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 OSTRZEŻENIE 
 
Spaliny emitowane przez silnik tego produktu zawierają substancje chemiczne, 
które mogą powodować raka, uszkodzenia płodu oraz bezpłodność. 
 

 
 
Uwaga ! Przed uruchomieniem glebogryzarki prosimy dokładnie zapoznać się instrukcją glebogryzarki. 
Podczas pracy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP 
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część wyposażenia glebogryzarki i jest dostarczana razem z 
urządzeniem. 
 
 
 
 
Producent: P.P.H.U. GRASS M.Łozińska sp.j. 
Ul.Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów 
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WPROWADZENIE 

 

 

Wprowadzenie 
Dziękujemy za zakup glebogryzarki VEGA. Jesteśmy przekonani że spełni ona państwa 
oczekiwania. 
Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i 
zasadami bezpieczeństwa. Jeśli nie rozumiecie Państwo jakichkolwiek zapisów prosimy zwrócić 
się do sprzedawcy, serwisu lub producenta w celu ich wyjaśnienia. 
W związku z programem ulepszania swoich wyrobów producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian technicznych oraz dotyczących wyposażenia urządzenia. 
Niektóre ilustracje i opisy zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter podglądowy i mogą w 
niektórych szczegółach różnić się od oryginału. 
 
 
Przeznaczenie: 
Glebogryzarka VEGA VT-56 przeznaczona jest do amatorskich prac związanych ze spulchnianiem 
i uprawą wierzchniej warstwy gleby w ogrodach. Jakiekolwiek próby modyfikacji lub adaptacji do 
innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi celów są niebezpieczne i stanowczo zabronione, 
powodują utratę gwarancji.  
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
Bezpieczeństwo użytkownika jak i innych osób jest bardzo ważne. Eksploatacja glebogryzarki wiąże się z 
dużą odpowiedzialnością. 
 
Na etykietach i w tej instrukcji obsługi umieszczono informacje o procedurach roboczych oraz inne dane 
mające pomóc użytkownikowi w podjęciu świadomych decyzji dotyczących bezpieczeństwa. Komunikat ten 
ostrzega przed potencjalnie groźnymi sytuacjami, które mogłyby spowodować zranienie użytkownika lub 
innych osób. 
 
Oczywiście przekazanie użytkownikowi informacji ostrzegawczych o wszystkich zagrożeniach związanych z 
pracą lub konserwacją glebogryzarki jest praktyczne  niemożliwe. Należy kierować się własnym zdrowym 
rozsądkiem. 
 
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są podane w różnych formach, w tym jako: 
 
 Etykiety ostrzegawcze 

 Komunikaty bezpieczeństwa -- poprzedzone symbolem ostrzegawczym  i jednym z trzech słów: 
ZAGROŻENIE, OSTRZEŻENIE lub UWAGA. 

 
Znaczenia słów: 
 

 ZAGROŻENIE 
Brak przestrzegania wytycznych SPOWODUJE ŚMIERĆ lub 
POWAŻNE ZRANIENIE. 

  

 OSTRZEŻENIE 
Brak przestrzegania wytycznych MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ 
lub POWAŻNE ZRANIENIE. 

  

 UWAGA 
Brak przestrzegania wytycznych MOŻE SPOWODOWAĆ 
ZRANIENIE. 

 
 
 Nagłówki dotyczące bezpieczeństwa - takie jak np. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA. 
 Sekcja dotycząca bezpieczeństwa - taka jak np. INFORMACJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA. 
 Wytyczne - o tym jak używać glebogryzarki w sposób prawidłowy i bezpieczny. 
 
Cała instrukcja obsługi jest wypełniona ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa - prosimy uważnie ją 
przeczytać. 
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INFORMACJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 
 

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA 
 
Glebogryzarki zostały zaprojektowane w celu spulchniania gleby w warunkach zewnętrznych. Inne rodzaje 
zastosowań mogą doprowadzić do powstania obrażeń ciała operatora lub uszkodzenia maszyny i mienia. 
 
Większości wypadkom można zapobiec, postępując zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w tej 
instrukcji obsługi i informacjami umieszczonymi na urządzeniu. Najczęściej występujące zagrożenia, wraz z 
najskuteczniejszymi metodami zapewnienia ochrony omówiono poniżej. 
 
Odpowiedzialność operatora 
 
 Należy mieć wiedzę o tym, jak szybko można zatrzymać urządzenie w razie niebezpieczeństwa. 
 Orientować się w sposobie użycia wszystkich elementów sterujących urządzenia. 
 Zachować dużą ostrożność podczas obsługi urządzenia w trybie JAZDY DO TYŁU, zwłaszcza w 

przypadku stosowania sprzętu dodatkowego. 
 Trzymać mocno kierownicę. Kierownica może mieć tendencję do unoszenia się podczas włączania 

sprzęgła. 
 Upewnić się, że dźwignia regulacji głębokości znajduje się na swoim miejscu i jest właściwie ustawiona. 
 Upewnić się, że każdej osobie obsługującej glebogryzarkę przekazano odpowiednie instrukcje i 

informacje. Nie pozwalać dzieciom używać urządzenia. Trzymać dzieci i zwierzęta domowe z dala od 
obszaru pracy urządzenia. 

 
Unikać obracających się noży 
 
Obracające się noże mogą spowodować poważne zranienia, a nawet odciąć część ciała. Nie zbliżać się do 
strefy pracy noży przy uruchomionym silniku. W razie wykonania pewnych prac przy nożach np. w celu 
usunięcia nagromadzonego materiału należy zawsze najpierw wyłączyć silnik. Odłączyć nasadkę świecy 
zapłonowej oraz nosić grube rękawice przed czyszczeniem lub kontaktem ze strefą noży. 
 
Oczyścić obszar roboczy 
 
Noże są w stanie wyrzucać kamienie i inne przedmioty z siłą wystarczającą do spowodowania poważnych 
obrażeń. Przed kultywacją gleby dokładnie sprawdzić miejsce pracy i usunąć wszystkie kamienie, patyki, 
kości, gwoździe, kawałki drutu i inne luźne obiekty. Jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, zatrzymać urządzenie. 
Nigdy nie wprowadzać noży w ruch na żwirze. 
 
Nie zmieniać położenia osłon 
 
Ochraniacze i osłony zostały zaprojektowane w taki sposób, aby chronić użytkownika przed uderzeniem 
przez wyrzucane przedmioty i zetknięciem z gorącymi częściami silnika i ruchomymi elementami. Dla 
własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych pilnować, aby wszystkie osłony były na swoim miejscu 
podczas pracy silnika. 
 
Nosić odzież ochronną 
 
Noszenie odzieży ochronnej zmniejsza ryzyko doznania obrażeń. Noszenie długich spodni i okularów 
ochronnych zmniejsza ryzyko obrażeń, które mogą być spowodowane przez wyrzucane przedmioty. Solidne 
buty z twardymi podeszwami zapewniają lepszą przyczepność. 
 
Wyłączyć silnik podczas przestoju 
 
W razie konieczności opuszczenia urządzenia z jakiegoś powodu, nawet tylko w celu sprawdzenia miejsca 
pracy przed sobą, należy zawsze wyłączyć silnik. 
 
Praca na zboczach 
 
 Podczas pracy na zboczach pilnować, aby zbiornik paliwa był napełniony nie więcej niż w połowie dla 

zminimalizowania wycieków. 
 Urządzenie prowadzić w poprzek nachylenia (w równych odstępach), a nie w górę i w dół. 
 Zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy na zboczu. 
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 Nie używać glebogryzarki na pochyłości większej niż 10 stopni. Przed uruchomieniem silnika sprawdzić, 
czy urządzenie nie jest uszkodzone i znajduje się w dobrym stanie technicznym. Dla własnego 
bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania 
z urządzenia na zboczach. 

 
LOKALIZACJA ETYKIET OSTRZEGAWCZYCH 
 
Etykiety te ostrzegają o potencjalnych zagrożeniach, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami. Należy 
uważnie się z nimi zapoznać. Jeśli etykieta odpadnie lub stanie się trudna do odczytania, skontaktować się 
ze sprzedawcą w celu jej wymiany. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Numer seryjny -  na urządzeniu 
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PRZYRZĄDY STERUJĄCE 
 

POŁOŻENIE PODZESPOŁÓW I PRZYRZĄDÓW STERUJĄCYCH 
 
 
 
 
 
 2 
 
 3 
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                                                                                                                                                                                                         11          13 
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1. Dźwignia sprzęgła - do przodu/do tyłu 
2. Dźwignia regulacji uchwytu prowadzącego lewo/prawo 
3. Włącznik/wyłącznik silnika i dźwignia gazu 
4. Tłumik 
5. Zbiornik paliwa 
6. Linka rozrusznika 
7. Regulacja głębokości pracy 
8. Noże robocze 
9. Korek wlewu oleju 
10. Zawór paliwa 
11. Dźwignia ssania 
12. Korek wlewu oleju przekładniowego 
13. Dźwignia przepustnicy – jeżeli występuje 
 
Rysunek poglądowy, elementy mogą się różnić wykonaniem i miejscem umieszczenia względem stanu 
faktycznego urządzenia.  
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PRZYRZĄDY STERUJĄCE 
 

Zawór paliwa 
 
Zawór paliwa otwiera i zamyka połączenie pomiędzy 
zbiornikiem paliwa i gaźnikiem.  
Aby silnik mógł działać, dźwignia zaworu paliwa musi się 
znajdować w położeniu ON. 
 
Po wyłączeniu silnika przestawić dźwignię w położenie OFF. 
 

 

Dźwignia ssania 
 
Dźwignia ssania otwiera i zamyka zawór ssania w gaźniku. 
 
Dźwignia w ustawieniu ZAMKNIĘTY wzbogaca mieszankę 
paliwową w celu rozruchu zimnego silnika. 
 
Dźwignia w ustawieniu OTWARTY zapewnia właściwą 
mieszankę paliwa do pracy po uruchomieniu silnika i 
ponownym rozruchu ciepłego silnika. 
 

 

Przełącznik zapłonu 
 
Przełącznik zapłonu służy do sterowania układem 
zapłonowym. 
 
OFF -- Zatrzymanie silnika ON -- Ustawienie do pracy 
 

Może być umieszczony na uchwycie prowadzącym. 

 

 
 
 
 
 
Główna dźwignia sprzęgła 
 
Główna dźwignia sprzęgła załącza i rozłącza przekładnię, 
która wprawia w ruch noże. Do przodu i to tyłu, tak jak 
pokazują strzałki. 
 

 

 
 
 
 

 

PRZEŁĄCZNIK ZAPŁONU 

ON 
(Wł.) 

ON 
(Wł.) 

OFF 
(Wył.) 

OFF 
(Wył.) 

ZAMKNIĘTY OTWARTY 

DŹWIGNIA SSANIA 

DŹWIGNIA ZAWORU PALIWA 
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Regulator głębokości spulchniania 
Regulator głębokości spulchniania gleby powinno się zawsze 
stosować podczas pracy urządzenia. Przyrząd ten pozwala na 
zrekompensowanie twardości gleby. Idealna wysokość 
ustawienia regulatora będzie zależeć od typu i warunków 
gleby w czasie pracy. Generalnie regulator głębokości 
spulchniania powinien być tak ustawiony, aby glebogryzarka 
była lekko odchylona do tyłu. 
 

 
Regulacja wysokości kierownicy 
Wysokość kierownicy można dostować do wzrostu operatora. 
Dla zapewnienia normalnych warunków pracy 
najwygodniejsza pozycja operatora jest wtedy, gdy kierownica 
znajduje się na wysokości talii. 
 

 
Rączka rozrusznika 
Pociągnięcie rączki wprawia w ruch rozrusznik, który 
uruchamia silnik. 
 

 

RĄCZKA ROZRUSZNIKA 

ŚRUBA USTAWIENIA WYSOKOŚCI 

SPRĘŻYNA 
BLOKUJĄCA 

REGULATOR 
GŁĘBOKOŚCI 

SPULCHNIANIA 
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PRZYGOTOWANIE GLEBOGRYZARKI  DO PRACY 
 

INSTRUKCJA MONTAŻU 
 

MONTAŻ WSPORNIKA KIEROWNICY 
 
1. Ostrożnie wyjąć glebogryzarkę z opakowania.  
2. Zamocować wspornik kierownicy jak pokazano na rysunku i dokręcić śruby i nakrętki blokujące. 
 

 
 

MONTAŻ LINKI DŹWIGNI JAZDY DO TYŁU 
 
1. Poprowadzić linkę przez otwory ustalające  
2. Zamocować linkę nakrętkami blokującymi.  
3. Przymocować dźwignię jazdy do tyłu do wspornika 

kierownicy. 

 
 

MONTAŻ LINKI SPRZĘGŁA 
 
1. Poprowadzić linkę przez otwory ustalające. 
2. Zamocować końcówkę linki do dźwigni sprzęgła. 

Umiejscowić linkę we właściwym położeniu. 

 

 

 

ŚRUBY 

NAKRĘTKI BLOKUJĄCE 

WSPORNIK 
KIEROWNICY 

NAKRĘTKI BLOKUJĄCE 

NAKRĘTKI 
BLOKUJĄCE 

OTWÓR 
USTALAJĄCY 

KOŃCÓWKA LINKI SPRZĘGŁA 
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MONTAŻ KÓŁ 
 
1. Zamontować koła, które posiadają dwa ustawienia 

służące różnym celom: ustawienie transportowe i 
ustawienie robocze. 
 
W razie gotowości urządzenia do pracy należy zmienić 
pozycję kół z ustawienia transportowego na ustawienie 
robocze poprzez regulację otworu blokującego. 

 

 

 

 

MONTAŻ ZDERZAKA 
 
1. Zamontować zderzak śrubami mocującymi. 
 

 
 

PIERŚCIEŃ 
BLOKUJĄCY 

PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY 

USTAWIENIE KÓŁ TRANSPORTOWE 

SWORZEŃ 

SWORZEŃ 

USTAWIENIE KÓŁ ROBOCZE 

ŚRUBY MOCUJĄCE 
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PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
 

PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA PRACY 
 
Bezpieczeństwo jest związane z kwestią odpowiedzialności użytkownika urządzenia. Czas poświęcony na 
przygotowanie do pracy może znacznie zmniejszyć ryzyko obrażeń. Przeczytać i dobrze zrozumieć niniejszą 
instrukcję obsługi. Należy mieć wiedzę o działaniu i obsłudze przyrządów sterujących. Znać metodę 
szybkiego wyłączenia glebogryzarki w przypadku awarii. 
 
Praca z glebogryzarką wymaga czujności i dobrej kondycji fizycznej. Nie wolno obsługiwać urządzenia w 
przypadku, gdy użytkownik jest zmęczony, chory lub pod wpływem alkoholu, leków albo innych substancji, 
które mogą zaburzać widzenie, sprawność lub osąd. 
 
Noszenie odzieży ochronnej zmniejsza ryzyko doznania obrażeń. Nie nosić luźnej odzieży, biżuterii, krótkich 
spodni, sandałów ani nie chodzić boso. Zabezpieczyć włosy, aby znajdowały się powyżej poziomu ramion. 
Nosić rękawiczki, koszulę z długimi rękawami i długie spodnie z grubego materiału. Ubrania powinny ściśle 
przylegać do ciała, ale jednocześnie powinny zapewniać swobodę ruchów bez żadnych sznurków, pasków 
itp., które mogłyby zaczepić się o glebogryzarkę. Zapiąć elementy ubioru, które tego wymagają. Nosić 
solidne buty robocze z właściwą ochroną palców i przeciwpoślizgowymi podeszwami. 
 
 

KONTROLA URZĄDZENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
 
Dla własnego bezpieczeństwa i zapewnienia jak najdłuższej żywotności sprzętu koniecznie należy sprawdzić 
stan techniczny glebogryzarki przed jej uruchomieniem. W razie wykrycia jakiegokolwiek problemu należy go 
usunąć lub zgłosić się po pomoc do swojego przedstawiciela serwisowego. 
 
 

 OSTRZEŻENIE 
 
Niewłaściwa konserwacja lub nieusunięcie zaistniałego problemu przed 
uruchomieniem urządzenia może spowodować awarię, w wyniku której można 
doznać poważnych obrażeń ciała. 
 
Zawsze wykonać kontrolę wstępną przed każdym rozpoczęciem pracy i usunąć 
każdy wynikły problem. 
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OBSŁUGA 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
Przed pierwszym uruchomieniem glebogryzarki zapoznać się z działem BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA 
i PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY. 
 
Dla własnego bezpieczeństwa unikać uruchamiania lub pracy z urządzeniem w zamkniętym pomieszczeniu, 
takim jak np. garaż. Spaliny emitowane przez silnik zawierają trujący tlenek węgla, który może szybko 
nagromadzić się w obszarze zamkniętym i spowodować chorobę lub śmierć. 
 

 OSTRZEŻENIE 
 
Tlenek węgla jest toksyczny. Wdychanie tego gazu może spowodować utratę 
przytomności, a nawet śmierć. 
 
Unikać zamkniętych miejsc lub czynności, które mogą narazić na działanie tlenku 
węgla. 
 

 

URUCHOMIENIE SILNIKA 
 

 OSTRZEŻENIE 
 
Noże są ostre i szybko się obracają. 
 
Obracające się noże mogą spowodować poważne zranienia, a nawet odciąć 
część ciała. 
 
 Stosować obuwie ochronne. 
 Trzymać ręce i stopy z dala od noży podczas pracy silnika. 
 Zatrzymać silnik przed wykonaniem jakiejkolwiek regulacji, kontroli lub 

konserwacji. 
 

 
 
1.  Przestawić dźwignię zaworu paliwa w ustawienie ON. 

Sprawdzić, czy śruba spustowa paliwa jest pewnie 
dokręcona. 

 

 
 

2.  Przestawić dźwignię ssania w ustawienie ZAMKNIĘTY w 
celu rozruchu zimnego silnika. 

 
Pozostawić dźwignię ssania w ustawieniu OTWARTY w 
celu ponownego uruchomienia silnika rozgrzanego. 

 

 
 

DŹWIGNIA ZAWORU PALIWA 

OFF 
(Wył.) 

ON 
(Wł.) 

DŹWIGNIA SSANIA 

ZAMKNIĘTY OTWARTY 
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3.  Przestawić przełącznik zapłonu w ustawienie ON (Wł.). 

 

 
4.  Przesunąć dźwignię przepustnicy z ustawienia WOLNY 

do około 1/3 odległości w kierunku ustawienia SZYBKI. 
 

 
 

 
5.  Najpierw delikatnie pociągnąć rączkę rozrusznika aż do 

momentu wyczucia oporu, a następnie pociągnąć 
gwałtownie w kierunku wskazanym przez strzałkę. 

 

INFORMACJA 

Nie wolno dopuścić do odskoczenia rączki rozrusznika w 
kierunku silnika. Należy pozwolić na jej delikatny powrót, aby 
nie uszkodzić rozrusznika. 
 

 
 

 
6.  Jeśli w celu uruchomienia silnika dźwignię ssania 

przestawiono w położenie ZAMKNIĘTY, należy 
stopniowo, w miarę ogrzewania się silnika przesuwać ją w 
położenie OTWARTY. 

 

 
 

 

SZYBKI WOLNY 

DŹWIGNIA PRZEPUSTNICY 

OFF 
(Wył.) 

PRZEŁĄCZNIK GŁÓWNY 

Kierunek pociągnięcia 

ON (Wł.) 

RĄCZKA ROZRUSZNIKA 

ZAMKNIĘTY 

DŹWIGNIA SSANIA 

OTWARTY 
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OBSŁUGA PRZYRZĄDÓW STEROWANIA PRACĄ URZĄDZENIA 
 
Jeśli dojdzie do sytuacji, w której noże będą zagłębione w ziemi, ale urządzenie nie będzie się w stanie 
poruszać do przodu, poruszać kierownicą z boku na bok. 
 
 
Regulacja wysokości kierownicy 
 
Wyłączyć silnik przed regulacją wysokości kierownicy. 
 
Poluzować śruby regulacji wysokości, ustawić wysokość 
kierownicy i dokręcić śruby. Dla zapewnienia normalnych 
warunków pracy najwygodniejsza pozycja operatora jest 
wtedy, gdy kierownica znajduje się na wysokości talii. 
 

 
 

 
Sprzęgło 
 

W momencie dociśnięcia dźwigni sprzęgła następuje jego 
załączenie i przekazanie mocy do przekładni. 
 
Po zwolnieniu dźwigni sprzęgło rozłącza się i przekazywanie 
mocy jest zatrzymane. 
 

 
 

 
Obsługa dźwigni jazdy do tyłu 
 
Używać dźwigni jazdy do tyłu tylko w razie konieczności przemieszczenia glebogryzarki z dala od 
przeszkody. 
 
1. Sprawdzić obszar z tyłu i upewnić się, że nie ma tam żadnych przeszkód. 
2. Przesunąć przepustnicę do ustawienia WOLNY. 
3. Upewnić się, że dźwignia sprzęgła jest zwolniona. 
4. Lekko unieść kierownicę i załączyć dźwignię jazdy do tyłu. Ostrożnie prowadzić urządzenie do tyłu. 
5. Po zakończeniu zwolnić dźwignię jazdy do tyłu i opuścić kierownicę. 
 
Regulacja głębokości spulchniania gleby 
 
Do kontroli głębokości spulchniania gleby służy specjalny regulator. Ustawienia dokonuje się poprzez 
pociągnięcie regulatora do tyłu i przesunięcie w górę lub w dół zależnie od potrzeby. 
 
Jeśli podczas pracy dojdzie do szarpnięcia maszyny do przodu, należy docisnąć kierownicę ku dołowi. 
Spowoduje to głębsze spulchnianie gleby. 
 

 
 

ŚRUBA USTAWIENIA WYSOKOŚCI 

ZAŁĄCZONY 

ODŁĄCZONY 

GŁÓWNA DŹWIGNIA 
SPRZĘGŁA 

REGULATOR 
GŁĘBOKOŚCI 

SPULCHNIANIA 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI 
 
 Ustawić wysokość kierownicy w celu uzyskania najwygodniejszej pozycji podczas pracy z urządzeniem 

(wysokość talii). 
 Regulator głębokości spulchniania gleby powinno się zawsze stosować podczas pracy urządzenia. 

Przyrząd ten pozwala na zrekompensowanie twardości gleby. Idealna wysokość ustawienia regulatora 
będzie zależeć od typu i warunków gleby w czasie pracy. Generalnie jednak regulator głębokości 
spulchniania powinno się tak ustawić, aby glebogryzarka była lekko odchylona do tyłu. 

 Jeśli podczas pracy dojdzie do szarpnięcia urządzenia do przodu, należy docisnąć kierownicę ku dołowi. 
Spowoduje to głębsze spulchnianie gleby. 

 Jeśli dojdzie do sytuacji, w której noże będą zagłębione w ziemi, ale urządzenie nie będzie w stanie 
jechać do przodu, poruszać kierownicą z boku na bok. 

 Zatrzymać ruch noży przed przekroczeniem dróg, ścieżek lub podjazdów ze żwiru. Zachować czujność i 
uważać na ukryte zagrożenia lub ruch drogowy. 

 Zatrzymać silnik natychmiast po stwierdzeniu nienaturalnych drgań glebogryzarki. Sprawdzić urządzenie 
pod kątem uszkodzeń lub luźnych części, które należy naprawić lub wymienić przed ponownym użyciem 
urządzenia. Drgania są zwykle oznaką problemów. 

 
 

ZATRZYMANIE SILNIKA 
 
Aby zatrzymać silnik w sytuacji awaryjnej, wystarczy przestawić główny przełącznik zapłonu w położenie 
OFF (Wył.). W normalnych warunkach użytkowania należy zastosować poniższą procedurę. 
 
1.  Zwolnić dźwignię sprzęgła (sprzęgło ODŁĄCZONE). 
 

 

 
 
2.  Przestawić przełącznik zapłonu w ustawienie OFF (Wył.). 
 

 

 

ZAŁĄCZONY 

ODŁĄCZONY 

GŁÓWNA DŹWIGNIA 
SPRZĘGŁA 

OFF 
(Wył.) 

ON 
(Wł.) 

PRZEŁĄCZNIK GŁÓWNY 

 



OBSŁUGA 

 

16 

3.  Przestawić dźwignię zaworu paliwa w ustawienie OFF 
(Wył.). 

 

 

ON 
(Wł.) 

OFF 
(Wył.) 
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KONSERWACJA GLEBOGRYZARKI 
 

ZNACZENIE KONSERWACJI 
 
Właściwa konserwacja jest niezbędna dla zapewnienia bezpiecznej, ekonomicznej i bezproblemowej 
eksploatacji. Pomaga również zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. 
 
Na kolejnych stronach zamieszczono informacje mające pomóc użytkownikowi odpowiednio dbać o 
urządzenie: harmonogram konserwacji, rutynowe procedury przeglądów i opis prostych prac 
konserwacyjnych przy użyciu podstawowych narzędzi ręcznych. Pozostałe czynności serwisowe, które są 
trudniejsze lub wymagają specjalnych narzędzi najlepiej zlecić profesjonalistom i wykwalifikowanym 
mechanikom. 
 
Harmonogram konserwacji ma zastosowanie do normalnych warunków pracy. W przypadku użytkowania 
glebogryzarki w nietypowych warunkach, jak np. długotrwałe działanie pod dużym obciążeniem lub w 
wysokiej temperaturze albo w warunkach zapylenia, należy skonsultować się ze swoim agentem 
serwisowym w celu uzyskania zaleceń dotyczących indywidualnych potrzeb i sposobu użytkowania. 
 
 

 OSTRZEŻENIE 
 
Nieprawidłowa konserwacja lub nieusunięcie zaistniałego problemu przed 
rozpoczęciem pracy może spowodować awarię, w wyniku której można doznać 
poważnych obrażeń ciała lub ponieść śmierć. 
 
Zawsze należy przestrzegać zaleceń i harmonogramów dotyczących kontroli i 
konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 
 

 
Należy pamiętać, że Państwa przedstawiciel serwisowy najlepiej zna zakupioną przez Państwa 
glebogryzarkę i jest w pełni przygotowany do jej konserwacji i naprawy. 
 
Dla zapewnienia najlepszej jakości i niezawodności skontaktować się ze swoim przedstawicielem w celu 
uzyskania informacji o częściach. 
 
Konserwację, wymianę lub naprawę urządzeń i układów kontroli emisji może przeprowadzić dowolny 
zakład naprawy silnika . 
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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS KONSERWACJI 
 
Poniżej zaprezentowano niektóre z najważniejszych środków ostrożności. Niemożliwe jest jednak 
ostrzeżenie przed każdym możliwym zagrożeniem, jakie może powstać podczas wykonywania czynności 
konserwacyjnych. Tylko użytkownik urządzenia jest w stanie zdecydować, czy powinno się wykonać dane 
działanie. 
 

 OSTRZEŻENIE 
 
Nieprzestrzeganie zaleceń konserwacji i środków ostrożności może przyczynić się 
do powstania poważnych obrażeń lub śmierci. 
 
Zawsze należy postępować zgodnie z procedurami i środkami ostrożności 
zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. 
 

 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
 
 Upewnić się, że silnik jest wyłączony przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub 

naprawczych. Dzięki temu uniknie się kilku potencjalnych zagrożeń: 
 

Zatrucie tlenkiem węgla pochodzącym ze spalin silnika. 
Zawsze upewnić się, że podczas pracy urządzenia zapewniona jest odpowiednia wentylacja. 
 
Oparzenia od gorących części. 
Przed dotknięciem urządzenia odczekać, aż silnik i układ wydechowy ostygną. 
 
Urazy spowodowane częściami ruchomymi. 
Nie uruchamiać silnika w sytuacjach, gdy nie jest to zalecane. 

 
 Zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy i upewnić się, że posiadane są wymagane 

narzędzia i umiejętności. 
 Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub wybuchu, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z 

benzyną. Do czyszczenia części używać wyłącznie niepalnego rozpuszczalnika, a nie benzyny.  Trzymać 
papierosy, iskry i płomienie z dala od wszystkich części mających związek z paliwem. 

 Odłączyć nasadkę świecy zapłonowej i nosić grube rękawice podczas pracy w pobliżu pasów lub ostrzy. 
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HARMONOGRAM KONSERWACJI 
 

Opis 

CZĘSTOTLIWOŚĆ SERWISU (2) 
Wykonywać w podanym czasie / odstępie 
czasowym, w zależności od tego, co 
wystąpi jako pierwsze. 

Za każdym 
użyciem 

Po 
pierwszym 
miesiącu 

lub  
po 20 godz. 

Co 3 
miesiące 

lub  
co 50 godz. 

Co 6 
miesięcy 

lub  
co 100 
godz. 

Co rok 
lub  

co 300 
godz. 

Olej silnikowy 
Sprawdzić poziom O     

Wymienić  O  O  

Olej przekładniowy Sprawdzić poziom O     

Filtr powietrza 

Sprawdzić O     

Oczyścić   O (1)   

Wymienić     O 

Linka sprzęgła Wyregulować  O  O  

Naciąg paska Wyregulować  O (3)  O (3)  

Świeca zapłonowa 

Sprawdzić-
wyregulować 

   O  

Wymienić     O 

Miska osadowa Oczyścić    O  

Chwytacz iskier (niektóre 
wersje) 

Oczyścić    O  

Linka jazdy do tyłu Wyregulować  O   O 

Prędkość na biegu jałowym 
Sprawdzić-
wyregulować 

    O 

Luz na zaworze 
Sprawdzić-
wyregulować 

    O 

Komora spalania Oczyścić Po każdych 1000 godz. 

Zbiornik i filtr paliwa Oczyścić    O  

Wszystkie elementy złączne 
(dokręcenie) 

Sprawdzić-dokręcić Pierwsze 10 godz. 

Przewód paliwowy Sprawdzić Co 2 lata (wymienić w razie potrzeby) 

 

(1) Częściej poddawać konserwacji komponenty używane przy dużym  zapyleniu. 
(2) W przypadku użytku komercyjnego notować ilość godzin pracy dla ustalenia właściwych okresów konserwacji. 
(3) Wymienić pasek, jeśli jest popękany lub wykazuje ślady nadmiernego zużycia. 
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UZUPEŁNIANIE PALIWA 
 
Przy wyłączonym silniku wykręcić korek zbiornika paliwa i sprawdzić poziom paliwa. Napełnić zbiornik, jeśli 
poziom paliwa jest niski. Nie napełniać powyżej oznaczenia poziomu paliwa. 
 

 OSTRZEŻENIE 
 
Benzyna jest wysoce łatwopalna i wybuchowa. 
 
Ryzyko doznania oparzeń lub poważnych obrażeń podczas obchodzenia się z 
paliwem. 
 
 Wyłączyć silnik i nie zbliżać się do źródła ciepła, iskier i płomieni. 
 Paliwo uzupełniać wyłącznie na zewnątrz. 
 Rozlane paliwo natychmiast usunąć. 
 

 

 
 

Paliwo uzupełniać w dobrze wentylowanym miejscu przed uruchomieniem silnika. Jeśli silnik był wcześniej 
uruchomiony, pozostawić go do ostygnięcia. Paliwo dolewać ostrożnie, aby uniknąć rozlania. Nie napełniać 
zbiornika powyżej oznaczenia poziomu paliwa. Po uzupełnieniu paliwa mocno dokręcić korek wlewu. 
 
Nigdy nie wolno dolewać paliwa przebywając w pomieszczeniu, gdzie opary benzyny mogą wejść w kontakt 
z płomieniami lub iskrami. Trzymać benzynę z dala od płomieni pilotowych urządzeń, grillów ogrodowych, 
urządzeń elektrycznych, elektronarzędzi itp. 
 
Rozlane paliwo stanowi nie tylko zagrożenie pożarowe, ale może również spowodować szkody w 
środowisku naturalnym. Rozlane paliwo natychmiast usunąć. 
 

INFORMACJA 
Paliwo może uszkodzić farbę i tworzywo sztuczne. Uważać, aby nie rozlać paliwa podczas napełniania 
zbiornika paliwa.  
 
 

ZALECENIA DOTYCZĄCE PALIWA 
 
Silnik urządzenia gwarantuje pracę na benzynie bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 . 
 
Istnieje możliwość używania zwykłej benzyny bezołowiowej zawierające objętościowo nie więcej niż 10% 
etanolu (E10) lub 5% metanolu. Dodatkowo, metanol musi zawierać rozpuszczalniki i inhibitory korozji. 
 
Stosowanie paliwa o większej zawartości etanolu lub metanolu niż podana wyżej może spowodować 
problem z rozruchem i/lub wydajnością. Może także uszkodzić metalowe, gumowe i plastikowe elementy 
układu paliwowego. 
 
Uszkodzenia silnika lub problemy z wydajnością, które wynikają ze stosowania paliwa o większej 
procentowej zawartości etanolu lub metanolu niż podana wyżej nie są objęte gwarancją. 
 

KOREK WLEWU PALIWA 

OZNACZENIE 
POZIOMU 
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Nigdy nie używać zwietrzałej lub zanieczyszczonej benzyny ani mieszanki olejowej/benzynowej. Należy 
unikać przedostawania się kurzu lub wody do zbiornika paliwa. 
 
Jeżeli urządzenie będzie używane rzadko lub sporadycznie, należy zapoznać się z częścią 
PRZECHOWYWANIE, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pogorszenia się jakości paliwa. 
 
 

KONTROLA POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO 
 
Sprawdzać poziom oleju silnikowego przy glebogryzarce umieszczonej na równej powierzchni i silniku 
wyłączonym. 
 
1. Wyjąć korek wlewu ze wskaźnikiem prętowym oleju silnikowego i wytrzeć go do czysta. 
2. Włożyć i wyjąć korek wlewu ze wskaźnikiem prętowym bez wkręcania go. Sprawdzić poziom oleju na 

wskaźniku prętowym. 
3. Jeśli poziom oleju silnikowego jest niski, uzupełnić zalecanym olejem do górnej krawędzi szyjki wlewu 

oleju. 
4. Mocno wkręcić korek wlewu ze wskaźnikiem prętowym. 
 

 
 

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO 
 
Olej spuścić przy rozgrzanym silniku, aby zapewnić szybkie i całkowite opróżnienie. 
 
1. Umieścić odpowiedni pojemnik pod silnikiem w celu zebrania zużytego oleju, a następnie wyjąć korek 

wlewu ze wskaźnikiem prętowym, korek spustowy i podkładkę uszczelniającą. 
2. Odczekać, aż olej spłynie całkowicie, a następnie założyć korek spustowy i podkładkę uszczelniającą. 

Mocno dokręcić korek. 
 

INFORMACJA 
Niewłaściwa utylizacja oleju może być szkodliwa dla środowiska. W razie wymiany oleju należy w 
odpowiedni sposób pozbyć się zużytego oleju. 
 
3.  Ułożyć urządzenie w pozycji poziomej i napełnić zalecanym olejem do krawędzi zewnętrznej wlewu 

oleju. 

 

INFORMACJA 

KOREK WLEWU ZE 
WSKAŹNIKIEM PRĘTOWYM 

SZYJKA WLEWU OLEJU 

GÓRNA GRANICA  
DOLNA GRANICA  
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Uruchamianie silnika przy niskim poziomie oleju uznaje się za użytkowanie niewłaściwe, które może 
spowodować uszkodzenie silnika. 
 

4.  Mocno wkręcić korek wlewu ze wskaźnikiem prętowym. 
 
 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJU SILNIKOWEGO 
 
Olej silnikowy to główny czynnik wpływający na wydajność i żywotność urządzenia. Używać 4-suwowego 
oleju samochodowego z detergentami. 
 
Olej SAE 10W-30 zaleca się do ogólnego użytku. Oleje o innej lepkości podane w tabeli mogą być 
stosowane, gdy średnia temperatura w miejscu pracy urządzenia mieści się w zalecanym zakresie. 
 

 
TEMPERATURA OTOCZENIA 

 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO 
 
Glebogryzarka jest dostarczana BEZ OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO. Napełnić olejem przed użyciem 
glebogryzarki. 
 
1. Odkręcić korek wlewu oleju przekładniowego.  
2. Zaleca się olej 80W-90. Zalecana pojemność 500ml 

600ml. 
3. Mocno wkręcić korek wlewu oleju. 
 
 

 

 

KOREK WLEWU OLEJU 
PRZEKŁADNIOWEGO 



KONSERWACJA GLEBOGRYZARKI 
 

23 

KONTROLA FILTRU POWIETRZA 
 

1. Odkręcić nakrętkę motylkową i wyjąć pokrywę filtra 
powietrza. Sprawdzić wkład z pianki, aby mieć pewność, 
że jest on czysty i w dobrym stanie. 
 

2. Jeżeli wkład z pianki jest zabrudzony, oczyścić go w 
sposób opisany poniżej. Wymienić wkład, jeśli jest 
uszkodzony. 
 

3. Na powrót zamontować pokrywę filtru powietrza i mocno 
dokręcić nakrętkę motylkową. 

 
 
 

INFORMACJA 
Eksploatacja silnika bez lub z uszkodzonym filtrem powietrza 
umożliwia wnikanie zanieczyszczeń do silnika, co powoduje 
jego szybkie zużywanie się. 

 

 

 
CZYSZCZENIE FILTRU POWIETRZA 
 
Zabrudzony filtr powietrza będzie ograniczać przepływ powietrza do gaźnika, zmniejszając osiągi silnika. 
Jeśli glebogryzarka jest używana w bardzo zapylonych miejscach, należy czyścić filtr powietrza z większą 
częstotliwością niż podana w Harmonogramie konserwacji. 
 

1. Odkręcić nakrętkę motylkową i wyjąć pokrywę filtru powietrza. 
2. Wyjąć wkład z pianki i oddzielić. 
3. Ostrożnie sprawdzić wkład pod kątem otworów lub pęknięć i w razie potrzeby wymienić. 
4. Oczyścić wkład w razie jego ponownego użycia. 
 
Wkład z pianki: Umyć w ciepłej wodzie z mydłem, przepłukać i pozostawić do całkowitego wyschnięcia, lub 
oczyścić rozpuszczalnikiem o wysokiej temperaturze zapłonu i pozostawić do wyschnięcia. 
 
5. Zanurzyć wkład w czystym oleju silnikowym i ścisnąć, aby usunąć cały nadmiar oleju. 

Nadmiar oleju będzie ograniczać przepływ powietrza poprzez wkład z pianki i może wywołać dymienie z 
układu wydechowego po włączeniu silnika. 

6.  Wytrzeć zabrudzenia z wnętrza pokrywy filtra powietrza za pomocą wilgotnej szmatki. 
7.  Zamontować wkład i pierścień uszczelniający na swoje miejsce. Zamontować pokrywę filtru powietrza i 

dokręcić nakrętkę motylkową. 
 
 

REGULACJA LINKI SPRZĘGŁA 
 
Jeśli pas napędowy jest poluzowany lub jakość pracy glebogryzarki nie jest satysfakcjonująca pomimo 
dźwigni przepustnicy we właściwym położeniu (2/3 odległości), należy wyregulować linkę sprzęgła. 
Poluzować nakrętkę zabezpieczającą i przekręcić nakrętkę regulacyjną w prawo lub w lewo, aby zlikwidować 
luz. Nie dokręcać zbyt mocno. 
 

POKRYWA FILTRU POWIETRZA 

WKŁAD Z PIANKI 

NAKRĘTKA MOTYLKOWA 



KONSERWACJA GLEBOGRYZARKI 
 

24 

 
 
 

REGULACJA LINKI JAZDY DO TYŁU 
 
Jeśli pas napędowy jest poluzowany lub jakość pracy glebogryzarki nie jest satysfakcjonująca pomimo 
dźwigni jazdy do tyłu we właściwym położeniu (2/3 odległości), należy wyregulować linkę jazdy do tyłu. Do 
regulacji linki zastosować tę samą procedurę, co przy REGULACJI LINKI SPRZĘGŁA. 
 
 

SERWIS ŚWIECY ZAPŁONOWEJ 

 

INFORMACJA 
Nieprawidłowa świeca może spowodować uszkodzenie silnika. 
 
1.  Odłączyć nasadkę świecy zapłonowej i usunąć wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia. 
2.  Wymontować świecę przy użyciu specjalnego klucza do świec zapłonowych 13/16". 
 

 
 
3.  Sprawdzić stan świecy. Wymienić ją, jeśli elektrody są zużyte lub 

jeśli izolator jest pęknięty lub wyszczerbiony. 
 
4.  Zmierzyć przerwę iskrową za pomocą szczelinomierza . W razie 

potrzeby skorygować przerwę ostrożnie odginając boczną 
elektrodę. 

 
Wielkość przerwy powinna wynosić: 0.028-0.031" (0,7- 0,8 mm) 
 

5.  Ostrożnie ręcznie zamontować świecę, uważając, aby nie doszło 
do przekręcenia gwintu. 

NAKRĘTKIABLO
KUJĄCA NAKRĘTKA 

REGULACYJNA 

KLUCZ DO ŚWIEC 
ZAPŁONOWYCH 

PODKŁADKA 

USZCZELNIAJĄCA 
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6.  Po osadzeniu świecy w oprawie dokręcić kluczem do świec 

zapłonowych 13/16" w celu uzyskania prawidłowego docisku 
podkładki. W razie instalacji świecy wcześniej używanej dokręcić 
ją o 1/8-1/4 obrotu po osadzeniu. 

 
W razie instalacji nowej świecy dokręcić ją o 1/2 obrotu po 
osadzeniu. 
 

INFORMACJA 
Obluzowana świeca zapłonowa może się przegrzać i uszkodzić silnik.  
Zbyt mocne dokręcenie świecy może spowodować uszkodzenie gwintu w głowicy cylindra. 

 
7.  Zamocować nasadkę świecy. 
 
 

WYMIANA PASA NAPĘDOWEGO 
 
1. Zatrzymać silnik i wyjąć nasadkę świecy zapłonowej.  

 

2. Odkręcić nasadkę z tworzywa sztucznego przez 
poluzowanie śrub krzyżakowych po obu stronach i śruby 
z łbem sześciokątnym na górze. 
 

3. Odkręcić korek wlewu oleju przekładniowego. 
 

 

 
4.  Odkręcić śruby i nakrętki po obu stronach silnika. 

 

 
5.  Zwolnić linkę sprzęgła i wyjąć końcówkę linki. 
 

 

 

KOREK WLEWU OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO 

ŚRUBA Z ŁBEM 
SZEŚCIOKĄTNYM 

ŚRUBY 
KRZYŻAKOWE 

ŚRUBY SILNIKA 

KOŃCÓWKA LINKI 
SPRZĘGŁA 
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6.  Wyjąć linkę jazdy do tyłu. 
 

 

 
7.  Zwolnić sprężynę mocującą linkę jazdy do tyłu i wyjąć 

silnik. 

 

 

8.  Zdjąć pas napędu przedniego i tylnego z odpowiednich 
kół pasowych. 

 

 

 
9.  Odkręcić spodnią pokrywę zabezpieczenia pasa. 
 

 
 
 

LINKA JAZDY DO TYŁU 

SPRĘŻYNKA LINKI JAZDY DO TYŁU 

PAS NAPĘDU 
TYLNEGO 

KOŁO PASOWE 
JAZDY DO TYŁU 

PAS JAZDY DO 
PRZODU 

KOŁO PASOWE JAZDY DO 
PRZODU PRZEDNIEGO 

POKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA 
PASA 
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10. Wyjąć pokrywę zabezpieczającą pasa. 
 

 
 
11.  Lekko przesunąć uchwyt pasa i wyjąć pas, które należy 

wymienić. 
 

Założyć nowe pasy w przeznaczonym do tego miejscu. 
Zamocować na powrót pokrywę zabezpieczającą pasa. 

 

 
 
12.  Zamontować z powrotem silnik i ustawić nowe pasy. 
 

Ustawić 28,5 mm odstęp pomiędzy kołem pasowym i 
obudową. 
 
Po dokonaniu regulacji dokręcić mocno śruby silnika. 
Następnie nałożyć plastikową pokrywę z powrotem i 
mocno dokręcić. 

 

 
 

  

POKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA PASA 

KOŁO PASOWE 

UCHWYT PASA 

OBUDOWA 

KOŁO PASOWE JAZDY DO PRZODU 
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WYMIANA NOŻY 
 
 
1. Skontrolować noże. Wymień noże, jeśli wykazują oznaki 

zużycia. 
 

2. Wyjąć trzpień blokujący ze sworznia. 
 

3. Wyjąć zespół noży. 
 

4. Odkręcić śruby i nakrętki. 
 

5. Wymienić zużyte noże. Zwrócić uwagę na kierunek 
mocowania noży. 
 

6. Zamontować z powrotem zespół noży, dokręcając śruby i 
nakrętki. 

 
Zwrócić uwagę na różny kierunek metody montażu śrub i 
nakrętek. 
 

7. Zablokować zespół noży sworzniem i trzpieniem 
blokującym. 

 

 
 

CHWYTACZ ISKIER (wyposażenie opcjonalne) 
 
Silnik urządzenia nie został fabrycznie wyposażony w chwytacz iskier. W niektórych krajach uruchamianie 
silnika bez chwytacza iskier jest nielegalne. Sprawdzić lokalne przepisy i regulacje prawne. 
 

KONTROLA CIŚNIENIA W OPONACH 
 
Sprawdzić ciśnienie powietrza w kołach. Niewłaściwe ciśnienie może wpłynąć na obniżenie trwałości jak i 
nośności opon. 
 
Sprawdzić, czy sworzeń jest prawidłowo zainstalowany.  
 
Rozmiar opon: 3,50-6" 
Ciśnienie w oponach: 17,1 psi (120 kPa , 1,2 kgf/cm

2
) 

 

 

TRZPIEŃ 
BLOKUJĄCY ZAWLECZKA 

ŚRUBY M10 

WSPORNIK  NOŻY 

NAKRĘTKI M10 

ZAWLECZKA 

PIERŚCIEŃ 
BLOKUJĄCY 
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PRZECHOWYWANIE 
 

PRZYGOTOWANIE DO PRZECHOWYWANIA 
 
Prawidłowe przechowywanie urządzenia ma istotne znaczenie dla utrzymania go w stanie bezawaryjnym i 
estetycznym. Poniższe czynności pomogą ochronić funkcje i wygląd glebogryzarki przed korozją i ułatwią 
uruchamianie silnika przy ponownym wdrożeniu urządzenia do eksploatacji. 
 
Czyszczenie 
 
1. Umyć urządzenie, łącznie z częścią spodnią.  
 

Silnik 
 
Umyć silnik ręcznie pilnując, aby do oczyszczacza powietrza nie dostała się woda. 
 

INFORMACJA 
 Użycie węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej może spowodować przedostanie się wody do filtru 

powietrza. Woda w filtrze powietrza powoduje namoczenie wkładu z pianki i może wniknąć do 
cylindra silnika gaźnikowego, skutkując uszkodzeniem. 

 Kontakt wody z gorącym silnikiem może spowodować uszkodzenie. Jeśli silnik pracował, należy 
odstawić go do ostygnięcia na co najmniej pół godziny przed przystąpieniem do mycia. 

 
Glebogryzarka 
 
W razie użycia węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej do oczyszczenia urządzenia należy uważać, 
aby uniknąć przedostania się wody w konstrukcję pasów. 
 

INFORMACJA 
Rozpylenie wody na gorące łożyska wału noży może spowodować ich uszkodzenie w wyniku zbyt 
szybkiego schłodzenia. 

 
2.  Po umyciu urządzenia wytrzeć do sucha wszystkie dostępne powierzchnie. 
3.  Uruchomić silnik na wolnym powietrzu i pozostawić do osiągnięcia normalnej temperatury roboczej w 

celu odparowania wszelkich pozostałości wody z silnika. 
4.  Przy uruchomionym silniku poruszać dźwignią sprzęgła w celu usunięcia wody z kół pasowych, pasów i 

innych ruchomych elementów. 
5.  Zatrzymać silnik i pozostawić do ostygnięcia. 
6.  Kiedy glebogryzarka jest czysta i sucha, odświeżyć wszystkie miejsca, gdzie lakier jest uszkodzony 

oraz pokryć pozostałe obszary cienką warstwą oleju. Nasmarować środek linki sprzęgła i linki jazdy do 
tyłu silikonem w sprayu. 

 
Paliwo 
 

INFORMACJA 
Mieszanka paliwowa może ulec szybkiemu pogorszeniu i utlenieniu w zależności od regionu, w którym 
obsługiwane będzie urządzenie. Pogorszenie jakości i utlenienie paliwa można zajść w ciągu zaledwie 30 
dni i może spowodować uszkodzenie gaźnika i/lub układu paliwowego. Skontaktować się ze swoim 
przedstawicielem serwisowym w celu uzyskania rekomendacji dotyczących przechowywania. 
 

Benzyna ulega utlenianiu i pogorszeniu jakości podczas przechowywania urządzenia. Stara benzyna 
powoduje trudności z rozruchem i pozostawia osady żywiczne, które zapychają układ paliwowy. Jeśli 
podczas przechowywania glebogryzarki benzyna uległa pogorszeniu, może być konieczne zlecenie usługi 
serwisowej lub wymiany gaźnika i innych elementów układu paliwowego. 
 
Czas pozostawienia benzyny w zbiorniku paliwa i gaźniku bez szkody dla działania urządzenia zależy od 
takich czynników jak mieszanka benzyny, temperatura przechowywania oraz to, czy zbiornik paliwa jest 
częściowo lub całkowicie napełniony. Powietrze w częściowo napełnionym zbiorniku paliwa sprzyja 
pogorszeniu jakości paliwa. Bardzo ciepła temperatura przechowywania również przyspiesza pogorszenie 
paliwa. Problemy związane z pogorszeniem jakości paliwa mogą wystąpić w ciągu kilku miesięcy lub nawet 
szybciej, jeśli benzyna nie był świeża po napełnieniu zbiornika paliwa. 
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Żywotność przechowywanego paliwa można wydłużyć poprzez dodanie do benzyny stabilizatorów specjalnie 
stworzonych do tego celu. Można również uniknąć pogorszenia jakości paliwa opróżniając zbiornik paliwa i 
gaźnik. 
 
Dodanie stabilizatora benzyny do paliwa w celu przedłużenia jego okresu przechowywania 
 
Przed dodaniem stabilizatora napełnić zbiornik świeżą benzyną. Jeśli zbiornik jest tylko częściowo 
wypełniony, powietrze w nim zgromadzone będzie sprzyjać pogorszeniu jakości paliwa podczas 
przechowywania. W razie posiadania pojemnika z benzyną przeznaczoną do uzupełnienia paliwa należy 
upewnić się, że zawiera on jedynie świeżą benzynę. 
 
1. Dodać stabilizator benzyny postępując zgodnie z instrukcjami producenta. 
2. Po dodaniu stabilizatora uruchomić silnik na wolnym powietrzu przez 10 minut, aby mieć pewność, że 

uzdatniona benzyna zastąpiła w gaźniku benzynę surową. 
3. Wyłączyć silnik i przestawić zawór paliwa w ustawienie OFF. 
 
 
Opróżnianie zbiornika paliwa i gaźnika 
 
1. Umieścić sprawdzony pojemnik na benzynę pod gaźnikiem i użyć lejka do zabezpieczenia przed 

rozlaniem paliwa. 
2. Odkręcić śrubę spustową gaźnika i przesunąć zawór paliwa w ustawienie ON. 

 

 OSTRZEŻENIE 
 
Benzyna jest wysoce łatwopalna i wybuchowa. 
 
Ryzyko doznania oparzeń lub poważnych obrażeń. 
 
Nigdy nie wolno używać benzyny do mycia komponentów silnika. Używać 
niepalnego rozpuszczalnika. 
 

 
 

 
 

3. Po spuszczeniu całego paliwa do zbiornika mocno dokręcić śrubę spustową. 
4. Wymontować i opróżnić miskę osadową, a następnie założyć ją na swoje miejsce i mocno dokręcić. 

ŚRUBA 
SPUSTOWA 
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WARUNKI BEZPIECZNEGO PRZYCHOWYWANIA 
 
Jeśli planuje się przechowywanie glebogryzarki z benzyną w zbiorniku paliwa i gaźniku, należy koniecznie 
zmniejszyć niebezpieczeństwo zapłonu oparów benzyny. Wybrać dobrze wentylowane miejsce 
przechowywania z dala od jakichkolwiek urządzeń, które wytwarzają gorąco lub ogień (np. piece, 
ogrzewacze wody, suszarki do ubrań). Należy również unikać miejsc, gdzie pracują silniki elektryczne 
wytwarzające iskry lub elektronarzędzia. 
 
Jeżeli jest to możliwe, należy unikać miejsc przechowywania o dużej wilgotności ze względu na to, że takie 
warunki sprzyjają rozwojowi korozji. 
 
Jeśli nie spuszczono całego paliwa ze zbiornika, pozostawić zawór paliwa w ustawieniu OFF, aby 
zmniejszyć możliwość wycieku. 
 
Umieścić glebogryzarkę na równej powierzchni. Przechylenie może spowodować wyciek paliwa lub oleju. 
 
Po ostygnięciu silnika i układu wydechowego, przykryć urządzenie, aby uniemożliwić wnikanie drobnego 
pyłu. Gorący silnik i układ wydechowy mogą spowodować zapalenie lub stopienie niektórych materiałów. Nie 
wolno używać powłoki z tworzywa sztucznego jako osłony przed kurzem. Nieporowata osłona będzie 
gromadziła wilgoć w obszarze glebogryzarki, sprzyjając korozji. 

 

Zalecenia dotyczące ochrony środowiska   

Przez wzgląd na ochronę środowiska zaleca się przestrzeganie następujących zasad:  

- Korzystaj wyłącznie z czystej benzyny bezołowiowej.  

- Zawsze używaj lejka i/lub kanistra z kontrolą poziomu w celu uniknięcia rozlania paliwa po   

  przepełnieniu zbiornika.  

- Nie przelewaj paliwa.  

- Nie przelewaj oleju silnikowego.  

- Zmieniając olej upewnij się, że cały wykorzystany olej został zebrany. Unikaj rozlewania. Oddaj  

  zużyty olej do punktu recyklingu.  

- Nie wyrzucaj zużytego filtra oleju do kosza. Oddaj go do punktu recyklingu.  

- Wymień wadliwy tłumik. Przeprowadzając naprawy zawsze używaj oryginalnych części zamiennych.  

- Korzystaj z pomocy specjalisty ilekroć gaźnik wymaga ustawienia.  

- Czyść filtr powietrza zgodnie z zaleceniami.  

- Urządzenie, które wymaga wymiany po wielu latach użytkowania lub jest już niepotrzebne należy  

  zwrócić do punktu recyklingu.  

  

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI MASZYNAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA  

- Jeżeli któregoś dnia dojdziecie Państwo do wniosku, że Wasze urządzenie wymaga wymiany lub nie  

  jest Wam już potrzebne, pamiętajcie o ochronie środowiska i utylizujcie w sposób bezpieczny dla  

  środowiska naturalnego, zgodny z lokalnymi przepisami. Niektóre autoryzowane Punkty Serwisowe i  

  punkty sprzedaży przyjmują stary sprzęt i utylizują go w sposób bezpieczny dla środowiska.   

 

TRANSPORT  
Transport:  jeżeli  zachodzi  konieczności  przetransportowania  glebogryzarki, należy opróżnić  zbiornik 

paliwa  i zdjąć  fajkę  świecy.  Pamiętaj,  aby  w  trakcie  załadunku  i wyładunku  kosiarki  nie  

przechylać jej  w  żadną  stronę, może  to  bowiem  spowodować  zanieczyszczenie  filtra  paliwa lub  

wyciek oleju, paliwa.  Pamiętaj,  aby  kosiarkę  zabezpieczyć  przed  przemieszczaniem  się  w  przestrzeni  

ładunkowej pojazdu  w  trakcie  przewożenia. Zamocuj  urządzenie bezpiecznie  odpowiednimi  pasami  i 

podkładkami pod noże robocze. Zadbaj,  aby  przestrzeń  ładunkowa  pojazdu  była  odpowiednio  
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wentylowana,  w  sposób uniemożliwiający gromadzenie się oparów paliwa. Jeżeli zachodzi konieczność 

przetoczenia glebogryzarki, należy zawsze wyłączyć silnik i odczekać aż ostrze przestanie się obracać. 

 

WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH 

Aktualny wykaz punktów serwisowych znajduje się na stronie producenta www.GRASS.com.pl  . 

 

Dane techniczne 

Model VT-56 

Silnik  Loncin  

Pojemność silnika  196 cm³ 

Szerokość robocza  50 cm 

Waga  85 kg 

Napęd 
 

1 bieg do przodu 

1 bieg wsteczny 

Prędkość obrotowa noży 

roboczych 
 180-220 obr/min 

Obroty silnika  3600 obr/min 

Moc maksymalna silnika*  4,1 kW 

Poziom ciśnienia 

akustycznego na 

stanowisku operatora 

 91,3 dB(A)  K= 3 m/s² 

Zmierzony poziom mocy 

akustycznej 
 107,7 dB(A) 

Gwarantowany poziom 

mocy akustycznej 
 110 dB(A) 

 

 

 

http://www.grass.com.pl/
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WYKRYWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Urządzenie nie 
uruchamia się 
lub uruchamia 
się z trudem 

1. Brak paliwa 1. Uzupełnić paliwo w zbiorniku 

2. Przepustnica nie jest ustawiona 
prawidłowo 

2. Ustawić dźwignię przepustnicy w odległości 1/3 od 
ustawienia WOLNY 

3. Silnik zalany 
3. Odczekać kilka minut przed ponownym 
uruchomieniem 

4. Zanieczyszczony filtr powietrza 4. Oczyścić lub wymienić filtr powietrza 

5. Obecność wody w paliwie 
5. Opróżnić zbiornik paliwa i gaźnik, napełnić zbiornik 
świeżym paliwem 

6. Zatkany zbiornik i przewody paliwowe 6. Wymontować zbiornik paliwa oraz filtr i oczyścić 

7. Luźny przewód świecy zapłonowej 
7. Upewnić się, że przewód świecy zapłonowej jest 
prawidłowo osadzony w świecy 

8. Zwietrzałe lub zanieczyszczone paliwo 
8. Opróżnić zbiornik paliwa i gaźnik, napełnić zbiornik 
świeżym paliwem 

9. Wadliwa świeca zapłonowa lub 
nieprawidłowa przerwa iskrowa 

9. Wymienić świecę zapłonową lub wyregulować 
przerwę iskrową 

10. Niewyregulowany gaźnik  10. Wykonać niezbędne regulacje 

Utrata mocy 

1. Silnik jest przeciążony 
1. Ustawić głębokość spulchniania lub koła w celu 
uzyskania płytkiej uprawy gleby 

2. Zanieczyszczony filtr powietrza 2. Oczyścić lub wymienić filtr powietrza 

3. Wadliwa świeca zapłonowa lub 
nieprawidłowa przerwa iskrowa 

3. Wymienić świecę zapłonową lub wyregulować 
przerwę iskrową 

4. Zwietrzałe lub zanieczyszczone paliwo 
4. Opróżnić zbiornik paliwa i gaźnik, napełnić zbiornik 
świeżym paliwem 

5. Obecność wody w paliwie 
5. Opróżnić zbiornik paliwa i gaźnik, napełnić zbiornik 
świeżym paliwem 

6. Zatkany zbiornik i przewody paliwowe 6. Wymontować zbiornik paliwa oraz filtr i oczyścić 

7. Luźny przewód świecy zapłonowej 
7. Upewnić się, że przewód świecy zapłonowej jest 
prawidłowo osadzony w świecy 

8. Zabrudzony lub zapchany tłumik 8. Wyczyścić lub wymienić tłumik 

9. Niewyregulowany gaźnik 9. Wykonać niezbędne regulacje 

10. Słabe sprężanie 
10. Skontaktować się z autoryzowanym centrum 
serwisowym 

Przegrzanie 
silnika 

1. Zanieczyszczony filtr powietrza 1. Oczyścić lub wymienić filtr powietrza 

2. Zanieczyszczony silnik 
2. Oczyścić ożebrowanie cylindrów, filtr powietrza i 
tłumik 

3. Częściowo zapchany tłumik 3. Wyjąć i oczyścić tłumik 

4. Niewłaściwa regulacja gaźnika 4. Wyregulować gaźnik 

Problemy ze 
spulchnianiem 

1. Prędkość obrotowa silnika jest zbyt niska 
w stosunku do warunków gleby 

1. Przesunąć przepustnicę do ustawienia SZYBKI 

2. Glebogryzarka porusza się zbyt szybko w 
stosunku do warunków glebowych 

2. Zmniejszyć prędkość przepustnicy 

3. Zbyt wysokie ustawienie regulatora 
głębokości spulchniania gleby 

3. Obniżyć regulator głębokości spulchniania 

4. Noże stępione, zużyte lub uszkodzone 4. Wymienić noże w razie potrzeby 

5. Zamontowane nieprawidłowe noże 5. Zamontować prawidłowe noże 

6. Nieprawidłowy sposób montażu noży 6. Zamontować noże w sposób prawidłowy 
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Deklaracja zgodności WE 

dla 
 
 
Identyfikacja Produktu 

Produkt:  Glebogryzarka spalinowa  
Marka:   VEGA 
 

Model Typ  
silnika 

Pojemność 
silnika 

Szerokość  
robocza 

Zmierzony 
poziom mocy 

akustycznej LWA 

Gwarantowany 
poziom mocy 

akustycznej LWA 

VT-56 Loncin 196cm³ 50 cm 107,7 dB(A) 110 dB(A) 

Numer seryjny: na urządzeniu 
 
Producent:  

P.P.H.U. „GRASS“ M.Łozińska spółka jawna 

Ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów  
 

Dokumentacja techniczna przechowywana we:  

P.P.H.U. „GRASS“ M.Łozińska spółka jawna 

Ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów  
 
Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji tech.: Jerzy Wolnik. Ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów 

Zastosowana procedura oceny zgodności: ANNEX VI  
 
 
Zakres zgodności  
Producent oświadcza że produkt ten jest zgodny z Dyrektywą dotyczącą maszyn 2006/42/EC, Dyrektywą 
Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/EC. Jest także zgodny z Dyrektywą dotyczącą emisji hałasu 
do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń 2000/14/EC, 2005/88/EC. 
 
ZASTOSOWANE NORMY: 

 EN709:1997/A4:2009 
 
 
Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie w jakim została wprowadzona do obrotu lub oddana do 
użytkowania, i nie obejmuje części dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego 
późniejszych działań. 

 
Jednostka notyfikowana: TUV SUD Product Service GmbH, Munich, Germany 

 
  

Imię, nazwisko:  Jerzy Wolnik 

Stanowisko/Tytuł : Dyrektor  

Data  :  10.07.2020 
 

                                                          
 

 


