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BBA 520   
 
 
 
 

Uwaga: 
Nale y ci le przestrzega  zasad bezpiecze stwa. B dy w obs udze narz dzia mog  sta  si  przyczyn  wypadków. 

Starannie przechowywa  instrukcj  obs ugi 
 
 
 
 
 

Instrukcja obslugi (Instrukcja oryginalna)



 
wider ziemny z silnikiem spalinowym, który w a nie Pa stwo zakupili, zosta  zaprojektowany do prac zwi zanych z 

przygotowaniem gruntów przeznaczonych do palowania, zalesiania, sadzenia drzew owocowych, na obszarach 
pagórkowatych, górskich, nawet o bardzo stromych.  S  to narz dzia niezb dne w gospodarstwach rolnych i le nych, 
szkó kach drzewek i na placach budowy.  
Ko a z bate przek adni redukcyjnej o odpowiednich parametrach s  w ca o ci wykonane ze stali naw glonej, hartowanej i 
odpuszczonej. Za pomoc  widra b dzie wi c mogli Pa stwo wykonywa  prace w pe ni bezpiecznie i szybko.  
wider ten jednak e, podobnie jak inne podobne narz dzia, musi by  zawsze pod kontrol , dlatego te  powinien by  zawsze 

u ywany w sposób umiej tny i bezpieczny, ale równie  traktowany „z respektem”. Jednak je eli b dzie tak w a nie 
traktowany, stanie si  „najwierniejszym partnerem” podczas prac. 
 
 

WST P 
 
Urz dzenia i narz dzia s  stale doskonalone: w zwi zku z tym, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w 
dowolnym momencie, bez konieczno ci wcze niejszego o tym informowania, w zakresie danych, ci arów, jak równie  
samej konstrukcji i wyposa enia. Dane i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji s  orientacyjne i nie mog  stanowi  
podstawy do roszcze .  
 
 
PRZEWIDYWANE ZASTOSOWANIE 
 
Zakupiony przez Pa stwa wider ziemny z silnikiem spalinowym, mo e by  u ywany wy cznie do wiercenia 
w gruntach przeznaczonych do palowania, zalesiania, sadzenia drzew owocowych, itp. 
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OSTRZE ENIA 
DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA 

 
UWAGA: 

 
Przed rozpocz ciem pracy: 
 
• Przed przyst pieniem do pracy, nale y uwa nie przeczyta  wszelkie uwagi i zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji 
obs ugi a ponadto upewni  si , czy s  one jasne i zrozumia e. Niniejsz  instrukcj  obs ugi nale y stale starannie 
przechowywa  i korzysta  z niej w przypadku pojawienia si  jakiegokolwiek problemu. 
• Zakupiony przez Pa stwa wider ziemny z silnikiem spalinowym, mo e by  u ywany wy cznie do wiercenia gruntów 
przeznaczonych do palowania, zalesiania, sadzenia drzew owocowych, itp. 
• Mo e by  obs ugiwany wy cznie przez osoby doros e i odpowiednio przeszkolone w zakresie zasad jego dzia ania przez 
osob  o odpowiednich kwalifikacjach lub przez sprzedawc . 
• To Pa stwo ponosicie odpowiedzialno  wobec osób trzecich, które przebywaj  w pobli u narz dzia oraz za rzeczy 
znajduj ce si  w promieniu jego dzia ania. 
• Nale y upewni  si , czy wokó  siebie oraz w promieniu dzia ania widra, nie ma osób, zwierz t, przedmiotów lub kamieni. 
• Podczas pracy nale y by  zawsze sprawnym fizycznie, wypocz tym i absolutnie nie by  pod wp ywem dzia ania alkoholu, 
narkotyków lub leków. 
• Nale y pracowa  wy cznie w warunkach dobrej widoczno ci i przy naturalnym wietle. 
• Nale y zawsze mie  na sobie odpowiedni  odzie  robocz  i korzysta  z w a ciwych rodków ochrony: kombinezony 
robocze przylegaj ce do cia a, aby nie dopu ci  do sytuacji, w której ubranie zaczepi si  o cz ci obrotowe narz dzia, 
solidne buty ochronne i przeciwpo lizgowe, r kawice, kask ochronny, itp. 
• Zak ada  zawsze okulary lub maski, nauszniki chroni ce przed ha asem lub zatyczki do uszu.  
• Nie mo na nigdy stosowa  cz ci innych ni  te dostarczone przez producenta, czyli, innymi s owy, nale y zawsze stosowa  
wy cznie cz ci oryginalne.   
• Podczas wiercenia nigdy nie u ywa  elementów lub narz dzi uszkodzonych lub zu ytych, zdeformowanych, z 
wgnieceniami, p kni ciami. 
• Nie wolno uruchamia  widra ani pracowa  z nim w pomieszczeniach zamkni tych. 
• Paliwo nale y miesza  i wlewa  na otwartej przestrzeni, przy wy czonym silniku oraz z dala od róde  ciep a, iskier lub 
ognia. Podczas tych czynno ci nie wolno pali . 
• Wszelkie prace konserwacyjne, operacj  zwi zane z wymian  elementów musz  by  zawsze wykonywane przy 
wy czonym silniku i wówczas, gdy elementy obrotowe s  nieruchome. 
• Wszelkie systemy zabezpieczaj ce narz dzie, jak równie  wyposa enie ochronne musz  dzia a  i by  sprawne przez ca y 
czas eksploatacji widra. 
• Nale y zwróci  uwag  na skutki drga . Nale y robi  cz ste przerwy w pracy na krótki odpoczynek. 
• Podczas obs ugi widra, nale y trzyma  go mocno obiema r kami i pracowa  zawsze w pozycji pewnej i stabilnej. 
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WIDER ZIEMNY Z SILNIKIEM SPALINOWYM MODEL BBA 520 

 
 
 
 
 
PODSTAWOWE CZ CI 
 

  Zbiornik 
  R koje  
  Ga nik 
  Przek adnia redukcyjna 
  wider 
  D wignia steruj ca przyspieszeniem 
  Rozrusznik 

 

 

 1/A DANE TECHNICZNE 

 model BBA 520 
wymiary 430 x 700 x 430h mm 
ci ar ~ 10.5 kg 
sprz g o od rodkowe - automatyczne 
ko a z bate smarowanie przek adni smarem – prze o enie 

1:40 
pr dko  obrotowa 160- 200 obr/min 

w
id

er
 

maksymalna rednica 
wiercenia rednica 220 mm 

model N-52 E 
cykle 2 
pojemno  51,7 cm3

moc 2,6 KM  
7000 obr/min 

paliwo mieszanka benzyna - olej  
20:1 (5%) 

zbiornik 0,9 litra 
ga nik membranowy 
wieca CHAMPION 

zap on elektroniczny 
rozruch poprzez poci gni cie linki

 
zatrzymanie za pomoc  odpowiedniego przycisku 

si
ln

ik
 

sterowanie d wigni  sterowania przyspieszeniem 

 

Powy sze dane, wymiary i ci ary s  orientacyjne i Producent zastrzega sobie prawo w prowadzenia do nich zmian w 
dowolnym momencie bez konieczno ci powiadamiania o tym.  
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model BBA 520
wymiary 430 x 700 x 430h mm
ciężar ~ 10.5 kg
sprzęgło odśrodkowe - automatyczne
koła zębate smarowanie przekładni smarem – przełożenie

1:40
prędkość obrotowa 160- 200 obr/min
maksymalna średnica wiercenia średnica 220 mm
Poziom ciśnienia akustycznego 
(Lpa) w dB zgodnie z EN ISO 3744

93 dB (A)
(Niepewność pomiarowa: 2 dB(A))

Poziom mocy akustycznej
(Lwa) w dB zgodnie z EN ISO 3744

113 dB (A)
(Niepewność pomiarowa: 2 dB(A))

Poziom wibracji zgodnie z
EN ISO 5349

1,1 m/s2
(Niepewność pomiarowa: 10 %)

si
ln

ik

model N-52 E
cykle 2
pojemność 51,7 cm3
moc 2,6 KM

7000 obr/min
paliwo mieszanka benzyna - olej

20:1 (5%)
zbiornik 0,9 litra
gaźnik membranowy
świeca CHAMPION
zapłon elektroniczny
rozruch poprzez pociągnięcie linki
zatrzymanie za pomocą odpowiedniego przycisku
sterowanie dźwignią sterowania przyspieszeniem

Rok produkcji: 2010



 

MONTA  WIDRA 
 
a) Zamocowa  zespó  przek adnia redukcyjna-silnik do kierownicy, za pomoc  odpowiednich rub. 
b) Zamocowa  przewód steruj cy przyspieszeniem do ga nika na silniku, ustawiaj c regulacj  w taki sposób, aby 
wyeliminowa  ewentualne luzy mi dzy przewodem a os on  w celu zapewnienia prawid owego i stopniowego 
przyspieszenia. 
c) Pod czy  ko cówk  oczkow  przewodu uziemienia do jednej ze rub na silniku lub na kierownicy i po czy  z cze 
gniazdowe typu faston przewodu masy ze z czem typu faston doprowadzonym z cewki wewn trznej silnika.  
d) Wsun  wa ek na wyj ciu z przek adni redukcyjnej to otworu widra i zamocowa  odpowiednimi rubami i nakr tkami. 
 

PALIWO 
 
- Silniki pracuj  na standardowej mieszance o sk adzie o podanych proporcjach: 20 cz ci benzyny i 1 cz  oleju (5%).  
Jako  oleju ma tu znaczenie zasadnicze.  Je eli stosowany jest olej wed ug specyfikacji NMMA TC-W (olej syntetyczny) 
opracowany specjalnie dla silników dwusuwowych, które podlegaj  du ym obci eniom, nale y go miesza  w proporcjach 
podanych na opakowaniu. Ten typ oleju redukuje tworzenie si  popio ów i osadów na wiecy, t oku, w cylindrze i t umiku, a 
ponadto znacznie obni a emisj  spalin na wylocie. 
- Silniki zosta y tak zaprojektowane, aby mog y pracowa  zarówno na benzyn  super jak i benzyn  bezo owiow .  
Wa ny jest równie  sk ad chemiczny paliwa; w rzeczywisto ci, niektóre sk adniki wywieraj  niszcz cy wp yw na membran  
ga nika, pier cienie uszczelniaj ce, kolektory, itp. 
Dlatego nale y stosowa  wy cznie benzyn  znanej marki. 
 
Benzyn  nale y wymiesza  z olejem jeszcze przed wlaniem paliwa do zbiornika.  Czynno  t  nale y wykona  
w miejscu otwartym, dobrze przewietrzonym, z dala od róde  wiat a nieelektrycznego, nie pal c, z dala od 
róde  iskier i otwartego ognia oraz przy wy czonym silniku. 

 
- Teraz b dzie mo na nape ni  zbiornik narz dzia: odkr ci  korek zbiornika powoli i wlewa  mieszank , uwa aj c, aby nie 
porozlewa  jej, w razie rozlania dok adnie wytrze  silnik. Uwa a , aby nie poplami  ubrania mieszank . 
 
- Narz dzie nale y uruchamia  w odleg o ci co najmniej trzech metrów od miejsca, w którym wlewano paliwo w celu 
unikni cia ewentualnego zagro enia po arowego. 
 
- Nie nalewa  paliwa do zbiornika, gdy narz dzie jest nagrzane. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rys. 4 
 

 

PÓ GAZPOZYCJA 
ROBOCZA

WY CZNIK 
ZABEZPIECZAJ CY

PRZYCISK

D WIGNIA 
PRZYSPIESZENIA
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OBS UGA UCHWYTU 
 
W celu prawid owego pos ugiwania si  uchwytem (rys.  4), przede wszystkim nale y zapozna  si  z funkcjami, aby móc w czy  narz dzie i 
kontrolowa  jego pr dko  pracy. 
 

PO O ENIE „PÓ GAZU” W CELU URUCHOMIENIA 
 
Uwaga: Czerwony przycisk powinien znajdowa  si  w pozycji rodkowej. W przypadku, gdy znajduje si  w pozycji stop, 
przyspieszenie nie dzia a.  takie rozwi zanie pozwala unikn  nieprzyjemnych i szkodliwych strat czasu spowodowanych 
ewentualnym zalaniem silnika.  W takim po o eniu absolutnie nie wolno na si  naciska  d wigni przyspieszenia, poniewa  
grozi to jej uszkodzeniem. 
 
- chwyci  uchwyt naciskaj c d oni  czerwony wy cznik zabezpieczaj cy, znajduj cy si  w górnej cz ci uchwytu. 
- nacisn  d wigni  przyspieszenia do oporu. 
- ustawi  czerwony przycisk w pozycji START, nast pnie zwolni  d wigni . 
- teraz mo na uruchomi  narz dzie. Wy cznik zabezpieczaj cy jest niezb dny w celu niedopuszczenia do powstania niebezpiecznych 
przyspiesze  spowodowanych przez nieostro ne lub przypadkowe manewry.  
 
W rzeczywisto ci, je eli wy cznik nie zostanie uchwycony i wci ni ty, uniemo liwia korzystanie z d wigni przyspieszenia. 
 
Uwaga: Po uruchomieniu silnika, po pierwszym przyspieszeniu, przycisk wraca automatycznie do pozycji rodkowej.  
 

PRZYSPIESZENIE PRZY W CZONYM NARZ DZIU 
 
- chwyci  uchwyt, naciskaj c wy cznik zabezpieczaj cy. 
- nacisn  na d wigni  przyspieszenia dostosowuj c si  nacisku do pr dko ci, jak  chce si  uzyska . 
 

STOP (w celu wy czenia silnika) 
 
- pu ci  d wigni  i wy cznik, ustawi  przycisk w pozycji STOP. 
- w celu ponownego uruchomienia narz dzia konieczne jest ustawienie czerwonego przycisku w pozycji RODKOWEJ, nast pnie nale y 
wykona  operacje powoduj ce efekt pó gazu i przyspieszenia zgodnie z powy ej przedstawionymi wyja nieniami. 
 

URUCHOMIENIE SILNIKA (NA ZIMNO) 
 

a) Otworzy  zawór mieszanki. 
b) Zamkn  d wigienkowy zawór powietrza znajduj cy si  w ga niku - “Close”. 
c) Ustawi  uchwyt w po o eniu pó gazu. 
d) Poci gn  energicznie raz lub maksymalnie  dwa razy link  rozrusznika, tak aby silnik „zaskoczy ” i zacz  pracowa . 
e) Po uruchomieniu silnika, otwiera  stopniowo d wigienkowy zawór powietrza i pozostawi  na minimum 2-3 minuty. 
Uwaga: Przez pierwsze 10 godzin pracy utrzymywa  silnik na niewielkich obrotach. W ka dym razie zaleca si , aby silnik 
nie pracowa  na najwy szych obrotach, gdy dzia a bez obci enia. 
 

UK AD DEKOMPRESJI 
 
- widry ziemne z silnikiem spalinowym wyposa one s  w uk ad dekompresji u atwiaj cy zap on silnika poprzez zmniejszenie si y z jak  
nale y poci gn  link  rozruchow  w momencie uruchamiania narz dzia.  
W celu uruchomienia tych silników, nale y nacisn  przycisk uk adu dekompresji (rys. 5) znajduj cy si  na cylindrze od strony rozrusznika, 
a nast pnie post powa  zgodnie z opisem podanym w punkcie A. 
 
Rys. 5 
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KONSERWACJA OKRESOWA 
 

UWAGA!!! W OKRESIE GWARANCJI CZYNNO CI KONSERWACYJNE NALE Y ZLECI  AUTORYZOWANEMYU 
SERWISOWI MAKITA (lista serwisów znajduje si  na karcie gwarancyjnej) 
 
GA NIK: co 50 godzin pracy, oczy ci  ca  komor  p ywakow  ga nika, dysz  biegu maksymalnego i sprawdzi  bieg ja owy, ustawiaj c go 
za pomoc  ruby regulacyjnej. 
Bieg ja owy, nale y ustawia , dokr caj c lub odkr caj c rub  regulacyjn  w taki sposób, aby znale  punkt, w którym sprz g o przylega do 
czaszy.  Uwaga: 
 na biegu ja owym nie mog  obraca  si  jednak ani ko a z bate ani wider. 
 

WIECA: co 25 godzin oczy ci  dok adnie, usuwaj c ewentualne osady i sprawdzi  odleg o  elektrod (0,4-0,5mm). 
 
FILTR POWIETRZA:  co 25 godzin oczy ci  dok adnie os ony i wk ady filtra za pomoc  benzyny i p dzla, a nast pnie osuszy . 
 

RUBY I NAKR TKI:  co 25 godzin sprawdzi  i dokr ci  ruby i nakr tki mocuj ce. 
 
T UMIK: co 50 godzin wymontowa  t umik z cylindra, usun  osady z poszczególnych otworów wydechowych, uwa aj c, aby zgorzelina 
nie przedosta a si  do cylindra.  
 
PRZEK ADNIA REDUKCYJNA:  
co 50 godzin pracy wymieni  smar w skrzyni przek adni. Operacj  t  nale y wykona  w nast puj cy sposób: 
a) wykr ci  6 rub mocuj cych skrzyni , a nast pnie otworzy  po ówk  obudowy; 
b) usun  pozosta y smar i wla  200-250 gramów nowego smaru, rozprowadzaj c go na dwóch po ówkach. 
Zaleca si  stosowanie odpowiedniego rodzaju smaru do u ytku w temperaturach w zakresie od 120  do 170 C. 
c) Ponownie zamontowa  po ówki obudowy i przykr ci  je rubami.  
 

WIDER:  sprawdzi  stan wiert a i no a, a je eli s  zu yte, wymieni . 
 

PRZECHOWYWANIE 
 
Je eli narz dzie ma by  przez d u szy czas nieu ywane, nale y zastosowa  nast puj ce rodki zabezpieczaj ce:  
a) spu ci  mieszank  ze zbiornika oraz z komory p ywakowej ga nika; 
b) wyj  wiec , oczy ci  j , wprowadzi  do cylindra kilka kropel oleju do mieszanki, poci gn  link  rozruchow  2-3 razy w celu 
równomiernego rozprowadzenia oleju, nast pnie za o y  wiec ; 
c) oczy ci  dok adnie narz dzie i nasmarowa  olejem cz ci nie polakierowane; 
d) przechowywa  narz dzie w suchym miejscu zabezpieczonym przed zapyleniem. 
 

POTENCJALNE NIEPRAWID OWO CI 
 
W przypadku problemów z uruchomieniem lub w przypadku niespodziewanego zatrzymania silnika, nale y zwróci  uwag  na nast puj ce 
elementy: 
a) sprawdzi , czy nie sko czy o si  paliwo w zbiorniku, 
b) sprawdzi , czy zawór mieszanki nie jest zamkni ty lub zatkany; 
c) sprawdzi , czy przewód mieszanki nie jest zbyt zgi ty lub od czony; 
d) sprawdzi , czy nie ma wody w mieszance (oczy ci  ca  instalacj  zasilaj c ); 
e) sprawdzi , czy nie zastosowano w mieszance niew a ciwej proporcji oleju lub niew a ciwego oleju; 
f) sprawdzi , czy filtr mieszanki ga nika nie jest zanieczyszczony; 
g) sprawdzi , czy nie zablokowa  si  p ywak w ga niku; 
h) sprawdzi , czy dysza biegu maksymalnego w ga niku nie jest zatkana; 
i) sprawdzi , czy filtr powietrza nie jest zatkany; 
l) sprawdzi , czy wieca zap onowa nie jest zanieczyszczona, a odleg o  mi dzy elektrodami zbyt du a; 
m) sprawdzi , czy doprowadzenie wiecy lub przewód nie s  od czone lub uziemione; 
n) sprawdzi , czy przewód uziemienia nie jest uszkodzony lub od czony; 
o) sprawdzi , czy w rurze wydechowej cylindra lub t umika nie ma osadów. 
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Makita Corporation Zmiany konstrukcyjne bez konieczno ci 

wcze niejszego informowania o nich Anjo, Aichi, Japan 
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Deklaracja Zgodno ci CE 
 

My Makita Corporation jako odpowiedzialny producent deklarujemy, e poni sze urz dzenia Makita: 
  

Opis urz dzenia    WIDRA ZIEMNEGO  

Model     BBA 520 
 

S  produkowane seryjnie i s  zgodne z poni szymi dyrektywami UE: 
 

2004/108/EC 

98/37/EC do 28 grudnia 2009, a nast pnie 2006/42/EC od 29 grudnia 2009 

 

Oraz s  produkowane w zgodno ci z poni szymi normami lub dokumentami normalizacyjnymi: 

EN 12100-1, EN 12100-2  
 

 

Data: 02-11-2009 

 

 

Mr Tomoyasu Kato - Dyrektor 

Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japonia 
 

Dokumentacja techniczna jest przechowywana przez naszego uprawnionego reprezentanta, którym jest: 

Makita International Europe Ltd, 

Michigan, Drive, Tongwell, 

Milton Keynes, MK15 8JD, Wielka Brytania 

 


