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Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorliegende Betriebsanleitung in Landessprache nicht 
eingesetzt / in Betrieb gesetzt werden darf. Sollten Sie mit der Lieferung des Produkts keine 
Betriebsanleitung in Ihrer Landessprache erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. In Länder der 
EU / EFTA senden wir Ihnen diese kostenlos nach. Für Länder außerhalb der EU / EFTA erstellen wir 
Ihnen gerne ein Angebot für eine Betriebsanleitung in Landessprache, falls die Übersetzung nicht 
durch den Händler/Importeur organisiert werden kann. 

 Please note that the product may not be used / put into operation without these operating 
instructions in the national language. If you did not receive operating instructions in your national 
language with the delivery of the product, please contact us. In countries of the EU / EFTA we will 
send them to you free of charge. For countries outside the EU / EFTA, we will be pleased to provide 
you with an offer for an operating manual in the national language if the translation cannot be 
organised by the dealer/importer. 
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1 EG-Konformitätserklärung 

Bezeichnung: 

Typ: 

Bestell-Nr.: 

EASYCLEAN EC-60 Pflasterreinigungsgerät 

EC-60 

51700004 

Hersteller: Probst GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 
71729 Erdmannhausen, Germany 
info@probst-handling.de 
www.probst-handling.de 

Einschlägige Bestimmungen, denen die Maschine entspricht. 

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) 

Angelehnt an folgende harmonisierte Normen (auszugsweise): 

DIN EN ISO 12100 

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010) 

DIN EN ISO 13857 

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen u. 
unteren Gliedmaßen (ISO 13857:2008). 

DIN EN 1829-1 

Hochdruckreiniger – Hochdruckwasserstrahlmaschinen – Sicherheitstechnische Anforderungen.

Dokumentationsbevollmächtigter:

Name: J. Holderied 
Anschrift: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Unterschrift, Angaben zum Unterzeichner: 

Erdmannhausen, 09.05.2017.......................................................................... 

(M. Probst, Geschäftsführer)

mailto:info@probst-handling.de
http://www.probst-handling.de/
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2 Sicherheit 

 

Sicherheitshinweise 

2.1 Sicherheitshinweise 

 

Lebensgefahr! 
Bezeichnet eine Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Verletzungen die Folge. 

 

Gefährliche Situation! 
Bezeichnet eine gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Verletzungen oder Sachschäden 
die Folge sein. 

 

Verbot! 
Bezeichnet ein Verbot. Wenn es nicht eingehalten wird, sind Tod und schwerste Verletzungen, oder 
Sachschäden die Folge. 

 

 

 

2.2 Sicherheitskennzeichnung  

WARNZEICHEN 

Symbol Bedeutung Bestell-Nr.: Größe: 

 

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile 2904.0297 50 mm 

 
Gerät nur bei geöffnetem Haupthahn betreiben! 2904.0301 20x90 mm 

GEBOTSZEICHEN 

Symbol Bedeutung Bestell-Nr.: Größe: 

 

Gehör- und Augenschutz tragen 2904.0547 50 mm 

 

Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung für das 
Gerät mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und 
verstanden haben. 

2904.0665 
2904.0666 

30mm 
50 mm 

 

Filtersieb einmal monatlich mit Wasserstrahl ausspülen 
ggf. ausklopfen. 

2904.0699 45 mm 

 

Haupthahn öffnen/schließen. 2904.0299 20x86 mm 

 

Querspülung öffnen/schließen. 2904.0300 20x86 mm 

 

Mindest-Wasserdruck 0,3 bar 2904.0395 180x20 
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Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unbedingt die 
Pumpe und alle Wasserleitungen komplett entleeren. 

Bei allen Wartungsarbeiten, bei denen das Gerät 
geneigt werden muss, darf der Neigungswinkel >30° 
nicht überschreiten! 

2904.0565 125x75 mm 

 

 

2.3 Definition Fachpersonal / Sachkundiger 

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von Fachpersonal oder Sachkundigen 
durchgeführt werden! 

Fachpersonal oder Sachkundige müssen für die folgenden Bereiche, soweit es 
für dieses Gerät zutrifft, die notwendigen beruflichen Kenntnisse besitzen: 

● für Mechanik 

● für Hydraulik 

● für Pneumatik 

● für Elektrik 
 

 
 

2.4 Persönliche Sicherheitsmaßnahmen 

 

 

 

● Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung für das Gerät mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und 
verstanden haben. 

● Das Gerät und alle übergeordneten Geräte in/an die das Gerät eingebaut ist, dürfen nur von dafür 
beauftragten und qualifizierten Personen betrieben werden. 

● Es dürfen nur Geräte mit Handgriffen manuell geführt werden. 

 
 

 

 
 

2.5 Schutzausrüstung 

 

 

 

 Die Schutzausrüstung besteht gemäß den sicherheitstechnischen 
Anforderungen aus: 

● Schutzkleidung 

● Schutzhandschuhe 

● Sicherheitsschuhe 

● Gehör- und Augenschutz 
 

 

 
 

2.6 Unfallschutz 

 

 

 

● Arbeitsbereich für unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weiträumig absichern.  

● Vorsicht bei Gewitter! 

 

● Arbeitsbereich ausreichend beleuchten. 

● Vorsicht bei nassen, angefrorenen oder verschmutzten Baustoffen. 

 

● Das Arbeiten mit dem Gerät bei Witterungsverhältnissen unter 3 °C (37,5 °F) ist verboten!  
Es besteht die Gefahr des Abrutschens der Greifgüter bedingt durch Nässe oder Vereisung. 
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2.7 Sicherheit im Betrieb 

 

 

 ● Das Gerät darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden (Vergiftungsgefahr durch Abgase). 

● Das Betanken des Gerätes darf nur erfolgen, wenn der Motor soweit abgekühlt ist, dass keine Brand und 
Explosionsgefahr besteht. 

● Wartungsarbeiten dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen, d.h. der Rotationsarm darf sich nicht mehr 
Bewegen (nach dem Ausschalten mindestens eine Minute warten!) und die Auspuffanlage muss soweit 
abgekühlt sein, dass keine Verbrennungsgefahr besteht. 

● Abgenutzte Bürsten müssen ausgetauscht werden. 
 

 

 

 

2.8 Funktions- und Sichtprüfung 

 

 

2.8.1 Allgemeines 

 

 

● Das Gerät muss vor jedem Einsatz auf Funktion und Zustand geprüft werden. 

● Wartung, Schmierung und Störungsbeseitigung dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen! 

 

● Bei Mängeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerät erst nach einer kompletten Mängelbeseitigung 
wieder eingesetzt werden. 

● Bei jeglichen Rissen, Spalten oder beschädigten Teilen an irgendwelchen Teilen des Gerätes, muss sofort 
jegliche Nutzung des Gerätes gestoppt werden. 

 
● Die Betriebsanleitung für das Gerät muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein. 

● Das am Gerät angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden. 

● Unlesbare Hinweisschilder (wie Verbots- und Warnzeichen) sind auszutauschen. 
 

 

2.8.2 Eigenmächtige Umbauten 

 

Eigenmächtige Umbauten am Gerät oder der Einsatz von eventuell selbstgebauten Zusatzvorrichtungen 
gefährden Leib und Leben und sind deshalb grundsätzlich verboten! 
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3 Allgemeines  

 

 

3.1 Bestimmungsgemäßer Einsatz 

 

 

 

Das Gerät dient ausschließlich zum Reinigen von ebenen Platten und Pflasterflächen. Das Gerät ist nicht selbst ansaugend, 
d.h. das Gerät muss mit sauberem, blasenfreiem Leitungswasser versorgt werden. 
Es ist darauf zu achten, dass der Reinigungsbereich durch die Schutzhaube und die daran angebrachten Bürsten 
abgedichtet ist. 

Die zu reinigende Oberfläche, muss in der Lage sein, der Druckbeaufschlagung durch den Wasserstahl schadensfrei 
standzuhalten. 

Die Bedienung des Gerätes ist nur für Personen erlaubt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Die Benutzung des Gerätes für Personen über 16 Jahre ist erlaubt, solange dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles 
erforderlich ist und ihr Schutz durch einen Aufsichtsführenden gewährleistet ist. 

=> siehe hierzu BGV D15 Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern 
 

 

 

● Das Gerät darf nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Einsatz unter 
Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der dementsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen u. den der Konformitätserklärung verwendet werden. 

● Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist verboten! 

● Die am Einsatzort gültigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften müssen zusätzlich eingehalten 
werden. 

 

Der Anwender muss sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass: 

● das Gerät für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist, sich im ordnungsgemäßen Zustand befindet und die zu 
hebenden Lasten für das Heben geeignet sind. 

In Zweifelsfällen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung. 
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3.2 Übersicht und Aufbau 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.3 Technische Daten 

 

 

Typ Arbeitsbreite 
[mm] 

Eigengewicht 
[kg] 

Antriebsleistung 
[kW / PS] 

Pumpenleistung 
[bar / l/min] 

Bestell-Nr.: 

EASY CLEAN EC-60 600 51 4 / 5,5 150 / 13 5170.0004 
 

   

 

Verbrennungsmotor 

Hochdruckpumpe 

Druckeinstellung mit 
Überdruckventil 

Handgriff 

Benzintank 
(Einfüllöffnung) 

Wasser-
zuleitung 

Rollen 

Düsen 

Rotationsarm 
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4 Installation  

 

 

 

4.1 Transport (EC-60) 

Das Gerät kann im zusammengeklappten Zustand an den 
Bügelenden des Handgriffes getragen werden. 

Gerät nur an den Handgriffen tragen!  

Hierbei ist zu beachten, dass die Federriegel an allen 4 
Positionen eingerastet sind und der Bügel sicher in der 
Transportposition verankert ist. 

 

 

4.2 Aufbau (EC-60) 

Zum Aufbau des Gerätes die Federriegel herausziehen und 
verdrehen, den Handgriff aufrichten und in der Endposition 
wieder arretieren (zurückdrehen und einrasten lassen). 

 

Es ist darauf zu achten, dass durch den Aufbau des 
Handgriffes weder Gliedmaßen noch der Wasserschlauch 
gequetscht werden. 

 

 

  

Federriegel 3 

Federriegel 4 

Federriegel 1 

Federriegel 2 
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4.3 Wasseranschluss 

Verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem ¾“-Anschluss 

am Handgriff des EC-60.* 

Achten Sie darauf, dass der Kugelhahn in geschlossener 
Stellung ist.  

 

 

 

* Ist nur ein ½“-Anschluss (mit Stecksystem) vorhanden, so 

muss ein Adapterstück verwendet werden.  
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5 Bedienung 

 

 

5.1 Allgemein 

 

 

 

Die Pumpe darf nicht im Trockenlauf (ohne Wasserzufuhr) betrieben werden! 

Die Pumpe darf max. 5 Minuten mit Lanze/Strahldüse im Dauerlauf betrieben werden, ohne Wasseraustritt. 

Um Schäden am Gerät (EC-60) zu vermeiden, darf die Wasserzulauftemperatur 40° C nicht überschreiten. 

Das Zuführwasser aus dem Leitungssystem muss mit 300-400 µ gefiltert werden. Dabei darf der Wasserdruck 
max. 10 bar betragen. Mindest-Wasserdruck 0,3 bar, da sonst kein Funktion des Motors. 

Wird Zuführwasser aus einem Brunnen, oder einem offenen Gewässer entnommen, muss es mit 100-200µ 
gefiltert werden. 

 

Mit dem Gerät nicht über unebenes Gelände/überstehende Gegenstände fahren! Rotationsarm/Düsen 
können beschädigt/verstellt werden! 
Generell ist es verboten unter rotierende Teile zugreifen – Verletzungsgefahr! 

1. Gerätebügel ausklappen. (Siehe Inbetriebnahme) 

2. Haupthahn aufdrehen (Bild 1A/Bild 1) 

 Bild 1 

! 

Wichtig: unbedingt zuerst Wasserzufuhr 
(Haupthahn) öffnen bevor der Motor gestartet 
wird! (Bild 1a /Bild 1)  

Querspülung (Bild 4) beim Startvorgang immer 
schließen. 

 

Bild 1A 

 Bei Startschwierigkeiten des Motors (oft bei 
kaltem Wetter) Druckeinstellventil ()  
herausdrehen (gegen Uhrzeigersinn). Sobald der 
Motor auf Betriebstemperatur ist, das 
Druckeinstellventil ()  wieder hineindrehen (im 
Uhrzeigersinn). (Bild 1B)  

 Bild 1B 

 

  

Haupthahn 
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3. Motor starten 

● Starthebel auf ON stellen (Bild 2) 

● Kraftstoffhahn öffnen (Bild 3) 

● Joke aktivieren (Bild 3) 

 

  

Bild 2 Bild 3 

  

Starthebel Joke 

Kraftstoff
hahn 

Drehzahl-
regelung 
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4. Bei Bedarf Querspülung einschalten.  
(Schmutz wird dadurch nach rechts weggespült) 
Siehe Bild 4 

 

 

 Bild 4 

 

 

5. Die Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors und die Vorschubgeschwindigkeit des (EC-60) müssen je nach 
Verschmutzungsgrad der Oberfläche angepasst und optimiert werden. 

5.2 Arbeiten mit Lanze/Hochdruck- und Niederdruckdüse 

! 

Beim zusätzlichen Arbeiten mit einer Lanze muss 
unbedingt vor, bzw. während dem Startvorgang 
des Motors, die Pistole betätigt werden, damit 
kein Gegendruck entsteht!  (Bild 6) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hochdruchschlauch (Lanzenbetrieb) Bild 5a  

Saugschlauch (Reinigungsmittel) Bild 5b        

Bild 5 

Bild 5a 

Bild 5b 

5.2.1 Zumischen von Reinigungsmitteln 

 Soll bei starkem Verschmutzungsgrad der Oberfläche zusätzlich ein Reinigungsmittel zugemischt werden, 
muss ein Saugschlauch angeschlossen werden (siehe Bild 5, 5b). 

! 

 
Beim Zumischen von Reinigungsmitteln muss die Lanze auf Niederdruck umgestellt werden! 

 

Bild 6 

 

  

Querspülung 

Anschluss des Hochdruckschlauchs für 
Lanzenbetrieb 

Anschluss des Saugschlauchs 
zur Beimischung von Reinigungsmitteln 

Pistole mit Lanze (Flachstrahldüse) 

Wechselsatz Lanze mit 
Rotationsdüse (Fräskopf) 
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 Umschalten von Hoch- auf Niederdruck 

 Lanze – Flachstrahldüse (siehe Pfeil ) Lanze – Rotationsdüse (siehe Pfeile) 

 

  
 

5.2.2 Zubehör: Sanstrahl Kit SSK 

 Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung, entrosten und der 
gleichen kann dem Sprühwasser Strahlsand zu dosiert werden 
(Quarzsand mit max. Körnung 0,1 - 0,5 mm). 

● Sandstrahl Kit an Gerät anschließen. 

● Gerät (EC-60) starten. 

● Solange warten, bis die Pumpe Wasser gezogen hat, dann 
Querspülung zu, da sonst Luft über die Querspülung gezogen wird. 
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6 Wartung und Pflege 

 
 

6.1 Wartung 

 
Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, sind die in 
der unteren Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen durchzuführen. 

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden; ansonsten erlischt die Gewährleistung. 

 

Alle Arbeiten dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen! 

Bei allen Arbeiten muss sichergestellt sein, dass sich das Gerät nicht unabsichtlich schließen kann. 
Verletzungsgefahr!!! 

 

 

 

6.2 Mechanik 

WARTUNGSFRIST Auszuführende Arbeiten 

Erstinspektion nach  
25 Betriebsstunden 

 Sämtliche Befestigungsschrauben kontrollieren bzw. nachziehen 
(darf nur von einem Sachkundigen durchgeführt werden). 

Alle 50 Betriebsstunden  Sämtliche Befestigungsschrauben nachziehen (achten Sie darauf, dass die 
Schrauben gemäß den gültigen Anzugsdrehmomenten der zugehörigen 
Festigkeitsklassen nachgezogen werden). 

 Sämtliche vorhandene Sicherungselemente (wie Klappsplinte) auf einwandfreie 
Funktion prüfen und defekte Sicherungselemente ersetzen. 

 Alle Gelenke, Führungen, Bolzen und Zahnräder auf einwandfreie Funktion prüfen, 
bei Bedarf nachstellen oder ersetzen. 

 Greifbacken (sofern vorhanden) auf Verschleiß prüfen und reinigen, bei Bedarf 
ersetzen. 

 Ober- und Unterseite der Gleitlagerung (sofern vorhanden) bei geöffnetem Gerät 
mit einem Spachtel einfetten. 

 Alle Schmiernippel (sofern vorhanden) mit Fettpresse schmieren. 

Mindestens 1x pro Jahr  

(bei harten Einsatzbedingungen 
Prüfintervall verkürzen) 

 Kontrolle aller Aufhängungsteile, sowie Bolzen und Laschen. Prüfung auf Risse, 
Verschleiß, Korrosion und Funktionssicherheit durch einen Sachkundigen. 

 
 

1x pro Monat Schmutzfilter reinigen 
(Mit Wasserstrahl ausspülen und gegebenenfalls 
ausklopfen). 

 

 

Zur Gewindeabdichtung: Loctite 542 (flüssig) verwenden 

Als Montagefett: Lithiumverseiftes, wasserbeständiges Fett verwenden 

Als Öl (für Kurbelbetrieb): Mineralisches Motorenöl 15W40 verwenden 

Schmutzfänger 
(Filtersieb) 
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Da bei längeren Stillstandszeiten des Gerätes Kalkablagerungen entstehen, unbedingt mit kalkarmen Wasser die Leitungen 
durchspülen. 

 

 

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unbedingt die Pumpe und alle Wasserleitungen komplett entleeren. 
Gefrorenes Wasser kann der Pumpe und den Wasserleitungen schaden! 

 

 

Bei allen Wartungsarbeiten und 
Störungsbeseitigungen, bei denen das Gerät 
geneigt werden muss, darf der 
Neigungswinkel 30° nicht überschreiten! 

 

 

 

 
 

6.3 Störungsbeseitigung 

 

 

 

STÖRUNG URSACHE BEHEBUNG 

Motor startet nicht. 

● Fehler am Motor 
● Siehe Bedienungsanleitung des 

Motors (Anhang) 

● Sprühlanze erzeugt Gegendruck 
● Beim Startvorgang Pistole an 

Sprühlanze betätigen 

Motor läuft es wird jedoch kein Druck 
erzeugt. 

● Kein Wasserzufluss 

● Drehdurchführung defekt 

● Düsen verstopft 

● Fehler in der Pumpe 

● Wasserzuleitung prüfen 

● Drehdurchführung prüfen 

● Düsen überprüfen 

● Siehe Bedienungsanleitung des 
Pumpe (Anhang) 

Motor läuft, Druck wird erzeugt, 
jedoch keine Drehung des 
Rotationsarmes 

● Der Rotationsarm wird behindert 

● Behinderung bei stillgelegtem 
Gerät beheben. 

● Düsenstellung (~20°) mit 
Rohrzange korrigieren (Bild 1).  

Motor läuft, Druck wird erzeugt, 
Drehung des Rotationsarmes, jedoch 
keine Reinigungswirkung 

● Düsenstellung ist nicht in Ordnung 

● Düsen sind verstopft (evtl. durch 
Sandkorn) 

● Düsenstellung (~20°) mit 
Rohrzange korrigieren (Bild 1). 

● Düsen ausbauen u. reinigen. 

  

 

 Bild 1 
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Motor stottert oder geht aus  Filtersieb ist verstopft 

 Verschlussschraube am 
Schmutzfänger entfernen und 
Filtersieb reinigen 
(Details siehe Kapitel 
„Wartungsintervalle“) 

 
 

 

6.4 Reparaturen 

 

 

● Reparaturen am Gerät dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die die dafür notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten besitzen. 

● Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine außerordentliche Prüfung durch einen Sachverständigen durchgeführt 
werden. 
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6.5 Prüfungspflicht 

 

 

● Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Gerät mindestens jährlich durch einen Sachkundigen 
geprüft und festgestellte Mängel sofort beseitigt werden ( siehe BGR 500). 

● Die dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen u. die der Konformitätserklärung sind zu 
beachten! 

● Diese Prüfplaketten können bei uns bezogen werden. (Bestell-Nr.: 2904.0056+Tüv-Aufkleber mit 
Jahreszahl) 

● Wir empfehlen, nach durchgeführter Prüfung und Mängelbeseitigung des Gerätes die Prüfplakette 
„SICHERHEITSPRÜFUNG“ gut sichtbar anzubringen. 

 

 

 
Die Sachkundigenprüfung ist unbedingt zu dokumentieren! 

 

Gerät Jahr Datum Sachkundiger Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

  



Wartung und Pflege 

 

19 / 19 

 

 

 
 

6.6 Hinweis zum Typenschild 

 

Gerätetyp, Gerätenummer und Baujahr sind wichtige Angaben zur Identifikation des Gerätes. Sie sind bei 
Ersatzteilbestellungen, Gewährleistungsansprüchen und sonstigen Anfragen zum Gerät stets mit anzugeben. 

Die maximale Tragkraft gibt an, für welche maximale Belastung das Gerät ausgelegt ist. 
Die maximale Tragkraft darf nicht überschritten werden. 

Das im Typenschild bezeichnete Eigengewicht ist bei der Verwendung am Hebezeug/Trägergerät (z.B. Kran, 
Kettenzug, Gabelstapler, Bagger...) mit zu berücksichtigen. 

 

Beispiel:  

6.7 Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geräten 

 

Bei jeder Verleihung/Vermietung von PROBST-Geräten muss unbedingt die dazu gehörige Original 
Betriebsanleitung mitgeliefert werden (bei Abweichung der Sprache des jeweiligen Benutzerlandes, ist 
zusätzlich die jeweilige Übersetzung der Original Betriebsanleitung mit zuliefern)! 

 
 



Wartungsnachweis 
 

Garantieanspruch für dieses Gerät besteht nur bei Durchführung der vorgeschriebenen 
Wartungsarbeiten (durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchführung eines 
Wartungsintervalls muss unverzüglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns 
übermittelt werden  1).                                                                         1) per E-Mail an: service@probst-handling.de / per Fax oder Post 
 

 

 

 

Betreiber: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gerätetyp: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Artikel-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Geräte-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Baujahr: _ _ _ _ 
 

 

Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden 
Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

 
 

Wartungsarbeiten alle 50 Betriebsstunden 
Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

 

 

Wartungsarbeiten 1x jährlich 
Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 
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1 CE - Prehlásenie o zhode (Konformita) 

 

Označenie: 

Typ: 

Výr. č: 

EASYCLEAN EC-60 čistiaci prístroj na dlažbu 

EC-60 

51700004  

Výrobca: Probst GmbH 

Gottlieb-Daimler-Straße 6 

71729 Erdmannhausen, Nemecko 

info@probst-handling.de 

www.probst-handling.de 

 

Hore označený stroj zodpovedá príslušným zadaniam nasledujúcich smerníc EÚ: 
  

2006/42/EG (Smernica)  
 

 

 

Boli použité nasledujúce normy a technické špecifikácie: 
DIN EN ISO 12100 

Bezpečnosť strojových zariadení - Všeobecné zásady pre konštrukciu - Posúdenie rizík a znižovanie rizík (ISO 12100:2010) 
 

DIN EN ISO 13857 

Bezpečná vzdialenosť od miest zo zvýšeným rizikom úrazu 

Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného 
priestoru  (ISO 13857:2008) 

 

DIN EN 1829-1 

Vysokotlakové vodné dýzové stroje. Požiadavky na bezpečnosť.  

 

Oprávnené osoba pre EC-dokumentácie:  

Meno: J. Holderied 
Adresa: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

Podpis, informácie o podpisovateľovi: 
 
 
 

Erdmannhausen,09.05.2017......................................................................... 

(M. Probst, konateľ spoločnosti) 
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2 Bezpečnosť 

 

2.1 Bezpečnostné upozornenia 

 

Nebezpečenstvo ohrozenia života! 
Označuje nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom sú smrť a najťažšie poranenia. 

 

Nebezpečná situácia! 
Označuje nebezpečnú situáciu. Ak sa jej nezabráni, následkom môžu byť poranenia alebo materiálne škody. 

 

Zákaz! 
Označuje zákaz. Ak sa nedodrží, následkom sú smrť a najťažšie poranenia alebo materiálne škody. 

 

Dôležité informácie alebo užitočné tipy na používanie. 

 

2.2 Bezpečnostné symboly  

VÝSTRAŽNÁ ZNAČKA 

Symbol Význam Obj. č.: Veľkosť: 

 

Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi dielmi 2904.0297 50 mm 

 
Prístroj používajte iba pri otvorenom hlavnom uzávere! 2904.0301 20x90 mm 

PRÍKAZOVÁ ZNAČKA 

Symbol Význam Obj. č.: Veľkosť: 

 

Noste ochranu sluchu a očí 2904.0547 50 mm 

 

Každá obsluhujúca osoba si musí prečítať návod na 
obsluhu pre zariadenie spolu s bezpečnostnými 
predpismi a týmto porozumieť. 

2904.0665 
2904.0666 

30mm 
50 mm 

 

Sitko filtra raz za mesiac vypláchnite vodným lúčom a v 
prípade potreby ho vyklepte. 

2904.0699 45 mm 
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Otvorte/zatvorte hlavný uzáver. 2904.0299 20x86 mm 

 

Otvorte/zatvorte priečny oplach. 2904.0300 20x86 mm 

 

Minimálny tlak vody 0,3 bar 2904.0395 180x20 

 

Pri teplotách okolo bodu mrazu bezpodmienečne 
vyprázdnite čerpadlo a všetky vedenia vody. 

Pri všetkých údržbových prácach, pri ktorých sa musí 
prístroj nahnúť, nesmie uhol naklonenia presiahnuť 
>30°! 

2904.0565 125x75 mm 

 

2.3 Definícia odborného personálu/odborníka 

Inštalačné, údržbárske a opravárske práce na tomto zariadení smie vykonávať iba odborný personál alebo odborníci! 

Odborný personál alebo odborník musí mať potrebné odborné vedomosti 
v nasledujúcich oblastiach, ak sa to vzťahuje na toto zariadenie: 

• mechanika, 

• hydraulika, 

• pneumatika, 

• elektrika. 
 

2.4 Osobné bezpečnostné pokyny 

 

 

• Každá obsluhujúca osoba si musí prečítať návod na obsluhu pre zariadenie spolu s bezpečnostnými 
predpismi a týmto porozumieť. 

• Zariadenie a všetky nadriadené zariadenia, do ktorého/na ktoré je zariadenie namontované, smú 
prevádzkovať iba osoby, ktoré sú poverené touto činnosťou a sú na to kvalifikované. 

 

• Manuálne viesť sa smú iba zariadenia s rukoväťami.  

V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poranenia rúk 

 
 

2.5 Ochranné vybavenie 

 

 Pri práci je nutné vždy používať ochranné pracovné pomôcky. • Pracovný odev 

• Ochranné rukavice 

• Ochranná obuv 

  • Ochrana sluchu 

  • Ochrana očí 
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2.6 Ochrana pred úrazom 

 

 

• Pracovnú zónu zabezpečte v dostatočnom rozsahu proti nepovolaným osobám, predovšetkým deťom. 

• Pozor pri búrke! 

 

• Zabezpečte dostatočné osvetlenie pracovnej zóny. 

• S mokrým, zamrznutým alebo znečisteným stavebným materiálom pracujte opatrne! 

 

• Práce so zariadením sú zakázané pri poveternostných pomeroch pod 3 °C (37,5 °F)! 
Hrozí nebezpečenstvo skĺznutia uchopeného predmetu v dôsledku mokra alebo námrazy. 

 

2.7 Bezpečnosť pri prevádzke 

 

 • Prístroj sa nesmie prevádzkovať v uzatvorených priestoroch (nebezpečenstvo otravy výfukovými 
plynmi). 

• Prístroj sa smie plniť palivom iba vtedy, ak je motor vychladnutý natoľko, že nehrozí nebezpečenstvo 
požiaru alebo výbuchu. 

• Údržbové práce sa smú vykonávať iba v pokojovom stave prístroja, tzn. otočné rameno sa nesmie 
pohybovať (po vypnutí počkajte minimálne jednu minútu!) a výfukový systém musí byť vychladnutý 
natoľko, aby nehrozilo nebezpečenstvo popálenia. 

• Opotrebované kefy sa musia vymeniť. 
 

2.8 Funkcie a optická kontrola 

 

2.8.1 Všeobecne 

 

• Funkcia a stav zariadenia sa musia prekontrolovať pred každým pracovným použitím. 

• Údržba, mazanie a odstraňovanie porúch sa smú vykonávať iba pri zastavenom zariadení! 

 

• Pri nedostatkoch, ktoré sa týkajú bezpečnosti, sa smie zariadenie opäť používať až po kompletnom 
odstránení nedostatkov. 

• Pri akýchkoľvek trhlinách, prasklinách alebo poškodených dieloch na dieloch zariadenia sa musí 
okamžite zastaviť akékoľvek použitie zariadenia. 

 

• Návod na obsluhu musí byť vždy voľne dostupný. 

• Typové označenie nesmie byť zo zariadenia odstránené. 

• Nečitateľné upozorňujúce štítky (ako zákazové a výstražné značky) sa musia vymeniť. 
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2.8.2 Svojvoľné prestavby 

 

Svojvoľné prestavby na prístroji alebo použitie svojpomocne vyrobených prídavných zariadení ohrozuje život 
a zdravie osôb a preto je v zásade zakázané! 

 

3 Všeobecné 

 

3.1 Určenie použitia  

 

 

Prístroj slúži výlučne na čistenie rovných dosiek a dláždených plôch. Samotný prístroj neumožňuje nasávanie, tzn. musí byť 
zásobovaný čistou vodou z vodovodu bez bubliniek. 
Je potrebné dbať na to, že oblasť čistenia je utesnená ochranným krytom a na ňom umiestnenými kefami. 

Čistený povrch musí odolať zaťaženiu tlakom vodného lúča bez poškodení. 

Prístroj smú obsluhovať iba osoby, ktoré dovŕšili 18. rok života. 

Používanie prístroja osobami nad 16 rokov je povolené, pokiaľ to slúži na vzdelávacie účely a ich bezpečnosť je zaistená 
dozerajúcou osobou. 

=> pozri predpis spolkového profesijného združenia BGV D15 „Práce s vysokotlakovými čistiacimi prístrojmi“ 
 

 

• Zariadenie sa smie používať na určený účel použitia opísaný v tomto návode na obsluhu, za dodržania 
platných bezpečnostných predpisov podľa zákonných nariadení a vyhlásenia o zhode. 

• Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určeným účelom a je zakázané! 

• Dodatočne sa musia dodržiavať zákonné bezpečnostné predpisy a predpisy na ochranu pred nehodami 
platné na mieste použitia. 

 

Používateľ sa musí pred každým použitím presvedčiť, že: 

• je zariadenie vhodné na určené použitie, 

• sa zariadenie nachádza v riadnom stave, 

• sú bremená určené na zdvíhanie vhodné na zdvíhanie. 

V prípade pochybností sa pred uvedením do prevádzky spojte s výrobcom. 
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3.2 Konštrukcia 

 

 

 

 

 

 

3.3 Technické údaje  

 
 

Typ Pracovná šírka 
[mm] 

Vlastná 
hmotnosť 

[kg] 

Hnací výkon 
[kW/PS] 

Výkon čerpadla 
[bar / l/min] 

Obj. č.: 

EASY CLEAN EC-60 600 51 4 / 5,5 150 / 13 5170.0004 
 
 

4 Inštalácia 

 

Spaľovací motor 

Vysokotlakové čerpadlo 

Nastavenie tlaku s 
pretlakovým ventilom 

Benzínová nádrž (plniaci 
otvor) 

Kolieska 

Dýzy 

Otočné rameno 

Rukoväť 

Prívodné 
vedenie 
vody 
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4.1 Preprava (EC-60) 

Prístroj sa môže prenášať v sklopenom stave za konce 
oblúkov rukoväte. 

Prístroj pri prenášaní držte iba za rukoväte! ➔ 

Pritom je potrebné dbať na to, aby boli všetky 4 pružinové 
západky zaaretované a oblúk aby bol bezpečne ukotvený v 
prepravnej polohe. 

 

 

4.2 Zloženie (EC-60) 

Na účely nadstavby prístroja vytiahnite pružinové západky a 
otočte ich, vyrovnajte rukoväť a v koncovej polohe ju opäť 
zaaretujte (otočte naspäť a nechajte zapadnúť). 

 

Je potrebné dbať na to, aby následkom nadstavenia 
rukoväte nedošlo k stlačeniu končatín alebo vodovodnej 
hadice. 

 

 

  

Pružinová západka 3 

Pružinová západka 4 

Pružinová západka 1 

Pružinová západka 2 
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4.3 Prípojka vody 

Vodovodnú hadicu s prípojkou ¾“- pripojte k rukoväti 

prístroja EC-60.* 

Dbajte na to, aby bol guľový kohútik v zatvorenej polohe. ➔ 

 

 

 

* Ak je k dispozícii iba jedna prípojka ½“- (so zásuvným 

systémom), musí sa použiť adaptér. ➔ 
  

 

5 Použitie 

 

5.1 Všeobecne 

 

 

Čerpadlo sa nesmie prevádzkovať nasucho (bez prívodu vody)! 

Čerpadlo sa smie nepretržite používať max. 5 minút s kopijou/striekacou dýzou bez výstupu vody. 

Aby sa predišlo poškodeniu na prístroji (EC-60), nesmie teplota vody na vstupepresiahnuť 40° C. 

Vstupná voda z vodovodného systému musí byť filtrovaná filtrom s hustotou 300-400 µ. Pritom smie tlak vody 
dosiahnuť max. 10 bar. Minimálny tlak vody je 0,3 bar, v opačnom prípade žiadna funkcia motora. 

Ak sa vstupná voda odoberá zo studne alebo otvoreného vodného zdroja, musí byť filtrovaná filtrom s hustotou 
100-200 µ. 

 

S prístrojom nejazdite po nerovnom teréne/vyčnievajúcich predmetoch! Otočné rameno/dýzy sa 
môžu poškodiť/prestaviť! 
Vo všeobecnosti je zakázané siahať pod rotujúce diely – nebezpečenstvo poranenia! 

1. Vyklopte oblúk prístroja. (Pozri „Uvedenie do prevádzky“) 

2. Otvorte hlavný uzáver (obrázok 1A/obrázok 1) 

 Obrázok 
1 

 

Dôležité: Pred naštartovaním motora 
najskôr bezpodmienečne otvorte 
prívod vody (hlavný uzáver)! (Obrázok 
1a /obrázok 1) ➔ 

Priečny oplach (obrázok 4) pri 
štartovaní vždy zatvorte. 

 

Obrázok 
1A 

Hlavný uzáver 
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 Pri problémoch so štartovaním motora (často v 
studenom počasí) vyskrutkujte tlakový regulačný 
ventil () (proti smeru hodinových ručičiek). 
Hneď ako motor dosiahne prevádzkovú teplotu, 
tlakový regulačný ventil () opäť zaskrutkujte (v 
smere hodinových ručičiek). (obrázok 1B) → 

 Obrázok 1B 

3. Štart motora 

• Štartovaciu páčku prepnite do polohy ZAP 
(ON) (obrázok 2) 

• Otvorte palivový kohútik (obrázok 3) 

• Aktivujte funkciu „Joke“ (obrázok 3) 

 

  

Obrázok 2 Obrázok 3 

4. V prípade potreby zapnite priečny oplach.  
(nečistoty sa odplavujú smerom doprava) Pozri 
obrázok 4 

 

 

 
Obrázok 4 

 

 

5. Rýchlosť otáčania motora a rýchlosť posuvu prístroja (EC-60) sa musí prispôsobiť a optimalizovať pre stupeň 
znečistenia povrchu. 

  

Štartovacia páčka Funkc
ia 
„Joke
“ 

Palivový 
kohútik 

Regulácia 
otáčok 

Priečny oplach 
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5.2 Práca s kopijou/vysokotlakovou a nízkotlakovou dýzou 

 

Pri dodatočných prácach s kopijou sa 
bezpodmienečne musí pred, resp. 
počas štartovania motora, stlačiť pištoľ, 
aby nevznikol protitlak!  (Obrázok 6) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vysokotlaková hadica (prevádzka s 
kopijou) Obrázok 5a ➔ 

Sacia hadica (čistiaci prostriedok) 
Obrázok 5b       ➔ 

Obrázok 5 

Obrázok 5a 

Obrázok 5b 

5.2.1 Primiešavanie čistiacich prostriedkov 

 Ak sa má pri silnom znečistení dodatočne primiešavať čistiaci prostriedok, musí sa pripojiť sacia hadica (pozri 
obrázok 5, 5b). 

 

 
Pri primiešavaní čistiacich prostriedkov sa kopija musí nastaviť na nízky tlak! 

 

Obrázok 6 

 

 Prepínanie vysokého a nízkeho tlaku 

 Kopija s dýzou s plochým lúčom (pozri šípku) Kopija s rotačnou dýzou (pozri šípku) 

 

  
 

5.2.2 Príslušenstvo: Súprava na tryskanie pieskom SSK 

 Na odstraňovanie odolných nečistôt, hrdze a pod., je možné do 
striekajúcej vody pridávať tryskací piesok (kremičitý piesok so 
zrnitosťou max. 0,1 - 0,5 mm). 

• Pripojte súpravu na tryskanie pieskom k prístroju. 

• Zapnite prístroj (EC-60). 

• Počkajte, kým čerpadlo nenatiahne vodu, následne zatvorte 
priečny oplach, pretože v opačnom prípade sa cez priečny oplach 
nasáva vzduch. 

 

 

Prípojka vysokotlakovej hadice pre 
prevádzku s kopijou 

Prípojka sacej hadice 
na primiešavanie čistiacich 
prostriedkov 

Pištoľ s kopijou (dýza s plochým lúčom) 

Vymeniteľná súprava kopije s 
rotačnou dýzou (frézovacia 
hlava) 
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6 Údržba a starostlivosť 

 

6.1 Údržba 

 

Pokyny pre dlhodobé bezproblémové fungovanie zariadenia sú uvedené v tabuľke. 

Na to, aby bola zaistená správna funkcia, bezpečnosť a životnosť zariadenia musia byť vykonávané 
nasledujúce body podľa intervalov údržby.  

Používajte výlučne originálne náhradné diely, nepoužívaním originálnych náhradných dielov dochádza k 
zániku záruky výrobku. 

 

Všetky úkony môžu byť vykonávané iby v uzavretom stave zariadenia! 
Uistite sa, že počas všetkých úkonov nedôjde k neúmyselnému zovretiu zariadenia. Nebezpečenstvo 
úrazu!!! 

 

6.1.1 Mechanická časť 

ÚDRŽBOVÝ INTERVAL Práce, ktoré treba vykonať 

Prvá kontrola po  
25 prevádzkových 
hodinách 

• Skontrolujte, resp. dotiahnite všetky upevňovacie skrutky 
(smie vykonať iba odborník). 

Každých 50 
prevádzkových hodín 

• Utiahnite všetky upevňovacie skrutky (dbajte pritom na to, aby boli dotiahnuté 
podľa platných uťahovacích momentov príslušných tried pevnosti). 

• Skontrolujte bezchybnú funkciu všetkých existujúcich poistných prvkov (ako 
sklopné závlačky) a vymeňte chybné poistné prvky. →  1) 

• Skontrolujte bezchybnú funkciu všetkých kĺbov, vedení, čapov a ozubených kolies, 
v prípade potreby ich nastavte alebo vymeňte. 

• Skontrolujte opotrebenie uchopovacích čeľustí (ak sú k dispozícii) a vyčistite ich, v 
prípade potreby vymeňte. 

• Všetky existujúce vedenia a kĺby pohyblivých dielov alebo komponentov stroja 
treba premazať, aby sa znížilo ich opotrebenie a optimalizoval pohyb (Odporúčané 
mazivo: Mobilgrease HXP 462). 

• Všetky maznice (ak sú k dispozícii) premažte mazacou pištoľou na tuk. 

Aspoň 1 x ročne  

(v náročných podmienkach 
používania skráťte interval 
kontrol) 

• Kontrola všetkých závesných prvkov ako sú čapy a oká. Kontrola trhlín, 
opotrebenia, korózie a funkčnej bezpečnosti odborníkom. 

 

 1)  

 
 

 
 

 

1x mesačne vyčistiť filter na nečistoty 
(vypláchnuť vodným lúčom, v prípade potreby vyklepať). 
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Na utesnenie závitu: použite Loctite 542 (tekutý) 

Ako montážny tuk: použiť lítiový tuk odolný voči vode 

Ako olej (pre kľukovú prevádzku): použite minerálny motorový olej 15W40 

Keďže pri dlhších pokojových stavoch prístroja vznikajú usadeniny vodného kameňa, vedenia bezpodmienečne 
preplachujte mäkkou vodou. 

 

 

Pri teplotách okolo bodu mrazu bezpodmienečne vyprázdnite čerpadlo a všetky vedenia vody. Zamrznutá 
voda môže poškodiť čerpadlo a vedenia vody! 

 

 

Pri všetkých údržbových prácach a 
odstraňovaní porúch, pri ktorých sa musí 
prístroj nahnúť, nesmie uhol naklonenia 
presiahnuť 30°! 

 

 

 

 

  

Lapač nečistôt 
(sitko filtra) 
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6.2 Odstránenie porúch 

PORUCHA PRÍČINA ODSTRÁNENIE 

Motor neštartuje. 

• Chyba motora. 
• Pozri návod na obsluhu motora 

(príloha) 

• Striekacia pištoľ vytvára protitlak 
• Pri spúšťaní stlačte pištoľ na 

striekacej kopii 

Motor beží, no nevytvára žiadny tlak. 

• Žiadny prítok vody 

• Poškodená otočná priechodka 

• Upchaté dýzy 

• Chyba v čerpadle 

• Skontrolujte prívodné vedenie 
vody 

• Skontrolujte otočnú priechodku 

• Skontrolujte dýzy 

• Pozri návod na obsluhu Čerpadla 
(príloha) 

Motor beží, tlak sa vytvára, avšak 
žiadna rotácia otočného ramena 

• Otočné rameno je zablokované 

• Odstráňte blokáciu pri vypnutom 
prístroji. 

• Polohu dýzy (~20°) upravte 
rúrkovými kliešťami (obrázok 1).  

Motor beží, tlak sa vytvára, otočné 
rameno sa otáča, avšak žiadny čistiaci 
účinok 

• Nesprávna poloha dýzy 

• Dýza je upchatá (napr. zrnkom 
piesku) 

• Polohu dýzy (~20°) upravte 
rúrkovými kliešťami (obrázok 1). 

• Demontujte a vyčistite dýzu. 

  

 

 Obrázok 1 

  

 

Motor sa zadrháva alebo zhasína • Upchaté sitko filtra 

• Odoberte uzatváraciu skrutku z 
lapača nečistôt a vyčistite sitko 
filtra (podrobnosti pozri kapitolu 
„Intervaly údržby“) 
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6.3 Oprava zariadenia 

 

 

• Opravy na zariadení smie vykonávať iba osoba na to odborne spôsobilá. 

• Pred znovu vzatím do prevádzky (po oprave) je potrebné nechať zariadenie skontrolovať kontrolným 
technikom. 

 

6.4 Povinná kontrola 

 

• Prevádzkovateľ zariadenia je povinný dbať na to aby bolo zariadene minimálne raz do roka 
kontrolované kontrolným technikom a pri zistení závad budú tieto okamžite odstránené  (→ pozri 
predpis DGUV 1-54 a nariadenie DGUV 100-500). 

• Je potrebné dbať na zodpovedajúce prehlásenie o zhode. (Konformita). 

• Vykonanie skúšky znalcom je možné realizovať aj prostredníctvom výrobcu Probst GmbH. Kontaktujte 
nás na: service@probst-handling.de 

• Po vykonanej skúške a odstránení nedostatkov na zariadení odporúčame umiestniť skúšobnú plaketu 
„Skúška znalcom / Expert inspection“ na dobre viditeľnom mieste (obj. č.: 2904.0056+nálepka TÜV s 
číslom roku). 

 

 

 

 

Kontrola technikom musí byť overená! 

 

Zariadenie Rok Dátum Kontrolu vykonal Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

  

mailto:service@probst-handling.de
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6.5 Tipy na identifikačnom štítku 

 

Typ, výrobné číslo a rok výroby, sú veľmi dôležité pre identifikáciu prístroja. Ak potrebujete informácie o 
náhradných dieloch, záruke alebo iné špecifické podrobnosti, nájdete na tomto informačnom štítku. 
Maximálna zaťažiteľnosť je maximálne zaťaženie, ktorým môže byť pomocou tohto zariadenia 
manipulované.  Neprekračujte túto nosnosť. 
Ak používate prístroj v kombinácii s iným zdvíhacím zariadením (žeriav, kladkostroj, vysokozdvižný vozík, 
báger) zvážte nosnosť zariadenia. 

 

Príklad:  

6.6 Tipy na prenájom / lízing zariadení PROBST 

 

S každým prenájmom / lízingom Probst zariadenia sa musí bezpodmienečne zapožičať pôvodný návod na 
obsluhu spolu so zariadením! 

 



Doklad o údržbe 
Nárok na uplatnenie záruky pre toto zariadenie existuje len pokiaľsú riadne vykonávané povinné údržbové práce. 
(V prípade, že žiadate záručnú opravu prosím vždy priložte kópiu dokladu o údržbe) Po každom intervale údržby 
musí byť tento certifikát údržby (s podpisom a pečiatkou) zaslaný okamžite    1)        

1) e-mailom na adresu: service@probst-handling.de / faxom alebo poštou

 

Probst GmbH Telefon +49 7144 3309-0 www.probst-handling.de 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 Fax         +49 7144 3309-50 info@probst-handling.de 
71729 Erdmannhausen, Germany 

Prevádzkovateľ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Typ zariadenia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Výrobok č.:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Výrobné číslo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rok označenia: _ _ _ _ 

Prvá kontrola po 25 pracovných hodinách 
Dátum: Údržbové práce: Kontrola spoločnosťou: 

Pečiatka firmy 

……………………………………………………………… 
Meno Podpis

Po 50-tich pracovných hodinách 
Dátum: Údržbové práce: Kontrola spoločnosťou: 

Pečiatka firmy 

……………………………………………………………… 
Meno Podpis

Pečiatka firmy 

……………………………………………………………… 
Meno Podpis

Pečiatka firmy 

……………………………………………………………… 
Meno Podpis

Minimálne 1x za rok 
Dátum: Údržbové práce: Kontrola spoločnosťou: 

Pečiatka firmy 

……………………………………………………………… 
Meno Podpis

Pečiatka firmy 

……………………………………………………………… 
Meno Podpis

SK 
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 VÝSTRAHA:  
Výfukové plyny motora tohto výrobku 

obsahujú chemické látky, ktoré podľa štátu 
Kalifornia spôsobujú rakovinu, vrodené 
chyby alebo iné reprodukčné ťažkosti.

ÚVOD
Ďakujeme vám za kúpu motora Honda. Chceme vám pomôcť dosiahnuť 
čo najlepšie výsledky pri používaní vášho nového motora a zároveň 
ho prevádzkovať bezpečne. Táto príručka obsahuje informácie o 
používaní motora a bezpečnostné informácie. Pred používaním motora 
si ju pozorne prečítajte. V prípade akýkoľvek problémov alebo otázok 
týkajúcich sa motora sa obráťte na autorizovaného predajcu Honda. 

Všetky informácie v tomto dokumente sú založené na najnovších 
informáciách o produkte, ktoré boli dostupné v čase tlače. Spoločnosť 
Honda Motor Co. Ltd. si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny 
bez predchádzajúceho upozornenia a vyplývajúcich povinností. 
Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukovaná bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu. 

Túto príručku je nutné považovať za trvalú súčasť motora a v prípade 
predaja by ste ju mali odovzdať spolu s motorom. 

Prečítajte si pokyny, ktoré boli súčasťou zariadenia, ktoré je poháňané 
týmto motorom. Nájdete v nich ďalšie informácie týkajúce sa spustenia, 
vypnutia, prevádzky a nastavenia motora a všetky pokyny týkajúce sa 
zvláštnej údržby. 

Spojené štáty, Portoriko a Americké Panenské ostrovy:  
Odporúčame, aby ste si prečítali si záručné podmienky. Je v nich 
uvedený rozsah záruky a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva. Záručná 
politika je samostatný dokument, ktorý vám mal poskytnúť predajca. 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
Vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných sú veľmi dôležité. V tejto 
príručke a na motore sú uvedené dôležité bezpečnostné upozornenia. 
Pozorne si ich prečítajte. 

Bezpečnostné upozornenie vás upozorňuje na potenciálne 
nebezpečenstvo, pri ktorom by ste sa mohli zraniť vy alebo iné osoby. 
Pred každým bezpečnostným upozornením je uvedený výstražný 
symbol  a jedno z troch slov NEBEZPEČENSTVO, VÝSTRAHA alebo 
UPOZORNENIE. 

Tieto slová majú nasledujúci význam: 

 NEBEZPEČENSTVO
Ak sa nebudete riadiť pokynmi, utrpíte 
VÁŽNE alebo SMRTEĽNÉ ZRANENIA.

 VÝSTRAHA
Ak sa nebudete riadiť pokynmi, môžete 
utrpieť VÁŽNE alebo SMRTEĽNÉ 
ZRANENIA.

 UPOZORNENIE
Ak sa nebudete riadiť pokynmi, môžete 
utrpieť ZRANENIA. 

V každom upozornení je uvedené, o aké nebezpečenstvo ide, čo sa 
môže stať a čo môžete urobiť, aby ste zabránili zraneniu alebo znížili 
jeho pravdepodobnosť. 

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA PREVENCIE VZNIKU ŠKÔD 

V príručke sú uvedené aj ďalšie dôležité upozornenia, ktoré sú 
označené slovom OZNÁMENIE. 

Znamenajú: 

OZNÁMENIE Ak sa nebudete riadiť pokynmi, môžete poškodiť motor 
alebo iné predmety. 

Účelom týchto upozornení je pomôcť zabrániť poškodeniu motora, iných 
predmetov alebo životného prostredia. 

ÚVOD .......................................................1
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA  .......1
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE  ..........2
UMIESTNENIE BEZPEČNOSTNÝCH 
ŠTÍTKOV ..................................................2
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OVLÁDACÍCH PRVKOV  ........................3
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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
• Je nutné, aby ste pochopili funkciu všetkých ovládacích prvkov a 

naučili sa rýchlo vypnúť motor v prípade núdze. Skontrolujte, či 
operátor dostal zodpovedajúce pokyny ešte pred použitím zariadenia. 

• Nedovoľte deťom hrať sa s motorom. Deti a zvieratá sa nesmú 
zdržiavať v oblasti používania motora.

• Výfukové plyny motora obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý. Motor 
nespúšťajte v oblasti bez dostatočného vetrania a nikdy ho 
nenechávajte bežať v interiéri.

• Počas prevádzky sa motor a výfuk veľmi zahrejú. Počas prevádzky 
umiestnite motor najmenej 1 meter od budov a ďalších zariadení. 
Horľavé materiály umiestnite v dostatočnej vzdialenosti. Ak je motor 
spustený, nič na neho neklaďte.

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTOK Pre EÚ Okrem EÚ

prilepený k 
produktu

dodaný s 
produktom

dodaný s 
produktom

prilepený k 
produktu

dodaný s 
produktom

dodaný s 
produktom

ŠTÍTOK S UPOZORNENÍM O 
TLMIČI VÝFUKU

Pre EÚ Okrem EÚ

nie je 
súčasťou

dodaný s 
produktom

dodaný s 
produktom

prilepený k 
produktu

dodaný s 
produktom

dodaný s 
produktom

Benzín je veľmi horľavý a výbušný. 
Pred doplnením paliva vypnite motor a nechajte 
ho vychladnúť. 

Motor produkuje toxický a jedovatý oxid 
uhoľnatý. Nenechávajte ho bežať v 
uzatvorených priestoroch. 

Pred používaním si prečítajte príručku 
používateľa. 

Horúci tlmič výfuku by vám mohol spôsobiť 
popáleniny. 
Ak motor beží, nepribližujte sa k nemu.

UMIESTNENIE BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÍTKOV
Na týchto štítkoch sú informácie o potenciálnych rizikách, pri ktorých by 
ste si mohli spôsobiť vážne zranenie. Dôkladne si ich prečítajte.
Ak štítok odlepí alebo bude zle čitateľný, obráťte sa na predajcu Honda 
a objednajte si náhradný štítok.

ŠTÍTOK S UPOZORNENÍM 
O TLMIČI VÝFUKU

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTOK
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UMIESTNENIE SÚČASTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKOV FUNKCIE
SYSTÉM VÝSTRAHY PRED NÍZKOU HLADINOU OLEJA OIL ALERT 
(ak je vo výbave)
„Označenie Oil Alert je registrovaná ochranná známka v Spojených 
štátoch.“

Systém Oil Alert je navrhnutý tak, aby zabránil poškodeniu motora v 
dôsledku nedostatočného množstva oleja v kľukovej skrini. Predtým, 
než hladina oleja v kľukovej skrini klesne pod bezpečnú hranicu, 
systém Oil Alert automaticky vypne motor (spínač motora zostane 
v polohe ON (ZAPNUTÝ)).

Ak sa motor vypne a nebude sa dať znova spustiť, pred riešením iných 
problémov najprv skontrolujte hladinu oleja v motore (pozri str. 9).

OCHRANA OBVODOV  
(ak je vo výbave) 
Systém ochrany obvodov chráni obvod 
nabíjania akumulátora. Mechanizmus 
ochrany obvodov sa spustí v dôsledku 
skratu alebo pripojení akumulátora s 
opačnou polaritou. 

Po vypnutí systému ochrany obvodov 
sa rozsvieti zelená kontrolka vo vnútri 
systému ochrany obvodov, čím indikuje 
jeho funkciu. V takomto prípade zistite 
príčinu problému a pred opätovným 
nastavením systému ochrany obvodov 
chybu opravte.

Stlačením tlačidla systému ochrany 
obvodov obnovíte jeho funkciu.

ELEKTRICKÝ ŠTARTÉR  
(ak je vo výbave) 

VZDUCHOVÝ FILTER 

ŠNÚROVÝ ŠTARTÉR 

OCHRANA 
OBVODOV

ON 
(ZAPNUTÝ)

OFF 
(VYPNUTÉ)

RUKOVÄŤ ŠTARTÉRA 

TYPY OVLÁDACÍCH PRVKOV MOTORA 

ZAPAĽOVACIA 
SVIEČKA 

PÁČKA PALIVOVÉHO 
VENTILA

PÁČKA SÝTIČA 

PLYNOVÁ PÁČKA 

OKREM MODELOV S 
ELEKTRICKÝM ŠTARTÉROM 

MODELY S ELEKTRICKÝM ŠTARTÉROM 

SPÍNAČ MOTORA 

SPÍNAČ MOTORA 

SPÍNAČ 
MOTORA 

OCHRANA 
OBVODOV 

PÁČKA SÝTIČA 
(modely s nízkym profilom vzduchového filtra) 

TLMIČ VÝFUKU 

UZÁVER PLNIACEHO 
OTVORU OLEJA/MIERKA 

ZÁTKA NA VYPÚŠŤANIE 
OLEJA 

PALIVOVÁ NÁDRŽ 

UZÁVER PLNIACEHO OTVORU PALIVA 
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KONTROLY PRED SPUSTENÍM

JE MOTOR PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE? 

Kvôli bezpečnosti a maximálnej životnosti vášho zariadenia je veľmi 
dôležité, aby ste sa pred používaním motora chvíľu venovali kontrole 
jeho stavu. Ak pred používaním motora objavíte nejaký problém, 
vyriešte ho, alebo motor nechajte opraviť v servise. 

 VÝSTRAHA
Ak nebudete motor udržiavať správnym spôsobom, alebo 
ak pred jeho uvedením do prevádzky neopravíte poruchy, 
môže dôjsť k zlyhaniu. Dôsledkom môže byť vážne zranenie 
alebo smrť. 

Pred každým spustením vykonajte kontrolu a opravte 
všetky poruchy. 

Predtým, než začnete motor pred spustením kontrolovať, motor 
umiestnite do vodorovnej polohy a spínač motora prepnite do polohy 
OFF (VYPNUTÉ).

Pred spustením motora vždy skontrolujte nasledujúce body:

Kontrola všeobecného stavu motora

1. Skontrolujte blok motora a priestor pod motorom, či niekde neuniká 
olej alebo benzín.

2. Odstráňte všetky nečistoty, najmä v okolí tlmiča výfuku a 
šnúrového štartéra.

3. Hľadajte známky poškodenia.

4. Skontrolujte, či sú všetky štíty a kryty na mieste a či sú utiahnuté 
všetky matice a skrutky.

Kontrola motora

1. Skontrolujte množstvo paliva (pozri str. 8). Ak motor naštartujete 
s plnou nádržou, obmedzíte alebo znížite prerušenia v práci kvôli 
doplneniu paliva.

2. Skontrolujte hladinu motorového oleja (pozri str. 9). Ak bude motor 
bežať s malým množstvom oleja, môže sa poškodiť.

 Systém výstrahy pred nízkou hladinou oleja Oil Alert (ak je vo 
výbave) automaticky vypne motor predtým, ako hladina oleja klesne 
pod bezpečnú hranicu. Aby ste však predišli nepríjemnostiam s 
neočakávaným vypnutím, pred spustením vždy skontrolujte hladinu 
oleja v motore.

3. Skontrolujte hladinu oleja v skrini redukcie (ak je vo výbave) (pozri 
str. 9). Olej je nevyhnutnou súčasťou pri prevádzke systému redukcie 
a jej dlhej životnosti.

4. Skontrolujte vložku vzduchového filtra (pozri str. 10). Zanesená 
vložka vzduchového filtra obmedzí prúdenie vzduchu do karburátora, 
čím sa zníži výkon motora.

5. Skontrolujte zariadenie, ktoré je poháňané týmto motorom.

 Prečítajte si pokyny, ktoré boli súčasťou zariadenia, ktoré je 
poháňané týmto motorom. Nájdete v nich všetky informácie a 
postup, ktorý je nutný dodržať pred spustením motora.

PREVÁDZKA 

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE 
Pred prvým použitím motora si prečítajte časť BEZPEČNOSTNÉ 
INFORMÁCIE na strane 2 a časť KONTROLY PRED SPUSTENÍM 
na strane 4.

Z bezpečnostných dôvodov motor nepoužívajte v uzavretých priestoroch 
ako je napríklad garáž. Výfukové plyny motora obsahujú jedovatý oxid 
uhoľnatý, ktorý sa v uzavretých priestoroch rýchlo nahromadí a môže 
spôsobiť ochorenie alebo smrť.

 VÝSTRAHA
Výfukové plyny obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý, ktorého 
koncentrácia sa môže v uzavretých priestoroch zvýšiť na 
nebezpečnú úroveň. Vdychovanie oxidu uhoľnatého môže 
spôsobiť bezvedomie alebo smrť.

Nikdy nenechávajte motor bežať v uzatvorených alebo 
aj čiastočne uzatvorených oblastiach, v ktorých sa môžu 
nachádzať ľudia.

Prečítajte si pokyny, ktoré boli súčasťou zariadenia, ktoré je poháňané 
týmto motorom. Nájdete v nich všetky bezpečnostné pokyny, ktoré je 
nutné dodržať pri spúšťaní, vypínaní a prevádzke motora.

Motor nepoužívajte na svahoch so sklonom väčším ako 20° (36 %).

SPUSTENIE MOTORA

1. Páčku palivového ventila presuňte do polohy ON (ZAPNUTÝ).

2. Ak spúšťate studený motor, páčku sýtiča presuňte do polohy 
CLOSED (ZATVORENÝ).

 Ak chcete znova spustiť zahriaty motor, páčku sýtiča ponechajte 
v polohe OPEN (OTVORENÝ).

 V niektorých aplikáciách motora sa používa diaľkové ovládanie sýtiča 
namiesto páčky sýtiča umiestnenej na motore, ktorá je zobrazená v 
tomto prípade. Prečítajte si pokyny od výrobcu zariadenia.

OPEN

ONON

PÁČKA PALIVOVÉHO VENTILA

ON (ZAPNUTÝ)
ON (ZAPNUTÝ)
OFF (VYPNUTÉ)

CLOSED 
(ZATVORENÝ)

PÁČKA SÝTIČA

CLOSED 
(ZATVORENÝ)

OPEN (OTVORENÝ)
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3. Plynovú páčku presuňte z polohy MIN. asi do 1/3 dráhy smerom k 
polohe MAX.

 V niektorých aplikáciách motora sa používa diaľkové ovládanie plynu 
namiesto plynovej páčky umiestnenej na motore, ktorá je zobrazená 
v tomto prípade. Prečítajte si pokyny od výrobcu zariadenia.

4. Spínač motora otočte do polohy ON (ZAPNUTÝ).

5. Použite štartér. 

 ŠNÚROVÝ ŠTARTÉR:

 Pomaly potiahnite za rukoväť štartéra, až kým nepocítite odpor. 
Potom ňou potiahnite rázne v smere šípky tak, ako je zobrazené 
nižšie. Rukoväť štartéra pomaly vráťte na miesto.

 OZNÁMENIE

 Rukoväť štartéra nenechajte voľne navinúť späť do štartéra. 
Nechajte ju navinúť pomaly, aby ste 
zabránili poškodeniu štartéra.

 ELEKTRICKÝ ŠTARTÉR (ak je vo výbave):

 Tlačidlo otočte do polohy START (ŠTART) 
a podržte ho v tejto polohe, až kým sa 
motor nespustí.

 Ak sa motor do 5 sekúnd nespustí, uvoľnite 
tlačidlo a počkajte aspoň 10 sekúnd. 
Potom skúste motor spustiť znova.

 OZNÁMENIE

 Ak budete elektrický štartér používať naraz 
dlhšie ako 5 sekúnd, štartér sa prehreje a 
môže sa poškodiť. Na takýto typ prehriatia 
sa nevzťahuje záruka.

 Po spustení motora uvoľnite tlačidlo. Vráti 
sa do polohy ON (ZAPNUTÝ).

6. Ak ste pred spustením motora presunuli páčku sýtiča do polohy 
CLOSED (ZATVORENÝ), počas zahrievania motora ju postupne 
presúvajte do polohy OPEN (OTVORENÝ).

OPEN

MIN.

PLYNOVÁ PÁČKA

MAX.

ON (ZAPNUTÝ)

START (ŠTART)

OPEN 
(OTVORENÝ)

PÁČKA SÝTIČA

CLOSED 
(ZATVORENÝ) OPEN 

(OTVORENÝ)

START 
(ŠTART)

SPÍNAČ MOTORA  
(ak je vo výbave)

ON (ZAPNUTÝ)

ON (ZAPNUTÝ)

ON (ZAPNUTÝ)

ON (ZAPNUTÝ)

ON 
(ZAPNUTÝ)

SPÍNAČ MOTORA

SPÍNAČ MOTORA

RUKOVÄŤ ŠTARTÉRA

Potiahnite týmto smerom

SPÍNAČ MOTORA

MIN.

MIN. 1/3 POLOHY

OKREM MODELOV S 
ELEKTRICKÝM ŠTARTÉROM

MODELY S ELEKTRICKÝM 
ŠTARTÉROM
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VYPNUTIE MOTORA

Ak chcete motor vypnúť prípade núdze, jednoducho otočte spínač 
motora do polohy OFF (VYPNUTÉ). Za normálnych okolností 
postupujte nasledovne. Prečítajte si pokyny od výrobcu zariadenia.

1. Plynovú páčku presuňte do polohy MIN.

 V niektorých aplikáciách motora sa používa diaľkové ovládanie plynu 
namiesto plynovej páčky umiestnenej na motore, ktorá je zobrazená 
v tomto prípade.

2. Spínač motora otočte do polohy OFF (VYPNUTÉ).

3. Páčku palivového ventila presuňte do polohy OFF (VYPNUTÉ).

NASTAVENIE OTÁČOK MOTORA

Plynovú páčku posuňte tak, aby ste nastavili požadované otáčky.

V niektorých aplikáciách motora sa používa diaľkové ovládanie plynu 
namiesto plynovej páčky umiestnenej na motore, ktorá je zobrazená v 
tomto prípade. Prečítajte si pokyny od výrobcu zariadenia.

Odporúčania týkajúce sa otáčok motora nájdete v pokynoch, ktoré boli 
súčasťou zariadenia, ktoré je poháňané týmto motorom. 

OFF

OFF

MA

ON

PLYNOVÁ PÁČKA PLYNOVÁ PÁČKA

MIN. MIN.MAX.

MAX.

MIN.
MIN.

OKREM MODELOV S 
ELEKTRICKÝM ŠTARTÉROM

MODELY S ELEKTRICKÝM 
ŠTARTÉROM

OFF (VYPNUTÉ)

OFF (VYPNUTÉ)

OFF (VYPNUTÉ)
ON (ZAPNUTÝ)

OFF 
(VYPNUTÉ)

OFF (VYPNUTÉ)

OFF (VYPNUTÉ)

OFF (VYPNUTÉ)

OFF 
(VYPNUTÉ)

SPÍNAČ MOTORA

SPÍNAČ MOTORA

PÁČKA PALIVOVÉHO VENTILA

SPÍNAČ MOTORA
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ÚDRŽBA MOTORA 

VÝZNAM ÚDRŽBY
Správna údržba je nevyhnutná pre bezpečnú, hospodárnu a 
bezporuchovú prevádzku. Rovnako znížite aj emisie.

 VÝSTRAHA
Ak nebudete údržbu vykonávať správnym spôsobom, alebo ak 
pred uvedením motora do prevádzky neopravíte poruchy, môže 
dôjsť k zlyhaniu. Dôsledkom môže byť vážne zranenie alebo smrť.

Vždy postupujte podľa odporúčaní týkajúcich sa kontroly a 
údržby a plánov vykonávania, ktoré sú uvedené v tejto príručke.

Na nasledujúcich stranách je uvedený plán údržby, postupy rutinnej 
kontroly a úkony jednoduchej údržby vyžadujúce použitie len 
základného ručného náradia. Ide o pomôcku na správnu starostlivosť 
o motor. Vykonanie ostatných servisných úkonov, ktoré sú náročnejšie 
alebo vyžadujú použitie špeciálnych nástrojov, najlepšie zvládnu 
odborníci a zvyčajne ich vykonávajú technici spoločnosti Honda alebo 
iní kvalifikovaní mechanici.

Plán údržby sa týka používania motora za normálnych prevádzkových 
podmienok. Ak motor prevádzkujete v náročných podmienkach, ako 
je napr. trvalé vysoké zaťaženie, prevádzka pri vysokej teplote, alebo 
používanie v nezvyčajne vlhkých alebo prašných podmienkach, 
obráťte sa na predajcu. Poskytne vám odporúčania týkajúce sa vašich 
individuálnych potrieb a použitia.

Údržbu, výmenu alebo opravu zariadení a systémov na riadenie 
emisií môže vykonávať akákoľvek organizácia spôsobilá 
opravovať motory alebo jednotlivec, ktorí používajú diely s 
„certifikátom“ noriem EPA.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI ÚDRŽBE
V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré najdôležitejšie bezpečnostné 
opatrenia. Nemôžeme vás však varovať ohľadne všetkých možných 
nebezpečenstiev, ktoré sa môžu objaviť pri vykonávaní údržby. Je 
výhradne na vašom rozhodnutí, či daný úkon vykonáte alebo nie.

 VÝSTRAHA
Ak nebudete postupovať presne podľa pokynov pre údržbu a 
bezpečnostných opatrení, môžete sa vážne zraniť alebo zabiť.

Vždy dodržiavajte pokyny a bezpečnostné opatrenia, ktoré sú 
uvedené v tejto príručke.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
• Pred začiatkom vykonávania akejkoľvek údržby alebo opráv vypnite 

motor. Odpojte viečko zapaľovacej sviečky. Zabránite tak neúmyselnému 
spusteniu motora a eliminujete niekoľko potenciálnych rizík: 

 —  Otrava oxidom uhoľnatým, ktorý sa nachádza vo výfukových 
plynoch. 
Činnosť vykonávajte vo vonkajších priestoroch, mimo otvorených 
okien a dverí.

 —  Popálenie horúcimi časťami motora. 
Pred manipuláciou s motorom a súčasťami výfukového systému 
ich nechajte vychladnúť.

 —  Zranenie spôsobené pohyblivými časťami motora. 
Motor spúšťajte len v prípade, ak je to uvedené v pokynoch.

• Predtým než začnete, si prečítajte pokyny a skontrolujte, či máte 
všetky potrebné nástroje a schopnosti na vykonanie daných úkonov.

• Pri práci s benzínom buďte opatrný. Znížite tak riziko požiaru alebo 
výbuchu. Na čistenie dielov používajte len nehorľavé rozpúšťadlo, 
nie benzín. S cigaretami, zdrojmi iskier a otvoreným ohňom sa 
nepribližujte k žiadnym dielom palivového systému.

Uvedomte si, že autorizovaný predajca Honda pozná motor najlepšie 
a má všetky prostriedky na jeho údržbu a opravy. Pri oprave a výmene 
používajte iba nové originálne diely Honda alebo ich ekvivalenty. 
Zaistíte tak najlepšiu kvalitu a spoľahlivosť.

PLÁN ÚDRŽBY
PRAVIDELNÝ INTERVAL ÚDRŽBY (3)
Vykonávajte v každom určenom mesiaci 
alebo v intervale prevádzkových hodín podľa 
toho, čo nastane skôr. Pri 

každom 
použití 

Po prvom 
mesiaci 
alebo 
po 20 

hodinách

Každé 3 
mesiace 
alebo 50 

hodín

Každých 6 
mesiacov 
alebo 100 

hodín

Každý rok 
alebo 300 

hodín
Pozri
stranuPoložka

Motorový olej
Kontrola hladiny O 9

Výmena O O 9

Olej v skrini redukcie
(ak je vo výbave)

Kontrola hladiny O 9-10

Výmena O O 10

Vzduchový filter

Kontrola O 10

Vyčistenie O (1) O * (1)
11-12

Výmena O * * 

Miska na usadeniny Vyčistenie O 12

Zapaľovacia sviečka
Kontrola – nastavenie O

12
Výmena O

Zachytávač iskier 
(ak je vo výbave) Kontrola O (4) 13

Voľnobežné otáčky Kontrola – nastavenie O (2) 13

Vôľa ventilov Kontrola – nastavenie O (2) Servisný 
manuál

Spaľovacia komora Vyčistenie Každých 500 hodín (2) Servisný 
manuál

Palivová nádrž 
a filter Vyčistenie O (2) Servisný 

manuál

Palivové potrubie Kontrola Každé 2 roky
(Výmena v prípade potreby) (2)

Servisný 
manuál

*  • Iba v prípade karburátora s interným vetraním s dvojitou vložkou.  
• Cyklónový typ každých 6 mesiacov alebo 150 hodín.

**  • Vymeňte iba papierovú vložku.  
•  Cyklónový typ každé 2 roky alebo 600 hodín.

(1)   Pri použití v prašných podmienkach je nutná častejšia údržba.

(2)   Ak nemáte správne nástroje a nie ste mechanicky zdatný, údržbu 
týchto položiek by mal vykonávať predajca. Podrobnosti o servisných 
postupoch nájdete v servisnom manuáli Honda.

(3)   V prípade komerčného použitia zaznamenávajte množstvo hodín 
prevádzky, aby ste dokázali určiť správne intervaly údržby.

(4)   V Európe a ďalších krajinách, kde je povinná strojná smernica 
2006/42/ES, by čistenie mal vykonávať predajca.

Nedodržanie tohto plánu údržby môže viesť k poruchám, ktoré nie sú 
kryté zárukou.

ŠTANDARDNÝ TYPTYP KARBURÁTORA S 
INTERNÝM VETRANÍM

NASÁVACIA TRUBICA NASÁVACIA TRUBICA

PRÍCHYTKA TRUBICE
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DOPĹŇANIE PALIVA

Odporúčané palivo

Bezolovnatý benzín

USA Oktánové číslo 86 alebo vyššie

Mimo USA Oktánové číslo (RON) 91 alebo vyššie

Oktánové číslo 86 alebo vyššie

Tento motor je určený na prevádzku na bezolovnatý benzín s oktánovým 
číslom 86 alebo vyšším (oktánovým číslom RON 91 alebo vyšším).
Palivo dopĺňajte v dobre vetranom priestore. Pri dopĺňaní vypnite motor. 
Ak motor predtým bežal, nechajte ho najprv vychladnúť. Palivo do 
motora nikdy nedopĺňajte vo vnútri budovy, kde sa benzínové výpary 
môžu dostať do blízkosti plameňov alebo iskier.
Môžete používať bezolovnatý benzín, ktorý obsahuje maximálne 10 % 
etanolu (E10) alebo 5 % metanolu. Metanol musí okrem toho obsahovať 
pomocné rozpúšťadlá a látky zabraňujúce korózii. Použitie palív s 
väčším obsahom etanolu alebo metanolu, než je uvedené vyššie, môže 
spôsobiť problémy so spúšťaním a/alebo výkonom motora. Môže taktiež 
poškodiť kovové, gumové a plastové časti palivového systému. Na 
poškodenie motora alebo problémy s výkonom, ktoré sa objavia ako 
dôsledok použitia paliva s vyšším obsahom etanolu alebo metanolu než 
je uvedené vyššie, sa nevzťahuje záruka.

Ak budete zariadenie používať zriedka alebo občas, prečítajte si časť 
s informáciami o palive v kapitole SKLADOVANIE MOTORA (pozri 
str. 13). Sú v nej uvedené ďalšie informácie týkajúce sa zhoršovania 
kvality paliva.
V žiadnom prípade nepoužívajte starý alebo znečistený benzín ani 
zmes oleja a benzínu. Do palivovej nádrže sa nesmú dostať nečistoty 
ani voda.

 VÝSTRAHA
Benzín je vysoko horľavý a výbušný. Pri dopĺňaní paliva by 
ste sa mohli popáliť alebo vážne zraniť.

•  Vypnite motor a umiestnite ho mimo zdrojov tepla, iskier 
a otvoreného ohňa.

•  Palivo dopĺňajte len vo vonkajších priestoroch.
•  Rozliate palivo okamžite utrite.

OZNÁMENIE

Palivo môže poškodiť lak a niektoré typy plastov. Pri dopĺňaní paliva 
dávajte pozor, aby ste ho nevyliali. Na škody spôsobené rozliatym 
palivom sa nevzťahuje Obmedzená záruka distribútora. Pred spustením 
motor umiestnite najmenej 1 meter od palivového stojana.

1. Motor vypnite a umiestnite ho na vodorovný povrch. Odmontujte 
uzáver plniaceho otvoru paliva a skontrolujte hladinu paliva. Ak je 
hladina paliva nízka, doplňte palivo.

2. Palivo doplňte po spodnú časť obmedzenia maximálnej hladiny 
paliva v palivovej nádrži. Palivo neprepĺňajte. Pred spustením 
motora utrite rozliate palivo.

Palivo dopĺňajte opatrne, aby ste ho nerozliali. Palivovú nádrž 
nenapĺňajte až po okraj. V závislosti od prevádzkových podmienok 
môže byť nutné znížiť hladinu paliva. Po doplnení paliva namontujte 
späť uzáver plniaceho otvoru paliva tak, aby zacvakol.

Benzín umiestnite mimo dosahu horákov spotrebičov, grilov, 
elektrických spotrebičov, elektrického náradia a pod.

Rozliate palivo nepredstavuje len nebezpečenstvo požiaru, spôsobuje aj 
škody na životnom prostredí. Rozliate palivo okamžite utrite.

MOTOROVÝ OLEJ

Olej je hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje výkonnosť a životnosť. Používajte 
automobilový olej určený pre 4-taktné motory s čistiacimi účinkami.

Odporúčaný olej

Používajte motorový olej určený pre 4-taktné motory, ktorý spĺňa alebo 
prekračuje požiadavky normy API kategórie SJ alebo novšie (alebo 
ekvivalentné). Vždy skontrolujte, či sa na nádobe s olejom nachádza 
servisný štítok API, a či obsahuje písmená normy SJ alebo novšej 
(alebo ekvivalentnej).

Na všeobecné použitie odporúčame olej SAE 10W-30. Ak je priemerná 
teplota vo vašej oblasti v určenom rozsahu, môžete použiť oleje s 
viskozitami uvedenými v tabuľke.

UZÁVER PLNIACEHO 
OTVORU PALIVA

TEPLOTA PROSTREDIA

MAXIMÁLNA 
HLADINA 
PALIVA
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Kontrola hladiny oleja

Hladinu oleja kontrolujte ak je motor vypnutý a umiestnený na 
vodorovnom povrchu.

1. Vyberte uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku a utrite ju.

2. Uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku vložte do plniaceho 
hrdla oleja (pozri obrázok), ale nezaskrutkujte ju. Vyberte ju a 
skontrolujte hladinu oleja.

3. Ak je hladina oleja v blízkosti alebo pod spodnou značkou na 
ponornej mierke, odporúčaný olej (pozri str. 8) doplňte po hornú 
značku (spodný okraj plniaceho otvoru). Olej neprepĺňajte.

4. Znova namontujte uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku.

OZNÁMENIE

Ak bude motor bežať s malým množstvom oleja, môže sa poškodiť. 
Takýto typ poškodenia nie je krytý Obmedzenou zárukou distribútora.

Systém výstrahy pred nízkou hladinou oleja Oil Alert (ak je vo výbave) 
automaticky vypne motor predtým, ako hladina oleja klesne pod bezpečnú 
hranicu. Aby ste však predišli nepríjemnostiam s neočakávaným vypnutím, 
pred spustením vždy skontrolujte hladinu oleja v motore.

Výmena oleja

Použitý olej vypustite, keď je motor zahriaty. Zahriaty olej sa vypúšťa 
rýchlejšie a úplne.

1. Pod motor umiestnite vhodnú nádobu, do ktorej budete zachytávať 
použitý olej. Potom odmontujte uzáver plniaceho otvoru oleja/
ponornú mierku, zátku na vypúšťanie oleja a podložku.

2. Použitý olej úplne vypustite, potom znovu namontujte zátku na 
vypúšťanie oleja a novú podložku. Zátku na vypúšťanie oleja 
pevne dotiahnite.

 Použitý motorový olej zlikvidujte spôsobom, ktorý je ohľaduplný k 
životnému prostrediu. Odporúčame vám, aby ste použitý olej odniesli 
v uzavretej nádobe do miestneho recyklačného centra alebo servisu 
na recykláciu. Nevyhadzujte ho do smetného koša, nevylievajte ho 
na zem, ani ho nevylievajte do odpadu.

3. Motor umiestnite do vodorovnej polohy. Odporúčaný olej (pozri str. 8) 
doplňte po hornú značku (spodný okraj plniaceho otvoru) na 
ponornej mierke.

 OZNÁMENIE

 Ak bude motor bežať s malým množstvom oleja, môže sa poškodiť. 
Takýto typ poškodenia nie je krytý Obmedzenou zárukou distribútora.

 
Systém výstrahy pred nízkou hladinou oleja Oil Alert (ak je vo 
výbave) automaticky vypne motor predtým, ako hladina oleja klesne 
pod bezpečnú hranicu. Aby ste však predišli nepríjemnostiam s 
neočakávaným vypnutím, olej naplňte po hornú značku a hladinu oleja 
pravidelne kontrolujte.

4. Namontujte uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku a pevne 
ju utiahnite.

Po manipulácii s použitým olejom si ruky umyte mydlom a vodou.

OLEJ V SKRINI REDUKCIE (ak je vo výbave)

Odporúčaný olej

Použite rovnaký olej, ktorý je odporúčaný pre motor (pozri str. 8).

Kontrola hladiny oleja

Hladinu oleja v skrini redukcie kontrolujte ak je motor vypnutý a 
umiestnený na vodorovnom povrchu.

 2 : 1 Skriňa redukcie s odstredivou spojkou

1. Vyberte uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku a utrite ju.

2. Uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku vložte do a vyberte 
z plniaceho hrdla oleja bez zaskrutkovania. Na uzávere plniaceho 
otvoru oleja/ponornej mierke skontrolujte hladinu oleja.

3. Ak je hladina oleja nízka, odporúčaný olej doplňte po hornú značku 
na ponornej mierke.

4. Uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku zaskrutkujte a 
pevne utiahnite.

UZÁVER PLNIACEHO OTVORU OLEJA/MIERKA

PLNIACI OTVOR OLEJA
(spodná hrana) SPODNÁ HRANICA

HORNÁ HRANICA

PODLOŽKA

ZÁTKA NA VYPÚŠŤANIE

UZÁVER PLNIACEHO 
OTVORU OLEJA/MIERKA

UZÁVER PLNIACEHO OTVORU/MIERKA

SPODNÁ HRANICA

HORNÁ 
HRANICA

HLADINA 
OLEJA
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 6 : 1 Skriňa redukcie

1. Odmontujte kontrolnú skrutku a 
podložku na kontrolu hladiny oleja a 
zistite, či sa hladina oleja nachádza 
na okraji otvoru pre skrutku.

2. Ak je hladina oleja pod otvorom 
pre kontrolnú skrutku, odmontujte 
plniacu skrutku a podložku. 
Dopĺňajte odporúčaný olej, až 
kým nezačne vytekať z otvoru pre 
kontrolnú skrutku (pozri str. 9).

3. Namontujte skrutku na kontrolu 
hladiny oleja, plniacu skrutku a 
podložky. Pevne ich utiahnite.

Výmena oleja

 2 : 1 Skriňa redukcie s odstredivou spojkou

Použitý olej vypustite, kým je motor zahriaty. Zahriaty olej sa vypúšťa 
rýchlejšie a úplne.

1. Pod skriňu redukcie umiestnite vhodnú nádobu, do ktorej budete 
zachytávať použitý olej. Potom odmontujte uzáver plniaceho otvoru 
oleja/ponornú mierku, zátku na vypúšťanie oleja a podložku.

2. Použitý olej úplne vypustite, potom znovu namontujte zátku na 
vypúšťanie oleja a novú podložku. Zátku pevne dotiahnite.

 Použitý motorový olej zlikvidujte spôsobom, ktorý je ohľaduplný k 
životnému prostrediu. Odporúčame vám, aby ste použitý olej odniesli 
v uzavretej nádobe do miestneho recyklačného centra alebo servisu 
na recykláciu. Nevyhadzujte ho do smetného koša, nevylievajte ho 
na zem, ani ho nevylievajte do odpadu.

3. Motor umiestnite do vodorovnej polohy. Odporúčaný olej (pozri str. 9) 
doplňte po hornú značku na ponornej mierke. Ak chcete skontrolovať 
hladinu oleja, ponornú mierku vložte do a vyberte z plniaceho hrdla 
bez zaskrutkovania.

 Objem oleja v skrini redukcie: 0,5 l

 OZNÁMENIE

 Ak bude motor bežať s malým množstvom oleja v skrini redukcie, 
skriňa redukcie sa môže poškodiť.

4. Uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku pevne zaskrutkujte.

Po manipulácii s použitým olejom si ruky umyte mydlom a vodou.

 6 : 1 Skriňa redukcie

Použitý olej vypustite, kým je motor zahriaty. Zahriaty olej sa vypúšťa 
rýchlejšie a úplne.

1. Pod skriňu redukcie umiestnite vhodnú nádobu, do ktorej budete 
zachytávať použitý olej. Potom odmontujte plniacu skrutku, skrutku 
na kontrolu hladiny oleja a podložky.

2. Motor nakloňte smerom k otvoru skrutky na kontrolu hladiny oleja a 
úplne vypustite použitý olej.

 Použitý motorový olej zlikvidujte spôsobom, ktorý je ohľaduplný k 
životnému prostrediu. Odporúčame vám, aby ste použitý olej odniesli 
v uzavretej nádobe do miestneho recyklačného centra alebo servisu 
na recykláciu. Nevyhadzujte ho do smetného koša, nevylievajte ho 
na zem, ani ho nevylievajte do odpadu.

3. Motor umiestnite do vodorovnej polohy. Odporúčaný olej (pozri str. 9) 
dopĺňajte, až kým nezačne vytekať z otvoru pre kontrolnú skrutku.

 OZNÁMENIE

 Ak bude motor bežať s malým množstvom oleja v skrini redukcie, 
skriňa redukcie sa môže poškodiť.

4. Znova namontujte skrutku na kontrolu hladiny oleja, plniacu skrutku 
a nové podložky. Pevne ich utiahnite.

Po manipulácii s použitým olejom si ruky umyte mydlom a vodou.

VZDUCHOVÝ FILTER

Zanesený vzduchový filter obmedzí prúdenie vzduchu do karburátora, 
čím sa zníži výkon motora. Ak motor prevádzkujete vo veľmi prašnom 
prostredí, vzduchový filter čistite častejšie než je uvedené v PLÁNE 
ÚDRŽBY.

OZNÁMENIE

Prevádzka motora bez vzduchového filtra alebo s poškodeným 
vzduchovým filtrom umožní preniknutie nečistôt do motora, čo spôsobí 
rýchle opotrebovanie motora. Takýto typ poškodenia nie je krytý 
Obmedzenou zárukou distribútora.

Kontrola

Odmontujte kryt vzduchového filtra a skontrolujte filtračné vložky. 
Zanesené filtračné vložky vyčistite alebo vymeňte. Poškodené filtračné 
vložky vždy vymeňte. Ak je vo výbave vzduchový filter na báze 
olejového kúpeľa, skontrolujte aj hladinu oleja.

Na stranách 11 – 12 sú uvedené pokyny, ktoré sa vzťahujú na čistič 
vzduchu a filter pre váš typ motora.

HLADINA OLEJA

HLADINA OLEJA

SKRUTKA NA KONTROLU HLADINY OLEJA

SKRUTKA NA KONTROLU HLADINY OLEJA

PLNIACA 
SKRUTKA

PLNIACA SKRUTKA

UZÁVER PLNIACEHO OTVORU/MIERKA

ZÁTKA NA VYPÚŠŤANIESPODNÁ HRANICA

HORNÁ 
HRANICA
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Čistenie

 Typy s dvojitými filtračnými  
vložkami

1. Odmontujte krídlovú maticu 
z krytu vzduchového filtra a 
zložte kryt.

2. Odmontujte krídlovú 
maticu zo vzduchového 
filtra a vyberte filter.

3. Z papierovej filtračnej 
vložky vyberte penovú 
filtračnú vložku.

4. Obe vložky vzduchového 
filtra skontrolujte. V 
prípade poškodenia ich 
vymeňte. Papierovú 
vložku vzduchového filtra 
vymieňajte vždy podľa 
intervalu údržby  
(pozri str. 7).

5. Ak chcete vložky vzduchového filtra znova použiť, vyčistite ich.

 Papierová vložka filtra: Nečistoty odstráňte niekoľkonásobným 
vyklepaním vložky filtra na tvrdom povrchu, príp. prefúknutím 
stlačeným vzduchom  (neprekračujte tlak 207 kPa², 2.1 kgf/cm2) cez 
vložku filtra zvnútra. Nečistoty nikdy neodstraňujte kefou. Kefovaním 
by ste nečistoty vtlačili do vlákien.

 Penová vložka filtra: Vyčistite ju v teplej mydlovej vode, opláchnite 
ju a nechajte dôkladne vyschnúť. Príp. ju vyčistite v nehorľavom 
rozpúšťadle a nechajte vyschnúť. Vložku filtra ponorte do čistého 
motorového oleja a následne vytlačte všetok nadbytočný olej. Ak v 
pene ponecháte príliš veľa oleja, motor bude po naštartovaní dymiť.

6. IBA PRE CYKLÓNOVÝ TYP: Z krytu predčističa odmontujte tri 
skrutky s plochou hlavou. Následne odmontujte cyklónový kryt a 
vodiaci element vzduchu. Diely umyte vodou, dôkladne ich osušte a 
znova ich namontujte.

 Skontrolujte, či ste vodiaci element vzduchu namontovali podľa obrázka.

 Cyklónový kryt namontujte tak, aby západky prívodu vzduchu zapadli 
do drážok v kryte predčističa.

7. Pomocou vlhkej handričky utrite nečistoty z vnútornej časti krytu 
a zo skrine filtra vzduchu. Dávajte pozor, aby nečistoty nevnikli do 
vzduchového kanála, ktorý vedie do karburátora.

8. Penovú filtračnú vložku vložte do papierovej vložky a znovu 
zmontujte zostavený vzduchový filter. Skontrolujte, či je pod 
vzduchovým filtrom umiestnené tesnenie na správnom mieste. 
Pevne dotiahnite krídlovú maticu vzduchového filtra.

9. Namontujte kryt vzduchového filtra a pevne dotiahnite krídlovú maticu.

Typ na báze olejového kúpeľa

1. Odmontujte krídlovú maticu a odmontujte uzáver a kryt 
vzduchového filtra.

2. Z krytu vyberte vložku vzduchového filtra. Kryt a vložku filtra vyčistite 
v teplej mydlovej vode, opláchnite ich a nechajte dôkladne vyschnúť. 
Príp. ich vyčistite v nehorľavom rozpúšťadle a nechajte vyschnúť.

3. Vložku filtra ponorte do čistého motorového oleja a následne vytlačte 
všetok nadbytočný olej. Ak v pene ponecháte príliš veľa oleja, motor 
bude dymiť.

4. Použitý olej vyprázdnite z krytu filtra vzduchu, pomocou nehorľavého 
rozpúšťadla vypláchnite všetky nahromadené nečistoty a kryt vysušte.

5. Kryt vzduchového filtra naplňte olejom po značku OIL LEVEL 
(hladina oleja). Použite rovnaký olej, ktorý je odporúčaný pre motor 
(pozri str. 8).

 Objem oleja: 60 cm3

6. Znova zložte vzduchový filter a pevne dotiahnite krídlovú maticu.

KRÍDLOVÁ 
MATICA

KRÍDLOVÁ MATICAKRYT PREDČISTIČA

SKRUTKA S 
PLOCHOU  

HLAVOU (3)

VODIACI  
ELEMENT 
VZDUCHU

DRÁŽKA

ZÁPADKA

CYKLÓNOVÝ KRYT

KRYT VZDUCHOVÉHO FILTRA

KRYT VZDUCHOVÉHO 
FILTRA

TELESO 
VZDUCHOVÉHO 
FILTRA

VIEČKO

KRÍDLOVÁ MATICA KRÍDLOVÁ MATICA

HLADINA OLEJA

PAPIEROVÁ VLOŽKA FILTRA

PENOVÁ VLOŽKA FILTRA
VLOŽKA 
VZDUCHOVÉHO 
FILTRA

MRIEŽKA

ŠTANDARDNÝ TYP S DVOJITOU 
FILTRAČNOU VLOŽKOU

CYKLÓNOVÝ TYP S DVOJITOU FILTRAČNOU VLOŽKOU

KRYT 
VZDUCHOVÉHO 
FILTRA

KRÍDLOVÁ 
MATICA

PAPIEROVÁ 
VLOŽKA FILTRA

PENOVÁ VLOŽKA 
FILTRA

TESNENIE

TESNENIE
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Typy s nízkym profilom

1. Rozopnite príchytky 
krytu vzduchového 
filtra, odmontujte kryt 
vzduchového filtra 
a vyberte vložku 
vzduchového filtra.

2. Vložku umyte v roztoku 
čistiaceho prostriedku 
pre domácnosť a teplej 
vody a potom ju dôkladne 
opláchnite alebo umyte v 
nehorľavom rozpúšťadle 
alebo rozpúšťadle 
s vysokou teplotou 
zapálenia. Vložku nechajte 
dôkladne vyschnúť.

3. Vložku vzduchového 
filtra namočte do čistého 
motorového oleja a 
vytlačte všetok nadbytočný 
olej. Ak vo vložke 
ponecháte príliš veľa oleja, 
motor bude po prvom 
naštartovaní dymiť.

4. Znova namontujte vložku 
vzduchového filtra a kryt.

MISKA NA USADENINY 

Čistenie

 VÝSTRAHA
Benzín je veľmi horľavý a výbušný. Pri manipulácii s 
palivom by ste sa mohli popáliť alebo vážne zraniť.

•  Vypnite motor a umiestnite ho mimo zdrojov tepla, iskier 
a otvoreného ohňa.

•  Palivo dopĺňajte len vo vonkajších priestoroch.
•  Rozliate palivo okamžite utrite.

1. Palivový ventil presuňte do polohy OFF (VYPNUTÉ) a potom 
odmontujte misku na usadeniny, tesniaci O-krúžok a filter.

2. Misku na usadeniny a filter umyte v nehorľavom rozpúšťadle a 
dôkladne ich vysušte.

3. Namontujte filter, do palivového ventila vložte tesniaci O-krúžok a 
namontujte misku na usadeniny. Misku na usadeniny pevne utiahnite.

4. Palivový ventil presuňte do polohy ON (ZAPNUTÝ) a skontrolujte 
tesnosť systému. Ak objavíte presakovanie, vymeňte tesniaci O-krúžok.

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA

Odporúčaný typ zapaľovacích sviečok:  BPR6ES (NGK)  
W20EPR-U (DENSO)

Odporúčaná zapaľovacia sviečka má správny tepelný rozsah pre 
normálne prevádzkové teploty motora.

OZNÁMENIE

Nesprávny typ zapaľovacej sviečky môže poškodiť motor.

Zapaľovacia sviečka musí mať správnu medzeru medzi elektródami a 
musí byť čistá. Zabezpečíte tak dobrý výkon motora.

1. Odpojte viečko zapaľovacej 
sviečky a odstráňte všetky 
nečistoty z oblasti zapaľovacej 
sviečky.

2. Zapaľovaciu sviečku 
odmontujte pomocou 21 mm 
kľúča na zapaľovacie sviečky.

3. Skontrolujte zapaľovaciu 
sviečku. Ak je zapaľovacia 
sviečka poškodená alebo 
silne zašpinená, ak je tesniaca 
podložka v zlom stave, alebo 
ak je opotrebovaná elektróda, 
zapaľovaciu sviečku vymeňte. 

4. Pomocou drôtového škáromera 
odmerajte medzeru medzi 
elektródami zapaľovacej 
sviečky. V prípade potreby 
upravte veľkosť medzery. 
Opatrne ohnite bočnú 
elektródu. Medzera by mala 
mať veľkosť: 
0,7 – 0,8 mm

5. Zapaľovaciu sviečku rukou opatrne namontujte. Dávajte pozor, aby 
závity do seba správne zapadli.

6. Po namontovaní zapaľovaciu sviečku utiahnite pomocou 21 mm 
kľúča na zapaľovacie sviečky, čím stlačíte tesniacu podložku.

Ak montujete novú zapaľovaciu sviečku, po ručnom dotiahnutí ju otočte 
ešte o 1/2 otáčky, aby ste stlačili podložku.

Ak montujete pôvodnú zapaľovaciu sviečku, po ručnom dotiahnutí ju 
otočte ešte o 1/8 – 1/4 otáčky, aby ste stlačili podložku.

OZNÁMENIE

Ak bude zapaľovacia sviečka povolená, môže prehriať a poškodiť motor. 
Nadmerné dotiahnutie zapaľovacej sviečky môže poškodiť závity v 
hlave valcov.

7. K zapaľovacej sviečke pripojte viečko zapaľovacej sviečky.

PRÍCHYTKA

PRÍCHYTKA

KRYT VZDUCHOVÉHO 
FILTRA

VLOŽKA VZDUCHOVÉHO FILTRA

KĽÚČ NA ZAPAĽOVACIE SVIEČKY

BOČNÁ ELEKTRÓDA

0,7 – 0,8 mm

TESNIACA 
PODLOŽKA

VLOŽKA VZDUCHOVÉHO 
FILTRA

FILTER
(Pohľad zospodu)

Zarovnajte

PÁČKA PALIVOVÉHO 
VENTILA
FILTER

TESNIACI O-KRÚŽOK

MISKA NA USADENINY

OFF (VYPNUTÉ)
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ZACHYTÁVAČ ISKIER (ak je vo výbave)

V Európe a ďalších krajinách, kde je povinná strojná smernica 2006/42/
ES, by čistenie mal vykonávať predajca.

Zachytávač iskier môže byť v závislosti od typu motora súčasťou 
štandardnej alebo doplnkovej výbavy. V niektorých krajinách je 
nezákonné prevádzkovať motor bez zachytávača iskier. Oboznámte 
sa s miestnymi zákonmi a predpismi. Zachytávač iskier je dostupný u 
autorizovaných predajcov Honda.

Údržbu zachytávača iskier je nutné vykonávať každých 100 hodín, aby 
ste zachovali jeho pôvodnú funkciu.

Ak motor predtým bežal, tlmič výfuku bude horúci. Pred vykonávaním 
údržby zachytávača iskier ho nechajte vychladnúť.

Demontáž zachytávača iskier

1. Odmontujte vzduchový filter (pozri str. 11).

2. Z deflektora výfuku odmontujte dve 4 mm skrutky. Následne vyberte 
deflektor výfuku a vodidlo tlmiča výfuku (ak je vo výbave).

3. Z chrániča tlmiča výfuku odmontujte štyri 5 mm skrutky a odmontujte 
chránič tlmiča výfuku.

4. Zo zachytávača iskier odmontujte 4 mm skrutku a z tlmiča výfuku 
odmontujte zachytávač iskier.

Čistenie a kontrola zachytávača iskier

1. Pomocou kefy odstráňte zo sitka 
zachytávača iskier uhlíkové usadeniny. 
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili sitko. 
Ak sa na zachytávači iskier nachádzajú 
zlomené miesta alebo diery, vymeňte ho.

2. Zachytávač iskier, chránič tlmiča výfuku, 
deflektor výfuku a vodidlo tlmiča výfuku namontujte v opačnom 
poradí ako pri demontáži.

3. Namontujte vzduchový filter (pozri str. 11).

VOĽNOBEŽNÉ OTÁČKY

Nastavenie

1. Motor spustite vonku a nechajte ho 
zahriať na prevádzkovú teplotu.

2. Plynovú páčku presuňte do 
minimálnej polohy.

3. Otáčaním skrutky ubratia plynu 
nastavte štandardné voľnobežné 
otáčky.

 +200 Štandardné voľnobežné 
otáčky: 1,400 -150  ot./min.

UŽITOČNÉ RADY A ODPORÚČANIA

SKLADOVANIE MOTORA

Príprava na skladovanie
Správna príprava na skladovanie je nevyhnutná na udržanie motora 
v dobrom stave a udržanie jeho skvelého vzhľadu. Dodržiavaním 
nasledujúcich krokov udržíte motor bez hrdze a korózie a pri jeho 
opätovnom použití ho ľahšie naštartujete.

Čistenie
Ak motor predtým bežal, pred čistením ho nechajte aspoň pol 
hodiny vychladnúť. Očistite všetky vonkajšie povrchy, opravte všetky 
poškodenia laku a tenkou vrstvou oleja namažte ďalšie oblasti, ktoré by 
mohla napadnúť hrdza.

OZNÁMENIE

Pri použití záhradnej hadice alebo tlakového umývacieho zariadenia by 
sa voda mohla dostať do vzduchového filtra alebo otvoru v tlmiči výfuku. 
Voda môže namočiť vzduchový filter. Voda, ktorá prenikne cez vzduchový 
filter alebo tlmič výfuku sa môže dostať do valca a spôsobiť poškodenie.

Palivo

OZNÁMENIE

V závislosti od krajiny, kde prevádzkujete zariadenie, sa kvalita palivovej 
zmesi môže rýchlo zhoršiť a palivo zoxidovať. K zhoršeniu kvality paliva 
a jeho oxidácii môže dôjsť už za 30 dní a môže nastať poškodenie 
karburátora a/alebo palivového systému. Odporúčania týkajúce sa 
skladovania v miestnych podmienkach získate od predajcu.

Pri skladovaní sa kvalita benzínu zhoršuje a benzín oxiduje. Zhoršená 
kvalita benzínu bude mať za následok ťažké štartovanie. Objavia 
sa gumové usadeniny, ktoré upchajú palivový systém. Ak sa počas 
skladovania benzínu v motore zhorší jeho kvalita, môže byť nutné vykonať 
údržbu alebo výmenu karburátora a ďalších dielov palivového systému.

Čas skladovania benzínu v palivovej nádrži a karburátore bez 
problémov s funkčnosťou bude závisieť od takých faktorov, ako sú 
typ benzínovej zmesi, skladovacia teplota a čiastočné alebo úplne 
naplnenie palivovej nádrže. Vzduch v čiastočne naplnenej palivovej 
nádrži spôsobuje zhoršovanie kvality paliva. Veľmi vysoké teploty počas 
skladovania urýchľujú zhoršovanie kvality paliva. Problémy s kvalitou 
paliva sa môžu objaviť v priebehu niekoľkých mesiacov alebo aj menej, 
ak pri dopĺňaní palivovej nádrže nebol benzín čerstvý.

Na poškodenie palivového systému alebo problémy s výkonom motora, 
ktoré vzniknú ako dôsledok zanedbanej prípravy na skladovanie, sa 
nevzťahuje Obmedzená záruka distribútora.

Dobu skladovania paliva môžete predĺžiť tak, že do nádrže pridáte 
stabilizátor benzínu, ktorý je špeciálne určený na tento účel. Problémom 
so zhoršením kvality paliva sa môžete vyhnúť aj vypustením palivovej 
nádrže a karburátora.

 Pridanie stabilizátora benzínu na predĺženie doby skladovania paliva
Pri pridávaní stabilizátora benzínu naplňte palivovú nádrž čerstvým 
benzínom. Ak ju naplníte iba čiastočne, vzduch v palivovej nádrži spôsobí 
zhoršovanie kvality paliva počas skladovania. Ak na dopĺňanie benzínu 
používate bandasku, mal by sa v nej nachádzať iba čerstvý benzín.

1. Stabilizátor benzínu doplňte podľa pokynov výrobcu.

2. Po doplnení stabilizátora benzínu nechajte motor vonku bežať 
10 minút. Zabezpečíte tak, aby upravený benzín nahradil pôvodný 
benzín v karburátore.

3. Vypnite motor.

5 mm SKRUTKY

VODIDLO TLMIČA VÝFUKU

ZACHYTÁVAČ ISKIER

SKRUTKA UBRATIA PLYNU

CHRÁNIČ TLMIČA 
VÝFUKU

DEFLEKTOR 
VÝFUKU

4 mm SKRUTKY

4 mm SKRUTKA

SITKO
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 Vypustenie palivovej nádrže a karburátora

 VÝSTRAHA
Benzín je veľmi horľavý a výbušný. Pri manipulácii s 
palivom by ste sa mohli popáliť alebo vážne zraniť.

•  Vypnite motor a umiestnite ho mimo zdrojov tepla, iskier 
a otvoreného ohňa.

• S palivom manipulujte len vo vonkajších priestoroch.
•  Rozliate palivo okamžite utrite.

1. Páčku palivového ventila presuňte do polohy OFF (VYPNUTÉ)  
(pozri str. 6).

2. Pod karburátor umiestnite vhodnú nádobu na benzín. Použite lievik, 
aby ste nerozliali palivo.

3. Z karburátora odmontujte výpustnú skrutku a tesnenie. Odmontujte 
misku na usadeniny a tesniaci O-krúžok. Následne presuňte páčku 
palivového ventila do polohy ON (ZAPNUTÝ) (pozri str. 4).

4. Po vypustení celého množstva paliva do nádoby, znova namontujte 
vypúšťaciu skrutku, tesnenie, misku na usadeniny a tesniaci 
O-krúžok. Vypúšťaciu skrutku a misku na usadeniny pevne utiahnite.

Motorový olej

1. Vymeňte motorový olej (pozri str. 9).

2. Odmontujte zapaľovaciu sviečku (pozri str. 12).

3. Do valca nalejte čajovú lyžičku (približne 5-10 cm³ (5-10 cc)) čistého 
motorového oleja.

4. Niekoľkokrát potiahnite štartovaciu šnúru, aby ste olej rozotreli vo valci.

5. Znova namontujte zapaľovaciu sviečku.

6. Pomaly potiahnite štartovaciu šnúru, až kým nepocítite odpor, a kým sa 
zárez na remenici štartéra nezarovná s otvorom vo vrchnej časti krytu 
šnúrového štartéra. Takto zatvoríte ventily a do valca motora nebude 
môcť vniknúť vlhkosť. Štartovaciu šnúru pomaly vráťte na miesto.

7. Modely s elektrickým štartérom: Vyberte akumulátor a uložte ho na 
chladnom a suchom mieste. Každý mesiac ho dobite.

8. Motor prikryte, aby na neho nesadali nečistoty.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa skladovania
Ak motor uskladníte s benzínom v nádrži a karburátore, je dôležité, aby 
ste obmedzili nebezpečenstvo vznietenia pár benzínu. Zvoľte skladovací 
priestor s dobrým vetraním mimo akéhokoľvek zariadenia, v ktorom je 
otvorený oheň, ako je napr. pec, ohrievač vody alebo sušička bielizne. 
Taktiež vylúčte všetky priestory, v ktorých sa nachádzajú iskriace 
elektrické motory, alebo priestory, v ktorých sa používa elektrické náradie.

Ak je to možné, vyhnite sa skladovacím priestorom s vysokou 
vlhkosťou, pretože urýchľuje vznik hrdze a koróziu.

Počas skladovania umiestnite motor do vodorovnej polohy. Jeho 
naklonenie môže spôsobiť únik paliva alebo oleja.

Motor prikryte, aby na neho nesadali nečistoty. Motor a výfukový systém 
musí byť studený. Horúci motor a výfukový systém môže vznietiť alebo 
roztaviť niektoré materiály. Ako prikrývku proti prachu nepoužívajte 
plastovú fóliu. Neporézna prikrývka bude okolo motora zadržiavať 
vlhkosť, urýchľovať vytváranie hrdze a koróziu.

Ak je vo výbave akumulátor na elektrické štartovanie, počas 
skladovania akumulátor raz za mesiac dobite.  
Predĺžite tak životnosť akumulátora.

Vyskladnenie
Motor skontrolujte podľa krokov opísaných v časti KONTROLY PRED 
SPUSTENÍM v tejto príručke (pozri str. 4).

Ak ste počas prípravy na skladovanie vyčerpali palivo, do nádrže 
naplňte čerstvý benzín. Ak na dopĺňanie benzínu používate bandasku, 
mal by sa v nej nachádzať iba čerstvý benzín. Benzín postupne oxiduje 
a znižuje sa jeho kvalita, čo spôsobuje ťažké štartovanie.

Ak ste počas prípravy na skladovanie namazali valec olejom, motor 
bude po spustení krátko dymiť. Ide o normálny jav.

PREVOZ

Ak motor predtým bežal, pred naložením zariadenia poháňaného motorom 
na prepravné vozidlo ho nechajte aspoň 15 minút vychladnúť. Horúci motor 
a výfukový systém vás môže popáliť alebo zapáliť niektoré materiály.

Počas prevozu musí byť motor vo vodorovnej polohe, aby ste obmedzili 
riziko úniku paliva. Páčku palivového ventila presuňte do polohy OFF 
(VYPNUTÉ) (pozri str. 6).

PÁČKA 
PALIVOVÉHO 
VENTILA

TESNIACI 
O-KRÚŽOK

MISKA NA 
USADENINY

Zarovnajte zárez na remenici s 
otvorom vo vrchnej časti krytu.

ON (ZAPNUTÝ)

TESNENIE

VÝPUSTNÁ 
SKRUTKA 
KARBURÁTORA
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RIEŠENIE NEOČAKÁVANÝCH PROBLÉMOV

MOTOR NIE 
JE MOŽNÉ 
NAŠTARTOVAŤ

Možná príčina Riešenie

1.  Elektrický štartér 
(ak je vo výbave): 
Skontrolujte 
akumulátor a poistku.

Akumulátor je vybitý. Nabite akumulátor.
Poistka je vypálená. Vymeňte poistku 

(str. 15).

2.  Skontrolujte polohu 
ovládacích prvkov.

Palivový ventil 
je v polohe OFF 
(VYPNUTÉ).

Páčku presuňte do 
polohy ON  
(ZAPNUTÝ).

Sýtič je otvorený. Ak motor nie je 
zahriaty, páčku 
posuňte do 
polohy CLOSED 
(ZATVORENÝ).

Spínač motora 
je v polohe OFF 
(VYPNUTÉ).

Spínač motora 
otočte do polohy ON 
(ZAPNUTÝ).

3.  Skontrolujte hladinu 
motorového oleja.

Hladina motorového 
oleja je nízka (modely 
so systémom Oil Alert).

Do motora doplňte 
odporúčaný olej na 
správnu úroveň (str. 9).

4.  Skontrolujte palivo. V nádrži nie je palivo. Doplňte palivo (str. 8).
Zlá kvalita paliva. 
Motor bol uskladnený 
bez upravenia alebo 
vypustenia benzínu, 
príp. ste doplnili palivo 
zlej kvality.

Vypustite palivovú 
nádrž a karburátor 
(str. 14). Doplňte 
čerstvé palivo (str. 8).

5.  Odmontujte 
a skontrolujte 
zapaľovaciu sviečku.

Zapaľovacia sviečka je 
poškodená, zašpinená 
alebo nemá správnu 
medzeru medzi 
elektródami.

Nastavte medzeru 
medzi elektródami 
alebo vymeňte 
zapaľovaciu sviečku 
(pozri str. 12).

Zapaľovacia sviečka 
je mokrá od paliva 
(zaplavený motor).

Zapaľovaciu sviečku 
vysušte a znova 
namontujte. Motor 
spustite s plynovou 
páčkou v polohe MAX.

6.  Motor odvezte do 
autorizovaného 
servisu Honda, príp. 
si prečítajte servisný 
manuál.

Zanesený palivový 
filter, porucha 
karburátora, porucha 
zapaľovania, zaseknuté 
ventily, atď.

Podľa potreby 
vymeňte alebo opravte 
chybné diely.

MOTOR NEMÁ 
VÝKON

Možná príčina Riešenie

1.  Skontrolujte 
vzduchový filter.

Zanesené vložky 
vzduchového filtra.

Vyčistite alebo 
vymeňte filtračné 
vložky (str. 11 – 12).

2. Skontrolujte palivo. Zlá kvalita paliva. 
Motor bol uskladnený 
bez upravenia alebo 
vypustenia benzínu, 
príp. ste doplnili 
palivo zlej kvality.

Vypustite palivovú 
nádrž a karburátor 
(str. 14). Doplňte 
čerstvé palivo (str. 8).

3.  Motor odvezte do 
autorizovaného 
servisu Honda, 
príp. si prečítajte 
servisný manuál.

Zanesený palivový 
filter, porucha 
karburátora, porucha 
zapaľovania, 
zaseknuté ventily, atď.

Podľa potreby 
vymeňte alebo 
opravte chybné 
diely.

VÝMENA POISTKY (ak je vo výbave)

Obvod relé elektrického štartéra a obvod nabíjania akumulátora sú 
chránené poistkou. Ak sa táto poistka vypáli, elektrický štartér nebude 
fungovať. Ak sa poistka vypáli, motor je možné naštartovať ručne, ale 
motor po spustení nebude nabíjať akumulátor.

1. Zo zadného krytu spínacej skrinky motora odmontujte špeciálnu 
skrutku 6 x 12 mm a odmontujte zadný kryt.

2. Odmontujte kryt poistky, potom vytiahnite a skontrolujte poistku.

 Ak je poistka vypálená, zlikvidujte ju. Vložte novú poistku s rovnakou 
charakteristikou ako mala pôvodná poistka a znovu namontujte kryt.

 Ak máte otázky týkajúce sa charakteristiky pôvodnej poistky, obráťte 
sa na predajcu Honda.

 OZNÁMENIE

 V žiadnom prípade nepoužívajte poistku s vyššou charakteristikou 
než mala pôvodná poistka v motore. Mohlo by dôjsť k vážnym 
škodám na elektrickom systéme alebo k požiaru.

3. Znova namontujte zadný kryt. Namontujte skrutku 6 x 12 mm a 
pevne ju utiahnite.

Časté zlyhanie poistky obvykle naznačuje skrat alebo preťaženie v 
elektrickom systéme. Pokiaľ sa poistka často vypáli, motor zverte na 
opravu do servisu Honda.

ZADNÝ KRYT 
SPÍNAČA MOTORA

6 × 12 mm ŠPECIÁLNA 
SKRUTKA

POISTKA
KRYT

POISTKA
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Umiestnenie sériového čísla
Do políčok nižšie si poznačte 
si sériové číslo motora a jeho 
typ a dátum nákupu. Tieto 
informácie bude nutné uviesť pri 
objednávaní dielov a v prípade 
technických otázok alebo otázok 
týkajúcich sa záruky.

Sériové číslo motora: __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __  
 
Typ motora: ___ ___ ___ ___ 
 
Dátum nákupu: ______ / ______ / ______

Prípojné body akumulátora pre elektrický štartér (ak je vo výbave)

Použite 12 V akumulátor s kapacitou najmenej 18 Ah.

Dávajte pozor, aby ste akumulátor nepripojili opačnou polaritou. Nastal 
by skrat nabíjacieho systému akumulátora. Vždy najprv pripojte kladný 
(+) kábel k akumulátoru ešte pred pripojením záporného (-) kábla k 
akumulátoru, aby ste nástrojmi nemohli spôsobiť skrat pri dotyku s 
uzemnenou časťou pri uťahovaní skrutky kladného konca (+) kábla 
akumulátora.

 VÝSTRAHA
Ak nebudete dodržiavať správny postup, akumulátor by 
mohol explodovať a vážne zraniť niekoho v okolí.

So zdrojmi iskier, otvoreným ohňom a dymiacimi 
materiálmi sa nepribližujte k akumulátoru.

VÝSTRAHA: Články, póly a príslušenstvo akumulátora obsahujú olovo 
a jeho zlúčeniny. Po manipulácii si umyte ruky.

1. Podľa obrázka pripojte kladný (+) kábel akumulátora ku kontaktu 
solenoidu štartéra.

2. Záporný (-) kábel akumulátora pripojte k upevňovacej skrutke 
motora, skrutke rámu alebo k inému vhodnému uzemňovaciemu 
bodu motora.

3. Podľa obrázka pripojte kladný (+) kábel akumulátora ku kladnému 
(+) kontaktu akumulátora.

4. Podľa obrázka pripojte záporný (-) kábel akumulátora k zápornému 
(-) kontaktu akumulátora.

5. Kontakty a konce káblov namažte vazelínou.

Spojenie diaľkového ovládania

Plynová páčka a páčka sýtiča majú otvory na pripevnenie voliteľného 
kábla. Na nasledujúcich obrázkoch sú uvedené príklady montáže pevné 
kábla a ohybného pleteného kábla. Ak používate ohybný pletený kábel, 
podľa obrázka umiestnite aj vratnú pružinu.

Pri používaní plynu s diaľkovo umiestneným ovládačom je potrebné 
uvoľniť treciu maticu plynovej páčky.

 SPOJENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA PLYNU

 SPOJENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA SÝTIČA

ELEKTRICKÝ ŠTARTÉR 
(ak je vo výbave) VRATNÁ PRUŽINA

TRECIA MATICA 
PLYNOVEJ PÁČKY

Pripevnenie jadra 
ohybného kábla

4 mm SKRUTKA

DRŽIAK KÁBLA

DRŽIAK KÁBLA

PÁČKA SÝTIČA

PLYNOVÁ
PÁČKA

VOLITEĽNE

Pripevnenie jadra 
pevného kábla

KÁBEL

5 mm 
ROZPORNÝ 

POISTNÝ 
KRÚŽOK

SOLENOID ŠTARTÉRA

KLADNÝ (+) KÁBEL AKUMULÁTORA

ZÁPORNÝ (-) KÁBEL 
AKUMULÁTORA

UMIESTNENIE SÉRIOVÉHO 
ČÍSLA A TYPU MOTORA
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Úpravy karburátora na používanie vo veľkej nadmorskej výške

Vo vysokej nadmorskej výške bude štandardná zmes vzduchu a paliva 
z karburátora príliš bohatá. Výkon sa zníži a spotreba paliva sa zvýši. 
Veľmi bohatá zmes taktiež zašpiní zapaľovaciu sviečku a spôsobí ťažké 
štartovanie. Dlhšia prevádzka v inej nadmorskej výške, než na ktorú bol 
motor certifikovaný, môže zvýšiť emisie.

Výkon pri prevádzke vo vysokej nadmorskej výške je možné zlepšiť 
vykonaním konkrétnych zmien v karburátore. Ak motor trvalo používate 
vo výškach nad 1 500 metrov, požiadajte predajcu o vykonanie tejto 
úpravy karburátora. Ak motor používate vo vysokých nadmorských 
výškach s karburátorom upraveným na použitie vo vysokej nadmorskej 
výške, bude spĺňať všetky emisné normy po celú dobu svojej životnosti.

Aj po úprave karburátora poklesne výkon motora o 3,5 % na každých 
300 metrov výšky. Ak nevykonáte úpravu karburátora, vplyv nadmorskej 
výšky na výkon bude väčší.

OZNÁMENIE

Ak upravíte karburátor na prevádzku vo vysokej nadmorskej výške, 
zmes vzduchu a paliva bude príliš chudobná na prevádzku v nízkych 
nadmorských výškach. Ak budete motor s upraveným karburátorom 
prevádzkovať v nadmorských výškach pod 1 500 metrov, môže nastať 
prehriatie motora a jeho vážne poškodenie. Ak chcete motor používať 
v malých nadmorských výškach, požiadajte predajcu, aby karburátor 
nastavil na pôvodné továrenské špecifikácie.

Informácie o systéme riadenia emisií

Zdroje emisií
Pri procese spaľovania sa vytvára oxid uhoľnatý, oxidy dusíka a 
uhľovodíky. Riadenie produkcie uhľovodíkov a oxidov dusíka je veľmi 
dôležité, pretože za určitých podmienok pri vystavení slnečnému 
žiareniu reagujú a vytvárajú fotochemický smog. Oxid uhoľnatý 
nereaguje rovnakým spôsobom, ale je jedovatý.

Spoločnosť Honda využíva na zníženie emisií oxidu uhoľnatého, 
oxidov dusíka a uhľovodíkov vhodné pomery vzduchu a paliva a ďalšie 
systémy riadenia emisií.

Palivové systémy spoločnosti Honda využívajú komponenty a 
technológie riadenia na zníženie emisií z odparovania.

Zákon o ovzduší a životnom prostredí USA, Kalifornie a Kanady
EPA, Kalifornia a kanadské predpisy vyžadujú, aby všetci výrobcovia 
predložili písomné pokyny, ktoré opisujú prevádzku a údržbu systému 
riadenia emisií.

Nasledujúce pokyny a postupy je nutné dodržiavať, aby emisie motora 
Honda spĺňali dané emisné normy.

Svojvoľná manipulácia a úprava
Svojvoľná manipulácia alebo úprava systému riadenia emisií môže 
zvýšiť emisie nad rámec zákonného obmedzenia. Medzi činnosti, ktoré 
sa považujú za manipuláciu, patrí:

• Odstránenie alebo úprava akejkoľvek časti nasávacieho, palivového 
alebo výfukového systému.

• Zmena alebo odstránenie spojenia regulátora alebo mechanizmu 
na nastavenie otáčok s cieľom používania motora s vyššími než 
konštrukčnými parametrami.

Problémy, ktoré môžu ovplyvniť emisie
Ak objavíte niektorý z nasledujúcich príznakov, motor nechajte 
skontrolovať a opraviť v servise.

• Ťažké štartovanie alebo zhasnutie po naštartovaní. 
• Nepravidelný voľnobeh.
• Vynechávanie zapaľovania alebo spätný zážih pri zaťažení. 
• Dohorievanie (spätný zážih).
• Čierny výfukový dym alebo vysoká spotreba paliva.

Náhradné diely
Systémy riadenia emisií v motore Honda boli navrhnuté, vyrobené a 
certifikované v súlade s predpismi EPA, kalifornskými a kanadskými 
predpismi pre emisie. Pri každej údržbe odporúčame použitie 
originálnych náhradných dielov Honda. Tieto náhradné diely s 
originálnym dizajnom sú vyrobené podľa rovnakých štandardov ako 
originálne diely, takže si môžete byť istý ich vhodnosťou. Použitie 
náhradných dielov, ktoré nemajú originálny dizajn a kvalitu, môže 
negatívne ovplyvniť účinnosť systému riadenia emisií.

Výrobca náhradných dielov na sekundárnom trhu preberá 
zodpovednosť, že diel nebude mať nepriaznivý vplyv na emisie. 
Výrobca alebo spoločnosť zaoberajúca sa prerábaním dielov musia 
potvrdiť, že použitie daného dielu nebude mať za následok zlyhanie 
motora a bude v súlade s emisnými predpismi.

Údržba
Dodržiavajte plán údržby podľa strany 7. Uvedomte si, že tento plán je 
založený na predpoklade, že váš stroj budete používať na určený účel. 
Trvalé vysoké zaťaženie alebo prevádzka pri vysokej teplote, alebo 
použitie v nezvyčajne vlhkých alebo prašných podmienkach, bude 
vyžadovať častejšiu údržbu.
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Index vzduchu
(Modely s certifikátom na predaj v Kalifornii)

Informačný štítok indexu vzduchu sa pripevňuje na motory s certifikátom 
o časovej životnosti plnenia emisných štandardov v súlade s 
požiadavkami organizácie California Air Resources Board.

Stĺpcový graf je určený pre našich zákazníkov, aby mali možnosť 
porovnať emisné vlastnosti motorov. Čím nižší je index vzduchu, tým 
nižšie je znečistenie.

Popis trvanlivosti slúži na poskytnutie informácií týkajúcich sa časovej 
životnosti plnenia emisných štandardov.

Popisný termín označuje dobu životnosti systému riadenia emisií 
motora. Podrobné informácie sú uvedené v dokumente Záručné 
informácie o systéme riadenia emisií .

Popisný termín Platný pre časovú životnosť plnenia emisných 
štandardov

Moderate (priemerný)  50 hodín (0 – 80 cm3 vrátane)  
 125 hodín (viac než 80 cm3)

Intermediate (stredný)  125 hodín (0 – 80 cm3 vrátane)
 250 hodín (viac než 80 cm3)

Extended (predĺžený)  300 hodín (0 – 80 cm3 vrátane)
 500 hodín (viac než 80 cm3) 
 1.000 hodín (225 cm3 a viac)

 

Technické údaje

GX120 (typ vývodového hriadeľa S, s palivovou nádržou)
Dĺžka × šírka × výška 297 × 346 × 329 mm
Hmotnosť bez náplní 
(hmotnosť)

13,0 kg

Typ motora 4-taktný jednovalcový s hore umiestnenými 
ventilmi

Objem (vŕtanie x zdvih) 118 cm³ (60,0 × 42,0 mm)
Nominálny výkon  
(podľa SAE J1349*)

2,6 kW (3,5 koní) pri 3 600 ot./min.

Maximálny nominálny 
krútiaci moment 
(podľa SAE J1349*)

7,3 Nm pri 2 500 ot./min.

Objem motorového oleja 0,56 l
Objem palivovej nádrže 2,0 l
Chladiaci systém Nútené vzduchové chladenie
Zapaľovací systém Tranzistorový induktor
Smer otáčania vývodového 
hriadeľa

Proti smeru hodinových ručičiek

GX160 (typ vývodového hriadeľa S, s palivovou nádržou)
Dĺžka × šírka × výška 304 × 362 × 346 mm
Hmotnosť bez náplní 
(hmotnosť)

15,1 kg

Typ motora 4-taktný jednovalcový s hore  
umiestnenými ventilmi

Objem (vŕtanie x zdvih) 163 cm³ (68,0 × 45,0 mm)
Nominálny výkon  
(podľa SAE J1349*)

3,6 kW (4,9 koní) pri 3 600 ot./min.

Maximálny nominálny 
krútiaci moment 
(podľa SAE J1349*)

10,3 Nm pri 2 500 ot./min.

Objem motorového oleja 0,58 l
Objem palivovej nádrže 3,1 l
Chladiaci systém Nútené vzduchové chladenie
Zapaľovací systém Tranzistorový induktor
Smer otáčania vývodového 
hriadeľa

Proti smeru hodinových ručičiek

GX200 (typ vývodového hriadeľa S, s palivovou nádržou)
Dĺžka × šírka × výška 313 × 376 × 346 mm
Hmotnosť bez náplní 
(hmotnosť)

16,1 kg

Typ motora 4-taktný jednovalcový s hore umiestnenými 
ventilmi

Objem (vŕtanie x zdvih) 196 cm³ (68,0 × 54,0 mm)
Nominálny výkon  
(podľa SAE J1349*)

4,1 kW (5,6 koní) pri 3 600 ot./min.

Maximálny nominálny 
krútiaci moment 
(podľa SAE J1349*)

12,4 Nm pri 2 500 ot./min.

Objem motorového oleja 0,60 l
Objem palivovej nádrže 3,1 l
Chladiaci systém Nútené vzduchové chladenie
Zapaľovací systém Tranzistorový induktor
Smer otáčania vývodového 
hriadeľa

Proti smeru hodinových ručičiek

*  Výkon motora uvedený v tomto dokumente je nominálny výkon 
testovaný na produkčnom motore pre daný model motora a odmeraný 
podľa normy SAE J1349 pri 3 600 ot./min. (nominálny výkon) a pri 
2 500 ot./min. (max. nominálny krútiaci moment). Údaje pre motory 
z hromadnej výroby sa môžu líšiť od tejto hodnoty. 
Skutočný výkon motora namontovaného v konečnom stroji sa 
bude líšiť v závislosti od mnohých faktorov, vrátane prevádzkových 
otáčok motora pri používaní, podmienok prostredia, údržby a 
ďalších premenných.
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Technické údaje pre nastavenie GX120/160/200
POLOŽKA TECHNICKÉ ÚDAJE ÚDRŽBA

Medzera medzi 
elektródami 
zapaľovacej sviečky

0,7 – 0,8 mm Pozri stranu: 12

Voľnobežné otáčky 1,400  
 150 ot./min.

Pozri stranu: 13

Vôľa 
ventilov (v 
studenom 
stave) 

GX120
GX200

Nasávací: 0,15 ± 0,02 mm 
Výfukový: 0,20 ± 0,02 mm

Navštívte 
autorizovaného 
predajcu HondaGX160 Nasávací: 0,08 ± 0,02 mm  

Výfukový: 0,10 ± 0,02 mm
Iné technické údaje Nie sú potrebné žiadne iné nastavenia.

Stručné informácie

Palivo Bezolovnatý benzín (pozri stranu 8)
USA Oktánové číslo 86 alebo vyššie
Mimo 
USA

Oktánové číslo (RON) 91 alebo vyššie USA 
Oktánové číslo 86 alebo vyššie

Motorový olej SAE 10W-30, API SJ alebo novšia, na všeobecné 
použitie. Pozri stranu 8.

Olej v skrini 
redukcie

Rovnaký ako motorový olej, pozri vyššie (ak je vo výbave).

Zapaľovacia 
sviečka

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

Údržba Pred každým použitím:
•  Skontrolujte hladinu motorového oleja. Pozri stranu 9. 
•  Skontrolujte olej v skrini redukcie (ak je vo výbave).  

Pozri stranu 9 – 10.
•  Skontrolujte vzduchový filter. Pozri stranu 10.
Prvých 20 hodín:
•  Vymeňte motorový olej. Pozri stranu 9.
•  Vymeňte olej v skrini redukcie (ak je vo výbave).  

Pozri stranu 10.
Následne:
 Dodržiavajte plán údržby podľa strany 7.

Schémy zapojenia

So systémom Oil Alert a elektrickým štartérom

So systémom Oil Alert a bez elektrického štartéra

(1) RIADIACA SKRINKA (8) SPÍNAČ HLADINY OLEJA 
(2) USMERŇOVAČ (9) NABÍJACIA CIEVKA 
(3) POISTKA (10) ZAPAĽOVACIA CIEVKA 
(4) PRERUŠOVAČ OBVODU (11) ZAPAĽOVACIA SVIEČKA
(5) SPÍNAČ MOTORA (12) ŠTARTÉR 
(6)  JEDNOTKA SYSTÉMU 

OIL ALERT
(13) SOLENOID ŠTARTÉRA 

(7) Model s jednotkou Oil Alert (14) AKUMULÁTOR (12 V)

Bl Čierny Br Hnedý
Y Žltý O Oranžový

Bu Modrý Lb Bledomodrý
G Zelený Lg Bledozelený
R Červený P Ružový
W Biely Gr Šedý

(5)(6)

(7)

(8)
(9)(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(1)
(4)

(3)

(2)

OFF
ON

START

IG E STBAT

(8)
(6)

(5)
(10)

(11)

OFF
ON

IG E
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INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

Záručné informácie a informácie o mieste distribútora/predajcu

Spojené štáty, Portoriko a Americké Panenské ostrovy: 
Navštívte našu webovú stránku: www.honda-engines.com

Kanada: 
Zavolajte na číslo (888) 9HONDA9 alebo navštívte našu webovú 
stránku: www.honda.ca

Pre Európu: 
Navštívte našu webovú stránku: http://www.honda-engines-eu.com

Austrália: 
Zavolajte na číslo (03) 9270 1348 alebo navštívte našu webovú stránku: 
www.hondampe.com.au

Informácie o zákazníckom servise

Pracovníci v servise sú vyškolení špecialisti. Mali by byť schopní 
odpovedať na akúkoľvek otázku. Ak sa vyskytne problém, ktorý 
predajca nevyrieši k vašej spokojnosti, porozprávajte sa o ňom 
s manažmentom predajcu. Pomôcť vám môže manažér servisu, 
generálny riaditeľ alebo majiteľ. Takmer všetky problémy je možné 
vyriešiť týmto spôsobom.

Spojené štáty, Portoriko a Americké Panenské ostrovy: 
Ak nie ste spokojní s rozhodnutím, ktoré vydal manažment distribútora, 
obráťte sa na regionálneho distribútora motorov Honda pre vašu oblasť.

Ak ste stále nespokojní ani po rozhovore s regionálnym distribútorom 
motorov, môžete sa obrátiť na kanceláriu spoločnosti Honda na 
uvedených adresách.

Všetky ostatné krajiny: 
Ak nie ste spokojní s rozhodnutím, ktoré vydal manažment distribútora, 
obráťte sa na kanceláriu spoločnosti Honda na uvedených adresách.

(Kancelárie spoločnosti Honda) 
Pri písomnom alebo telefonickom styku uveďte nasledovné informácie:

• názov výrobcu a číslo modelu zariadenia, ku ktorému je motor pripojený,
• model motora, sériové číslo a typ (pozri stranu 16),
• názov predajcu, od ktorého ste motor zakúpili,
• meno, adresu a kontaktnú osobu u predajcu, ktorý vykonáva 

údržbu motora,
• dátum nákupu,
• vaše meno, adresu a telefónne číslo,
• podrobný popis problému.

Spojené štáty, Portoriko a Americké Panenské ostrovy:  
 American Honda Motor Co., Inc. 
Power Equipment Division 
Customer Relations Office 
4900 Marconi Drive  
Alpharetta, GA 30005-8847  
 
alebo telefonicky: (770) 497-6400, 8:30 – 15:00 východného času

Kanada: 
Honda Canada, Inc.  
180 Honda Blvd.  
Markham, ON L6C 0H9  
 
Telefón: (888) 9HONDA9 Bezplatne 
  (888) 946-6329  
Fax: (877) 939-0909 Bezplatne

Austrália: 
Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd. 
1954-1956 Hume Highway 
Campbellfield Victoria 3061  
 
Telefón: (03) 9270 1111  
Fax: (03) 9270 1133

Pre Európu:  
Honda Europe NV.  
Európske centrum motorov  
 
http://www.honda-engines-eu.com

Všetky ostatné krajiny: 
Obráťte sa na distribútora Honda vo vašom okolí.



 

POMPE A PISTONI AD ALTA PRESSIONE 

HIGH-PRESSURE PISTON PUMPS 

POMPES A PISTONS A HAUTE PRESSION 

HOCHDRUCK-KOLBENPUMPE 

VYSOKOTLAKOVÉ PIESTOVÉ ČERPADLO  

BOMBAS DE PISTÓN DE ALTA PRESIÓN 
 
 

LW - LW-K - FW - ZW - ZW-K - HW - AX - TW 
 

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE 

USE AND MAINTENANCE MANUAL 

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 

ANWENDUNGS- UND 

WARTUNGSANLEITUNG NÁVOD NA 

OBSLUHU A ÚDRŽBUMANUAL DE USO Y 

MANTENIMIENTO 

(I) 

(GB) 

(F) 

(D) 

(SK) 

(E) 

 

Leggere attentamente questo manuale d'istruzione prima dell'uso 

Carefully read this instruction booklet before using. 

Lire attentivement ce manuel d’instructions avant utilisation 

Vor Inbetriebnahme, Anleitung sorgfältig durchlesen  

Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod  

Lean con cuidado este manual antes de utilizar la bomba 
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ÚVOD 

Táto príručka pozostáva z dvoch častí. 

Prvá časť je určená pre koncového používateľa a Špecializovaného technika a druhá časť je určená 

výlučne pre Špecializovaného technika. Pod označením Špecializovaný technik sa rozumie: 

• výrobca stroja (napr. motorového čerpadla), do ktorého je čerpadlo zabudované (od tohto 

miesta sa pod označením „stroj, do ktorého je zabudované čerpadlo“ rozumie aj „zariadenie, 

v ktorom je zabudované čerpadlo“, ako napr. čerpacia stanica); 

• osoba, vo všeobecnosti zamestnanec zákazníckeho servisu, ktorá bola špeciálne vyškolená a 

autorizovaná na vykonávanie zásahov do čerpadla a stroja, do ktorého je čerpadlo 

zabudované, v rámci výnimočnej údržby a opráv. Upozorňujeme na to, že zásahy do 

elektrických častí musí vykonávať Špecializovaný technik, ktorý je súčasne kvalifikovaný 

elektrikár, tzn. osoba profesionálne oprávnená a vyškolená na odbornú kontrolu, inštaláciu a 

opravu elektrických zariadení v súlade s predpismi platnými v štáte, v ktorom je 

nainštalovaný stroj, do ktorého je zabudované čerpadlo. 

PRVÁ ČASŤ 

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

Blahoželáme vám k voľbe nášho produktu a radi by sme vám pripomenuli, že pri jeho vývoji a 

konštrukcii bol kladený veľký dôraz na bezpečnosť operátora, efektívnosť jeho práce a ochranu 

životného prostredia. 

Aby zostali vlastnosti produktu zachované v priebehu času, odporúčame vám dôkladne si prečítať 

túto príručku a prosíme, aby ste prísne dodržiavali jej obsah. 

Zvláštna pozornosť sa pritom musí venovať miestam v texte zvýrazneným symbolom 

 

 POZOR 

pretože tieto obsahujú dôležité bezpečnostné pokyny pre používanie čerpadla. 

Výrobca neručí za škody, ktoré vznikli následkom: 

• nedodržania obsahu tejto príručky a príručky stroja, do ktorého je čerpadlo zabudované, 

• použitia čerpadla, ktorý sa odlišuje od spôsobov použitia uvedených v odseku 
„STANOVENIE ÚČELU POUŽITIA“, 

• použitia, ktoré je v rozpore s predpismi BOZP na pracovisku, 

• chybnej inštalácie, 

• nedostatkov pri predpokladanej údržbe, 

• nedovolených zmien alebo zásahov zo strany výrobcu, 

• použitia neoriginálnych, prípadne pre daný model čerpadla nevhodných, náhradných dielov, 

• opráv, ktoré neboli vykonané Špecializovaným technikom. 

 
1.1 ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu uvedenom na daňovom doklade o kúpe (pokladničný blok, 

faktúra a pod.), pod tou podmienkou, že bol výrobcovi do 10 dní od dátumu kúpy naspäť zaslaný 

kompletne vyplnený záručný list. 
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Kupujúci ma výlučne právo na náhradu dielov, ktoré na základe posúdenia výrobcu alebo 

povereného zástupcu vykazujú chyby materiálu alebo výrobné chyby, s vylúčením akéhokoľvek 

právneho nároku na odškodnenie za priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu. 

Náklady na pracovnú mzdu, balené a prepravu hradí kupujúci. 

Výrobok zaslaný výrobcovi na účely opravy v rámci záruky musí byť doručený v kompletnom 

stave, s každou z pôvodných súčastí a nesmie vykazovať známky neodbornej manipulácie. 

Vymenené diely prechádzajú do vlastníctva výrobcu. 

Prípadné poruchy alebo poškodenia, ktoré sa vyskytli počas alebo po uplynutí záručnej doby 

neoprávňujú ani na zastavenie platieb, ani na ďalšie rozšírenia. 

Záruka nepredpokladá výmenu čerpadla a automaticky prepadá v okamihu, keď neboli dodržané 

dohodnuté platobné podmienky. 

Zo záruky sú vylúčené: 

• priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli následkom pádu, 

neodborného používania čerpadla a nedodržania bezpečnostných, inštalačných, 

prevádzkových alebo údržbových predpisov uvedených v tejto príručke alebo v príručke 

stroja, do ktorého je čerpadlo zabudované, 

• škody vzniknuté následkom odstavenia čerpadla na účely opráv, 

• všetky diely, ktoré v rámci bežného používania podliehajú opotrebovaniu, 

• všetky diely vykazujúce nedostatky z dôvodu ich zanedbávania v rámci používania, 

• škody vyplývajúce z použitia neoriginálnych náhradných dielov alebo náhradných dielov 

alebo častí príslušenstva, ktoré neboli výslovne výrobcom schválené, ako aj z opráv, ktoré 

neboli vykonané Špecializovaným technikom. 
Všetky zmeny a poškodenia na čerpadle, predovšetkým na bezpečnostných zariadeniach a 

zariadeniach obmedzujúcich maximálny tlak, majú za následok zánik záruky a zbavujú výrobcu 

akejkoľvek zodpovednosti. 

Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať na produkte akékoľvek zmeny, ktoré považuje 

za potrebné na účely zlepšenia produktu, bez povinnosti vykonať tieto zmeny na vopred 

vyrobených a dodaných produktoch, ako aj práve expedovaných produktoch. 

Obsah vyššie uvedených odsekov vylučuje akúkoľvek vopred exitujúcu, výslovnú alebo 

samozrejmú podmienku. 

 

1.2 ADRESA VÝROBCU 

Údaje k adrese výrobcu čerpadla sú uvedené v odseku „VYHLÁSENIE VÝROBCU“ na konci 

tejto časti príručky. 

 

1.3 POUŽITIE A USCHOVANIE NÁVODU NA OBSLUHU A 

ÚDRŽBU 

Príručka pre používanie a údržbu tvorí integrovanú časť čerpadla a musí sa uschovať na 

chránenom mieste, ktoré v prípade potreby umožňuje rýchly prístup na účely neskoršieho 

nahliadnutia. 

V príručke pre používanie a údržbu sú uvedené dôležité upozornenia k bezpečnosti operátora a 

osôb v jeho blízkosti, ako aj ochrane životného prostredia. 

V prípade opotrebovania alebo straty je potrebné si u predajcu alebo autorizovaného centra služieb 
zákazníkom vyžiadať novú kópiu. 
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Pri postúpení čerpadla ďalšiemu používateľovi mu odovzdajte aj príručku pre používanie a údržbu. 
K vypracovaniu tejto príručky sme pristupovali s veľkou pozornosťou. V prípade, že by ste i 
napriek tomu narazili na chyby, prosím, informujte o nich výrobcu alebo autorizované centrum 
služieb zákazníkom. 
Výrobca si okrem toho vyhradzuje právo vykonať všetky zmeny potrebné na obnovu a korekciu 
tejto zverejnenej verzie. Akákoľvek dotlač tejto príručky, aj čiastočná, bez písomného súhlasu 
výrobcu, je zakázaná. 

1.4 VYSVETLENIE SYMBOLOV 
1.4.1 SYMBOLY 
Symbol: 

 POZOR 

zvýrazňujúci určité časti textu vyjadruje zásadnú možnosť poranenia osôb, pokiaľ nebudú dodržané 
zodpovedajúce predpisy a údaje. 

Symbol: 
UPOZORNENIE 
zvýrazňujúci určité časti textu vyjadruje možnosť poškodenia čerpadla, pokiaľ nebudú dodržané 
zodpovedajúce zadania. 

1.4.2 DEFINÍCIE 

• Obtok (By Pass): špeciálna funkcia čerpadla, ktorá sa používa, ak sa v rámci bežného 
používania musí zastaviť dopravný výkon (napr. pri odvzdušňovaní páčky vodnej 
pištole vodného čistiaceho stroja). V tomto stave sa čerpaná voda vďaka tlakovému 
redukčnému/regulačnému ventilu vracia späť na miesto nasávania. 

 
2 PARAMETRE A TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
 séria LW 

• LW-K 
séria ZW 

• ZW-K 
séria 
FM 

séria 
HW 

séria 
TW • SW 

séria 
AX 

MECHANICKÉ PRIPOJENIE 
Maximálny prevzatý výkon (1) 

Max. rýchlosť otáčania 

1,14,0 kW 
1,55,4 CV 

3,78,2 kW 
5,011,1 CV 

3,77,7 kW 
5,010,5 CV 

7,110,5 kW 
9,714,3 CV 

5,515,1 kW 
7,520,5 CV 

1,06,3 kW 
1,48,6 CV 

Pozri nasledujúcu tabuľku 

OLEJ ČERPADLA 

Typ 

Hmotnosť (kg. – lb) Objem (l – 

US gal) 

AGIP ROTRA MULTI THT (2) 

 
0,28 - 0,62 

0,32 - 0,08 

 
0,28 - 0,62 

0,32 - 0,08 

 
0,50 - 1,1 

0,56 - 0,15 

 
0,50 - 1,1 

0,56 - 0,15 

 
0,97 - 2,14 

1,09 - 0,29 

 
0,16 - 0,35 

0,18 - 0,05 

PRIPOJENIE HYDRAULIKY 

Max. teplota vody (C - F) 

Minimálna teplota vody (C - F) 

Max. tlak vody (bar - psi) 

Max. sacia výška (m- ft) 

 
60 - 140 

5 - 41 

8 - 116 

1 - 3,33 (1000, 1450 e 1750 RPM) 0,5 - 1,7 (2800 e 3400 RPM) 

 
60 - 140 

5 - 41 

8 - 116 

1 - 3,3 

Minimálny dopravný výkon s vodou 1,3 x maximálny výkon  

PREVÁDZKOVÉ VÝKONY 

Max. prietokový výkon 

Max. tlak 

Hladina akustického 

tlaku 

 

Pozri nasledujúcu tabuľku 

Pozri nasledujúcu tabuľku 

Menej ako 70 dB (A) 

 

HMOTNOSŤ (1) 
4,77,2 kg 

10,415,9 lb 
7,27,9 kg 

15,917,4 lb 
8,39,2 kg 

18,320,3 lb 
9,810,0 kg 
21,622,0 lb 

17,020,0 kg 
37,044,0 lb 

4,16,0 kg 
9,013,2 lb 

Vlastnosti a technické údaje sú orientačné. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na prístroji všetky zmeny, ktoré pokladá za vhodné. 
(1) Podľa špecifického modelu 
(2) Zodpovedajúce oleje: 

 

U.T.T.O. 
Universal Zugmaschinen Transmissionsöl API GL - 4 JOHN DEERE J20A 

Massey - Ferguson M-1135 FORD M2C - 86 B Esso TORQUE FLUID 62 

Mobil MOBILFLUID 422 FORD M2C - 134 B/C Shell DONAX TD 
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Prvé písmená označenia modelu čerpadla umožňujú určenie špecifického modelu (LW, FW, ZW, 

HW, TW, SW, AX), tretie písmeno umožňuje určiť maximálnu rýchlosť otáčania podľa 

nasledujúcej tabuľky: 
 

Tretie písmeno D/min 

N 1000 
Nie je k dispozícii 1450 

S 1750 
R 2800 
D 3400 

 
Napríklad: TWN 5636 (1000 D/min), LW 2020 (1450 D/min), HWD 4040 (3400 D/min). 

Písmeno K s predradeným spojovníkom znamená, že čerpadlo (LW-K, ZW-K) disponuje 

zabudovaným tlakovým redukčným/regulačným ventilom (napr. LWR-K 2020, ZW- K 4022): 

Toto pravidlo nie je možné použiť pri modeloch AX, pretože tieto sú už vybavené 

zabudovaným tlakovým redukčným ventilom/regulačným ventilom. 

Čísla označenia modelu umožňujú určenie maximálneho výkonu a maximálneho 

tlaku. 

Na základe prvých dvoch číslic (ak číslo pozostáva zo štyroch číslic) alebo na základe prvých 

troch číslic (ak číslo pozostáva z piatich číslic) sa maximálny výkon určuje podľa nasledujúcej 

tabuľky: 

 
Maximálny dopravný výkon v l/min = prvé dve (alebo tri) číslice x 0,378 

Maximálny dopravný výkon v US g/m = prvé dve (alebo tri) číslice: 10 

 

Napríklad: TW 10522 (105 x 0,378 = 39,7 l/min), LW 2015 (20:10 = 2 US g/m). 

Prostredníctvom posledných dvoch číslic sa maximálny tlak určuje podľa nasledujúcej tabuľky: 

 
 

Maximálny tlak v bar = posledné dve číslice x 6,9 

Maximálny tlak v psi = posledné dve číslice x 100 

 

Napríklad: TW 10522 (22 x 6,9 = 151, 8 bar), LW 2015 (15x100 = 1500 psi). 

 
1 Sacia tvarovka 11 Držiak príruby motora  

2 Hlava čerpadla 12 Hriadeľ čerpadla  

3 Uzáver sacieho ventilu 13 Uzáver výpustu oleja  

4 Tvarovka manometra 14 Sacia tvarovka čistiaceho 
prostriedku 

 

5 Tlaková prípojka 15 Otočný regulátor tlaku  

6 Uzáver tlakového ventilu 16 Otočný regulátor čistiaceho 
prostriedku 

 

7 Identifikačný štítok 17 Kryt oleja bez odvzdušnenia  

8 Kryt oleja s odvzdušnením 18 Noha čerpadla  

9 Teleso čerpadla 19 Tvarovka poistného ventilu  

10 Kontrolka stavu hladiny oleja 20 Tvarovka termoventilu  
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2.1 IDENTIFIKÁCIA SÚČASTÍ 

Postupujte podľa obrázkov 1 a 2 na začiatku návodu. 

 
2.2 BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA 

 POZOR 

• Stroj, do ktorého sa má čerpadlo zabudovať, musí byť vždy vybavený tlakovým 

redukčným/regulačným ventilom. 

• Ak stroj so zabudovaným čerpadlom disponuje poistným ventilom, ktorý sa opakovane 

aktivuje, stroj so zabudovaným čerpadlom ihneď vypnite a nechajte ho skontrolovať 

Špecializovaným technikom. 

 
Tlakový redukčný/regulačný ventil 

Sériová výbava modelov LW-K, ZW-K, AX a pre ostatné modely dostupný ako voliteľné 

príslušenstvo. 

Tento ventil umožňuje vypnutie pracovného tlaku a umožňuje spätný tok čerpanej kvapaliny k 

obtokovému vedeniu (By Pass), následkom čoho sa predíde vzniku nebezpečného tlaku pri 

prerušení dopravného výkonu alebo pri nastavení hodnôt tlaku presahujúcich maximálne 

povolené hodnoty. 

 

 POZOR 

• Ciachovanie tlakového redukčného/regulačného ventilu vykonáva výrobca alebo výrobca 

stroja, do ktorého je čerpadlo zabudované. Aby ste nezmenili ciachovanie, nikdy 

nepôsobte na tlakový redukčný/regulačný ventil: tento ovládajte iba prostredníctvom 

otočného regulátora (15). 

 
2.3 IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK 

 

 POZOR 

• V prípade, že počas používania výrobku došlo k opotrebovaniu identifikačného štítku, obráťte sa, 
prosím, na vášho predajcu alebo autorizované centrum služieb zákazníkom za účelom jeho výmeny. 

 
Na identifikačnom štítku (7) sa nachádza sériové číslo a číslo modelu čerpadla s príslušným 

kódovaním, ktoré umožňuje odčítanie hlavných technických parametrov čerpadla (pozri tiež 

odsek „PARAMETRE A TECHNICKÉ ÚDAJE“). 

 

3. STANOVENIE ÚČELU POUŽITIA 

 

 POZOR 

• Čerpadlo je určené výlučne na čerpanie nasledujúcich kvapalín: 

- voda pod vysokým tlakom v čistiacich strojoch (vodné čistiace stoje), 

- surová voda. 

• Čerpadlo nie je určené na čerpanie: 

- nefiltrovanej vody alebo vody obsahujúcej nečistoty, 

- čistiacich prostriedkov, lakov a chemických látok, tak v čistej forme, ako aj ich 

vodných roztokov, 

- morskej vody s vysokou koncentráciou solí, 
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- palív a mazív akéhokoľvek druhu, 

- zápalných kvapalín alebo skvapalnených plynov, 

- kvapalín slúžiacich ako potraviny, 

- vody s teplotou nad 60 °C alebo nižšou ako 5 °C. 

• Čerpadlo sa nesmie používať na čistenie: osôb, zvierat, zariadení pod elektrickým napätím, 

citlivých predmetov, čerpadla samotného alebo stroja, ku ktorému patrí. 

• Príslušenstvo (štandardné alebo voliteľné) používané s čerpadlom musí byť schválené 

výrobcom. 

• Čerpadlo nie je vhodné na použitie v oblastiach so špeciálnymi podmienkami, ako napr. 

korozívne alebo výbušné ovzdušia. 

• Pred použitím vo vozidlách, na lodiach alebo v lietadlách sa obráťte na technický zákaznícky 

servis výrobcu, pretože môžu platiť dodatočné predpisy. 

Akékoľvek iné použitie sa považuje za odporujúce účelu. 

Výrobca neručí v prípade výskytu škôd následkom chybného použitia alebo použitia 

odporujúceho určeniu. 

 

4. PREVÁDZKA 
 

4.1 ÚVODNÉ ÚKONY 

 

 POZOR 

• Čerpadlo sa nesmie uvádzať do prevádzky, ak stroj, do ktorého je zabudované, 

nezodpovedá bezpečnostným požiadavkám európskych smerníc. Táto skutočnosť je 

indikovaná umiestnením značky CE a Vyhlásením o zhode výrobcu stroja, do ktorého je 

čerpadlo zabudované. 

• Pred uvedením čerpadla do prevádzky si pozorne prečítajte údaje uvedené v tejto príručke a 

v príručke stroja, do ktorého je čerpadlo zabudované. Predovšetkým sa uistite, že ste dobre 

porozumeli prevádzke čerpadla a stroja, do ktorého je čerpadlo zabudované, z pohľadu 

procesov blokovania kvapaliny. 

• Vykonajte úvodné úkony odporúčané výrobcom stroja, do ktorého je čerpadlo zabudované. 

• Uistite sa, že sú všetky odberné miesta zatvorené alebo sú pripojené k prístrojom v zatvorenej 

polohe (napr. striekacia pištoľ na vodu). 

• Uistite sa, že sú všetky pohyblivé časti čerpadla primerané chránené a nie sú prístupné pre 

nepovolané osoby. 

• Čerpadlo nepoužívajte, ak: 

- bolo vystavené silným nárazom, 

- sa vyskytli výrazné straty oleja, 

- sa vyskytli výrazné straty vody. 

V týchto prípadoch nechajte čerpadlo skontrolovať Špecializovaným technikom. 

• Kontroly predpísané v rámci výnimočnej údržby nechajte vykonať Špecializovaným 

technikom. 

 
UPOZORNENIE 

• Pri použití pri veľmi nízkych teplotách sa uistite, že sa vo vnútri čerpadla nenachádza ľad. 
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• Kontroly v rámci bežnej údržby vykonávajte so zvýšeným zameraním na olej. 

a) Kryt oleja bez odvzdušnenia (17) vymeňte za kryt oleja s odvzdušnením (8). Tento úkon už 

mohol vykonať výrobca stroja, do ktorého je čerpadlo zabudované. 

Skontrolujte, či sa pri pokojovom stave čerpadla stav hladiny oleja zhoduje so stredovou 

čiarou kontrolky stavu hladiny oleja (10). Stav hladiny oleja je tiež možné skontrolovať 

odskrutkovaním krytu oleja s odvzdušnením (8): správny stav hladiny je medzi dvoma 

zárezmi na mierke oleja. Pripomíname, že kontrola stavu hladiny oleja sa musí vždy 

vykonávať v pokojovom stave čerpadla a po jeho kompletnom vychladnutí. 

V prípade potreby naplnenia pozri druhy mazív uvedené v odseku „VLASTNOSTI A 

TECHNICKÉ ÚDAJE“. 

c) Na základe návodu na obsluhu a údržbu stroja so zabudovaným čerpadlom 

skontrolujte čistenie nasávacieho filtra. 

 
4.1.1 HYDRAULICKÉ PRIPOJENIE 

 

 POZOR 

• Vždy, keď sa čerpadlo musí pripojiť k vodovodnej sieti, dodržiavajte platné predpisy štátu, v 
ktorom sa inštalácia vykonáva. 

Hydraulické pripojenia realizujte spôsobom vyobrazeným na obrázku 3 (všeobecná schéma s 

možným strojom a zabudovaným čerpadlom) a v nasledujúcej tabuľke: 
 

 

UPOZORNENIE 

• Tlak zásobovacej vody nesmie prekračovať 8 bar/116 psi. 

• Čerpadlo nezapínajte pri sacej hĺbke presahujúcej 1 m/3,3 ft (AX a čerpadlá s 1000, 1450 

a 1750 D/min) alebo presahujúcej 0,5 m/1,7 ft (čerpadlá z 2800 a 3400 D/min). 

• Pri nasávaní čerpadla je potrebné naplánovať filter s vhodnými rozmermi. V prípade 

pochybností sa obráťte na Špecializovaného technika. Uistite sa, že je filter vždy bezchybne 

čistý. 
• Vnútorný priemer sacích vedení nesmie byť menší než vnútorný priemer sacej tvarovky 

čerpadla a musia mať menovitý tlak s hodnotou 10 bar/145. 
• Tlakové vedenia musia mať vnútorný priemer, ktorý zodpovedá výkonu čerpadla a musia 

vykazovať menovitý tlak, ktorý nie je nižší ako maximálny tlak čerpadla. 
• Čerpadlo nezásobujte vodou s teplotou nad 60°C/140°F alebo nižšou ako 5°C/41°F. 

• Čerpadlo nenechávajte bežať dlhý čas bez zásobovania vodou. 
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A Čerpadlo 
B Tlakový redukčný/regulačný ventil 
C Sací okruh  

D Výstupný okruh 

E Vodná pištoľ  

F Motor 

G Oceľová rúra 
H Hlava dýzy 



• Čerpadlo nezásobujte vodou, ktorá obsahuje nečistoty. V prípade výskytu vody s 

nečistotami čerpadlo niekoľko minút prevádzkujte s čistou vodou. 

 
4.2 ŠTANDARDNÁ FUNKCIA (S VYSOKÝM TLAKOM) 

 

 POZOR 

• Použitie čerpadla si vyžaduje pozornosť a opatrnosť. Čerpadlo nezverujte iným osobám bez 

toho, aby ste sa vopred na vlastnú zodpovednosť nepresvedčili o tom, že príležitostný 

používateľ si pozorne prečítal túto príručku a je poučený o použití čerpadla. Deti a 

nepoučené osoby nesmú čerpadlo používať. 

• Rešpektujte bezpečnostné upozornenia uvedené v príručke pre používanie a údržbu stroja, 

do ktorého je čerpadlo zabudované, obzvlášť v rámci používania osobných ochranných 

prostriedkov (ochranné okuliare, chrániče sluchu, masky a pod.). 

• Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia obsiahnuté v príručke pre používanie a údržbu 

eventuálne použitých častí príslušenstva získaných na požiadanie. 

• Vykonajte úkony týkajúce sa uvedenia do prevádzky odporúčané výrobcom stroja, do 

ktorého je zabudované čerpadlo. 

• Zvláštna pozornosť je potrebná pri použití čerpadla v priestoroch s pohybujúcimi sa 

vozidlami, pretože môže prípadne dôjsť ku stlačeniu alebo poškodeniu tlakového vedenia, 

vodnej pištole alebo vodometu. 

• Počas prevádzky musí byť čerpadlo vždy pod dohľadom a mimo dosahu detí a zvierat. 

Obzvlášť vysoká miera pozornosti pri používaní sa vyžaduje v detských škôlkach, domovoch 

sociálnych služieb a domovoch dôchodcov, pretože na týchto miestach sa môžu pohybovať 

deti, starí ľudia alebo postihnuté osoby bez dozoru. 

• Pri používaní čerpadla sa chráňte odevom poskytujúcim dostatočnú ochranu pri plošných 

manévroch s lúčom kvapaliny pod tlakom. 

• Lúč pod vysokým tlakom môže byť pri nevhodnom použití nebezpečný. Lúč nesmerujte na 

osoby, zvieratá, zariadenia pod elektrickým napätím alebo na stroj, do ktorého je čerpadlo 

zabudované. 

• Vodnú pištoľ počas používania pevne držte, pretože následkom vysokého tlaku pôsobí na 

prístroj pri stlačení páčky tlaková sila. 

• Vysokotlakový lúč vody nepoužívajte na čistenie odevov alebo obuvi, ktoré máte na sebe vy 

alebo iné osoby. 

• Vysokotlakový lúč vody nesmerujte na azbest alebo iné materiály obsahujúce zdraviu 

škodlivé látky. 

• Zvláštnu pozornosť venujte obsahu odseku „FUNKCIA S ČISTIACIMI 

PROSTRIEDKAMI“. 

• Prevádzka stroja, do ktorého je zabudované čerpadlo, je zakázaná v uzatvorených 

priestoroch, ak je čerpadlo poháňané spaľovacím motorom. 

• Nepribližujte sa k pohyblivým častiam čerpadla, a to ani s primeranou ochranou. 

• Neodstraňujte ochranné zariadenia pohyblivých častí. 

• Nepôsobte na vedenia s kvapalinou pod tlakom. 

• Nevykonávajte žiadne údržbové práce na čerpadle, pokiaľ je v prevádzke. 

• Dodržiavajte zadania v odseku “STANOVENIE ÚČELU POUŽITIA“. 

• Žiadnym spôsobom nemeňte inštalačné podmienky čerpadla, predovšetkým jeho upevnenie 

a hydraulické prípojky. 

• Riadenia, bezpečnostné zariadenia a tlakový redukčný/regulačný ventil nevypínajte, 

nepoškodzujte a ani nemeňte. 
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• Pracovný tlak nesmie nikdy prekročiť predpokladanú maximálnu hodnotu (pozri tiež odsek 

„TECHNICKÉ PARAMETRE“). 

• Pripojenie stroja, do ktorého je zabudované čerpadlo, k elektrickej sieti musí byť realizované 

kvalifikovaným elektrikárom v súlade s predpismi platnými v štáte, v ktorom sa stroj používa. 

 

Aby ste nasledujúce úkony vykonali správne, dodržiavajte aj návod na obsluhu a údržbu stroja, v 

ktorom je zabudované čerpadlo. 

a) Dopravný okruh nechajte otvorený a vynulujte dopravný tlak, napr. v prípade vodného 

čistiaceho stroja postačuje nechať stlačenú páčku vodnej pištole. 

b) Zapnite čerpadlo, aby ste umožnili naplnenie. 

c) Ak je k dispozícii možnosť nastavenia dopravného tlaku, nastavte požadovanú hodnotu. 

Pri modeloch LW-K, ZW-K a AX sa tlak nastavuje otáčaním otočného regulátora (15): 

otáčaním smerom doprava sa tlak zvyšuje, otáčaním doľava sa tlak znižuje. 

 

 POZOR 

• Aby ste nezmenili ciachovanie, nikdy nepôsobte na tlakový redukčný/regulačný ventil: tento 
ovládajte iba prostredníctvom otočného regulátora (15). 

 
 

UPOZORNENIE 

• Na účely umožnenia rýchleho naplnenia čerpadla pri každom vyprázdnení čerpadla od 

kvapaliny postupujte podľa bodu a). 

 
 

• Aby sa predišlo prehriatiu spätnej vody v hlave čerpadla a následnému poškodeniu 

tesnenia, nikdy pri modeloch LW-K, ZW-K a AX, a všetkých aplikáciách, pri ktorých je 

obtok (By Pass) tlakového redukčného/regulačného ventilu pripojený k nasávaniu 

čerpadla, nenechávajte prívod zatvorený dlhšie ako päť minút. 

 
4.3. FUNKCIA S ČISTIACIMI PROSTRIEDKAMI 

 POZOR 

• Používajte iba čistiace prostriedky odporúčané výrobcom stroja, do ktorého je zabudované 
čerpadlo. 

Predovšetkým nikdy nenasávajte kvapaliny obsahujúce rozpúšťadlá, benzín, riedidlá, acetón 

a palivový olej, pretože rozprášeným produkt je ľahko zápalný, výbušný a jedovatý. 

• nanajvýš pozorne si prečítajte predpisy a výstrahy uvedené na etikete čistiacich prostriedkov 

dodaných s čerpadlom, aby ste predišli prípadným konaniam, ktoré by mohli predstavovať 

nebezpečenstvo pre vás alebo vaše okolie. 

• Čistiace prostriedky uchovávajte na bezpečnom mieste neprístupnom pre deti. 

• Pri kontakte s očami tieto bezodkladne vypláchnite vodou a ihneď vyhľadajte lekára s 

obalom od čistiaceho prostriedku. 

• Pri požití nevyvolávajte zvracanie, ihneď vyhľadajte lekára s obalom od čistiaceho prostriedku. 
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Možnosť nasávania čistiaceho prostriedku je sériovo k dispozícii iba pri modeloch LW-K, ZW-K 

a AX. 

Pri použití čistiaceho prostriedku dodržiavajte pokyny na etikete obalu čistiaceho prostriedku a 

obzvlášť dbajte na dávkovanie. 

Aby ste nasledujúce úkony vykonali správne, dodržiavajte aj návod na obsluhu a údržbu 

stroja, v ktorom je zabudované čerpadlo. 

a) Tlak čerpadla znížte na hodnotu nižšiu ako 30 bar/435 psi (napr. pri vodnom čistiacom 

stroji to dosiahnete zapnutím funkcie nízkeho tlaku na vodomete so zodpovedajúcou 

hlavou dýzy). 

b) Ak je k dispozícii možnosť nastavenia nasávania čistiaceho prostriedku, otočte otočný 

regulátor (16): pri uťahovaní sa sací výkon čistiaceho prostriedku znižuje a pri 

uvoľňovaní sa zvyšuje. 

 
 

VÝSTRAHA 

• Aby sa predišlo vzniku inkrustácie a/alebo usadenín, zvyčajne sa prietokové vedenia 

preplachujú nasatím malého množstva vody. 

 
 

5. ZASTAVENIE STROJA 

POZOR 

• Vykonajte zodpovedajúce úkony týkajúce sa zastavenia stroja odporúčané výrobcom stroja, 
do ktorého je čerpadlo zabudované. 

Žiadna časť čerpadla sa nesmie pohybovať a žiadne vedenie nesmie obsahovať kvapalinu 

pod tlakom. 

 
g) Zastavte čerpadlo a prerušte zásobovanie vodou. 

h) Vynulujte dopravný tlak spôsobom popísaným v bode a) odseku „ŠTANDARDNÁ 

FUNKCIA (S VYSOKÝM TLAKOM)“. 

 
 

6. ČISTENIE, POKOJOVÝ STAV A ÚDRŽBA 

POZOR 

• Každý úkon v rámci čistenia a údržby sa smie vykonať až po vykonaní úkonov opísaných 

v odseku „ZASTAVENIE STROJA“, tzn. bez častí stroja v pohybe, bez vedení 

naplnených kvapalinou a pod tlakom a na celkom vychladnutom stroji (do ktorého je 

zabudované čerpadlo). 

Predovšetkým sa musí dodržiavať: 

- vždy prerušte napájanie elektrickou energiou, 

- vždy prerušte kontakt sviečok zapaľovania (benzínové motory) 

alebo vytiahnite kľúč zo zapaľovania (dieselové motory). 

• Vykonajte čistiace, odstavné a údržbové činnosti odporúčané výrobcom stroja (do ktorého je 

zabudované čerpadlo). 

 
 

6.1 ČISTENIE A POKOJOVÝ STAV 

Vykonajte úkony čistenia, odstavovania a údržby uvedené v odseku „ZASTAVENIE STROJA“ 

a dodržiavajte predpisy uvedené v návodoch na obsluhu a údržbu výrobcu stroja (do ktorého je 

zabudované čerpadlo). 
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VÝSTRAHA 

• Po použití vždy kompletne vyprázdnite čerpadlo od kvapaliny a dodržiavajte návody na 

obsluhu a údržbu stroja (do ktorého je zabudované čerpadlo). 

Čerpadlo je citlivé na mráz. 

Ak sa stroj nachádza v studených priestoroch, môže sa pred začiatkom akcie 

„ZASTAVENIE STROJA“ nasať antikorózny prostriedok pre automobily, aby sa predišlo 

tvorbe ľadu vo vnútri čerpadla, a následne sa môže vykonať kompletné vyprázdnenie, 

pričom dôrazne odporúčame vopred sa poradiť so Špecializovaným technikom, pretože 

antikorózna kvapalina by mohla poškodiť tesnenia. 

Ak sa stroj nachádzal v studených priestoroch a čerpadlo nebolo možné ochrániť vyššie 

uvedeným spôsobom, čerpadlo sa musí pred uvedením do prevádzky premiestniť do teplej 

miestnosti, aby sa roztopil prípadný ľad vo vnútri čerpadla. 

Nedodržanie týchto jednoduchých predpisov môže mať za následok vážne škody na čerpadle. 

 

POZOR 

• Antikorózny prostriedok sa musí odborne zlikvidovať a nesmie preniknúť do životného prostredia. 

 
POZNÁMKA 

Po dlhšom pokojovom stave čerpadla sa môže vyskytnúť mierne kvapkanie vody pod 

čerpadlom. Toto kvapkanie zvyčajne zmizne po niekoľkých hodinách prevádzky. V 

opačnom prípade sa musí privolať ŠPECIALIZOVANÝ TECHNIK. 

 
6.2 ŠTANDARDNÁÚDRŽBA 

Vykonajte úkony opísané v odseku „ZASTAVENIE STROJA“ a dodržiavajte zadania uvedené v 

nasledujúcej tabuľke. 

 

INTERVAL ÚDRŽBY ZÁSAH 

Pri každom použití • Kontrola stavu oleja a hladiny oleja. 

Každých 50 hodín • Kontrola bezchybného stavu 
sacieho okruhu. 

• Kontrola a prípadné vyčistenie sacieho 
filtra. 

• Kontrola upevnenia čerpadla na 

pripojenom motore a/alebo upevnenia, 

na ktoré je namontované čerpadlo. 

Ak nie je upevnenie čerpadla pevné, v 

žiadnom prípade nepoužívajte stroj 

a obráťte sa na Špecializovaného technika 
(1). 

(1) Ak je čerpadlo vystavené silným vibráciám (stroje s reťazovým pohonom, spaľovacie 

motory a pod.), musí sa kontrola vykonávať častejšie. 

 

UPOZORNENIE 

• Počas prevádzky nesmie byť čerpadlo príliš hlučné a nesmú byť pod ním viditeľné žiadne 

unikajúce kvapky oleja alebo kvapaliny. 

V opačnom prípade nechajte stroj skontrolovať Špecializovaným technikom. 
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6.3 VÝNIMOČNÁ ÚDRŽBA 

POZOR 

• Výnimočné údržbové úkony smie vykonávať výlučne Špecializovaný technik. 

• Aby bola zabezpečená bezpečnosť čerpadla, smú sa používať iba originálne náhradné 

diely dodané alebo schválené výrobcom. 

• Použitý olej sa musí odborne zlikvidovať a nesmie preniknúť do životného prostredia. 

 
Na účely výnimočnej údržby postupujte podľa nasledujúcej tabuľky: 

 
 

INTERVALY ÚDRŽBY ZÁSAH 

Každých 500 hodín (200 hodín pre AX) Výmena oleja (1) 

Kontrola sacích ventilov čerpania 

Kontrola utiahnutia skrutiek čerpadla (2) 

Kontrola maximálneho tlaku tlakového 
redukčného/regulačného ventilu (iba LW-K, 
ZW-K a AX) 

(1) Prvá výmena oleja sa štandardne vykonáva po 50 hodinách. 
(2) Ak je čerpadlo vystavené silným vibráciám, musí sa kontrola vykonávať častejšie. 

 

 
UPOZORNENIE 

• Údaje obsiahnuté v tabuľke predstavujú približné hodnoty. Pri obzvlášť vysokej miere 

namáhania pri používaní môžu byť potrebné častejšie zásahy. 

 

 

7. ZOŠROTOVANIE A LIKVIDÁCIA 
Zošrotovanie čerpadla musí vykonať výlučne kvalifikovaný personál a to v súlade s platnou 

legislatívou štátu, v ktorom je nainštalované. 

 

 

8. PORUCHY, PRÍČINY A NÁPRAVA 

 

POZOR 

• Pred vykonaním každého zásahu vykonajte úkony uvedené v odseku „ZASTAVENIE 

STROJA“. Ak sa nepodarí obnoviť správnu prevádzku čerpadla pomocou informácií 

obsiahnutých v nasledujúcej tabuľke, obráťte sa na Špecializovaného technika. 
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PREVÁDZKOVÉ PORUCHY PRÍČINY NÁPRAV
A 

Čerpadlo sa nenaplní. Nasávanie vzduchu 

 
Výstup je zatvorený (napr. pri vodnom 
čistiacom zariadení je vodná pištoľ v 
zatvorenej polohe) 

Skontrolujte integritu sacieho okruhu. 

 
Vynulujte čerpací tlak (napr. pri vodnom 
čistiacom zariadení musí byť stlačená páčka 
vodnej pištole) 

Čerpadlo nedosahuje maximálny tlak. Tlakový redukčný/regulačný ventil je 
nastavený na nižšiu hodnotu, než je 
maximálna hodnota. 

 

Zásobovanie vodou nie je dostatočné alebo 
príliš veľká sacia hĺbka. 

 

Neprimerané použitie (napr. opotrebovaná 
alebo príliš veľká dýza) 

 

Aplikácia bola nastavená na funkciu nasávania 
čistiaceho prostriedku (nízky tlak) 

Nastavte správnu hodnotu tlaku (pri 
modeloch LW-K, ZW-K a AX sa musí 
otočný regulátor (15) otočiť smerom 
doprava). 

 

Skontrolujte, či výkon vodovodnej siete alebo 
plniaca hĺbka zodpovedajú údajom v odseku 
„Parametre a technické údaje“. 

Obnovte správne použitie 

 

Aplikáciu prepnite na vysokotlakovú funkciu 

Nestály tlak a prietok (tlačidlá) Nasávanie vzduchu 

 
Znečistený vstupný vodný filter 

Zásobovanie vodou nie je dostatočné alebo 
príliš veľká sacia hĺbka. 

 

 
Čerpadlo nevykonalo kompletné 
naplnenie. 

 

Upchatá aplikácia (napr. upchatá dýza) 

Skontrolujte integritu sacieho okruhu. Vyčistite 

filter 

 
Skontrolujte, či výkon vodovodnej siete alebo 
plniaca hĺbka zodpovedajú údajom v odseku 
„Parametre a technické údaje“. 

 

Vykonajte naplnenie čerpadla podľa odseku 
„Štandardná funkcia (s vysokým tlakom)“. 

Obnovte nastavenie aplikácie 

Príliš veľká hlučnosť 
Miesta so zníženým prietokom na 

sacom okruhu 

Príliš vysoká teplota zásobovacej 

vody 

Skontrolujte sací okruh 

Čerpadlo napájajte vodou s teplotou nižšou 
ako 60C/140F 

Nasávanie malého množstva čistiaceho 
prostriedku 

Aplikácia nebola nastavená na funkciu 
nasávania čistiaceho prostriedku (nízky tlak) 

 

Dávkovacie zariadenie čistiaceho prostriedku 
je zatvorené alebo nastavené na nízku 
hodnotu nasávania. 

Použitý čistiaci prostriedok má vysokú 
viskozitu. 

Túto funkciu nastavte v súlade s návodom na 
obsluhu 
a údržbu stroja (do ktorého je čerpadlo 
zabudované). 

Otočným regulátorom na nastavenie čistiaceho 
prostriedku 
(16) otáčajte smerom doľava. 

Dodržiavajte aplikácie a pomery riedenia 
uvedené na etikete použitého čistiaceho 
prostriedku. 

 

DRUHÁ ČASŤ 
(výlučne v kompetencii Špecializovaného technika) 

POZOR 

• Táto časť príručky je určená výlučne pre Špecializovaného technika a nie používateľa čerpadla. 

 

1. VYBALENIE 

 

POZOR 

• Počas vybaľovania sa musia používať ochranné rukavice a ochranné okuliare, aby sa predišlo 
poraneniu rúk alebo očí. 

• Časti obalu (plastové vrecká, svorky a pod.) nesmú byť ponechané v dosahu detí, pretože 

predstavujú potenciálne zdroje nebezpečenstva. 

• Likvidácia obalového materiálu sa musí vykonať v súlade s platnými predpismi štátu, v 

ktorom sa čerpadlo inštaluje. Predovšetkým plastové vrecká a plastový obalový materiál 

nesmú preniknúť do životného prostredia, pre ktoré sú škodlivé. 
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• Po vybalení čerpadla je potrebné skontrolovať jeho bezchybný stav a tiež sa musí dbať na to, 

aby bol identifikačný štítok k dispozícii a čitateľný. V prípade pochybností sa čerpadlo v 

žiadnom prípade nesmie používať a je potrebné sa obrátiť na predajcu. 

 

1.1 ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE 

Uistite sa, že sú pri čerpadle vždy aj nasledujúce diely: 

• kryt oleja s odvzdušnením (8), 

• príručka pre používanie a údržbu, 

• záručný list. 

V prípade problémov sa obráťte na vášho predajcu. 

 

POZOR 

• Táto príručka s návodmi a záručný list musia vždy sprevádzať čerpadlo a vždy musia byť 
poskytnuté koncovému používateľovi. 

 

2. INŠTALÁCIA 

POZOR 

• Špecializovaný technik musí dodržiavať inštalačné predpisy uvedené v tejto príručke, 

predovšetkým sa musia zhodovať parametre motora (elektromotor alebo spaľovací motor), 

ktorý sa má pripojiť k čerpadlu, s konštrukčnými výkonmi a parametrami čerpadla (výkon, 

rýchlosť otáčania, príruby a pod.), ktoré sú uvedené v technických podkladoch výrobcu. 

• Stroj, do ktorého je čerpadlo zabudované, musí byť skonštruovaný tak, aby boli zaručené 

všetky bezpečnostné požiadavky v súlade európskymi smernicami. Táto skutočnosť je 

zabezpečená značkou CE a Vyhlásením o zhode výrobcu stroja, do ktorého je čerpadlo 

zabudované. 

• Čerpadlo sa musí inštalovať a prevádzkovať v horizontálnej polohe. 

• Čerpadlo sa musí stabilne upevniť. 

• Keďže toto čerpadlo patrí medzi čerpadlá typu „objemové čerpadlo“, musí byť vždy 

vybavené tlakovým redukčným/regulačným ventilom (tento ventil je v modeloch LW-K, ZW-

K a AX už zabudovaný). 

 

2.1 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO 

POZOR 

• Nevhodné voliteľné príslušenstvo má negatívny vplyv na funkciu čerpadla, z ktorého 

môžu následne vyplývať nebezpečenstvá. Používajte výlučne originálne voliteľné 

príslušenstvo odporúčané výrobcom. 

• Dodržiavajte všeobecné predpisy, bezpečnostné upozornenia, ako aj inštalačné a údržbové 

pokyny uvedené v sprievodnej dokumentácii voliteľného príslušenstva. 
 

Štandardné vybavenie čerpadla je možné rozšíriť o nasledujúce príslušenstvo: 

• tlakový redukčný/regulačný ventil, 

• poistný ventil, 

• termoventil, 

• sací filter, 
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• sacie tvarovky s rôznymi tvarmi a rozmermi, 

• manometer, 

• atď. 

Ďalšie informácie vám rád poskytne váš predajca. 

 
2.2 APLIKÁCIE 

POZOR 

• Pohyblivé časti stroja chráňte účelnými bezpečnostnými zariadeniami. Obzvlášť opatrní buďte 
pri aplikáciách s remenicami. 

• Čerpadlo sa nesmie prevádzkovať s rýchlosťou otáčania presahujúcou údaje na dátovom 

štítku (pozri tiež odsek „PARAMETRE A TECHNICKÉ ÚDAJE“). 

• Čerpadlo musí byť prostredníctvom nožičiek (voliteľné) pevne upevnené k prírube motora alebo 

stabilnej podložke. 

 
  

Čapové 
čerpadlo 

Ø 24 
mm 

 
Dutý 
hriad
eľ Ø 
24 
mm 

 
Dutý 
hriade
ľ Ø 
5/8” 

 
Dutý 
hriade
ľ Ø 
3/4” 

 
Dutý 
hriad
eľ Ø 
18 
mm 

 
Dutý 
hriad
eľ Ø 
20 
mm 

 
Dutý 
hriad
eľ Ø 
28 
mm 

 
Dutý 
hriad
eľ Ø 
1” 
1/8 

 
Dutý 
hriad
eľ Ø 
25 
mm 

 
Dutý 
hriad
eľ Ø 
1” 

 

Hydraulic
ký motor 

LW • •          

LW-K • •          

LWS •  •  • •      

LWS-K •  •         

LWR • •          

LWR-K • •          

LWD •  • • • •      

LWD-K •  • •       • 

FW •      •     

FWS •       • •   

FWD        •  •  

ZWD    •      •  

ZW-K •           

ZWD-K          •  

HW •           

HWS •           

HWD          •  

TWN •           

TW •           

TWS •           

AXD   • •      • • 

SW •           

SWS •           
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Nižšie je uvedená tabuľka, v ktorej nájdete zhrnutie všetkých aplikácií čerpadla uvedených v 

týchto návodoch. 

Vždy sa obráťte na predajcu alebo výrobcu, aby ste si overili správnu aplikáciu. 

Následne tieto aplikácie namontujte na čerpadlo pri dodržaní pravidiel mechaniky. V 

prípade potreby poskytne Technický zákaznícky servis výrobcu inštalatérovi potrebné 

informácie. 

Čerpadlo sa môže otáčať v smere hodinových ručičiek, ako aj proti smeru hodinových ručičiek. 

 
2.3 PRIPOJENIE VODY 

Dodržiavajte predpisy pre pripájanie uvedené už v odseku 4.1.1 prvej časti. Predovšetkým dbajte 

na to, aby dimenzovanie sacieho okruhu nevytváralo na sacej tvarovke čerpadla nasledujúce 

hodnoty: 

• hodnotu tlaku vyššiu ako 8 bar /116 psi, 

• hodnotu podtlaku vyššiu ako 0,15 bar/2,18 psi (AX a čerpadlá s 1000, 1450 a 1750 

D/min) alebo 0,1 bar/1,45 psi (čerpadlá s 2800 a 3400 D/min). 

Na sacej strane čerpadla sa musí vždy nachádzať filter s požadovanými rozmermi. Na modeloch 

LW, ZW, FW, HW, TW a SW sa tvarovky pripojenia tlaku a sacie tvarovky nachádzajú vpravo 

aj vľavo na hlave čerpadla. 

 

2.4 TLAKOVÝ REDUKČNÝ/REGULAČNÝ VENTIL 

Pri modeloch, v ktorých je ventil už zabudovaný (LW-K, ZW-K, AX), sa tento ventil 

nastavuje už v závode, aby sa dosiahol maximálny povolený tlak čerpadla pri použití dýz 

uvedených v nasledujúcej tabuľke. 

Majte na pamäti, že údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné a môžu sa meniť v závislosti od 

funkcie zariadenia, do ktorého bolo čerpadlo nainštalované. 

 
 

2.4.1. Dodatočné ciachovanie tlakového redukčného/regulačného ventilu 

POZOR 

• Pracovný tak nesmie nikdy prekročiť maximálnu hodnotu určenú pre čerpadlo (pozri tiež odsek 
„PARAMETRE A TECHNICKÉ ÚDAJE“). 

 
Na účely dodatočného ciachovania ventilu vykonajte nasledujúce pracovné kroky (pozri obr. 4): 

- ťahom smerom nahor odoberte plastový otočný regulátor, 

- uvoľnite skrutku s vnútorným šesťhranom (m), 

- maticou s blokovacou drážkou (1) otáčajte smerom doľava a iba čiastočne ju 

vyskrutkujte, 

- otáčaním šesťhranného otočného regulátora (n) nastavte požadovaný tlak 

(otáčanie smerom doprava zvyšuje tlak, otáčanie doľava znižuje tlak), 

- maticou s blokovacou drážkou (1) utiahnite jej otáčaním smerom doľava; 

- utiahnite skrutku s vnútorným šesťhranom (m). 
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3. VÝNIMOČNÁ ÚDRŽBA 
Postupujte podľa obsahu odseku 6.3. prvej časti. 

Požadované uťahovacie momenty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (postupujte podľa obr. 4). 

 
 

 
Uťahovací moment Nm 

(lb.ft) 

 

 
 
Popis 

LW 

LW-Z 

ZW 

ZW-K 

 

FW 

 

HW 

 

TW 

SW 

 

AX 

Kvapalina, 

ktorá sa má 

naniesť na 

závit 

a Skrutky hlavy čerpadla 10 (7,4) 25 
(18,4) 

25 
(18,4) 

45 
(33,2) 

25 
(18,4) 

- 

 
b 

Uzávery ventilov (hliníková 
hlava) 

40 

(29,5) 

   
35 

(25,8) 

Loctite 

243 

Uzávery ventilov (mosadzná 
hlava) 

50 
(36,9) 

50 
(36,9) 

80 
(59,0) 

80 
(59,0) 

45 
(33,2) 

Loctite 
243 

c Skrutky krytu 4 (3,0) 9 (6,6) 9 (6,6) 25 
(18,4) 

 
- 

d Ojnicové skrutky (ak sú k 
dispozícii) 

 
9 (6,6) 

   
- 

e Skrutky krytu telesa 9 (6,6) 4 (3,0) 4 (3,0) 9 (6,6) 
 

- 

f Skrutky príruby vedľajšieho 
pohonu 

9 (6,6) 25 
(18,4) 

25 
(18,4) 

25 
(18,4) 

 
- 

g Matice piestu 6 (4,4) 10 (7,4) 10 (7,4) 15 

(11,1) 

 
Loctite 

243 

h Skrutky excentrického 
hriadeľa 

    
25 

(18,4) 
Loctite 

243 

i Skrutky telesa 
    25 

(18,4) 
- 
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VYHLÁSENIE VÝROBCU 

V súlade so smernicou 98/37/ES 

 

Comet S.p.A. 

Via G. Dorso, 4 - 42100 Reggio Emilia - Taliansko 

 
Vo vlastnej zodpovednosti vyhlasuje, že čerpadlo série: 

 

LW     LW-K FW ZW ZW-K HW TW SW AX 

 
So sériovým číslom 

(uvedie kupujúci, je možné odčítať zo štítka s technickými údajmi): 

 

 
 

na ktoré sa vzťahuje toto Vyhlásenie, zodpovedá požiadavkám smernice 98/37/ES. 

 

Na účely kontroly konformity boli použité nasledujúce predpisy: 

 
 

• EN 809 • EN 60335-1 • EN 60335-2-79 

 
V súlade s dohodami v prílohe II, bod B vyššie uvedenej smernice je uvedenie čerpadla do 

prevádzky zakázané dovtedy, kým stroj, do ktorého sa má čerpadlo zabudovať, nebude 

zodpovedať predpisom tejto smernice. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reggio Emilia, dňa 7/1/2003  Baldi Renzo 

(konateľ Comet S.p.A.) 
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LWD-K VERSION - 3400 RPM 

INDEX >>> 

POS. 

ITEM 

CODICE 

PART No. 

KIT 

KIT 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

Q.tà 

Qty. 

MODELLI 

MODELS 

1 3218.0112.00  MANIFOLD Ø 15 mm 1  

2 3202.0018.00  CAP G1/8 1 

3 3609.0108.00  SCREW M6X55 8 2010 E - 2010 G 
    2015 E - 2015 G 
    2020 E - 2020 G 
    2520 G - 3010 E 
    3010 G - 3015 E 
    3015 G - 3020 E 
    3020 G 
 3609.0152.00  SCREW M6X55 8 3025 G - 3522 G 
    4020 G 

4 1210.0046.00 A-D O-RING 2,62X 17,13 mm 6  

5 3009.0087.00 A VALVE SEAT 6 

6 3604.0017.00 A VALVE PLATE 6 

7 1802.0177.00 A SPRING 6 

8 1205.0025.00 A VALVE GUIDE 6 

9 1210.0048.00 A-D O-RING 2,62X 20,24 mm 6 

10  3202.0155.00  CAP 6 

11  3609.0088.00  SCREW M5X10 3 

12  1004.0012.00  CRANKCASE COVER 1 

13  0402.0172.00  SPACER 1 

14  1210.0386.00 D O-RING 3,53X44,04 mm 1 

15  3019.0011.00  SNAP RING 1 

16  0438.0066.00  BALL BEARING 20X52X15 mm 1 2010 E - 2010 G 
    2015 E - 2015 G 
    2020 E - 2020 G 
    2520 G - 3010 E 
    3010 G - 3015 E 
    3015 G - 3020 E 
    3020 G 
 0438.0069.00  BALL BEARING 20X52X15 mm 1 3025 G - 3522 G 
    4020 G 

17  0403.0128.00  CRANKCASE 1  

19  3200.0051.00  OIL DIPSTICK 1 

20  0009.0196.00 B HEAD RING Ø15 mm 3 

21  1241.0034.00 B PACKING Ø15 mm 3 

22  1241.0030.00 B PACKING 15X22X5,5 mm 3 

23  0009.0198.00  PACKING RETAINER Ø15 mm 3 

24  1210.0223.00 B-D O-RING 1,78X26,7 mm 3 

25  0019.0095.00 D OIL SEAL 15X24X5 mm 3 

26  0600.0048.00 C NUT 3 

27  2811.0080.00 C WASHER 8,2X14X1,5 mm 3 

28  0202.0020.00 C PISTON Ø15 mm 3 

29  2812.0038.00 C WASHER 3 

30  1210.0055.00 C-D O-RING 1,78X 6,07 mm 3 

31  2409.0044.00  PISTON GUIDES 3 

 

POS. 

ITEM 

CODICE 

PART No. 

KIT 

KIT 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

Q.tà 

Qty. 

MODELLI 

MODELS 

32  3011.0014.00  WRIST. PIN 3  

33  0205.0048.00  CON. ROD 3 2010 E - 2010 G 
    2015 E - 2015 G 
    2020 E - 2020 G 
    2520 G - 3010 E 
    3010 G - 3015 E 
    3015 G - 3020 E 
    3020 G 
 0205.0050.00  CON. ROD 3 3025 G - 3522 G 
    4020 G 

34  3019.0033.00  SNAP RING Ø18 mm 1  

35  3201.0010.00  OIL INDICATOR 1 

36  1210.0333.00 D O-RING 1,78X23,52 mm 1 

37  1210.0206.00 D O-RING 2,62X101,27 mm 1 

38  0402.0142.00  CRANKCASE COVER 1 

39  3609.0041.00  SCREW M6X25 4 

46  1210.0441.00 D O-RING 2x14 mm 1 

47  3200.0007.00  CAP 3/8GAS OT58 1 

48  3200.0007.00  CAP 3/8GAS OT58 1 

49  2811.0084.00  WASHER 16,7X22X1,5 mm 1 

50  3202.0015.00  CAP G1/2 1 

51  2811.0086.00  WASHER 21,2X27X1,5 mm 1 

61  1220.0030.00  VALVE ASS. BLY. 6 

62  3410.0290.00 E INJECTOR BODY M22 x 1,5 1 

3410.0288.00 E INJECTOR BODY 3/8" NPT 1 

63  1210.0398.00 E-F O-RING 1 

64  1210.0402.00 E-F O-RING 1 

65  1802.0179.00 E SPRING 1 

66  2409.0076.00 E CHECK VALVE 1 

67  1210.0397.00 E-F O-RING 1 

68  3410.0289.00  INJECTOR BODY KITM22 x 1,5 1 

3410.0287.00  INJECTOR BODY KIT3/8" NPT 1 

69  2409.0075.00  CHECK VALVE KIT 1 

70  1210.0403.00 E-F O-RING 1,78X8,73 mm VT 1 

71  3009.0122.00 E-F VALVE SEAT 1 

72  3002.0508.00 E-F HOUSING WITH BALL 1 

73  3009.0013.00  SEAT KIT 1 

74  0009.0204.00 E-F RING 1 

75  0009.0205.00 E-F BACK RING 1 

76  1210.0405.00 E-F O-RING 1 

77  1210.0404.00 E-F O-RING 1 

78  1210.0407.00 E-F O-RING 1 

79  0204.0045.00 E HOUSING 1 

80  2409.0077.00 E-F PISTON ROD 1 

81  1210.0406.00 E-F O-RING 1 

 
Ottobre / October 1999 

DATA 
EMISSIONE 

PRINTING DATE 

00 REVISIONE Nr. 

REVISED Nr. 



 

 

E  version 
POS. 

ITEM 

CODICE 

PART No. 

KIT 

KIT 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

Q.tà 

Qty. 

MODELLI 

MODELS 

52  3609.0032.00  SCREW M6X20 4  

53  3016.0016.00  FLANGE 1 

54  3607.0200.00  SCREW 3/8"16X3/4" 4 

55  0019.0075.00 D OIL SEAL 35X62X 7 mm 1 

56  3019.0004.00  SNAP RING C72 1 

57  3020.0012.00  SNAP RING C72 1 

58  2812.0064.00  WASHER 1 

59  0438.0015.00  BALL BEARING 35X62X14 mm 1 

60  0001.0336.00  CRANKSHAFT 5/8" 1 2010 E - 2015 E 

2020 E 

0001.0337.00  CRANKSHAFT 5/8" 1 3010 E - 3015 E 

3020 E 

G  version 

POS. 

ITEM 

CODICE 

PART No. 

KIT 

KIT 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

Q.tà 

Qty. 

MODELLI 

MODELS 

40  3609.0032.00  SCREW M6X20 4  

41  3016.0012.00  FLANGE 1 

42  3607.0199.00  SCREW 5/16"24X3/4" 4 

43  0019.0075.00 D OIL SEAL 35X62X 7 mm 1 

44  3019.0004.00  SNAP RING C72 1 

45  3020.0012.00  SNAP RING C72 1 

102 2812.0064.00  WASHER 1 

103 0438.0015.00  BALL BEARING 35X62X14 mm 1 2010 G - 2015 G 
    2020 G - 2520 G 
    3010 G - 3015 G 
    3020 G 
 0438.0070.00  BALL BEARING 35X62X14 mm 1 3025 G - 3522 G 
    4020 G 

104 0001.0334.00  CRANKSHAFT 3/4" 1 2010 G - 2015 G 
2020 G 

0001.0335.00  CRANKSHAFT 3/4" 1 3010 G - 3015  G 
3020 G - 3025  G 

0001.0383.00  CRANKSHAFT 3/4" 1 3522 G 

0001.0384.00  CRANKSHAFT 3/4" 1 4020 G 

0001.0406.00  CRANKSHAFT 3/4" 1 2520 G 
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LWD-K VERSION 

KIT VALVOLA ASP.-MAND. 

COMPLETE VALVE KIT 

5025.0011.00 

KIT A 

 5025.0011.00  
   

 POS. 
ITEM 

CODICE 
PART No. 

Q.tà 
Qty. 

 

 4 1210.0046.00 6  

 5 3009.0087.00 6  

 6 3604.0017.00 6  

 7 1802.0177.00 6  

 8 1205.0025.00 6  

 9 1210.0048.00 6  

 

KIT GUARNIZIONI PISTONE / PISTON SEAL KIT 

Ø 15 mm 5019.0035.00 

KIT B 

 5019.0035.00  

   

POS. 
ITEM 

CODICE 
PART No. 

Q.tà 
Qty. 

20  0009.0196.00 3 

21  1241.0034.00 3 

22  1241.0030.00 3 

24  1210.0223.00 3 

 

0 

CODICE 

PART No. 

0600. 

3 1210.0055.00 30  

3 2812.0038.00 29  

3 0202.0020.00 28  

3 2811.0080.00 27  

3 0048.00 26  

Q.tà 

Qty. 

POS. 

ITEM 

71.00 2409.0 

KIT C 

KIT PISTONE / PISTON KIT 

Ø 15 mm 2409.0071.00 

vedi 

pagine: see 

pages: 53 - 

54 - 55 

Altri KIT 
Other 
KITS 

Ottobre / October 1999 
DATA 
EMISSIONE 

PRINTING DATE 

00 REVISIONE Nr. 

REVISED Nr. 

INDEX >>> 

- 3400 RPM 

1210.0441.00 

1 0019.0075.00 43-55 

1 46  

1 0 1210.0206. 37  

1 0 1210.0333. 36  

3 0 1210.0055. 30  

3 0 0019.0095. 25  

3 0 1210.0223. 24  

1 0 1210.0386. 14  

6 0 1210.0048. 9 

6 0 1210.0046. 4 

Q.tà 

Qty. 

CODICE 

PART No. 

POS. 

ITEM 

0 5019.0041.0 

KIT D 

KIT GUARNIZIONI POMPA / SEAL KIT 

ALBERO FEMMINA / HOLLOW SHAFT 5019.0041.00 

POS. 

ITEM 

CODICE 

PART No. 

KIT 

KIT 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

Q.tà 

Qty. 

MODELLI 

MODELS 

82  0009.0206.00 E-F BACK-UP RING 1  

83  0009.0207.00 E SEAT 1 

84  1802.0181.00 E SPRING 1 2010 E - 2010  G 

2015 E - 2015  G 

3010 E - 3010  G 
3015 E - 3015 G 

1802.0182.00 E SPRING 1 2020 E - 2020  G 

3020 E - 3020  G 

3025 G - 3522  G 
4020 G 

86  0204.0043.00 E ADJUSTABLE KNOB 1 2010 E - 2010  G 

2015 E - 2015  G 

3010 E - 3010  G 
3015 E - 3015 G 

0204.0046.00 E ADJUSTABLE KNOB 1 2020 E - 2020  G 

3020 E - 3020  G 

3025 G - 3522  G 
4020 G 

87  1215.0213.00  PRESS. VALVE KIT 1885 p.s.i. 1 2010 E - 2010 G 
    2015 E - 2015 G 
    3010 E - 3010 G 
    3015 E - 3015 G 
 1215.0218.00  PRESS. VALVE KIT 2610 p.s.i. 1 2020 E - 2020 G 
    3020 E - 3020 G 
    3025 G - 3522 G 
    4020 G 

88  1817.0045.00  HANDLE 1  

89  1802.0180.00  SPRING 1 

90  3003.0026.00  BALL 1 

91  2812.0067.00  WASHER 1 

92  2803.0373.00  NIPPLE 1 

93  1210.0401.00  O-RING 1 

94  1210.0399.00  O-RING 1 

95  2801.0060.00  HOSE BARB FITTING 1 

96  1210.0400.00  O-RING 1 

97  0015.0171.00  ROD 1 

98  1817.0046.00  CHEMICAL KNOB 1 

99  3301.0543.00  ADJUSTABLE INJECTOR KIT 1 

100 3622.0030.00 E STOP ADJUSTABLE NUT M4X4 1 

101 1227.0022.00 E NUT 1 
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A (2 : 5)B (2 : 5)
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17.11.2004 Ralf.Hoffmann

R.Hoffmann
Easy Clean EC
Hochdruckreiniger mit Spritzschutz
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21.3.2014 Ralf.Hoffmann

Ralf.Hoffmann
Unterteil der Drehdurchführung
(Rotor kompl. mit Düsen) für Easy Clean
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