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Znak CE oznacza, ˝e maszyna ta jest
zgodna z odnoÊnà dyrektywà euro-
pejskà.

Przecinarka – dzi´ki swej konstrukcji – zapewnia
bezpiecznà i niezawodnà prac´ w warunkach ro-
boczych zgodnych z wymaganiami zawartymi
w niniejszej instrukcji, mo˝e jednak stanowiç êró-
d∏o zagro˝eƒ dla u˝ytkownika i stwarzaç niebez-
pieczeƒstwo uszkodzenia mienia. Z tego te˝
wzgl´du, konieczne sà cz´ste kontrole w miejscu
wykonywania robót w celu dopilnowania, ˝e:
• Stan techniczny urzàdzenia jest nienaganny

(przecinark´ nale˝y stosowaç do zadaƒ, dla
których jest ona przeznaczona, a tak˝e nale˝y
braç pod uwag´ wszelkie zagro˝enia i usuwaç
wszystkie usterki majàce ujemny wp∏yw na bez-
pieczeƒstwo).

• Do ci´cia na mokro u˝ywane sà tylko tarcze dia-
mentowe (przy przecinaniu Êwie˝ego lub stare-
go betonu, smo∏owanej nawierzchni t∏uczniowej
lub asfaltu). Niedopuszczalne jest stosowanie
innego rodzaju tarcz (Êciernych, pilarek itp.).

• Urzàdzenie jest obs∏ugiwane przez kompetent-
nych pracowników (kwalifikacje, wiek, prze-
szkolenie), którzy przed rozpocz´ciem robót
przeczytali i zrozumieli wszystkie szczegó∏y ni-
niejszej instrukcji. Jakiekolwiek usterki natury
elektrycznej lub mechanicznej muszà zostaç
zdiagnozowane przez wykwalifikowanego pra-
cownika s∏u˝b technicznych (elektryk, kierownik
grupy technicznej, autoryzowany dealer itp.).

• Zwraca si´ uwag´ na wszystkie ostrze˝enia i po-
st´puje zgodnie ze wskazówkami widniejàcymi
na samej maszynie (stosowanie odpowiednich
Êrodków ochrony osobistej, eksploatacja zgod-
nie z przeznaczeniem, przestrzeganie ogólnych
zasad bezpieczeƒstwa itp.).

• ˚adna zmiana, przeróbka ani uzupe∏nienie nie
wp∏ywa ujemnie na bezpieczeƒstwo i ˝e ˝adna
z nich nie zosta∏a przeprowadzona bez wcze-
Êniejszego upowa˝nienia producenta.

• Przestrzegane sà zalecane okresy rutynowej
konserwacji i przeglàdów.

• Do napraw u˝ywane sà tylko oryginalne cz´Êci
zamienne.

• Niniejsza instrukcja powinna byç zawsze do-
st´pna w miejscu prowadzenia robót.

• Powinna byç ona przeczytana i stosowana
przez wszystkie osoby pod∏àczajàce lub u˝ywa-
jàce maszyn´.

• W celu zapewnienia bezpieczeƒstwa na najwy˝-
szym mo˝liwym poziomie, nale˝y równie˝ prze-
strzegaç przepisów obowiàzujàcych w kraju,
w którym maszyna jest u˝ytkowana.

ISTOTNE WSKAZÓWKI

TYPE N° SERIE

ANNEE DE
FABRICATION

PUISSANCE

PLAGE DE
TENSION

FREQUENCE

INT. UTIL.

MASSE UTILE Kg kW

V

A

Hz

mm

mm

Ø MAXI OUTIL

Ø ALESAGE

T/MN - RPM

MANUFACTURER1

2

3

4

5

6

1 – PRODUCENT; 2 – TYP; 3 – CI¢˚AR; 4 – MAKSYMALNA ÂREDNICA TARCZY; 

5 – OTWÓR MOCUJÑCY; 6 – PR¢DKOÂå OBROTOWA WA¸KA; 7 – NUMER FA-

BRYCZNY; 8 – ROK PRODUKCJI; 9 – MOC; 10 – NAPI¢CIE; 11 – CZ¢STOTLI-

WOÂå; 12 – NAT¢˚ENIE PRÑDU

7

8

9

10

11

12

NAKAZ

OSTRZE˚ENIE

WSKAZÓWKA

ZAKAZ

Umieszczenie symboli na maszynach i w niniej-
szej instrukcji oznacza zwrócenie uwagi u˝yt-
kownika na okolicznoÊci majàce wp∏yw na jego
bezpieczeƒstwo.

Tabliczka znamionowa

!
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NIEZASTOSOWANIE SI¢ DO PO-
DANYCH NI˚EJ OSTRZE˚E¡ MO-
˚E BYå PRZYCZYNÑ ÂMIERCI LUB
CI¢˚KIEGO USZKODZENIA CIA¸A.

NALE˚Y

NALE˚Y Przed przystàpieniem do eksploatacji
przecinarki dok∏adnie i ze zrozumie-
niem przeczytaç wszystkie instrukcje.

NALE˚Y Dopilnowaç, aby wszystkie os∏ony
znajdowa∏y si´ na swoim miejscu.

NALE˚Y Zawsze stosowaç zatwierdzone do
u˝ytku osobiste Êrodki ochrony s∏uchu,
wzroku, g∏owy i dróg oddechowych.

NALE˚Y Nie zbli˝aç ˝adnej cz´Êci cia∏a do tar-
czy i innych ruchomych cz´Êci.

NALE˚Y Wiedzieç, w jaki sposób szybko zatrzy-
maç przecinark´ w sytuacji zagro˝enia
bezpieczeƒstwa.

NALE˚Y Przed uzupe∏nianiem paliwa wy∏àczyç
silnik i poczekaç, a˝ ostygnie.

NALE˚Y Przed zamocowaniem tarczy, skontro-
lowaç, czy tarcza, ko∏nierze i wa∏ki nie
sà uszkodzone.

NALE˚Y Stosowaç tylko takie tarcze, dla których
maksymalna pr´dkoÊç obrotowa (za-
znaczona na samej tarczy) jest wy˝sza
od szybkoÊci obrotowej wa∏ka nap´-
dzajàcego tarcz´.

NALE˚Y Podczas ∏adowania przecinarki do
transportu oraz w czasie roz∏adunku,
zachowaç ostro˝noÊç i post´powaç
zgodnie z niniejszà instrukcjà.

NIE WOLNO

NIE WOLNO dopuÊciç, aby podczas urucha-
miania, ci´cia i uzupe∏niania paliwa
w pobli˝u przecinarki znajdowa∏y
si´ osoby postronne.

NIE WOLNO u˝ywaç silników spalinowych w za-
mkni´tej przestrzeni, jeÊli nie jest
ona nale˝ycie wentylowana.

NIE WOLNO u˝ywaç uszkodzonego sprz´tu ani
uszkodzonych tarcz.

NIE WOLNO u˝ywaç przecinarki w pobli˝u sub-
stancji palnych. Iskry powsta∏e pod-
czas przecinania mogà wywo∏aç
po˝ar lub spowodowaç wybuch.

NIE WOLNO dopuÊciç, aby poza os∏on´ wysta-
wa∏a wi´cej ni˝ po∏owa obwodu
tarczy.

NIE WOLNO pozostawiaç przecinarki bez nad-
zoru z pracujàcym silnikiem.

NIE WOLNO obs∏ugiwaç przecinarki, jeÊli pozo-
staje si´ pod wp∏ywem narkoty-
ków lub alkoholu.

!
• Zastosowanie: ci´cie na mokro Êwie˝ego i stare-

go betonu oraz asfaltu.
• Narz´dzia: tarcze diamentowe – ci´cie z ch∏o-

dzeniem wodà i na sucho – Ø 350 mm – otwór
25,4 mm (Wi´cej informacji u dilera).

• Maks. g∏´bokoÊç ci´cia: 120 mm
• Masa nominalna (z pustym zbiornikiem): od 48

do 52 kg (zale˝nie od modelu)
• Masa maszyny gotowej do pracy: od 48 do

70 kg
• Gabaryty (d∏ugoÊç x szerokoÊç x wysokoÊç):

860 x505 x910 mm
• SzybkoÊç obrotowa wa∏ka nap´dowego tar-

czy: 2450-2680 obr./min

1 – Uchwyt
2 – Wy∏àcznik zap∏onu
3 – Dêwignia do opuszczania/podnoszenia tarczy
4 – Wyskalowana podzia∏ka
5 – Silnik
6 – Spust oleju silnikowego
7 – Celownik (wskazuje miejsce ci´cia)
8 – Os∏ona paska
9 – Os∏ona tarczy

10 – Klucz p∏aski
11 – Korek zbiornika na wod´
12 – Zbiornik na wod´ 17 l 

Zastosowanie1

Dane techniczne2

Opis maszyny [Rys. 1]3

MODEL Poziom Poziom Poziom
mocy ciÊnienia drgaƒ

akustycznej akustycznego
Lwa (dB) Lpa (dB) G 89/392/CEE
EN 23744 EN 31201 i 91/368/CE

HONDA GX160 100 84 1,3
ROBIN EY20 102 88 1,3



Przed przemieszczaniem maszyny
w obr´bie miejsca robót, nale˝y wy∏à-
czyç obroty tarczy.

Przed podnoszeniem, za∏adunkiem,
roz∏adunkiem i przewo˝eniem maszy-
ny do miejsca robót, nale˝y zdemon-
towaç tarcz´.

WysokoÊç po∏o˝enia poprzeczki uchwytu re-
guluje si´ przez poluzowanie uchwytów Êrub
(M – Rys.2) i wysuni´cie lub wsuni´cie cz´Êci
górnej w dolnà.

• Aby przemieÊciç maszyn´ w obr´bie miejsca
robót, nale˝y po prostu pchaç jà przed sobà.
Maszyn´ przetacza si´ ∏atwo na czterech ko-
∏ach, bez uruchamiania silnika. 

• Zablokowaç tarcz´ w górnym po∏o˝eniu przy
pomocy dêwigni (K), stawiajàc [Rys. 4].

• W celu przewo˝enia w pojeêdzie nale˝y zde-
montowaç uchwyt, os∏on´ tarczy i zbiornik na
wod´ ( jeÊli jest zamontowany).

Przed pierwszym uruchomieniem
maszyny, prosimy zapoznaç si´ z ni-
niejszà instrukcjà obs∏ugi.

Zatrzymaç silnik.

Miejsce pracy musi byç dok∏adnie
oczyszczone, dobrze oÊwietlone
i wolne od wszelkich zagro˝eƒ (w po-
bli˝u nie mo˝e znajdowaç si´ woda
ani niebezpieczne przedmioty).

Operator powinien nosiç
odzie˝ ochronnà dostoso-
wanà do charakteru wyko-
nywanej pracy. Zaleca si´,
aby wÊród u˝ytych Êrodków

ochrony osobistej znalaz∏y si´ Êrodki
ochrony s∏uchu i wzroku.

U˝ycie Êrodków ochrony s∏uchu jest
obowiàzkowe.

Wszystkie osoby nie uczestniczàce
w pracach powinny opuÊciç obszar
prowadzenia robót.

Nale˝y stosowaç tylko takie tarcze,
dla których maksymalna pr´dkoÊç
robocza (zaznaczona na tarczy) jest
wy˝sza od pr´dkoÊci obrotowej wa∏-
ka nap´dzajàcego tarcz´.

4

Obs∏uga – transport 4

Kontrola 
przed uruchomieniem maszyny5

Nale˝y rozwa˝yç, czy warunki robo-
cze sà odpowiednie z punktu widze-
nia bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

• MASZYNA Z SILNIKIEM BENZYNOWYM (za-
poznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi silnika).

• Dopilnowaç, aby zbiornik paliwa by∏ nape∏niony.
• Sprawdziç, czy poziom oleju w silniku jest pra-

wid∏owy. Poniewa˝ silnik pracuje cz´sto w po-
chyleniu, poziom oleju nale˝y sprawdzaç (przy
silniku ustawionym poziomo) z odpowiednià
cz´stotliwoÊcià, aby mieç gwarancj´, ˝e nie
opadnie on nigdy poni˝ej drugiego znacznika
na pr´towym wskaêniku poziomu.

• Sposób uruchomienia silnika spalinowego opi-
sano w jego instrukcji obs∏ugi.

Wy∏àczyç silnik.

• Ustawiç maszyn´ w po∏o˝eniu podniesionym
• Od∏àczyç przewód doprowadzajàcy wod´ od

os∏ony tarczy.
• Odkr´ciç nakr´tk´ (E) na os∏onie [Rys. 3].
• PodnieÊç os∏on´ (A).
• Zamontowaç tarcz´ diamentowà.

Zwróciç uwag´ na kierunek obro-
tów, zaznaczony strza∏kà na jednej
z dwóch powierzchni tarczy (monto-
waç zgodnie z wymaganym kierun-
kiem obrotów pokazanym z prawej
strony na os∏onie). 
Dopilnowaç, aby powierzchnie sty-
ku ko∏nierzy, tarczy i osi by∏y czyste.

• Dokr´ciç mocno Êrub´ (D) kluczem dostarczo-
nym z maszynà, przytrzymujàc w tym czasie
tarcz´, aby si´ nie obraca∏a. 

• Za∏o˝yç z powrotem os∏on´ zabezpieczajàcà
(A).

• Pod∏àczyç z powrotem przewód doprowadzajà-
cy wod´ (G).

• Dokr´ciç nakr´tk´ (E).

Âruba mocujàca tarcz´ (D) ma le-
wy gwint.

Za∏o˝yç z powrotem wszystkie os∏o-
ny ochronne, aby zapewniç bezpie-
czeƒstwo sobie i innym osobom.

!

Zak∏adanie tarczy6

!

!

!



Zatrzymanie awaryjne (silnika):
U˝yç wy∏àcznika (J) na panelu kontrol-
nym przecinarki.

Do zablokowania tarczy w rowku lub zatrzymania
maszyny mo˝e dojÊç z kilku ró˝nych przyczyn:
• Niew∏aÊciwego napi´cia paska.
• Braku paliwa.
• Nadmiernej pr´dkoÊci przesuwania maszyny

lub opuszczania tarczy itp.

• W ka˝dym takim zaistnia∏ym przypadku nale-
˝y wysunàç tarcz´ z rowka i dok∏adnie spraw-
dziç maszyn´.

Naprawy nale˝y powierzaç wy∏àcz-
nie autoryzowanemu dealerowi.

„Obs∏uga techniczna silnika” – zapo-
znaç si´ z broszurà zawierajàcà opis
konserwacji silnika spalinowego.

• Po zakoƒczeniu pracy, wyczyÊciç maszyn´.
• Smarowanie: wt∏oczyç do smarowniczek – znaj-

dujàcych si´ na przedniej sekcji ramy s∏u˝àcej
do nastawiania g∏´bokoÊci – umiarkowanà iloÊç
Êrodka smarnego do ∏o˝ysk (cz´stotliwoÊç
smarowania zale˝na jest od tego, jak intensyw-
nie u˝ytkowana jest maszyna).

OLEJ

• Poziom oleju w silniku nale˝y sprawdzaç co-
dziennie. Nale˝y zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏u-
gi silnika spalinowego, w której podano okresy
wymiany oleju oraz filtra oleju. Stosowaç:
– Do silników BENZYNOWYCH – olej silnikowy

SAE 10W30, spe∏niajàcy specyfikacje API:
MS, SD, SE lub lepszy

Przepracowanego oleju nale˝y po-
zbyç si´ stosownie do obowiàzujà-
cych przepisów prawa.

• W celu spuszczenia oleju z silnika, umieÊciç le-
jek pod otworem spustowym (L) [Rys. 4].

5

Uwaga: Niebezpieczeƒstwo uszko-
dzenia cia∏a.

Przed uruchomieniem maszyny, na-
le˝y post´powaç uwa˝nie i z maksy-
malnà ostro˝noÊcià, nie zaniedbujàc
niczego podczas przygotowywania
jej do pracy.

Usunàç wszystkie sprawdziany i klu-
cze z pod∏ogi i samej maszyny.

Os∏ona tarczy musi znajdowaç si´
przez ca∏y czas na swoim miejscu.

• Nape∏niç zbiornik wodà (je˝eli jest zamontowany).
• Zaznaczyç na nawierzchni kresk´, wzd∏u˝ której

ma byç wykonane ci´cie.
• Roz∏o˝yç celownik umieszczony z przodu prze-

cinarki i ustawiç maszyn´ w taki sposób, aby
wspomniany celownik (F) i tarcza le˝a∏y w jed-
nej linii z zaznaczonà kreskà.

• Uruchomiç silnik; zapoznaç si´ ze wskazówka-
mi zamieszczonymi przez producenta silnika
w instrukcji obs∏ugi technicznej.

• Poczekaç, a˝ silnik si´ rozgrzeje.
• Przekr´ciç zawór wody ze zbiornika (je˝eli ci´-

cie wykonywane jest na mokro)
• Ustawiç obroty silnika na pe∏nà moc
• Przytrzymaç maszyn´ w miejscu, zwolniç stopà

dzwigni´ (K), opuÊciç maszyn´ a˝ do momen-
tu, gdy tarcza zetknie si´ z ci´tà powierzchnià.

• OpuÊciç tarcz´ na wymaganà g∏´bokoÊç ci´-
cia, pami´tajàc, ze ka˝de wyci´cie w zapadce
dêwigni odpowiada ok. 3 cm g∏´bokoÊci ci´cia.
Zalecane jest powolne opuszczanie tarczy, aby
uniknàç zgaÊni´cia/utkni´cia silnika.

• Popychaç maszyn´ wolno upewniajàc si´, ˝e
celownik i tarcza pozostajà w jednej linii z na-
niesionà linià ci´cia.

Uruchomienie7

Podczas ci´cia na mokro nale˝y zapewniç êród∏o
zasilania w wod´ o odpowiedniej wydajnoÊci.

Nietypowe sytuacje 
podczas pracy przecinarki9

Konserwacja 
(przy zatrzymanym silniku spalinowym)10

!

Wy∏àczenie silnika

• Zwolniç dêwigni´ (K) i pociàgnàç ja ku sobie
aby uwolniç tarcz´ z rzazu (Rys 4).

• Pos∏ugujàc si´ dêwignià, zablokowaç tarcz´
w górnym po∏o˝eniu 

• Zakr´ciç wod´.(je˝eli by∏a u˝ywana)
• Pozwoliç, aby silnik popracowa∏ na wolnych ob-

rotach.
• Zatrzymaç silnik (zgodnie z opisem w jego in-

strukcji obs∏ugi).

Zatrzymanie maszyny8

!



FILTR POWIETRZA

• Nale˝y przeczytaç instrukcj´ obs∏ugi silnika,
w której podano, co jaki okres majà byç prze-
prowadzane konserwacje. W przypadku pracy
w bardzo zapylonym Êrodowisku, mo˝e byç
konieczne czyszczenie wk∏adu filtra powietrza
od 2 do 3 razy dziennie. 

• Nale˝y wymieniaç wszystkie zniszczone filtry
i uszczelki.

Przechowywaç w bezpiecznym miej-
scu niedost´pnym dla dzieci.
Usunàç wszystkie sprawdziany
i klucze.
Narz´dzia diamentowe przechowy-
waç w bezpiecznym miejscu, w któ-
rym b´dà chronione przed wygina-
niem i uszkodzeniem.

Po kilku godzinach pracy mo˝e byç konieczne
wyregulowanie napr´˝enia pasków (w umiarko-
wanym stopniu). Aby dokonaç regulacji, nale˝y:
• Poluzowaç Êruby mocujàce (S) silnik do ramy.

(Rys. 5)
• Obróciç Êrub´ napinajàcà (N) na przedzie ma-

szyny o çwierç obrotu. Âruba ta popycha silnik
do ty∏u [Rys. 5].

• Przy normalnym naciàgu z powrotem dokr´ciç
Êruby mocujàce silnik.

Nie wolno nigdy naciàgaç paska mocniej ni˝ wy-
nosi∏o jego poczàtkowe napr´˝enie.

• Dokr´caç w regularnych odst´pach czasu
wszystkie nakr´tki i Êruby, zw∏aszcza po kilku
pierwszych godzinach pracy.

• Sprawdzaç naciàg pasków. Naciàg pasków re-
gulowaç zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji. 

• Na czas magazynowania maszyny zaleca si´
zdemontowaç tarcz´ i przechowywaç jà w bez-
piecznym miejscu.

• Sprawdzaç, czy tarcza jest w∏aÊciwie spryski-
wana. W tym celu regularnie kontrolowaç dro˝-
noÊç otworów w wide∏kach. 

• Mocno dokr´caç tarcz´.
• Dopilnowaç, aby powierzchnie styku ko∏nierzy,

tarczy i osi by∏y czyste.
Producent nie przyjmuje ˝adnej 
odpowiedzialnoÊci za straty lub
zniszczenia spowodowane u˝yciem
maszyny w sposób niezgodny
z przeznaczeniem, powsta∏e w wy-
niku jakiejkolwiek modyfikacji lub
zmiany w konstrukcji, bàdê w wyni-
ku zasilania jej ze êród∏a, które nie
spe∏nia wymogów technicznych
okreÊlonych przez producenta. 6

!

Poziom ciÊnienia akustycznego na
stanowisku pracy mo˝e przekro-
czyç 85 dB (A). W takim przypadku,
nale˝y stosowaç Êrodki ochrony
osobistej.

Je˝eli praca ma przebiegaç w ogra-
niczonej lub zamkni´tej przestrze-
ni, nale˝y zapewniç odpowiednià
wentylacj´. Gazy spalinowe zawie-
rajà tlenek w´gla (nara˝enie na
dzia∏anie tego toksycznego gazu
mo˝e spowodowaç utrat´ Êwiado-
moÊci i doprowadziç do zgonu).

Wszelkie naprawy powinny byç wy-
konywane w autoryzowanych punk-
tach dilerskich.

Aby zapewniç szybkà dostaw´ cz´Êci zamien-
nych i uniknàç przestojów, nale˝y wraz z ka˝dym
zamówieniem podawaç dane widniejàce na ta-
bliczce znamionowej przytwierdzonej do maszyny
oraz numer katalogowy cz´Êci przewidzianej do
wymiany.

Patrz widok zespo∏u rozebranego na cz´Êci.

Gdy maszyna traci swojà wartoÊç
u˝ytkowà i ma zostaç z∏omowana,
jej poszczególne fragmenty nale˝y
przekazaç do miejsc utylizacji od-
padów zgodnie z przepisami obo-
wiàzujàcymi w tej dziedzinie.

Materia∏y, z których wykonano zasadnicze
podzespo∏y maszyny:
• Silnik: aluminium (AL), stal (AC), miedê (CU),

poliamid (PA)
• Maszyna: blacha stalowa (AC), ˝eliwo (FT), alu-

minium (AL).

Wskazówki dotyczàce u˝ytkowania oraz cz´Êci za-
miennych zawarte w niniejszym dokumencie majà
charakter informacyjny i nie sà wià˝àce. W ramach na-
szej polityki polepszania jakoÊci produktów rezerwuje-
my sobie prawo do wprowadzania – bez uprzedniego
powiadomienia – szczegó∏owych i ca∏oÊciowych mo-
dyfikacji technicznych.

Naciàg paska silnika11

Wa˝ne porady12

!

Naprawy13
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Cz´Êci zamienne14
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ABB. 2 
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ABB. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 4 
ABB. 4 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
FIG. 5 
ABB. 5 

 



Deklaracja zgodności WE 
 
 
Firma HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS, S-433 81 Partille, Sweden deklaruje 
z całą odpowiedzialnością, że przecinarka:  FS 305 i FS 309 spełnia poniższe normatywy  
i standardy : 
 
- 89/392/EEC  
- 89/336/EEC „kompatybilność elektromagnetyczna” 
- 73/23/EEC 
-     2000/14/EC „emisja hałasu do otoczenia” 
-     2002/96/EEC 
 
 
 
Partille, 01.07.2004 
  
 
 
 
Christer Carlberg 
 
 
 
Husqvarna Construction Products 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja dotycząca ochrony środowiska 
 
Znak          na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje na zakaz traktowania zużytego produktu 
jako odpadu.  Zużyty produkt musi być oddany do specjalnego punktu zajmującego się utylizacją 
odpadów przemysłowych. 
Proszę skonsultować się lokalnym organem władzy w celu uzyskania adresu takiego punktu. 




