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2 Zgodność WE 

Deklaracja zgodności 

 

DEFINICJA: Maszyna do układania krawężników próżniowych JUMBO-BV-VARIO 
 JUMBO-BV-VARIO-B 

Producent:   SYSTEMY UKŁADANIA PROBST GREIFTECHNIK 

   Probst Ltd. 
   Gottlieb-Daimler-Strasse 6 

   71729 Erdmannhausen, Niemcy 

   info@probst-handling.de  

   www.probst-handling.de 

 

 

 
Pozycja: 3 /10 Deklaracja zgodności/05 ne w_MRL_2 006/42/WE ( poprze dni o 98/37/WE) @ 0 \mod39_1.docx @ 5186 @ @ 1  
 

Odpowiednie przepisy, z którymi maszyna jest zgodna.  

2006/42/WE (dyrektywa maszynowa)  
 

Poz.: 4 /10 De klaracja zgodności/1 0 Ogól na norma DIN EN ISO 12100 ( poprze dni o 12100-1 i -2) @ 0\m od40_1.docx @ 5200 @ @ 1  
 

DIN EN ISO 12100 

Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka (ISO 12100:2010) 

 
Pozycja: 5 /10 Deklaracja zgodności/15 nowa_Ge neral_ DIN EN ISO 13857 (poprze dnio EN 294) @ 0\m od42_1.docx @ 5214 @ @ 1 
 

DIN EN ISO 13857 

Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref 
niebezpiecznych (ISO 13857:2008) 

 
Poz.: 6 /10 Deklaracja zgodności/2 0 General_PL 349 (r ozszerz ona o --> ISO 1385 4) @ 0\mod43_1. docx @ 5228 @ @ 1  
 

DIN EN 349    

Minimalne odległości w celu uniknięcia zgniecenia części nadwozia (ISO 13854).  

 
Pos: 7 /99 Format owa nie modułów/1 === Zmia na str ony === ( po zak ończe niu każdego roz działu) @ 0\mod8_1.docx @ 515 8 @ @ 1  
 

 
Pozycja: 8 /1 0 Deklaracja zgodności/60 Vac uum_DIN 45635 -13 @ 1\mod563 _1.docx @ 542 4 @ @ 1  
 

DIN 45635-13 

Pomiar hałasu na maszynach (sprężarki wyporowe, turbo i odrzutowe).  

 
Poz. 9 /10 De klaracja zgodności/61 Vacuum_DIN EN 1012 -1 i -2 @ 1\mod562_1. docx @ 541 0 @ @ 1  
 

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2 

Sprężarki i pompy próżniowe; wymagania bezpieczeństwa Część 1 i 2. 

 
Pos: 10 /99 F ormatowanie m odułów/1 = == Zmiana strony === (po zakończeni u każde go r ozdziału) @ 0\m od8_1. docx @ 5158 @ @ 1 
 

  

http://www.probst-handling.de/
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Pozycja: 11 /10 Deklaracja zgodności/5 8 Elektr_DIN EN 602 04-1 @ 0\mod47_1 .docx @ 5242 @ @ 1  
 

DIN EN 60204-1    (IEC 60204-1) 

Bezpieczeństwo maszyn, Wyposażenie elektryczne maszyn przemysłowych. Część 1: Wymagania ogólne 
 

Pozycja: 12 /10 Deklaracja zgodności/54 Elektr_2006/95 /EG (dawni ej 73/23 EWG) @ 1 \m od55 8_1. docx @ 5368 @ @ 1  
 

2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) 
 

Poz. 13 /10 Deklaracja zgodności/52 Elektr_ 2004/1 08/EG ( dawniej 89/336/EW G) @ 1 \mod559_1.docx @ 53 82 @ @ 1  
 
Poz.: 1. 6 /02 Deklaracja zgodności/G eneral na (roz szerzona o --> ISO 13854) @ 0\m od43_1. doc @ 5228 @  

2004/108/WE (Kompatybilność elektromagnetyczna) 

 
Pozycja: 14 /10 Deklaracja zgodności/56 Ele ktr_DIN EN 5501 4-1 i -2 (IEC/CIS PR 14-1 i -2) @ 1\mod561 _1.docx @ 5396 @ @ 1 
 

DIN EN 55014-1 (IEC/CISPR 14-1) 

Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi 
elektrycznych i podobnych urządzeń elektrycznych. Część 1: Emisja  

DIN EN 55014-2 (IEC/CISPR 14-2) 

Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi 
elektrycznych i podobnych urządzeń elektrycznych. Część 2: Odporność.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoryzowany dokumentator:  

Nazwa: J. HolderiedAddress 
: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Niemcy 

 

 

 

Podpis, szczegóły dotyczące osoby podpisującej: 

Erdmannhausen,12.03.2019 

(M. Probst, dyrektor zarządzający) 
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3 Informacje ogólne 

3.1 Przeznaczenie 

Podciśnieniowe urządzenie do układania krawężników" (JUMBO-BV-VARIO-B) może być stosowane wyłącznie do 
podnoszenia krawężników i płyt kamiennych z odsysaniem itp. do maks. 150 kg i nadaje się jako mocowanie do 
wszystkich typów ładowarek kołowych (z płytą nośną wideł). 

 
Zakaz 

Stosowanie urządzenia (JUMBO-BV-VARIO-B) w zamkniętych pomieszczeniach lub strefach 
zagrożonych wybuchem i pożarem jest zabronione z powodu silnika benzynowego! 

 

 

 

 
Zakaz 

● Urządzenie może być użytkowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji 
obsługi, z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami deklaracji zgodności. 

● Każde inne użycie uważane jest za niewłaściwe i jest zabronione! 

● Należy również przestrzegać ustawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i wypadków 
obowiązujących w miejscu użytkowania. 

 

 

Zabronione jest stosowanie płyt ssących o mniejszym udźwigu niż urządzenie do podnoszenia i 
obsługi!  Niebezpieczeństwo: Ładunek może spaść.  
(Dopuszczalne są płyty ssące o większym udźwigu niż jednostka podnosząca i obsługująca) 

 

 

Używaj tylko płyt ssących od producenta PROBST! 

 

 

 

 

• Niektóre z płyt ssących, które można przymocować do urządzenia, zmniejszają jego nośność.  
Dopuszczalna nośność jest podana na każdej płycie ssącej.  

• Można używać tylko płyt ssących zatwierdzonych dla urządzenia!  

• Surowo zabronione jest przekraczanie dopuszczalnej i określonej nośności płyt ssących! 
Niebezpieczeństwo: upadek ładunku (płyta kamienna)! 

 

 
Użytkownik musi upewnić się przed każdym użyciem, że 

1. urządzenie jest odpowiednie do zamierzonego zastosowania, 

2. urządzenie jest w odpowiednim stanie, 

3. ładunki, które mają być podnoszone, są odpowiednie do podnoszenia 

W razie wątpliwości, przed uruchomieniem należy skontaktować się z producentem. 
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Praca z tym urządzeniem może być wykonywana tylko w pobliżu ziemi.  
Ładunek nie może być podnoszony powyżej 1,8 m! 

 

 

● Ładunek (płyta kamienna), który ma zostać wessany i 
przetransportowany, musi mieć wystarczającą wewnętrzną 
stabilność, w przeciwnym razie istnieje ryzyko złamania 
podczas podnoszenia!  

● Płyty kamienne nigdy nie mogą się wyginać podczas 
podnoszenia - jest to szczególnie ważne w przypadku 
cienkich i dużych płyt kamiennych! 

● Ogólnie rzecz biorąc, ładunki (płyty kamienne) mogą być 
zasysane tylko w środku, w przeciwnym razie ładunek 
będzie wisiał krzywo na urządzeniu i może doprowadzić do 
jego zerwania - szczególnie przy podnoszeniu dużych płyt 
kamiennych z małą płytą ssącą. 

● Standardowe płyty ssące nie nadają się do transportu tafli 
szkła! 
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3.2 Przegląd i struktura 

 

 

 

 

 

Masz

t 

Dostawa za 
pomocą 
dźwigu 

Rura próżniowa  

Jednostka Hun 

(maks. 150 kg) 

 

Napęd 

benzynowy  

Panel sterowania 

Rura próżniowa  

 

Paleta z 
krawężnikami  
(max. 2000 kg) 

Ładowarka 
kołowa 

Montaż na 
maszcie 
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3.3 Dane techniczne 

Facet: Maszyna do układania krawężników próżniowych JUMBO BV VARIO-B 

Numer pozycji: 5220.0011 

Rozładunek: 3.500 mm 

Wolna wysokość masztu: ok. 2 800 mm 

Zakres obrotu ramienia dźwigu: ok. 270° 

Udźwig (jednostka podnosząca): max. 150 kg (przy -0,420 bar) * 

Udźwig (widły): maks. 2000 kg 

Martwa waga: ~520 kg 

Prędkość podnoszenia: 0 - 40 m/min 

Poszczególne elementy: 
 

Jednostka podnoszącaZespół operatorskiRozszerzacz cylindra 
rurowegoPodkładki ssąceDmuchawa próżniowa 
 z tłumikiem Silnik dmuchawy próżniowej 

Żuraw kolumnowy obrotowy 
wyposażony w: 

Hydraulicznie napędzana opcja pionowego pochylenia poprzecznego 
w stosunku do kierunku jazdy. 

Możliwość nachylenia w kierunku jazdy przez siłownik wywrotu łopaty 
załadowczej. 

Zakres obrotu ramienia dźwigu 360° 

Wysokość w świetle belki polowej ok. 2.600 mm 

Hydraulicznie + mechanicznie składany wysięgnik/maszt 

 

* Udźwig (kg) w zależności od zastosowanego podciśnieniowego urządzenia podnoszącego  
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4 Bezpieczeństwo 

4.1 Instrukcje bezpieczeństwa 

 
Niebezpieczeństwo 

Niebezpieczeństwo dla życia! 
Wskazuje na zagrożenie. Jeśli nie uda się tego uniknąć, skutkiem tego jest śmierć i 
poważne obrażenia. 

 
Uwaga 

Niebezpieczna sytuacja! 
Wskazuje na niebezpieczną sytuację. Jeśli nie uda się tego uniknąć, mogą powstać 
obrażenia lub szkody materialne. 

 
Zakaz 

Zakaz! 
Oznacza zakaz. Nieprzestrzeganie tego zalecenia prowadzi do śmierci i poważnych 
obrażeń lub szkód materialnych. 

4.2 Oznaczenie bezpieczeństwa 

PROHIBITIONS 

Symbol Znaczenie Zamówienie nr..: 

 

Nigdy nie wchodzić pod zawieszony ładunek. 
Niebezpieczeństwo dla życia! 

2904.0210290
4 
.02092904 
.0204 

30 mm50 
 mm80 
 mm 

 

Nigdy nie należy podnosić produktów mimośrodowo 
(zawsze w środku ciężkości ładunku). 

2904.0383 

OSTRZEŻENIA 

Symbol Znaczenie Zamówienie 
nr..: 

Rozmiar: 

 

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia rąk. 2904.02212904 
.02202904 
.0107 

30 mm50 
 mm80 
 mm 

OZNAKI DOWODZENIA 

Symbol Znaczenie Zamówienie 
nr..: 

Rozmiar: 

 

Każdy użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję 
obsługi urządzenia wraz z przepisami bezpieczeństwa. 

2904.0665290
4 
.0666 

30 mm50 
 mm 

 

noszenie ochrony słuchu 2904.0298 50mm 
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Ograniczyć kierunek obrotu do obszaru w lewo (przy pracy 
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg - niebezpieczeństwo 
wypadków z udziałem pojazdów) 

2904.0474 86x142 

 

Ograniczyć kierunek obrotu do obszaru prawego (przy pracy 
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg - niebezpieczeństwo 
wypadków z udziałem pojazdów) 

2904.0475 86x142 

 

OSTRZEŻENIE!! Codziennie przedmuchujcie 
 wkład filtra sprężonym powietrzem. Nie należy wybijać 

 elementu filtrującego.  
Wymienić w przypadku silnego zabrudzenia. 

2904.0687 Ø 50 mm 

 

Powierzchnia pozioma →80% obciążenia wywrotnego 
minimum xx kg→ 

Nierównomierne podłoże →60% obciążenia wywrotnego 
minimum xx kg→ 

2904.0339 275x195 

 

Obsługa ręcznej pompy: 

Czerwona dźwignia nastawcza (poz. A) 

=> Dźwignia regulacyjna na pompie I => Ustawienie masztu 
(po prawej) 

=> Dźwignia regulacyjna na pompie II => Ustawienie masztu 
(po lewej) 

 

Czerwona dźwignia nastawcza (poz. B) 

=> Set lever on pump I => Raise crane jib  

=> Ustawić dźwignię na pompie II => Dolny wysięgnik 
żurawia 

2904.0476 137x135 

4.3 Ogólne 

● Przed każdym użyciem urządzenie musi być 
sprawdzone pod względem działania i stanu. 

● Konserwacja, smarowanie i usuwanie usterek mogą 
być wykonywane tylko przy wyłączonym 
urządzeniu! 

● W przypadku wystąpienia wad dotyczących 
bezpieczeństwa, urządzenie może być ponownie 
użyte dopiero po całkowitym usunięciu wad. 

● W przypadku pęknięć w częściach nośnych należy 
natychmiast wycofać urządzenie z użytkowania. 

● Instrukcja obsługi urządzenia musi  
być zawsze dostępna w miejscu użytkowania. 

● Nie wolno zdejmować tabliczki znamionowej 
przymocowanej do urządzenia. 

● Nieczytelne znaki muszą zostać wymienione. 
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4.4 Bezpieczeństwo w eksploatacji 

 
Niebezpi
eczeńst

wo 

 
Zakaz 

 
Zakaz 

● Praca z urządzeniem może być wykonywana tylko w pobliżu ziemi. Zabronione jest odchylanie 
urządzenia nad osobami. 

● Zabronione jest przebywanie osób na stanowisku pracy podczas pracy!  
O ile nie można tego uniknąć ze względu na sposób użytkowania urządzenia, np. poprzez ręczne 
prowadzenie urządzenia (na uchwytach). 

● Operator nie może opuszczać jednostki sterującej, gdy jednostka podciśnieniowa znajduje się w 
trybie podnoszenia podciśnienia. Ładunek musi zawsze znajdować się w polu widzenia operatora. 

● Prowadzenie ręczne jest dozwolone tylko w przypadku urządzeń z uchwytami. 

 
Zakaz 

 

 
Zakaz  

● Nie należy jeździć z urządzeniem, gdy obciążenia są zaklinowane. 

● Niedopuszczalne jest mimośrodowe podnoszenie ładunków, ponieważ mogą one spaść w dół. 

● Nie wolno przekraczać nośności i średnic nominalnych urządzenia. 

● Nagłe podnoszenie lub opuszczanie zassanego ładunku, np. spowodowane także szybką jazdą z 
transportem/pochyleniem na nierównym terenie, jest zabronione!  
Niebezpieczeństwo upadku ładunku. 

● Ogólnie rzecz biorąc, zabronione jest przebywanie pod zawieszonym ładunkiem. 
Niebezpieczeństwo dla życia! 

4.5 Uwagi dla spółki operacyjnej 

Urządzenie podnoszące jest zbudowane zgodnie z najnowszym stanem techniki i jest bezpieczne w obsłudze.  
Jednak nadal jest to niebezpieczne, 

● jeżeli nie jest on używany przez przeszkolony lub przynajmniej poinstruowany personel, 

● jeśli nie jest on używany zgodnie z przeznaczeniem. 

W tych okolicznościach mogą powstać zagrożenia: 

● Życie i kończyna użytkownika i osób trzecich, 

● urządzenie i inne aktywa materialne użytkownika. 



Bezpieczeństwo 
JUMBO-BV-VARIO-B  
V2  

13 / 39 

 

 

4.6 Wskazówki dla personelu instalującego, konserwującego i obsługującego 

! 

 
!111  

 

 

Urządzenie może być instalowane i serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, taki jak 
mechanicy i elektrycy. 

Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków. 

Każda osoba odpowiedzialna za instalację, uruchomienie, obsługę, konserwację i naprawę urządzenia w 
przedsiębiorstwie użytkownika musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a w szczególności rozdział 
"Bezpieczeństwo". 

Działanie użytkownika musi być zapewnione za pomocą wewnętrznych środków, 

● że poszczególni użytkownicy urządzenia zostali poinstruowani, 

● że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcję obsługi, 

● i aby instrukcja obsługi była zawsze dostępna dla nich. 

Odpowiedzialność za różne czynności związane z wyposażeniem musi być jasno określona i przestrzegana. 
Nie może być żadnych niejasnych obowiązków. 

4.7 Wymagania dotyczące miejsca instalacji 

 

 
Uwaga 

 

 

● Urządzenie podnoszące nie może być używane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. 

● Temperatura otoczenia musi mieścić się w zakresie od +0°C do +40°C (prosimy o wcześniejszą 
konsultację z producentem, jeśli temperatura spadnie poniżej lub przekroczy ten zakres). 

● Upewnij się, że środowisko pracy jest zawsze czyste i przejrzyste za pomocą odpowiednich 
wewnętrznych instrukcji i środków kontroli.  

4.8 Szczególne zagrożenia 

 
Niebezpie
czeństwo 

 

 

 
Zakaz 

 

 
Niebezpie
czeństwo 

 

● Miejsce pracy dla osób nieupoważnionych, 
zwłaszcza dzieci, na dużej powierzchni.  

● Odpowiednio oświetlić obszar roboczy. 

● Należy zachować ostrożność przy mokrych, zamarzniętych lub brudnych materiałach budowlanych. 

● Uważajcie podczas burzy z piorunami! 

● Praca z urządzeniem w warunkach atmosferycznych poniżej 3° C (37,5° F) 
 jest zabroniona! Istnieje ryzyko upadku ładunku z powodu wilgoci 
 lub oblodzenia. 

● Ponieważ ładunek jest utrzymywany przez podciśnienie na płytach ssących urządzenia, opadnie on, 
gdy tylko podciśnienie się załamie. 

● Można to zrobić, jeśli nie uda się wytworzyć próżni. W tym przypadku wbudowany akumulator 
utrzymuje podciśnienie przez krótki czas bezpieczeństwa (w zależności od szczelności powierzchni 
elementu roboczego). 

● W przypadku awarii należy w miarę możliwości natychmiast odłożyć ładunek.  
W przeciwnym razie należy natychmiast usunąć się z obszaru zagrożenia. 

● Urządzenie wytwarza bardzo silne ssanie, które może zasysać włosy i ubrania. Nie należy zaglądać do 
króćca ssącego, gdy urządzenie jest włączone. Oczy mogą być wessane. 



Bezpieczeństwo 
JUMBO-BV-VARIO-B  
V2  

14 / 39 

 

 

4.9 Koparki i inny sprzęt nośny 

● Używane urządzenie nośne musi być w 
bezpiecznym stanie technicznym. 

● W żadnym wypadku nie może zostać 
przekroczone maksymalne dopuszczalne 
obciążenie jednostki ładunkowej! 

 

 

 
Zakaz 

 

● Przewoźnik / koparka może być 
obsługiwany wyłącznie przez 
upoważnione, wykwalifikowane i 
certyfikowane osoby. 

● Przewoźnik musi posiadać wymagane 
prawem kwalifikacje. 

 

! 
 

 

4.10 Miejsca pracy 

 

 

● Miejsce pracy użytkownika znajduje się przed uchwytem obsługowym.  

● Użytkownik musi stać tak, aby zawsze mógł mieć oko na manometr próżniowy. 

4.11 Uwagi dla użytkownika urządzenia podnoszącego 

 
!111  

 

 

● Jako użytkownik musisz zostać poinstruowany przed użyciem urządzenia podnoszącego. Użytkownik 
musi przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi, a w szczególności rozdział "Bezpieczeństwo". 

● Należy upewnić się, że z urządzeniem pracują tylko osoby upoważnione.  
Użytkownik jest odpowiedzialny wobec osób trzecich w obszarze roboczym urządzenia. 

4.12 Środki ochrony osobistej 

Podczas obsługi urządzenia należy zawsze nosić odzież ochronną: 

● Buty ochronne (ze stalową nakładką na palce), 

● solidne rękawice robocze. 

● Ochrona słuchu  

4.13 Zachowanie w nagłych wypadkach 

 

 

 
Niebezpiec

zeństwo 

To jest nagły wypadek: 

● w przypadku nagłej awarii zasilania (awaria zasilania lub awaria sprężonego powietrza) ➔urządzenie 
wyłącza się 

● gdy ciśnienie podciśnienia spadnie poniżej -0,42 bara do czerwonego obszaru manometru. 

Jeśli to możliwe, należy natychmiast odłożyć ładunek. Jeśli nie jest to już możliwe, należy natychmiast 
usunąć się ze strefy zagrożenia. Ładunek opadnie! 

4.14 Sprawdzanie urządzeń zabezpieczających 

Urządzenie podnoszące jest 
wyposażone w następujące 
urządzenia zabezpieczające: 

● Manometr z czerwonym wskaźnikiem strefy zagrożenia 

Sprawdzić urządzenia 
zabezpieczające: 

• na początku każdej zmiany roboczej w przypadku przerwania pracy, lub 

● do pracy ciągłej raz w tygodniu 

Sprawdzić manometr: 
 

 Urządzenie ostrzegawcze monitoruje podciśnienie robocze i awarię zasilania 
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   Uwaga 

  
  

● Włączyć urządzenie podnoszące. 

● Umieścić urządzenie podnoszące na płycie kamiennej lub podobnej i wsysać 
je do płyty kamiennej. 

Uwaga! Wessać tylko kamienną płytę, nie podnosić jej! Płyta kamienna może się 
poluzować i spaść podczas inspekcji. 

● Po wytworzeniu się podciśnienia należy wykonać nieszczelność na wardze 
uszczelniającej płyty ssącej. 

Podciśnienie na manometrze spada. Gdy wskazówka dotrze do czerwonej strefy 
zagrożenia (- 0,42 bar) 

Węże ssące i   
-Sprawdźcie terminale: 

Sprawdzić szczelność wszystkich węży ssących i opasek zaciskowych, w razie 
potrzeby dokręcić je ponownie. 

 Wyeliminować usterki przed uruchomieniem urządzenia. Jeśli podczas pracy 
wystąpią usterki, należy wyłączyć urządzenie i usunąć je. 

4.15 Kontrola funkcjonalna i wizualna 

● Przed każdym użyciem urządzenie musi być 
sprawdzone pod względem działania i stanu. 

● Konserwacja i usuwanie usterek może być 
przeprowadzana tylko przy wyłączonym 
urządzeniu! 

● W przypadku wystąpienia wad dotyczących 
bezpieczeństwa, urządzenie może być ponownie 
użyte dopiero po całkowitym usunięciu wad. 

● W przypadku pęknięć w częściach nośnych należy 
natychmiast wycofać urządzenie z użytkowania. 

● Instrukcja obsługi urządzenia musi  
być zawsze dostępna w miejscu użytkowania. 

● Nie wolno  
zdejmować tabliczki znamionowej 
przymocowanej do urządzenia. 

● Nieczytelne znaki muszą zostać wymienione. 

4.16 Transport niezgodny z przepisami 

 
Zakaz 

 

Wszelkie transporty z urządzeniem, które nie są zgodne z przepisami są surowo zabronione! 

● Transport ludzi i zwierząt. 

● Transport pakietów materiałów budowlanych, przedmiotów i materiałów nieopisanych w niniejszej instrukcji. 

4.17 Nieautoryzowane konwersje 

 
Zakaz 

Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia lub użycie  
dodatkowych urządzeń, które zostały przez Państwa zbudowane,  
zagrażają życiu i kończynom i dlatego są surowo zabronione!  
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4.18 Uszkodzenie płyty ssącej 

 Unikanie szkód: 

 

 

 

 

 
Niebezpi
eczeństw

o 

Aby uniknąć uszkodzenia (pęknięć, ścierania materiału) uszczelki gumowej na płycie ssącej, należy 
przestrzegać następujących zasad 

Podczas pracy z urządzeniem należy upewnić się, że płyta ssąca nie dotyka lub nie uderza o inne 
produkty lub inne przedmioty podczas podnoszenia, ustawiania lub transportowania produktów. 

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszczelki gumowej przez płytę ssącą 
(niebezpieczeństwo utraty siły ssącej).  
Produkt (kamienna płyta) może się przebić. Niebezpieczeństwo wypadku! 

 

4.19 Ładowarka kołowa 

 
Uwaga 

 

! 

● Kierowca ładowarki kołowej musi 
posiadać wymagane prawem 
kwalifikacje oraz ważne prawo jazdy. 

● Używana ładowarka kołowa musi być 
w bezpiecznym stanie pracy i spełniać 
przepisy STVO. 

 

 

! 
 

 
Zakaz 

● Należy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa dotyczących ładowarek 
kołowych. 

● Jeśli ładowarka kołowa jest używana na 
drogach publicznych, to do licencji 
należy wpisać urządzenie do układania 
krawężników próżniowych Jumbo BV 
vario-b. 

● W żadnym wypadku nie wolno 
przekraczać maksymalnego 
dopuszczalnego obciążenia ładowarki 
kołowej! 
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4.20 Bezpieczeństwo w obsłudze dźwigu i jazdy 

 

 

 
Zakaz 

 

 

 

 
Uwaga 

 

 

 

 
Niebezpi
eczeńst

wo 

 
 

 
Zakaz 

 
 
 

● Zawsze zamykaj kaptur 
dźwiękochłonny. 

● Ładowarka kołowa nie może być 
podnoszona na widłach. 

● Ładowarka kołowa nie może być 
napędzana, gdy krawężnik jest 
zasysany lub jest zasysany. 

● Ładowarka kołowa może być 
napędzana tylko wtedy, gdy: 
 - jednostka podnosząca jest 
zabezpieczona łańcuchem - 
 wysięgnik jest zabezpieczony przed 
obracaniem się za pomocą śruby 
zabezpieczającej  

● Podczas pracy dźwigu zabronione jest 
przebywanie osób w strefie pracy i 
jazdy. Ogólnie rzecz biorąc, nie wolno 
stać pod zawieszonym ładunkiem. 
Niebezpieczeństwo dla życia!  

● Kierowca ładowarki kołowej nie może 
opuszczać stanowiska sterowania, 
Jumbo BV vario-b jest załadowany 
ładunkiem i zawsze musi mieć go na 
widoku. 

● Nigdy nie ciągnąć ani nie przeciągać 
ładunków pod kątem. 

 

 

 
Zakaz 

 
 

 
Niebez
pieczeń

stwo 

 

 

 
Niebez
pieczeń

stwo 
 

 

 
Niebez
pieczeń

stwo 
 
 

● Nie wykonywać żadnych gwałtownych 
ruchów dźwigiem i delikatnie rozstawiać 
krawężniki. 

● Nie należy używać podnośnika do 
podnoszenia zaklinowanych 
krawężników. 

● Włączać dmuchawę tylko wtedy, gdy 
dźwignia sterująca jest całkowicie 
ustawiona na "Opuszczanie", a 
urządzenie podnoszące nie opiera się na 
krawężniku, w przeciwnym razie po 
włączeniu może skoczyć do góry. 

● Nigdy nie należy zwalniać dźwigni 
sterującej podczas podnoszenia 
krawężnika. 

● W przypadku przerwania pracy należy 
usunąć krawężnik i wyłączyć dmuchawę.  
Nigdy nie przerywać pracy, gdy 
krawężnik jest podniesiony, ponieważ 
istnieje ryzyko przegrzania przekładni. 

● W przypadku awarii silnika należy 
natychmiast ustawić dźwignię sterującą 
na "podnoszenie", aby krawężnik nie 
spadał, a podciśnienie resztkowe 
zapewniało powolne opadanie. 
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5 Zgromadzenie 

5.1.1 Puste zęby 

Zdjęcie 1 

 

Rysunek 2 

 

Zdjęcie 3 

 

● Urządzenie może być również 
dostarczone z wydrążonymi 
zębami (4) zgodnie z 
wymaganiami klienta. 
Eliminuje to konieczność 
mocowania płyty podnoszącej 
do ładowarki kołowej. 

● Wyjąć sworzeń 
zabezpieczający (1) i śrubę 
zabezpieczającą (2) z uchwytu 
śrubowego (3). 

● Całkowicie wciągnąć widły (5) 
ładowarki kołowej w puste 
zęby (4). 

● Ponownie założyć sworzeń 
ryglujący (2) i zabezpieczyć go 
składaną zawleczką (1), aby 
zapobiec wysunięciu się 
widełek (5) z pustych zębów 
(4). 

 

 

Jeśli JUMBO-BV-VARIO ma być eksploatowany z wydrążonymi zębami na maszynie (ładowarka 
kołowa), do której widły nie są sztywno zamocowane, należy podjąć odpowiednie środki 
bezpieczeństwa, aby zapobiec składaniu się wideł do góry lub przesuwaniu ich na boki.  
W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko wypadku! 

 

5.2 Regulacja widełek 

  Zdjęcie 1    Rysunek 2 

 

● Dostosuj zęby wideł do wielkości 
palety. 

● Ostrożnie wbijaj widły do palety. 

Ładowarka kołowa nie może być 
podnoszona na widłach, w przeciwnym 
razie może się złamać! 

Codziennie sprawdzać wszystkie śruby 
(patrz ) na wydrążonych zębach pod 
kątem szczelności! 

 

 Puste zęby 

 

 

(4) 
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5.3 Mocowanie do ładowarki kołowej 

Zdjęcie 1 

 

Rysunek 2 

 

Zdjęcie 3 

 

● Urządzenie musi być 
umieszczone na bezpiecznym 
podłożu. 

● Wstępnie zamontować pazury 
pasujące do płyty podnoszącej 
na dole (patrz strzałki).  

● Oznaczenia pary otworów 
dolnych z tolerancją płyty 
podnoszącej 

● Umieścić płytę podnoszącą 
ładowarki kołowej na dolnym 
pazurze.  

 

 

Zdjęcie 4 

 

 

Zdjęcie 5 

 

 

Zdjęcie 6 

 

● Przesunąć płytę podnoszącą 
do oporu z ładowarką 
kołową. 

● Zamontuj pazury na górze. ● Dokręcić wszystkie śruby na 
wszystkich 4 pazurach. 

Po kilku godzinach pracy sprawdzić połączenia śrubowe i w razie potrzeby dokręcić je ponownie! 
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5.4 Podnoszenie/opuszczanie masztu 

 
Uwaga 

Maszt może być wzniesiony tylko wtedy, gdy narzędzie (JUMBO BV VARIO-B) jest zamontowane na 
ładowarce kołowej i stoi na bezpiecznym podłożu z widłami! 

 
Zakaz 

Podczas montażu i demontażu masztu/bomu zabronione jest przebywanie osób w strefie obrotu! 

  

   

Ustawić czerwoną dźwignię 
nastawczą w pozycji A 

Dźwignia nastawcza na pompie 
ręcznej w  
Przynieś pozycję I  

Obsługa ręcznej pompy podnosi 
maszt. 

 

   

Ustawić czerwoną dźwignię 
nastawczą w pozycji A 

Dźwignia nastawcza na pompie 
ręcznej w  
Przynieś pozycję II  

Obsługa ręcznej pompy opuszcza 
maszt. 
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Gdy tylko maszt osiągnie pozycję końcową, jest on 
mocowany w tej pozycji za pomocą śruby oczkowej. 

 

Ustawienie masztu w kierunku jazdy odbywa się za 
pomocą płyty podnoszącej jednostki nośnej. 

 

 



Zgromadzenie 
JUMBO-BV-VARIO-B  
V2  

22 / 39 

 

 

5.5 Ustawienie masztu poprzecznie do kierunku jazdy. 

  

 

   

Ustawić czerwoną dźwignię 
nastawczą w pozycji B 

Dźwignia nastawcza na pompie 
ręcznej w  
Przynieś pozycję I  

Obsługa ręcznej pompy przesuwa 
maszt w prawo. 

 

   

Ustawić czerwoną dźwignię 
nastawczą w pozycji B 

Dźwignia nastawcza na pompie 
ręcznej w  
Przynieś pozycję II 

Obsługa ręcznej pompy przesuwa 
maszt w lewo. 
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● Maszt jest w pozycji, gdy tylko pion jest w 
prawidłowej pozycji. 

 
 

 

5.6 Hak w jednostce podnoszącej 

 

 

 

● Przymocować jednostkę podnoszącą (8) do wózka (B) na ramieniu 
przedłużającym. 

● Podłączyć wąż doprowadzający podciśnienie (A) do jednostki 
podnoszącej (8) i zabezpieczyć zaciskiem. 

 

 

 
  

● Połączyć jednostkę sterującą z 
jednostką podnoszącą. 

● Podłączyć jednostkę 
podnoszącą (8) do jednostki 
sterującej (10) i zabezpieczyć 
zaciskami. 

● Zabezpieczyć zespół sterujący 
(10) i płytę ssącą za pomocą 
zacisków.Upewnij się, że haki 
są prawidłowo zahaczone! 

(A) 

(8) 

(8) 

(10) 

(B) 
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5.7 Zabezpieczenie / zwolnienie jednostki podnoszącej 

 
Niebez
piecze
ństwo 

Jednostka podnosząca/ruchowa musi być zabezpieczona przed kołysaniem się za pomocą urządzenia 
zawieszającego podczas wszystkich ruchów transportowych ładowarki kołowej. 

Zaangażować oba zatrzaski sprężynowe tak, aby jednostka podnosząca nie mogła się odłączyć od 
urządzenia zawieszającego. 

  

 

Otworzyć zatrzaski gorsetu podciśnieniowego w celu 
zwolnienia rury podnoszącej (w przypadku podnoszenia 
podciśnieniowego). 

Wąż podciśnieniowy jest teraz swobodnie 
przesuwany.  

 
  

 

  



Działanie 
JUMBO-BV-VARIO-B  
V2  

25 / 39 

 

 

6 Działanie 

 

Podnoszenie ładunku (krawężnika) za pomocą podciśnieniowego urządzenia 

podnoszącego jest zabronione, jeśli JUMBO-BV-VARIO nie jest zamontowane na 

ładowarce kołowej. 

Istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia się (patrz zdjęcie B)! 

 

Zdjęcie A 
 

Obrazek B 

 

6.1 Uruchomienie silnika 

Zdjęcie 3 

 

Zdjęcie 4 

 

Zdjęcie 5 

 

● Otwórz kran paliwowy. 

Patrz instrukcja obsługi HONDA GXV 
340 

● Przesunąć dźwignię 
uruchamiającą start/stop 
całkowicie w prawo do pozycji 
żartu.  

● Uruchomić silnik benzynowy, 
mocno pociągając za uchwyt 
rezerwowy rozruchu. WERSJA 
I. 

Zdjęcie 6 

 

Zdjęcie 7 

 

 

● Albo uruchomienie przez 
rozrusznik elektryczny.  
WERSJA II. 

● Przesuń trochę dźwignię 
uruchamiającą start/stop do 
tyłu. 
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6.2 Ustawianie stanu pływającego 

6.2.1 Ustawienie stanu pływającego bez obciążenia 

Otworzyć zatrzaskowe zamknięcia gorsetu 
podciśnieniowego w celu zwolnienia rury podnoszącej 
(w przypadku podnoszenia podciśnieniowego). 

Wąż podciśnieniowy jest teraz swobodnie 
przesuwany.  

 
  

 

 

 

 

 

Stan pływający bez obciążenia musi być ustawiony przed każdym uruchomieniem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stan pływający urządzenia podnoszącego musi być dostosowany do danego ciężaru chwytaka. Do tego 
celu stosuje się klapę w jednostce sterującej.  
Pozycja klapy (2) może być zmieniona. 

Po umieszczeniu kubka na ładunku, klapa jest całkowicie otwarta przez siłownik. Dzięki temu ładunek 
może być zasysany i podnoszony. 

 Procedura: 

 Obrócić śrubę regulacyjną (1) na jednostce sterującej (dostępnej od dołu).  

Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara ➔ Klapa jest otwierana dalej.  

Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ➔ Klapa jest zamknięta. 

 Im dalej klapa jest otwierana, tym niżej pływa urządzenie. 

Gdy klapa jest całkowicie zamknięta, urządzenie wystrzeliwuje nagle, gdy tylko dmuchawa zostanie 

włączona! 
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● Umieścić przyssawki bezpośrednio nad ładunkiem. 

● Nacisnąć dźwignię regulacyjną (1) w dół. Podciśnieniowa rura 
podnosząca odpręża  
się, a przyssawka obniża się. 

● Umieścić przyssawkę na ładunku. Upewnij się, że ładunek jest 
równomiernie rozłożony. 

● Powoli przesunąć dźwignię regulacyjną (1) do góry. Ładunek jest 
zasysany. 

 

 

 

 
 

Dźwignia regulacyjna (1) może być pozostawiona w pozycji "podnoszenie" na maks. 90 sekund, w 
przeciwnym razie 

dmuchawa może zostać uszkodzona i ulegnie awarii, roszczenia gwarancyjne zostaną unieważnione, a 

energia zostanie niepotrzebnie zmarnowana. 

 

 

6.2.2 Ustawienie stanu pływającego z obciążeniem 

 

Poprzez regulację śruby regulacyjnej (2) ustawia się stan 
pływający z obciążeniem  

(Uwaga, nie należy mylić ze stanem pływającym bez ładunku) 

 Obrót w prawoStan pływający 

 zmniejsza się 

 Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegaraPływający stan 

 zwiększa się 

 

 

 

 
 

Dźwignia regulacyjna (1) może być pozostawiona w pozycji "podnoszenie" na maks. 90 sekund, w 
przeciwnym razie 

dmuchawa może zostać uszkodzona i ulegnie awarii, roszczenia gwarancyjne zostaną unieważnione, a 

energia zostanie niepotrzebnie zmarnowana. 
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Stan pływający z ładunkiem nie powinien znajdować się w najwyższym położeniu węża 
podnoszącego, w przeciwnym razie dmuchawa może zostać uszkodzona i ulec awarii, roszczenia 
gwarancyjne zostaną unieważnione, a energia zostanie niepotrzebnie zmarnowana. 

 

 

 Powoli przesuwać dźwignię regulacyjną (1) w dół - 

"Opuszczanie". Podciśnieniowa rura podnosząca rozluźnia się, a 

przyssawka opuszcza się wraz z ładunkiem. 

 Nie należy gwałtownie naciskać dźwigni regulacyjnej w dół do 

oporu, trzymając mocno uchwyt obsługi (3). W przeciwnym razie 

obciążenie może nagle spaść wraz z całkowitym zwolnieniem 

próżni. 

 Zmniejszyć obciążenie do żądanego miejsca. 

 Aby odłożyć ładunek, należy nacisnąć dźwignię regulacyjną 

całkowicie w dół, lekko przechylić i unieść skrzynkę zaworową. 

Dalsze szczegóły podane są w załączonej instrukcji obsługi urządzenia 
sterującego. 

 

Choroba 15. Chora 16. Chora 17. 
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6.2.3 Regulacja popychacza  

Popychacz zaworu po górnej stronie płyty ssącej (strona montażowa jednostki 
sterującej) jest ustawiony na 63 mm i zabezpieczony nakrętką kontrującą. 

 

 

Odległość ta nie może być zmieniona, w przeciwnym razie 
obciążenie może spaść. Ryzyko wypadku 

  

 

 

Wbudowany popychacz zaworu otwiera klapę (2), która służy 
do ustawienia stanu pływającego bez obciążenia, całkowicie po 
umieszczeniu płyty ssącej na obciążeniu / krawężniku.  

Dzięki temu ssanie jest o wiele łatwiejsze. Ponadto, znaczne 
zwiększenie bezpieczeństwa uzyskuje się przy podnoszeniu 
materiałów porowatych lub przy podnoszeniu ładunku poza 
środkiem ciężkości. 

 

 

 

 

Jeśli popychacz zaworu często się zakleszczy w bardzo zakurzonych, brudnych krawężnikach / płytkach / 
itp., w wyjątkowych przypadkach możliwa jest praca bez popychacza zaworu.  

Warunkiem koniecznym do tego są bardzo hermetyczne materiały. Jednakże, musi to być sprawdzone 
przez użytkownika w każdym indywidualnym przypadku.  

W razie wątpliwości, ZAWSZE pracuj z popychaczem zaworu i czyść go częściej. 

  

Strona montażowa 

Jednostka sterująca 

 Popychacz 

zaworu 
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W przypadku awarii silnika obciążenie/krawężnik nie spada (zawór zwrotny). 

Podciśnienie resztkowe jest powoli obniżane przez jednostkę sterującą/jednostkę podnoszącą z zasysanym 
ładunkiem/krawężnikiem. 

Nie odrywać zaklinowanych ładunków/kamieniaków! 

Nie przerywać pracy (przerwy) przy wciągniętym ciężarze/ krawężniku, niebezpieczeństwo przegrzania dmuchawy 
próżniowej! 

Prędkość obrotową silnika należy ustawić w taki sposób, aby uzyskać minimalne podciśnienie wynoszące - 0,42 bara. 
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6.3 Ustawianie zakresu obrotu 

 

 

● Wyjąć zespół sterujący z uchwytu (). ● Pociągnąć za linkę (), aby zwolnić dźwignię 
blokującą na obręczy biegów (wysięgnik). 

 
 

● Poluzować oba sworznie gniazda na wysięgniku (), 
aby obrócić wysięgnik o 360°. 

● Zasięg roboczy belki polowej wynosi około 360°. 
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Przy pracach wykonywanych bezpośrednio na drogach nie wolno pracować w zakresie 360° - ryzyko 
wypadków z udziałem pojazdów poprzez wychylenie podnośnika podciśnieniowego w obszar drogi. 

 

W tym celu należy ograniczyć zakres obrotu wysięgnika dla obszaru zagrożonego (droga przebyta) za pomocą 
kołków rozporowych na wysięgniku! 

 

● Aby ograniczyć zasięg roboczy z jednej strony (w prawo 
w kierunku jazdy) (), należy włożyć 2 sworznie po 
prawej stronie belki polowej.  
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● Aby ograniczyć zasięg roboczy z jednej strony (w lewo 
w kierunku jazdy) (), należy włożyć 2 sworznie po 
lewej stronie belki polowej. 
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6.4 Transport 

Jednostka może być przewożona na przyczepie (pod warunkiem zachowania wymiarów i dopuszczalnej masy całkowitej) 

 

 

●  Transport urządzenia (np. na przyczepie) bez 
zabezpieczonego wysięgnika jest wyraźnie 
zabroniony. Ryzyko wypadku. 

● Zawsze opuszczaj wysięgnik do transportu 
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7 Konserwacja i pielęgnacja 

7.1 Konserwacja 

 

 
W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania, bezpieczeństwa eksploatacji i trwałości urządzenia, prace 
konserwacyjne wymienione w tabeli muszą być wykonywane po upływie określonych terminów. 

Można używać tylko oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie gwarancja traci ważność. 

 

 
Uwaga 

 
Wszystkie prace mogą być wykonywane tylko przy wyłączonym urządzeniu! 

 

● Urządzenie może być instalowane i 
konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel, mechaników i elektryków. 

● Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez 
osoby, które posiadają niezbędną wiedzę i 
umiejętności. 

● Po zakończeniu prac naprawczych lub 
konserwacyjnych zawsze należy sprawdzić 
urządzenia zabezpieczające w sposób opisany w 
rozdziale "Bezpieczeństwo". 

Okres konserwacji Prace do wykonania 

codziennie ● Kontrola poziomu oleju silnikowego (patrz instrukcja obsługi 
Hondy) 

● Czysty filtr powietrza i wentylator. (patrz rysunki 1-3) 

tygodnik ● Sprawdzić wszystkie śruby mocujące pod kątem szczelności, w 
razie potrzeby dokręcić ponownie. 

● Sprawdzić układ hydrauliczny pod względem szczelności. 

Miesięcznik ● Smarować wszystkie połączenia, prowadnice i śruby.  

● Raz w miesiącu smarować smarem wszystkie smarowniczki 

● Olej silnikowy należy wymieniać zgodnie z zaleceniami 
producenta (HONDA) (przestrzegać specyfikacji). 

Co najmniej 1x w roku 

Skrócenie odstępu czasu w trudnych 
warunkach pracy 

Kontrola elementów zawieszenia, a także śrub i wsporników 

Kontrola pęknięć, zużycia, korozji i bezpieczeństwa funkcjonowania 
przez eksperta (=> GBR 500)  
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7.1.1 Płyty ssące / wargi uszczelniające 

Przynajmniej raz w tygodniu należy oczyścić wargi uszczelniające z przylegających do nich przedmiotów i 
zanieczyszczeń, takich jak piasek, cząstki kamieni, kurz itp. Gąbkę gumową czyścić sprężonym powietrzem i/lub 
strumieniem wody.  
Wytrzeć rowek w wardze uszczelniającej szmatką i/lub przedmuchać go sprężonym powietrzem.  

Natychmiast wymienić uszkodzone lub zużyte płyty ssące / wargi uszczelniające (pęknięcia, otwory, falistości). 

Do czyszczenia urządzenia należy używać środka czyszczącego na zimno (nie używać benzyny lakierniczej ani 
płynów powodujących korozję). Spowodowałoby to przeciek lub zniszczenie węży). 

 

 

Zdjęcie 1 

 

Rysunek 2 

 

Zdjęcie 3 

 

● Zdjąć pokrywę filtra. ● Sprawdzić uszczelnienie i w 
razie uszkodzenia wymienić. 

● Wyjąć i wyczyścić filtr 
(sprężone powietrze) i w razie 
potrzeby wymienić. 

 

7.2 Rozwiązywanie problemów 

Wada Ponieważ Środki zaradcze 

Maszt nie może być 
wyrównany 

Układ hydrauliczny jest nieszczelny. 
 

Siłowniki hydrauliczne nie utrzymują 
ciśnienia. 

Zawór ma wadliwe działanie. 
 

Dokręcić połączenia i połączenia 
śrubowe. 

Wymienić zestawy uszczelek w butlach. 
 

Sprawdzić i wyczyścić zawór, w razie 
potrzeby wymienić. 

Dmuchawy Jumbo BV 
vario nie mogą być 
montowane na 
ładowarkach kołowych. 

Złe pazury w użyciu Używaj odpowiednich pazurów 

Płyty kamienne (Stone 
Slabs)  

  

Palety kamienne nie mogą 
być odebrane 

Rozstaw widełek jest nieprawidłowo 
ustawiony 

Prawidłowe ustawienie rozstawu widełek  

Wysięgnik kołysze się w 
złym kierunku 

Zakres obrotu nieprawidłowo 
ustawiony 

Prawidłowe ustawienie zakresu obrotu  
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Nie osiągnięto ujemnego 
ciśnienia -0,42 bara 

Utwór ma pęknięcia, wgłębienia lub jest 
porowaty. 

Przedmiot obrabiany nie nadaje się do 
odsysania za pomocą tego urządzenia 

Uszkodzona warga uszczelniająca płyty 
ssącej 

Wymień wargę uszczelniającą 

Manometr jest uszkodzony Wymienić manometr 

Węże, armatura nieszczelna Wymiana komponentów 

Brak podciśnienia / 
urządzenie nie 
 działa 

 

Guma uszczelniająca Sprawdzić gumę uszczelniającą wokół 
płyty ssącej.  

W razie potrzeby uszczelnić gumę w 
obszarze krawędzi, oczyścić rowek. 

Nie przyklejać gumy uszczelniającej do 
płyty ssącej 

Sprawdź połączenie Sprawdzić połączenie między wężem 
podciśnieniowym a płytą ssącą. 

Sprawdź, czy połączenie jest szczelne i nie 
może zostać poluzowane. 

Filtr powietrza Sprawdź filtr powietrza, połączenia, zaciski 
węży itp. i upewnij się, że wszystkie są 
odpowiednio zabezpieczone. 

Kable Sprawdzić wszystkie przewody pompy 
próżniowej pod kątem uszkodzeń. 

Kable Sprawdzić, czy kable nie ocierają się o 
obudowę 

Sprawa zagraniczna Sprawdzić, czy na pompie próżniowej nie 
ma próżni i czy nie zostały zassane żadne 
ciała obce. 

Ładunek nie może być 
wessany. 

Nie można już osiągnąć 
przepisanego podciśnienia. 

Po wyłączeniu urządzenia 
podciśnienie jest zbyt 
szybko redukowane. 

Nieszczelność na płycie ssącej 
spowodowana brudem osadzającym się 
między uszczelką gumową a płytą ssącą. 

Gąbczasta uszczelka gumowa zużyta lub 
porowata (starzenie się po wystawieniu 
na działanie promieniowania UV) 

Zdjąć gumową uszczelkę z płyty ssącej.  
Wyczyścić płytę ssącą i szczelinę w 
uszczelce gumowej.  
Wymienić i zabezpieczyć uszczelkę 
gumową na płycie ssącej. 

W razie potrzeby wymienić uszczelkę 
gumową. 

 

Przy rozwiązywaniu problemów z jednostką podnoszącą, jednostką sterującą, silnikiem Hondy, należy 
przestrzegać wskazówek zawartych w odpowiedniej instrukcji obsługi. 

 

7.3 Naprawy 

● Naprawy urządzenia mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające niezbędną 
wiedzę i umiejętności.  

● Przed ponownym uruchomieniem należy 
przeprowadzić nadzwyczajną kontrolę przez 
eksperta. 
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Uwaga 

 

Prace naprawcze przy urządzeniu mogą być wykonywane tylko po jego wyłączeniu! 

 

7.4 Obowiązek kontroli 

● Przedsiębiorca musi zapewnić, że urządzenie jest 
kontrolowane przez rzeczoznawcę co najmniej raz 
w roku, a ewentualne stwierdzone usterki są 
natychmiast usuwane (→patrz BGR 500). 

● Należy przestrzegać odpowiednich przepisów 
zawartych w deklaracji zgodności! 

● Te odznaki testowe można uzyskać od nas.  
(Nr zamówienia: 2904.0056+Nalepka Tüv z 
numerem roku). 

● Zalecamy, aby identyfikator testowy "SAFETY 
CHECK" był umieszczany w dobrze 
widocznym miejscu po przetestowaniu 
urządzenia i usunięciu usterek. 

 

Kontrola specjalistyczna musi być udokumentowana! 

 

Urządzenie Rok Data Ekspert Firma 
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7.5 Uwagi na tabliczce znamionowej 

 

 

Typ urządzenia, numer urządzenia i rok produkcji są ważnymi informacjami dla identyfikacji urządzenia. 
Informacje te muszą być zawsze uwzględniane przy zamawianiu części zamiennych, zgłaszaniu roszczeń 
gwarancyjnych i innych zapytań dotyczących urządzenia. 

Maksymalna nośność oznacza maksymalne obciążenie, dla którego urządzenie jest przeznaczone. Nie wolno 
przekraczać maksymalnej nośności. 

Przy stosowaniu wciągnika / urządzenia nośnego (np. dźwigu, wciągnika łańcuchowego, wózka widłowego, 
koparki ...) należy również uwzględnić ciężar własny podany na tabliczce znamionowej. 

 

Przykład:  

 

7.1 Uwaga dotycząca wynajmu/leasingu sprzętu PROBST 

 
W przypadku wypożyczania/wynajmowania urządzeń PROBST należy dostarczyć odpowiedni oryginalny 
podręcznik obsługi (jeżeli język danego kraju użytkownika jest inny, należy również dostarczyć odpowiednie 
tłumaczenie oryginalnego podręcznika obsługi)! 
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Filterübersicht / Filter overview  
JUMBO-BV-B/-VARIO-B     JUMBOMOBIL-B/-VARIO-B 
 

 

25000008 Luftfilter Euro-Piclon für JM und BV inkl. Filterpatrone 

Air filter complete for JM and BV, incl. filter cartridge 

 

25050010 Filtermatte für BE 174x111 mm 

Filter mat for BE 174x111 mm 

 

26900001 Kraftstofffilter für BV-Tank (8 Liter) M&H Nr.: WK 31/4 

Fuel filter for BV-tank (8 litre) M&H No.: WK 31/4 

 

26900021 Luftfiltermatte für GXV270 Typ:17218-ZE8-003 auch 17218 

Air filter mat for GXV270 Type:17218-ZE8-003 also 17218 

 

42100085 Luftfilter-Patrone Micro Top Mann-C-15-300, für JM-Serie C 

Airfilter cartridge Micro Top Mann-C-15-300, for JM-Series C 

 

Einzelteil von 25000008 / single part of 25000008 

 

25000020 Luftfilter Einsatz für Honda-Benzinmotor GXV270 

Air filter cartridge for Honda petrol engine GXV270 

 

25000046 Luftfilter Einsatz für Honda-Benzinmotor GXV340 

Air filter cartridge for Honda petrol engine GXV340 
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A52200011 JUMBO-BV-VARIO-B
A52200012 JUMBO-BV-VARIO-H
A52200013 JUMBO-BV-VARIO-D
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29040383

29040107

29040666

29040056

29040107
Auf beiden 

Seiten/
On both sides

29040730

29040207
Auf beiden Seiten/

on both sides

29040204



A52200011 JUMBO-BV-VARIO-B
A52200012 JUMBO-BV-VARIO-H
A52200013 JUMBO-BV-VARIO-D

P 04.10.2018_V0 2 / 6
Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

29040705

Linke Seite der Maschine / 
left side of the machine

Rechte Seite der Maschine / 
right side of the machine

29040704

2904070629040707

29040107
Auf beiden Seiten/

on both sides
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A52200011 JUMBO-BV-VARIO-B
A52200012 JUMBO-BV-VARIO-H
A52200013 JUMBO-BV-VARIO-D
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29040266

29040265

29040339

29040451

29040687

29040525

Gilt für/applies to:
 JUMBO-BV-VARIO-H | 52200012
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29040329 (DE)
29040330 (GB)
29040331 (FR)

29040624

29040340

29040687

Gilt für/applies to:
 JUMBO-BV-VARIO-B | 52200011

29040339

29040476

29040298

29040451
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Gilt für/applies to:
 JUMBO-BV-VARIO-D | 52200013
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29040687
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29040339

29040451

29040476
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A52200011 JUMBO-BV-VARIO-B
A52200012 JUMBO-BV-VARIO-H
A52200013 JUMBO-BV-VARIO-D

29040384 29040385

29040666

Typenschild Hubeinheit

Typenschild Bedieneinheit
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1.2 Informacje dla personelu instalacyjnego, konserwacyjnego i obsługowego 
1.3 Wskazówki bezpieczeństwa  w niniejszej instrukcji 
1.4 Wymagania montażowe 
1.5 Użytkowanie zgodne  z przeznaczeniem 
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1.10 Osobiste wyposażenie ochronne 
1.11 Zachowanie w razie awarii 
1.12 Kontrola urządzeń zabezpieczających 

2 Dane techniczne 

3 Opis 
3.1 Części podnośnika 
3.2 Przejściówka obrotowa 
3.3 Wąż podnośnikowy 
3.4 Pulpit sterowania 
3.5 Osprzęt 

4 Instalowanie 
4.1 Sposób instalowania 
4.1 Nastawa zawieszenia  (bez ładunku) 
4.2 Wymiana węża podnośnikowego 

5 Obsługa 
5.1 Wskazówki bezpieczeństwa 
5.2 Podnoszenie, opuszczanie i odstawianie ładunków 

6 Lokalizacja i usuwanie usterek 

7 Konserwacja 
7.1 Ogólne informacje 
7.2 Czyszczenie 
7.3 Odbiór przez rzeczoznawcę 
7.1 Tabela serwisowa 

8 Informacje na tabliczce znamionowej 

9 Składowanie 

10 Gwarancja, części zamienne i zużywające się 
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Wersje specjalne 
Urządzenie posiada następujące specjalne wersje wykonania: 

 

 

 

 

 

 

 
(szczególne informacje dotyczące obsługi lub listy części zamiennych, patrz załącznik) 
Jeżeli wersje specjalne wymagają oddzielnych części zamiennych / zużywających się, 
standardowa lista części zamiennych / zużywających się traci swą ważność. 
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1 Bezpieczeństwo 
1.1 Informacje dla 

zakładu użytkownika 
Podnośnik JUMBO został skonstruowany zgodnie z wymogami techniki  
i zapewnia bezpieczną eksploatację. Mimo tego istnieją zagrożenia, 
 jeżeli urządzenie nie będzie obsługiwane przez przeszkolony lub przynajmniej 

poinstruowany personel; 
 jeżeli urządzenie nie będzie stosowane zgodnie z przeznaczeniem (patrz 1.5). 

Niekiedy mogą powstać niebezpieczeństwa dla: 
 zdrowia i życia użytkownika i osób trzecich, 
 podnośnika i innych wartości rzeczowych użytkownika. 
 

1.2 Informacje dla 
personelu 
instalacyjnego, 
konserwacyjnego i 
obsługowego 

Urządzenie może być instalowane i konserwowane tylko przez wykwalifikowany 
personel, mechaników i elektryków. Prace przy instalacji elektrycznej mogą być 
wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków. 
Każda osoba, której w zakładzie użytkownika powierzono prace związane  
z ustawianiem, uruchamianiem, obsługą, konserwacją i naprawą urządzenia, musi 
przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi – w szczególności rozdziały 
„Bezpieczeństwo“ i „Obsługa“. 

Zakład użytkownika urządzenia musi zapewnić przez podjęcie odpowiednich działań 
wewnątrzzakładowych, aby 
 pracujące przy podnośniku osoby były odpowiednio poinstruowane; 
 instrukcja obsługi została przeczytana i zrozumiana; 
 oraz aby instrukcja obsługi była w każdej chwili dostępna. 

Zakres kompetencji pracowników wykonujących różne czynności przy urządzeniu musi 
być jednoznacznie określony i przestrzegany. Nie mogą występować niejasności  
w zakresie kompetencji pracowniczych. Zalecamy zabezpieczenie podnośnika przed 
stosowaniem przez nieupoważnione osoby, np. przełącznikiem kluczykowym. 
 

1.3 Wskazówki 
bezpieczeństwa  
w niniejszej 
instrukcji 

 
 

  

Wskazówki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone  
w następujący sposób: 
 
 
Oznacza bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo. Niezapobieganie mu może 
być przyczyną śmierci i ciężkich obrażeń ciała.  
 
Oznacza możliwą niebezpieczną sytuację. Niezapobieganie jej może być przyczyną 
lekkich obrażeń ciała. 

1.4 Wymagania montażowe Podnośnik w wersji podstawowej nie może pracować w pomieszczeniach zagrożonych 
wybuchem. Na życzenie podnośnik JUMBO może być jednak również dostarczony  
w wersji z ochroną przeciwwybuchową. 

Temperatura otoczenia musi się zawierać w zakresie od +0 °C do +40 °C (w 
przypadku wyższej lub niższej temperatury prosimy o kontakt z producentem). 

Odpowiednie zalecenia i kontrole wewnątrzzakładowe powinny zapewnić, aby 
otoczenie stanowiska pracy było zawsze czyste i uporządkowane. 
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1.5 Użytkowanie zgodne  
z przeznaczeniem 

 

 

Podnośnik Vakuum-Schlauchheber służy do podnoszenia i transportu 
przedmiotów. Nie wolno przekraczać dozwolonej nośności. Przestrzegać 
informacji podanych na tabliczce znamionowej! 
Ładunki muszą być stabilnie zamocowane, aby uniemożliwić ich uszkodzenie 
podczas podnoszenia! 
Zakaz transportu osób lub zwierząt na podnośniku! 
Samodzielne przezbrojenia i modyfikacje podnośnika są niedozwolone ze 
względów bezpieczeństwa! 

 
Wolno stosować wyłącznie płyty ssące PROBST. 

 
 

         

Niektóre z płyt ssących, które można zamontować do urządzenia, zmniejszają 
jego udźwig. Na każdej płycie ssącej jest podane dopuszczalne obciążenie.  

Wolno stosować wyłącznie dopuszczone płyty ssące!  

Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia płyty ssącej. Jest to surowo 
zabronione!!! Niebezpieczeństwo: Spadnięcie ładunku! 

   
   Zakaz 

Stosowanie płyt ssących o mniejszym udźwigu niż moduł podnośnika i pulpit 
sterowania jest zabronione! Niebezpieczeństwo: Spadnięcie ładunku. 
(Wolno stosować płyty ssące o udźwigu większym niż moduł podnośnika i obsługi.) 

 Prace przy użyciu tego urządzenia wolno wykonywać wyłącznie w bliskiej 
odległości od podłoża. 
Nie wolno podnosić ładunku na wysokość powyżej 1,8 m! 

1.6 Emisja hałasu Emitowany przez pracujący podnośnik próżniowy podnośnik wężowy równoważny 
poziom ciągłego ciśnienia akustycznego (ładunek zassany) wynosi poniżej 70 dB (A). 
 
 

1.7 Szczególne zagrożenia Ładunek utrzymywany jest przez chwytak ssący poprzez podciśnienie. W 
przypadku awarii instalacji próżniowej spada podciśnienie na chwytaku ssącym. 
Wąż podnośnikowy urządzenia rozpręża się i ładunek obniża się. 
Dochodzi do tego w przypadku nagłej awarii zasilania. Wmontowany zawór 
zwrotny w przejściówce obrotowej służy do tego, by w tym przypadku 
podciśnienie opadało z opóźnieniem, jednak tylko wtedy, gdy uchwyt 
regulacyjny znajduje się w położeniu "Podnoszenie". 
W przypadku awarii zasilania odstawić ładunek w miarę możliwości 
natychmiast. W przeciwnym razie natychmiast opuścić obszar niebezpieczny. 
Urządzenie wytwarza bardzo silne ssanie, mogące wciągać włosy i odzież. Nie 
zaglądać do otworu chwytaka ssącego ani nie zbliżać do niego małych 
przedmiotów, gdy urządzenie jest załączone. 
 
 
 

1.8 Stanowisko pracy 

 

Stanowisko pracy obsługującego znajduje się przed pulpitem sterowania. 
Zabezpieczyć podnośnik przed nieupoważnionym włączeniem i wyłączeniem, np. 
zakładając kłódkę na głównym wyłączniku. 
 Nigdy nie przebywać pod zawieszonym ładunkiem. 
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1.9 Informacje dla 

użytkownika 
Przed uruchomieniem podnośnika użytkownik musi zostać odpowiednio poinstruowany. 
Użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, w szczególności rozdziały 
„Bezpieczeństwo“ i „Obsługa“. 
Przy urządzeniu mogą pracować tylko autoryzowane osoby. Są one odpowiedzialne  
za osoby trzecie przebywające w strefie pracy. 
Obowiązują miejscowe przepisy bhp (w Niemczech m.in. przepisy zapobiegania 
wypadkom Niemieckiej Federacji Zawodowe BGR 500  „Urządzenia do przenoszenia 
ładunków” ). 
Inne wskazówki bezpieczeństwa, zawarte w niniejszej instrukcji, nie uchylają 
obowiązujących przepisów bhp, lecz są ich uzupełnieniem.  

1.10 Osobiste wyposażenie 
ochronne 

Podczas obsługi urządzenia należy zawsze nosić buty ochronne. 
Przed transportem niebezpiecznych materiałów należy założyć odpowiednią odzież 
ochronną. 
 
 

1.11 Zachowanie w razie 
awarii 

Sytuacją awaryjną jest np. nagły zanik prądu (urządzenie wyłącza się 
niespodziewanie!). 
W razie zaniku prądu natychmiast przestawić dźwignię regulacyjną całkowicie  
w położenie „Podnoszenie“, aby ładunek nie spadł. Próżnia resztkowa zapewnia  
wtedy powolne opuszczenie chwytaka ssącego z ładunkiem.  
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1.12 Kontrola urządzeń 
zabezpieczających 

W przejściówce obrotowej podnośnika wbudowany jest zawór zwrotny. Zapobiega on 
spadkowi ładunku z chwytaka ssącego w razie zaniku prądu. 
Sprawdzić zawór zwrotny na początku każdej zmiany (przy wyłączonej maszynie) lub  
raz na tydzień (przy włączonej maszynie). Podczas kontroli przebywać poza strefą 
zagrożenia. 

Sposób postępowania: 
 Włączyć podnośnik. 
 Podnieść ładunek i całkowicie obrócić pokrętło w położenie „Podnoszenie“. 
 Wyłączyć podnośnik. Podnośnik musi się powoli obniżyć. Ładunek nie może nagle 

spaść. 
Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć stwierdzone usterki. Jeżeli usterki 
wystąpią podczas pracy urządzenia, należy je wyłączyć i usunąć usterki. 

 
 
2 Dane techniczne 
 
Temperatura otoczenia +0 - 40 °C 
Maks. skok* ca. 1550 mm 
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3 Opis 
3.1 Części podnośnika Podnośnik składa się z następujących części: 

Poz. Nazwa Uwagi 
1 Łącznik przyłącze po stronie klienta 
2 Przejściówka obrotowa przyłącze po stronie klienta 
3 Wąż podnośnikowy przyłącze po stronie klienta 
4 Pulpit sterowania z dźwignią regulacyjną 
5 Siatka przytrzymująca - 
6 Wąż ochronny - 

 
 

 
 
3.2 Przejściówka 

obrotowa 
Przejściówka obrotowa podtrzymuje wąż zasilający (2) dmuchawy i wąż podnośnikowy (3). 
Podnośnik jest zawieszany na przejściówce obrotowej. 
Przejściówka obrotowa umożliwia dowolne obracanie podnośnika. 
 
 

3.3 Wąż podnośnikowy Wąż podnośnikowy doprowadza podciśnienie do chwytaka ssącego i umożliwia skok 
podnośnika.  

3.4 Pulpit sterowania 
 

Pulpit sterowania służy do regulacji podnoszenia i opuszczania podnośnika PODNOŚNIKA 
poprzez regulację podciśnienia w wężu podnośnikowym. Odbywa się to poprzez regulację 
dopływu powietrza zewnętrznego do podnośnika. 

Dopływ powietrza zewnętrznego i podciśnienie są tu regulowane za pomocą klapy. Klapę 
uruchamia się dźwignią regulacyjną (poz. 4.2). Ładunek jest podnoszony, gdy otwór 
sterujący zostanie całkowicie zamknięty przez suwak. 
Im szerzej otwór sterujący jest otwarty, tym większa ilość powietrza zewnętrznego jest 
zasysana. Ładunek jest opuszczany. 
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3.5  Osprzęt  

Filtr przeciwpyłowy Montaż filtra przeciwpyłowego w przewodzie ssącym zaleca się w celu ochrony dmuchawy 
przed zanieczyszczeniami wszelkiego rodzaju (pył z otoczenia, zabrudzony materiał). 
Przestrzegać wskazówek montażowych w dołączonej instrukcji obsługi filtra przeciwpyłowego! 
Wskazówka: W razie eksploatacji urządzenia bez filtra przeciwpyłowego ewentualne 
uszkodzenie w wyniku wniknięcia ciał obcych nie jest objęte gwarancją.  

Stycznik silnikowy Umożliwia on włączanie i wyłączanie dmuchawy. Wbudowany wyłącznik nadprądowy 
zapobiega uszkodzeniu silnika dmuchawy przez prąd przetężeniowy.  

Przedłużenie siłownika 
węża 

Przedłużenie siłownika węża (SZV) przeznaczone jest do wyjmowania części z głębokich 
skrzynek, kartonów, pojemników siatkowych itp. Przedłużenie siłownika węża montuje się 
między chwytakiem ssącym a pulpitem sterowania.  

 
 

Manometr Manometr wskazuje podciśnienie na chwytaku i stan roboczy całego urządzenia. Manometr 
jest przymocowany do pulpitu sterowania.  

Wąż ochronny Wąż ochronny jest płaszczem zabezpieczającym wąż podnośnikowy.  

Siatka przytrzymująca Siatka przytrzymująca służy do transportu i przechowywania podnośnika, tak by nie 
zajmował dużo miejsca. Pozwala zredukować długość węża podnośnikowego do 
minimum. 

 
4 Instalowanie 
4.1 Sposób instalowania Urządzenie może być instalowane i konserwowane tylko przez wykwalifikowany personel, 

mechaników i elektryków. Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane tylko 
przez wykwalifikowanych elektryków.  

Instalowanie dmuchawy  Zainstalować dmuchawę próżniową zgodnie z oddzielną instrukcją, zwrócić 
szczególną uwagę: 

 
Kontrola kierunku 
obrotów 

Przed uruchomieniem koniecznie sprawdzić zgodnie z oddzielną instrukcją 
kierunek obrotów dmuchawy. 
 

 

Podczas mocowania węża zasilającego zwrócić uwagę, aby wąż był zawieszony spiralnie 
( przynajmniej 800 mm).  
Długość węża zawieszonego na wysięgniku dźwigu musi wynosić wielokrotność od 1,3 do 
1,5 długości wysięgnika. Wąż zasilający musi swobodnie zwisać. 
Nie może on przylegać do żadnych powierzchni, ocierać się lub być zakleszczony. 
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 Przejściówkę obrotową (7) podnośnika zawiesić w wózku transportowym (5) 
dźwigu i zamocować. Wprowadzić wózek transportowy w wysięgnik (2). 

 Zamocować ogranicznik krańcowy (6) na końcu wysięgnika. 
Pod żadnym pozorem nie pracować bez ogranicznika krańcowego. W 
przeciwnym razie podnośnik może spaść. 

 Wąż zasilający podłączyć do rury przyłączeniowej przejściówki obrotowej (4) i 
zabezpieczyć opaską zaciskową. 

Układając wąż zasilający należy pamiętać, że wskutek działania próżni ściągnie się 
on o ok. 10 do 15%. Dlatego należy ułożyć go luźno, odpowiednio kompensując 
długość. Na dłuższych, prostych odcinkach można ułożyć rury z tworzywa 
sztucznego. Długość całkowita nie powinna przekraczać 50 m. Długie węże 
zasilające redukują obciążenie graniczne i dynamikę podnośnika wężowego. 

 
4.1 Nastawa 

zawieszenia  
(bez ładunku) 

 
 
 
 
 
 

 

Zawieszenie podnośnika należy dostosować do wagi chwytaka. Do tego służy 
klapa w pulpicie sterowania.  
Można zmienić położenie klapy (2). 
Gdy nasadzi się chwytak ssący na ładunek, suwak otwiera klapę całkowicie. Dzięki 
temu można zassać i podnieść ładunek. 
 Sposób postępowania: 
 Przekręcić śrubę nastawczą (1) na pulpicie sterowania (na dole). 

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara  otwarcie klapy. 
Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara  zamknięcie klapy. 

 Im szerzej otwarta jest klapa, tym niżej zawieszone jest urządzenie. 
W przypadku całkowicie zamkniętej klapy, po załączeniu dmuchawy urządzenie 
szybko podnosi się do góry! 
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4.2 Wymiana węża 

podnośnikowego 
Wąż podnośnikowy można wymienić na miejscu. 

 

Ze względu na wzmocnienie węża podnośnikowego po stronie 
spodniej, wolno go montować wyłącznie ze wzmocnieniem 
skierowanym do dołu! 

 
Sposób postępowania: 
 Zamocować przejściówkę obrotową nad śrubami uchwytu 

węża w imadle (zdjęcie 1). 
 Zdjąć kapturki z końcówek gwintów opasek zaciskowych. 
 Poluzować za pomocą klucza widełkowego opaski zaciskowe 

na wężu podnośnikowym przy uchwytach węża na siłowniku 
węża (zdjęcie 2) i elemencie obrotowym (zdjęcie 3). 

 Zdjąć taśmę klejącą ze starego węża podnośnikowego. 
 Wykręcić stary wąż z uchwytu siłownika (zdjęcie 4). 
 Wykręcić stary wąż z uchwytu przejściówki obrotowej (zdjęcie 

5). 
 Natłuścić lekko skręty uchwytów węża (zdjęcie 6). 
 Zamontować nowy wąż podnośnikowy wzmocnieniem 

skierowanym do dołu! 
 Nakręcić całkowicie nowy wąż na skręty przejściówki 

obrotowej. (zdjęcie 7) 
 Nakręcić całkowicie nowy wąż na skręty siłownika węża. 

(zdjęcie 8)  
 Owinąć wąż podnośnikowy taśmą klejącą (Coroplast) tak, by 

uszczelnić go na siłowniku (zdjęcie 9) / przejściówce 
obrotowej (zdjęcia 10, 11) (owinąć ok. 2 razy po pełnym 
obwodzie). 

 Nałożyć opaski zaciskowe na wąż podnośnikowy i dociągnąć 
kluczem dynamometrycznym z momentem dokręcenia 10 
Nm (zdjęcie 12). 

 Nałożyć kapturki na końcówki gwintów opasek zaciskowych. 

  
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 

   
Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 

 

 

 
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 

  
Zdjęcie 7 Zdjęcie 8  

   
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 

  
Zdjęcie 11  Zdjęcie 12 



Komponenty próżniowego podnośnika 
wężowego 

Moduł podnośnikowy z pulpitem sterowania 
 

 

 

BA 30.11.02.00094 Stand 08.2012 / Status 05 Seite 12/17 

 
 
 
Numer serii 
 

Rozmiar węża 
podnośnikowego  

 
 
 
 

Nr kat. węża podnośnikowego 
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5 Obsługa 
5.1 Wskazówki 

bezpieczeństwa 
Obowiązują miejscowe przepisy bezpieczeństwa; w Niemczech m. in. przepisy UVV VBG 9a 
„Urządzenia do mocowania ładunków...“. Wymienione niżej wskazówki bezpieczeństwa nie 
uchylają obowiązujących przepisów bhp, lecz stanowią ich uzupełnienie: 

  Nosić buty ochronne. 
 Przed transportem niebezpiecznych materiałów należy założyć odpowiednią 

odzież ochronną. 
 Nie wolno przekraczać maksymalnej nośności urządzenia. 

Uwzględnić informacje podane na tabliczce znamionowej na dźwigni 
obsługowej. 

 Nie przebywać pod zawieszonym ładunkiem. Przebywać zawsze poza strefą 
zagrożenia. 

 Nigdy nie transportować osób lub zwierząt na ładunku lub podnośniku! 
 Pracować tylko przy dobrej widoczności w obrębie całego stanowiska pracy. 

Zwrócić uwagę na inne osoby przebywające w strefie pracy. 
 Nigdy nie transportować ładunku nad osobami. 
 Nigdy nie pochylać się nad podniesionymi ładunkami. 
 Nie zwalniać dźwigni obsługowej podnośnika podczas podnoszenia ładunku. 
 Nigdy nie ciągnąć ani nie przechylać ładunków. 
 Zakleszczonych ładunków nie odrywać za pomocą podnośnika. 
 W razie zaniku prądu natychmiast przestawić pokrętło (JUMBOERGO) lub 

dźwignię regulacyjną (JUMBOSPRINT) całkowicie w położenie „Podnoszenie“, 
aby ładunek nie spadł.  
Próżnia resztkowa zapewnia wtedy powolne opuszczenie podnośnika 
wężowego z ładunkiem. 

 Zasysać i podnosić tylko nadające się do tego ładunki (sprawdzić stabilność i 
porowatość powierzchni podnoszonych materiałów). 

  Podnośnik stosowany jest w torach jezdnych dźwigu z ogranicznikami 
krańcowymi: 
Przy dojeżdżaniu do ogranicznika krańcowego mogą wystąpić wysokie siły 
poziome, które powodują odłączeniu ładunku w kierunku poziomym. 

 

 Jeżeli moduł podnośnika (wąż podnośnikowy) nie jest w stanie podnieść 
zassanego ładunku, pod żadnym pozorem nie wspomagać podnoszenia. 
Siła utrzymująca chwytaka może być niewystarczająca. Ładunek może 
spaść ryzyko obrażeń. 

5.2 Podnoszenie, 
opuszczanie i 
odstawianie 
ładunków 

Wymienione niżej czynności obsługowe muszą zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego 
mechanika przed uruchomieniem urządzenia przez personel obsługi.  
Stwierdzone usterki należy całkowicie usunąć przed rozpoczęciem pracy. 

Przed uruchomieniem należy wyregulować stan zawieszenia urządzenia bez ładunku. 
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Podnoszenie: 

 

 

 Ustawić chwytak ssący bezpośrednio nad ładunkiem. 
 Dźwignia regulacyjna (1) w kierunku „Opuszczanie“. Wąż podnośnikowy 

rozpręża się i pulpit sterowania opuszcza się wraz z chwytakiem ssącym. 
 Przyłożyć chwytak ssący do ładunku. Uważać na równomierne rozłożenie 

ciężaru. 
 

 Powoli nacisnąć dźwignię regulacyjną (1) w górę. Ładunek zostanie zassany. 
Uwaga: Pokrętło może pozostać w położeniu „Podnoszenie“ maks. 90 sekund,  
 gdyż w przeciwnym razie 
dmuchawa może ulec uszkodzeniu; 
wygasają wtedy roszczenia z tytułu gwarancji! 
zużywana jest niepotrzebnie energia. 

Nastawa zawieszenia  
z ładunkiem 

 
 
 
 

 

Za pomocą śruby nastawczej (2) ustawia się stan zawieszenia z ładunkiem (uwaga: nie 
pomylić z nastawą zawieszenia bez ładunku). 
 Obrót w prawo stan zawieszenia zmniejsza się 
 Obrót w lewo stan zawieszenia zwiększa się 
Uwaga: Stan zawieszenia z ładunkiem nie powinien znajdować się w najwyższym 
położeniu węża podnośnikowego, gdyż w przeciwnym razie przy zassanym 
ładunku 
dmuchawa może ulec uszkodzeniu; 
wygasają wtedy roszczenia z tytułu gwarancji! 
zużywana jest niepotrzebnie energia. 

Opuszczanie, 
odstawianie 

 
 

 

 Powoli przestawić dźwignię regulacyjną (1) w dół „Opuszczanie“. Wąż podnośnikowy 
rozpręża się i chwytak ssący opuszcza się wraz z ładunkiem. 

 Nie przestawiać dźwigni regulacyjnej gwałtownie do oporu w dół, trzymając 
jednocześnie pałąk (3). W przeciwnym razie ładunek może nagle spaść, gdyż zanika 
całkowicie próżnia. 

 Opuścić ładunek w żądanym miejscu. 
 Aby odstawić ładunek, przestawić dźwignię regulacyjną całkowicie w dół, lekko przechylić 

skrzynkę zaworową i podnieść. 
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6 Lokalizacja i usuwanie usterek 
 Urządzenie może być instalowane i konserwowane tylko przez wykwalifikowany personel, 

mechaników i elektryków. Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane tylko 
przez wykwalifikowanych elektryków. 
Po zakończeniu naprawy lub konserwacji należy zawsze sprawdzić urządzenia 
zabezpieczające, zgodnie z opisem w rozdziale „Bezpieczeństwo“. 
Jeżeli ładunku nie można podnieść, należy znaleźć i usunąć usterkę na podstawie 
poniższej tabeli. 
  

 
Usterka Usuwanie 
Odwrotny kierunek obrotu silnika. Zamienić miejscami fazy przyłącza dmuchawy. 
Nie jest wytwarzana wymagana próżnia.  Sprawdzić szczelność węża zasilającego i podnośnika 

wężowego. 
 Sprawdzić zamontowanie chwytaka. 
 Wyczyścić lub wymienić wkład filtra przeciwpyłowego i 

filtr pulpitu sterowania. 
Za duży ciężar ładunku. Zmniejszyć ciężar ładunku, użyć innej dźwignicy. 
Ładunek jest zbyt porowaty lub podatny na zginanie. Ładunku nie można podnieść, ewentualnie użyć innego 

chwytaka ssącego. 
Wąż zasilający jest uszkodzony. Poprowadzić nowy wąż lub wyciąć uszkodzony odcinek 

węża, połączyć złączką rurową i obejmą. 
Wąż podnośnikowy jest uszkodzony. Zamontować nowy wąż podnośnikowy. 
Przyłącze chwytaka ssącego jest nieszczelne. Sprawdzić uszczelkę gumową na siłowniku węża, w razie 

potrzeby wymienić. 
Chwytak ssący jest nieszczelny. Sprawdzić uszczelkę gumową na chwytaku ssącym,  

w razie potrzeby wymienić. 
Wąż chwytaka ssącego jest uszkodzony (chwytak 
podwójny i poczwórny) 

Sprawdzić wąż, ewentualnie wymienić. 

Ładunek spada podczas opuszczania. Skonsultować się z producentem. 
Próżnia jest wytwarzana, lecz podnośnik JUMBO nie 
podnosi porowatych ładunków. 

Skonsultować się z producentem. 

Pulpit sterowania podnośnika wężowego znajduje 
się przy pracującej dmuchawie bez ładunku w 
górnej pozycji blokady i nie daje się opuścić 
(względnie daje się opuścić jedynie bardzo 
powoli) za pomocą pokrętła lub dźwigni 
regulacyjnej. Odczepianie ładunku jest 
utrudnione. 

 Śrubę do nastawy stanu zawieszenia bez ładunku 
obrócić bardziej w prawo. 

 Wyczyścić lub wymienić włókninę filtra 
przeciwpyłowego pulpitu sterowania. 

Dmuchawa nie daje się włączyć / wyłączyć za pomocą 
zdalnego sterownika radiowego (opcja). 

 Wymienić baterię nadajnika. 
 Sprawdzić stycznik silnikowy lub bezpiecznik  

w skrzynce rozdzielczej sterownika. 



Komponenty próżniowego podnośnika 
wężowego 

Moduł podnośnikowy z pulpitem sterowania 
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7 Konserwacja 
7.1 Ogólne informacje Urządzenie może być instalowane i konserwowane tylko przez wykwalifikowany personel, 

mechaników i elektryków. 

Nie wolno otwierać dmuchawy w okresie obowiązywania gwarancji. 
Otwarcie prowadzi do utraty roszczeń gwarancyjnych! 

Po zakończeniu naprawy lub konserwacji należy zawsze sprawdzić urządzenia 
zabezpieczające, zgodnie z opisem w rozdziale „Bezpieczeństwo“.  

7.2 Czyszczenie Prace serwisowe i ich częstość przeprowadzania podane są w naszej tabeli serwisowej. 
Do czyszczenia urządzenia używać zimnych środków czyszczących (nie stosować benzyny 
do czyszczenia chemicznego ani żrących płynów. Mogą one prowadzić do nieszczelności 
lub uszkodzenia węża zasilającego i podnośnikowego). 
Chwytaki ssące czyścić przynajmniej raz na tydzień z przylegających zanieczyszczeń, jak 
klej, wióry, kurz itp. Używać do czyszczenia gliceryny. Uszkodzone lub starte chwytaki 
ssące (pęknięcia, dziury, pofałdowania) natychmiast wymienić.  

7.3 Odbiór przez 
rzeczoznawcę 

W ramach przepisów bhp rzeczoznawca musi przeprowadzić coroczną kontrolę urządzenia 
dźwigowego i podnośnika. Producent oferuje dodatkowo umowę serwisowo-przeglądową, 
która obejmuje coroczną kontrolę urządzenia z certyfikatem kontrolnym rzeczoznawcy 
obowiązującym na terenie Niemiec. 
 

 
7.1 Tabela serwisowa 

 Częstość 
 codzienni

e 
co  

tydzień 
co miesiąc co pół roku corocznie 

Podnośnik wężowy 
Czy wąż podnośnikowy jest w dobrym stanie i szczelny (brak 
pęknięć, przetarć, dziur)? 

  X  X 

Czy zamocowanie węża podnośnikowego jest prawidłowe? 
(pasowanie obejmy drucianej, uszczelnienie) 

    X 

Czy przejściówka obrotowa daje się łatwo obracać?   X  X 
Czy pokrętło lub dźwignia regulacyjna dają się łatwo przesuwać?   X  X 
Czy wszystkie połączenia są dociągnięte (obejmy węży itp.)?     X 
Czy tabliczka znamionowa i tabliczka informująca o nośności są 
przymocowane do urządzenia? 

    X 

Czy instrukcja obsługi jest dostępna i znana pracownikom?     X 
Czy uchwyt lub pałąk obsługowy są prawidłowo przymocowane?     X 
Czy mata filtrowa znajduje się na pulpicie sterowania i czy jest 
wyczyszczona? 

  X  X 

Kontrola elementów nośnych (np. zawieszenia podnośnika Jumbo) 
pod kątem odkształcenia, zużycia, korozji lub innych uszkodzeń 

   X  

Działanie 
Czy urządzenie daje się łatwo podnosić i opuszczać bez 
zassanego ładunku? (ustawienie klapy w pulpicie sterowania) 

  X  X 

Czy w PRÓŻNIOWYM PODNOŚNIKU WĘŻOWYM można nastawić stan 
zawieszenia  
z ładunkiem? (obracanie śruby nastawczej na pulpicie sterowania) 

    X 

Czy działa zawór zwrotny w razie zaniku prądu?   X  X 
Czy przyklejona jest nowa plakietka kontroli bhp?     X 
Ogólny stan urządzenia     X 



Komponenty próżniowego podnośnika 
wężowego 

Moduł podnośnikowy z pulpitem sterowania 
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8 Informacje na 
tabliczce 
znamionowej 

Na tabliczce znamionowej podane są ważne parametry techniczne próżniowego 
podnośnika wężowego JUMBO. 
Tabliczka znamionowa jest przymocowana po zewnętrznej stronie urządzenia. 
Tabliczka znamionowa zawiera następujące informacje: 

 

   

 
 
 
 
 

typ urządzenia 
numer urządzenia 
numer zamówienia 
rok produkcji 
maksymalna nośność 
ciężar własny 

 
 

 

  
Typ urządzenia, numer urządzenia i rok produkcji są ważnymi parametrami 
umożliwiającymi identyfikację urządzenia. Należy je zawsze podawać przy zamawianiu 
części zamiennych, w przypadku roszczeń gwarancyjnych i innych pytań dotyczących 
urządzenia. 

Maksymalna nośność informuje, jakie maksymalne obciążenie dozwolone jest dla 
urządzenia. Nie wolno przekraczać maksymalnej nośności.  

 

9 Składowanie 
 Właściwe składowanie zapewnia zachowanie jakości podnośnika w czasie jego 

nieużytkowania. W tym celu trzeba: 
 
 Oczyścić produkt (patrz 7.2) i pozostawić do wyschnięcia. 
 Składować produkt w pomieszczeniu zabezpieczonym przed wilgocią i 

mrozem. Zaleca się stosować skrzynię do przechowywania oferowaną przez 
producenta. 

 Temperatura składowania +0 – 40 °C. 
Ponowne uruchomienie przeprowadzić zgodnie z rozdziałem 4. 

 

10 Gwarancja, części zamienne i zużywające się 
 Na niniejsze urządzenie udzielamy gwarancji zgodnie z naszymi Ogólnymi Zasadami 

Sprzedaży i Dostawy. Dotyczy to również części zamiennych, o ile są to dostarczone przez 
nas części oryginalne. 

Za szkody spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych lub innego 
wyposażenia wszelka nasza odpowiedzialność jest wyłączona. 

Gwarancja nie obejmuje wszystkich części zużywających się. 

W poniższej liście wymienione są wszystkie najważniejsze części zamienne i zużywające 
się. 

 

Legenda: - część zamienna = E 

 - część zużywająca się = V 

 - podzespół zużywający się, zawiera części zużywające się = VB 
 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 
Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

 
Dreheinheit / Rotation Unit 

 
 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 
Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 
Pos. Menge /  

Amount 
Bezeichnung Description Abmessung / 

Dimension 
Art. No. Legende 

6 1 G 2“ - L 56 - D 66,3  G 2“ - L 56 - D 66,3  2700.0007 E 

8 1 Flachsauggreifer_PFG Flat suction pad_PFG  4210.0610 V 

14 1 DIN 472 - 54 x 2,0 DIN 472 - 54 x 2,0  2048.0025 E 

15 1 V-Ring V-ring  4210.0611 V 

16 1 Kugellager Bearing  2135.0022 E 

17 1 DIN 471 - 65 x 2,5 DIN 471 - 65 x 2,5  2048.0026 E 

23 1 Hubschlauch Lifting hose PVC 2527.0010 V 

24 2 Schlauchschelle Hose clamp SSB 2105.0068 E 

25 4 Kappe für SSB Cap for SSB  2202.0042 E 

26 1 Haltenetz Securing net  2527.0005 V 

27 1 Kupplung Coupling  4200.0042 E 

28 1 Schutzhülle Covering for lifting tube  2529.0007 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 
E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 
 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. HE 35-E/S-BP HE 50-E/S-BP HE 80-E/S-BP HE 150-E/S-BP HE 200-E/S-BP HE 300-E/S-BP 

23 11.04.01.10007 11.04.01.10028 11.04.01.10066 11.04.01.10178 11.04.01.10070 11.04.01.10129  

24 10.07.10.00048 10.07.10.00049 10.07.10.00039 10.07.10.00046 10.07.10.00040  10.07.10.00065 

26 11.01.12.10141 11.01.14.10058 11.01.05.10248 11.01.23.10043 11.01.25.10039  11.01.25.10084 

28 11.04.01.10023 11.04.01.10018 11.04.01.10017 11.04.01.10132 11.04.01.10073  11.04.01.10127 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 
E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 
Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle 

 
Ventileinheit / Valve Unit 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 
Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

 

Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle 
Pos. Menge /  

Amount 
Bezeichnung Description Abmessung / 

Dimension 
Art. No. Legende 

1 1 Ventilgehäuse kpl. Valve casing compl.  4210.0612 E 

2 1 Federklappe Spring flap  4210.0608 E 

9 1 Reibbelag Friction lining  4210.0613 E 

10 1 Scheibe Disk  4210.0614 E 

13 1 Schieber Slide  4210.0401 E 

14 1 Hülse Socket for slide  4210.0535 E 

15 1 Gleitlager Bearing bush  4210.0536 E 

18 1 Zugfeder Tension spring Z 066 OI 2171.0008 E 

20 1 Stellschraube Adjusting screw  4210.0403 E 

24 1 Zugfeder Tension spring Z 081 HI 2171.0009 E 

26 1 Filtermatte Filter mat  2505.0010 V 

27 1 Abdeckung f. Ventilklappe Cover for valve unit  4210.0615 E 

28 1 Rändelschraube Knurled screw  2009.0038 E 

45 1 Manometer VAM Manometer VAM  2213.0007 E 

56 1 Druckfeder Sring (pressure)  2170.0044 E 

59 1 Ventilklappe Valve flap  4210.0558 E 

64 2 Druckfeder Sring (pressure)  2170.0045 E 

65 1 O-Ring O-ring seal  2155.0087 V 

66 1 Rändelmutter Knurled nut  2019.0021 E 

75 4 Spannhaken Tension hook  2106.0011 E 

79 2 Schlitzgummiring Ruber seal  4210.0091 V 

82 1 Haltebügel Supporting strap  4210.0405 E 

87 1 Reguliergriff Control handle  4210.0406 E 

99 1 Rundstab Rod  4210.1051 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 
E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 
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WPROWADZENIE 
 

Dziękuję za wybranie silnika Hondy. Chcemy pomóc Ci uzyskać najlepsze 
wyniki z nowego silnika i bezpiecznie go uruchomić. Niniejsza instrukcja 
zawiera informacje na ten temat; prosimy o uważne przeczytanie jej przed 
uruchomieniem silnika. W przypadku awarii lub pytań dotyczących silnika 
należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym Hondy. 
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji są oparte na aktualnych 
Data wciśnięcia Aktualny stan informacji o produkcie. Honda Motor Co, 
Ltd. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie 
bez uprzedzenia i bez ponoszenia jakichkolwiek zobowiązań. Żadna 
część niniejszej publikacji nie może być powielana bez pisemnej zgody. 
Instrukcja ta powinna być traktowana jako stała część silnika i powinna być 
przekazana nowemu właścicielowi w przypadku sprzedaży silnika. 
Dodatkowe informacje dotyczące uruchamiania, zatrzymywania, eksploatacji 
i ustawień silnika lub specjalne instrukcje obsługi technicznej 
należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzeń napędzanych przez ten 
silnik. 
Stany Zjednoczone, Puerto Rico i Amerykańskie Wyspy Dziewicze: 
Zalecamy zapoznanie się z polityką gwarancyjną w celu 
gwarancja i odpowiedzialność użytkownika jako właściciela za pełne 
zrozumienie gwarancji. Polityka gwarancyjna jest oddzielnym dokumentem, 
który powinieneś otrzymać od swojego sprzedawcy. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
DELL'UTENTE 

GXV340 - GXV390 
 

 

Zwróć uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych ludzi. Ważne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w niniejszej instrukcji oraz na 
silniku. Proszę uważnie przeczytać tę informację. 
Deklaracja bezpieczeństwa wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń ciała 
dla Ciebie i innych osób. Każda informacja dotycząca bezpieczeństwa jest 
oznaczona symbolem ostrzegawczym i jednym z trzech słów 
kluczowych: ZAGROŻENIE, OSTRZEŻENIE lub OSTROŻNIE. 

 
Te słowa kluczowe mają następujące znaczenie: 

Jeżeli podane instrukcje nie są 
przestrzegane, istnieje WYSOKIE 
ZAGROŻENIE ŻYCIA lub 
NIEBEZPIECZEŃSTWO. 
ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU OBRAŻENIA. 
W przypadku niezgodności z podanym 
istnieje zagrożenie dla życia lub 
poważnych obrażeń ciała. 
W przypadku nieprzestrzegania podanych 
instrukcji istnieje ryzyko odniesienia 
obrażeń ciała. 

Każde z tych oznaczeń wskazuje na rodzaj zagrożenia, które 
możliwe konsekwencje i środki zaradcze mające na celu zapobieganie lub 
ograniczanie urazów. 

 
INFORMACJE O ZAPOBIEGANIU SZKODOM 

 
Ponadto, podręcznik zawiera inne ważne fragmenty tekstu, które są 
oznaczone słowem UWAGA. 

 
To słowo ma następujące znaczenie: 

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji istnieje ryzyko 
uszkodzenia silnika lub innych dóbr materialnych. 

 
Informacje te powinny pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom silnika, 
innego mienia i środowiska. 

 
 

 2005 Honda Motor Co, Ltd - Wszelkie prawa zastrzeżone 
GXV340UT2-GXV390UT1 

34Z5N600 
00X34-Z5N-6000 

 
 
 
 
TREŚĆ 

EINFÜHRUNG ................................. 1 
INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA1 
SICHERHEITSINFORMATION ........ 2 
POŁOŻENIE PLAKIETEK 
BEZPIECZEŃSTWA2 
POŁOŻENIE CZĘŚCI I URZĄDZEŃ 
STERUJĄCYCH2 
AUSSTATTUNGSMERKMALE ........ 3 
KONTROLE PRZED 
OPERACJA3 
OPERACJA4 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W 
ZAKRESIE BEZPIECZNEJ 
EKSPLOATACJI4 
URUCHAMIANIE4 
ZATRZYMAJMOTORS .................  
5 
REGULOWANIE PRĘDKOŚCI 
OBROTOWEJ SILNIKA6 

KONSERWACJA SILNIKA7 
ZNACZENIE 
CORRECTWARTUNG ..................  
7 
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS 
PRAC KONSERWACYJNYCH7 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA7 
WARTUNGSPLAN .......................7 
TANKEN ...................................... 8 
MOTORÖL ................................... 8 

ZalecaneÖl ..............................  
8 
Kontrola poziomu oleju9 
Wymiana oleju9 

FILTRY POWIETRZNE10 
Przegląd10 
Reinigung............................... 10 

 
 
 
 
 

ŚWIECA ZAPŁONOWA10 
FUNKENSCHUTZ ...................... 11 

UŻYTECZNE WSKAZÓWKI I 
ZALECENIA11 

PRZECHOWYWANIE SILNIKA11 
TRANSPORT ............................. 13 

ROZWIĄZYWANIE 
NIEOCZEKIWANYCH 
PROBLEMÓW13 
INFORMACJE TECHNICZNE I 
INFORMACJE DLA 
KONSUMENTÓW14 

Pozycja numeru seryjnego14 
Przyłącza akumulatorów do 
rozrusznika elektrycznego14 
Fernsteuergestänge ...................14 
Modyfikacje gaźnika do pracy na 
wysokości14 
Paliwa wzbogacone w tlen15 
Informacje na temat systemu 
kontroli zanieczyszczeń15 
Abscheidungsgrad ..................... 16 
TechniczneDaten ......................  16 
Specyfikacje strojenia16 
Szybkie informacje referencyjne17 
Schematy połączeń17 

VERBRAUCHERINFORMATION ... 18 
Dystrybucja/ 
Informacje dotyczące wyszukiwania dealerów18 
Informacje dotyczące obsługi klienta18 

Produkty wytwarzane przez to 
Spaliny z silników zawierają substancje 

chemiczne, które zgodnie z wynikami badań 
stanu Kalifornia powodują raka, wady 
wrodzone lub uszkodzenia narządów 

rozrodczych. 

N
IE

M
C

Y
 



05/04/18 17:19:39 34Z5N600_002 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tylko kanadyjskie typy: Silnik 
jest wyposażony w naklejkę 
w języku francuskim. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Zapoznaj się z funkcjami wszystkich elementów sterujących, 

POŁOŻENIE CZĘŚCI I ELEMENTÓW STERUJĄCYCH 
ROZRUSZNIK ZWROTNY 

i zapamiętać jak szybko zatrzymać silnik w nagłym wypadku. Przed 
rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy upewnić się, że operator 
otrzyma odpowiednie instrukcje. 
Nie wolno pozwalać dzieciom na obsługę silnika. Trzymać dzieci i 
zwierzęta z dala od strefy operacyjnej. 
Gazy spalinowe silnika zawierają toksyczny tlenek węgla. Nie wolno 
uruchamiać silnika bez dostatecznej wentylacji i w żadnym wypadku w 
pomieszczeniach zamkniętych. 
Podczas pracy silnik i spaliny stają się bardzo gorące. Podczas pracy 
silnik należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od budynków i innych 
urządzeń. Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych i nie umieszczać 
niczego na silniku podczas pracy. 

 

STANOWISKO ODZNAKI BEZPIECZEŃSTWA 

Ta plakietka ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami, aby pomóc 
zapobiec poważnym obrażeniom. Proszę to uważnie przeczytać. Jeśli 
naklejka oderwała się lub jest trudna do odczytania, należy skontaktować 
się z dealerem Hondy w celu jej wymiany. 

KOREK WLEWU OLEJU/ 
MIARKA OLEJU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOREK SPUSTOWY 

OLEJU ROZRUSZNIK 

ELEKTRYCZNY 
(dla typów z 
odpowiadającymi im 
sprzęt) 

URUCHAMIANIE ROZRUSZNIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLUGA IGNITACJI 

 
 
 

EXHAUST POT 

 

USS 

 
 
 
 

 

Benzyna jest wyjątkowo łatwopalna i wybuchowa. 
Przed tankowaniem należy wyłączyć silnik i 
pozostawić go do ochłodzenia. 

 
Toksyczny tlenek węgla jest zawarty w spalinach 
silnika. Nie biegać w terenie zamkniętym. 

 
 
 
 
 

KRAFTSTOFFHAHN POZIOM PODATKOWY 

 
Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2GERMANY 

                                                                                                                                                                       
     

  

KOREK WLEWU PALIWA 

ZBIORNIK PALIWA 

FILTRY 
POWIETRZ
NE 

KONTROLA SILNIKA 
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KONTROLE PRZEDROLNICZE 

 

SYSTEM ALERTÓW Olejowych (typy z odpowiednim 

wyposażeniem) 

System alarmów olejowych został zaprojektowany w celu zapobiegania 
uszkodzeniom silnika spowodowanym niedostateczną ilością oleju w 
skrzyni korbowej. Zanim poziom oleju w skrzyni korbowej spadnie poniżej 
granicy bezpieczeństwa, system Alarm Olejowy emituje sygnał akustyczny 
informujący o konieczności uzupełnienia oleju. 

 
System alarmów olejowych nie zastępuje kontroli oleju. Poziom oleju musi 
być sprawdzany przed każdym użyciem. 

CZY SILNIK JEST GOTOWY DO PRACY? 

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zmaksymalizować żywotność sprzętu, 
przed każdym użyciem należy sprawdzić stan silnika. Wszelkie usterki 
należy usuwać samodzielnie lub zlecać ich usunięcie serwisowi przed 
uruchomieniem silnika. 

 

Brzęczyk "Oil Alert" brzmi, gdy olej silnikowy musi być uzupełniony w 
skrzyni korbowej. Gdy rozlegnie się dźwięk brzęczyka, należy wyłączyć 
silnik i uzupełnić olej (patrz strona 9). 

 

 
Brzęczyk wskazuje niewystarczający poziom oleju. Eksploatacja silnika przy 
niewystarczającej ilości oleju może spowodować poważne uszkodzenia 
silnika. 

 
 
 

Przed rozpoczęciem kontroli przed uruchomieniem należy upewnić się, że 
silnik jest wypoziomowany, a wyłącznik silnika jest wyłączony. 

 

Przed uruchomieniem silnika należy zawsze sprawdzić następujące punkty: 
 

Sprawdzić ogólny stan silnika 

 

1. Sprawdzić, czy na zewnątrz i na spodzie silnika nie ma śladów wycieku 
oleju lub paliwa. 

 

2. Usunąć nadmierne zabrudzenia lub ciała obce, zwłaszcza wokół 
tłumika i przewodu rozruchowego. 

 
3. Szukajcie śladów uszkodzeń. 

 
4. Sprawdzić, czy wszystkie osłony i pokrywy są na miejscu i czy 

wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone. 
 

Sprawdzić silnik 

 

1. Sprawdzić poziom paliwa (patrz strona 8) Zaczynając od pełnego 
Zbiornik przyczynia się do eliminacji lub ograniczenia przerw w 
obsłudze serwisowej przy tankowaniu. 

 

2. Sprawdzić poziom oleju silnikowego (patrz strona 9) Obsługa silnika za pomocą 
Niski poziom oleju może spowodować uszkodzenie silnika. 

 

Alarm olejowy (w modelach z odpowiednim wyposażeniem) sygnalizuje 
konieczność uzupełnienia oleju silnikowego do skrzyni korbowej. Gdy 
zabrzmi brzęczyk, zatrzymaj silnik i uzupełnij olej. 

 

3. Sprawdzić element filtru powietrza (patrz strona 10). A brudny 
Wkład filtra powietrza blokuje przepływ powietrza do gaźnika, 
zmniejszając osiągi silnika. 

 

4. Sprawdzić sprzęt napędzany przez ten silnik. 
 

Wszelkie środki ostrożności i procedury, których należy przestrzegać 
przed uruchomieniem silnika, znajdują się w instrukcji obsługi 
urządzenia napędzanego tym silnikiem. 

 
 
 
 
 
 

NIEMCY3 

Niewłaściwa konserwacja tego silnika lub nieusunięcie 
problemu przed jego uruchomieniem może spowodować 
nieprawidłowe działanie, które może prowadzić do 
poważnych lub zagrażających życiu obrażeń. 

 
Zawsze przed każdą operacją należy przeprowadzić kontrolę i 
wyeliminować wszelkie problemy. 
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OPERACJA 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI 

 

Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z rozdziałem 
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA na stronie 2 i KONTROLE 
EKSPLOATACYJNE na stronie 3. 

 

 
Wszelkie środki bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy 
uruchamianiu, zatrzymywaniu lub obsłudze silnika, znajdują się w instrukcji 
obsługi urządzenia napędzanego przez silnik. 

 
Dźwignia sterująca 

URUCHOMIENIE SILNIKA 

 

1. Otworzyć zawór paliwowy (ustawiony na ON). 

FUEL TAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aby uruchomić silnik w stanie zimnym, należy ustawić dźwignię 
sterującą w pozycji CHOKE. 

POZIOM PODATKOWY 

 

Dźwignia sterująca służy do obsługi wyłącznika silnikowego, dławika i przepustnicy. 
 

OFF -------- Zatrzymaj silnik wyłączając zapłon. We wszystkich innych 
pozycjach dźwigni sterującej pozostawić włączony zapłon. 

 

MIN. -------- Do uruchamiania silnika na biegu jałowym. 
 

MAX. -------- Do ponownego uruchomienia ciepłego silnika i 
uruchomienia go na maksymalnej prędkości. 

 

CHOKE ------ wzbogaca mieszankę paliwową do rozruchu zimnego 
silnika. 

 
Przedstawiona tu dźwignia sterująca jest połączona z pilotem na 
urządzeniu napędzanym przez silnik. Informacje na temat zdalnego 
sterowania znajdują się w instrukcji obsługi odpowiedniego urządzenia. 

Aby uruchomić silnik w stanie ciepłym, należy pozostawić dźwignię 
sterującą ustawioną na MAX. 

 
Przedstawiona tu dźwignia sterująca jest połączona z pilotem na urządzeniu 
napędzanym przez silnik. Informacje na temat zdalnego sterowania znajdują 
się w instrukcji obsługi odpowiedniego urządzenia. 

 

3. Ustawić przełącznik silnika w pozycji ON. 
 

Urządzenia napędzane przez ten silnik mogą być wyposażone w 
być wyposażone w zdalny wyłącznik silnikowy. Informacje na temat 
zdalnego przełączania znajdują się w instrukcjach odpowiednich 
urządzeń. 

 
 
 
 
 
 

POZIOM PODATKOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4GERMAN 

 
Tlenek węgla jest toksyczny. Wdychanie tego gazu może 
spowodować utratę przytomności, a nawet śmierć. 

 
Unikaj miejsc lub działań, w których jesteś narażony na 
działanie tlenku węgla. 

LIGHTEN 

MAX. 

MIN. 

OFF 

ON 

LIGHTEN 

 

MAX. 
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4. Uruchomić rozrusznik. ZATRZYMANIE SILNIKA 

 

ROZRUSZNIK ZWROTNY 
 

Pociągnąć lekko za uchwyt startowy, aż wyczuwalny będzie opór, a 
następnie szybko pociągnąć za uchwyt. Delikatnie zwróć uchwyt 
startowy. 

Aby wyłączyć silnik w sytuacji awaryjnej, wystarczy przesunąć dźwignię 
sterującą do pozycji OFF. W normalnych warunkach należy stosować 
następującą procedurę. 

 
1. Ustawić dźwignię sterującą w pozycji OFF. 

 
Przedstawiona tu dźwignia sterująca jest połączona z pilotem na 
urządzeniu napędzanym przez silnik. Informacje na temat zdalnego 
sterowania znajdują się w instrukcji obsługi odpowiedniego urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nie należy dopuścić do tego, aby klamka rozruchowa odbijała się od 
silnika. Zwracaj go powoli, aby nie uszkodzić rozrusznika. 

 
STARTER ELEKTRYCZNY (typy z odpowiednim wyposażeniem): 

 
Rozrusznik elektryczny jest połączony z pilotem na urządzeniu 
napędzanym przez silnik. Informacje na temat zdalnego sterowania 
znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia. 

 
Przekręcić kluczyk wyłącznika silnika do pozycji START i przytrzymać go 
w tej pozycji do momentu uruchomienia silnika. 

 
Jeśli silnik nie uruchomi się w ciągu 5 sekund, należy zwolnić przycisk 
włącznika silnika i odczekać co najmniej 10 sekund przed próbą 
ponownego uruchomienia. 

 
 

2. Wyłączyć wyłącznik silnika (ustawić na OFF). 
 

Urządzenia napędzane przez ten silnik mogą być wyposażone w 
być wyposażone w zdalny wyłącznik silnikowy. Informacje na temat 
zdalnego przełączania znajdują się w instrukcjach odpowiednich 
urządzeń. 

 
3. Zamknąć zawór paliwowy (ustawiony na OFF). 

 
FUEL TAP 

 

 

Jeżeli rozrusznik elektryczny jest eksploatowany jednocześnie 
dłużej niż 5 sekund, nastąpi jego przegrzanie i możliwe jest jego 
uszkodzenie. 

 

Po uruchomieniu silnika należy zwolnić przycisk włącznika silnika, aby 
powrócił on do stanu ON. 

 

5. jeżeli dźwignia sterująca została ustawiona na CHOKE w celu 
uruchomienia silnika, należy stopniowo przesuwać ją w kierunku MAX. 
lub MIN. podczas rozgrzewania się silnika. 

 

Przedstawiona tu dźwignia sterująca jest połączona z pilotem na 
urządzeniu napędzanym przez silnik. Informacje na temat zdalnego 
sterowania znajdują się w instrukcji obsługi odpowiedniego urządzenia. 

POZIOM PODATKOWY 

 

NIEMCY5 

MAX. 

MIN. 

URUCHAMIANIE 

ROZRUSZNIKA 

POZIOM 

PODATKOWY 

OFF 

OFF 



05/04/18 17:19:39 34Z5N600_002 

 

 

 
REGULOWANIE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA 

 

Ustawić żądaną prędkość obrotową silnika za pomocą dźwigni sterującej. 
 

Przedstawiona tu dźwignia sterująca jest połączona z pilotem na 
urządzeniu napędzanym przez silnik. Informacje na temat 
Zalecenia dotyczące zdalnego sterowania i prędkości obrotowej silnika 
znajdują się w instrukcji obsługi odpowiednich urządzeń. 

 
POZIOM PODATKOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 NIEMCY 

MAX. 

MIN. 
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KONSERWACJA SILNIKA 

ZNACZENIE WŁAŚCIWEJ KONSERWACJI 

Dobra konserwacja jest niezbędna dla bezpiecznej, ekonomicznej i 
bezawaryjnej pracy. Przyczynia się on również do zmniejszenia 
zanieczyszczenia środowiska. 

Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub wybuchu, należy zachować 
szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu benzyny. Do 
czyszczenia części używać tylko niepalnego rozpuszczalnika, nie 
używać benzyny. Trzymać papierosy, iskry i płomienie z dala od 
wszelkich części paliwowych. 

Pamiętaj, że autoryzowany dealer serwisowy Hondy najlepiej zna Twój 
silnik i jest optymalnie przygotowany do prac konserwacyjnych i 
naprawczych. 
Aby zapewnić najwyższą jakość i niezawodność, do naprawy i wymiany 
należy używać tylko nowych oryginalnych części Hondy lub ich 
odpowiedników. 

 

 
 
 
 
 

Aby pomóc w prawidłowej konserwacji silnika, na kolejnych stronach 
zamieszczono harmonogram konserwacji, procedury rutynowych 
przeglądów oraz proste procedury konserwacji z wykorzystaniem 
podstawowych narzędzi ręcznych. Inne procedury konserwacyjne, które są 
trudniejsze lub wymagają specjalnych narzędzi, powinny 
Zostaw to wykwalifikowanemu personelowi, takiemu jak technik Hondy lub 
wykwalifikowany mechanik. 

 
Plan konserwacji jest ważny w normalnych warunkach eksploatacji. W 
przypadku eksploatacji silnika w trudnych warunkach, takich jak ciągła 
praca przy dużym obciążeniu lub wysokiej temperaturze, lub w wyjątkowo 
wilgotnych lub zapylonych warunkach, należy skonsultować się ze 
sprzedawcą usług serwisowych w celu uzyskania porady dotyczącej 
indywidualnych wymagań. 

 
Konserwacja, wymiana i naprawa urządzeń i systemów kontroli 

zanieczyszczeń może być wykonywana przez każdą firmę lub osobę 

zajmującą się naprawą silników, pod warunkiem stosowania części 

certyfikowanych zgodnie z normami EPA. 

 
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRAC KONSERWACYJNYCH 

Poniżej znajdują się niektóre z najważniejszych środków bezpieczeństwa 
Nie można jednak wymienić wszystkich możliwych zagrożeń, które mogą 
powstać podczas prac konserwacyjnych i opisać odpowiednie środki 
ostrożności. Tylko Ty możesz zdecydować, czy dana operacja powinna 
zostać wykonana, czy też nie. 

PLAN UTRZYMANIA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
◆ Zmieniać tylko typ wkładki do papieru. 

 

(1) Częstsze korzystanie z urządzenia w środowisku zapylonym. 
 
 
 
 
 

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub naprawczych należy 
upewnić się, że silnik jest wyłączony, aby wyeliminować kilka 
potencjalnych zagrożeń: 

(2) 
 
 
 
 

(3) 

Te prace konserwacyjne powinny być wykonywane przez sprzedawcę 
usług serwisowych, chyba że posiadają Państwo odpowiednie 
narzędzia i kwalifikacje techniczne. Procedury konserwacji można 
znaleźć w podręczniku warsztatowym Hondy. 

 
W przypadku użytku komercyjnego należy prowadzić rejestr godzin 
pracy w celu określenia prawidłowych częstotliwości konserwacji. 

- Zatrucie tlenkiem węgla w spalinach silnika. 

Przy pracującym silniku zawsze należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

- Oparzenia od dotykania gorących części. 

Przed dotknięciem jakichkolwiek części należy pozostawić silnik i 
układ wydechowy do ochłodzenia. 

- Urazy w wyniku kontaktu z częściami ruchomymi. 

Nie uruchamiaj silnika, jeśli nie zostaniesz poinstruowany, aby to 
zrobić. 

Najpierw zapoznaj się z instrukcją i upewnij się, że posiadasz niezbędne 
narzędzia i wiedzę. 

Niezastosowanie się do harmonogramu konserwacji może skutkować 
awariami, które nie są objęte gwarancją. 

 
 

Niewłaściwa konserwacja lub nieusunięcie problemu przed 
uruchomieniem może spowodować nieprawidłowe 
działanie, które może doprowadzić do poważnych lub 
zagrażających życiu obrażeń. 

 
Zawsze należy przestrzegać zaleceń/planów dotyczących 
przeglądów i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji. 

 
Jeżeli instrukcje i środki ostrożności dotyczące konserwacji 
nie będą dokładnie przestrzegane, istnieje ryzyko 
poważnych obrażeń lub utraty życia. 

 
Należy zawsze stosować się do procedur i środków 
ostrożności podanych w niniejszej instrukcji. 

NORMALNY OKRES 
UTRZYMYWANIA (3) 

Obsługa w każdym określonym 

przedziale miesięcznym lub 

godzinowym, w zależności od tego, 

co nastąpi wcześniej. 

PRZEDŁUŻENIE 

Przy 

każdym 

użyciu 

Pierw

szy 

miesią

c lub 

20 

Godziny: 

Co 3 

miesiąc

e lub 

50 

Godziny: 

Co 6 

miesięc

y lub co 

100 

Godziny: 

Co roku 

lub w 

całości 

300 

Godziny: 

Patrz 

stron

a 

Olej silnikowy Poziom 
napełnienia 

Sprawdź 

     9 

Zmiana      9 

Filtr powietrza Sprawdź      10 

Sprzątanie   (1)   

Zastąpić     ＊ 

Świeca zapłonowa Kontrola - 

zaprzestać 
działalności 

     10 

Zastąpić      

Ochrona przed 

iskrami (typy z 

odpowiednimi 

sprzęt) 

Sprzątanie      11 

Prędkość biegu 
jałowego 

Kontrola - 

zaprzestać 
działalności 

    (2) Warsztat- 

Podręczni
k 

Oczyszczanie zaworów Kontrola - 

zaprzestać 
działalności 

    (2) Warsztat- 

Podręczni
k 

komora spalania Sprzątanie Co 250 godzin (2) Warsztat- 

Podręczni
k 

Zbiornik paliwa 

u. -filtr 

Sprzątanie     (2) Warsztat- 

Podręczni
k 

Wąż paliwowy Sprawdź Co 2 lata 

(W razie potrzeby wymienić) (2) 

Warsztat- 

Podręczni
k 
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PALIWO UP 

 
Zalecane paliwo 

 
 
 
 

 
Ten silnik jest przeznaczony do pracy na benzynie bezołowiowej. 
Benzyna bezołowiowa wytwarza mniej osadów w silniku i na świecach 
zapłonowych oraz przedłuża żywotność układu wydechowego. 

Uzupełniać paliwo w dobrze wentylowanym pomieszczeniu przy 
wyłączonym silniku. Niech silnik ostygnie, jeśli już wcześniej pracował. 
Ostrożnie uzupełniać paliwo, aby uniknąć jego rozlania. Nie należy 
całkowicie napełniać zbiornika paliwa. Napełnić zbiornik do górnej granicy 
poniżej szyjki wlewu paliwa, aby pozostawić miejsce na ewentualne 
rozszerzenie paliwa. W zależności od warunków pracy konieczne może 
być obniżenie poziomu paliwa. Po zakończeniu tankowania należy mocno 
dokręcić korek wlewu paliwa. 

 
Nigdy nie tankować silnika w budynku, w którym opary benzyny mogą dotrzeć 
do płomieni lub iskier. Paliwo należy przechowywać z dala od świateł 
pilotowych, grilli, urządzeń elektrycznych, narzędzi elektrycznych itp. 

 

Rozlane paliwo stanowi nie tylko zagrożenie pożarowe, ale także 
powoduje szkody w środowisku naturalnym. Natychmiast wytrzeć 
rozlane paliwo. 

 

Informacje na temat paliw dotlenionych znajdują się na stronie 15 . 
 

OLEJ SILNIKOWY 
 

 

 
Paliwo może uszkodzić farbę i niektóre rodzaje tworzyw 
sztucznych. Należy uważać, aby nie rozlać paliwa podczas 
tankowania. Uszkodzenia spowodowane przez rozlane paliwo nie są 
objęte Ograniczoną Gwarancją Dystrybutora. 

 
Nigdy nie używaj zużytej lub brudnej benzyny lub oleju/petroli. 
Użyj mieszanki. Upewnij się, że do zbiornika paliwa nie dostanie się ani 
brud, ani woda. 
Podczas pracy pod dużym obciążeniem od czasu do czasu mogą być 
słyszalne lekkie stuknięcia lub dzwonienie (metaliczny dźwięk stukania). 
To nie jest powód do obaw. 

Olej jest czynnikiem decydującym o wydajności i żywotności silnika. Do 
silników czterosuwowych należy stosować olej silnikowy aktywowany 
myjnią. 

 
Zalecany olej 

Klasy lepkości SAE 

Należy stosować olej silnikowy 
do silników czterosuwowych, 
który spełnia lub przewyższa 
wymagania dla klasy serwisowej 
API SJ, SL lub równoważnej. 
Zawsze sprawdzaj etykietę 
serwisową API na zbiorniku oleju, 
aby mieć pewność, 

 
W przypadku stukania lub dzwonienia przy stałej prędkości obrotowej 
silnika przy normalnym obciążeniu, należy zmienić markę paliwa. Jeśli 

że zawiera litery SJ, SL lub ich 
odpowiednik 

TEMPERATURA OTOCZENIA 

Jeśli pukanie lub dzwonienie trwa nadal, należy skontaktować się z 
autoryzowanym punktem serwisowym Hondy. 

 

 
Eksploatacja silnika przy ciągłym stukaniu lub dzwonieniu może 
spowodować jego uszkodzenie. 

SAE 10W-30 jest zalecany do ogólnego stosowania. Inne lepkości 
wymienione w tabeli mogą być stosowane, jeśli średnia temperatura w 
danym obszarze mieści się we wskazanym zakresie. 

 

Praca silnika z ciągłym stukaniem lub dzwonieniem jest znana jako 
niewłaściwego użytkowania, a ograniczona gwarancja na dystrybucję nie 
obejmuje części uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania. 

 

1. Przy wyłączonym silniku i na równej powierzchni zdjąć korek 
wlewu paliwa i sprawdzić poziom paliwa. 

2. Tankowanie przy niskim poziomie paliwa. Nie wolno napełniać 
zbiornika paliwa powyżej górnej granicy. Wytrzeć rozlane paliwo 
przed uruchomieniem silnika. 

 

KOREK WLEWU PALIWA SZYJKA WLEWU OLEJU 

 
 
 
 
 
 
 

WYSOKI POZIOM 

 
 
 

 

8GERMAN 

 

Benzyna jest wysoce łatwopalna i wybuchowa, a podczas 
tankowania mogą się Państwo poparzyć lub poważnie zranić. 

Wyłączyć silnik i trzymać z dala od ciepła, iskier i płomieni. 
Wypełniają tylko na zewnątrz. 
Natychmiast wytrzeć rozlaną benzynę. 

Benzyna bezołowiowa 
 USA Pompa oktanowa numer 86 lub wyższy 

Z wyjątkiem USA Oktan badawczy numer 91 lub wyższy 
Pompa oktanowa numer 86 lub wyższy 
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LISTA 

USZCZELNIEŃ 

ŚRUBA 

SPUSTOWA 

OLEJU 

   

 

Sprawdzić poziom oleju4. Pewnie wkręcić korek wlewu oleju/klepak. 
 

Sprawdzić poziom oleju silnikowego przy wyłączonym silniku i w 
pozycji poziomej. 

 
NAKRĘTKA WLEWU OLEJU/ MIARKA OLEJU 

 

1. Zdjąć korek wlewu oleju/ suwak i wytrzeć do czysta. 
 

2. Założyć kapturek wlewu oleju / suwak w szyjce wlewu oleju bez 
wkręcania go, a następnie wyciągnąć go ponownie. Odczytać poziom 
oleju z miarki. 

 
3. Jeśli poziom oleju znajduje się w pobliżu lub poniżej dolnej granicy 

oznaczonej na miarce pomiarowej, należy wlać zalecany olej (patrz 
strona 8) do górnej granicy. Nie przepełniaj. 

 
 
 
 
 

WYSOKI 

POZIO

M 

 

 

ANKIETERA 

4. Pewnie wkręcić korek wlewu oleju/klepak. POZIOM 

 

OTWÓR WLEWOWY 

OLEJU 

KOREK WLEWU OLEJU/ MIARKA 

OLEJU 

 

 

 

 

WYSOKI POZIOM 

 

 

POZIOM DOLNY 

 

Eksploatacja silnika przy niskim poziomie oleju może spowodować 
jego uszkodzenie. 

 

Alarm olejowy (w modelach z odpowiednim wyposażeniem) sygnalizuje 
konieczność uzupełnienia oleju silnikowego do skrzyni korbowej. Gdy 
zabrzmi brzęczyk, zatrzymaj silnik i uzupełnij olej. 

 
Wymiana oleju 

 

Zużyty olej należy spuścić, gdy silnik jest ciepły. Ciepły olej spływa 
szybko i całkowicie. 

 

1. W celu zebrania oleju należy umieścić pod silnikiem odpowiedni 
pojemnik, a następnie wykręcić korek wlewu oleju/ miarkę, korek 
spustowy oleju i podkładkę. 

 

2. Pozostawić olej do całkowitego spuszczenia, następnie nałożyć nową 
podkładkę i dokręcić mocno śrubę spustową. 

 

Zużyty olej silnikowy musi być utylizowany w sposób przyjazny dla 
środowiska. Zalecamy, aby zużyty olej w szczelnym pojemniku był 
przekazywany do centrum recyklingu lub centrum obsługi klienta w celu 
odzysku. Zużytego oleju nie należy wyrzucać do odpadów, kanalizacji, 
odpływu lub na ziemię. 

 

3. Wlać zalecany olej (patrz strona 8) przy silniku leżącym poziomo, aż do 
osiągnięcia górnej granicy na miarce poziomu. 

Eksploatacja silnika przy niskim poziomie oleju może spowodować 
jego uszkodzenie. 

 

Alarm olejowy (w modelach z odpowiednim wyposażeniem) sygnalizuje 
konieczność uzupełnienia oleju silnikowego do skrzyni korbowej. Gdy 
zabrzmi brzęczyk, zatrzymaj silnik i uzupełnij olej. 
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LUFTFILTER PLUGA IGNITACJI 

 

Filtr zanieczyszczonego powietrza utrudnia przepływ powietrza do 
gaźnika, zmniejszając osiągi silnika. Jeśli silnik pracuje w bardzo 
zapylonym środowisku, filtr powietrza jest częściej 

Zalecane świece 
zapłonowe: 

BPR5ES (NGK) 
W16EPR-U (DENSO) 

PLAN KONSERWACJI wskazany do czyszczenia. 
 

Jeśli silnik jest eksploatowany z uszkodzonym wkładem filtra powietrza 
lub bez niego, do silnika przedostaną się zanieczyszczenia, 
powodując jego szybkie zużycie. Ten rodzaj uszkodzenia nie jest 
objęty ograniczoną gwarancją dystrybutora. 

 
Przegląd 

Zalecana świeca zapłonowa ma właściwą wartość cieplną dla normalnych 
temperatur pracy silnika. 

 

 
Nieprawidłowa świeca zapłonowa może spowodować uszkodzenie silnika. 

 
Aby zapewnić dobre osiągi, świeca zapłonowa musi mieć odpowiednią szczelinę w 
elektrodzie i być wolna od osadów. 

 
Zdjąć pokrywę filtra powietrza i sprawdzić wkłady filtrów. Wyczyścić lub 
wymienić zabrudzony wkład filtrujący. Uszkodzony element filtrujący 
należy zawsze wymieniać. 

1. Odłączyć złącze świec 
zapłonowych, oraz 
dowolny 
Usunąć zanieczyszczenia w 
obszarze świec zapłonowych. 

ŚWIECIEŻKA PLUGA 

 

Sprzątani
e 

 
1. Odkręć nakrętkę motylkową 

z pokrywy filtra powietrza i 
zdejmij pokrywę. 

 
2. Wyjąć wkłady filtrów 

powietrza. 
 

3. Usunąć piankowy element 
filtrujący powietrze z 
papierowego elementu 
filtrującego powietrze. 

 
WINGNUT 

 

 
POKRYWA FILTRA 
POWIETRZA 

 
 

PAPIEROWY ELEMENT 
FILTRUJĄCY POWIETRZE 

2. Świeca zapłonowa z 
Odkręcić klucz do świec 
zapłonowych 13/16 cala. 

 
3. Sprawdzić świecę zapłonową. 

Świecę zapłonową należy 
wymienić, jeśli jest uszkodzona 
lub mocno zabrudzona, jeśli 
podkładka uszczelniająca jest w 
złym stanie lub zużyte są 
elektrody. 

 
4. Szczelina w elektrodzie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEKTRODEKTROLA BOCZNA 

4. Sprawdzić oba wkłady 
filtrów powietrza i wymienić 
w przypadku ich 
uszkodzenia. 

PIANKOWY ELEMENT 
FILTRUJĄCY POWIETRZE 

Świeca zapłonowa o średnicy 0,70-0,80 mm 

Zmierzyć miernik czujnikowy drutu. Zmierzyć 
szczelinę między elektrodami   

Wkład papierowego filtra 
powietrza należy zawsze 
wymieniać w zaplanowanych 
odstępach czasu (patrz strona 
7). 

 
5. Wkłady filtrów powietrza należy czyścić podczas ich 

ponownego użycia. 

 
 

PODSTAWA FILTRA 
POWIETRZA 

Poprawić przez ostrożne 
wygięcie elektrody bocznej, 
jeśli to konieczne. 
Odległość elektrody 
docelowej: 0,70-0,80 mm 

 
5. Ostrożnie wyjąć świecę 

zapłonową z 

LISTA USZCZELNIEŃ 

 

 
   
   

Papierowy element filtrujący: Dotknij kilka razy elementu filtrującego na 
twardej powierzchni, aby usunąć zanieczyszczenia lub przedmuchać 
sprężonym powietrzem [nie więcej niż 207 kPa (2,1 kgf/cm)] od 
wewnątrz przez element filtrujący. Nigdy nie próbuj szczotkować brudu, 
ponieważ zostanie on wciśnięty we włókna. 

Wkręcić rękę, aby zapobiec 
wyrwaniu gwintu. 

 
6. Po zamontowaniu dokręcić świecę zapłonową za pomocą klucza do 

świec zapłonowych 13/16 cala w celu ściśnięcia tarczy. 
 

Wkład filtra piankowego: Oczyść w ciepłej wodzie z mydłem, wypłucz i 
dokładnie osusz. Lub oczyścić w niepalnym rozpuszczalniku, a następnie 
pozostawić do wyschnięcia. Wkład filtrujący należy umieścić w czystym 
miejscu 
Zanurzyć olej silnikowy, a następnie wycisnąć jego nadmiar. Jeśli w 
piance pozostanie zbyt dużo oleju, podczas rozruchu silnik będzie palił. 

 
6. Zanieczyszczenia z wnętrza obudowy filtra powietrza należy przetrzeć 

wilgotną szmatką i przykryć. Upewnij się, że żaden brud nie dostanie się 
do kanału powietrznego prowadzącego do gaźnika. 

 
7. Umieścić wkład filtra piankowego na wkładce papierowej i 

zamontować zmontowany filtr powietrza. 

7. Po zamontowaniu nowej świecy zapłonowej należy ją dokręcić o 
kolejne 1/2 obrotu w celu ściśnięcia tarczy. 

 
8. Zużytą świecę zapłonową należy dokręcić o 1/8 do 1/4 obrotu po 

zamontowaniu w celu ściśnięcia tarczy. 
 

 
Luźna świeca zapłonowa może przegrzać się i uszkodzić silnik. 
Przekręcenie świecy zapłonowej może uszkodzić gwint w głowicy 
cylindra. 

 
9. Umieścić złącze świec zapłonowych na świecy zapłonowej. 

 

8. zamontować pokrywę filtra powietrza i mocno dokręcić nakrętkę motylkową. 
 
 
 
 

KLUCZ DO ŚWIEC 
ZAPŁONOWYCH 
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OCHRONA PROMIENIOWA (typy z odpowiednim wyposażeniem) 

 
W zależności od typu silnika, ogranicznik iskrzenia jest montowany 
standardowo lub dostępny jako opcja dodatkowa. W niektórych obszarach 
nielegalna jest eksploatacja silnika bez urządzenia zatrzymującego iskry. 
Sprawdź lokalne prawa i przepisy. Iskrownik jest dostępny w 
autoryzowanych punktach serwisowych Hondy. 

 
Aby utrzymać zamierzoną funkcję ogranicznika iskier, musi on być 
serwisowany co 100 godzin. 

UŻYTECZNE WSKAZÓWKI I ZALECENIA 

URZĄDZENIA SAMOCHODOWE 

 
Przygotowanie do przechowywania 

Właściwe przygotowanie do przechowywania jest niezbędne do utrzymania 
bezawaryjnej pracy i dobrego wyglądu silnika. Poniższe kroki zapobiegają 
funkcji i wyglądowi 
Silnik dotknięty jest rdzą i korozją, co ułatwia jego ponowne uruchomienie 
po uruchomieniu. 

 

Kiedy silnik pracuje, tłumik jest gorący. Niech tłumik ostygnie przed 
serwisowaniem ogranicznika iskry. 

 
Usuwanie ogranicznika iskry 

 
1. Odkręcić trzy śruby 5 mm z osłony tłumika. 

 
2. Odkręcić śrubę 8 mm, odkręcić dwie nakrętki 8 mm, a następnie zdjąć 

osłonę tłumika, tabliczkę identyfikacyjną, tłumik i uszczelkę z butli. 
 

3. Zdjąć ogranicznik iskry z tłumika (uważać, aby nie uszkodzić sitka). 

AUSPUFFTOPF OSŁONA TŁUMIKA 

 
5 mm SCREW (3) 

 
 
 
 
 

USZCZELNIAJĄCY 

OGRANICZNIK ISKRY 

8 mm SCREW 

 
TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA 

8 mm NUT (2) 

Sprzątanie 

Jeśli silnik pracował, należy odczekać co najmniej pół godziny przed 
rozpoczęciem czyszczenia. Oczyścić wszystkie powierzchnie zewnętrzne, 
naprawić wszelkie uszkodzenia lakieru i nałożyć cienką warstwę oleju na 
części podatne na rdzę. 

 

 
Poprzez wąż ogrodowy lub mycie w myjce ciśnieniowej, woda może 
dostać się do filtra powietrza lub 
Penetrować otwór tłumika. Jeśli w filtrze powietrza znajduje się woda, 
element filtrujący zostanie nasycony i woda dostająca się do filtra 
powietrza lub tłumika może dostać się do cylindra i spowodować 
jego uszkodzenie. 

 
Paliwo 

Benzyna utlenia się i starzeje podczas długotrwałego przechowywania. 
Starzejąca się benzyna powoduje problemy z uruchomieniem i pozostawia 
lepkie resztki, które zatykają układ paliwowy. Jeśli benzyna w silniku 
starzeje się podczas przechowywania, gaźnik i inne elementy układu 
paliwowego mogą wymagać naprawy lub wymiany. 

 
Czas, przez jaki benzyna może pozostać w zbiorniku paliwa i gaźniku, nie 
powodując jego nieprawidłowego działania, zależy od takich czynników jak 
mieszanka paliwowa, temperatura przechowywania i poziom w zbiorniku 
paliwa (pół lub pełny). Powietrze w półpełnionym zbiorniku paliwa sprzyja 
starzeniu się paliwa. Bardzo wysokie temperatury przechowywania 
przyspieszają starzenie się paliwa. Problemy z paliwem mogą pojawić się 
po kilku miesiącach lub nawet wcześniej, jeśli benzyna w zbiorniku paliwa 
nie była świeża. 

 

Czyszczenie i sprawdzanie ogranicznika 

iskry 

 
1. Usunąć osady węgla olejowego z 

ekranu ogranicznika iskrzenia. Upewnij 
się, że sito nie jest uszkodzone. 
Wymień iskrownik, jeśli ma pęknięcia 
lub dziury. 

 

 
EKRAN 
OGRANICZNIKA 
ISKRY 

Uszkodzenia układu paliwowego lub problemy z wydajnością silnika 
spowodowane niedbałym przygotowaniem do przechowywania nie są objęte 
ograniczoną gwarancją dystrybutora. 

 
Dodaj specjalnie opracowany stabilizator benzynowy, aby wydłużyć okres 
przechowywania paliwa, lub całkowicie spuść zbiornik paliwa i gaźnik, 
aby uniknąć problemów ze starzeniem się paliwa. 

 

2. Zamontować uszczelkę, ogranicznik iskry, tłumik, tabliczkę znamionową i 
osłonę tłumika w odwrotnej kolejności niż przy demontażu. 
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Dodanie stabilizatora benzynowego w celu 

wydłużenia okresu przechowywania paliwa 

 
W przypadku dodania stabilizatora benzyny, należy napełnić zbiornik paliwa 
świeżą benzyną. Jeśli zbiornik jest wypełniony tylko do połowy, powietrze w 
nim zawarte sprzyja starzeniu się paliwa podczas jego przechowywania. 
Jeśli do tankowania używasz zapasowego pojemnika, upewnij się, że jest on 
zawsze napełniony świeżą benzyną. 

 
1. stabilizator benzynowy musi być dodany zgodnie z instrukcją producenta 

 
Olej silnikowy 

 
1. Wymienić olej silnikowy (patrz strona 9) 

 
2. Odkręcić świecę zapłonową (patrz str. 10). 

 
3. Wlać do cylindra łyżkę stołową (5-10 cm) czystego oleju silnikowego. 

 
4. Pociągnąć kilka razy za linkę rozruchową, aby rozprowadzić olej w cylindrze. 

 
5. Wkręć z powrotem świecę zapłonową. 

 

2. Po dodaniu stabilizatora benzyny należy uruchomić silnik na zewnątrz 
na 10 minut, aby upewnić się, że nieprzetworzona benzyna w gaźniku 
została zastąpiona przez przetworzoną benzynę. 

 
3. Wyłączyć silnik i zamknąć zawór paliwa (ustawiony na OFF). 

 
FUEL TAP 

6. Pociągnij powoli linę startową, aż do wyczucia oporu. (Tutaj znak 
indeksu na wentylatorze chłodzącym jest wyrównany ze 
znakiem indeksu na pokrywie wentylatora) 
Zamyka to zawory tak, aby do cylindra nie dostała się wilgoć. Delikatnie 
zwróć przewód rozruchowy. 

 
ZNAKI INDEXU 

 

FAN WHEEL 

 
 
 
 
 

 
POKRYWA MIĘDZYNARODOWA 

 

 
Opróżnianie zbiornika paliwa i gaźnika 

 

 

 
 

1. Pod gaźnikiem umieścić pojemnik dopuszczony do benzyny i użyć lejka, 
aby uniknąć rozlania się benzyny. 

 
2. Wyjąć korek spustowy i uszczelkę, a następnie wyjąć paliwo z urządzenia. 

Spuścić komorę pływakową do pojemnika dopuszczonego do benzyny. 
 

3. Otworzyć zawór paliwowy (ustawiony na ON). Pozwala to na 
odprowadzenie zawartości zbiornika paliwa przez komorę pływakową. 

Środki ostrożności w zakresie przechowywania 

Jeśli silnik ma być przechowywany z benzyną w zbiorniku paliwa i gaźniku, 
ważne jest, aby zmniejszyć ryzyko zapłonu oparów benzyny. Wybierz 
dobrze wentylowane miejsce do przechowywania z dala od sprzętu, który 
jest 
praca z płomieniami, np. piec, bojler wodny lub suszarka bębnowa. Należy 
również unikać obszarów, w których generowanie iskier 
Używane są silniki elektryczne lub narzędzia elektryczne. 

 
W miarę możliwości należy unikać pomieszczeń magazynowych o dużej 
wilgotności, ponieważ sprzyja to rdzy i korozji. 

 
Jeżeli zbiornik paliwa nie został całkowicie opróżniony, należy 
pozostawić kran paliwowy zamknięty (do wyłączenia), aby 
zapobiec ewentualnemu rozlaniu się paliwa. 

 
Ustawić urządzenie tak, aby silnik znajdował się w pozycji poziomej. 
Przechylenie może spowodować wyciek paliwa lub oleju. 

 
Po ochłodzeniu silnika i układu wydechowego należy przykryć silnik, aby 
chronić go przed kurzem. Gdy silnik i układ wydechowy są gorące, niektóre 
materiały mogą się zapalić lub stopić. Do ochrony przed kurzem nie należy 
używać folii z tworzywa sztucznego. Nieprzepuszczalna pokrywa 
zatrzymuje wilgoć wokół silnika, sprzyjając rdzy i korozji. 

 
 
 
 
 
 

SEALING 

 

 
ŚRUBA 
ROZŁADUNKOWA 

KOREK PALIWOWY 

ZAŁĄCZONY 

Jeśli dostępny jest akumulator dla typów z rozrusznikiem elektrycznym, należy 
go ładować raz w miesiącu podczas przechowywania silnika. 
Pomaga to przedłużyć żywotność baterii. 

 
 

KAMBER PŁYWOWY 
 

4. Po opróżnieniu komory pływakowej i zbiornika paliwa zamontować 
korek spustowy z uszczelką i mocno dokręcić. 

12 

 
 
 
NIEMCY 

 

Benzyna jest wysoce łatwopalna i wybuchowa, a podczas 
obchodzenia się z paliwem można się poparzyć lub poważnie 
zranić. 

Wyłączyć silnik i trzymać z dala od ciepła, iskier i płomieni. 
Z benzyną należy obchodzić się tylko na 
zewnątrz. Natychmiast wytrzeć rozlaną 
benzynę. 

OFF 
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Recommissioning 

Sprawdzić silnik zgodnie z opisem w rozdziale 
KONTROLE PRZED uruchomieniem niniejszej instrukcji (patrz strona 3). 

 
Jeżeli paliwo zostało opróżnione w trakcie przygotowania do 
przechowywania, należy napełnić zbiornik świeżą benzyną. Jeśli do 
tankowania używasz zapasowego pojemnika, upewnij się, że jest on 
zawsze napełniony świeżą benzyną. Benzyna utlenia się i starzeje z 
czasem, powodując problemy z uruchomieniem. 

 
Jeśli podczas przygotowania łożyska cylinder został pokryty warstwą 
oleju, podczas rozruchu silnik będzie na krótko dymił. To jest normalne. 

 
TRANSPORT 

 

Jeśli silnik pracował, przed załadunkiem urządzenia napędzanego 
silnikiem na pojazd transportowy należy odczekać co najmniej 15 minut, aż 
ostygnie. Jeśli silnik i układ wydechowy są gorące, może dojść do 
poparzenia, a znajdujące się w pobliżu materiały łatwopalne mogą się 
zapalić. 

 
Podczas transportu silnik należy utrzymywać w pozycji poziomej, aby 
zapobiec wyciekom paliwa. Przekręcić kurek paliwowy do pozycji OFF 
(patrz strona 5 ). 

ROZWIĄZYWANIE NIEOCZEKIWANYCH PROBLEMÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDOBÓR MOCY 

SILNIKA 

Możliwa przyczyna Korekta 

1. sprawdzić filtr 
powietrza. 

Wkład/kaseta 
filtracyjna 
zatkana. 

Wyczyścić lub wymienić 
wkład/kładzi filtrujące 
(S. 10). 

2. sprawdzić paliwo. Słabe paliwo: Silnik 
przechowywany bez 
uzdatniania lub 
opróżniania benzyny 
lub tankowany złym 
paliwem. 

Opuścić zbiornik 
paliwa i gaźnik (s. 
10). 
Uzupełnić świeżą 
benzynę (s. 8). 

3. przekazać silnik 
do 
autoryzowanego 
punktu 
serwisowego 
Hondy lub 
w podręczniku 
warsztatowym 
Spójrz w górę. 

Zatkany filtr paliwa, 
usterka gaźnika, 
usterka zapłonu, 
zablokowane 
zawory itp. 

W razie potrzeby 
należy wymienić lub 
naprawić uszkodzone 
elementy. 

NIEMCY13 

JUMPY MOTOROWE 

NIE WŁ. 

Możliwa przyczyna Korekta 

1. start elektryczny 
(typy z 
odpowiednim 
wyposażeniem): 
bateria i 
bezpiecznik 
Kontrola. 

Bateria rozładowana. Naładuj akumulator. 

Bezpiecznik wybuchł. Wymień bezpiecznik. 

2. sprawdzić punkty 
kontrolne. 

Otwarty kran paliwowy 
WYŁĄCZONY. 

Dźwignia w pozycji ON 
Przynieś. 

Udławienie otwarte. Ustawić dźwignię 
sterującą w pozycji 
CHOKE, jeśli 
silnik nie jest ciepły. 

Przełącznik silnika 
na OFF. 
(jeśli zgodnie z 
wyposażony) 

Ustawić przełącznik 
silnika w pozycji ON lub 
pokrętło sterowania 
gazem z pozycji OFF 
Wyprowadzić. 

3. sprawdzić poziom 
oleju silnikowego. 

Niski poziom oleju 
silnikowego (typy z 
alarmem olejowym). 

Zalecany olej do 
właściwego poziomu 
do zbiornika (s. 9). 

4. sprawdzić paliwo. Nie ma paliwa. Tankowanie (s. 8). 
Słabe paliwo: silnik 
przechowywany bez 
uzdatniania lub 
odprowadzania 
benzyny lub złej 
benzyny 
zatankowany. 

Opuścić zbiornik 
paliwa i gaźnik (s. 
12). 
Uzupełnić świeżą 
benzynę (s. 8). 

5. Odkręcić świecę 
zapłonową i 
sprawdzić. 

Świeca zapłonowa 
uszkodzona lub 
brudna, lub 
nieprawidłowa 
Odległość elektrody. 

Prawidłowa szczelina w 
elektrodzie lub świecy 
zapłonowej 
wymiana (s. 10). 

Świeca zapłonowa 
olejona paliwem 
(silnik zalany). 

Suche świece 
zapłonowe i reinsert. 
Silnik z silnikiem 
ustawionym na MAX. 
Uruchomić dźwignię 
sterującą. 

6. przekazać silnik do 
autoryzowanego 
punktu serwisowego 
Hondy lub 
zapoznać się z 
instrukcją obsługi. 
Spójrz w górę. 

Zatkany filtr paliwa, 
usterka gaźnika, 
usterka zapłonu, 
zatkane zawory 
i tak dalej 

W razie potrzeby 
należy wymienić lub 
naprawić uszkodzone 
elementy. 
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INFORMACJE TECHNICZNE I 
INFORMACJE DLA 
KONSUMENTÓW 

 
INFORMACJE TECHNICZNE 

 
Położenie numeru seryjnego 

Proszę się ubrać 
numer seryjny silnika, typ i datę 
zakupu poniżej. Informacje te są 
potrzebne przy zamawianiu części 
zamiennych, w przypadku pytań 
technicznych oraz do 

Powiązanie z pilotem zdalnego sterowania 

 
Jednostka sterująca jest wyposażona w otwór do mocowania kabli. 
Przymocować przewód z pełnego drutu, jak pokazano poniżej. Nie należy 
używać kabla z oplotem. 

KABEL Z PEŁNEGO 
DRUTU 

 

 
ZACISK KABLOWY 

 
5 × 16 mm SCREW 

Gwarancj
a. 

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO I 
TYPU SILNIKA 

 

 
Numer seryjny silnika: Typ      

silnika:                

 
-                   —    

 
 
 

POZIOM PODATKOWY 

Data zakupu: / /   KABEL Z PEŁNEGO DRUTU 

 
 

Przyłącza akumulatorów do rozruszników elektrycznych (typy z 

odpowiednim wyposażeniem) 
 

Należy stosować akumulator 12 V o wartości znamionowej 
amperogodzinnej wynoszącej co najmniej 18 Ah. 

 

Upewnij się, że bateria nie jest podłączona z odwrotną polaryzacją, 
ponieważ spowoduje to zwarcie w systemie ładowania baterii. Zawsze 
podłączaj dodatni (＋) przewód akumulatora przed ujemnym (-) przewodem 
akumulatora, aby narzędzia nie mogły spowodować zwarcia, jeśli podczas 
dokręcania dodatniego (＋) zacisku przewodu akumulatora dotrą do części 
uziemionej. 

 

 
1. Podłączyć dodatni ( ＋ ) przewód akumulatora do zacisku magnesu 

startera, jak pokazano na rysunku. 
2. Podłączyć ujemny (-) przewód akumulatora do śruby mocującej silnik, 

śruby ramy lub innego dobrego zacisku uziemienia silnika. 
3. Podłączyć dodatni ( ＋ ) przewód baterii do dodatniego ( ＋ ) 

bieguna baterii, jak pokazano na rysunku. 
4. Przewód ujemny (-) akumulatora podłączyć do ujemnego ( - ) 

bieguna akumulatora w sposób pokazany na rysunku. 
5. Nasmarować zaciski i końcówki przewodów. 

 
UJEMNY (-)BATTERIEKABEL  DODATNI (＋) PRZEWÓD BATERII 

 
 

 
Modyfikacje gaźnika do pracy na wysokości 

 
Na dużych wysokościach standardowa mieszanka paliwowo-powietrzna 
gaźnika jest zbyt bogata. Wydajność spada, ale zużycie paliwa wzrasta. 
Bardzo bogata mieszanka prowadzi również do zanieczyszczenia świecy 
zapłonowej i problemów z uruchomieniem. Przedłużona praca na 
wysokości, która nie mieści się w zakresie, dla którego ten silnik został 
uznany za odpowiedni, może prowadzić do zwiększenia poziomu emisji 
zanieczyszczeń. 

 
Osiągi silnika podczas pracy na dużych wysokościach można poprawić 
poprzez odpowiednie modyfikacje gaźnika. Jeśli silnik jest zawsze 
eksploatowany na wysokości powyżej 1500 m, nie należy 
Modyfikacje gaźnika należy zlecić sprzedawcy serwisowemu. Gdy silnik 
jest eksploatowany na dużych wysokościach z odpowiednimi 
modyfikacjami gaźnika, będzie on spełniał wszystkie wymagania 
stawiane przez producenta. 
normy emisji. 

 
Nawet przy modyfikacji gaźnika, moc silnika spada o około 3,5% na 300 m 
wzrostu wysokości. Bez modyfikacji gaźnika, wpływ wysokości na osiągi 
silnika jest jeszcze większy. 

 

 
Jeśli gaźnik został zmodyfikowany do pracy na dużych 
wysokościach, przy pracy na mniejszych wysokościach 
przygotowywana jest mieszanka zbyt chuda. 
Praca z gaźnikiem zmodyfikowanym na wysokości poniżej 1500 m 
może prowadzić do przegrzania silnika i poważnych jego uszkodzeń. 
W przypadku stosowania na niższych wysokościach, należy poprosić 
sprzedawcę o zresetowanie gaźnika do pierwotnej specyfikacji 
fabrycznej. 

 
 
 
 
 

 
W przypadku nieprzestrzegania prawidłowej procedury 
bateria może eksplodować i spowodować poważne 
obrażenia, jeśli 
spowodować przechodniów. 

 
Iskry, nagie płomienie, palące się papierosy itp. należy 
przechowywać z dala od baterii. 
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Paliwa wzbogacone w tlen 

 
Niektóre konwencjonalne benzyny są mieszane z alkoholem lub związkiem 
eteru. Wspólny termin dla takiej benzyny to "paliwa wzbogacone w tlen". 
Paliwa wzbogacone w tlen są stosowane na niektórych obszarach Stanów 
Zjednoczonych i Kanady w celu spełnienia norm czystego powietrza. 

 
Jeśli używasz paliwa natlenionego, upewnij się, że jest ono bezołowiowe i 
ma minimalną wymaganą liczbę oktanową. 

 
Przed użyciem paliwa natlenionego należy sprawdzić jego skład. W 
niektórych stanach/państwach informacja ta musi być podana na 
dystrybutorze paliwa. 

 
Zatwierdzone przez EPA proporcje natlenionych 
składników paliwa są podane poniżej: 

Informacje na temat systemu kontroli emisji 

 
Przyczyna emisji 

W procesie spalania powstaje tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory. 
Szczególnie ważna jest kontrola węglowodorów i tlenków azotu, ponieważ w 
pewnych warunkach reagują one ze światłem słonecznym i wytwarzają 
smog fotochemiczny. Tlenek węgla nie reaguje w ten sam sposób, ale jest 
toksyczny. 

 
Aby zredukować emisję tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów, 
Honda stosuje gaźniki beztłuszczowe i inne układy. 

 
US, California Clean Air Acts und Environment Kanada 

Przepisy EPA, Kalifornii i Kanady wymagają od wszystkich producentów 
udokumentowania działania i utrzymania ich systemów kontroli 
zanieczyszczeń. 

 

ETHANOL 

 
 
 

 
MTBE 

 
 

 
METHANOL 

 
 
 

 

(alkohol etylowy lub zbożowy) 10 % objętościowo 
Można stosować benzynę zawierającą 10 % obj. 
etanolu. Benzyna zawierająca etanol może być 
wprowadzana do obrotu pod nazwą gasohol. 

 
(eter metylo-trzeciorzędowy butylowy) 15 % 
objętościowo 
Można stosować benzynę zawierającą 15 % MTBE 
objętościowo. 

 
(metanol lub alkohol drzewny) 5 % obj. 
Benzyna o zawartości metanolu do 5 vol. 
% może być stosowany, jeśli zawiera również 
rozpuszczalniki i inhibitory korozji w celu ochrony 
układu paliwowego. Benzyna o zawartości 
metanolu większej niż 5 % obj. może powodować 
problemy z uruchomieniem i/lub wydajnością. 
Może on również uszkodzić metalowe, gumowe i 
plastikowe części układu paliwowego. 

Poniższe instrukcje i procedury muszą być przestrzegane, aby utrzymać 
emisje z Twojego silnika Hondy w granicach norm emisji spalin. 

 
Niewłaściwe interwencje i modyfikacje 

Niewłaściwa interwencja i zmiany w systemie kontroli zanieczyszczeń 
mogą prowadzić do wzrostu zanieczyszczeń powyżej prawnie 
dopuszczalnych limitów. Niewłaściwe interwencje obejmują 

 
Akceptacja lub modyfikacja dowolnej części układu wlotowego, 
paliwowego i wydechowego. 
Zmienić lub unieważnić połączenie regulatora lub mechanizm 
regulacji prędkości obrotowej tak, aby silnik pracował poza swoimi 
parametrami konstrukcyjnymi. 

 
Problemy, które mogą mieć negatywny wpływ na emisje 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy zlecić 
kontrolę i naprawę silnika sprzedawcy 

W przypadku zauważenia niepożądanych objawów eksploatacyjnych 
należy zmienić stację paliw lub rodzaj paliwa. 
Uszkodzenia układu paliwowego i problemy z wydajnością, wynikające 
z zastosowania paliwa natlenionego o wyższym stopniu wzbogacenia w 
tlen niż określony powyżej, nie są objęte ograniczoną gwarancją 
dystrybutora. 

 
Problemy z uruchomieniem lub zatrzymanie się 
po uruchomieniu. Cholernie bezczynny. 
Pożary lub dopalacz pod obciążeniem. 
Dopalacz (backfire). 
Czarne spaliny lub wysokie zużycie paliwa. 

 

Części zamienne 

Układy kontroli emisji spalin w Twoim silniku Hondy są projektowane, 
produkowane i certyfikowane zgodnie z przepisami EPA, Kalifornii i 
Kanady dotyczącymi emisji spalin. Z każdym 
Do prac konserwacyjnych należy w razie potrzeby używać oryginalnych 
części zamiennych Hondy. Te oryginalne części zamienne są produkowane 
według tych samych standardów, co części oryginalne, więc możesz być 
pewien ich przydatności i wydajności. Stosowanie części zamiennych, które 
nie odpowiadają oryginalnemu projektowi i jakości oryginalnych części 
zamiennych może zmniejszyć skuteczność całego układu kontroli emisji 
zanieczyszczeń. 

 

Producenci akcesoriów są odpowiedzialni za zapewnienie, że ich produkty 
nie mają negatywnego wpływu na kontrolę emisji. Producent lub replikator 
części musi zaświadczyć, że użycie tej części nie prowadzi do naruszenia 
przepisów dotyczących emisji. 

 

Konserwacja 

Postępuj zgodnie z harmonogramem konserwacji na stronie 7. Ten plan jest oparty na 
Załóżmy, że maszyna jest używana zgodnie z przeznaczeniem. Ciągła praca 
pod dużym obciążeniem lub w wysokich temperaturach, lub w wyjątkowo 
wilgotnym lub zapylonym środowisku będzie wymagała częstszej 
konserwacji. 

NIEMCY15 
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DaneAbscheidungsgrad  techniczne 

 
Silniki certyfikowane na okres trwałości emisji zgodnie z wymogami 
California Air Resources Board (Kalifornijskiej Rady ds. Zasobów 
Powietrznych) są wyposażone w etykietę/etykietę informacyjną o 
wydajności separacji. 

 
Wykres słupkowy pozwala na porównanie charakterystyki emisji spalin 
silników. Im mniejsza skuteczność separacji, tym mniejsze 
zanieczyszczenie powietrza. 

 
Specyfikacja trwałości zawiera informacje na temat okresu czasu, w którym 
zagwarantowana jest charakterystyka emisji zanieczyszczeń przez silnik. 
Termin opisowy oznacza okres użytkowania układu kontroli emisji spalin w 
silniku. Więcej informacji można znaleźć w Gwarancji systemu kontroli 
emisji. 

 
Termin opisowy Przedmiot Okres trwałości emisji 

Umiarkowany 50 godzin (0 -65 cm ) 
125 godzin (więcej niż 65 cm) 

Średnia 125 godzin (0 -65 cm ) 
250 godzin (więcej niż 65 cm) 

Rozszerzony 300 godzin (0 -65 cm ) 
500 godzin (więcej niż 65 cm) 

 
Etykieta informacyjna o efektywności separacji musi pozostać w silniku do 
momentu jego odsprzedaży. Przed uruchomieniem silnika należy 
zdemontować przyczepę. 

 
GXV340 

Długość × szerokość × 
wysokość 

433 × 382 × 406 mm 

Masa tara 31 kg 
Typ silnika Sterowany od góry czterosuwowy silnik 

jednocylindrowy 
Kubatura 
[Otwór × Udar] 

338 cm 
[82 × 64 mm] 

Najwyższa wydajność 6,6 kW (9,0 KM) przy 3.600 min (obr./min) 
Maksymalny moment 
obrotowy 

21,6 N-m (2,20 kgf-m) przy 2500 minutach 
(obr/min) 

Ilość napełnienia olejem 
silnikowym 

1,10 

Zbiornik paliwa - 
Zdolność produkcyjna 

2,1 

Zużycie paliwa 2.3 /h beài 3.000 min-1 (rpm) 
System chłodzenia Chłodzenie dmuchawą 
układ zapłonowy Tranzystorowy zapłon 

magnetoelektryczny 
Obroty wałka 
przekaźnikowego 

W kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara 

 
GXV390 

Długość × szerokość × 
wysokość 

433 × 382 × 406 mm 

Masa tara 32 kg 
Typ silnika Sterowany od góry czterosuwowy silnik 

jednocylindrowy 
Kubatura 
[Otwór × Udar] 

389 cm 
[88 × 64 mm] 

Najwyższa wydajność 7,6 kW (10,3 KM) przy 3 600 min (obr/min) 
Maksymalny moment 
obrotowy 

24,2 N-m (2,47 kgf-m) przy 2 500 min 
(obr./min) 

Ilość napełnienia olejem 
silnikowym 

1,10 

Zbiornik paliwa - 
Zdolność produkcyjna 

2,1 

Zużycie paliwa 2.5 /ma prędkość 3.000 min-1 (obr./min) 
System chłodzenia Chłodzenie dmuchawą 
układ zapłonowy Tranzystorowy zapłon magnetoelektryczny 
Obroty wałka 
przekaźnikowego 

W kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara 

 
Specyfikacje strojenia 

PRZEDŁUŻENIE SPECYFIKACJA KONSERWACJ
A 

Odległość elektrody 0,70-0,80 mm Patrz strona: 10 
Prędkość biegu 
jałowego 

1,400 ± 150 min (rpm) Prosimy o 
kontakt z 
autoryzowanym 
Dealer Hondy 

Prześwit zaworowy 
(zimny) 

WKŁAD: 0,15 ± 0,02 mm 
WYJŚCIE: 0,20 ± 0,02 mm 

Inne 
Specyfikacje 

Nie są wymagane żadne dodatkowe ustawienia. 
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Szybkie informacje 
referencyjne 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Schematy połączeń 

1-A SYSTEM ŁADOWANIA 
 

 
3 - SYSTEM ŁADOWANIA 

 

 
 

10-A SYSTEM ZAŁADUNKU 

 

WTYK PODSTAWOWY 
 

 

 
 
 
 

(1) WYŁĄCZNIK STOPU 
SILNIKA 

(9) BATERIA (12 V) 

 

 
OBWÓD ALARMOWY 
OLEJOWY 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

CEWKA ZAPŁONOWA 
ŚWIECY ZAPŁONOWEJ 
ZBYT DUŻY WYŁĄCZNIK 
SILNIKOWY 
OBWÓD ALARMOWY ZU 
OLEJ OBWÓD ALARMOWY 
ZU WYŁĄCZNIK STOPU 
SILNIKA PRZEŁĄCZNIK 
OSTRZEGAWCZY OLEJU 
BRZĘCZYKOWY 
PRZEŁĄCZNIK POZIOMU 
OLEJU 

(10) STARTER 
(11) MAGNETYCZNY PRZEŁĄCZNIK ROZRUCHOWY 
(12) CEWKA ŁADUNKOWA (LOADING COIL) 
(13) DIODE 
(14) DO ZAŁADUNKU 
(15) WYROK SĄDU 
(16) CONTROLLER 

 

  
 
 
 
 

OBWÓD ROZRUCHOWY 12 V 
 

 
 

Bl Czarny Br Brązowy 
Y Żółty O Orange 

Bu Niebieski Lb Jasnoniebieski 
G Zielony Lg Jasnozielony 
R Czerwony P Różowy 
W Biały Gr Szarość 

 

Paliwo BezołowiowyBenzin  (patrz strona 8) 
 USA Pompa oktanowa numer 86 lub wyższy 

Z 
wyjątkie
m 
USA 

Oktan badawczy numer 91 lub wyższy 
Pompa oktanowa numer 86 lub wyższy 

Olej silnikowy SAE 10W-30, API SJ lub SL, do użytku ogólnego 
Patrz strona 8. 

Świeca 
zapłonowa 

BPR5ES (NGK) 
W16EPR-U (DENSO) 

Konserwacja Przed każdym użyciem: 
Sprawdzić poziom oleju silnikowego. Patrz 
strona 9. Sprawdź filtr powietrza. Patrz strona 
10. 

Pierwsze 20 godzin: 
Wymień olej silnikowy. Patrz strona 9. 

Poniżej: 
Patrz harmonogram konserwacji na stronie 7. 
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INFORMACJA KONSUMENCKA 

 
Informacje dotyczące wyszukiwania sprzedawców/dealerów 

 
Stany Zjednoczone, Puerto Rico i Amerykańskie Wyspy Dziewicze: 

Połączenie (800) 426-7701 

Kanada: 

Honda Canada, Inc. 

715 Milner Avenue 
Toronto, ON 
M1B 2K8 

lub odwiedzić naszą stronę internetową: www.honda-
engines.com 

Telefon: (888) 
9HONDA9 

Bezpłatnie 

 

Kanada: 

Wezwanie (888) 9HONDA9 
lub odwiedzić naszą stronę internetową: www.honda.ca 

 

Dla obszaru europejskiego: 

zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 
http://www.honda-engines-eu.com 

 
 

Informacje dotyczące obsługi klienta 

 
Australia: 

Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd. 

1954-1956 Hume Highway Campbellfield Victoria 3061 

 
Personel dealera serwisowego składa się z wyszkolonych specjalistów. 
Możesz oczekiwać kompetentnych odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. 
Jeśli jesteś 

Telefon: 
Fax: 

(03) 9270 1111 
(03) 9270 1133 

Jeśli masz problem, który nie jest zadowalająco rozwiązany przez Twojego 
dealera, omów go z kierownictwem firmy. Kierownik konserwacji, kierownik 
lub właściciel może pomóc. W ten sposób można rozwiązać prawie 
wszystkie problemy. 

 
Stany Zjednoczone, Puerto Rico i Amerykańskie    Wyspy Dziewicze: Jeśli 
nie jesteś zadowolony z decyzji podjętej przez kierownictwo dealera, 
skontaktuj się z regionalnym dystrybutorem silników Hondy dla 
swojego regionu. 

 
Jeśli, po konsultacji z regionalnym dystrybutorem silników, nadal nie 
osiągnąłeś zadowalającego wyniku, możesz skontaktować się z biurem 
Hondy, jak wskazano. 

 
Wszystkie inne obszary: 

Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji podjętej przez kierownictwo dealera, 
skontaktuj się z biurem Hondy, jak wskazano. 

Dla obszaru europejskiego: 

Honda Europe NV. 

Europejskie Centrum Silnikowe 
 

http://www.honda-engines-eu.com 
 

Wszystkie inne obszary: 

Poproś o poradę dystrybutora Hondy w Twojej okolicy. 
 
 
 
 
 

 

《Honda-Geschäftsstelle》 

Jeśli piszesz lub dzwonisz, podaj te informacje: 
 

nazwa producenta urządzenia i numer modelu urządzenia, w którym 
zamontowany jest silnik 
Model silnika, numer seryjny i typ (patrz strona 14) 
Nazwa sprzedawcy, u którego zakupiono silnik 
Nazwisko, adres i osoba kontaktowa sprzedawcy, który serwisuje Twój silnik 
Data zakupu 
Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu Szczegółowy 
opis problemu 

 

Stany Zjednoczone, Puerto Rico i Amerykańskie Wyspy Dziewicze: 

American Honda Motor Co., Inc. 

Dział Urządzeń 
Energetycznych Biuro 
Relacji z Klientami 4900 
Marconi Drive 
Alpharetta, GA 30005-8847 

 

Lub przez telefon: (770) 497-6400, 8:30 - 20:00 EST 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 (888) 946-6329  

Po angielsku: (416) 299-3400 Kod obszaru Toronto 
Francuzi: (416) 287-4776 Kod obszaru Toronto 

Fax: (877) 939-0909 Bezpłatnie 
 (416) 287-4776 Kod obszaru Toronto 
 

http://www.honda-engines.com/
http://www.honda-engines.com/
http://www.honda.ca/
http://www.honda-engines-eu.com/
http://www.honda-engines-eu.com/
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Potwierdzenie wykonania konserwacji 
  

Roszczenia gwarancyjne dla tego urządzenia można zgłaszać tylko w przypadku wykonywania wymaganych 
prac konserwacyjnych (przez autoryzowany warsztat)! Po zakończeniu prac w każdym okresie serwisowym 

należy niezwłocznie przekazać nam zaświadczenie konserwacji (z podpisem i pieczątką)  1).                               
                                                                                                1) e-mailem na adres: service@probst-handling.com / faksem lub pocztą 
 

 
 

 

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

 

 

Użytkownik: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Typ urządzenia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr artykułu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nr urządzenia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Rok budowy: _ _ _ _ 
 
 

Czynności konserwacyjne po 25 godz. pracy 
Data: Rodzaj konserwacji: Firma wykonująca konserwację: 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ………………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

 

Czynności konserwacyjne po 50 godz. pracy 
Data: Rodzaj konserwacji: Firma wykonująca konserwację: 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ………………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ……………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ……………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

 

Czynności konserwacyjne 1x w roku 
Data: Rodzaj konserwacji: Firma wykonująca konserwację: 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ……………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ………………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 
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