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JAK KORZYSTAÆ Z NINIEJSZEGO PODRÊCZNIKA 

 
Niniejszy podrêcznik zosta³ napisany, aby pomóc w bezpiecznym sterowaniu i 
obs³udze . 
Ten podrêcznik przeznaczony jest dla sprzedawców i operatorów. 
 
Przedmowa 
 
Dzia³ „Œrodowisko” zawiera instrukcje na temat tego, jak przeprowadzaæ recykling 
zu¿ytego przyrz¹du w sposób przyjazny œrodowisku naturalnemu. 
 
Dzia³ „Opis Maszyny” pomaga w zaznajomieniu siê z rozmieszczeniem i funkcjami 
sterowania poszczególnych elementów obs³ugi maszyny. 
 
Dzia³ „Zalecenia Bezpieczeñstwa” oraz „Zdrowie i Bezpieczeñstwo” wyjaœnia, 
jak u¿ytkowaæ maszynê, aby zapewniæ sobie bezpieczeñstwo oraz bezpieczeñstwo 
ogólnospo³eczne. 
 
„Procedura Start i Stop” objaœni uruchamianie i zatrzymywanie zacieraczki. 
 
Przewodnik „Wykrywanie i Usuwanie Usterek” oka¿e siê pomocny w przypadku, 
gdy bêdziesz mieæ problem z zacieraczk¹. 
 
Dzia³ „Obs³uga i Konserwacja” jest po to, aby pomóc Ci w ogólnym utrzymaniu 
oraz obs³udze Twojej zacieraczki. 
 
Dzia³ „Lista i schemat czêœci sk³adowych” przedstawia szczegó³owo czêœci 
sk³adowe zacieraczki wraz z ich numerami katalogowymi, co pomocnym jest w 
pracach konserwacyjno-naprawczych i zamawianiu czêœci zamiennych. 
 
Dzia³ „Gwarancja” okreœla charakter objêcia gwarancj¹ i procedurê reklamacyjn¹. 
 
Dzia³ „Deklaracja Zgodnoœci” przedstawia normy, na podstawie których maszyna 
zosta³a wykonana. 
 
Wytyczne odnoœnie zapisów. 
Tekst w niniejszym podrêczniku, na który nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, jest 
przedstawiony w sposób nastêpuj¹cy: 
 
 

Urz¹dzenie mo¿e stanowiæ zagro¿enie. Istnieje ryzyko uszkodzenia 
maszyny lub zranienia operatora, je¿eli procedury nie s¹ 
przeprowadzane w sposób w³aœciwy. 
 
 
 
Istnienie mo¿liwoœæ zagro¿enia ¿ycia operatora. 
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Przed obs³ug¹ i przeprowadzaniem konserwacji tej maszyny NALE¯Y 
PRZECZYTAÆ I PRZESTUDIOWAÆ niniejszy podrêcznik. 

 
Nale¿y WIEDZIEÆ jak bezpiecznie wykorzystywaæ regulacjê urz¹dzenia i jak nale¿y 
dokonywaæ bezpiecznej jego konserwacji. 
(Notabene: nale¿y siê upewniæ, czy wiadomo, jak wy³¹czyæ maszynê ju¿ przed jej 
w³¹czeniem na wypadek wyst¹pienia problemów.) 
ZAWSZE nosiæ lub u¿ywaæ odpowiednich elementów ochrony osobistej. 
Je¿eli masz JAKIEKOLWIEK PYTANIA  na temat bezpiecznego u¿ywania i 
konserwacji tego urz¹dzenia, ZAPYTAJ NASZEGO K IEROWNIKA NADZORU 
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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urz¹dzenia bez 
wczeœniejszego poinformowania. 
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OPIS MASZYNY 

 

 
 
1. W³¹cznik / wy³¹cznik silnika. 7. DŸwignia blokady uchwytu. 
2. Zbiornik paliwa. 8. Pokrêt³o nachylenia ³opatek. 
3. Obudowa filtra powietrza. 9. Os³ona pasa napêdowego. 
4. Wydech spalin. 10. Pierœcieñ ochronny. 
5. DŸwignia przepustnicy. 11. Filt r oleju silnikowego / bagnet. 
6. Wy³¹cznik.  
 

ŒRODOWISKO 
 

Bezpieczne usuwanie odpadów. 
Instrukcje ochrony œrodowiska naturalnego. 
Maszyna zawiera materia³y wartoœciowe. Zu¿yt¹ aparaturê i akcesoria 
umieszczaj w odpowiednich urz¹dzeniach do recyklingu. 

 
Element sk³adowy Materia³ 
Uchwyt 
Os³ona pasa napêdowego 
P³yta noœna 
Koñcówki uchwytu 
Silnik spalinowy * 
Silnik elektryczny * 
Przek³adnia 
Czêœci ró¿ne 

Stal 
Tworzywo ABS 
Stal 
Guma 
Aluminium i stal 
Stal i miedŸ 
Aluminium, stal, br¹z fosforowy 
Stal i aluminium 

*) w zale¿noœci od modelu. 
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DANE TECHNICZNE 
 
Model Benzynowy Elektryczny 
Szerokoœæ zacieraczki [mm] 600 600 
Wysokoœæ zacieraczki [mm] 930 930 
D³ugoœæ zacieraczki [mm] 1500 1500 
Ciê¿ar zacieraczki [kg] 53 73 
Powierzchnia robocza [m2] 0.6 0.6 
Prêdkoœæ obrotowa [obr/min] 50 – 115 130 
Drgania przenoszone na rêce 
operatora [m/s2] 

6.8 N/A 

Maks. czas pracy operatora 
[min] 

81 N/A 

 
 
 

 
 

ZALECENIA BEZPIECZEÑSTWA 
 
Dla bezpieczeñstwa w³asnego i bezpieczeñstwa wszystkich przebywaj¹cych wokó³ 
nale¿y przeczytaæ i upewniæ siê, czy siê rozumie, nastêpuj¹ce informacje nt. 
bezpieczeñstwa. Operator jest odpowiedzialny za to, aby upewni³ siê, ¿e w pe³ni 
rozumie, jak bezpiecznie obs³ugiwaæ urz¹dzenie. W przypadku niepewnoœci, co do 
bezpiecznego i w³aœciwego u¿ytkowania zacieraczki  skonsultuj siê ze swym 
kierownikiem nadzoru lub             biuro@budowlane-maszyny.com.pl
 

Niew³aœciwa konserwacja mo¿e byæ niebezpieczna. Przed 
rozpoczêciem przeprowadzania wszelkich prac konserwacyjnych, 
serwisowania lub napraw nale¿y przeczytaæ i zrozumieæ niniejszy 
dzia³. 

 
� Urz¹dzenie to jest ciê¿kie i nie mo¿e byæ podnoszone rêcznie w pojedynkê. 

Zatem, albo POPROŒ O POMOC albo u¿yj odpowiedniego sprzêtu 
dŸwignicowego. 
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� OgródŸ miejsce przeprowadzania robót i utrzymuj wspó³pracowników oraz 
osoby nieupowa¿nione w bezpiecznej odleg³oœci od miejsca pracy urz¹dzenia. 

� Noœ Sprzêt Ochrony Osobistej (SOO) w ka¿dym miejscu, gdzie sprzêt ten jest 
przewidziany do u¿ytku (patrz Zdrowie i Bezpieczeñstwo). 

� Upewnij siê, ¿e potrafisz bezpiecznie wy³¹czyæ urz¹dzenie przed tym, jak 
dokonasz jego w³¹czenia, na wypadek powstania problemów. 

� Zawsze wy³¹czaj silnik urz¹dzenia przed jego transportowaniem, 
przemieszczaniem na miejscu robót oraz przed wykonywaniem czynnoœci 
konserwacyjnych b¹dŸ naprawczych. 

� Podczas pracy silnik staje siê bardzo gor¹cy, zatem pozwól, aby silnik siê 
och³odzi³ zanim zaczniesz go dotykaæ. Nigdy nie pozostawiaj silnika w ruchu 
bez jego dozoru. 

� Nigdy nie usuwaj ani nie naruszaj jakichkolwiek os³on, w które wyposa¿ona jest 
maszyna, one s¹ tu dla Twojej ochrony. Zawsze sprawdzaj os ³ony pod 
wzglêdem ich stanu technicznego i bezpieczeñstwa. Je¿eli jakakolwiek z nich 
jest uszkodzona lub nie ma jej w ogóle, NIE U¯YWAJ ZACIERACZKI dopóki 
os³ona ta nie zostanie wymieniona lub naprawiona. 

� Nie u¿ywaj maszyny, gdy jesteœ chory, czujesz siê zmêczony, lub te¿, gdy 
jesteœ pod wp³ywem alkoholu lub narkotyków. 

 
Bezpieczeñstwo Paliwowe 
 
 

Paliwo jest ³atwopalne. Mo¿e spowodowaæ obra¿enia personelu lub 
uszkodzenia sprzêtu. Zanim zaczniesz uzupe³niaæ paliwo wy³¹cz 
silnik, zgaœ wszelkie Ÿród³a otwartego ognia, nie pal tytoniu podczas 
uzupe³niania paliwa w zbiorniku. Pamiêtaj, aby zawsze wytrzeæ 
rozlane paliwo. 

 
 
� Przed rozpoczêciem uzupe³niania paliwa wy³¹cz silnik i pozwól, aby siê 

och³odzi³. 
� Podczas uzupe³niania paliwa NIE pal tytoniu ani nie zezwalaj na obecnoœæ 

nieos³oniêtych p³omieni w tej strefie. 
� Ka¿dy wyciek paliwa nale¿y natychmiast zabezpieczyæ przy u¿yciu piasku. Gdy 

wyciek nast¹pi na ubranie, nale¿y je zmieniæ. 
� Paliwo pr zechowuj w dopuszczonych, przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach, z dala od Ÿróde³ ognia i zap³onu. 
 

ZDROWIE I BEZPIECZEÑSTWO 
 
Drgania. 
Niektóre drgania powstaj¹ce podczas pracy zacieraczki przenoszone s¹ przez 
uchwyt na rêce operatora maszyny. Zacieraczka zosta³a dla Pañstwa
specjalnie zaprojektowana tak, aby zmniejszyæ poziom drgañ przenoszonych na rêce 
i ramiona. Odnieœ siê do wymagañ i danych technicznych, aby poznaæ poziomy 
drgañ i czasów u¿ytkowania maszyny (zalecany maksymalny, dzienny czas 
nara¿enia na dzia³anie drgañ). NIE przekraczaj maksymalnych czasów u¿ytkowania 
maszyny. 
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SOO (Sprzêt Ochrony Osobistej). 
Nale¿y nosiæ odpowiedni SOO podczas u¿ytkowania urz¹dzenia, np. Okulary 
Ochronne, Rêkawice Ochronne, Nauszniki, Maski Przeciwpy³owe oraz Buty z 
ochraniaczami palców u nóg. Noœ zawsze ubranie odpowiednie do pracy, jak¹ 
wykonujesz. Zwi¹¿ z ty³u d³ugie w³osy oraz usuñ bi¿uteriê, która mo¿e dostaæ siê w 
kontakt z poruszaj¹cymi siê elementami urz¹dzenia. 
 
Paliwo. 
Zapobiegaj dostawaniu siê paliwa do przewodu pokarmowego i nie wdychaj oparów 
paliwa, unikaj tak¿e kontaktu paliwa ze skór¹. Natychmiast wycieraj wszelkie 
rozpryski paliwa. Je¿eli paliwo dosta³o siê do oczu, przep³ucz je obfit¹ iloœci¹ wody i 
zasiêgnij jak najszybciej porady medycznej. 
 
Opary spalin. 
 

Opary spalin tworzone przez to urz¹dzenie s¹ wysoce toksyczne 
i mog¹ byæ œmiertelne!!! 

 
 
 
Nie u¿ywaj zacieraczki z napêdem spalinowym wewn¹trz budynków, ani w 
pomieszczeniach zamkniêtych; upewnij siê, ¿e obszar pracy jest odpowiednio 
wentylowany. 
Nie u¿ywaj zacieraczki z napêdem elektrycznym na zewn¹trz podczas z³ych 
warunków pogodowych, tj. deszcz, m¿awka lub du¿a wilgotnoœæ powietrza. 
 

KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM 
Kontrola przed uruchomieniem. 
Nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹c¹ Kontrolê przed uruchomieniem maszyny przed 
rozpoczêciem ka¿dej sesji roboczej lub po ka¿dych czterech godzinach pracy, w 
zale¿noœci od tego, co wyst¹pi pierwsze. W tym celu prosimy siê odnieœæ do dzia³u 
obs³ugi celem uzyskania szczegó³owych wskazówek. Je¿eli zostanie wykryte 
jakiekolwiek uszkodzenie to zacieraczka nie mo¿e byæ u¿ywana zanim usterka ta nie 
zostanie usuniêta. 
1. SprawdŸ gruntownie maszynê pod k¹tem wystêpowania oznak uszkodzeñ. 

SprawdŸ, czy wszystkie elementy sk³adowe s¹ zamontowane i 
zabezpieczone. Szczególn¹ uwagê zwróæ na zabezpieczenie pasa 
napêdowego, które jest za³o¿one pomiêdzy silnikiem i przek³adni¹. 

2. SprawdŸ przewody p³ynów technicznych urz¹dzenia, zamkniêcia otworów 
wlewowych i spustowych, upewnij siê, ¿e nie ma oznak jakichkolwiek 
wycieków. Wycieki musz¹ zostaæ zatrzymane i usuniête przed u¿yciem 
zacieraczki. 

3. SprawdŸ poziom oleju w silniku i w razie koniecznoœci uzupe³nij go. 
4. SprawdŸ poziom paliwa w zbiorniku i uzupe³nij go, je¿eli zachodzi taka 

potrzeba. 
5. SprawdŸ urz¹dzenie pod k¹tem wycieków paliwa i oleju. 
 
 
 
 

!
OSTRZE¯ENIE



 8
 

PROCEDRA START I STOP 
 

Nieprawid³owa konserwacja mo¿e byæ niebezpieczna. Przeczytaj i 
Zrozum ten dzia³ przed dokonywaniem jakichkolwiek prac 
konserwacyjnych, obs³ugi i napraw. 

 
Silnik benzynowy Honda GX160 
1. Otwórz   k  urek paliwa przez przesuniêcie dŸwigni zamykania i otwierania 

dop³ywu paliwa ca³kowicie do prawej strony. 
2. Gdy uruchamiasz zi m ny silnik, ustaw zawór d ³awi¹cy na ON przez 

przesuniêcie dŸwigni d³awika ca³kowicie do lewej strony. Gdy silnik jest 
ponownie uruchamiany ze stanu nagrzanego, manipulacja zaworem 
d³awi¹cym zazwyczaj nie jest wymagana, chocia¿ jednak, je¿eli silnik oziêbi³ 
siê do pewnego stopnia, czêœciowe u¿ycie d³awika mo¿e okazaæ siê 
konieczne. 

 
3. Przekrêæ prze³¹cznik ON/OFF na silniku 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
do pozycji „I”. 

4. Ustaw przepustnicê w pozycji neutralnej 
przez przesuniêcie dŸwigni przepustnicy 
ca³kowicie w prawo. Nie uruchamiaj 
silnika na pe³nej przepustnicy, gdy¿ 
zacieraczka zacznie pracowaæ od razu 
w momencie uruchomienia silnika. 

5. Trzymaj¹c uchwyt sta³y rêkojeœci regulacyjnej jedn¹ r êk¹, z³ap uchwyt linki 
startera drug¹ r êk¹. Wyci¹gnij starter, a¿ poczujesz opór silnika, po czym 
zwolnij linkê, tak aby zwinê³a siê powoli. Nie puszczaj jej nagle, tak ¿e 
rêkojeœæ uderza o obudowê silnika. 

6. Uwa¿aj¹c, aby nie wyci¹gaæ linki startera ca³kowicie (do oporu), ci¹gnij 
energicznie jej uchwyt. 

7. Powtarzaj te czynnoœci, dopóki silnik nie zapali. 
8. Gdy silnik zapala stopniowo, ustaw dŸwigniê d ³awika w pozycji OFF przez 

przesuniêcie jej w prawo. 
9. Gdy silnik po kilku pró  b  a ch nadal odmawia odpalenia, postêpuj zgodnie z 

informacjami dotycz¹cymi wykrywania usterek w Poradniku Wykrywania i 
Usuwania Usterek. 

10. Zacieraczki wyprodukowane dla Pañstwa s¹ wyposa¿one w sprzêg³o  
bezw³adnoœciowe, co umo¿liwia silnikowi jego bieg w stanie ja³owym bez 
napêdzania ³opatek. Praca ³opatek rozpocznie siê po przesuniêciu dŸwigni 
obrotów w po³o¿enie odpowiadaj¹ce wy¿szym ni¿ ja³owe obrotom. 

11. W celu zatrzymania silnika ustaw przepustnicê w pozycji neutralnej i przekrêæ 
prze³¹cznik ON/OFF na silniku do pozycji „0” przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara. 

12. Zakrêæ zawór paliwa. 
 
Silnik elektryczny 
1. Upewnij siê, ¿e urz¹dzenie zosta³o pod³¹czone do odpowiedniego Ÿród³a 

zasilania. 
2. Upewnij siê, ¿e w³¹cznik / wy³¹cznik silnika ustawiony jest w po³o¿eniu „I”. 

przepustnica

d³awik 

zawór paliwa
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3. Naciœnij zielony przycisk rozrusznika, aby uruchomiæ silnik. 
4. Je¿eli silnik nie uruchamia siê po kilku próbach, odwo³aj siê do Przewodnika 

Wykrywania i Usuwania Usterek. 
5. Aby zatrzymaæ urz¹dzenie, przestaw w³¹cznik / wy³¹cznik silnika w po³o¿enie 

„O”. 
 

PRACA ZACIERACZKI 
 
Praca z zacieraczk¹. 
Prowadzenie zacieraczki po powierzchni jest bardzo proste. Stañ w pozycji operatora 
przed uchwytem, upewnij siê, ¿e stoisz stabilnie na obydwu nogach i powoli przesuñ 
dŸwigniê obrotów do wymaganej prêdkoœci. 
Naciœnij uchwyt (w dó³) – zacieraczka przemieœci siê w prawo. 
Podnieœ uchwyt – zacieraczka przemieœci siê w lewo. 
Przechyl uchwyt lekko w prawo – zacieraczka zacznie przemieszczaæ siê do przodu. 
Przechyl uchwyt lekko w lewo – zacieraczka zacznie przemieszczaæ siê do ty³u. 
Trzymaj¹c uchwyt w po³o¿eniu neutralnym utrzymujesz zacieraczkê w miejscu. 
 
Przygotowanie powierzchni betonowej. 
U¿ycie mechanicznej lub rêcznej listwy wibracyjnej do wyrównania betonu zapewni 
powierzchni odpowiedni stopieñ zagêszczenia i najlepszy stan wyjœciowy do pracy 
wykoñczeniowej. 
Pamiêtaj, ¿e nieprawid³owo wyrównane powierzchnie nie daj¹ siê wykoñczyæ za 
pomoc¹ urz¹dzenia „p³ywaj¹cego” typu zacieraczki. 
 
Flotacja zacieraczki. 
Przed rozpoczêciem tego typu pracy, upewnij siê, ¿e dysk zosta³ prawid³owo 
przymocowany na ³opatkach. Zwróæ uwagê, ¿e jeœli ³opatki obracaj¹ siê zgodnie z 
kierunkiem wskazówek zegara, dysk powinien byæ zamontowany równie¿ zgodnie z 
tym kierunkiem. Betonowa powierzchnia bêdzie gotowa do wykoñczenia dyskiem, 
je¿eli obcas buta pozostawia 2-3 mm odcisk. Po flotacji i wyschniêciu, kiedy but 
pozostawia tylko nieznaczny odcisk, powierzchnia jest gotowa do pracy 
wykoñczeniowej. Ramy czasowe tych czynnoœci zale¿¹ od warunków pogodowych. 
Po ka¿dym etapie prac, silnik urz¹dzenia nale¿y zatrzymaæ. 
Nigdy nie pozostawiaj zacieraczki z w³¹czonym silnikiem, zw³aszcza z 
zamontowanym dyskiem, kiedy beton jest wzglêdnie miêkki. Bior¹c pod uwagê 
ciê¿ar zacieraczki, jej pozostawienie w miejscu na obrabianej powierzchni mo¿e 
spowodowaæ lokalne uszkodzenie powierzchni. 
 

 
Nigdy nie podnoœ zacieraczki z pierœcieñ ochronny. 
Zacieraczkê podnosi siê za zamontowany na niej hak. 
 
 

 
Praca wykoñczeniowa. 
Przed przyst¹pieniem do prac wykoñczeniowych po flotacji, nale¿y w pierwszej 
kolejnoœci zdemontowaæ dysk i oczyœciæ ³ opatki, ramiona ³opatek oraz pierœcieñ 
ochronny z pozosta³oœci cementu/betonu, które od³o¿y³y siê podczas flotacji. 
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Zwiêksz nachylenie ³opatek do 10 mm do pierwszego przejœcia wykañczaj¹cego, 
nastêpne przejœcia wykonuj za ka¿dym razem zwiêkszaj¹c nachylenie. Kontynuuj 
pracê wykañczaj¹c¹ do momentu uzyskania wymaganego stanu powierzchni. Czas 
przerwy pomiêdzy kolejnymi przejœciami zale¿y od warunków pogodowych oraz 
proporcji zawartoœci cementu i wody w betonie. Je¿eli zauwa¿ysz, ¿e niektóre czêœci 
powierzchni betonu schn¹ szybciej ni¿ inne, rozprowadŸ na nich niewielk¹ iloœæ wody 
za pomoc¹ p êdzla, co u³atwi ich wykoñczenie. Pamiêtaj, aby w takich miejscach 
prowadziæ zacieraczkê ze szczególn¹ ostro¿noœci¹, poniewa¿ b êdzie wykazywaæ 
tendencje do œlizgania siê na wodzie. Upewnij siê, ¿e jesteœ w stanie zapanowaæ nad 
urz¹dzeniem na ca³ej powierzchni roboczej. 
 
Regulacja pochylenia. 
Pokrêt³o pochylenia ³opatek znajduje siê w ³atwo dostêpnym dla operatora miejscu. 
Mo¿liwoœæ ustawieñ nachylenia jest nieograniczona i mo¿e zostaæ wykonana 
zawsze, kiedy zachodzi taka potrzeba. Podczas pracy wykoñczeniowej szybkoœæ 
schniêcia powierzchni mo¿e ró¿niæ siê pomiêdzy poszczególnymi obszarami; mo¿na 
wtedy dostosowaæ nachylenie ³opatek odpowiednio do potrzeb, w trakcie pracy. 
 
Czyszczenie zacieraczki. 
Zacieraczka musi byæ czyszczona ka¿dorazowo po pracy, aby zapobiec zasychaniu 
od³o¿onego cementu na jej elementach. Pamiêtaj, ¿e zaschniêty cement / beton jest 
bardzo trudny do usuniêcia. 
 
Zmiana ³opatek. 
Upewnij siê, ¿e œwieca zap³onowa (model spalinowy) lub zasilanie (model 
elektryczny) jest od³¹czone, zanim przyst¹pisz do zmiany ³opatek. 
Ustaw zacieraczkê na równym pod³o¿u. Ustaw nachylenie ³opatek tak, ¿e bêd¹ one 
spoczywaæ p³asko na pod³o¿u. 
 
 

Zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ podczas zmieniania ³opatek. 
Podczas pracy ³opatki ulegaj¹ zu¿yciu w ten sposób, ¿e ich 
krawêdzie staj¹ siê ostre jak no¿e. Dla w³asnego bezpieczeñstwa, 
zmieniaj¹c ³opatki noœ grube rêkawice ochronne, aby unikn¹æ 
skaleczenia r¹k. 

 
Odkrêæ œruby i zdejmij podk³adki zabezpieczaj¹ce na ka¿dym z ramion zacieraczki. 
Zanim zamontujesz inne ³opatki, oczyœæ zacieraczkê z cementu (spód i boki). 
Zak³adaj¹c ³opatkê pamiêtaj, aby krawêdŸ zacieraj¹ca ³opatki by³a za ramieniem 
zacieraczki. Za³ó¿ podk³adki zabezpieczaj¹ce i dokrêæ œruby na ramionach 
zacieraczki. 
 
Odpowiedzialnoœæ. 
Producent  nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe obra¿enia u operatorów i/lub 
uszkodzenia sprzêtu i/lub innego mienia, które powsta³y w wyniku niezgodnego z 
przeznaczeniem lub nieprawid³owego wykorzystania zacieraczki, b¹dŸ w wyniku 
nieprzestrzegania zaleceñ/ostrze¿eñ zawartych w niniejszym podrêczniku 
u¿ytkownika! 
 

!
UWAGA
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OBS£UGA I KONSERWACJA 

Zacieraczki produkowane dla Pañstwa zosta³y specjalnie   zaprojektowane tak, aby 
zapewniæ bezawaryjn¹ pracê na wiele lat. Wa¿nym jest jednak, aby regularnie 
przeprowadzaæ opisan¹ w niniejszym dziale konserwacjê urz¹dzenia. Zaleca siê, aby 
wszystkie wa¿niejsze prace konserwacyjne i naprawy by³y przeprowadzane przez 
wyspecjalizowane serwisy naprawcze.            Zawsze stosuj wy³¹cznie oryginalne czêœci 
zamienne.   UWAGA !  U¿ywanie nieautentycznych czêœci mo¿e doprowadziæ do 
uniewa¿nienia Twojej gwarancji. 
Przed dokonywaniem jakiejkolwiek konserwacji maszyny zatrzymaj silnik. W 
przypadku maszyny z silnikiem benzynowym roz³¹cz przewód wysokiego npiêcia od 
korpusu œwiecy zap³onowej. W przypadku maszyny z silnikiem wysokoprê¿nym, 
upewnij siê, ¿e wy³¹cznik silnika znajduje siê w po³o¿eniu STOP. 
Zawsze ustawiaj maszynê na poziomym pod³o¿u dla zapewnienia 
prawid³owego odczytu poziomów p³ynu. Stosuj wy³¹cznie zalecane oleje (patrz 
tabela na nastêpnej stronie). 
 

Praca okresowa. 
Je¿eli zacieraczka jest u¿ywana po raz pierwszy, olej silnikowy nale¿y wymieniaæ po 
pierwszym uruchomieniu w regularnych odstêpach czasu (w celu uzyskania 
szczegó³ów patrz instrukcja silnika). Naci¹g pasa napêdowego nale¿y sprawdzaæ co 
4 godziny. 

 

Rutynowa konserwacja 
co 4 godz.  
codziennie 

po I miesi¹cu 
co 20 godz. 

co 3 miesi¹ce 
co 50 godz. 

co 6 miesiêcy 
co 100 godz. 

Olej 
silnikowy 

SprawdŸ 
poziom 

9    

 Wymieñ  9  9 
Filtr 
powietrza 

SprawdŸ stan  9  9 

 
Oczyœæ lub 
wymieñ 

  9  

Œwieca 
zap³onowa 

SprawdŸ i 
oczyœæ 

   9 

Pas 
napêdowy 

SprawdŸ 
naprê¿enie 

9 9 9  

 
Pas napêdowy 
Zdejmij os³onê pasa napêdowego i sprawdŸ naprê¿enie pasa lekkim naciskiem palca 
na górn¹ czêœæ pasa, blisko œrodka pomiêdzy napêdem silnika a ko³em pasowym 
wibratora. Pas powinien odchyliæ siê o oko³o 5 mm do 10 mm. Je¿eli naprê¿enia 
pasa wymaga regulacji, poluzuj dostatecznie cztery œruby monta¿owe silnika, aby 
umo¿liwiæ przesuniêcie silnika. Wyreguluj pozycjê silnika przez obrót pasa zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara w celu zwiêkszenia naprê¿enia pasa, przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara w celu jego zmniejszenia. Po ustawieniu naprê¿enia 
ponownie dokrêæ œruby monta¿owe silnika i sprawdŸ naprê¿enie pasa po raz drugi. 
Na koñcu za³ó¿ z powrotem os³onê pasa napêdowego upewniaj¹c siê, ¿e jest 
zamontowana prawid³owo i bezpiecznie. 
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CZÊŒCI ZAMIENNE 

 
Odwo³aj siê do widoku zespo³u rozebranego, pokazuj¹cego wzajemne po³o¿enie 
czêœci oraz do listy czêœci zamiennych. Zamawiaj¹c czêœci zamienne przygotuj 
nastêpuj¹ce informacje: 
1. Typ urz¹dzenia i numer modelu. 
2. Numer czêœci (nie numer czêœci na rysunku, numer z listy czêœci). 
3. W³aœciwy adres, pod który nale¿y wys³aæ czêœci. 
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ZESPÓ£ G£ÓWNY – MODEL BENZYNOWY 

 

 
 
 
 



 15 
 

 
Lp. Numer czêœci Opis czêœci Iloœæ 
1 140.60.726 Zespó³ kontroli nachylenia ³opatek 1 
2 140.90.025 Pokrêt³o rêczne 1 
3 06.1.018 Przetyczka osiowa                                1
4 140.60.028 Dysk ³o¿yska 2 
5 140.90.029 Tulejka                                                                1
6 140.60.685 Prowadnik                                                      1
7 140.60.026 £o¿ysko oporowe 1 
8 07.0.068 Wkrêt z ³bem gniazdowym 1 
9 8/10003 Nakrêtka M10 3 
10 140.60.986 Prêt wi¹¿¹cy M10 x 230 1 
11 140.60.706 Mocowanie regulacji     otwarcia przepustnicy              1  
12 140.60.753 Œruba z ³bem wpuszczanym 4 
13 140.60.933 P³ytka monta¿owa 1 
14 140.60.375 Wkrêt z ³bem gniazdowym 1 
15 140.60.934 Przek³adnia – komplet 1 
16 140.60.984 Mocowanie       wide³ek - prawe    1          
17 140.60.713 Wide³ki 1 
18 140.60.985 Mocowanie wide³ek - le w  e          1  
19 140.60.671 Pierœcieñ ustalaj¹cy 2 
20 140.60.672 Oœka wide³ek 1 
21 7/8012 Œruba ustalaj¹ca M8 x 25 2 
22 4/8003 Podk³adka sprê¿ysta M8 2 
23 8/8001 Nakrêtka M8 2 
24 140.60.697 Ko³ek gwintowany 4 
25 140.60.658 Zacisk jarzma                                                   1
26 140.60.657 Jarzmo                                                                 1
27 4/1003 Podk³adka sprê¿ysta M10 4 
28 8/10003 Nakrêtka M10 4 
29 00.0.158 Œruba M8 x 110 1 
30 8/8008 Œruba M8 Nyloc 1 
31 140.60.754 W¹¿ zbrojony 1 
32 140.60.723 W¹¿ zbrojony 1 
33 140.90.669 Manetka                                                               1
34 137.90.823       P   rzewód manetki 2200 mm                                           1
35 140.90.667 Koñcówka uchwytu 2 
36 140.60.988 Uchwyt                                                                 1
37 137.90.930         P   rzewód manetki 900 mm          1 
38 140.60.280 DŸwignia przepustnicy 1 
39 140.90.282 Œruba z ³bem wpuszczanym 2 
40 140.60.824 Linka gazu Honda                                   1
41 8/10006 Nakrêtka M10 Nyloc 2 
42 140.60.821 DŸwignia 1 
43 140.60.822 Pokrêt³o 1 
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ZESPÓ£ G£ÓWNY – MODEL ELEKTRYCZNY 
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Lp. Numer czêœci Opis czêœci Iloœæ 
1 140.60.282 Œruba 2 
2 140.60.354 Nakrêtka Nyloc 4 
3 140.60.352 Podk³adka 4 
4 140.60.776 P³ytka monta¿owa gniazdka 1 
5 140.60.352 Podk³adka 4 
6 140.60.779 Œruba 4 
7 140.60.906 Przewód manetki                                          2  
8 140.60.731 Szpachla                                                            1
9 140.60.988 Uchwyt górny                                                1  
10 140.60.667 Koñcówka uchwytu 2 
11 140.60.782 Manetka                                                                2  
12 140.60.891        R   ozrusz –n i k    komplet 1 
13 140.60.729 Nakrêtka Nyloc 4 
14 140.60.921 Zacisk górny                                                      2
15 140.60.922 Zacisk dolny                                                      2  
16 140.60.822 Pokrêt³o 1 
17 140.60.821 DŸwignia blokuj¹ca 1 
18 140.60.035 Nakrêtka 2 
19 140.60.165 Nakrêtka 2 
20 140.60.050 Przeciwnakrêtka                                                  1
21 140.60.986 Prêt regulacji wysokoœci 1 
22 140.60.165 Nakrêtka 1 
23 140.60.666 Wkrêt dociskowy 1 
24 140.60.988 Dolna czêœæ  uchwytu  
25 140.60.119 Klin napêdu  
26 140.60.302 Tulejka sto¿kowa  
27 140.60.820 Ko³o pasowe 1 
28 140.60.057 Œruba ustalaj¹ca 2 
29 140.60.047 Podk³adka elastyczna 2 
30 140.60.784 Mocowanie os³ony pasa napêdowego 
31 140.60.691 Os³ona pasa napêdowego 1 
32 140.60.099 Podk³adka p³aska 2 
33 140.60.468 Podk³adka elastyczna 2 
34 140.60.057 Œruba ustalaj¹ca 2 
35 140.60.302 Tulejka sto¿kowa                    
36 140.60.693 Ko³o pasowe napêdzane 1 
37 140.60.711 Klin napêdza n y             1
38 140.60.612 Pasek klinowy                                                   1  
39 140.60.145 Podk³adka p³aska 4 
40 140.60.165 Nakrêtka 4 
41 140.60.138 Œruba z ³bem walcowym z gniazdem 1 
42 140.60.657 Jarzmo                                                                 1  
43 140.60.058 Zacisk jarzma                                                   1
44 140.60.697 Ko³ek gwintowany 4 
45 140.60.006 Podk³adka p³aska 4 
46 140.60.005 Podk³adka elastyczna 4 
47 140.60.060 Œruba ustalaj¹ca 4 
48 140.60.985 Mocowanie wide³ek lewe                              1

1

1

1
1

1



53 140.60.786      Mocowanie silnika czêœæ tylna
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Lp. Numer czêœci Opis czêœci Iloœæ 
49 140.60.672 Oœka wide³ek 1 
50 140.60.671 Pierœcieñ ustalaj¹cy 2 
51 140.60.785      Mocowanie silnika czêœæ przednia                                                                             1
52 140.60.787 Œruba 4 

 1 
54 140.60.709 Ko³ek gwintowany silnika 4 
55 140.60.753 Œruba 4 
56 140.60.654 Uchwyt                                                                 1  
57 140.60.933 P³yta podstawowa 1 
58 140.60.005 Podk³adka elastyczna 2 
59 140.60.004 Œruba 2 
60 140.60.929 Dystansownik                                                       1  
61 140.60.934 Przek³adnia – komplet 1 
62 140.60.984 Mocowanie wide ³ ek – prawe                                     1  
63 140.60.713 Wide³ki 1 
 



 19 
 

 
ZESPÓ£ RAMION I DYSKU 

 
 

 
 



10 140.60.663       K   lin M6 x 25       1 
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Lp. Numer czêœci Opis czêœci Iloœæ 
1 140.60.681 £o¿ysko oporowe 1 
2 140.60.652 £o¿ysko 1 
3 140.60.656 Pierœcieñ ustalaj¹cy 1 
4 140.60.655 Pierœcieñ ustalaj¹cy 1 
5 140.60.689 £o¿ysko 1 
6 140.60.651 £o¿ysko 1 
7 140.60.678 Dysk obrotowy                                              1
8 140.60.872 Tarcza dociskowa                                         1  
9 140.60.871 Wa³ek napêdowy 1 

11 140.60.1153 Ko ³o zacieraczki 1 
12 140.60.920 Podk³adka 6 
13 07.0.025 Œruba ustalaj¹ca M8 x 25 1 
14 140.60.870 Podk³adka dŸwigni 6 
15 140.60.916 Uszczelka olejowa                                            6  
16 140.60.1154 Pierœcieñ stabilizuj¹cy 1 
17 140.60.927 Dysk                                                                     1
18 140.60.1108 £opatka 6 
19 03.0.019 Wkrêt dociskowy z gniazdem M8 x 16 6 
20 140.60.876 Ramiê zacieraczki 6 
21 4/6005 Podk³adka elastyczna M6 12 
22 02.0.018 Wkrêt dociskowy M6 x 35 12 
23 8/8001 Nakrêtka M8 6 
24 140.60.918 Wkrêt M8 x 20 6 
25 8/8001 Nakrêtka M8 6 
26 03.0.008 Wkrêt dociskowy M8 x 20 6 
27 8/8001 Nakrêtka M8 6 
28 03.0.008 Wkrêt dociskowy M8 x 20 6 
29 140.60.66         K   lin M8 x 7 x 50       1 
30 140.60.665      
 

Pas napêdowy                                                     1
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ZESPÓ£ NAPÊDU – HONDA 

 

 
 

140.60.694 SPRZÊG£O 
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Lp. Numer czêœci Opis czêœci Iloœæ 
1 291.149        S   il n  i k   Honda Gx160        1 
2 8/8001 Nakrêtka M8 4 
3 4/8003 Podk³adka elastyczna M8 4 
4 4/8006 Podk³adka p³aska M8 4 
5 04.0.018 Ko³ek gwintowany 4 
6 06.3.001       K   li n    6   x 6 x 33       1 
7 03.0.024 Wkrêt dociskowy M6 x 16 1 
8 140.60.693 Dolne  ko³o pasowe                                                    1                        
9 11.4.090 Pas napêdowy                                1 
10 4/6001 Podk³adka p³aska M6 2 
11 4/6005 Podk³adka elastyczna M6 2 
12 02.0.011 Œruba ustalaj¹ca M6 x 12 2 
13 140.60.691 Os³ona pasa napêdowego 1 
14 02.3.020 Œruba ustalaj¹ca 5/16” x 1” UNF 1 
15 4/8003 Podk³adka M8 1 
16 05.3.062 Podk³adka p³aska M8 1 
17 140.90.694 Sprzêg³o 1 
18 06.8.001 Klin                                                                   1  
19 07.0.126 Œruba z ³bem wpuszczanym M8 x 12 2 
20 140.60.708 Mocowanie os³ony pasa napêdowego                      1
21 140.60.722 Pierœcieñ ustalaj¹cy 1 
22 140.60.721 Korpus sprzêg³a                                               1
23 140.60.752 £o¿ysko 2 
24 140.60.719 Sprê¿yna sprzêg³a 3 
25 140.60.718 Obci¹¿nik 3 
26 140.60.728 Korpus napêdu                                                 1                                     
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ZESPÓ£ PRZEK£ADNI 

 

 
 
Lp. Numer czêœci Opis czêœci Iloœæ 
1 140.60.1000 Korek gwintowy                                                1  
2 140.60.1001 Pierœcieñ ustalaj¹cy 1 
3 140.60.1002 Pierœcieñ uszczelniaj¹cy 1 
4 140.60.1003 £o¿ysko 1 
5 140.60.1010 Obudowa przek ³adni (NVR 63)                                 1
6 140.60.999 Uszczelka olejowa                                        1  
7 140.60.1008 £o¿ysko 1 
8 140.60.1009 Ko³o zêbate                                                                   1 
9 140.60.1008 £o¿ysko 1 
10 140.60.1004 Uszczelka pier œ   cieniowa pokrywy obudowy 1 
11 140.60.1006 Pokrywa obudowy (NVR 63) 1 
12 07.0.007 Œruba z ³bem walcowym z gniazdem M8 x 16 8 
13 140.60.999 Uszczelka olejowa                                            1  
14 140.60.735 Przek³adnia œlimakowa (NVR 63) 1 
15 140.60.71         K   lin 6 x 6 x30       1 
16 140.60.262 £o¿ysko 1 
17 140.60.1007 Uszczelka pierœcieniowa 1 
18 140.60.1011        P okrywa boczna (NVR 63)       1 
19 07.0.007 Œruba z ³bem walcowym z gniazdem M8 x 16 6 
20 140.60.999 Uszczelka olejowa                                            1  
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ZESPÓ£ ROZRUSZNIKA 

 

 
 
Lp. Numer czêœci Opis czêœci Iloœæ 
1 140.60.894 Pokrywa                                                             1  
2            140.60.952        Z  e  s pó³ przewodów manetki 1 
3 140.60.836 D³awik 1 
4 140.60.896 Przycisk STOP                                              1  
5 140.60.898 W³¹cznik 1 
6 140.60.895 Obudowa                                                            1  
8 140.60.893 D³awik 1 
9 140.60.951 Zespó³ przewodów wtyczki zasilania 1 
10 140.60.923 Wtyczka zasilania                                     1
11 140.60.906 Zespó³ przewodów 1 
12 140.60.836 D³awik 1 
13 140.60.893 D³awik 1 
14 140.60.950 Zespó³ przewodów silnika 1 
15 140.60.902       K   ompon e  n  t   elektryczny 1 1 
16 140.60.901       K   ompon e  n  t   elektryczny 2 1 
17 140.60.993       K   omponent    e  le  ktryczny 3 1 
18 140.60.900       K   omponent    e  le  ktryczny 4 1 
19 140.60.903 P³ytka obwodów drukowanych 1 
20 140.60.931 Œruba 4 
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GWARANCJA 

 
                       Nowa  zacieraczka  objêta  jest    GWARANCJ¥ PRODUCENTA  
dla pierwotnego nabywcy przez okres jednego roku (12 miesiêcy) od pierwotnej daty 
zakupu. 
 
Gwarancja producenta  obejmuje  b ³êdy w konstrukcji, materia³ach i jakoœci 
wykonania. 
Nastêpuj¹ce elementy nie s¹ objête gwarancj¹: 
1. Uszkodzenia spowodowane nie w³aœciwym u¿ytkowaniem, zrzuceniem lub 

temu podobnym uszkodzeniem wywo³anym lub bêd¹cym wynikiem nie 
zastosowania siê do wskazanej kolejnoœci za³o¿enia, zasady dzia³ania lub 
instrukcji konserwacji przez u¿ytkownika. 

2. Zmiany przy³¹czenia i naprawy wykonane przez osoby nie uprawnione oraz 
osoby inne ni¿ jej uznani przedstawiciele handlowi. 

3. Koszt transportu i przesy³ek do i od importera lub uznanych 
przedstawicieli handlowych celem naprawy b¹dŸ oceny technicznej 
jakichkolwiek z maszyn, niebêd¹cych podstaw¹ do roszczenia 
gwarancyjnego. 

4. Koszty materia³owo-robocze odnawiania, naprawy i wymiany elementów 
sk³adowych w zwi¹zku z ich zwyk³ym zu¿yciem. 

 
Nastêpuj¹ce elementy sk³adowe nie s¹ objête gwarancj¹: 
- pasy napêdowe, 
- filtry powietrza silnika, 
- silnikowe œwiece zap³onowe. 
 
Importer  i/lub jej uznani przedstawicie handlowi, dyrektorzy, pracownicy lub firmy 
ubezpieczeniowe nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za nastêpstwa lub inne 
uszkodzenia, straty i wydatki powsta³e w zwi¹zku lub bêd¹ce skutkiem niemo¿noœci 
u¿ytkowania maszyny w okreœlonym przez siebie celu. 
 
Roszczenia Gwarancyjne. 
Wszelkie roszczenia wynikaj¹ce z gwarancji nale¿y najpierw kierowaæ do Dzia³u 
Obs³ugi Gwarancji firmy  biuro@budowlane-maszyny.com.pl
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