konieczne wymie
zniszczone cz ci na nowe.

•

Miej na uwadze, e wła ciciel lub u ytkownik maszyny odpowiada za wypadki i zniszczenia
wyrz dzone t maszyn . W przypadku wypo yczania urz dzenia, upewnij si , e wszystkie
wskazówki dot. prawidłowego u ytkowania zostały przekazane uzytkownikowi.

•

Trzymaj stopy i dlonie z dala od ostrzy gdy silnik pracuje.

•

Dopuszczenie kogokolwiek do obsługi tego urz dzenia bez odpowiedniego przeszkolenia
mo e by przyczyn powa nych zniszcze lub obra e .

•

Podczas pracy glebogryzark no mocne, pełne buty. Obsługa urz dzenia na bosaka lub w
sandałach zwi ksza ryzyko odniesienia obra e .

•

No odpowiedni ubiór. Lu ne ubranie mo e wkr ci si w ruchome cz
szaj c ryzyko odniesienia obra e .

•

B d uwa ny. Obsługiwanie tego urz dzenia gdy jeste zm czony, chory lub pod działaniem
alkoholu lub medykamentów mo e spowodowa powa ne obra enia.

•

Osoby postronne i zwierz ta powinny znajdowa si poza obszarem kultywowanym.

•

Upewnij si , e podpórka tylna jest na swoim miejscu i jest odpowiednio zamocowana.

•

Nie zmieniaj fabrycznych ustawie silnika.

•

Ostro nie uruchamiaj silnik wg wskazówek zawartych w Instrukcji, trzymaj c stopy z dala od
ostrzy glebogryzarki.

•

Unikaj u ywania glebogryzarki w nocy, przy złej pogodzie lub słabej widoczno ci, poniewa
zwi ksza to drastycznie prawdopodobie stwo wypadku.

•

Podczas pracy glebogryzark id , nie biegnij.

•

Przy cofaniu si podczas prowadzenia glebogryzarki, zwracaj szczególn uwag na ludzi i
przeszkody za twoimi plecami.

•

Upewnij si , e podczas transportu lub podnoszenia glebogryzarki silnik jest wył czony.
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ci urz dzenia zwi k-

Dla zapewnienia bezpiecze stwa –

Odpowiedzialno
•

operatora

Zatrzymaj silnik w nast puj cych sytuacjach:
- zawsze gdy pozostawiasz glebogryzark bez nadzoru.
- przed uzupełnianiem paliwa.

•

Przy zatrzymywaniu silnika najpierw przestaw d wigni gazu w pozycj LOW (wolne), nast pnie przestaw wł cznik silnika w pozycje OFF. Je li urz dzenie jest wyposa one w zawór
paliwa, upewnij si , e go zamk łe .

•

Aby zapewnic bezpieczne warunki pracy glebogryzark , upewniaj si , e wszystkie ruby i
nakr tki s dokładnie dokr cone. Regularne przegl dy maj podstawowe znaczenie przy zapewnieniu bezpiecze stwa u ytkownikowi oraz wysokiej jako ci działania urz dzenia.

•

Nigdy nie przechowuj glebogryzarki z benzyn w zbiorniku paliwa wewn trz budynku, gdzie
opary benzyny mog si zapali od otwartego ognia, iskry czy ródła wysokiej temperatury.

•

Pozwól silnikowi wystygn

•

Aby zredukowa ryzyko po aru, utrzymuj glebogryzark , a w szczególno ci silnik, tłumik,
miejsce magazynowania paliwa, wolne od li ci, trawy czy nadmiernego smaru.
Nie stawiaj kontenerów z odpadkami ro linnymi wewn trz lub blisko budynku.

•

przed zamkni ciem glebogryzarki w pomieszczeniu.

•

Je li musisz opró ni zbiornik paliwa, powiniene zrbi to na zewn trz, przy wystudzonym silniku.

•

Dla zachowania bezpiecze stwa, wymieniaj na nowe zu yte lub zniszczone cz

ci.

Bezpiecze stwo dzieci
•

Uwa aj szczególnie na dzieci znajduj ce si w pobli u i przez cały czas miej je na oku gdy
urz dzenie jest w ruchu. Małe dzieci s bardzo ruchliwe i nara one na niebezpiecze stwo
podczas pracy glebogryzarki.

•

Nigdy nie zakładaj, e dzieci znajduj si tam, gdzie je ostatnio widziałe . B d uwa ny i wył cz urz dzenie je li dzieci znajda si w pobli u.

•

Nie dopuszczaj do obsługi urz dzenia dzieci, nawet pod bardzo czujn opiek .

Zagro enie ze strony wyrzucanych przedmiotów
•

Przedmioty uderzone przez obracaj ce si ostrza wyrzucane s z bardzo du
spowodowa bardzo powa ne obra enia.

•

Przed kultywacj uprz tnij pole z patyków, du ych kamieni, kawałków drutu, szkła itp. Kultywuj tylko przy wietle dziennym.

•

Zawsze sprawd urz dzenie po uderzeniu w jaki nieznany obiekt.

•

Napraw go lub wymie uszkodzone cz ci przed ponownym u ytkowaniem. Uszkodzone
ostrza mog spowodowa powa n awari . Zawsze sprawd ostrza przed ponownym u yciem urz dzenia.

8

sił i mog

Dla zapewnienia bezpiecze stwa –
Zagro enie po arem lub oparzeniem
•

Benzyna jest wysoce łatwopalna, a w pewnych warunkach jest bardzo wybuchowa. Zachowaj
szczególn ostro no przy wszelkich działaniach zwi zanych z benzyn . Przechowuj j w
miejscu niedost pnym dla dzieci.

•

Uzupełniaj paliwo przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie wykr caj korka wlewu paliwa i nie
tankuj je li silnik pracuje lub jest jeszcze gor cy.

•

Napełniaj zbiornik paliwa w dobrze wentylowanych miejscach przy zatrzymanym silniku.

•

Tankuj na zewn trz i nie pal i nie dopuszczaj otwartego ognia lub iskier w czasie tankowania
lub w miejscu w którym przechowujesz benzyn .

•

Pozwól silnikowi ostygn
paleniu.

•

Silnik i układ wydechowy robi si bardzo gor ce podczas pracy i pozostaj gor ce jeszcze
przez pewnien czas po zatrzymaniu silnika. Kontakt z gor cymi elementami silnika mo e skutkowa powa nymi poparzeniami lub zapaleniem niektórych materiałów.

•

Unikaj dotykania gor cych elementów silnika i układu wydechowego.

•

Pozwól silnikowi wystygn
nia.

•

Dokr caj dokładnie korek wlewu paliwa i korek kanistra.

•

Przechowuj paliwo w kanistrach przeznaczonych do tego celu.

•

Je li rozlałe paliwo podczas tankowania, przed uruchomieniem silnika upewnij si , e jego
powierzchnia jest sucha.

przed tankowaniem. Rozlane paliwo lub jego opary mog ulec za-

przed wykoananiem przegl du czy odstawieniem do przechowa-
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Dla zapewnienia bezpiecze stwa –
Zagro enie ze strony spalin
•

Spaliny zawieraj truj cy tlenek w gla, bezbarwny i bezzapachowy gaz. Wdychanie spalin
mo e spowodowa utrat wiadomo ci, a w ostateczno ci nawet mier .

•

Je li uruchamiasz maszyn z zamknietym lub cz ciowo zamkni tym pomieszczeniu, wdychane powietrze mo e zawiera niebezpieczn ilo tlenku w gla. Aby wyprowadzi gazy
spalinowe poza budynek, zapewnij odpowiedni wentylacj .

•

Wymie uszkodzony tłumik

•

Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkni tych lub le wentylowanych pomieszczeniach.

U ytkowanie urz dzenia na pochyło ciach
•

Kiedy kultywujesz pochyło ci utrzymuj poziom paliwa w zbiorniku poni ej połowy, aby uchroni si przed jego wylewaniem si .

•

Kultywuj raczej w poprzek zbocza ni w gór i w dół.

•

Zachowaj ostro no

•

Nie u ywaj glebogryzarki na zboczach o pochyło ci wi kszej ni 100.

w czasie zmiany kierunku pracy kultywatora na zboczu.

Maksymalne pochylenie maszyny podane powy ej jest tylko warto ci przybli on i zale y od podł czonego wyposa enia dodatkowego. Przed uruchomieniem silnika sprawd , czy glebogryzarka
jest w dobrym stanie. Dla bezpiecze stwa własnego i innych, zachowaj szczególn ostro no
podczas pracy maszyn na pochyło ci.
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NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
Naklejki te ostrzegaj i informuj Ci o mo liwo ci odniesienia powa nych obra e . Informuj te o
funkcji urz dze sterowniczych. Obejrzyj naklejki i upewnij si , e zrozumiałe ich znaczenie.
Je li naklejki ulegn zniszczeniu lub stan si nieczytelne, skontaktuj si z najbli szym dealerem
HONDA w celu ich uzupełnienia.

(typ DE i GE)
Ryzyko zranienia - uci cia

Przeczytaj instrukcj przed u yciem glebogryzarki, UWAGA spaliny,
UWAGA paliwo
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(Typ C, D i U)
GOR CE ELEMENTY

OSTRE ELEMENTY

UWAGA !

Gor cy tłumik mo e ci poparzy .
Je li silnik pracuje nie zbli aj si
do tłumika.

NIEBEZPIECZE STWO !

Kontakt z wirujacymi ostrzami
spowoduje powa ne obra enia.
Trzymaj dłonie, stopy i ubranie z
dala gdy silnik pracuje.

(Typ U)
PRZECZYTAJ INSTRUKCJ OBSŁUGI
OSTRZE ENIE
Uwa nie przeczytaj Instrukcj Obsługi przed pierwszym uruchomieniem maszyny.
Poznaj lokalizacj i działanie elementów steruj cych.
W czasie pracy wszystkie osłony musz by na miejscu.
Nie pozwalaj dzieciom i osobom nieprzeszkolonym pracowa maszyn .
Zatrzymaj silnik przed r cznym oczyszczaniem ostrzy oraz naprawami.
Osoby postronne trzymaj z dala od maszyny.
Nie zbli aj si do elementów wiruj cych gdy silnik jest wł czony.
Zachowaj szczególn ostro no podczas cofania lub przesuwania maszyny w swoim kierunku.
Benzyna jest łatwopalna i wybuchowa, zatrzymaj silnik, podczas tankowania unikaj ródeł gor ca, iskier i płomieni.

(Typ C, D)
PRZECZYTAJ INSTRUKCJ OBSŁUGI

OSTRZE ENIE !

Uwa nie przeczytaj Instrukcj Obsługi przed pierwszym uruchomieniem maszyny.
Poznaj lokalizacj i działanie elementów steruj cych.
W czasie pracy wszystkie osłony musz by na miejscu.
Nie pozwalaj dzieciom i osobom nieprzeszkolonym pracowa maszyn .
Zatrzymaj silnik przed r cznym oczyszczaniem ostrzy oraz
naprawami.
Osoby postronne trzymaj z dala od maszyny.
Nie zbli aj si do elementów wiruj cych gdy silnik jest wł czony.
Zachowaj szczególn ostro no podczas cofania lub przesuwania maszyny w swoim kierunku.
Benzyna jest łatwopalna i wybuchowa, zatrzymaj silnik, podczas tankowania unikaj ródeł gor ca, iskier i płomieni.
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Lokalizacja oznakowamia CE (typ DE i GE)

Poziom mocy akustycznej

Nazwa i adres producenta

Nazwa i adres upowa nionego przedst.

Kod opisowy

Rok produkcji
Numer seryjny urz dzenia
Masa urz dzenia
(wersja standardowa)
Moc netto silnika
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OPIS ELEMENTÓW MASZYNY

Wł cznik zapłonu

D wignia przepustnicy

Korek wlewu paliwa
Przednia osłona
(w modelach wyposa onych)

Regulacja wysoko ci kierownicy
Numer seryjny urz dzenia
Filtr powietrza
Korek wlewu oleju silnikowego
ruba spustowa oleju silnikowego

Korek wlewu oleju przekładniowego
Przednie kółko
(w modelach
wyposa
onych)
Zapisz poni ej numer seryjny urz dzenia. B dziesz potrzebował tego
numeru przy
zamawianiu
cz ci zamiennych.
Numer seryjny urz dzenia: .................................................................................................................
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R czka startera r cznego

wieca zapłonowa

Tłumik

D wignia sprz gła
D wignia ssania
Zawór paliwa

Tylna podpórka

Ostrza
ruba kontrolna poziomu oleju przekładniowego
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PRZYGOTOWANIE I SPRAWDZENIE MASZYNY PRZED PRAC
1.

Olej silnikowy

•

Uruchamianie silnika przy zbyt niskim poziomie oleju mo e doprowadzi do powa nego
uszkodzenia silnika.
Upewnij si , e glebogryzarka stoi na równej nawierzchni, a silnik jest wył czony.

•
1.
2.
3.

Wykr
korek wlewu oleju i zagl daj c przez otwór wlewu oleju, sprawd poziom oleju
silnikowego.
Je li poziom oleju jest za niski, uzupełnij do górnego znacznika zalecanym olejem.
Dokładnie wkr korek wlewu.

Pojemno

miski olejowej: 0,30 l

Zalecany olej
U ywaj oleju do silników 4-suwowych,
spełniaj cych wymagania API klasyfikacji SE
lub wy szej (lub równowa nego). Zawsze
sprawdzaj oznaczenie na opakowaniu oleju.
Olej SAE 10W-30 jest olejem zalecanym do
ogólnego u ytku w szerokim zakresie
temperatur. Oleje o innej lepko ci pokazane
na rys. obok mog by stosowane gdy
rednia temperatura otoczenia zawiera si w
pokazanym zakresie.
TEMPERATURA ZEWN TRZNA
Stosowanie oleju bezdetergentowego lub oleju do silników 2-suwowych skróci ywotno
silnika.

Korek wlewu oleju

Dolny poziom
Górny poziom

16

2.

Olej przekładniowy

Ustaw glebogryzark na płaskiej nawierzchni i wykr
zdejmij osłon (w modelach wyposa onych).

dwie ruby z przedniej osłony, nastepnie

ruby mocuj ce

Przednia osłona

1.

Wykr
rub kontroln poziomu oleju przekładniowego. Poziom oleju powinien si ga dolnej
kraw dzi otworu kontrolnego.

2.

Odkr

3.

Wkr

Ilo

korek wlewu oleju przekałdniowego i dolej zalecany olej je li poziom jest za niski.
dokładnie korek wlewu oleju przekładniowego i rub kontroln .

oleju w przekładni: 0,90 l
Korek wlewu oleju przekładniowego
ruba kontrolna poziomu
oleju przekładniowego

Max. poziom oleju
(dolna kraw d otworu kontrolnego)
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3.

Filtr powietrza

Nigdy nie uruchamiaj silnika bez filtra powietrza. W przeciwnym wypadku silnik ulegnie
szybkiemu zu yciu.
Zdejmij pokryw filtra powietrza i sprawd czy wkład filtra nie jest zabrudzony lub zniszczony.

Górne zatrzaski
Dolne mocowania
pokrywy
Wkład filtra powietrza

Pokrywa filtra powietrza
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4.

Paliwo

Zatrzymaj silnik i ustaw glebogryzark równo na płaskim podło u
U ywaj bezołowiowej benzyny samochodowej o liczbie oktanowej 95.
Nigdy nie u ywaj mieszanki benzyny i oleju lub benzyny zabrudzonej.
Staraj si zapobiec przedostaniu si brudu, kurzu lub wody do zbiornika.

•
•

•
•
•

Benzyna jest wysoce łatwopalna, a w pewnych warunkach jest bardzo wybuchowa.
Napełniaj zbiornik paliwa w dobrze wentylowanych miejscach przy zatrzymanym
silniku.
Nie pal i nie dopuszczaj otwartego ognia lub iskier w czasie tankowania lub w miejsce
przechowywania benzyny.
Nie przepełniaj zbiornika paliwa (poziom paliwa nie powinien si ga szyjki wlewu
paliwa). Po zatankowaniu dokr dokładnie korek wlewu.
Tankuj ostro nie i nie rozlej paliwa podczas tankowania. Rozlane paliwo lub jego opary
mog ulec zapaleniu. Je li jednak doszło do rozlania paliwa, przed uruchomieniem
silnika upewnij si , e jego powierzchnia i otoczenie jest sucha.
Unikaj powtarzaj cego si lub przedłu aj cego kontaktu skóry paliwem i wdychania
oparów paliwa.
PRZECHOWUJ PALIWO POZA ZASI GIEM DZIECI.

Korek wlewu paliwa

Zbiornik paliwa

Górny poziom paliwa
w zbiorniku
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Jako benzyny pogarsza si szybko w zale no ci od takich czynników jak: ekspozycja na wiatło,
temperatura i czas.
W najgorszym przypadku jako
beznyny mo e drastycznie spa
nawet w ci gu jednego
miesi ca.
U ywaj c zanieczyszczonej benzyny nara asz silnik na powa ne uszkodzenia (zatkany ga nik,
zaklejone zawory).
Uszkodzenia silnika spowodowane u ywaniem niewła ciwej, zanieczyszczonej benzyny nie
podlegaj naprawom gwarancyjnym.
Aby tego unikn , stosuj si dokładnie do poni szych zalece :
- u ywaj tylko odpowiedniej benzyny,
- przechowuj benzyn w specjalnie do tego celu zaprojektowanych karnistrach,
- opró nij zbiornik paliwa i ga nik, je li urz dzenie b dzie przechowywane dłu ej ni 1
miesi c.
Benzyny zawieraj ce alkohol
Je li zamierzasz u y paliwa zawieraj cego alkohol, upewnij si , e jego liczba oktanowa jest co
najmniej tak wysoka, jak paliwa zalecanego przez Hond . Istniej dwa rodzaje paliwa zawieraj cego alkohol – jedne zawieraj etanol, drugie metanol.
Nie stosuj paliwa zawieraj cego wi cej ni 10% etanolu ani paliwa zawieraj cego metanol (metyl /
alkohol drzewny), je li nie zawieraj one jednocze nie uszlachetniaczy i rodków opó niaj cych
korozj .
Jednak nawet je li paliwo zawieraj ce alkohol zawiera jednocze nie uszlachetniacze i rodki
opó niaj ce korozje, nie dopu by zawarto metanolu przekroczyła 5%.

•

Uszkodzenia silnika wynikaj ce ze stosowania benzyny zawieraj cej alkohol nie s obj te
gwarancj . Honda nie mo e honorowa stosowania benzyn zawieraj cych metanol, od kiedy
katalogi zawarto ci składników tych benzyn s tak niekompletne.

•

Przed zakupem paliwa na nieznajomej stacji, spróbuj si dowiedzie czy paliwo nie zawiera
alkoholu. Je li tak, dowiedz si jaki i dokładnie ile alkoholu zawiera. Je li podczas stosowania
paliwa zawieraj cego alkohol lub paliwa, które jak podejrzewasz mo e zawiera alkohol,
zauwa ysz jakie niepokoj ce symptomy, zacznij stosowa paliwo, co do którego jeste
pewny, e nie zawiera alkoholu.
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5.

Narz dzia i elementy doczepiane

Je li zamierzasz zainstalowa na glebogryzarce jaki element doczepiany/narz dzie – stosuj si
do wskazówek zawartych w instrukcji doł czonej do narz dzia. Je li napotkasz jakie trudno ci
podczas instalacji – skontaktuj si z Autoryzowanym Dilerem.
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URUCHAMIANIE SILNIKA

Upewnij si , e sprz gło jest zwolnione, w przeciwnym wypadku maszyna mo e wykona
niekontrolowany ruch po uruchomieniu silnika.
Sprz gło zał cza si poprzez doci ni cie d wigni sprz gła na r czce kierownicy i zwalnia
si przez puszczenie d wigni.
Zawór paliwa

1.

Otwórz zawór paliwa (pozycja
ON).
Sprawd poprawno
dokr cenia
ruby spustowej paliwa.

ruba spustowa

2.

Przestaw d wigienk
pozycj ZAMKNI TA.

ssania

D wigienka ssania

w

Nie zał czaj ssania gdy silnik jest
rozgrzany lub gdy temepratura otoczenia
jest wysoka.

Otwarta

Zamkni ta

3.

Ustaw wł cznik zapłonu silnika w pozycji ON.
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4.

Przestaw d wigni
w lewo.

przepustnicy (gazu) delikatnie

Szybko

Wolno

D wignia przepustnicy

5.

Delikatnie poci gnij r czk linki startera a
do wyczucia oporu, nast pnie energicznie
szarpnij
energicznie
w
kierunku
wskazanym przez strzałk na rysunku.
Przytrzymuj r czk
glebogryzarki lew
r k , praw r k uruchamiaj silnik przez
poci gni cie za link startera.

Nie dopu
aby r czka startera gwałtownie
powracała do pozycji wyj ciowej. Aby
unikn
uszkodzenia silnika, delikatnie
odwied j a do całkowitego zwini cia linki.

6.

W miar
rozgrzewania si
silnika,
stopniowo przestawiaj d wigienk ssania
w pozycj OTWARTA.

D wigienka ssania

Otwarta

Zamkni ta
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Modyfikacje ga nika do pracy na du ych wysoko ciach
Na du ych wysoko ciach standardowa mieszanka paliwowo-powietrzna b dzie za bogata.
Wydajno silnika spadnie, a zu ycie paliwa wzro nie. Zbyt bogata mieszanka spowoduje równie
uszkodzi
wiec zapłonow lub powodowa utrudnienie rozruchu. Uruchamianie silnika na
wysoko ciach, dla których nie jest scertyfikowany, w dłu szym okresie czasu mo e spowodowa
wzrost emisji spalin.
Mo na przystosowa silnik do pracy na du ych wysoko ciach, poprzez zainstalowanie mniejszej
dyszy wtrysku do ga nika i przestawienie sterowania rub . Je li stale u ywasz silnika na
wysoko ciach wi kszych ni 1500 m nad poziomem morza, popro autoryzowanego dealera
HONDY a eby dokonał niezb dnych przeróbek w twoim silniku. Tak zmodyfikowany silnik pracuj c
na du ych wysoko ciach, b dzie spełniał normy emisji przez cały cykl pracy.
Nawet przy odpowiednim ustawieniu dysz paliwa, moc silnika maleje wraz ze wzrostem wysoko ci
o 3,5% na ka de 300 m wysoko ci. Utrata mocy b dzie wi ksza je li nie wprowadzisz
niezb dnych modyfikacji dyszy wtryskowej.

Je li ga nik został dostosowany do pracy na du ych wysoko ciach, mieszanka paliwowopowietrzna b dzie zbyt uboga do pracy na normalnych wysoko ciach. U ywanie silnika ze
zmodyfikowanym ga nikiem na wysoko ciach mniejszych ni te, dla których dostosowany
jest ga nik, mo e spowodowa przegrzanie i powa ne uszkodzenie silnika wskutek zbyt
ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej.
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U YTKOWANIE GLEBOGRYZARKI
1.

Regulacja pozycji r czki glebogryzarki

Pozycja r czki powinna by dopasowana do postury operatora murz dzenia oraz warunków pracy.
Aby ustawi wysoko
r czki, poluzuj rub regulacyjn , wybierz otwór wła ciwy dla
odpowiadaj cej ci wysoko ci r czki, a nast pnie dokr
rub .
ruba regulacyjna wysoko ci kierownicy
glebogryzarki

2.

Obsługa sprz gła

Sprz gło wł cza i wył cza przeniesienie mocy z silnika do skrzynki biegów.
Przy doci ci ni tej d wigni sprz gło jest wł czone i moc jest przekazywana na ostrza.
Kiedy d wignia sprz gła jest zwolniona, sprz gło nie jest zał czone i moc nie jest przekazywana
na ostrza.
Sprz gło
zał czone
Sprz gło
zał czone

Sprz gło
zwolnione

D wignia sprz gła
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Sprz gło
zwolnione

3.

Regulacja k ta ustawienia r czki glebogryzarki (typ GE i U)

R czka glebogryzarki mo e by ustawiona pod trzema ró nymi k tami. Aby wykona regulacj
k ta ustawienia r czki, poluzuj d wigienke regulacyjn i obró kolumn r czki do danej pozycji.
Po wykonaniu regulacji dokładnie dokr d wigienk regulacyjn .

D wigienka regulacyjna k ta r czki

4.

Normalny k t pracy glebogryzarki

Naci nij delikatnie r czk kierownicy glebogryzarki tak, aby przód maszyny podniósł si o ok. 6 ~
8o.

Aby uzyska najlepsze efekty pracy glebogryzarki, staraj si utrzymywa podany k t pochylenia
maszyny.
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5.

Regulacja przedniego kółka (modele wyposa one)

Ustaw si z boku glebogryzarki i podnie przednie kółko do góry przed rozpocz ciem spulchniania.
Podnoszenie czy opuszczanie przedniego kółka wykonuj zawsze i wył cznie przy zatrzymanym
silniku.
Aby podnie lub opu ci kółko, wyci gnij element mocuj cy, przestaw koło, a nast pnie pu
zablokowało si w tej pozycji.

Trzymaj praw
kółka.

r k

r czk

glebogryzarki, a lew

r k

, aby

przestawiaj koło trzymaj c za kraw d

Ustawienie do pracy

Ustawienie transportowe

Przednie kółko
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6.

Ustawianie gł boko ci spulchniania

Gł boko spulchniania mo na regulowa poprzez przesuni cie tylnej podórki w gór lub w dół, po
uprzednim wyj ciu zawleczki.

Tylna podpórka
Zawleczka

•
•
•
•
•
•

Nie u ywaj ostrzy, których wymiar przekracza 280 mm.
U ywanie glebogryzarki na pochyło ciach mo e spowodowa przewrócenie si
maszyny.
Pozwolenie komukolwiek na obsługiwanie glebogryzarki przez odpowiedniego
przeszkolenia – mo e doprowadzi do obra e .
Podczas pracy no wytrzymałe, pełne buty. Zakładanie klapek, sandałów czy praca na
boso zwi ksza ryzyko obra e .
Nie pracuj glebogryzark w nocy.
Je li trawa lub kamienie itp. zakleszcz si na ostrzach, natychmiast zatrzymaj silnik i
oczy
przestrze wokół ostrzy. Podczas tej pracy konicznie miej zało one grube
r kawice dla ochrony dłoni.
Aby zapobiec jakim kolwiek uszkodzeniem po ka dym i przed ka dym u yciem sprawd
glebogryzark .
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ZATRZYMYWANIE SILNIKA
W sytuacji awaryjnej:
- przekr

wł cznik zapłonu w pozycj OFF.

W normalnychw warunkach:
1.

Zwolnij d wigni sprz gła.

Zwolnione
D wignia sprz gła
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Zwolnione

2.

Przestaw d wigni przepustnicy całkowicie w praw stron .

D wignia przepustnicy

3.

Przestaw włacznik zapłonu w pozycj OFF.

Wł cznik zapłonu
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4.

Zamknij zawór paliwa (pozycja OFF)

Zawór paliwa
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KONSERWACJA I PRZEGL DY
Okresowe przegl dy i regulacje s niezb dne do utrzymania urz dzenia w idealnym stanie. Stosuj
si do podanej poni ej tabeli cz stotliwo ci wykonywania konkretnych czynno ci przegl dowych,
regulacyjnych.

Przed rozpocz ciem przegl du czy naprawy zawsze zatrzymaj silnik. Spaliny zawieraj
truj cy tlenek w gla, którego wdychanie mo e doprowadzi do utraty przytomno ci, a
nawet do mierci. Je li silnik musi by uruchomiony, upewnij si , e zapewniona została
bardzo dobra wentylacja.

U ywaj tylko oryginalnych cz ci Hondy lub ich zamienników o najwy szej jako ci.
U ywanie cz ci o nieodpowiedniej jako ci mo e doprowadzi do uszkodzenia silnika.

Tabela przegl dów
Regularny przegl d okresowy (2)
Wyszczególnienie
Olej silnikowy

Przed
sezonem

o

Co 3
miesi ce
lub 50 h

Co 6
miesi cy
lub 100 h

o

o (4)
o (1)

Oczy

o

Wymie

Zewn trzny wygl d

Sprawd

o

Funkcjonowanie
d wigni kontrolnych

Sprawd

o

Sprawd
Sprawd

o
o

Sprawd

o

Praca silnika
Przewody i kable
Dokr cenie rub i
nakr tek
Olej przekładniowy
wieca zapłonowa
Łapacz iskier (je li jest)
Okładzina sprz gła
Ci gno sprz gła
Ci gno gazu
Zbiornik i filtr paliwa
Luzy zaworowe
Komora spalania
Przewody paliwowe

Sprawd

o
o

Sprawd -wyreguluj

o

Wymie

o (5)

Oczy

o (3)

Sprawd

o

Sprawd -wyreguluj

o
o
o (3)
o (3)

Sprawd -wyreguluj
Oczy

Co rok
lub co
300 h

o

Sprawd

Filtr powietrza

Po
miesi cu
lub 20 h

o

Sprawd poziom
Wymie

Przed
ka dym
uruchomieniem

o

Sprawd -wyreguluj

Po ka dych 300 godzinach (3)
Co 2 lata (wymie je li trzeba) (3)

Oczy
Sprawd

(1) Wykonuj cz ciej je li maszyna pracuje w warunkach du ego zapylenia.
(2) Zapisuj liczb roboczogodzin, aby zapewni prawidłowe odst py mi dzy przegl dami i
serwisami.
(3) Obsługa tych pozycji musi by wykonana przez autoryzowany serwis.
(4) Wymieniaj olej silnikowy co 50 godzin roboczych je li urz dzenie pracuje pod du ym
obci enieniem i w wysokiej temperaturze.
(5) W Europie oraz krajach, w których obowi zuje Dyrektywa 2006/42/EC czyszczenie łapacza
iskier powinno by wykonane przez autoryzowanego dilera.
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1.

Wymiana oleju

1.
2.

Wykr korek wlewu oleju oraz rub spustow oleju aby olej spłyn ł.
Wkr dokładnie rub spustow oleju, a nast pnie nalej do silnika odpowiedni ilo
wie ego oleju.
Sprawd jego poziom.

3.
Ilo

oleju w silniku: 0,30 l

Spuszczaj olej gdy silnik ci gle jeszcze jest ciepły, co pozwoli na dokładnie i szybkie zlanie całego
oleju.
Korek wlewu oleju

Minimalny poziom oleju
ruba spustowa
oleju
poziomumyj
olejur ce wod z mydłem.
Po sprawdzaniu
poziomu
czy wymianie Górny
oleju zawsze
silnikowego
silnikowego

Prosimy pozbywaj si zu ytego oleju w sposób, który nie b dzie szkodził rodowisku naturalnemu.
Zalecamy by zaniósł zu yty olej w odpowiednim zbiorniku do lokalnego serwisu.
Nie wyrzucaj go do kosza, ani nie wylewaj do ciaków czy do gruntu.
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2.

Filtr powietrza

Zabrudzony filtr powietrza b dzie utrudniał dopływ powietrza do ga nika. Aby zapewni prawidłow prac ga nika, regularnie sprawdzaj stan filtra powietrza. Dokonuj przegl dów i czyszczenia filtra cz ciej je li pracujesz w silnie zapylonej atmosferze.

Nigdy nie uruchamiaj maszyny bez filtra powietrza. Spowoduje to bardzo szybkie zu ycie
silnika.
1.

Naci nij górne zatrzaski i wyci gnij gór pokrywy z obudowy, nast pnie zwolnij dolne zapi cia
i zdejmij całkowicie pokryw filtra.

Zatrzaski
górne

Dolne zapi cie

Wkład filtra
Pokrywa filtra powietrza

2.

Wyjmij wkład filtra. Dokładnie sprawd czy nie ma przetar czy dziur, ewentualnie wymie na
nowy.

3.

Delilatnie uderz kilkukrotnie elementem papierowym o tward poeirzchni aby usun
nadmiar brudu lub przedmuchaj spr onym powietrzem od wewn trznej do zewn trznej
strony wkładu. Nigdy nie u ywaj szczotki do usuni cia brudu – spowoduje to tylko gł bsze
wepchni cie kurzu w włókna wkładu. Je li wkład jest naprawd zabrudzony – wymie go na
nowy.

Wkład filtra

4.

Załó wkład filtra i pokryw filtra powietrza.
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3.

Kontrola wiecy zapłonowej

Zalecane wiece zapłonowe:

U14FSR-UB (DENSO)

Aby zapewni prawidłow prac silnika wieca musi by wolna od nalotu, a odległo
elektrodami musi by wła ciwie ustawiona.

mi dzy

1. Zdejmij fajk wiecy zapłonowej.
U yj klucza do wykr cenia wiecy zapłonowej.

Je li silnik dopiero co przestał pracowa , tłumik b dzie bardzo gor cy. Podczas pracy
uwa aj, aby nie dotyka tłumika.
2.
3.

Wizualnie sprawd stan wiecy. Wyrzu j je li widoczne jest jej zu ycie lub je li izolator jest
p kni ty lub uszkodzony. Oczy
elektrody drucian szczotk przed ponownym jej
zamontowaniem.
Zmierz szczelin pomi dzy elektrodami przy pomocy szczelinomierza. Skoryguj odst p je li
jest to konieczne poprzez ostro ne zginanie bocznej elektrody. Odst p powinien wynosi :
0,60 - 0,70 mm.
Boczna
elektroda

Klucz do wiec zapłonowych

wieca
zapłonowa

4.
5.

Przed ponownym wkr ceniem sprawd , czy podkładka wiecy zapłonowej jest w dobrym
stanie i wprowad wiec w otwór uwa aj c aby nie uszkodzi gwintu.
Po wst pnym wkr ceniu wiecy palcami dokr j kluczem aby docisn podkładk .
W przypadku montowania nowej wiecy, po wyczuciu oporu dodaj jeszcze 1/2 obrotu,
natomiast w przypadku montowania u ywanej wiecy dodaj jeszcze 1/8 - 1/4 obrotu.

wieca zapłonowa powinna by dokr cona bardzo dokładnie. Niedokładnie dokr cona
wieca nagrzewa si w bardzo znacznym stopniu i mo e spowodowa uszkodzenie silnika.
wiece o innej ciepłocie mog spowodowa powa ne uszkodzenia silnika.
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4.

Łapacz iskier (w wyposa onych modelach)

W Europie oraz krajach, w których obowi zuje Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC czyszczenie
łapacza iskier powinno by wykonane w autoryzowanym serwisie.

Je li silnik dopiero co przestał pracowa , tłumik b dzie bardzo gor cy. Przed serwisowanie
łapacza iskier, pozwól mu wystygn .

Aby efektywnie spełnia
roboczogodzin.
1.
2.

swoj

rol , łapacz iskier musi by

serwisowany co 100

Odkr 3 ruby 5 mm i zdejmij osłon tłumika.
Odkr specjaln rub i zdejmij łapacz iskier z tłumika.
(Uwa aj aby nie uszkodzi drucianej siatki łapacza.)

Sprawd czy wokół otworu wylotowego spalin i na łapaczu nie ma w glowego nalotu, je li jest –
oczy .
Osłona tłumika

Specjalna ruba
ruby 5 mm
Łapacz iskier
3. U waj szczoteczki do usuni cia nalotu na siatce łapacza iskier.

Uwa aj aby nie uszkodzi siatki łapacza iskier.

Siatka łapacza nie mo e mie
łapacz na nowy.

adnych dziur ani przetar . Je li jest zniszczona – nale y wymieni

4. Zainstaluj łapacz iskier i osłon tłumika w kolejno ci odwritnej do demonta u.
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5.

Regulacja linki gazu

Zmierz luz na ko cu manetki gazu.
Powinien on wynosi 10 - 15 mm.
Je li luz ma inn warto , poluzuj nakr tk blokuj c i dokonaj regulacji wkr caj c lub wykr caj c
regulator według potrzeb.
Po wykonaniu regulacji dokładnie dokr

nakr tk blokuj c .

Nakr tka
regulacyjna

Manetka gazu

Nakr tka blokuj ca
Luz: 10-15 mm
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6.

Regulacja linki sprz gła

1.

Ustaw r czk glebogryzarki w rodkowej pozycji.

2.

Ustaw maszyn na równej nawierzchni i wykr
zdejmij osłon (je li wyst puje).

dwie ruby z przedniej osłony glebogryzarki i

ruby mocuj ce przedni osłon

Przednia osłona

3.

Ko cówka spr yny sprz gła powinna wyci ga si o ok. 2,0 ± 0,5 mm podczas dociskania
d wigni sprz gła.

4.

Je li rozci gni cie spr yny jest nieprawidłowe, poluzuj nakr tk blokuj c i wkr caj lyb wykr caj nakr tk reguluj c tak, aby uzyska prawidłow warto rozci gni cia spr yny. Uwaaj aby nie przekr ci gwintu nakr tki reguluj cej.

Ko cówka spr

yny sprz gła

Nakr tka reguluj ca
Nakr tka blokuj ca
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2,0 ±0,5 mm

TRANSPORTOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Transportowanie
Je li glebogryzarka pracowała, pozwól jej ostygn
przez co najmniej 15 minut przed
załadowaniem na rodek transportu. Gor cy silnik i układ wydechowy mog spowodowa
zapalenie si niektórych materiałów.
Aby uchroni si przed wyciekiem paliwa z ga nika, upewnij si , e zawór paliwa jest zamkni ty
(OFF) i utrzymuj glebogryzark w poziomie.
Uwa aj aby w czasie transportu nie upu ci lub nie uderzy glebogryzarki.
Załadunek / Rozładunek
Je li nie posiadasz rampy załadowczej, dwóch ludzi powinno umieszcza maszyn na platformie
rodka transportu, uwa aj c aby trzyma maszyn w poziomie.
Ustaw glebogryzarke płasko na platformie rodka transportu. Unieruchom przy pomocy lin lub
pasów. Uwa aj aby liny i pasy nie zaczepiały o d wigienki steruj ce, przewody i linki oraz ga nik.
R czka glebogryzarki mo e by
zajmuje mniej przestrzeni.

zło ona zarówno do przodu jak i do tyłu, przez co maszyna

Kierownica zło ona do tyłu

Kierownica zło ona do przodu
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Przechowywanie
Nie kład glebogryzarki kierownic na podło u. Spowoduje to przedostanie si oleju do cylindra
silnika lub wylanie paliwa.
Przygotowanie do przechowywania
Aby przygotowa maszyn do dłu szego przechowywania (ponad 30 dni), wykonaj poni sze
czynno ci, zapewnisz w ten sposób natychmiastow gotowo
glebogryzarki do u ycia po
magazynowaniu.

Benzyna jest wysoce łatwopalna, a w niektórych warunkach wybuchowa. Nie pal i nie
dopuszczaj otwartego ognia, iskier w pobli e miejsca operacji z paliwem.
1.

2.

3.
4.

Spu paliwo:
Benzyna pozostawiona w gaxniku na dłu szy czas wejdzie w erakcj chemiczn z
komponentami ga nika.
Spu całkowicie paliwo z ga nika do odpowiedniego pojemnika w nast puj cy sposób:
a. Otwórz zawór paliwa (ON) aby zla paliwo ze zbiornika.
b. Poluzu rub spustow ga nika i zlej paliwo z ga nika.
c. Po zlaniu paliwa, wkr
rub ga nika i zamknij zawór paliwa (pozycja OFF).
Zamknij zawory.
Poci gnij delikatnie link rozrusznika do momentu wyczucia oporu. W tym punkcie zawory:
wydechowy i ss cy zamykaj komor spalania co zabezpiecza silnik przed przedostawaniem
si do rodka kurzu i działaniem korozji.
Wymie olej silnikowy.
Przykryj maszyne i magazynuj w miejscu wolnym od kurzu i nadmiernej wilgoci.

Zawór paliwa

ruba spustowa
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USUWANIE USTEREK
Je li silnik nie chce zapali , sprawd nast puj ce rzeczy:
1.
2.
3.
4.

Czy zbiornik paliwa jest pełny?
Czy wł cznik silnika znajduje si w pozycji ON?
Czy wł cznik zapłonu jest wł czony?
Czy paliwo dociera do ga nika ?
Aby sprawdzi – poluzuj rub sputow przy otwartym zaworze paliwowym. Paliwo powinno
wypływa swobodnie. Nastepnie dokr
rub spustow

Je li dojdzie do rozlania paliwa, upewnij si , e otoczenie jest suche zanim uruchomisz
silnik. Opary rozlanego paliwa mog ulec zapaleniu.
5. Czy wieca zapłonowa jest w dobrym stanie ?
Oczy , wyreguluj i osusz wiec zapłonow . Wymie na now je li to konieczne.
6.

Je li mimo to no yce nie działaj , skontaktuj si z Autoryzowanym Punktem Serwisowym.
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DANE TECHNICZNE
Model

DE

GE

D

C

Długo

1 280 mm

1 200 mm

Wysoko

1 035 mm

975 mm

Szeroko

615 mm

585 mm

Waga

29,0 kg

30,0 kg

23,5 kg

U

24,5 kg

Silnik
4-suwowy, OHV, 1-cylindrowy, wymuszony obieg
powietrza

Typ
Pojemno

57,3 cm3

skokowa

rednica x skok
Moc Net silnika
(wg SAE J1349*)
wieca zapłonowa

45,0 x 36,0 mm
1,8 kW (2,4 KM) / 4000 obr/min
U14FSR-UB (DENSO)

System zapłonu

Iskrownik tranzystorowy

Pojemno

zbiornika paliwa

0,67 l

Pojemno

miski olejowej

0,30 l

Sprz gło
Ilo

Internal expanding shoe
0,90 l

oleju w przekładni

* „Moc silnika przedstawiona w tym dokumencie jest moc netto testowan dla produkowanego modelu
silnika i mierzon zgodnie z norm SAE1349 przy 4000 obr/min (Engine Net Power). Silniki z produkcji
masowej mog nieco odbiega od tych warto ci. Rzeczywista moc silnika zainstalowanego w finalnym
wyrobie zale y od wielu czynników wł cznie z pr dko ci obrotow silnika w konkretnym zastosowaniu,
warunków otoczenia, obsługi i innych czynników.
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Hałas i wibracje
Poziom ci nienia akustycznego oddziałuj cego na uszy operatora
(EN709:1997)
Niepewno pomiarowa
Zmierzony poziom mocy akustycznej
(2000/14/EC, 2005/88/EC)
Niepewno pomiarowa
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
(2000/14/EC, 2005/88/EC)
Poziom wibracji działaj cy na rami operatora
(EN12096, 1997 Aneks D, EN709:1997)
Niepewno pomiarowa
Regulacje
Szczelina mi dzy elektrodami
wiecy zapłonowej
Luz zaworowy
Inne regulacje

Specyfikacja
0,6 – 0,7 mm

75 dB(A)
2 dB(A)
90 dB(A)
2 dB(A)
92 dB(A)
6,4 m/s2
2,6 m/s2

Sposób post powania
Patrz strona 35

IN: 0,06 – 0,10 mm
Skontaktuj si z autoryzowanym dilerem
EX: 0,09 – 0,13 mm
Honda
adne inne regulacje nie s konieczne

UWAGA: Dane techniczne mog ulec zmienie bez wcze niejszego powiadomienia.

LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH
Adresy oraz telefony do Autoryzowanych Punktów Serwisowych Aries Power Equipment
znajlub www.mojahonda.pl oraz pod podanymi podziesz na stronie internetowej:
ni ej telefonami:
Centrala:
Warszawa 01-493
ul. Wrocławska 25
tel. (0 22) 861 43 01

Serwis Centralny:
Warszawa 02-844,
ul. Puławska 467,
tel. (0 22) 894 08 90
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DEKLARACJA ZGODNO CI WE (Tłumaczenie zawarto ci)

Deklaracja Zgodno ci WE
1. Ni ej podpisany, Piet Renneboog, w imieniu autoryzowanego przedstawiciela, niniejszym deklaruje, e urz dzenie opisane poni ej spełnia wszystkie zasadnicze wymagania nast puj cych Dyrektyw:
•
•
•

Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC i 2006/88/EC
Dyrektywa Kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/EC
Dyrektywa Hałasowa 2000/14/EC – 2005/88/EC

2. Opis urz dzenia
a) Ogólny opis
b) Funkcja
Nazwa handlowa
*1

Redlica motorowa
przygotowanie gleby
Typ
*1

Numer seryjny

3. Producent
Honda Motor Co., Ltd.
2-2-1 Minamiaoyama
Minato-ku, Tokyo, JAPONIA
4. Autoryzowany przedstawiciel
Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office
Wijngaardveld 1 (NoordV),
9300 Aalst - BELGIA
5. Zastosowane normy zharmonizowane
EN 709:1997/A1:1999

6. Pozostałe standardy i specyfikacje
-

7. Dyrektywa hałasowa (<3kW)
a) Zmierzony poziom mocy akustycznej:
b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
c) Parametr hałasu:
d) Procedura oceny zgodno ci:
e) Jednostka Notyfikowana:

8. Wykonano w:
9. Data:

*1
*1
*1
Aneks VI
VONCOTTE Environment
Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilxoorde BELGIA
Aalst, BELGIA
........................
Piet Renneboog
Homologation Manager

Honda Motor Europe, Ltd. Aalst Office

*1 patrz strona z danymi technicznymi
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