
IT  
Tosasiepi portatile a motore - MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

CS  
Přenosné motorové plotové nůžky - NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

DA  
Bærbar motordreven Hækkeklipper - BRUGSANVISNING
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

DE  
Tragbare motorbetriebene Heckenschere - GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL  
Φορητό ψαλίδι μπορντούρας βενζίνης - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

EN  
Powered hand-held hedge trimmer - OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

ES  
Cortasetos portátil de motor - MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

ET  
Kaasaskantav mootoriga hekilõikur - KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

FI  
Käsin kannateltava moottorikäyttöinen pensasleikkuri
KÄYTTÖOHJEET - VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

FR  
Taille-haie portatif à moteur - MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

HR  
Prijenosne motorne škare za živicu - PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

HU  
Hordozható motoros sövénynyíró - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

LT  
Rankinės motorinės gyvatvorių žirklės - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

LV  
Ar piedziņu aprīkotais rokturamais dzīvžoga apgriezējs 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet 

doto instrukciju.

MK  
Преносен поткаструвач - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

NL  
Draagbare heggeschaar met motor - GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

NO  
Bærbar motordrevet hekksaks - INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

PL  
Ręczny sekator spalinowy - INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

PT  
Corta-sebes portátil motorizado - MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

RU  
Портативные моторизованные шпалерные ножницы 
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем 

пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто руководство по зксплуатации.

SL  
Prenosni motorni rezalnik grmičevja - PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

SV  
Motordrivna handhållna häcksaxar - BRUKSANVISNING
VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR  
Motorlu elde taşınabilir çit budama makinesi - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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PLWSTĘP 1

Szanowni Państwo,

chcemy przede wszystkim podziękować za zaufanie okazane nam przy wyborze naszych produktów i 
wyrażamy nadzieję, iż używanie tej maszyny dostarczy Państwu wiele satysfakcji i w pełni spełni wszystkie 
oczekiwania. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu umożliwienia dokładnego zapoznania się z 
maszyną i stosowania jej w warunkach bezpieczeństwa przy pełnej wydajności. Prosimy pamiętać, iż in-
strukcja stanowi integralną część wyposażenia maszyny, z tego względu należy przechowywać ją zawsze 
w zasięgu ręki, by móc w każdej chwili zasięgnąć porady, a przy odstąpieniu czy wypożyczeniu maszyny 
prosimy o przekazanie instrukcji nowym użytkownikom.

Niniejsza maszyna została zaprojektowana i skonstruowana zgodnie z obowiązującymi obecnie wymo-
gami, jest ona więc bezpieczna i niezawodna, jeśli używana jest przy ścisłym przestrzeganiu wskazówek 
zawartych w niniejszej instrukcji (przewidywany sposób użytkowania); jakikolwiek inny sposób stosowa-
nia lub nieprzestrzeganie opisanych norm bezpiecznego użytkowania, konserwacji i napraw uważane 
jest jako “użytkowanie niewłaściwe” i powoduje utratę gwarancji oraz zwalnia producenta z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności obciążając użytkownika wszelkimi zobowiązaniami wynikającymi ze szkód lub strat 
spowodowanych wobec osób trzecich.

Jeśli z tekstu niniejszej instrukcji wynikną pewne rozbieżności między zawartym opisem i zakupioną ma-
szyną, prosimy mieć na uwadze fakt, iż w związku z ciągle trwającym procesem ulepszania urządzenia, 
informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianom bez obowiązku informowania lub 
uaktualnienia instrukcji, przy czym rozbieżności nie mają żadnego wpływu na podstawowe dane doty-
czące bezpiecznego użytkowania ani też zasad poprawnego funkcjonowania urządzenia. W przypadku 
wątpliwości prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. Życzymy dobrej pracy!

SPIS TREŚCI

1.  Identyfikacja głównych części składowych  .................................  2
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5.  Uruchomienie - Użytkowanie - Zatrzymanie silnika  ....................  7
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7.  Konserwacja i przechowywanie  ................................................  10
8.  Lokalizacja uszkodzeń  ..............................................................  12
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 1.  Silnik
 2.  Urządzenie tnące (nóż)
 3.  Płyta zabezpieczenia 

cięcia
 4.  Uchwyt przedni
 5.  Uchwyt tylny
 6.  Przycisk odblokowania 

uchwytu tylnego
 7.  Osłona noża 
10.  Tabliczka znamionowa

STEROWANIE  
I NAPEŁNIANIE

11.  Wyłącznik zapłonu 
silnika

12.  Napęd noża (Dźwignia 
regulacji obrotów sil-
nika)

13.  Przycisk bezpieczeń-
stwa regulacji obrotów 
silnika

14.  Uchwyt linki rozrusz-
nika

15.  Dźwignia ssania 
(Ssanie)

16.  Przycisk pompki pali-
wa (Primer)

21.  Korek zbiornika na 
mieszankę paliwową

22.   Osłona filtra powietrza

2 IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH
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PLSYMBOLE 3

 2. SYMBOLE

1) Ostrzeżenie! Zagrożenie!

2) Przed użyciem maszyny należy przeczytać in-
strukcję obsługi.

3) Zagrożenie nieodwracalnym uszkodzeniem 
słuchu.
Ostrzegamy operatora niniejszej maszyny, że uży-
wając ją w warunkach normalnych, przez cały dzień 
w sposób ciągły, może być narażony na poziom 
hałasu sięgający lub przekraczający: 85 dB (A).

Obowiązkowe jest zatem stosowanie środków 
ochrony osobistej.
Podczas użytkowania maszyny zawsze należy 
stosować okulary ochronne oraz zabezpieczenia 
akustyczne.
W razie zagrożenia spadającymi przedmiotami, 
należy także zakładać kask ochronny.

4) Nóż jest jest bardzo ostry i może z łatwością 
doprowadzić do przecięcia.

OSTRZEŻENIE: maszyna przez Państwa zakupiona jest przeznaczona do użytku amatorskiego.

TABLICZKA ZNAMIONOWA

1)  Poziom mocy akustycznej 
2)  Znak zgodności
3)  Miesiąc/Rok produkcji
4)  Typ urządzenia
5)  Numer fabryczny
6)  Nazwa i adres producenta
7)  Kod wyrobu

11)  Zbiornik mieszanki paliwowej

12)  Dźwignia ssania (Ssanie)

13)  Przycisk pompki paliwa (Primer)

SYMBOLE OBJAŚNIAJĄCE NA MASZYNIE (jeżeli maszyna jest wyposażona)

dB

L WA

Art.N.

Type:

- s/n

26 14

5 73

Przykładowa Deklaracja Zgodności znajduje się 
na ostatnich stronach instrukcji.
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A) INSTRUKTAŻ

1) MASZYNA MOŻE SPOWODOWAĆ SZKODY 
ORAZ MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH 
OBRAŻEŃ. Przeczytać z uwagą i ze zrozumieniem 
instrukcję prawidłowej obsługi, przygotowania do 
pracy, konserwacji, rozruchu i zatrzymywania urzą-
dzenia. Należy dokładnie zapoznać się z systemem 
sterowania i sposobem użytkowania maszyny. Opa-
nować sposób natychmiastowego zatrzymania sil-
nika.
2) Należy użytkować maszynę tylko do celów, do 
których jest przeznaczona, tzn. do “cięcia i wy-
równywania krzewów oraz żywopłotów skła-
dających się z gałązek o małych rozmiarach”. 
Jakiekolwiek inne zastosowanie może okazać się 
niebezpieczne i może spowodować uszkodzenie 
maszyny. Niewłaściwe użycie urządzenia stanowią 
(przykładowo podane czynności, ale nie tylko):
–  ścinanie trawy, a w szczególności w pobliżu kra-

wężników;
–  rozdrabnianie materiałów do kompostowania;
–  przycinanie drzew i krzewów;
–  używanie maszyny do cięcia materiałów pocho-

dzenia nie roślinnego;
–  jednoczesne użytkowanie maszyny przez więcej, 

niż jedną osobę.
3) W żadnym wypadku nie należy pozwalać na 
użytkowanie urządzenia dzieciom, ani osobom 
nie obeznanym wystarczająco z instrukcją obsługi. 
Miejscowe przepisy prawne mogą określić najniż-
szą granicę wieku dla użytkowników.
4) Maszyna nie może być używana przez więcej 
niż jedną osobę.
5) Nigdy nie używać maszyny:
–  kiedy osoby postronne, a zwłaszcza dzieci lub 

zwierzęta znajdują się w jej pobliżu;
–  jeżeli użytkownik jest zmęczony lub źle się czuje, 

lub kiedy zażył lekarstwa, narkotyki, spożył alko-
hol czy inne substancje mogące zaburzyć jego 
refleks czy uwagę;

–  jeżeli użytkownik nie jest w stanie utrzymać stabil-
nie maszyny dwoma rękami i/lub nie może utrzy-
mać równowagi stojąc na dwóch nogach podczas 
wykonywania pracy.

6) Należy pamiętać, że operator lub użytkownik jest 
odpowiedzialny za wypadki i nieoczekiwane wyda-
rzenia, które mogą zaistnieć wobec innych osób lub 
ich własności.

B) PRZYGOTOWANIA

1) Podczas pracy należy założyć odpowiednią 
odzież, która nie utrudnia pracy użytkownikowi. 
–  Zakładać odpowiednią odzież wyposażoną w 

ochronę przeciwprzecięciową.
–  Zakładać rękawice, okulary ochronne i obuwie 

wyposażone w ochronę przeciwprzecięciową i 
podeszwy antypoślizgowe. 

–  Używać ochraniaczy na uszy w celu ochrony słu-
chu.

–  Nie zakładać szali, koszul, naszyjników i innych 
akcesoriów wiszących lub luźnych, które mogłyby 
zaplątać się w maszynę lub w inne przedmioty 
znajdujące się w miejscu pracy.

–  Związać odpowiednio długie włosy.
2) OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE! Benzyna jest 
płynem łatwopalnym.
–  przechowywać paliwo w odpowiednich pojemni-

kach homologowanych do takiego użycia;
–  nie palić papierosów podczas operowania przy 

paliwie;
–  odkręcić powoli korek zbiornika pozwalając na 

rozładowanie ciśnienia wewnętrznego;
–  nalewać paliwo tylko na wolnym powietrzu przy 

użyciu lejka;
–  nalewać paliwo przed uruchomieniem silnika; 

nie dodawać paliwa i nie wyjmować korka ze 
zbiornika, gdy silnik jest w ruchu lub, kiedy jest 
nagrzany;

–  przy przelaniu benzyny nie należy uruchamiać 
silnika lecz przestawić maszynę z miejsca rozla-
nia się paliwa w celu uniknięcia możliwości stwo-
rzenia sytuacji sprzyjających wybuchom pożaru 
dopóki paliwo się nie ulotni i opary benzyny nie 
rozproszą się;

–  oczyścić natychmiast wszystkie resztki benzyny 
wylanej na maszynę lub na ziemię;

–  nie uruchamiać maszyny w miejscu, gdzie doko-
nano wlewania paliwa;

–  nie dopuścić do kontaktu paliwa z odzieżą, a, jeśli 
to nastąpi, zmienić odzież przed uruchomieniem 
silnika.

–  zawsze nałożyć i zakręcić dobrze korki zbiornika 
i pojemnika benzyny.

3) Wymienić wadliwe lub uszkodzone tłumiki.
4) Przed użytkowaniem przeprowadzić ogólną kon-
trolę maszyny, a w szczególności:
–  dźwignia regulacji obrotów silnika i przycisk bez-

pieczeństwa muszą poruszać się swobodnie, bez 
wysiłku, a przy ich zwolnieniu muszą automa-
tycznie i szybko powracać do swojej neutralnej 
pozycji;

–  dźwignia gazu musi pozostać zablokowana, jeżeli 
nie zostaje naciśnięta dźwignia bezpieczeństwa;

–  wyłącznik zatrzymania silnika musi przemiesz-
czać się swobodnie z jednej pozycji do drugiej;

–  przewody elektryczne, a w szczególności prze-
wód świecy zapłonowej musi być nienaruszony 
celem uniknięcia generowania się iskier, a fajka 
musi być poprawnie założona na świecę;

–  uchwyty i osłony muszą być czyste i suche oraz 
mocno przytwierdzone do maszyny;

–  noże nie mogą być nigdy uszkodzone;
5) Przed rozpoczęciem pracy, upewnić się czy 
wszystkie zabezpieczenia są poprawnie zamonto-
wane.
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D) KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1) Kontrolować dokręcenie śrub i nakrętek, aby 
mieć pewność, że maszyna znajduje się zawsze 
w stanie bezpiecznym do eksploatacji. Regularna 
kontrola stanu technicznego jest podstawowym 
warunkiem dla utrzymania bezpieczeństwa oraz 
zachowania wydajności maszyny.
2) Nie przechowywać maszyny z benzyną w zbior-
niku w pomieszczeniu, gdzie opary benzyny mo-
głyby przedostać się do płomienia, iskry lub źródła 
wysokiej temperatury.
3) Przed umieszczeniem maszyny w jakimkolwiek 
pomieszczeniu zaczekać na ochłodzenie silnika.
4) W celu obniżenia ryzyka pożaru, utrzymywać silnik, 
tłumik wydechowy i miejsce przechowywania benzyny 
w stanie wolnym od jakichkolwiek resztek gałęzi, liści 
czy zbytniego smaru; nie pozostawiać zbiorników ze 
ściętym materiałem wewnątrz pomieszczenia.
5) Jeśli zaistnieje potrzeba opróżnienia zbiornika 
paliwa, należy dokonać tego na otwartej przestrzeni 
oraz przy zimnym silniku.
6) Założyć rękawice robocze do każdej pracy przy 
nożu tnącym.
7) Dbać o ostrzenie noży. Wszystkie zabiegi zwią-
zane z nożami są pracą, która oprócz zastosowa-
nia specjalnych narzędzi wymaga specyficznych 
kompetencji; w celu zachowania bezpieczeństwa 
powinny być przeprowadzane w serwisie specja-
listycznym.
8) Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie użyt-
kować maszyny, gdy agregat tnący lub inne jej 
części składowe są zużyte lub uszkodzone. Części 
uszkodzone muszą być wymienione, nigdy nie na-
prawiane. Należy stosować wyłącznie oryginalne 
części zamienne. Części zamienne o nieodpowied-
niej jakości mogą uszkodzić maszynę lub stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika.
9) Przechowywać maszynę poza zasięgiem dzieci!

E) TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE

1) Za każdym razem, gdy potrzebny przegląd, prze-
mieszczanie lub transport maszyny, należy:
–  wyłączyć silnik, odczekać aż zatrzymają się noże 

tnące, odłączyć fajkę świecy zapłonowej i odcze-
kać do wystygnięcia maszyny;

–  założyć osłonę noży;
–  uchwycić maszynę jedynie za uchwyty i zwrócić 

noże w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
2) Kiedy maszyna jest przewożona pojazdem sa-
mochodowym, należy ustawić ją w taki sposób, 
aby nie stanowiła żadnego zagrożenia dla nikogo 
oraz zablokować ją celem uniknięcia przewrócenia 
z możliwym uszkodzeniem i rozlaniem się paliwa.

F) W JAKI SPOSÓB POSŁUGIWAĆ SIĘ IN-
STRUKCJĄ

W tekście instrukcji zastosowano zróżnicowane 
oznakowanie poszczególnych paragrafów w zależ-
ności od wagi ich treści, a mianowicie:

C) UŻYTKOWANIE

1) Nie uruchamiać silnika w pomieszczeniach za-
mkniętych, gdzie mogą się zbierać niebezpieczne 
spaliny tlenku węgla.
2) Pracować tylko przy świetle dziennym lub do-
brym oświetleniu sztucznym. 
3) Przyjąć bezpieczną i stabilną pozycję:
–  o ile to możliwe, unikać pracy na mokrych lub 

śliskich gruntach lub na terenach nierównych i 
stromych, które nie gwarantują stabilności ope-
ratora podczas pracy;

–  unikać używania drabin czy niestabilnych plat-
form;

–  nigdy nie biegać, tylko chodzić i zwracać uwagę 
na nierówności terenu i obecność ewentualnych 
przeszkód;

–  należy zawsze mieć świadomość możliwych za-
grożeń pochodzących z otoczenia oraz mieć się 
na baczności z powodu nieuświadomionych zagro-
żeń, które może tłumić głośna praca urządzenia.

4) Uruchamiać silnik trzymając maszynę stabilnie 
opartą na ziemi: 
–  uruchamiać silnik co najmniej 3 metry od miejsca, 

w którym dokonano napełnienia paliwa;
–  sprawdzić czy, w zasięgu działania maszyny nie 

przebywają inne osoby;
–  nie kierować tłumika, a więc gazów wydechowych 

w stronę materiałów łatwopalnych.
5) Należy zachować ostrożność w pobliżu przewo-
dów elektrycznych będących pod napięciem.
6) Nie zmieniać regulacji silnika i nie doprowadzać 
silnika do zbyt wysokich obrotów.
7) Skontrolować, czy minimalna prędkość obro-
towa silnika maszyny jest taka, że nie pozwoli na 
nawet minimalne poruszenie się noży oraz, czy po 
dodaniu gazu i następnie odjęciu gazu silnik po-
wróci natychmiast do obrotów minimalnych.
8) Uważać, aby nie napierać mocno nożem na ciała 
obce oraz na opadający materiał ucięty nożami.
9) Jeżeli urządzenie tnące natknie się na ciało 
obce, lub kiedy przycinarka żywopłotów zacznie 
wydawać nietypowe dźwięki, czy zacznie genero-
wać wibracje, należy wyłączyć silnik i zaczekać na 
zatrzymanie się maszyny. Odłączyć kabel świecy 
zapłonowej od świecy zapłonowej i postępować jak 
wskazano poniżej:
–  sprawdzić uszkodzenia;
–  sprawdzić, czy są poluzowane części i dokręcić 

je;
–  wymienić lub naprawić uszkodzone części, uży-

wając odpowiednich części zamiennych cha-
rakteryzujących się identycznymi parametrami 
technicznymi.

10) Wyłączyć silnik przed:
–  czyszczeniem lub usuwaniem jakichkolwiek ele-

mentów blokujących; 
–  czynnościami kontrolnymi, konserwacyjnymi lub 

czynnościami związanymi z obsługą przycinarki 
do żywopłotu; 

–  regulacją położenia urządzenia tnącego;
–  pozostawieniem maszyny bez nadzoru.
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tunkowy olej dla silników dwusuwowych chłodzo-
nych powietrzem.

Oleje przeznaczone specjalnie do tego typu silni-
ków, zapewniające najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa, mogą być zakupione u Państwa sprzedawcy.

Używanie tych olejów pozwala na otrzymanie mie-
szanki 2,5%, gdzie 1 część oleju przypada na 40 
części benzyny.

•  Przygotowanie i przechowywanie mie-
szanki

ZAGROŻENIE!
Benzyna i mieszanka są łatwopalne!

–  Przechowywać benzynę i mieszankę w ho-
mologowanych zbiornikach na paliwa, w 
miejscach bezpiecznych i odległych od źró-
deł ciepła czy ognia.

–  Nie pozostawiać zbiorników w zasięgu rąk 
dzieci.

–  Nie palić papierosów podczas przygotowy-
wania mieszanki i unikać wdychania oparów 
benzyny.

Tabela wskazuje ilości benzyny i oleju do wykorzy-
stania w celu przygotowania mieszanki w zależno-
ści od typu używanego oleju.

KONTROLA MASZYNY

Przed rozpoczęciem pracy należy:

–  Sprawdzić, czy w maszynie lub na nożach nie 
ma poluzowanych śrub;

–  Sprawdzić czy noże są naostrzone i czy nie ma 
na nich oznak innych uszkodzeń;

–  Sprawdzić czy filtr powietrza jest czysty;
–  Sprawdzić czy zabezpieczenia są sprawne i do-

brze przymocowane;
–  Sprawdzić przymocowanie uchwytów.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI PALIWOWEJ

Maszyna jest wyposażona w dwusuwowy silnik, 
który wymaga użycia mieszanki sporządzonej z 
benzyny bezołowiowej i oleju do silników dwusu-
wowych.

WAŻNE   Używanie tylko benzyny bez 
oleju niszczy silnik i powoduje utratę gwarancji.

WAŻNE   Używać  tylko  paliwa  i  oleju 
dobrej  jakości w celu zagwarantowania optymal-
nych warunków pracy i zapewnienia trwałości ele-
mentów mechanicznych.

• Cechy benzyny

Stosować wyłącznie benzynę bezołowiową z 
liczbą oktanów nie niższą niż 90 N.O.

WAŻNE   Benzyna  zielona  powoduje 
tworzenie się osadów w zbiorniku, jeżeli jest w nim 
przechowywana powyżej 2 miesięcy. Zawsze uży-
wać benzyny świeżej!

• Cechy oleju

Do przygotowania mieszanki paliwowo-olejowej 
stosować wyłącznie specjalistyczny, wysokoga-
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 Benzyna Olej syntetyczny do silnika 2-suwowego
 litry litry cm3

 1 0,025 25
 2 0,050 50
 3 0,075 75
 5 0,125 125
 10 0,250 250

UWAGA  
lub

WAŻNE   Dostarcza  dokładniejszego 
omówienia  lub dodatkowych elementów do poda-
nych poprzednio wskazówek, w celu zapobieżenia 
uszkodzenia maszyny lub spowodowania strat.

OSTRZEŻENIE!  Możliwość zranienia obsłu-
gującego lub osób trzecich w przypadku nie-
przestrzegania podanych wskazówek.
 

ZAGROŻENIE!  Możliwość ciężkiego zra-
nienia obsługującego lub osób trzecich, a na-
wet zagrożenie spowodowania śmierci w przy-
padku nieprzestrzegania zaleceń.



W celu uruchomienia silnika należy (Rys. 2):

1.  Przełączyć wyłącznik zapłonu (1) w pozycję «I».

2.  Nacisnąć delikatnie na przycisk pompki paliwa 
(2) “primer” 7-10 razy, aż do momentu kiedy 
paliwo wydostanie się z rury odpowietrzającej.

3.  Przesunąć dźwignię ssania (3) do pozycji 
«CHOKE».

4.  Oprzeć maszynę na ziemi trzymając jedną ręką 
na uchwycie, tak aby nie utracić kontroli pod-
czas uruchomienia.

OSTRZEŻENIE!  Jeżeli maszyna nie jest 
mocno przytrzymywana, pchnięcie silnika mo-
głoby doprowadzić do utraty równowagi ope-
ratora lub przerzucenia noża na jakąś prze-
szkodę lub samego operatora.

5.  Pociągnąć powoli uchwyt linki rozrusznika na 
długość 10 - 15 cm, aż do wyczucia pewnego 
oporu, po czym pociągnąć zdecydowanie i 

URUCHOMIENIE SILNIKA

OSTRZEŻENIE!  Uruchomienie silnika musi 
być dokonywane w odległości przynajmniej 3 
metrów od miejsca, w którym wlewano paliwo.

Przed uruchomieniem silnika:

–  Położyć maszynę na stabilnej powierzchni.
–  Zdjąć osłony noża.
–  Upewnić się, że nóż nie dotyka podłoża lub in-

nych przedmiotów.
–  Upewnić się, że uchwyt tylny jest zablokowany 

w pozycji centralnej.

• Uruchomienie na zimno

UWAGA   Przez  uruchomienie  na 
“zimno”  rozumie  się  uruchomienie  przeprowa-
dzone co najmniej po 5 minutach od zatrzymania 
silnika lub po wlaniu paliwa.

OSTRZEŻENIE!  Otworzyć korek kanistra z 
ostrożnością, gdyż może wytworzyć się w nim 
podwyższone ciśnienie.

Przed przystąpieniem do uzupełniania paliwa:

–  Wstrząsnąć energicznie kanistrem mieszanki.
–   Ustawić maszynę na płaskim, stabilnym terenie 

z korkiem zbiornika skierowanym do góry.
–  Oczyścić korek zbiornika i obszar dokoła w celu 

uniknięcia przedostania się zanieczyszczeń 
podczas uzupełniania paliwa.

–  Otwierać ostrożnie korek zbiornika w celu stop-
niowego uwolnienia nagromadzonego gazu. 
Przeprowadzić napełnianie paliwa przy pomocy 
lejka i unikać napełniania zbiornika, aż po korek 
(Rys. 1).

ZAGROŻENIE!  Zamknąć zawsze korek 
zbiornika, dokręcając go do oporu.

ZAGROŻENIE!  Oczyścić natychmiast 
każdy ślad ewentualnie wylanej benzyny na 
urządzeniu lub w miejscu pracy i nie urucha-
miać ponownie silnika, aż benzyna nie odpa-
ruje.

W celu przygotowania mieszanki należy:

–  Wlać do homologowanego kanistra około po-
łowy ilości benzyny.

–  Dodać odmierzoną ilość oleju, według wskazań 
tabeli.

–  Uzupełnić pozostałą benzyną.
–  Zakręcić korek i wstrząsnąć energicznie.

WAŻNE   Mieszanka może się starzeć. 
Nie przygotowywać zbyt dużych ilości mieszanki, 
aby uniknąć powstawania osadów.

WAŻNE   Przechowywać  zbiorniki  z 
mieszanką i benzyną dobrze oznakowane tak, aby 
uniknąć ich pomylenia w momencie użytkowania.

WAŻNE   Oczyszczać okresowo zbior-
niki benzyny i mieszanki celem usunięcia ewentu-
alnych osadów.

TANKOWANIE PALIWA

ZAGROŻENIE!  Nie palić papierosów pod-
czas wlewania paliwa i unikać wdychania opa-
rów benzyny.
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czyszczających środowisko.
–  Likwidacja opakowania musi następować zgodnie z 

obowiązującymi lokalnymi przepisami.

OSTRZEŻENIE!  Przedłużone poddawanie się 
wibracjom może spowodować zranienia i zaburzenia 
neurologiczno-naczyniowe (znane również jako “fe-
nomen Raynauda” lub “biała ręka”) przede wszystkim 
u cierpiących na zaburzenia krążenia. Objawy mogą 

W celu poszanowania innych osób i środowiska na-
turalnego:

–  Unikać sytuacji, w których praca maszyny staje się 
zakłóceniem.

–  Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów do-
tyczących usuwania materiału pozostałego po pracy.

–  Skrupulatnie przestrzegać lokalnych przepisów do-
tyczących usuwania olejów, benzyny, zniszczonych 
części czy jakichkolwiek innych elementów zanie-

kilkakrotnie za uchwyt linki, aż do usłyszenia 
pierwszych odgłosów zapłonu.

WAŻNE   Aby  uniknąć  zerwania  się 
linki,  nie wyciągać  linki  na  całą  jej  długość,  nie 
szarpać, nie ciągnąć jej po brzegu otworu prowa-
dzącego  i  zwalniać  uchwyt  powoli  i  stopniowo, 
unikając jego niekontrolowanego powrotu.

6.  Pociągnąć powtórnie uchwyt linki rozrusznika, 
aż do uzyskania zapłonu silnika.

7.  Przesunąć dźwignię ssania (3) w pozycję 
«RUN».

8.  Pozostawić pracujący silnik na minimalnych ob-
rotach przez co najmniej 1 minutę przed zwięk-
szeniem obrotów silnika.

WAŻNE  Jeżeli kilkakrotnie pociągamy 
za  linkę  rozrusznika  (4)  z  dźwignią  ssania  (3) 
umieszczoną w pozycji «CHOKE» silnik może się 
zalać i tym samym utrudnić uruchomienie.

W przypadku zalania się silnika, należy wykrę-
cić świecę zapłonową i pociągnąć kilkakrotnie 
za uchwyt (5) linki rozruchowej w celu wyelimi-
nowania nadmiaru paliwa; a następnie osuszyć 
elektrody świecy zapłonowej i zamontować ją z 
powrotem w silniku.

• Uruchomienie na ciepło

W celu uruchomienia na ciepło (natychmiast po 
zatrzymaniu silnika), postępować zgodnie z punk-
tami 1 - 4 - 5 - 6 poprzedniej procedury.

UŻYTKOWANIE SILNIKA (Rys. 3)

Prędkość pracy urządzenia tnącego jest regulo-
wana za pomocą dźwigni (1) regulacji obrotów 
silnika znajdującej się na tylnym uchwycie (2).
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 6. UŻYTKOWANIE MASZYNY

Uruchomienie tej dźwigni możliwe jest tylko wtedy 
gdy jednocześnie naciskana jest dźwignia zabez-
pieczenia napędu noża (3).

Napęd jest przekazywany z silnika na noże za 
pomocą sprzęgła odśrodkowego, które wyłącza 
napęd noży kiedy silnik pracuje na minimalnych 
obrotach.

OSTRZEŻENIE!  Nie używać urządzenia, 
jeśli łańcuch porusza się, podczas gdy silnik 
pracuje na minimalnych obrotach. W tym przy-
padku należy skontaktować się ze sprze-
dawcą.

Właściwą prędkość pracy maszyny uzyskujemy 
poprzez naciskanie na dźwignię obrotów silnika 
(1), utrzymując obroty maksymalne.

WAŻNE  Podczas pierwszych 6 - 8 go-
dzin  użytkowania maszyny,  należy  unikać  pracy 
silnika na najwyższych obrotach.

ZATRZYMANIE SILNIKA (Rys. 4)

W celu zatrzymania silnika:

–  Zwolnić dźwignię regulacji obrotów silnika (1) i 
pozostawić pracę silnika na minimalnych obro-
tach przez kilka sekund.

–  Przełączyć wyłącznik zapłonu (2) w pozycję 
«O».

OSTRZEŻENIE!  Po doprowadzeniu gazu 
do minimum, przed zatrzymaniem noży minie 
kilka sekund.

OSTRZEŻENIE!  W przypadku zatrzymania 
awaryjnego, natychmiast ustawić przełącznik 
w położeniu «O».
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dotyczyć rąk, nadgarstków oraz palców i charaktery-
zują się utratą czucia, mrowieniem, świerzbieniem, 
bólem, utratą barwy lub zmienioną strukturą skóry. 
Objawy te mogą nasilić się wskutek niskiej tempera-
tury otoczenia i/lub zbyt mocnego ściskania uchwytu. 
Przy pojawieniu się tego typu oznak należy zreduko-
wać czas użytkowania maszyny i skonsultować się z 
lekarzem.

ZAGROŻENIE!  Układ zapłonowy tej maszyny 
generuje pole elektromagnetyczne o małym natęże-
niu, lecz takie, że nie można wykluczyć zakłóceń w 
działaniu urządzeń medycznych pasywnych lub ak-
tywnych wszczepionych operatorowi, co może powo-
dować poważne zagrożenie dla zdrowia. Stąd, oso-
bom posiadającym wszczepione takie urządzenia 
medyczne, zaleca się zasięgnąć opinii lekarza lub 
producenta tych urządzeń przed użyciem maszyny.

OSTRZEŻENIE!  Zakładać odpowiednią odzież 
podczas pracy. Państwa sprzedawca może udzielić 
informacji dotyczących najbardziej odpowiedniego 
sprzętu ochronnego w celu zapewnieniem bezpie-
czeństwa podczas pracy.

OSTRZEŻENIE!  W przypadku uszkodzeń lub 
wypadków przy pracy, należy natychmiast wyłączyć 
silnik i oddalić maszynę tak, aby nie powodować dal-
szych szkód; w przypadku wypadków z obrażeniami 
ciała osoby obsługującej maszynę lub osoby trzeciej, 
natychmiast aktywować procedurę pierwszej pomocy, 
najbardziej właściwą do zaistniałej sytuacji i zwrócić 
się do placówki zdrowia w celu poddania się niezbęd-
nej kuracji. Dokładnie usunąć wszelkie pozostałości, 
które mogłyby spowodować szkody lub obrażenia 
wobec osób lub zwierząt, gdyby pozostały niezauwa-
żone.

REGULACJA UCHWYTU (Rys. 5) 

Uchwyt tylny (1) posiada możliwość ustawienia w 3 róż-
nych pozycjach, możliwość ta pozwala operatorowi na 
przyjęcie najbardziej bezpiecznej i wygodnej pozycji pod-
czas pracy sekatorem.

OSTRZEŻENIE!  Regulacja uchwytu musi być 
przeprowadzana przy wyłączonym silniku.

• Typ I
–  Nacisnąć w dół przycisk blokujący uchwyt tylny (2).
–  Przekręcić uchwyt tylny (1) do żądanej pozycji.
–  Przed użytkowaniem maszyny upewnić się, że przycisk 

blokujący pozycję uchwytu (2) powrócił do pozycji wyj-
ściowej i że uchwyt tylny jest stabilnie zablokowany w 
korpusie maszyny.

• Typ II
–  Nacisnąć w dół przycisk blokujący uchwyt tylny (2).
–  Przekręcić uchwyt tylny (1) do żądanej pozycji.
–  Przed użytkowaniem maszyny upewnić się, że przycisk 

blokujący pozycję uchwytu (2) powrócił do pozycji wyj-
ściowej i że uchwyt tylny jest stabilnie zablokowany w 
korpusie maszyny.

OSTRZEŻENIE!  Podczas pracy uchwyt tylny 
musi być zawsze w pozycji pionowej, niezależnie od 
pozycji przyjętej przez urządzenie tnące (3).

SPOSOBY CIĘCIA

OSTRZEŻENIE!  Podczas cięcia maszyna za-
wsze musi być trzymana mocno dwiema rękami.

OSTRZEŻENIE!  Zatrzymać natychmiast silnik 
w przypadku zablokowania noży podczas pracy lub 
wplątania się noży w gałęzie żywopłotu.

Zawsze wskazane jest najpierw ścinanie pionowe dwóch 
brzegów żywopłotu, a następnie części górnych.

• Cięcie pionowe (Rys. 6)

Cięcie musi być przeprowadzone przy ruchu w kształcie 
łuku od dołu do góry, trzymając nóż możliwie jak najdalej 
od ciała.

• Cięcie poziome (Rys. 7)

Najlepsze rezultaty osiąga się przy nożu delikatnie prze-
chylonym (5° - 10°) w kierunku cięcia, 
wykonując regularne, powolne, półkoliste ruchy, szczegól-
nie w przypadku bardzo gęstych żywopłotów.

SMAROWANIE NOŻY PODCZAS PRACY

Jeżeli urządzenie tnące nagrzeje się zbytnio podczas 
pracy, należy posmarować wewnętrzne powierzchnie noży.

OSTRZEŻENIE!  To działanie powinno być wy-
konane z wyłączonym silnikiem i z zatrzymanymi no-
żami.

ZAKOŃCZENIE PRACY

Po zakończeniu pracy:
–  Zatrzymać silnik jak wskazano wcześniej (Rozdz. 5).
–  Zaczekać, aż zatrzymają się noże i założyć osłonę.



KONTROLA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ

Okresowo, zdemontować i oczyścić świecę usu-
wając ewentualne osady metalową szczoteczką.

Sprawdzić i przywrócić prawidłową odległość mię-
dzy elektrodami (rys. 9).

Zamontować z powrotem świecę zapłonową, 
dokręcając ją do oporu kluczem dostarczonym w 
zestawie.

Świeca powinna być wymieniana na świecę o 
analogicznych właściwościach w przypadku spa-
lonych elektrod lub zniszczonego izolatora oraz w 
każdym przypadku co 50 godzin pracy.

REGULACJA GAŹNIKA

Gaźnik jest uregulowany fabrycznie w sposób po-
zwalający na otrzymywanie najlepszych wyników 
w każdej sytuacji użytkowania, przy minimalnej 
emisji gazów szkodliwych i w zgodzie z obowiązu-
jącymi normami.

W przypadku niedostatecznych wyników, skon-
trolować przede wszystkim, czy noże nie są czę-
ściowo zablokowane lub zdeformowane, a więc 
zgłosić się do Państwa Sprzedawcy w celu prze-
prowadzenia kontroli gaźnika i silnika.

• Regulacja minimalnych obrotów silnika

OSTRZEŻENIE!  Urządzenie tnące nie po-
winno poruszać się przy silniku pracującym 
na minimalnych obrotach. Jeżeli urządzenie 
tnące obraca się przy silniku na minimalnych 
obrotach, należy skontaktować się z Państwa 
Sprzedawcą w celu dokonania prawidłowej 
regulacji silnika.

SMAROWANIE PRZEKŁADNI (Rys. 10)

Co 20 godzin pracy należy uzupełnić poziom 
smaru w przekładni specjalnym smarem z dwu-
siarczkiem molibdenu, wprowadzając go, po od-
kręceniu śruby (1), do przekładni przy pomocy 
smarowniczki (2) umieszczonej w dolnej części 
maszyny.

Właściwa konserwacja jest podstawowym ele-
mentem dla zachowania z upływem czasu wydaj-
ności i bezpieczeństwa użytkowania maszyny.

OSTRZEŻENIE!  Podczas zabiegów kon-
serwacyjnych:

–  zdjąć nasadkę ze świecy zapłonowej.
–  Odczekać, aż silnik będzie dostatecznie 

schłodzony.
–  Używać rękawic ochronnych przy czynno-

ściach związanych z nożami.
–  Utrzymywać zamontowane zabezpieczenia 

noża, za wyjątkiem pracy na samym nożu.
–  Nie pozostawiać w środowisku olejów, ben-

zyny czy innych materiałów zanieczyszcza-
jących.

CZYSZCZENIE SILNIKA I TŁUMIKA

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, czyścić re-
gularnie ożebrowanie cylindra sprężonym powie-
trzem i oczyścić okolice tłumika z gałązek, liści czy 
innych resztek.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

WAŻNE   Czyszczenie filtra powietrza 
jest  podstawową  czynnością  niezbędną  dla  do-
brego funkcjonowania i trwałości maszyny. 

Czyszczenie musi być przeprowadzane, co 15 go-
dzin pracy.

W celu oczyszczenia filtra (Rys. 8):

–  Odkręcić pokrętło (1), zdjąć pokrywę (2) i ele-
ment filtrujący (3).

–  Umyć element filtrujący (3) wodą i mydłem. Nie 
stosować benzyny, czy innych rozpuszczalni-
ków.

–  Pozostawić filtr powietrza do wysuszenia. 
–  Zamontować z powrotem element filtrujący (3) i 

pokrywę (2), dokręcając pokrętło do oporu.

FILTR PALIWA

Wewnątrz zbiornika umieszczony jest filtr, który 
nie pozwala na przedostanie się zanieczyszczeń 
do silnika.
Jeden raz w roku wskazana jest wymiana filtra 
przez Państwa Sprzedawcę.
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–  Usunąć wszystkie ślady opiłków i nasmarować 
noże przed ich zamontowaniem.

ZABIEGI NADZWYCZAJNE

Każda operacja konserwacyjna nie zawarta w tej 
instrukcji może być przeprowadzona tylko i wyłącz-
nie przez Państwa Sprzedawcę.
Zabiegi przeprowadzane przez nieodpowiednie 
centra serwisowe lub osoby niekompetentne po-
wodują utratę wszystkich udzielonych gwarancji.

KONSERWACJA

Na końcu każdej sesji pracy, oczyścić dokładnie 
maszynę z kurzu i resztek, naprawić lub wymienić 
uszkodzone części oraz nasmarować noże aby 
uniknąć powstawania rdzy.

Maszyna musi być przechowywana w miejscu su-
chym, z dala od wilgoci oraz z poprawnie założoną 
osłoną noży.

DŁUGIE NIEUŻYTKOWANIE

WAŻNE   Jeżeli  przewiduje  się  okres 
nieużytkowania maszyny dłuższy, niż 2-3 miesiące 
należy  zachować wszelkie  środki  ostrożności w 
celu uniknięcia trudności przy ponownym użytko-
waniu maszyny lub trwałych uszkodzeń silnika.

• Magazynowanie

Przed dłuższym okresem nieużytkowania maszyny 
należy:

–  Opróżnić zbiornik paliwa.
–  Uruchomić silnik i utrzymać go w ruchu na mi-

nimalnych obrotach, aż do zatrzymania tak, aby 
wykorzystać całe paliwo pozostałe w gaźniku.

–  Pozostawić silnik do wychłodzenia i wykręcić 
świecę.

–  Wlać do otworu świecy jedną łyżeczkę oleju (no-
wego) do silników 2-suwowych.

–  Pociągnąć kilka razy linkę rozrusznika w celu 
rozprowadzenia oleju w cylindrze.

–  Zamontować świecę z tłokiem w górnym mar-
twym punkcie (widocznym przez otwór świecy, 
podczas gdy tłok znajduje się w swoim maksy-
malnym skoku).

• Ponowne podjęcie pracy

Podczas ponownego uruchamiania maszyny:

KONTROLA I CZYSZCZENIE NOŻY

OSTRZEŻENIE!  Sprawdzać okresowo czy 
noże nie są pogięte lub uszkodzone i czy 
śruby są odpowiednio dokręcone.

Nie jest konieczna jakakolwiek regulacja odległo-
ści pomiędzy nożami, ponieważ luz jest ustawiony 
fabrycznie.
Okresowo należy wykonać oczyszczenie rowków 
wewnętrznych z resztek, które mogłyby uniemoż-
liwić prawidłowe przesuwanie się noży. 

W celu dokonania oczyszczenia (Rys. 11):

–  Odkręcić nakrętki(1) i wyjąć śruby (2) oraz drą-
żek (3).

–  Oczyścić dokładnie otwory (4) z kurzu i resztek.
–  Nasmarować powierzchnie wewnętrzne noży.
–  Zamontować ponownie drążek (3) przy po-

mocy śrub (2) zwracając uwagę na dokładne 
rozmieszczenie przekładek (5) i podkładek (6) i 
(7) pod nakrętki (1).

–  Dokręcić do oporu nakrętki (1).

OSTRZEŻENIE!  Zawsze przed ponownym 
rozpoczęciem pracy upewnić się, że nakrętki 
(1) są dokręcone do oporu.

OSTRZENIE NOŻY

Ostrzenie noży tnących konieczne jest kiedy wy-
dajność cięcia zmniejsza się, a gałęzie często za-
plątują się w ostrza.

OSTRZEŻENIE!  Nóż ze zużytymi krawę-
dziami tnącymi nigdy nie powinien być po-
nownie ostrzony, lecz wymieniony na nowy.

WAŻNE   Preferuje  się  zawsze  aby 
ostrzenie  było  przeprowadzane  przez  Państwa 
Sprzedawcę,  który  dysponuje  odpowiednią wie-
dzą i sprzętem.

W przypadku konieczności ostrzenia noży, należy 
użyć drobnego pilnika, przestrzegając poniższych 
zaleceń (Rys. 12):

–  Oprzeć pilnik (1) na ostrzu (2) pod kątem 45°, 
i zastosować ruch od góry w stronę krawędzi 
ostrza.

–  Postępować tak aby pilnik poruszał się tylko w 
kierunku odejścia i podnosić go w drodze po-
wrotnej.

–  Usuwać bardzo mało materiału.
–  Usunąć wszystkie zadziory kamieniem do 

ostrzenia.
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1) Silnik się nie uru-
chamia lub nie pozo-
staje w ruchu

2) Silnik się urucha-
mia, ale ma małą 
moc

3) Silnik pracuje 
nieregularnie lub nie 
ma mocy pod obcią-
żeniem

4) Silnik wytwarza 
zbyt dużo dymu

–  Niepoprawna procedura uruchomie-
nia

–  Zanieczyszczenie świecy zapłonowej 
lub nieprawidłowa odległość pomię-
dzy elektrodami

–  Filtr powietrza niedrożny

–  Problemy z mieszanką paliwa

–  Filtr powietrza niedrożny

–  Problemy z mieszanką paliwa

–  Zanieczyszczenie świecy zapłonowej 
lub nieprawidłowa odległość pomię-
dzy elektrodami

–  Problemy z mieszanką paliwa

–  Nieprawidłowy skład mieszanki

–  Problemy z mieszanką paliwa

–  Postępować zgodnie ze wskazów-
kami (patrz rozdz. 5)

–  Sprawdzić świecę (patrz rozdz. 7)

–  Oczyścić i/lub wymienić filtr (patrz 
rozdz. 7)

–  Skontaktować się z Państwa 
Sprzedawcą

–  Oczyścić i/lub wymienić filtr (patrz 
rozdz. 7)

–  Skontaktować się z Państwa 
Sprzedawcą

–  Sprawdzić świecę (patrz rozdz. 7)

–  Skontaktować się z Państwa 
Sprzedawcą

–  Przygotować mieszankę według 
instrukcji (patrz rozdz. 4)

–  Skontaktować się z Państwa 
Sprzedawcą 

USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA

– Wyjąć świecę zapłonową.
–  Uruchomić kilka razy linkę rozruchową, aby usu-

nąć nadmiar oleju.
–  Sprawdzić świecę jak opisano w rozdziale “Kon-

trola świecy”.

–  Przygotować urządzenie jak opisano w rozdziale 
“Przygotowanie do pracy”.
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H 555 H 645 H 655
Pojemność skokowa cm3 22,5 22,5 22,5
Moc kW 0,65 0,65 0,65
Stosunek benzyna: olej 40 : 1 40 : 1 40 : 1
Pojemność zbiornika paliwa litry 0,26 0,26 0,26
Długość cięcia mm 560 455 560
Ciężar kg 5,1 5,1 5,1
Poziom ciśnienia akustycznego względem narzą-
du słuchu
- Błąd pomiaru 

dB(A)
dB(A)

99,5
3

97,5
3

99,5
3

Poziom mocy akustycznej zmierzony 
- Błąd pomiaru

dB(A)
dB(A)

105,5
3

105,3
3

105,5
3

Gwarantowany poziom mocy akustycznej dB(A) 108 108 108
Wibracje przekazywane na rękę poprzez uchwyt 
przedni 
- Błąd pomiaru 

m/s2

m/s2
3,3
1,5

2,6
1,5

3,3
1,5

Wibracje przekazywane na rękę poprzez uchwyt 
tylny 
- Błąd pomiaru

m/s2

m/s2
3,8
1,5

2,8
1,5

3,8
1,5

- Kod agregatu tnącego 118805310/0 118805311/0 118805309/0
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