Instrukcja obs∏ugi

FS400 LV
Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok∏adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si´ z treÊcià niniejszej instrukcji.
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ZNACZENIE SYMBOLI

OSTRZE˚ENIE! W razie nieuwa˝nego lub
nieprawid∏owego pos∏ugiwania si´ maszynà mo˝e
ona staç si´ niebezpiecznym narz´dziem,
mogàcym spowodowaç obra˝enia lub Êmierç
u˝ytkownika lub innych osób.
Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy
dok∏adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si´ z treÊcià
niniejszej instrukcji.

Zatrzymanie przek∏adni

Hamulec postojowy
W∏àczone/wy∏àczone
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Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz wskazówki
podane pod rubrykà Ârodki ochrony osobistej.

Ryzyko skaleczenia. Nale˝y uwa˝aç, aby nie
dotknàç ˝adnà cz´Êcià cia∏a ruchomych
elementów tnàcych.

580231601

Oznakowanie maszyny:
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1/2

6”
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7”Inches

Zbiornik nale˝y nape∏niaç wy∏àcznie wodà.

Fill Tank Only with
water!

Przed przystàpieniem do podnoszenia, za∏adunku,
roz∏adunku oraz transportu maszyny nale˝y zdjàç
tarcz´.
Strza∏ka na os∏onie osprz´tu
tnàcego wskazuje kierunek jego
obrotów.

DO NOT fill tank
With Gasoline Or
Flammable Liquids!
Injury Or Death Could
Occur!

Podczas sprawdzania poziomu oleju tarcza musi
byç wymontowana, a maszyna powinna
znajdowaç si´ w pozycji poziomej.

Zag∏´bianie w gór´ i w dó∏
Podczas podnoszenia zawsze u˝ywaç
wmontowanego ucha do podnoszenia.

Os∏ony muszà byç zawsze zamontowane do
maszyny. Nigdy nie wychylaç ostrza o wi´cej ni˝
180°.

Niniejszy produkt zgodny jest z obowiàzujàcymi
dyrektywami CE. Je˝eli zaznaczono na
maszynie.

Sprawdê osprz´t tnàcy. Nigdy nie u˝ywaj osprz´tu
t´pego, p´kni´tego lub uszkodzonego.

Emisja ha∏asu do otoczenia zgodna z dyrektywà
Wspólnoty Europejskiej. WartoÊç emisji dla
maszyny podana zosta∏a w rozdziale Dane
techniczne oraz na naklejce.

Na tarczach tnàcych powinna byç podana taka
sama pr´dkoÊç obrotowa jak na tabliczce
znamionowej maszyny lub wy˝sza. Tarcza tnàca
obracajàca si´ ze zbyt du˝à pr´dkoÊcià mo˝e
p´knàç i spowodowaç powa˝ne obra˝enia.
Nie u˝ywaj maszyny w pobli˝u substancji lub
gazów ∏atwopalnych.

FS400 LV

LV
Tabliczka
znamionowa

B

A: Marka
OSTRZE˚ENIE! Podczas ci´cia powstaje py∏, który
jest szkodliwy w razie wdychania. Stosuj
atestowane Êrodki ochrony dróg oddechowych. Nie
wdychaj oparów benzyny ani spalin. Nale˝y
zapewniç dobrà wentylacj´.
Powierzchnia goràca.

B: Producent,
adres
C: Typ
D: Datà
produkcji, rok,
tydzieƒ Numer
seryjny
E: Numer produktu

Maszyna mo˝e stwarzaç niebezpieczeƒstwo!
Trzymaç wszystkie cz´Êci cia∏a z dala od tarczy i
innych ruchomych elementów.

F: Masa
G: Maks. rozmiar no˝a, mm
H: Obroty, nó˝, obr/min
I: Maks. moc wejÊciowa (kW)
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140 160 180MM

Ka˝de przemieszczanie maszyny poza obszar
ci´cia powinno odbywaç si´ przy nieruchomym
osprz´cie tnàcym.
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ZNACZENIE SYMBOLI
Pozosta∏e symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone
na maszynie dotyczà specjalnych wymogów,
zwiàzanych z certyfikatami w poszczególnych krajach.

WyjaÊnienie poziomów ostrze˝eƒ
Wyst´pujà trzy poziomy ostrze˝eƒ.

OSTRZE˚ENIE!

!

OSTRZE˚ENIE! Stosuje si´, gdy istnieje
ryzyko powa˝nych obra˝eƒ, Êmierci
operatora lub uszkodzenia otoczenia w
wyniku nieprzestrzegania instrukcji obs∏ugi.

OSTRO˚NIE!

!

OSTRO˚NIE! Stosuje si´, gdy istnieje ryzyko
obra˝eƒ operatora lub uszkodzenia otoczenia
w wyniku nieprzestrzegania instrukcji
obs∏ugi.

UWAGA!
UWAGA! Stosuje si´, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia
materia∏ów lub urzàdzenia w wyniku nieprzestrzegania
instrukcji obs∏ugi.
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OPIS
Szanowny Kliencie!
Dzi´kujemy za wybór produktu Husqvarna!
Mamy nadziej´, ˝e b´dà Paƒstwo zadowoleni ze swojej maszyny
i ˝e b´dzie ona Paƒstwu s∏u˝yç przez d∏ugie lata. Zakup
jakiegokolwiek z naszych produktów daje mo˝liwoÊç korzystania
z profesjonalnej pomocy w razie koniecznoÊci przeprowadzenia
naprawy lub serwisu. Je˝eli maszyna nie zosta∏a kupiona w
autoryzowanym punkcie sprzeda˝y, prosimy zapytaç o najbli˝szy
warsztat serwisowy.
Niniejsza Instrukcja obs∏ugi ma charakter dokumentu
wartoÊciowego. Dopilnuj, aby instrukcja obs∏ugi by∏a zawsze pod
r´kà w miejscu pracy. Stosujàc si´ do zawartych w niej
wskazówek (na temat u˝ytkowania, obs∏ugi technicznej,
konserwacji itd.) mo˝na znacznie przed∏u˝yç okres u˝ytkowy
maszyny, a tak˝e zwi´kszyç jej wartoÊç w przypadku sprzeda˝y.
W razie sprzeda˝y maszyny nale˝y przekazaç nowemu
u˝ytkownikowi tak˝e instrukcj´ obs∏ugi.

Ponad 300 lat innowacji
Tradycje szwedzkiej firmy Husqvarna AB si´gajà 1689 roku, kiedy
to król Szwecji Karol XI nakaza∏ wybudowaç fabryk´ produkujàcà
muszkiety. W tym czasie po∏o˝ono pierwszy fundament pod
umiej´tnoÊci in˝ynierskie, które przyczyni∏y si´ do rozwoju
niektórych wiodàcych na Êwiecie produktów w dziedzinach takich
jak broƒ myÊliwska, rowery, motocykle, urzàdzenia gospodarstwa
domowego, maszyny do szycia oraz produkty przeznaczone do
u˝ytku na zewnàtrz.
Husqvarna jest Êwiatowym liderem w produkcji urzàdzeƒ
przeznaczonych do u˝ytku na zewnàtrz dla leÊnictwa, do
piel´gnacji parków, trawników oraz ogrodów, jak równie˝ narz´dzi
diamentowych dla budownictwa i przemys∏u kamieniarskiego.

OdpowiedzialnoÊç u˝ytkownika
W∏aÊciciel/pracodawca jest odpowiedzialny za odpowiednie
wyszkolenie operatora, umo˝liwiajàce bezpiecznà obs∏ug´
urzàdzenia. Kierownicy i operatorzy muszà przeczytaç i
zrozumieç niniejszà instrukcj´ obs∏ugi. Muszà byç Êwiadomi:
•

Instrukcji bezpieczeƒstwa maszyny.

•

Zakresu zastosowaƒ i ograniczeƒ maszyny.

•

Sposobu u˝ytkowania i konserwacji maszyny.

Przepisy krajowe mogà mówiç o u˝yciu niniejszej maszyny. Przed
rozpocz´ciem pracy z maszynà, nale˝y upewniç si´ jakie przepisy
obowiàzujà w danym miejscu.

Zastrze˝enie producenta
Wszelkie informacje i dane zawarte w niniejszej instrukcji obs∏ugi
zachowujà aktualnoÊç w dniu oddania instrukcji obs∏ugi do druku..
Husqvarna AB nieustannie modernizuje swoje wyroby, w zwiàzku
z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
dotyczàcych m.in. wyglàdu produktów bez uprzedzenia.

W∏aÊciwoÊci
Produkty Husqvarna wyró˝niajà wartoÊci takie jak wysokie osiàgi,
niezawodnoÊç, innowacyjna technologia, zaawansowane
rozwiàzania techniczne oraz uwzgl´dnianie ochrony Êrodowiska.
Niektóre z unikalnych w∏aÊciwoÊci Paƒstwa produktu sà opisane
poni˝ej.
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OPIS

Nazwy poszczególnych elementów maszyny
1

Zatrzymanie maszyny

11 Zawór wodny

2

Zbiornik wody

12 Spuszczanie oleju silnikowego

3

Ucho do podnoszenia

13 Klucz maszynowy

4

Zbiornik paliwa

14 Wskaênik g∏´bokoÊci ci´cia

5

Pokrywa ochronna — pasek nap´dowy

15 Dêwignia blokujàca, g∏´bokoÊç ci´cia

6

Nape∏nianie oleju

16 Ko∏o posuwu, g∏´bokoÊç ci´cia

7

Âruba napinajàca, pasek nap´dowy

17 Uchwyt

8

Os∏ona no˝a tnàcego

18 Instrukcja obs∏ugi

9

Prowadnica przednia

19 Hamulec postojowy

10 Uchwyt rozrusznika
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ZABEZPIECZENIA W MASZYNIE
Uwagi ogólne

!

OSTRZE˚ENIE! Nie wolno u˝ywaç maszyny z
niesprawnymi zespo∏ami zabezpieczajàcymi.
Je˝eli Twoja maszyna nie spe∏nia
jakiegokolwiek z warunków kontrolnych,
nale˝y jà oddaç do serwisu.
Silnik powinien byç wy∏àczony, a wy∏àcznik
przestawiony w po∏o˝enie STOP.

W niniejszym rozdziale przedstawiono poszczególne zespo∏y
zabezpieczajàce maszyny, omówiono ich funkcj´ oraz sposoby
ich kontrolowania i konserwacji w celu zapewnienia prawid∏owego
dzia∏ania.

Zatrzymanie maszyny
Wy∏àcznik awaryjny s∏u˝y do szybkiego wy∏àczenia silnika oraz
wszystkich funkcji elektrycznych maszyny z wyjàtkiem Êwiate∏.

Kontrola wy∏àcznika awaryjnego
•

Nacisnàç przycisk wy∏àcznika awaryjnego i sprawdziç, czy
silnik si´ zatrzyma∏ si´.

•

Zwolniç przycisk wy∏àcznika awaryjnego (obróciç w prawo)

T∏umik

!

OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie u˝ywaj maszyny z
uszkodzonym t∏umikiem lub bez niego.
Uszkodzony t∏umik znacznie zwi´ksza ha∏as i
niebezpieczeƒstwo po˝aru. Miej zawsze w
pobli˝u sprz´t gaÊniczy.
Podczas pracy maszynà oraz po jej
wy∏àczeniu t∏umik jest bardzo goràcy.
Dotyczy to tak˝e pracy na biegu ja∏owym.
Pami´taj o niebezpieczeƒstwie po˝aru,
szczególnie gdy w pobli˝u znajdujà si´ ∏atwo
palne materia∏y oraz/lub gazy.

Zadaniem t∏umika jest ograniczenie do minimum poziomu ha∏asu
i odrzucanie spalin poza stref´ pracy operatora.

Kontrola stanu t∏umika
Sprawdzaj regularnie, czy t∏umik jest nienaruszony i dobrze
zamocowany.

Os∏ona no˝a tnàcego

!

OSTRZE˚ENIE! Przed uruchomieniem
maszyny zawsze sprawdê, czy os∏ona traczy
jest prawid∏owo zamontowana.

Os∏ona ta ma za zadanie zapobiegaç odrzucaniu w kierunku
operatora od∏amków spod tarczy lub z ci´tego materia∏u.

Kontrola os∏ony tarczy tnàcej
Skontroluj, czy os∏ona ostrza nie jest uszkodzona ani p´kni´ta.
Os∏on´ ostrza, która zosta∏a uderzona lub na której wyst´pujà
p´kni´cia nale˝y wymieniç na nowà.
Przed uruchomieniem maszyny zawsze sprawdzaj, czy os∏ona
jest prawid∏owo zamontowana. Sprawdzaj tak˝e, czy tarcza
tnàca jest prawid∏owo za∏o˝ona i czy nie jest uszkodzona.
Uszkodzona tarcza tnàca mo˝e spowodowaç obra˝enia.
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MONTA˚ I REGULACJE
Uwagi ogólne

!

•

Zamocowaç tarcz´ tnàcà na wa∏ku tarczy (A). Zamocowaç
ko∏nierz tarczy tnàcej (B) ponad tarczà. Upewniç si´, ˝e
sworzeƒ blokujàcy na ko∏nierzu (A) przechodzi przez tarcz´ i
wchodzi w ko∏nierz (B) Odpowiednio dokr´ciç Êrub´ (C) za
pomocà do∏àczonego klucza.

•

Zamontowaç ponownie os∏on´ tarczy i przewód wody,
wykonujàc czynnoÊci demonta˝u w odwrotnej kolejnoÊci.

OSTRZE˚ENIE! Przed rozpocz´ciem
sprawdzania dzia∏ania lub wykonaniem prac
konserwacyjnych nale˝y wy∏àczyç silnik.
Przed uruchomieniem maszyny sprawdziç,
czy tarcza tnàca i jej os∏ona sà prawid∏owo
zamontowane.

Zak∏adanie tarczy tnàcej
•

Roz∏o˝yç ko∏o posuwu g∏´bokoÊci ci´cia.

WysokoÊç uchwytu
WysokoÊci ustawienia dêwigni mo˝na regulowaç.
•
•

Zamknàç zawór wodny. Od∏àcz wà˝ wodny od tarczy tnàcej.

•

Poluzowaç przednià nakr´tk´ i odchyliç os∏on´ tarczy do
pozycji serwisowej.

Poluzowaç wkr´t. Ustawiç uchwyt na wygodnej wysokoÊci
roboczej. Dokr´ciç Êrub´.

Wskaênik g∏´bokoÊci ci´cia
Przed u˝yciem wskaênik musi zostaç skalibrowany.

!

•

OSTRZE˚ENIE! Sprawdziç, czy nó˝, ko∏nierz
no˝a oraz wa∏ek no˝a nie sà uszkodzone.
OczyÊciç powierzchnie styku no˝a i
ko∏nierza no˝a. Przed monta˝em tarczy w
maszynie upewniç si´, ˝e tarcza i ko∏nierze
sà czyste oraz wolne od zanieczyszczeƒ i
py∏u.

Sprawdziç kierunek obrotu tarczy. Strza∏ka na tarczy tnàcej
wskazuje kierunek obrotu.
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•

U∏o˝yç tarcz´ w pozycji, w której lekko dotyka ziemi.

MONTA˚ I REGULACJE
•

Poluzowaç wkr´t. Ustawiç strza∏k´ wskaênika w pozycji 0".
Dokr´ciç Êrub´.

Hamulec postojowy

580231601

W∏àczyç hamulec postojowy.

N

580231601

P

N
P
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TARCZE
Uwagi ogólne
•

Tarcze diamentowe sk∏adajà si´ ze stalowego trzonu oraz z
segmentów zawierajàcych diamenty przemys∏owe.

•

U˝ywaj wy∏àcznie ostrych tarcz diamentowych.

•

Na tarczach tnàcych powinna byç podana taka sama pr´dkoÊç
obrotowa jak na tabliczce znamionowej maszyny lub wy˝sza.

•

Nie wolno stosowaç innych tarcz tnàcych ni˝ oryginalne
tarcze przeznaczone do danego rodzaju maszyny.

Ch∏odzenie wodne
Nale˝y zawsze stosowaç ch∏odzenie wodne. Powoduje ono
ch∏odzenie tarcz i wyd∏u˝a ich okres u˝ytkowy, a tak˝e zmniejsza
pylenie.

Tarcze diamentowe dla ró˝nych
materia∏ów

!

OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie nale˝y u˝ywaç
tarczy do ci´cia innego materia∏u ni˝ ten, do
którego jest ona przeznaczona.

Firma Husqvarna oferuje szerokà gam´ tarcz tnàcych na mokro do
ci´cia posadzek i Êcian, w tym tarcze do Êwie˝ego i utwardzonego
betonu o ró˝nych klasach twardoÊci, oraz szeroki wybór tarcz do
asfaltu. Dowiedz si´ w punkcie sprzeda˝y sprz´tu Husqvarna, jaka
tarcza tnàca jest najodpowiedniejsza do twoich potrzeb.

Kontrola tarczy tnàcej
•

Skontroluj, czy os∏ona ostrza nie jest uszkodzona ani p´kni´ta.
Os∏on´ ostrza, która zosta∏a uderzona lub, na której wyst´pujà
p´kni´cia, nale˝y wymieniç na nowà. Nie wolno korzystaç z
uszkodzonego ani zu˝ytego ostrza.

•

Sprawdê, czy prawid∏owa dawka wody dochodzi do tarczy
tnàcej.

Transport i przechowywanie
•

Sprawdê, czy nowe tarcze tnàce nie zosta∏y uszkodzone w
transporcie lub podczas magazynowania.

•

Po u˝yciu nale˝y zdjàç tarcz´ tnàcà z maszyny i dobrze jà
przechowywaç. Przechowuj tarcz´ tnàcà w stanie suchym.
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OBCHODZENIE SI¢ Z PALIWEM
Uwagi ogólne

!

Tankowanie

OSTRZE˚ENIE! W∏àczanie silnika w
zamkni´tych lub êle wentylowanych
pomieszczeniach mo˝e byç przyczynà
Êmierci wskutek uduszenia lub zatrucia
tlenkiem w´gla.

!

Korek wlewowy otwieraj ostro˝nie,
poniewa˝ wewnàtrz zbiornika mo˝e
panowaç nadciÊnienie.

Paliwo i jego opary sà bardzo ∏atwo palne.
Wdychanie oparów paliwa lub kontakt
paliwa ze skórà mo˝e doprowadziç do
powa˝nych obra˝eƒ. Zachowuj ostro˝noÊç i
zapewnij dobrà wentylacj´ podczas
post´powania z paliwem.
Spaliny silnikowe majà wysokà temperatur´ ,
mogà zawieraç iskry, które mogà si´ staç
przyczynà po˝aru. Nigdy nie w∏àczaj
maszyny w pomieszczeniach zamkni´tych
lub w pobli˝u materia∏ów ∏atwopalnych!
Nie pal tytoniu i nie pozostawiaj goràcych
przedmiotów w pobli˝u paliwa.

OczyÊç korek wlewowy i powierzchni´
wokó∏ niego.
Po zatankowaniu dok∏adnie zakr´ç korek
wlewowy.
Przed uruchomieniem przenieÊ maszyn´ na
odleg∏oÊç co najmniej 3 m od miejsca
tankowania.
Nigdy nie uruchamiaj maszyny, gdy:
•

Je˝eli rozla∏eÊ paliwo lub olej silnikowy na maszyn´ - wytrzyj
dok∏adnie maszyn´ i poczekaj, a˝ wyschnà resztki benzyny.

•

Je˝eli obla∏eÊ paliwem siebie lub swoje ubranie, zmieƒ ubranie.
Przemyj te cz´Êci cia∏a, które mia∏y stycznoÊç z paliwem. U˝yj
wody i myd∏a.

•

Paliwo wycieka z maszyny. Regularnie sprawdzaj szczelnoÊç
korka wlewowego i przewodów paliwowych.

Paliwo
UWAGA! Maszyna wyposa˝ona jest w silnik czterosuwowy.
Nale˝y zawsze sprawdziç poziom oleju w silniku.

OSTRZE˚ENIE! Przed przystàpieniem do
tankowania, wy∏àcz silnik i odczekaj kilka
minut a˝ ostygnie.

Transport i przechowywanie
Benzyna
•

Stosuj benzyn´ bezo∏owiowà lub o∏owiowà wysokiej jakoÊci.

•

Zaleca si´ benzyn´ co najmniej 90-oktanowà (RON).
Stosowanie benzyny o liczbie oktanowej mniejszej ni˝ 90
powoduje stukanie. Prowadzi to do przegrzania silnika, co
mo˝e byç przyczynà jego powa˝nego uszkodzenia.

•

Maszyn´ i paliwo nale˝y przechowywaç i transportowaç w
taki sposób, aby w razie ewentualnego wycieku paliwa i
powstania oparów nie zachodzi∏o ryzyko wyst´powania iskier
lub otwartego p∏omienia, np. w pobli˝u maszyn i silników
elektrycznych, kontaktów elektrycznych/prze∏àczników
pràdu lub kot∏ów.

•

Do przechowywania i transportowania paliwa nale˝y u˝ywaç
pojemników specjalnie przeznaczonych do tego celu i
zatwierdzonych.

Olej silnikowy
•

•

Przed uruchomieniem maszyny sprawdê poziom oleju. Za
niski poziom oleju mo˝e doprowadziç do powa˝nego
uszkodzenia silnika. Patrz wskazówki podane w rozdziale
„Konserwacja”.
Nigdy nie stosuj oleju do silników dwusuwowych.

D∏u˝sze przechowywanie
•

Przed odstawieniem maszyny na d∏u˝sze przechowywanie
nale˝y opró˝niç zbiornik paliwa. Dowiedz si´ na najbli˝szej
stacji benzynowej, co nale˝y zrobiç z nie zu˝ytym paliwem.
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DZIA¸ANIE
Ârodki ochronne

•

Pami´taj o tym, ˝e operator ponosi odpowiedzialnoÊç za
wypadki i zagro˝enie dla innych ludzi i ich w∏asnoÊci

Uwagi ogólne

•

Maszyna musi byç utrzymywana w czystoÊci. Znaki i naklejki
muszà byç ca∏kowicie czytelne.

•

Nigdy nie u˝ywaj maszyny, jeÊli nie masz mo˝liwoÊci
wezwania pomocy w razie wypadku.

Ârodki ochrony osobistej
Podczas u˝ywania maszyny nale˝y zawsze mieç na sobie
zatwierdzone przez odpowiednie w∏adze Êrodki ochrony osobistej.
Srodki ochrony osobistej nie eliminujà ryzyka odniesienia obra˝eƒ,
natomiast ograniczajà ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku.
PoproÊ swojego dealera o pomoc w wyborze Êrodków ochrony
osobistej.

!

OSTRZE˚ENIE! U˝ywanie urzàdzeƒ takich jak
przecinarki, szlifierki, wiertnice, które
piaskujà lub formujà materia∏ mo˝e
spowodowaç wyst´powanie py∏ów i oparów
zawierajàcych szkodliwe Êrodki chemiczne.
Sprawdê charakter materia∏u, który
zamierzasz obrabiaç i u˝ywaj odpowiedniej
maski przeciwpy∏owej.

Kieruj si´ zawsze zdrowym rozsàdkiem
Nie jest mo˝liwe omówienie wszystkich sytuacji, w jakich
potencjalnie mo˝esz si´ znaleêç. Zawsze zachowuj ostro˝noÊç i
kieruj si´ zdrowym rozsàdkiem. Nic nie zastàpi jednak
doÊwiadczenia i profesjonalnych umiej´tnoÊci. W razie
niepewnoÊci zasi´gnij porady eksperta. Zwróç si´ w tym celu do
punktu sprzeda˝y, warsztatu serwisowego lub doÊwiadczonego
u˝ytkownika pi∏y. Nigdy nie podejmuj si´ zadaƒ przekraczajàcych
Twoje si∏y i umiej´tnoÊci!

!

OSTRZE˚ENIE! W razie nieuwa˝nego lub
nieprawid∏owego pos∏ugiwania si´ maszynà
mo˝e ona staç si´ niebezpiecznym
narz´dziem, mogàcym spowodowaç
obra˝enia lub Êmierç u˝ytkownika lub innych
osób.
Nigdy nie pozwól, aby dzieci lub osoby nie
przeszkolone w obchodzeniu si´ z maszynà,
u˝ytkowa∏y jà lub konserwowa∏y.

D∏ugotrwa∏e przebywanie w ha∏asie mo˝e
doprowadziç do trwa∏ej utraty s∏uchu.
Dlatego nale˝y zawsze stosowaç
atestowane ochronniki s∏uchu. Majàc
za∏o˝one ochronniki s∏uchu nale˝y zawsze
byç szczególnie uwa˝nym na sygna∏y i
zawao∏ania ostrzegawcze. Zdejmuj
ochronniki s∏uchu zaraz po wy∏àczeniu
silnika.

Nigdy nie pozwalaj u˝ywaç maszyny innej
osobie nie upewniwszy si´, ˝e przyswoi∏a
sobie ona treÊç Instrukcji obs∏ugi.
Nigdy nie u˝ywaj maszyny, gdy jesteÊ
zm´czony bàdê znajdujesz si´ pod wp∏ywem
alkoholu lub leków, które mogà wp∏ywaç
ujemnie na wzrok, zdolnoÊç oceny sytuacji i
panowanie nad wykonywanymi ruchami.

Zawsze nale˝y stosowaç:
•

Zatwierdzony kask ochronny

•

Zatwierdzone ochronniki s∏uchu

•

Okulary ochronne lub siatka ochronna na twarz

•

Maska przeciwpy∏owa

•

Dopasowana, mocna i wygodna odzie˝ robocza, zapewniajàca
pe∏nà swobod´ ruchów.

•

Obuwie wysokie z podnoskami stalowymi i podeszwami
przeciwpoÊlizgowymi.

Inne Êrodki ochronne
WA˚NE! Podczas pracy z tà maszynà mogà si´ pojawiç iskry i
mo˝e dojÊç do po˝aru. Miej zawsze w pobli˝u sprz´t gaÊniczy.
•

GaÊnica

•

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaç si´ zawsze
w pobli˝u.

Ogólne zasady bezpieczeƒstwa
W niniejszym rozdziale opisane zosta∏y podstawowe zasady
bezpieczeƒstwa obowiàzujàce podczas obs∏ugi urzàdzenia. Nic
nie zastàpi jednak doÊwiadczenia i profesjonalnych umiej´tnoÊci.
•

Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok∏adnie i
ze zrozumieniem zapoznaç si´ z treÊcià niniejszej instrukcji.
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!

OSTRZE˚ENIE! Nie autoryzowane zmiany
lub/oraz akcesoria mogà byç przyczynà
powa˝nych obra˝eƒ lub Êmierci u˝ytkownika
bàdê innych osób. Pod ˝adym pozorem nie
wolno zmieniaç ani modyfikowaç fabrycznej
konstrukcji maszyny bez zezwolenia
wydanego przez producenta.
Nie wolno dokonywaç w maszynie zmian
stanowiàcych modyfikacj´ jej oryginalnej
wersji. Nie u˝ywaj maszyny, je˝eli
podejrzewasz, ˝e ktoÊ inny wprowadzi∏ w
niej zmiany.
Nie wolno u˝ywaç maszyny, jeÊli jest ona
uszkodzona. Stosuj si´ do zaleceƒ
dotyczàcych bezpieczeƒstwa, konserwacji i
obs∏ugi technicznej podanych w niniejszej
instrukcji. Niektóre czynnoÊci
konserwacyjne i serwisowe muszà byç
wykonywane przez przeszkolony i
wykwalifikowany personel. Patrz
wskazówki w cz´Êci zatytu∏owanej
Konserwacja".
Zawsze nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie
oryginalnych cz´Êci zamiennych.

DZIA¸ANIE

!

OSTRZE˚ENIE! Podczas pracy urzàdzenie
niniejsze wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznoÊciach
pole to mo˝e zak∏ócaç prac´ aktywnych lub
pasywnych implantów medycznych. Przed
przystàpieniem do pracy z maszynà w celu
ograniczenia ryzyka powa˝nych lub
Êmiertelnych obra˝eƒ, osoby posiadajàce
implanty medyczne powinny skonsultowaç
si´ z lekarzem oraz ich producentem.

Bezpieczeƒstwo miejsca pracy
•

Obserwuj otoczenie, aby upewniç si´, ˝e w pobli˝u nie ma nic,
co mo˝e mieç wp∏yw na sprawowanie przez Ciebie kontroli
nad maszynà.

•

Upewnij si´, ˝e nikt/nic nie jest w stanie dotknàç osprz´tu
tnàcego ani nie mo˝e byç uderzony przez cz´Êci rzucane
przez tarcz´.

•

Nie nale˝y u˝ywaç maszyny w z∏ych warunkach
atmosferycznych. Np. w czasie g´stej mg∏y, du˝ych opadów,
silnego wiatru, du˝ego mrozu itp. Praca przy z∏ej pogodzie
powoduje zm´czenie i wià˝e si´ z dodatkowymi
zagro˝eniami, np. Êliskie pod∏o˝e.

•

Nigdy nie zaczynaj pracy przecinarkà zanim nie sprawdzisz,
czy masz odpowiednià wolnà przestrzeƒ wokó∏ siebie i mocne
podparcie dla nóg. Uwa˝aj na przeszkody przy
niespodziewanym ruchu. Uwa˝aj, aby podczas ci´cia ˝aden
materia∏ nie obluzowa∏ si´ i nie spad∏, powodujàc obra˝enia.
Uwa˝aj kiedy pracujesz na pochy∏ym gruncie.

•

Upewnij si´, czy miejsce pracy jest odpowiednio oÊwietlone i
czy praca odbywaç si´ b´dzie w bezpiecznych warunkach.

•

Upewnij si´, czy w miejscu ci´cia nie przechodzà rury lub
przewody elektryczne.

•

Sprawdziç, czy przewody elektryczne w obszarze pracy nie sà
pod napi´ciem.

G∏ówne techniki pracy

!

•

Nie obracaç, przemieszczaç ani przechylaç maszyny na boki,
gdy tarcza tnàca si´ obraca.

•

Mocno zabezpieczyç lub zakotwiç betonowe bloki przed
rozpocz´ciem ci´cia. Du˝a masa ci´tego materia∏u mo˝e
spowodowaç zarówno rozleg∏e zniszczenia, jak i powa˝ne
obra˝enia cia∏a, jeÊli nie jest przemieszczana w
kontrolowanych warunkach.

•

Dopilnuj, aby w czasie u˝ycia maszyny w pobli˝u znajdowa∏a
si´ inna osoba, którà w razie wypadku mo˝esz poprosiç o
pomoc.

Transport i przechowywanie
•

Maszyna jest wyposa˝ona w ko∏a s∏u˝àce do jej transportu,
dzi´ki którym mo˝e byç przenoszona z wy∏àczonym silnikiem.
Przed przemieszczeniem maszyny nale˝y upewniç si´, ˝e
tarcza tnàca jest w najwy˝szym po∏o˝eniu.

•

Przed transportem maszyny lub na czas przechowywania nó˝
nale˝y zdemontowaç.

•

Zachowaç szczególnà ostro˝noÊç podczas podnoszenia.
U˝ytkownik przenosi ci´˝kie przedmioty co wià˝e si´ z
ryzykiem obra˝eƒ spowodowanych przyciÊni´ciem lub innych
obra˝eƒ.

•

Podczas podnoszenia zawsze u˝ywaç wmontowanego ucha
do podnoszenia.

•

Zabezpiecz sprz´t w czasie transportu, aby uniknàç
uszkodzeƒ oraz wypadków.

•

Aby dowiedzieç si´ wi´cej na temat transportu i
przechowywania paliwa, patrz rozdzia∏ Obchodzenie si´ z
paliwem".

•

Patrz rozdzia∏ „Tarcze tnàce”, aby dowiedzieç si´ wi´cej na
temat transportu i przechowywania.

•

Przechowuj urzàdzenie w miejscu niedost´pnym dla dzieci i
osób niepowo∏anych.

•

W przypadku wystàpienia ryzyka zamarzni´cia maszyny
nale˝y usunàç pozosta∏oÊci wody.

OSTRZE˚ENIE! Wa∏ tarczy obraca si´, gdy
silnik jest uruchomiony lub w fazie rozruchu.

•

Maszyna jest przeznaczona do ci´cia asfaltu oraz Êwie˝ego i
utwardzonego betonu o ró˝nych klasach twardoÊci.
Wykorzystywanie maszyny do celów innych ni˝ wymienione
uwa˝a si´ za sprzeczne z jej przeznaczeniem.

•

Zawsze nale˝y ciàç w sposób umo˝liwiajàcy ∏atwy dost´p do
przycisku wy∏àcznika awaryjnego.

•

Upewnij si´, ˝e na maszynie nie pozostawiono ˝adnych
narz´dzi lub obiektów.

•

Nigdy nie pozostawiaj urzàdzenia bez nadzoru, gdy
uruchomiony jest silnik.

•

Przed uruchomieniem maszyny zawsze sprawdê, czy os∏ona
traczy jest prawid∏owo zamontowana. Nie wolno ciàç bez
u˝ycia os∏ony ost

•

Nale˝y wyraênie oznaczyç wszystkie ci´cia, które majà byç
wykonane przed rozpocz´ciem pracy, planujàc je w taki
sposób, aby mo˝na je by∏o wykonaç bez zagro˝enia dla osób
lub urzàdzenia.
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URUCHAMIANIE I WY¸ÑCZANIE
Przed uruchomieniem

!

•

OpuÊciç element sterujàcy blokadà ko∏a, aby ustawiç
g∏´bokoÊç ci´cia.

•

Ciàç jedynie tak g∏´boko, jak wymaga tego specyfikacja
danego zadania. Ci´cie g∏´biej ni˝ jest to wymagane, b´dzie
przyczynà szybszego zu˝ywania si´ tarczy i maszyny.

•

Nale˝y wykonaç naci´cie prowadzàce o g∏´bokoÊci oko∏o 20–
30 mm (1 cal).

•

Ciàç w skokach 50 mm (2 cale) a˝ do osiàgni´cia po˝àdanej
g∏´bokoÊci ci´cia. Taki tryb pracy nazywany jest ci´ciem
skokowym".

OSTRZE˚ENIE! Przed przystàpieniem do
pracy maszynà prosimy dok∏adnie i ze
zrozumieniem zapoznaç si´ z treÊcià
niniejszej instrukcji.
Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz
wskazówki podane pod rubrykà Ârodki
ochrony osobistej.
Dopilnuj, aby nikt nieupowa˝niony nie
znajdowa∏ si´ w pobli˝u miejsca pracy, gdy˝
grozi to odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ.

•

Wykonaj przeglàd codzienny. Patrz wskazówki podane w
rozdziale „Konserwacja”.

•

Nape∏niç zbiornik wody lub pod∏àczyç maszyn´ do êród∏a
wody.

•

Oznaczyç miejsce ci´cia.

•

Nale˝y skontrolowaç prawid∏owe ustawienie tarczy,
korzystajàc z przedniego wskaênika.

•

Ustawiç linia∏ wzd∏u˝ wewn´trznego ko∏nierza. Wyrównaç
przedni wskaênik z linia∏em. W razie potrzeby wyregulowaç
przedni wskaênik poprzez poluzowanie nakr´tek, które
utrzymujà ko∏o prowadzàce w miejscu. Wyrównaç ko∏o
prowadzàce z linia∏em i dokr´ciç nakr´tki.

•

UnieÊç element sterujàcy blokadà ko∏a, aby ustawiç g∏´bokoÊç
ci´cia.

•

Ciàç jedynie w linii prostej. Nale˝y wyraênie oznaczyç lini´
ci´cia tak, aby operator móg∏ bez trudu za nià podà˝aç.

OpuÊciç przednià prowadnic´ i naprowadziç maszyn´ na
oznaczonà lini´ ci´cia.

•

Powoli pchaç maszyn´ do przodu. Kontrolowaç, czy przednia
prowadnica i tarcza tnàca nie schodzà z oznaczonej linii
ci´cia.

•

UWAGA! NIE nale˝y skr´caç maszynà na boki w celu
wymuszenia powrotu tarczy na lini´ ci´cia.

Wy∏àczanie silnika
Zatrzymaç ci´cie.

Uruchamianie

•

OpuÊciç element sterujàcy blokadà ko∏a, aby ustawiç
g∏´bokoÊç ci´cia. Wyciàgnàç tarcz´ tnàcà z wyci´tego rowka.

•

UnieÊç element sterujàcy blokadà ko∏a, aby ustawiç g∏´bokoÊç
ci´cia.

•

Zamknàç zawór wodny.

W∏àcz silnik
•

Przeczytaj instrukcj´ obs∏ugi dostarczonà przez producenta
silnika.

Rozpoczynanie ci´cia
•

Otworzyç zawór wodny.

•

Sprawdziç, czy przewody wody w os∏onie tarczy sà dro˝ne i
czy z obu jej stron dostarczana jest wystarczajàca iloÊç wody.

•

Przed uruchomieniem maszyny przetestowaç dop∏yw wody
pod kàtem ciÊnienia i przep∏ywu.

•

Silnik powinien pracowaç na maksymalnych obrotach.

14 – Polish

Wy∏àcz silnik
•

Przeczytaj instrukcj´ obs∏ugi dostarczonà przez producenta
silnika.

•

Nacisnàç przycisk wy∏àcznika awaryjnego i sprawdziç, czy
silnik si´ zatrzyma∏ si´.

KONSERWACJA
Uwagi ogólne

!

OSTRZE˚ENIE! U˝ytkownikowi wolno
wykonywaç tylko te czynnoÊci
konserwacyjne i serwisowe, które sà
opisane w niniejszej instrukcji obs∏ugi.
Wi´ksze i bardziej skomplikowane prace
powinny byç wykonywane w
autoryzowanym warsztacie serwisowym.
Przed rozpocz´ciem sprawdzania dzia∏ania
lub wykonaniem prac konserwacyjnych
nale˝y wy∏àczyç silnik.
Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz
wskazówki podane pod rubrykà Ârodki
ochrony osobistej.
Je˝eli maszyna nie jest prawid∏owo
konserwowana i nie jest poddawana
profesjonalnie wykonywanym naprawom
oraz/lub obs∏ugom technicznym, jej okres
u˝ytkowy jest krótszy oraz wi´ksze jest
ryzyko wypadków. Je˝eli potrzebujesz
wi´cej informacji, skontaktuj si´ z
najbli˝szym warsztatem serwisowym.

•

Czyszczenie
Czyszczenie zewn´trzne
•

Sprawdziç, czy wszystkie sprz´gni´cia, po∏àczenia oraz kable
sà nienaruszone i wolne od zanieczyszczeƒ.

•

Tarcza tnàca jest ch∏odzona wodà wtryskiwanà przez
niewielkie otwory w os∏onie tarczy. Upewniç si´, ˝e te otwory
nie sà zablokowane, dzi´ki czemu tarcza jest prawid∏owo
ch∏odzona.

Filtr powietrza
Przed czyszczeniem i wymianà filtra powietrza nale˝y zapoznaç
si´ z instrukcjà u˝ytkownika do∏àczonà przez producenta silnika
•

W Êrodowisku o ekstremalnym zapyleniu filtr powietrza mo˝e
wymagaç czyszczenia od 2 do 3 razy dziennie.

•

Uszkodzony filtr powietrza nale˝y natychmiast wymieniç na
nowy.

!

Regularnie oddawaj urzàdzenie do autoryzowanego punktu
sprzeda˝y Husqvarna w celu jego kontroli i dokonania
koniecznych regulacji lub napraw.

UWAGA! Filtra nie mo˝na czyÊciç za pomocà
spr´˝onego powietrza, poniewa˝ spowoduje
to jego uszkodzenie. Filtry mo˝na odkurzaç,
ale nale˝y unikaç czyszczenia za pomocà
uderzania w nie lub przeciàgania
przedmiotów po ich powierzchni, poniewa˝
spowoduje to uszkodzenia.
Filtry papierowe nale˝y prawid∏owo
utylizowaç i wymieniaç.

Plan konserwacji

Filtr poliestrowy mo˝na odkurzaç lub myç
pod niskim ciÊnieniem.

W planie konserwacji mo˝esz zobaczyç, które cz´Êci maszyny
wymagajà konserwacji i w jakich odst´pach czasu nale˝y jà
wykonywaç. Odst´py czasu sà skalkulowane przy za∏o˝eniu
codziennego u˝ytkowania maszyny i mogà si´ ró˝niç przy innej
intensywnoÊci u˝ytkowania.

Nie myç pod wysokim ciÊnieniem,
spowoduje to uszkodzenie filtra.
Uszkodzony filtr powietrza nale˝y
natychmiast wymieniç na nowy.

Przeglàd codzienny

Umyty filtr musi ca∏kowicie wyschnàç przed
w∏o˝eniem go z powrotem do maszyny.

Czyszczenie
Czyszczenie zewn´trzne
Filtr powietrza
Osadnik

Âwieca zap∏onowa
•

Je˝eli maszyna ma ma∏à moc, trudno jest jà uruchomiç lub
pracuje nierówno na biegu ja∏owym, nale˝y zawsze sprawdziç
najpierw stan Êwiecy zap∏onowej, zanim podj´te zostanà inne
Êrodki zaradcze.

•

Aby wyeliminowaç ryzyko pora˝enia pràdem, sprawdê, czy
fajka Êwiecy i przewód zap∏onowy nie sà uszkodzone.

•

JeÊli Êwieca zap∏onowa jest zabrudzona, nale˝y jà wyczyÊciç
oraz sprawdziç odst´p mi´dzy elektrodami. W razie potrzeby
wymieƒ je na nowe. Dok∏adne informacje znajdujà si´ w
za∏àczonej instrukcji obs∏ugi silnika.

Inspekcja funkcjonalna
Kontrola ogólna
Olej silnikowy
Pas nap´dowy
Zatrzymanie maszyny*
Os∏ona tarczy*
T∏umik*
Ostrze**
Smarowanie
Wa∏ tarczy — co 50 godzin.
Smarowniczka uk∏adu regulacji g∏´bokoÊci — codziennie

UWAGA! Stosuj wy∏àcznie Êwiece zalecane przez producenta.
Niew∏aÊciwa Êwieca mo˝e byç przyczynà zatarcia t∏oka/cylindra.
Powy˝sze czynniki powodujà osadzanie sià nagaru na elektrodach
Êwiecy, co powoduje zak∏ócenia pracy silnika i trudnoÊci w jego
uruchamianiu.

*Patrz wskazówki w rozdziale „Zespo∏y zabezpieczajàce
maszyny”.

•

Z∏e proporcje sk∏adników mieszanki paliwowej (za du˝o oleju
lub niew∏aÊciwy olej).

** Patrz wskazówki w rozdzia∏ach „Tarcze” oraz „Monta˝ i
ustawienia”.

•

Zanieczyszczony filtr powietrza.
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Inspekcja funkcjonalna

•

Poluzowaç Êruby os∏ony pasa. Zdjàç pokryw´.

•

Odkr´ciç Êruby mocujàce silnik.

•

Obróciç Êrub´ napinajàcà o çwierç obrotu. Silnik zostanie
przesuni´ty do ty∏u, a pasek — napr´˝ony.

•

Upewniç si´, ˝e ko∏a pasowe le˝à równolegle i sà wyrównane
wzgl´dem siebie. Dokr´ciç Êruby mocujàce silnik, a nast´pnie
odkr´ciç Êrub´ napinajàcà o dwa obroty, aby nie dopuÊciç do
jej kontaktu z blokiem silnika. Za∏o˝yç os∏on´ paska i dokr´ciç
Êruby mocujàce.

Kontrola ogólna
•

Sprawdziç, czy Êruby i nakr´tki sà dokr´cone.

Olej silnikowy

!

OSTRO˚NIE! Nale˝y pami´taç, ˝e olej mo˝e
stwarzaç zagro˝enie dla zdrowia i
Êrodowiska. Nale˝y przestrzegaç lokalnie
obowiàzujàcych przepisów dotyczàcych
usuwania i recyklingu.

Przed wymianà oleju nale˝y zapoznaç si´ z instrukcjà
u˝ytkownika dostarczonà przez producenta silnika.

Kontrola poziomu oleju w silniku
•

Podczas kontroli poziomu oleju silnik musi si´ znajdowaç w
pozycji poziomej. Wymontowaç ostrze lub podjàç inne
dzia∏ania umo˝liwiajàce przechylenie maszyny do momentu,
w którym silnik znajduje si´ w pozycji poziomej.

•

Sprawdê poziom oleju i w razie potrzeby uzupe∏nij. Poziom
oleju nie mo˝e nigdy spaÊç poni˝ej dolnego oznaczenia na
bagnecie, patrz instrukcja obs∏ugi silnika.

System paliwowy
Uwagi ogólne

•

Aby zapewniç jak najlepsze dzia∏anie maszyny oraz rezultat
pracy stosuj olej silnikowy HUSQVARNA.

•

Je˝eli olej silnikowy HUSQVARNA nie jest dost´pny, mo˝na
stosowaç inny olej silnikowy wysokiej jakoÊci. U˝ywaç oleju
silnikowego SAE 10W-30 klasy API, MS, SD, SE lub wy˝szej.

•

Nigdy nie stosuj oleju do silników dwusuwowych.

•

Sprawdê, czy korek wlewu paliwa i jego uszczelka nie sà
uszkodzone.

•

Sprawdê wà˝ paliwowy. W razie potrzeby wymieƒ go na
nowy.

Smarowanie
Wa∏ tarczy tnàcej
•

Pas nap´dowy

Smarowaç wa∏ tarczy regularnie co 50 godzin. Pod∏àczyç
smarownic´ t∏okowà i wciskaç smar od 3 do 5 razy do
momentu, a˝ pojawi si´ na kraw´dziach. U˝ywaç jedynie
smaru na bazie litu 12 o jakoÊci NGL1 Grade 2

UWAGA! Nie napinaç paska nap´dowego zbyt mocno.
•

Sprawdê, czy pasek nap´dowy jest ca∏y i czy nie ma na nim
widocznych uszkodzeƒ.

Napr´˝anie paska nap´dowego
Nowy pasek nap´dowy nale˝y napiàç raz po zu˝yciu jednego lub
dwóch zbiorników paliwa.

Smarowniczka uk∏adu regulacji g∏´bokoÊci
Codziennie smarowaç smarowniczki do zmiany g∏´bokoÊci ci´cia.

Nakr´tka posuwu g∏´bokoÊci ci´cia
Nasmarowaç Êrub´ posuwu kilka centymetrów nad i pod nakr´tkà
oraz zmieniç ustawienie pi∏y kilkukrotnie w gór´ i w dó∏, aby
rozprowadziç smar.

Produkt zu˝yty
To urzàdzenie spe∏nia warunki wieloletniej trwa∏oÊci. Przyczyni si´
to do zminimalizowania wp∏ywu urzàdzenia na Êrodowisko.
Przeprowadzaç czynnoÊci serwisowe i konserwacyjne zgodnie z
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instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obs∏ugi. W ten
sposób wyd∏u˝a si´ ˝ywotnoÊç silnika i minimalizuje
niebezpieczne emisje.
Kiedy urzàdzenie jest zu˝yte, nale˝y usunàç je w celu poddania
recyklingowi lub z∏omowania. Nale˝y przestrzegaç lokalnie
obowiàzujàcych przepisów dotyczàcych usuwania i recyklingu.

G∏ówne materia∏y
Silnik
Aluminium (AL), stal (AC), miedê (CU), poliamid (PA)

Maszyna
Stal (AC), ˝eliwo (FT), aluminium (AL)

Polish
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DANE TECHNICZNE
Dane techniczne
450/18

500/20

Rozmiar ostrza — maks., mm/cale

450/18

500/20

G∏´bokoÊç ci´cia - maks., mm/cale

162/6.5

187/7.5

Pr´dkoÊç obrotowa wa∏ka (przy pr´dkoÊci silnika 3700 obr./min), obr./min

3000

Ârednica wrzeciona, mm/cale

25.4/1

Ârednica ko∏nierza tarczy, mm/cale

89/3.5

Olej silnikowy

SAE 10W-30 klasy API, MS, SD, SE lub wy˝szej.

Masa
Maszyna z pustymi zbiornikami, kg/lb

104/229

Masa robocza, kg / funty

135/298

107/236
145/320

Wymiary (d∏. × szer. × wys.), mm / cale

1220x600x1000/
48.0x23.6x39.4

970x615x1010/
38.1x24.2x39.7

Emisje ha∏asu (Patrz ad. 1)
Poziom mocy akustycznej, mierzony dB(A)

109

Poziom mocy akustycznej, gwarantowany LWAdB(A)

112

Poziomy g∏oÊnoÊci (patrz ad. 2)
Poziom ciÊnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)

94

Poziomy wibracji, ahv (patrz ad. 3)

Uchwyt prawy, m/s2
2

Uchwyt lewy, m/s

2.5
3.2

Uwaga 1: Emisj´ ha∏asu do otoczenia zmierzono jako moc akustycznà (LWA), zgodnie z dyrekrywà WE 2000/14/EG.
Uwaga 2: Poziom ciÊnienia akustycznego zgodnie z EN 13862. Odnotowane dane dla ciÊnienia akustycznego majà typowe rozproszenie
statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokoÊci 4,0 dB (A).
Uwaga 3: Poziom wibracji zgodnie z EN 13862. Odnotowane dane dla poziomu wibracji majà typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie
standardowe) w wysokoÊci 1,5 m/s2.
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DANE TECHNICZNE
Deklaracja zgodnoÊci WE
(Dotyczy tylko Europy)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel.: +46-36-146500, deklaruje z ca∏à odpowiedzialnoÊcià, ˝e przecinarka Husqvarna
FS 400 LV, o numerach seryjnych datowanych od roku 2016 i nowszych (rok jest wyraênie oznaczony na tabliczce znamionowej i
poprzedza numer seryjny), spe∏nia wymagania DYREKTYW RADY:
•

dyrektywie maszynowej 2006/42/WE z 17 dnia maja 2006 r.

•

dyrektywie 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r., "dotyczàcej kompatybilnoÊci elektromagnetycznej".

•

dyrektywie 2000/14/WE z dn. 8 maja 2000 r., "dotyczàcej emisji ha∏asu do otoczenia".

Zastosowano nast´pujàce normy:
EN ISO 12100:2010, CISPR12:2007+Amd1:2009, EN 55012:2007+A1:2009, EN ISO 14982:2009, EN 13862/A1:2009
Szwedzki Instytut Badaƒ Maszyn, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Szwecja, dokona∏ kontroli typu
dobrowolnego pod kàtem zgodnoÊci z dyrektywà maszynowà (2006/42/WE), na zlecenie firmy Husqvarna AB. Certyfikat opatrzony jest
numerem: SEC/17/2477
Göteborg, 30 marca 2016

Joakim Ed
Dyrektor globalny ds. badaƒ i rozwoju
Construction Equipment Husqvarna AB
(Autoryzowany przedstawiciel Husqvarna AB oraz osoba odpowiedzialna za dokumentacje technicznà.)
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