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PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

1.   WPROWADZENIE 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje oraz opisy niezbędne do bezpiecznego 

użytkowania oraz konserwacji tej Maszyny. Dla Państwa własnego bezpieczeństwa przed 

odniesieniem obrażeń, zaleca się dokładnie zapoznać z wskazówkami bezpieczeństwa 

zawartymi w tej instrukcji oraz przestrzegania ich. 

2.   PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE 
Zagęszczarka przystosowana jest do zagęszczania luźnego, ziarnistego podłożą, żwiru, bruku, 

a także na wąskich przestrzeniach przy Budynkach, krawężników, oraz fundamentów. Zakres 

przeznaczenia sięga od zagęszczania rowów i płaszczyzn. aż po kostkę brukową. Urządzenie 

nie nadaje się do zagęszczania gruntu o wysokiej zawartości gliny. 

3.   WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
Podczas używania zagęszczarki należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, 
aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, odniesienia obrażeń ciała, czy też wzniecenia 
pożaru. 
Proszę zapoznać się z następującymi wskazówkami zanim przystąpią Państwo do użytkowania 
urządzenia i zachować je na przyszłość. 
Wskazówki dla Państwa własnego bezpieczeństwa są wyróżnione trójkątem ostrzegawczym, 
natomiast wskazówki odnośnie szkód mienia nie są oznaczone trójkątem ostrzegawczym. 
 

! NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Przy nieprzestrzeganiu tej wskazówki istnieje wysokie zagrożenie życia, bądź odniesienia 

ciężkich obrażeń 
 

! UWAGA 
Przy nieprzestrzeganiu tej wskazówki istnieje wysokie zagrożenie życia, bądź odniesienia 

ciężkich obrażeń. 

! OSTROŻNIE 

       Przy nieprzestrzeganiu tej wskazówki istnieje niskie bądź średnio-wysokie zagrożenie 
życia 

WSKAZÓWKA 

Przy nieprzestrzeganiu tej wskazówki istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia silnika bądź 

powstanie innych materialnych szkód.Poza tym niniejsza instrukcja obsługi zawiera 

wskazówki, które wyróżnione są wyrazem 
UWAGA. 



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

3.1 Bezpieczeństwo pracy 

! UWAGA 
Proszę się zapoznać z tą maszyną. Odpowiednie szkolenie jest niezbędne do bezpieczniej 

obsługi tej maszyny. Niewłaściwe użytkowanie, bądź obsługa przez niewyszkolony 

personel, może stanowić zagrożenie. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz 

podręcznik silnikowy i zapoznać się z elementami obsługi. 
Niedoświadczeni użytkownicy muszą zostać wyszkolone przez doświadczony personel. 

Dopiero wtedy mogą przystąpić do użytkowania tej maszyny. 

• Proszę NIGDY nie dopuszczać, by niedoświadczeni użytkownicy, jak i niepełnoletnie osoby 

obsługiwały maszynę. Użytkownicy tej maszyny muszą być świadomi ryzyka oraz związanymi 

z jej obsługą niebezpieczeństwami. 

• Proszę NIGDY nie dotykać silnika, bądź tłumika podczas pracy lub krótko po ustaniu pracy 

silnika. Te obszary bardzo się rozgrzewają i mogą spowodować oparzenia. 

• Proszę ZAWSZE używać oryginalnych akcesoriów. Używanie zastępczych narzędzi oraz 

akcesoriów, może prowadzić do nieprzewidywalnych obrażeń oraz szkód mienia 

• Proszę NIGDY nie używać maszyny bez osłony pasa. klinowego. Odkryte pasy klinowe 

stanowią źródło niebezpieczeństwa i mogą spowodować ciężkie obrażenia. 

• Proszę NIGDY nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. 

• Proszę ZAWSZE przed rozpoczęciem pracy z maszyną, upewnić się, że jej użytkownik 

zapoznany jest ze środkami ostrożności oraz metodami jej obsługi. 

• Proszę ZAWSZE - w razie konieczności - nosić odpowiednie akcesoria ochronne. 
 

- Ochronniki słuchu, w celu obniżenia ryzyka utraty słuchu 

- Maskę ochronną, w celu obniżenia ryzyka inhalacji niebezpiecznego pyłu. 

- Okulary ochronne, w celu obniżenia ryzyka uszkodzenia wzroku 

- Rękawice ochronne, podczas operowania chropowatym materiałem 

- Obuwie ochronne, tj. obuwie stabilne 

• Proszę ZAWSZE podczas pracy z tą maszyną nosić ochronniki słuchu. 

UWAGA 
Hałas może być szkodliwy dla zdrowia. Jeśli dopuszczalne natężenie dźwięku przekroczy 

poziom 85 dB(A), należy nosić ochronniki słuchu. 

• Proszę ZAWSZE zakręcać wieko zbiornika paliwowego, kiedy Maszyna jest wyłączona. 

• Proszę NIGDY nie używać dźwigni zasysacza w celu zatrzymania silnika. 

• Proszę ZAWSZE przechowywać maszynę odpowiednio przechowywać, kiedy nie jest 

używana. Proszę wybrać bezpieczne miejsce, tak, by maszyna nie mogła zostać 

uruchomiona przez nieodpowiednie osoby. Proszę nie zostawiać nieosłoniętego urządzenia na 

wolnym powietrzu, bądź w wilgotnym otoczeniu. 

• Proszę ZAWSZE przed uruchomieniem maszyny, sprawdzić czy elementy bezpieczeństwa 

oraz osłony są na swoim miejscu oraz działają zgodnie ze swoim przeznaczenie, 
 

- Proszę sprawdzić, czy ruchome elementy działają bez zarzutu i nie zacięły się lub nie 

są uszkodzone. Wszelkie części muszą funkcjonować bez zarzutu, by móc zapewnić 

bezpieczeństwo pracy.. 

- O ile w instrukcji nie podano inaczej, naprawę bądź wymianę uszkodzonych elementy 

bezpieczeństwa oraz części należy zlecić odpowiedniemu serwisowi. 

• Proszę ZAWSZE przed rozpoczęciem pracy przeczytać instrukcję obsługi. Wskazówki 

odnośnie niebezpieczeństw, ostrzeżeń oraz środków bezpieczeństwa należy koniecznie 
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przestrzegać, by zminimalizować ryzyko utraty zdrowia, szkód materialnych, bądź 

nieodpowiedniego serwisowania. 

3.2 Zasady bezpieczeństwa w obsłudze silników spalinowych 

!  UWAGA 

Silniki spalinowe stwarzają podczas pracy oraz tankowania wyjątkowe niebezpieczeństwo.        

Proszę zawsze czytać i przestrzegać wskazówki bezpieczeństwa z podręcznika silnikowego 

oraz instrukcji obsługi. W przypadku nieprzestrzegania ich, istnieje ryzyko odniesienia 

ciężkich, bądź śmiertelnych obrażeń. 

 Proszę NIE pozostawiać maszyny uruchomionej w pomieszczeniach zamkniętych, 

spaliny silnika zawierają trujący tlenek węgla. Przebywanie w otoczeniu zawierającym 

tlenek węgla może  prowadzić do utraty przytomności oraz śmierci. 

 Proszę NIE używać maszyny w pobliżu otwartego ognia. 

 Proszę NIE palić w trakcie używania maszyny. 
 Proszę ZAWSZE kontrolować przewody paliwowe, zakrętki oraz zbiornika paliwa, w 

celu nieszczelnych miejsc, bądź rys. W przypadku występowania takich szkód 

,maszyna nie może zostać uruchomiona. 
 Proszę NIGDY nie tankować urządzenia, kiedy silnik pracuje, bądź jest jeszcze 

rozgrzany. 
 Proszę ZAWSZE napełniać paliwo w dostatecznie wentylowanych pomieszczeniach.. 
 Proszę NIE tankować urządzenia w pobliżu otwartego ognia. 
 Proszę NIE palić podczas tankowania. 
 Proszę NIE rozlewać paliwa podczas tankowania. 
  Proszę ZAWSZE zwracać uwagę, by po zatankowaniu zakrętka baku znajdowała się 

na swoim miejscu oraz była dobrze domknięta. 
 
3.3 Bezpieczeństwo serwisowania 

!  UWAGA 
Nieodpowiednia konserwacja bądź nieprzestrzeganie lub nie usunięcie usterki, może 

podczas pracy spowodować powstanie źródła niebezpieczeństwa. Proszę używać 

wyłącznie regularnie konserwowanych maszyn. Wyłącznie w ten sposób, mogą Państwo 

być pewni, że używają państwo urządzenia w bezpieczny, gospodarny oraz bezawaryjny 

sposób. 

       Proszę NIE czyścić, konserwować, konfigurować, bądź naprawiać maszyny w czasie 

pracy silnika Ruchome elementy mogą spowodować ciężkie obrażenia. 

       Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i naprawczych, należy ZAWSZE 

wyciągnąć świece zapłonową. Zapobiega to przypadkowemu rozruchowi. 

       Proszę NIE używać benzyny bądź innych łatwopalnych środków do czyszczenia 

maszyny. Opary paliwa, bądź rozpuszczalników mogą spowodować eksplozję. 

       Proszę NIE umieszczać w pobliżu tłumika papieru, papy, bądź podobnego 

materiału. Gorący tłumik może stanowić źródło pożaru. 

       Uszkodzone, bądź zużyte części maszyny, należy ZAWSZE wymienić przez 

oryginalne części zamienne. 

       Naklejki na maszyny ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Proszę ZAWSZE 

utrzymywać 
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    maszynę w czystości oraz w miarę potrzeby wymienić uszkodzone naklejki. 

3.4   Użyte symbole 

WSKAZÓWKA 

Maszyna w stanie nowości fabrycznej, występuje bez oleju silnikowego. Przed pierwszym 

rozruchem należy najpierw uzupełnić olej. Nieprzestrzeganie tego może doprowadzić do 

nieodwracalnych szkód silnika. 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
* Spaliny silnika zawierają trujący tlenek węgla. Proszę nie używać 

maszyny w zamkniętych pomieszczeniach. 

* Proszę przed rozruchem zapoznać się z podręcznikiem silnikowym. 
* Proszę chronić silnik przed iskrami, płomieniami oraz przegrzaniem. 

* Benzyna jest łatwopalna i stanowy zagrożenie wybuchu. Przed 

tankowaniem, proszę wyłączyć silnik i odczekać, aż ochłonie. 

UWAGA! 

* Przed rozruchem, proszę zawsze czytać i przestrzegać załączonych. W 

przeciwnym razie istnieje podwyższone ryzyko odniesienia obrażeń. 

* Proszę podczas używanie maszyny zawsze nosić ochronniki słuchu 

oraz okulary ochronne. 

* Proszę pracować zawsze z zamontowaną osłoną pasa klinowego. W 

przeciwnym razie istnieje podwyższone ryzyko odniesienia obrażeń. 

* Powierzchnia maszyny podczas pracy silnie się nagrzewa! 

OSTROŻNIE! 

 

 



UŻYTE SYMBOLE   

ELEMENTY MASZYNY 

                        PRZEPUSTNICA 
                 Żółw’– oznacza wolno lub bieg jałowy 

                                                              „Królik“ – oznacza pełen gaz lub bieg szybki 
 

    TABLICZKA ZNAMIONOWA 
Zawierająca, takie dane jak: model, rok produkcji i     

numer seryjny. Proszę zawsze podawać te dane przy 

zamawianiu części zamiennych, bądź przy informacjach 

serwisowych

        4.    ELEMENTY MASZYNY 

Zagęszczarka 
A) Pas klinowy/osłona pasa klinowego 

B) Śruba zaciskowa pasa klinowego 

C) Śruby mocujące silnik 

D) Uchwyt/uchwyt do transportu 

E) Płyta 
F) Wzbudnica 
G) Konsola 

H) Silnik napędowy 
I) Składny pałąk prowadzenia maszyny 
J) Dźwignia regulacji gazu 

Silnik 
1 Rozrusznik 

2 Rozrusznik linkowy 

3 Rozrusznik wsteczny 

4 Dźwignia zasysacza 

5 Kurek paliwowy 

6 Filtr powietrza 

7 Świeca zapłonowa 

8 Tłumik 

9 Przepustnica 

10 Wieko zbiornika paliwowego 

11 Zbiornik paliwowy 

12 Śruba spuszczania oleju 

13 Zakrętka wlewu olejowego / miara 

14 Przykrywka filtra powietrza 

15 Papierowy wkład filtra 

16 Wkład filtra z tworzywa piankowego 

17 Uszczelka 

18 Uszczelka promieniowa 

19 Zbiornik osadowy 

20 Klucz do świecy zapłonowej 

21 Adiustacyjna śruba przepustnicy 



TRANSPORT 

5.   TRANSPORT 

! UWAGA 
Przed przystąpieniem do transportu, bądź przechowywaniem maszyny w zamkniętym 

pomieszczeniu, należy pozwolić maszynie ochłonąć, by uniknąć ryzyka poparzenia oraz 

wzniecenia pożaru. Należy się także upewnić, że nie maszyna nie stanowi ryzyka dla 

osób, przez możliwość przewrócenia, bądź zsunięcia się oraz przez możliwe uderzenie 

opadającymi lub unoszącymi się elementami maszyny. 

• Proszę zamknąć kranik paliwowy (5), tzn. ustawić go w pozycji „OFF“ i wypoziomować 

urządzenie poziomo, by uniemożliwić wyciek oleju, bądź paliwa. 

• W celu przetransportowania maszyny na dłuższe dystanse, należy całkowicie opróżnić 

zbiornik paliwa (11). 

• Maszynę należy podczas transportu odpowiednio zabezpieczyć przed poruszaniem i 

przewróceniem się. 

WSKAZÓWKA 

W celu załadowania oraz przetransportowania zagęszczarek za pomocą podnośnika, należy 
zabezpieczyć maszynę odpowiednimi zaciskami. 
Rampa załadowcze muszę być odpowiednio nośne oraz stabilne. 

5.1 Podnoszenie maszyny 

Bez podnośnika: 
• Wyłączyć silnik 

• Podnieść maszynę w dwie osoby za odpowiednie uchwyty (D) z przodu i z tyłu urządzenia.. 

! OSTROŻNIE 

By uniknąć obrażeń kręgosłupa przy podnoszeniu dużych ciężarów, proszę unikać 

pochylania pleców i unosić ciężar wyłącznie przy wykorzystaniu siły nóg. 

Należy wziąć pod uwagę następujące kryteria: 
* Proszę stać jak najbliżej, przodem do maszyny 

* Proszę rozstawić stopy min. na szerokość ramion 

* Proszę zwrócić uwagę by stopy w całości i pewnie stały na ziemi 

* Proszę napiąć mięśnie brzucha, nie zatrzymując powietrza. 

* Proszę podnosić ciężar wyłącznie siłą nóg (zgiąć nogi, kąt kolana nie mniejszy niż 90°) 

* Proszę podczas podnoszenia plecy utrzymać w pozycji prostej 

* Proszę nie unosić ciężaru gwałtownym ruchem 

* Proszę unikać przekręcenia kręgosłupa 

Przy wykorzystaniu podnośnika: 
•  Proszę umieścić odpowiednie haki na uchwytach (D) i ostrożnie unieść maszynę, by uniknąć 

ryzyka powstania obrażeń. 
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TRANSPORT UŻYTKOWANIE 

MASZYNY 

WSKAZÓWKA 

Proszę przed uniesieniem maszyny upewnić się, że instalacja podnosząca jest sprawna i może 

bez problemu udźwignąć ciężar maszyny (patrz „Szczegółowy opis techniczny”). 

5.2 Przechowywanie 
Przechowywanie zagęszczarki na okres równy, bądź dłuższy od miesiąca: 
• Proszę usunąć bród oraz kamienie z płyty (E) 

• Proszę wyczyścić filtr powietrza (6), a w razie silnego zabrudzenia, bądź uszkodzenia, 

wymienić 

• Proszę dokładnie oczyścić żebra głowicy cylindra 

• Proszę wymienić olej 

• Dalsze wskazówki odnośnie przechowywania maszyny, znajda Państwo w podręczniku 

silnikowym. (rozdział „Przechowywanie i Transport”) 

• Proszę osłonić płytę wibracyjną oraz silnik przed kurzem i przechowywać je w suchym i 

czystym miejscu 

6.   UŻYTKOWANIE MASZYNY 

UWAGA 
Proszę uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa. 

6.1 Zalecane paliwo 
Silnik maszyny przystosowany jest wyłącznie do bezołowiowej benzyny o liczbie oktanowej 91 

lub wyższej. Proszę używać wyłącznie świeżego i czystego paliwa. Woda, bądź inne 

zanieczyszczenia w paliwie powodują uszkodzenie instalacji paliwowej. 

(Ilustr. 3) 
Pojemność zbiornika paliwowego: 3,6 L 

Proszę zawsze tankować w przewiewnym miejscu, przy wyłączonym silniku. Jeśli silnik 

bezpośrednio przed tankowaniem był w użyciu, należy najpierw odczekać, aż ochłonie. Proszę 

nigdy nie tankować silnika w pomieszczeniach, gdzie opary paliwowe mogą mieć kontakt z 

płomieniem, bądź iskrami. 

!  UWAGA 

Benzyna jest wyjątkowo łatwo palna oraz stwarza zagrożenie eksplozją. Obchodząc się 

nieuważnie z benzyną, można uleć poparzeniom oraz innym ciężkim obrażeniom. 
• Proszę wyłączyć silnik oraz zabezpieczyć go przed nadmierną temperaturą, iskrami oraz 

otwartym ogniem. 

• Proszę tankować maszynę wyłącznie na wolnym powietrzu. 

• Rozlane paliwo należy niezwłocznie zebrać i usunąć. 



UŻYTKOWANIE MASZYNY 

6.2 Przed przystąpieniem do użytkowania 

WSKAZÓWKA 

Przed pierwszym rozruchem należy uzupełnić olej w silniku. Nieprawidłowe uzupełnienie oleju 

może doprowadzić do nie odwracalnych szkód silnika. W tym wypadku zarówno sprzedawca, 

jak i producent odmawiają udzielenia gwarancji. 

(Ilust. 4 + 14) 
• Proszę używać olej silnikowy typu 10W-30 lub 10W-40. 

• Proszę usunąć zakrętkę wlewu olejowego (13) przy silniku. 

• Proszę napełnić zbiornik olejem silnikowym, aż do poziomu gwintu wlewu (dolny kant otworu 

zbiornika na olej silnikowy - ok. 0,6 L). Proszę nie przepełnić zbiornika! 

Proszę przed rozruchem silnika sprawdzić: 
• Czy nie ma wycieków oleju z silnika i wibratora wzbudnicy 

• Stan amortyzatorów 

• Stan oleju silnikowego i oleju w wzbudnicy 

• Stan paliwa napędowego – zbiornik powinien byc co najmniej półpełny. 

• Stan fltra powietrza 

• Stan instalacji paliwowej 

• Zewnętrzne połączenia śrubowe oraz kół pasowych względem mocnego dociśnięcia. 

6.3 Rozruch silnika (Ilustr. 5 – 10) 
• Proszę otworzyć kurek paliwowy (5), przekręcając go w prawo. 

• Proszę w stanie zimnym przełożyć dźwignię zasysacza (4) w lewo na „CLOSE / 

ZAMKNIĘTY“. 

• Proszę w stanie ciepłym przełożyć dźwignię zasysacza (4) w prawo na „OPEN / OTWARTY“ i 

pozostawić go w tej pozycji. 

• Proszę przesunąć przepustnicę (9) trochę w lewo. 

• Proszę ustawić rozrusznik (1) na „ON / WŁĄCZONY“. 

• Proszę lekko pociągnąć za rozrusznik linkowy (2), aż wyczuwalny będzie opór, a następnie 

energicznie pociągnąć linką i pozwolić jej powoli wrócić. 

• Proszę otworzyć dźwignię zasysacza (4) w trakcie rozgrzewania się silnika. 

• By rozpocząć pracę, proszę całkowicie otworzyć przepustnicę (9), bądź ustawić ją na 

wymaganej liczbie obrotów. 

6.4 Zatrzymanie pracy silnika (Ilustr. 11 – 13) 
• Proszę ustawić przepustnice (9) w prawo, na pozycje biegu jałowego – „SLOW / POWOLI“. 

• Proszę ustawić rozrusznik (1) w pozycji „OFF / WYŁĄCZONY“. 

• Proszę następnie zamknąć kurek paliwowy (5), przekręcając go w lewo na pozycję „OFF / 

WYŁĄCZONY“. 

6.5 Obsługa 
Proszę ustawić moc silnika na maksymalne obroty, proszę w tym celu użyć dźwignię regulacji 

gazu (J). Wówczas płyta, przy normalnej prędkości, zacznie przemieszczać się samoczynnie do 

przodu. Podczas pracy na wzniesieniach, proszę pchnąć zagęszczarkę lekko do przodu. 

Podczas pracy na terenie opadającym, proszę ograniczyć prędkość, poprzez przytrzymywanie 

maszyny. 
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UŻYTKOWANIE MASZYNY 

UWAGA 
Proszę najeżdżać na wzniesienia wyłącznie od dołu. Wzniesienie, które bezproblemowo można 

pokonać pod górę, jest także z góry łatwe do pokonania. Osoba obsługująca maszynę nie może 

nigdy stać po stronie możliwego upadku maszyny. 

WSKAZÓWKA 

Nie wolno przekraczać maksymalnego poziomu nachylenia 20°. Przekroczenie tej wartości 

spowoduje niesprawność układu smarującego, co w następstwie prowadzi do uszkodzenia 

ważnych elementów silnika. 

Wskazówki dla wydajnego zagęszczania gruntu: 
• By osiągnąć optymalny efekt zagęszczenia, należy przeprowadzić 3-4 podejścia, zależnie od 

właściwości gruntu, tj. wilgotność, gęstość, itd. 

• Grunt z za dużą wilgotnością, może uniemożliwić odpowiednie zagęszczenie. Proszę 

pozwolić gruntowi przed obróbką dostatecznie wyschnąć. 

• Bardzo suchy grunt, z kolei, będzie podczas pracy rozrzucał dużo kurzu i pyłu. Przez 

odpowiednie nawilżenie gruntu, można uzyskać lepszy efekt obróbki oraz zmniejszyć 

eksploatacje filtra powietrza. 

WSKAZÓWKA 

Proszę nie stosować zagęszczarki w celu zagęszczenia betonu, bądź innych twardy podłoży. W 

takich przypadkach urządzenie zamiast wibrować, uderza o grunt, co powoduje uszkodzenia 

płyty oraz silnika. 
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7.   KONSERWACJA 

7.1 Plan konserwacyjny 
Proszę zachować poniższą tabelę konserwacyjną! Więcej informacji znajdą Państwo w 

podręczniku silnikowym. 
 

Czynność Codziennie, 
przed 
rozruchem 

Po 
pierwszych 

20 godz. 

pracy 

Co 2 
tygodnie, 

bądź 50 

godz. 

roboczych. 

Co miesiąc, 

bądź 100 

godz. 

roboczych. 

Co rok, 

bądź 300 

godz. 

roboczych 

Skontrolować zbiornik paliwowy: 
- stan zapełnienia 
- szczelność 
- przewody 
- wieko 

X     

Elementy układu 

filtrującego 
Sprawdzić/ 

wyczyścić 
X     

Wymienić     X 

Skontrolować czy zewnętrzne 

śruby są dokładnie dokręcone 
X     

Skontrolować zewnętrzne 

elementy maszyny: 
- dźwignię regulacji gazu 
- stelaż silnika 
- osłonę pasa klinowego 
- centralne zawieszenie 
- wzbudnicę/połączenie płyty 

X     

Stan oleju 

silnikowego 
Sprawdzić X     
Wymienić  X  X  

Pas klinowy Sprawdzić/ 

ustawić 
  X   

Wymienić    X  
Nasmarować 

dyszel 
    X  

Oczyścić 
zbiornik 
osadowy 

    X  

Świeca 

zapłonowa 
Sprawdzić/ 

wyczyścić 
   X  

Wymienić     X 

Olej wzbudnicy Sprawdzić      x  X   
Wymienić     X 
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7.2 Wymiana oleju 

Kontrola poziomu oleju (Ilustr. 14) 
Proszę sprawdzić poziom oleju silnikowego przy wyłączonym oraz wypoziomowanym silniku. 
• Proszę zdjąć zakrętkę wlewu olejowego / miarę (13) i oczyścić. 

• Proszę wprowadzić miarę poziomu oleju z powrotem do otworu zbiornika oleju, nie wkręcają 

go, a następnie wyciągnąć i odczytać poziom oleju. 

• Jeśli poziom oleju znajduje się blisko, bądź poniżej dolnego oznaczenia „L“ na miarce, należy 

uzupełnić zbiornik odpowiednim olejem, aż do górnego oznaczenia „H“ na miarce (dolny kant 

wlewu). Proszę nie przepełnić zbiornika! 

• Proszę przywrócić zakrętkę wlewu olejowego / miarę na swoje miejsce i dokładnie dokręcić. 

WSKAZÓWKA 

Zbyt nisko poziom oleju może spowodować szkody silnika. W tym wypadku zarówno 

sprzedawca, jak i producent odmawiają udzielenia gwarancji. 

Wymiana oleju silnikowego (Ilustr. 15) 
• Proszę spuścić olej z ciepłego silnika. Proszę w tym celu rozgrzać silnik to temperatury ciała i 

wyłączyć maszynę. 

• Proszę usunąć zabrudzenia z obszarze wlewu (13) oraz śruby spuszczania oleju (12). 

• Proszę pod śrubę spuszczania oleju (12) podstawić odpowiednio duży pojemnik na zużyty 

olej. 

• W celu spuszczenia oleju z silnika, proszę usunąć zarówno zakrętkę wlewu olejowego / miarę 

(13) oraz śrubę spuszczania oleju (12). 

UWAGA 
Zużyty olej silnikowy należy ekologicznie zutylizować. Zaleca się oddanie zużytego oleju, w 

szczelnym pojemniku, w punkcie recyklingu, bądź miejscu kolekcjonowania zużytego oleju. 

Proszę nie wylewać zużytego oleju do śmietnika, kanalizacji, odpływu, bądź na ziemię. 

• Proszę umieścić śrubę (12) na swoim miejscu i dokładnie ją dokręcić. 

• Proszę uzupełnić poziom oleju, odpowiednim olejem przy wypoziomowanym silniku, aż do 

górnego oznaczenia „H“ na miarce (dolny kant wlewu). Ilość oraz rodzaj oleju proszę 

odczytać z działu „Szczegółowe dane techniczne”. 

• Proszę przywrócić zakrętkę wlewu olejowego / miarę na swoje miejsce i dokładnie dokręcić. 

7.3 Filtr powietrza 
Filtr powietrza (6) jest wyposażony w dwa wkłady filtrujące. Częste czyszczenie filtra, zapobiega 

awariom tłumika. 

Czyszczenie filtra / wymiana wkładów filtrujących. (Ilustr. 16) 
 Proszę odkręcić nakrętkę, zdjąć przykrywę filtra (14) i skontrolować, czy nie zawiera dziur, 
        bądź rys. Uszkodzone elementy należy wymienić. 
 Proszę zetrzeć zabrudzenia z wewnętrznej strony obudowy filtra, za pomocą czystej i 
        wilgotnej ścierki. 
 Proszę odkręcić wewnętrzną nakrętkę i wyciągnąć elementy filtra powietrza. 
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 Proszę ostrożnie oddzielić wkład z tworzywa piankowego (16) od wkładu papierowego 

(15). 
 Proszę skontrolować, czy żaden z wkładów nie jest uszkodzony. W razie potrzeby, 

należy je wymienić. 
 Proszę oczyścić wkład z tworzywa piankowego (16) w ciepłej wodzie z łagodnym 

roztworem mydlanym. Następnie proszę opłukać go obficie wodą oraz dokładnie 

wysuszyć. 

! UWAGA 
Proszę do czyszczenia wkładek filtra NIGDY nie używać benzyny, bądź innych 

łatwopalnych środków. W przeciwnym razie może dojść do wzniecenia ognia, bądź 

wybuchu. 

• Proszę zanurzyć wkład z tworzywa piankowego (16) w czystym oleju napędowym i następnie 

wycisnąć nadmiar oleju. 

• Proszę wytrzepać wkład papierowy (15) o twardą powierzchnię, w celu usunięcia zabrudzeń. 

Proszę nie szczotkować zabrudzeń na wkładach papierowych, gdyż w ten sposób zostanie 

on wciśnięty w włókno. 

• Proszę nałożyć wkład z tworzywa piankowego na wkład papierowy i zamontować element filtra 

powietrza oraz uszczelkę (17) z powrotem na swoim miejscu. 

WSKAZÓWKA 

Proszę nigdy nie używać silnika z uszkodzonym wkładem filtrującym. W ten sposób bród 

dostaje się bezpośrednio do silnika, przez co mogą powstać poważne uszkodzenia maszyny. W 

tym wypadku zarówno sprzedawca, jak i producent odmawiają udzielenia gwarancji. 

7.4 Czyszczenie zbiornika osadowego (Ilustr. 17) 
• Proszę zakręcić kurek paliwowy (5). 

• Proszę odkręcić zbiornik osadowy (19) oraz uszczelkę promieniową (18) i wyczyścić je w 

rozpuszczalniku, który nie jest łatwopalny oraz dokładnie osuszyć. 

• Proszę przywrócić oba elementy na swoje miejsce 

• Proszę odkręcić kurek paliwowy oraz skontrolować, czy nie posiada nieszczelnych miejsc. 

7.5 Świeca zapłonowa 

UWAGA 

Tłumika podczas pracy silnika bardzo się nagrzewa. Także po wyłączeniu silnika 

pozostaje on przez dłuższy czas jeszcze gorący. Proszę NIGDY nie dotykać gorącego 

silnika. 

Świecę zapłonową należy, w razie potrzeby, przeczyścić lub wymienić. Patrz podręcznik 

silnikowy. 

Kontrola, czyszczenie oraz wymiana świecy zapłonowej (7) (Ilustr. 18) 
• Proszę ściągnąć przewód świecy zapłonowej i usunąć ewentualne zabrudzenia. 

• Proszę wykręcić świecę zapłonową i ją skontrolować. 

• Proszę skontrolować izolację. W przypadku rozpoznania uszkodzeń, tj. pęknięcia, odpryski, 

proszę wymienić świecę zapłonową. 

9 
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 Proszę oczyścić elektrody świecy zapłonowej przy pomocy szczoteczki drucianej. Proszę   

skontrolować i ustawić odległość elektrod. Po więcej informacji proszę sięgnąć do działu 

„Szczegółowe dane techniczne”. 
 Proszę ponownie wkręcić świecę zapłonową oraz zabezpieczyć ją kluczem (20). 

Proszę nałożyć przewód na świecę zapłonową. 

WSKAZÓWKA 

Luźna świeca zapłonowa może się przegrzać i uszkodzić silnik. Zbyt silne wkręcenie świecy 

zapłonowej natomiast, może uszkodzić gwint w głowicy cylindra. 

7.6 Ustawianie liczby obrotów (Ilustr. 19) 

WSKAZÓWKA 

Używanie zagęszczarki na wyższej liczbie obrotów, niż zostało to zalecone w „szczegółowych 

danych technicznych“, może doprowadzić do uszkodzenia maszyny oraz silnika. 

• Proszę ustawić maszynę na gumowej macie, by uniemożliwić jej poruszanie się. 

• Proszę przełożyć przepustnicę (9) w prawo, na pozycji biegu jałowego („SLOW”). 

• Proszę pozostawić silnik włączony przez minutę, by pozwolić rozgrzać się silnikowi. 

• Proszę wkręcić adiustacyjną śrubę przepustnicy (21), by zwiększyć liczbę obrotów lub 

wykręcić, by zmniejszyć liczbę obrotów. 

7.7 Pas klinowy 
W przypadku nowych maszyn lub po instalacji nowego pasa klinowego, należy skontrolować 

napięcie pasa klinowego po pierwszych 5-ciu godz. roboczych. Następnie przeprowadzać 

kontrole pasa klinowego co 50 godz. roboczych i ewentualnie wyjustować. 

Justowanie pasa klinowego (Ilustr. 20) 
• Proszę poluzować 4 śruby osłony pasa klinowego i całkowicie zdjąć osłonę. 

• Proszę sprawdzić napięcie pasa klinowego. 

• Proszę naciągnąć pas klinowy (A) jeśli luz pasa wynosi więcej niż 10-15 mm. 

• Proszę poluzować 4 śruby (C), którymi silnik przymocowany jest do konsoli (G). 

• W celu naciągnięcia pasa klinowego, proszę posuwać silnik do tyłu, w kierunku rękojeści (D). 

W celu poluzowania pasa klinowego proszę przesuwać silnik do przodu. 

WSKAZÓWKA 

Do dokładnej adjustacji pasa klinowego, można także użyć śruby zaciskowej pasa klinowego 

(B). Proszę adiustować pas klinowy, przez delikatne wkręcanie/wykręcanie śruby. 

• Proszę zwrócić uwagę, aby tarcze pasa klinowego znajdowały się w odpowiedniej odległości 

od sprzęgła (b) oraz wzbudnicy (c). Proszę przyłożyć kąt prosty do tarcz wzbudnicy (c) i 

przesuwać silnik, aż tarcze znajdą będą względem siebie równoległe. 

• Proszę przykręcić z powrotem silnik oraz osłonę pasa klinowego (A). Proszę dokręcić 

wszelkie nakrętki przy momencie obrotowym równym 10 Nm. 
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7.8 Smarowanie wzbudnicy (Ilustr. 21) 

Kontrola poziomu oleju: 
Proszę skontrolować poziom oleju codziennie przed uruchomieniem 

• Proszę wypoziomować płytę. 

• Proszę usunąć śrubę spuszczania oleju (12) wraz z uszczelką. 

• Poziom oleju powinien sięgać aż do gwintu śruby spuszczającej. 

• W razie potrzeby, proszę uzupełnić olejem SAE 80W-90 (proszę używać lejka). 

• Proszę przewrócić śrubę spuszczania oleju wraz z uszczelką na swoje miejsce. 

Wymiana oleju wzbudnicy: 
Olej wzbudnicy należy wymieniać co 300 godzin roboczych. 

• Proszę usunąć śrubę spuszczania oleju (12) wraz z uszczelką. 
• Proszę pochylić płytę tak, aby olej mógł spłynąć do odpowiedniego naczynia. 

UWAGA 
Dla ochrony środowiska, proszę podłożyć folię oraz pojemnik pod maszyną, aby wyłapać 

spływający olej. Proszę przy utylizacji zużytego oleju przestrzegać zasad ochrony 

środowiska. Proszę nie wylewać zużytego oleju do śmietnika, kanalizacji, odpływu, bądź 

na ziemię. 

• Proszę z powrotem wypoziomować płytę. 

• Proszę uzupełnić zbiornik olejem SAE 80W-90 przez otwór (ca. 200 ml), aż olej osiągnie 

poziom gwintu śruby spuszczającej (proszę używać lejka). 

• Proszę przewrócić śrubę spuszczania oleju wraz z uszczelką na swoje miejsce. 

WSKAZÓWKA 

Proszę NIE przepełniać zbiornika. Nadmiar oleju w wzbudnicy może obniżyć wydajność oraz 

uszkodzić pas klinowy. 

7.9 Czyszczenie płyty 
Po każdym użyciu należy usunąć wszelki bród oraz kamienie, znajdujące się pod konsolą 

silnika. By zapobiec przegrzaniu się silnika, należy w zakurzonych obszarach utrzymywać w 

czystości żebra głowicy cylindra. 
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8.   ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Zakłócenie Przyczyna Rozwiązanie 

Prędkość przedbiegu jest za 

niska. Maszyna nie osiąga max. 

prędkości. 

Błędnie zamontowana dźwignia 

regulacji gazu. 
Proszę poprawnie zamontować 

dźwignię regulacji gazu. 

Grunt jest za wilgotny, płyta się 

zacina. 
Proszę pozwolić, by grunt 

dostatecznie wysechł przed 

obróbką. 

Pas klinowy jest za luźno 

zamontowany i spada z tarcz. 
Proszę wyjustować, bądź 

wymienić pas klinowy. Proszę 

skontrolować bolce silnikowe. 

Filtr powietrza jest zapchany. Proszę wyczyścić, bądź 

wymienić wkłady fltra. 

Brak wibracji. Uszkodzony wzbudnica, bądź 

płyta. 
Proszę skontaktować się z 

fachowcem. 

Silnik traci olej. Zniszczone uszczelki oraz 

pierścienie uszczelek 

promieniowych. 

Proszę skontaktować się z 

fachowcem. 

Płyta działa nieregularnie bądź 

uderza o podłoże. 
Nawierzchnia jest za twarda. Zagęszczenie gruntu jest 

niemożliwe. 

Amortyzator jest zbyt luźny lub 

uszkodzony. 
Proszę skontaktować się z 

fachowcem. 

Silnik się nie uruchamia. Brak paliwa w zbiorniku. Proszę zatankować zbiornik. 

Kurek dopływu paliwa jest 

zamknięty. 
Proszę otworzyć kurek dopływu 

paliwa. 

Filtr powietrza jest zapchany. Proszę wyczyścić, bądź 

wymienić wkłady fltra. 

Przełącznik silnika ustawiony jest 

na „OFF“. 
Proszę ustawić przełącznik 

silnika na „ON“. 

Uszkodzony rozrusznik linkowy. Proszę naprawić rozrusznik 

linkowy. 

Brak oleju silnikowego. Proszę uzupełnić olej. 

Jeśli wyżej wymienione wskazówki nie pomogły rozwiązać problemu, albo występują problemy, 

których nie wymieniono, należy zlecić fachowcowi sprawdzenie maszyny. 
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9.   SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE 
 

Model:  KZ-90 

Silnik napędowy:  1-cylindrowy, 4-taktowy silnik 

spalinowy 

Moc znamionowa: kW 4,1 

Liczba obrotów silnika: Obr/ 

min 
3600 

Paliwo:  Normalna benzyna bezołowiowa 

Pojemność zbiornika paliwa: l 3,6 

Olej silnikowy:  SAE 10W-30 lub 10W-40 

Wkład oleju silnikowego: l ~ 0,6 

Świeca zapłonowa:  TORCH F6TC, bądź inna odpowiednia 

temu modelowi 

Odstęp elektrod: mm 0,7 - 0,8 
 

Wielkość płyty (Dł x Sz): mm 550 x 420 

Wymiary wraz z rękojeścią(Dł x Sz x 

W): 
mm 1200 x 420 x 780 

Frekwencja: Hz 79 

Siła dośrodkowa: kN 15,5 

Głębokość zagęszczania: cm 20 

Wydajność powierzchniowa: m²/h 504 

Max. prędkość: m/min 20-25 

Wibracja, uderzenia/min: VPM 5800 

Max. dopuszczalne nachylenie silnika: stopni 20° 

Waga (netto / brutto): kg 88 / 98 

Ciśnienie akustyczne LpA dB(A) 85,07 

Poziom natężenia dźwięku LwA: dB(A) LwA 107 dB 

Wskazane wartości są wartościami emisyjnymi i dlatego nie muszą stanowić wartości bezpiecznego miejsca pracy. Mimo że 

istnieje korelacja pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym poziomem hałasu, nie jest możliwe stwierdzenie z całą pewnością 

konieczności zastosowania dodatkowych środków ostrożności. Współczynniki wpływające na wewnętrzny poziom hałasu 

danego stanowiska pracy uwzględniają charakterystykę lokalną, inne źródła hałasu, jak np. ilość maszyn oraz innych sąsiednich 

prac. Dopuszczalne wartości w miejscu pracy mogą również zmieniać się w odniesieniu do różnych krajów. Informacja ta powinna 

jednak ułatwić użytkownikowi analizę zagrożeń i ryzyka. 
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GWARANCJA / OBSŁUGA SERWISOWA 

Gwarancja 

Ustawowy okres gwarancji obejmuje 12 miesięcy od daty zakupu. W razie 

wystąpienia wad należy skontaktować się bezpośrednio z naszym serwisem. 

Zalecamy złożenie dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu. 

Gwarancja realizowana jest w ten sposób, że elementy zawierające wady zostaną 

zgodnie z naszym uznaniem naprawione na nasz koszt lub wymienione na nowe. 

Części uszkodzone przechodzą na naszą własność. Naprawa lub wymiana części nie 

powoduje przedłużenia czasu gwarancji lub rozpoczęcia jego biegu na nowo. Dla 

montowanych części zamiennych nie stosuje się odrębnego biegu gwarancji. Nie 

przejmujemy odpowiedzialności za uszkodzenia i wady urządzeń lub elementów 

wynikłe z nadmiernego obciążania, nieprawidłowej obsługi lub konserwacji urządzenia. 

Odnosi się to również do nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz montażu części 

zamiennych i wyposażenia spoza naszej oferty. W przypadku zmian lub modyfikacji 

urządzenia przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione gwarancja wygasa. 

Usługi serwisowe 

Odpowiedzi na pytania techniczne, oraz informacji dotyczących naszych produktów 

udziela nasz zespół serwisowy, z którym można skontaktować się w następujący 

sposób: 

Czas, godziny obsługi: 
 
 
Centrala: 
 
 
TEL:  

FAX:

poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 - 16:00 

 

GT CORP Sp. z o. o., ul. Motylewska 5D, 64-920 

Piła 

 

+48 / (0)67 348 25 51 

+48 / (0)67 348 24 53 

Około 90 % wszystkich reklamacji związanych jest z nieprawidłową obsługą i można 

ich uniknąć kontaktując się z naszą Infolinią. Dlatego prosimy o skorzystanie z tej 

usługi przed zwrotem urządzenia do dostawcy. Infolinia udzieli szybkiej pomocy, bez 

konieczności ruszania się z domu. 

Ważna informacja: bez wyraźnej prośby naszego zespołu serwisowego nie należy 

odsyłać urządzeń na nasz adres. Koszty oraz ryzyko utraty przesyłek 

niezatwierdzonych obciążają nadawcę. Zastrzegamy sobie prawo odmowy odbioru 

przesyłek niezatwierdzonych lub odesłania danych towarów do nadawcy za opłatą, na 

koszt nadawcy. 

 





 

SKŁADNIKI MASZYNY 

 



AKCESORIA 

13. AKCESORIA (opcja DODATKOWA) 

Oznaczenie Opis Nr artykułu                   EAN 

Mata gumowa 560/410/10 mm 605699 5908238605699 
  Kółka        Zestaw kół do transp.          5907813113444

PL 



KALTMANN 
MASCHINEN 

INSTRUKCJA MONTAŻU 

INSTALACJI NAPĘDU 

14. INSTRUKCJA MONTAŻU INSTALACJI NAPĘDU 
 

 

1. Krok montażu 
Proszę zamontować dźwignię gazu 
na dowolnej stronie pałąku prowadzenia. 

2. Krok montażu 
Proszę poluzować śrubę (A) na obudowie 
filtra powietrza i zdjąć pokrywę. 

  

 

3. Krok montażu 
Proszę poluzować śrubę (A) na filtrze powie-

trza i zdjąć jednostkę filtrującą. 

4. Krok montażu 
Proszę poluzować wszystkie śruby i zdjąć 
spód obudowy  filtra powietrza. 

5. Krok montażu 
Proszę poluzować śrubę (C) blokady. 
Proszę umieścić linę wraz z metalowym 
wzmocnieniem w blokadzie i zabezpieczyć 
ją śrubą (C). 
Proszę  poluzować  śrubę  naciągową  (D) 
i wprowadzić drucianą linkę przez otwór. 
Proszę zabezpieczyć linkę za pomocą śruby 

(D). 

 

 

  

  

 



 



 



 


