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UWAGA! 
Zapoznaj się z całym tekstem instrukcji obsługi przed przystąpieniem do uruchomienia maszyny. Instrukcja obsługi 
pozwala na właściwe użytkowanie maszyny oraz na zachowanie bezpieczeństwa. Zachowaj ją, aby informacje były 

zawsze dostępne. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń. 
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1. WPROWADZENIE 
 

Rębak ogrodowy firmy LUMAG wytworzono zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi, na wysokim 

poziomie niezawodności, jako urządzenie łatwe do obsługi i bezpieczne. Gdy maszyna jest prawidłowo 

użytkowana, zapewnia niezawodność na wiele lat bez żadnych problemów. 

Ta instrukcja zawiera informacje i procedury dotyczące bezpieczeństwa pracy i bezpiecznej konserwacji tego 

modelu. Dla własnego bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom, należy przeczytać instrukcje dotyczące 

bezpieczeństwa, zapoznać się z nimi i powracać do podręcznika w razie potrzeby. 

Przed instalacją i przed uruchomieniem należy przeczytać cały tekst instrukcji. Należy 

zapoznać się z urządzeniem, jego właściwym stosowaniem, jak również wskazówkami 

bezpieczeństwa. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, tak, aby informacje 

były zawsze dostępne. 

Jeżeli urządzenie przekazane zostało innym osobom, należy przekazać również kompletny 

podręcznik. 

Wskazówka! Producent tego urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialności za produkt nie 

jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku użytkowania tego urządzenia wynikające przez: 

- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi, 

- Niewłaściwą obsługę i konserwację 

- Naprawy przez innych, nieuprawnione osoby, 

- Montaż i wymiana na nieoryginalne części zamienne. 

- Samowolne zmiany konstrukcyjne w maszynie, nieautoryzowane modyfikacje maszyny. 

- Niewystarczającą kontrolę części maszyny, które są podatne na zużycie. 

- Niewłaściwe naprawy. 

- Niewłaściwe użycie. 

Ryzyko ponosi sam użytkownik. 

Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność producenta z wszelkich 

wynikających odszkodowań. 

Prawa autorskie: Wszystkie dokumenty są chronione prawami autorskimi. Powielanie i kopiowanie 

dokumentów w tym fragmentów bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.  

Informacje zawarte w tej instrukcji dotyczące danych technicznych, wymiarów, norma bezpieczeństwa  jak  

i ilustracje są aktualne w czasie druku. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania, zmiany i ulepszania swoich 

produktów bez uprzedzenia nabywcy. 

 

UWAGA! Maszyna dostarczana jest bez oleju silnikowego! Przed pierwszym 

użyciem należy uzupełnić olej! 

 

2. INFORMACJE O INSTRUKCJI OBSŁUGI 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opisy, zalecane działania, oraz  wskazówki dotyczące rębaka HC1500-EW 

RAMBO-HC15. Proszę uważnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić długą 

żywotność rębaka oraz bezpieczeństwo pracy. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych  

w instrukcji obsługi, oraz lokalnych i ogólnych przepisów bezpieczeństwa. 
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3. ZASTOSOWANIE 

Rębak przeznaczony jest wyłącznie do rozdrabniania krzewów, bylin i gałęzi do maksymalnej średnicy 12 cm. 

Rębak nie nadaje się do przygotowania gleby w ogrodzie. Nigdy nie należy rozdrabniać: korzeni z ziemi, 

kamieni, szkła, metalu, tekstyliów, odpadów kuchennych, kartonów lub tworzyw sztucznych. 

Ścinki drzew iglastych lub podobne gęste wycinki mogą prowadzić do blokad urządzenia! 

Jakiekolwiek użycie niezgodne z powyższą specyfikacją są uważane za niewłaściwe. Zastosowanie 

rębaka do innych celów może być niebezpieczne lub spowodować uszkodzenie urządzenia. Producent 

nie ponosi konsekwencji pochodzących z wszelkich roszczeń wynikających z nieprzestrzegania tych przepisów. 

UWAGA! Ludzie, którzy nie są zaznajomieni z instrukcją obsługi, dzieci, młodzież i osoby będące pod 

wpływem alkoholu, narkotyków i leków nie mogą obsługiwać urządzenia! 

 

4. ELEMENTY DOSTAWY 

Po rozpakowaniu dostawę należy sprawdzić pod kątem: 

- posiadania wszystkich elementów, 

- ewentualnych szkód wynikających z transportu. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy natychmiast powiadomić producenta bądź sprzedawcę. 

Późniejsze reklamacje nie będą przyjmowane. 

 

A. Elementy robocze maszyny z silnikiem 

benzynowym 

B. Lej wsadowy 

C. Lej wyrzutowy 

D. Koła 

E. Zaczep kulowy 

F. Wspornik/ Noga  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OPIS TECHNICZNY 

Rębak LUMAG HC1500-EW / RAMBO-HC15  jest napędzany przez mocny 4-suwowy silnik benzyny OHV. 

Głowica rębaka wyposażona jest w dwa noże tnące napędzane przez dwa pasy klinowe. Rozdrobniony materiał 

wyrzucany jest przy pomocy siły odśrodkowej przez lej wyrzutowy. Dzięki odpowiedniemu kątowi cięcia noży 

oraz budowę leja wsadowego, gałęzie wciągane są automatycznie. Nie ma potrzeby ich popychania. 

Dzięki wysoko usytuowanemu lejowi wylotowemu o regulowanym kierunku wyrzutu rozdrobnionego materiału, 

łatwo można skierować materiał do przyczepki, taczki czy innego pojemnika. Szerokie podwozie  

z pneumatycznymi kołami umożliwiają łatwy transport. Noga podporowa zapewnia stabilność. 
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6. SPECYFIKACJA 

Model HC1500-EW / RAMBO-HC15 

Silnik 4-suw benzynowy OHV 

Pojemność silnika 410 cm ³ 

Moc 15 KM 

Paliwo Benzyna 

Pojemność zbiornika paliwa 6,5 l 

Pojemność zbiornika oleju ~1.2 l 

Rozruch Elektryczny 12V, Ręczny, linka startu 

Grubość gałęzi Ø max. 120 mm  

Szybkość ostrza 2000 obr / min  

Ilość ostrzy 2 

Wymiary (dł. / szer. / wys.) 1900/800/1500 mm  

Poziom mocy akustycznej 110 dB (A) 

Waga 170 kg 
 

Maksymalna średnica obrabianych gałęzi zależna jest od gatunku oraz świeżości drewna. 
 
 

7. OGRANICZENIE CZASU PRACY 

W obszarach miejskich mieszkalnych lub na terenie szpitali i domów opieki rębak nie może być eksploatowany 

w niedziele i święta przez cały dzień i w dni powszednie od 20.00 bis 7.00. 

Należy zwracać uwagę na regionalne przepisy dotyczące poziomu hałasu. 

 

8. ŚRODOWISKO 

Wszelkie odpady proszę zwracać do ponownego przetworzenia, a nie do śmieci. Wszystkie narzędzia, węże  

i opakowania przeznaczone są do sortowania, należy je więc oddać w miejsce recyklingu, gdzie zostaną usunięte 

w sposób przyjazny dla środowiska. 

Proszę sprawdzić u lokalnych władz możliwe i właściwe sposoby usuwania odpadów ze środowiska. 

 

9. SYMBOLE 

Na maszynie znajdują się symbole. Zawierają one ważne informacje na temat produktu lub korzystania  

z urządzenia. 

UWAGA! Niebezpieczeństwo. Symbol 

odnosi się do zagrożenia, uwagi lub 

ostrzeżenia. 

Przed uruchomieniem należy 

przeczytać instrukcję obsługi oraz 

instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

ostrożnie i obserwować. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia, 

konserwacji i naprawy należy 

zatrzymać pracę silnika  

i zdjąć świecę zapłonową. 

 

Przed użyciem urządzenia należy 

dokładnie przeczytać całą 

instrukcji obsługi. W 

przeciwnym razie ryzyko 

zranienia operatora i innych osób 

wzrasta. 

 

Podczas pracy  

z urządzeniem należy 

zawsze nosić okulary 

ochronne.  

 

Podczas pracy przy 

maszynie należy nosić 

ochronniki słuchu. 
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Należy nosić rękawice ochronne. 

 

Należy nosić obuwie ochronne ze 

stalowym noskiem. 

Niebezpieczeństwo! Zagrożenie dla 

zdrowia i ryzyko wybuchu silnika 

spalinowego 

W spalinach silnika zawarty jest 

trujący tlenek węgla. Przebywanie w 

środowisku zawierającym tlenek 

węgla może prowadzić do utraty 

przytomności a nawet do śmierci. Nie 

należy uruchamiać silnika w 

pomieszczeniu zamkniętym. 

 

Nie wolno usuwać osłon ochronnych 

oraz urządzeń zabezpieczających. 

Maszynę należy utrzymywać z dala 

od ognia, iskier i płomieni.  

Nie wolno palić w pobliżu maszyny! 

Istnieje ryzyko eksplozji! 

Nie wolno pozostawiać na ziemi 

oleju hydraulicznego. Zużyty olej 

należy usunąć w sposób przyjazny 

dla środowiska. 

OSTRZEŻENIE Wysokie napięcie, 

zagrożenie dla życia! 

Ryzyko zranienia przez odpryskujące 

odłamki. 

Z tego powodu, osoby postronne, 

dzieci i zwierzęta domowe nie 

powinny znajdować się w bliskim 

sąsiedztwie podczas pracy 

urządzenia. 

UWAGA! Ręce należy trzymać z dala 

od obracających się części. 

Podczas pracy zachować bezpieczną 

odległość od noży tnących i 

łupiących. Części maszyn można 

dotykać tylko i wyłącznie wtedy, 

gdy jest ona wyłączona, całkowicie 

zatrzymana,  

a przewód zasilający jest odłączony. 

Po uruchomieniu silnika nie wolno 

otwierać ani usuwać żadnych 

urządzeń zabezpieczających. 

Zagrożenie pocięciem i zmiażdżeniem! 

Podczas pracy zachowaj bezpieczną 

odległość. Zawsze należy trzymać 

ręce z daleka od ruchomych części. 

 

Urządzenie zostało zaprojektowane 

jako jednoosobowe stanowisko 

pracy. Tylko operator może 

znajdować się w obszarze roboczym. 

Osoby trzecie, dzieci i zwierzęta 

powinny znajdować się z dala od 

niebezpiecznej strefy (minimalna 

odległość 5m). 

 

Ostrzeżenie przed gorącą 

powierzchnią. Niebezpieczeństwo 

poparzenia!. Nie dotykać gorących 

części silnika. Pozostają one gorące 

jakiś czas po wyłączeniu silnika. 

 

Nigdy nie usuwaj zaciętego 

materiału obrabianego za pomocą 

rąk. 

 

Należy unikać obrażeń mogących 

powstać ze względu na poruszające 

się noże. 

 

Ryzyko poślizgnięcia lub potknięcia! 

W obszarze pracy należy zorganizować 

wolną przestrzeń. Nieporządek może 

skutkować upadkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabliczka identyfikacyjna zawiera 

nazwę modelu, rok produkcji oraz 

numer seryjny. W przypadku 

zamawiania części zamiennych lub 

informacji o usługach, proszę zawsze 

podać te informację. 

Odpady elektryczne i elektroniczne 

urządzenia należy poddawać 

recyklingowi, a nie wyrzucać do 

śmieci! Proszę usuwać elementy  

w sposób przyjazny dla środowiska. 

Maksymalna średnica obrabianego 

materiału 120 mm, w zależności od 

gatunku oraz świeżości drewna. 
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10. BEZPIECZEŃSTWO 

Wskazówki bezpieczeństwa i uwagi ostrzegawcze  

 

Zapoznaj się z rębakiem 

Należy przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi oraz zapoznać się z etykietami umieszczonymi na urządzeniu. 

Należy zapoznać się z zastosowaniem urządzenia i ograniczeniami, a także związanych z użytkiem 

potencjalnych zagrożeniach. Trzeba także posiadać wiedzę na temat sterowania taką maszyną, by ja prawidłowo 

wykorzystać. 

Leki, alkohol i narkotyki 

Nie używać rębaka będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków, które mogłyby wpłynąć na zdolność 

do prawidłowego korzystania z urządzenia. 

Unikaj niebezpiecznych błędów operacyjnych 

Urządzenie należy używać tylko na ziemi suchej i stabilnej. Zabrania się korzystania z urządzenia na śliskich, 

mokrych, błotnistych lub oblodzonych powierzchniach. Nie należy używać urządzenia, jeśli nie ma 

bezpośredniego kontaktu z podłożem. Do pracy trzeba wybrać obszar, który jest wolny od wysokiej trawy, 

krzewów lub innych przeszkód. Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i w dobrym oświetleniu. 

Nieporządek w miejscu pracy grozi obrażeniami. Aby uniknąć potknięcia, należy wszelkie narzędzia, drewno lub 

inne elementy trzymać z dala od obszaru roboczego. Nie używać rębaka w miejscach mokrych lub wilgotnych 

czy wystawiać urządzenia na deszcz. Nie wolno pracować z urządzeniem w miejscach, gdzie znajdują się opary 

farb, rozpuszczalników i innych substancji łatwopalnych, mogących spowodować potencjalne zagrożenia. 

Sprawdzaj urządzenie 

Zawsze prze uruchomieniem należy sprawdzić stan rębaka 

Wszelkie osłony i kraty ochronne powinny znajdować się na swoim miejscu i być w pełni funkcjonalne. 

Przyzwyczajeniem powinno być sprawdzanie, czy wszystkie klucze i narzędzia zostały usunięte z obszaru 

roboczego przed uruchomieniem urządzenia. Uszkodzone lub brakujące lub części przed użyciem należy 

wymienić. Należy także mieć pewność, że wszystkie nakrętki, śruby, wkręty, hydrauliczne złączki, zaciski do 

węży, itp. są mocno i w pełni funkcjonalnie zamontowane. Zawsze należy sprawdzać poziom oleju w zbiorniku 

oleju hydraulicznego. Nie należy używać rębaka jeśli wymagana jest naprawa lub gdy urządzenie jest w złym 

stanie. 

Noś odpowiednią odzież ochronną 

Nie należy nosić luźnej odzieży, luźnych rękawic, szalików, krawatów lub biżuterii (np. pierścionków i 

zegarków). Mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części. Dla bezpiecznego użytkowania urządzenia należy 

posiadać odpowiednie środki ochrony indywidualnej takie jak ochronę oczu, ochronę słuchu i pyłoszczelną 

maskę oddechową. Dla ochrony długich włosów należy je odpowiednio osłaniać, aby nie zostały uchwycone 

przez ruchome części maszyny. 

Chroń oczy i twarz 

W trakcie pracy z rębakiem mogą odlatywać odłamki materiału obrabianego, które mogą dostać się do oczu. Aby 

zmniejszyć ryzyko uszkodzenia oczu należy zawsze nosić okulary ochronne. Codziennie okulary się do tego nie 

nadają, bo nie mają bezpiecznego szkła! 

Przedłużacz 

Niewłaściwe użycie przedłużacza może spowodować niski tryb pracy piło-łuparki, wskutek czego urządzenie 

może się przegrzać. Należy upewnić się, że przedłużacz nie mierzy więcej niż 10 m, a przekrój poprzeczny ma 

co najmniej 2,5 mm2, aby silnik był wystarczająco zasilany. Należy unikać korzystania z luźnych lub 

nieodpowiednio zaizolowanych połączeń. Połączenia muszą być wykonane z materiału, który nadaje się do 

użytku zewnętrznego. 

Unikaj porażenia prądem elektrycznym 

Należy upewnić się, że obwód ma wystarczającą ochronę oraz odpowiedni poziom prądu, napięcia  

i częstotliwości silnika. Urządzenie musi być uziemione. Należy unikać kontaktu ciała z nieuziemionymi 

powierzchniami. Nigdy nie wolno otwierać panelu sterowania lub gniazda wtykowego. Jeśli okaże się to 

konieczne, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka. Należy uważać, żeby palce nie dotykały 

metalowych ząbków wtyczki podczas gdy maszyna jest uruchamiana lub wyłączana. 
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Unikaj pożaru 

Należy uważać, by w pobliżu urządzenia nie było otwartego ognia. Zabrania się także palenia papierosów przy 

pracującej maszynie lub w trakcie trwania prac konserwacyjnych. Nigdy nie należy używać maszyny w pobliżu 

otwartego ognia lub iskier. Olej jest łatwopalny i może eksplodować. 

Trzymaj osoby postronne z dala 

Rębak może być obsługiwany i załadowywany wyłącznie przez jedną osobę. Osoby postronne, w tym 

odwiedzające, dzieci i zwierzęta muszą znajdować się z dala od miejsca pracy, zwłaszcza jeśli urządzenie 

pracuje. Jedynie operator może przebywać w pobliżu maszyny i znajdować się w bezpiecznym obszarze pracy, 

zgodnie z instrukcją. Nigdy nie należy poprosić innych osób o pomoc w usuwaniu zaciętego kawałka drewna. 

Osoby poniżej 18 lat mogą być dopuszczone do pracy z urządzeniem tylko w ramach kształcenia zawodowego 

pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów tego sprzętu. Osoby poniżej 16 lat powinny być trzymane z dala 

od urządzenia. 

Sprawdzaj materiał przeznaczony do łupania 

Nigdy nie należy próbować rozłupywać kawałków drewna, które zawierają gwoździe, druty lub inne ciała obce. 

UWAGA! Bądź zawsze uważny! 

Zwracaj uwagę na zapewnienie stabilności stanowiska i zachowanie równowagi w każdej chwili. Nigdy nie 

stawiaj rębaka na niestabilnym podłożu. Jeśli jakieś lub narzędzie tnące będzie przypadkowo dotknięte, mogą 

wystąpić poważne urazy. Nie wolno ustawiać niczego w pobliżu maszyny, aby żadna osoba nie mogła się o nią 

przypadkowo potknąć. 

Unikaj obrażeń spowodowanych nieprzewidzianymi wypadkami 

Ręce należy utrzymywać z dala od ruchomych części. Nie wolno dotykać ostrza, gdy urządzenie jest 

uruchomione. Nigdy nie należy wkładać rąk lub innych części ciała w kierunku miejsca rozdrabniania 

Chroń ręce 

Ręce należy trzymać z dala od szczelin i szpar, gdzie dochodzi do rozdrabniania. Mogą się one natychmiast 

zamknąć i zmiażdżyć lub odciąć ręce lub inne części ciała. Nigdy nie wolno usuwać zaciętych kawałków za 

pomocą rąk. 

Nie przeciążaj maszyny 

Urządzenie działa lepiej i bezpieczniej, gdy pracuje się zgodnie z wzorem. Dlatego rębak należy używać tylko 

zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w urządzeniu i nie korzystać z urządzeń w 

sposób, który nie spełnia oczekiwanych zdolności i możliwości. Nie należy starać się podzielić elementów, 

których wielkość przekracza podane w tabeli specyfikacji wymiary. Z rębaka należy korzystać tylko w celu 

rozdrabniania gałęzi, a nie innych materiałów lub przedmiotów. 

Wyłączanie silnika 

Zawsze przed wprowadzaniem zmian, wymianą części, konserwacją czy czyszczeniem należy wyłączyć silnik. 

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i naprawczych przeczytaj koniecznie instrukcję obsługi. 

Utrzymuj urządzenie w starannym porządku 

Urządzenie należy czyścić przed i po każdym użyciu. Dla osiągnięcia dobrych rezultatów urządzenie musi być 

czyste. Smarowanie wykonuj zgodnie z instrukcją. Przed użyciem wszystkie przewody hydrauliczne i osprzęt 

należy sprawdzić pod kątem ewentualnych przecieków. Elementy sterowania i włącznik zasilania muszą być 

czyste, suche, wolne od oleju i smaru. 

Ochrona środowiska 

Zużyty olej należy oddawać do autoryzowanego punktu zbiórki i przestrzegać przepisów kraju, w którym rębak 

jest używany. Zużytego olej należy usuwać tylko poprzez drenaż i nigdy nie dopuścić, żeby dostał się do ziemi 

lub wody pitnej. 

Stwórz bezpieczne miejsce pracy 

Rębak należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych osób nieupoważnionych do korzystać  

z urządzenia. 
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11. Elementy maszyny 

Rębak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Klapa wyrzutu 

2. Lej wyrzutowy 

3. Silnik 

4. Osłona pasków klinowych 

5. Dyszel zaczepu 

6. Wspornik, noga 

7. Mechanizm rozdrabniacza 

8. Koła 

9. Lej wsadowy 

10. Wyłącznik awaryjny 

 

 

Silnik benzynowy 

 

1. Stacyjka 

2. Rozrusznik ręczny 

3. Rozrusznik 

4. Dźwignia ssania 

5. Kurek paliwa 

6. Filtr powietrza 

7. Tłumik 

8. Dźwignia przepustnicy 

9. Świeca zapłonowa 

10. Korek wlewu oleju z bagnetem 

11. Korek spustowy oleju 

12. Korek wieku paliwa 

13. Zbiornik paliwa 
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14. FUNKCJONOWANIE 

Wyłączanie silnika (1) 

Aby w niebezpiecznych sytuacjach szybko wyłączyć silnik, należy rozrusznik ustawić na "OFF". Silnik zostanie 

wyłączony. 

Ssanie (4) 

Dźwignia ssania otwiera i zamyka przepustnicę gaźnika. Ssanie służy tylko do uruchomienia zimnego silnika. 

Zawór paliwa (5) 

Otwiera i zamyka połączenie między zbiornikiem paliwa a gaźnikiem. 

Filtr powietrza (6) 

Wykonany z pianki oraz filtru papierowego, umieszczony pod pokryw (6). Konieczność wymiany filtra 

powietrza można zaobserwować przez nierówną pracę silnika oraz ciemne dymienie. 

Tłumik (7) 

Spaliny silnika mają wysoką temperaturę, unikaj kontaktu z tłumikiem, niebezpieczeństwo poparzenia! 

Dźwignia przepustnicy (8) 

Służy do regulacji gazu, na biegu jałowym głowice tnące nie pracują. 

Świeca zapłonowa (9) 

Znajduje się pod kapturkiem świecy zapłonowej, należy go zdjąć przed przystąpienie do prac regulacyjnych lub 

konserwacyjnych. 

Wlew oleju (10) 

Korek wlewu połączony jest z bagnetem do sprawdzania poziomu oleju, sprawdzaj regularnie poziom oleju w 

silniku. 

Korek spustowy oleju (11) 

Znajduje się w dolnej części silnika. 

Zbiornik paliwa (12) 

Pod zbiornikiem znajduje się zawór paliwa. 

Odśrodkowe sprzęgło. 

Silnik posiada sprzęgło odśrodkowe połączone z wałem korbowym. Na biegu jałowym bębny rozdrabniające nie 

pracują. Gdy prędkość obrotowa silnika się zwiększa moc przekazywana jest na bęben rozdrabniający. 

Wyłącznik bezpieczeństwa (10) 

Silnik zostaje zatrzymany w przypadku zagrożenia przez naciśnięcie na dźwignię wyłącznika awaryjnego. 

UWAGA! 

Głowica tnąca ze względu na koło zamachowe zatrzymuje się krótką chwilę po! 

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, nie zawahaj się użyć wyłącznika bezpieczeństwa. 

Lej wsadowy (9) 

Można zdemontować w celu czyszczenia głowicy tnącej, lub wymianę noża. 

UWAGA! 

Przed uruchomieniem maszyny lej wsadowy należy zamontować ponownie. 
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15. MONTAŻ 

Wskazówka! Do montażu rębaka potrzebne są dwie osoby. Części montażowe należy dołączać przy wyłączonym 

silniku! 

 

 

 

Wspornik, nogę zamontować na korpusie głowicy tnącej, za 

pomocą 4 śrub podkładek i nakrętek. W tym celu należy 

nieznaczenie przechylić silnik, jak na rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

Mocowanie dyszla zaczepu na 2 śruby M12x100, z podkładkami 

i nakrętkami zamontować na cokole. 

 

 

 

 

 

 

Koła zamontować na osi. Draga osoba podnosi rębak. Koła należy zamocować za pomocą nakrętki koronowej i 

zawleczki zabezpieczającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtórz procedurą dla drugiego koła. Druga osoba unosi maszynę, zwróć uwagę na wagę! 
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Zamontuj osie kół od ramy za pomocą 4 śrub, podkładek oraz nakrętek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź dokręcenie śrub, ewentualnie dokręć! 

 

Montaż leju wsadowego. 

Zainstaluj lej zasypowy tak by otwory montażowe nałożyły się na te na ramie maszyny. Druga osoba przykręca 

lej na 4 śruby z podkładkami i nakrętkami. Następnie dokręć wszystkie śruby. 

 

UWAGA Ryzyko zranienia unikaj kontaktu z nożami. 

 

 
Wyłącznik bezpieczeństwa. 

Przewód (a) połącz z wtyczką końcówki kabla (b). Następnie kabel uziemienia (c) przykręć śrubami do masy 

silnika (d). 

  



 

14 
 

 
 

Montaż leju wyrzutu. 

W dwie osoby zamontuj lej w odpowiednim miejscu ramy rębaka na 4 śruby wraz z podkładkami i nakrętkami. 

Dokręć śruby! 

 
 

 

UWAGA! Sprawdź wszystkie połączenia śrubowe, w razie potrzeby dokręć! 

 

16. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 

Wskazówka! Silnik rębaka jest dostarczany bez benzyny oraz bez oleju silnikowego! Należy go uzupełnić. 

TANKOWANIE 
 

UWAGA! Użytkownik może wykonywać pracę opisaną w niniejszym rozdziale dopiero po przeczytaniu  

i zrozumieniu instrukcji bezpieczeństwa. Wpływa to na bezpieczeństwo osobiste! Olej 

Wskazówka! Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia silnik musi być napełniony olejem silnikowym! 

Nieprawidłowe napełnianie olejem może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika. W tym 

przypadku producenci nie uznają gwarancji. 

1. Stosować olej silnikowy o specyfikacji 10W-30 lub 10W-40. 

2. Odkręcić korek wlewu oleju. 

3. Olej silnikowy napełnić do pierwszego zwoju gwintu otworu napełniania. 

4. Dokręcić korek wlewu. 

5. Wytrzeć resztki oleju/zabrudzenia. 
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Pojemność oleju silnikowego: 1,1 litra Nie przepełniać! 

Wskazówka! W przypadku gdy używany jest olej SAE 30 poniżej 10°C, następuje utrudniony start i możliwe 

uszkodzenie silnika z powodu niedostatecznego smarowania. 

Podczas sprawdzania poziomu oleju urządzenie należy wyłączyć i ustawić na równej powierzchni. 

1. Odkręcić korek wlewu oleju. 

2. Wytrzeć olej na bagnecie. 

3. Korek wlewu oleju ponownie włożyć do otworu, nie dokręcać. 

4. Ponownie wyjąć korek wlewu oleju. 

5. Sprawdzić poziom oleju na bagnecie. Poziom oleju musi znajdować się pomiędzy MIN i MAX (L i H). 

6. Gdy poziom oleju jest niski (MIN lub mniej) należy dolać olej silnikowy. 

BENZYNA 
 

Niebezpieczeństwo! Zagrożenie dla zdrowia i ryzyko wybuchu silnika spalinowego 

 

W spalinach silnika zawarty jest trujący tlenek węgla. Przebywanie w środowisku zawierającym 

tlenek węgla może prowadzić do utraty przytomności a nawet do śmierci. Nie należy uruchamiać 

silnika w pomieszczeniu zamkniętym. 

Chronić silnik od ciepła, iskier i płomienia. Nie palić w pobliżu rębaka! 

 

Benzyna jest bardzo łatwopalna i wybuchowa. Przed tankowaniem silnik powinien zostać 

wyłączony i ostygnąć 

 

Ostrzeżenie! Ryzyko uszkodzenia silnika przez niewłaściwe paliwo. 

Ryzyko uszkodzenia silnika jest spowodowane przez niewłaściwe paliwo. Należy tankować 

wyłącznie benzynę ROZ 95 lub wyższą. W żadnym przypadku nie należy tankować rębaka 

mieszanką 2-taktową, olejem napędowym lub niezatwierdzonym paliwem. 

 

Dla tego silnika wymagana jest wyłącznie normalna benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95 lub wyższej. 

Należy używać tylko świeżego, czystego paliwa. Woda lub zanieczyszczenia w układzie paliwowym mogą 

doprowadzić do zniszczenia silnika. 

 

Pojemność zbiornika: 6,5 litra 

 

Tankować należy w dobrze wentylowanym miejscu przy wyłączonym 

silniku. Jeżeli silnik został uruchomiony, należy poczekać, aż ostygnie. Nie 

tankować nigdy silnika wewnątrz budynku, gdzie opary benzyny mogą 

spowodować płomienie. 
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Ostrzeżenie! Benzyna jest bardzo łatwopalna i wybuchowa. Może spowodować poparzenia przy 

przeładunku paliw lub inne poważne obrażenia. 

Podczas dodawania paliwa należy przestrzegać następujących zaleceń: 

- Wyłączyć silnik i pozwolić mu ostygnąć przez co najmniej 10 minut przed wyjęciem korka. 

- Utrzymywać silnik z dala od ognia, iskier i płomieni. 

- Przechowywać paliwa na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu. 

- Benzynę należy przechowywać z dala od iskier, otwartego ognia, ciepła i innych źródeł zapłonu. 

- W przypadku rozlania paliwa, poczekać aż wyparuje przed uruchomieniem silnika. 

PRZECHOWYWANIE BENZYNY 
 

• Paliwa mają ograniczony okres ważności. Przeleżałe paliwa lub mieszaniny paliw mogą prowadzić do 

problemów z uruchamianiem urządzenia. Należy przechowywać tylko tyle paliwa, ile zużywa się w ciągu 

miesiąca. 

• Paliwo należy przechowywać tylko w pojemnikach, które są specjalnie do tego celu przeznaczone. Zbiorniki 

na paliwa powinny być suche i bezpieczne. 

• Zbiornik paliwa należy przechowywać z dala od dzieci. 

TANKOWANIE RĘBAKA 
 

1. Oczyścić obszar wokół wlewu paliwa od brudu i zanieczyszczeń. 

2. Zdjąć pokrywę wlewu paliwowa ostrożnie, aby istniejące ciśnienie mogło zostać zredukowane. 

3. Ostrożnie wlać benzynę. W celu pozostawienia miejsca dla ekspansji paliwa, nie napełnia się paliwa do 

dolnej krawędzi dyszy paliwowej. 

4. Zakręcić mocno pokrywę króćca. 

5. Natychmiast wytrzeć rozlane płyny. 

 

17. URUCHAMIANIE 

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA 
 

 Upewnić się, że urządzenie jest w pełni i prawidłowo zamontowane. 

 Używać rębaka tylko na twardej, poziomej powierzchni. Uwaga! Ryzyko przewrócenia! 

 Stosować urządzenie wyłącznie na zewnątrz, w odległości co najmniej 2 metrów od ścian budynków 

lub innych sztywnych przedmiotów. 

 Sprawdzić, czy ostrze jest w dobrym stanie i odpowiednio zamocowane. Tępe ostrza mogą być 

ostrzone. 

Wskazówka! Silnie uszkodzone lub wygięte ostrza muszą być zastąpione nowymi. 

Ostrzeżenie! Używaj rębaka tylko wtedy, gdy wszystkie ostrza są prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone. 

Ponadto, upewnij się, że wszystkie osłony zabezpieczające są na miejscu i w odpowiednim położeniu. 

 Sprawdź poziom oleju i paliwa, w razie potrzeby uzupełnij. 

 Sprawdź stan filtra powietrza, przewodów paliwowych i połączeń pod kątem wycieków i uszkodzeń 

mechanicznych, a zbiornika paliwa pod kątem pęknięć i nieszczelności. 

Niebezpieczeństwo! Nigdy nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniach zamkniętych. Spaliny zawierają 

tlenek węgla, który jest bardzo toksyczny przy wdychaniu! 

Ostrzeżenie! Uwaga na gorące powierzchnie! Spaliny i inne części silnika stają się bardzo gorące podczas pracy. 

Nigdy nie należy dotykać gorącego silnika. Należy zachować odpowiednią odległość od gorących powierzchni  

i trzymać dzieci z dala od uruchomionego silnika. 
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ZATRZYMYWANIE SILNIKA 

UWAGA! Przebywanie w strefie zagrożenia rębaka podczas rozruchu i pracy jest zabronione. 

 

Podczas rozdrabniania materiału osoby oraz zwierzęta nie mogą przebywać w strefie zagrożenia. Należy uważać 

na samochody, szyby oraz inne elementy, które mogą być uszkodzone przez odłamki. 

 Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach (1,7 bar) 

 Sprawdzaj kondycję ostrzy oraz prawidłowość zamocowania. Tępe i zużyte ostrza mogą być ostrzone lub 

wymieniane. Maszyna może być eksploatowana tylko i wyłącznie gdy wszystkie noże są sprawne 

 Upewnij się że wszystkie osłony są odpowiednio zamocowane. 

 Sprawdź poziom oleju i paliwa, w razie potrzeby uzupełnij. 

 Sprawdź stan filtra powietrza, przewodów paliwowych i połączenie pod kątem wycieków i uszkodzeń 

mechanicznych. 

URUCHAMIANIE SILNIKA ilustracje 1-6 

1. Kurek paliwa (5) do otwarcia przekręcać w prawo. 

2. W przypadku uruchamiania zimnego silnika dźwignię 

ssania (4) ustaw w lewo w pozycji „ZAMKNIĘTE/CLOSE". W 

ciepłym stanie dźwignię ssania (4) przestawić w prawo do pozycji 

„OTWARTE/OPEN". 

3. Dźwignię przepustnicy (8) przekręć z pozycji biegu 

jałowego „SLOW / LANGSAM”              lekko w lewo w 

kierunku . 

4. Stacyjkę (1) ustawić na „ON". 

5. Rozrusznik ręczny (2) delikatnie pociągnąć aż do wyczucia 

oporu, następnie pociągnąć mocno i powoli powracać do stanu 

początkowego. 

6. Gdy dźwignia ssania (4) została ustawiona do uruchomienia 

silnika w pozycji „ZAMKNIĘTE/CLOSE", teraz trzeba ją 

ustawić podczas rozgrzewania silnika stopniowo do pozycji 

„OTWARTE/OPEN". 

Dźwignię regulacji gazu (8) otworzyć całkowicie do pracy lub 

ustawić do żądanej prędkości obrotowej silnika.



ZATRZYMYWANIE SILNIKA 
 

1. Dźwignię przepustnicy (8) przekręć do pozycji biegu jałowego „SLOW / SLOW” w prawo. 

2. Stacyjkę (1) ustawić na „OFF". 

3. Następnie kurek paliwa (5) do zamknięcia przekręcać w lewo na "OFF". 

4. Zdjąć świecę zapłonową (9) = zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem! 

 

Wskazówka! Nagłe zatrzymanie silnika przy pełnym otwarciu przepustnicy może doprowadzić do uszkodzenia 

silnika. 

ZATRZYMYWANIE SILNIKA W NAGŁYCH WYPADKACH 

Aby zatrzymać silnik w sytuacji awaryjnej wystarczy nacisnąć wyłącznik bezpieczeństwa na leju zasypowym. 

Głowica tnąca ze względu na zastosowane koło zamachowe staje krótki czas po naciśnięciu wyłącznika. 

By awaryjnie wyłączyć silnik można również przekręcić stacyjkę do pozycji „OFF”. 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BIEGU JAŁOWEGO 

Gdy nie wykonuje się rozdrabniania, dźwignię przepustnicy (8) przesunąć na pozycję "wolno/ SLOW" w celu 

zmniejszenia obciążenia silnika. Ograniczenie prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym przedłuża 

żywotność silnika, oszczędza paliwo i obniża poziom hałasu. 

18. ROZDRABNIANIE 

- Stanowisko pracy znajduje się na boku lub z tyłu urządzenia. Nigdy w obszarze otworu wyrzucania (7). 

- Nigdy nie sięgać do otworów załadowczych. Twarz i ciało utrzymywać z dala od miejsc wsadu materiału. 

- Nie trzymać rąk, innych części ciała i odzieży w pobliżu leja wsadowego (A/2), komina wrzutu (1), wyrzutu 

(9) i innych ruchomych częściach maszyny. 

- Uwaga! Podczas krojenia zachować bezpieczny dystans. Długie kawałki materiału, które wystają ze 

szczeliny leja lub komina, mogą odskakiwać podczas pracy z ostrzem. 

- Przed każdym uruchomieniem silnika upewnić się, że w kominie ani leju nie ma resztek materiału. 

- Dopiero po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej silnika powinno nastąpić siekane. 

- W żadnym wypadku nie należy pochylać urządzenia podczas pracy silnika. 

- Podczas ładowania należy się upewnić, że w materiale nie ma ciał obcych takich jak: gwoździe, drut, 

kamienie itd., które mogą dostać do komina wrzutu lub leja wsadowego. 

- Silnik należy natychmiast wyłączyć przy powstaniu blokady w miejscach wsadu i wyrzutu, nietypowych 

dźwięków czy wibracji. Należy wyjąć świecę zapłonową i czekać na bezruch reszty narzędzi. Zakłócenia 

należy bezzwłocznie usuwać. 

- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. 
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CO MOŻNA ROZDRABNIAĆ? 

TAK: Organiczne odpady z ogrodu, takie jak z przycinania żywopłotów i drzew, krzewy, byliny zielne. 

NIE: Kamienie, korzenie z gleby, szkła, resztki tkanin, elementy z tworzywa sztucznego, elementy metalowe, 

odpady spożywcze. 

ROZDRABNIANIE 

Należy zwrócić uwagę na możliwie jak najbardziej suchy materiał do siekania! Zbyt mokry materiał 

nieuchronnie prowadzi do blokowania, skomplikowanego czyszczenia lub konserwacji. 

Ręce zawsze trzymać z dala od miejsc załadunku! 

Rębak ogrodowy zapewnia dwie podstawowe funkcje: 

1) Rozdrabnianie za pomocą komina wrzutu (1) 

- Krzewy, drobne gałęzie, liście i odpady ogrodowe mogą być rozdrobnione. 

- Cienkie i długie krzewy lub gałęzie są wciągane bardzo szybko. Z tego powodu mogą zostać rozdrobnione 

bardzo szybko. 

- Aby zmniejszyć ryzyko powstania blokady należy podawać naprzemiennie zdrewniałe materiały  

w materiałami posiadającymi wilgotność. 

- Komina wrzutu nie należy napełniać zbyt dużą ilością materiału, aby nie spowodować zablokowania 

urządzenia. 

- Materiał do komina należy wprowadzać powoli i ostrożnie. Można użyć drewnianego kija, aby pomóc 

wprowadzić trudny materiał. 

2) Rozdrabnianie za pomocą leja wsadowego (2) 

- Mocne gałęzie muszą być wprowadzane do rozdrabniania do leja wsadowego. 

- Z gałęzi należy usunąć pędy i liście. 

-Gałęzie należy wprowadzać grubszym końcem w kierunku leja wsadowego. Drewno, gałęzie i gałązki nalaży 

rozdrabniaż tuż po ścięciu, ponieważ suchy materiał rozdrabnia się o wiele trudniej. Średnica przetwarzanego 

materiału jest wtedy mniejsza, ze przyciąga materiał przeznaczony do siekania w dużej mierze samodzielnie. 

- Posiekanego materiału w obszarze wyrzutu nie można pozostawiać zbyt dużo, ponieważ może to 

doprowadzić do zatykania się wyrzutu.W przeciwnym przypadku resztki rozdrabnianego materiału mogą 

zacząć wydobywać się przez otwór do napełniania. 

- Gdy nastąpią blokady należy oczyścić miejsca wrzutu i wyrzutu, ale najpierw wyłączyć silnik i wyjąć 

świecę! 
- Należy zwracać uwagę na maksymalną średnicę gałęzi, które mogą zostać przetwarzane (patrz "DANE 

TECHNICZNE"). W zależności od rodzaju i świeżości, maksymalna średnica gałęzi może się zmniejszyć. 

- Przy blokadzie mechanizmu rozdrabniania należy natychmiast wyłączyć silnik, aby uniknąć jego 

przeciążenia. Następnie należy wyjąć świecę zapłonową i usunąć usterkę! 

Wskazówka! Po zakończeniu pracy z rębakiem lub przy powstaniu blokady należy wyłączyć silnik i odłączyć 

świecę zapłonową. 

Nigdy nie należy korzystać z obydwu funkcji rozdrabniania w tym samym czasie! 
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19. UTRZYMYWANIE 

Regularna konserwacja maszyny gwarantuje długą żywotność zarówno rębaka jak i wszystkich jego 

części. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji i naprawy należy wyłączyć silnik, poczekać aż części 

będą w bezruchu i odłączyć świecę zapłonową. 

Podczas pracy przy ostrzach należy nosić rękawice ochronne! 

Nie wolno obsługiwać urządzenia w pobliżu otwartego ognia! Ryzyko powstania pożaru!  

 

KONSERWACJA 

1. Wyłączyć silnik i pozostawić do wystygnięcia. 

2. Dźwignię przepustnicy ustawić na "SLOW / POWOLI" w pozycji biegu jałowego. 

3. Zawsze wyjąć wtyczkę świecy zapłonowej. Przypadkowe uruchomienie jest wtedy niemożliwe. 

4. Sprawdzić ogólny stan rębaka. Maszyna jest narażona na drgania podczas pracy. Dlatego też, po kilku 

godzinach wszystkie połączenia śrubowe muszą być sprawdzone pod względem szczelności. 

5. Komin wrzutu, lej wsadowy i ostrza sprawdzić staranie, czy nie uniknęły uszkodzenia. 

6. Zwrócić uwagę na bezpieczną eksploatację rębaka, zwłaszcza systemu paliwowego i zbiornika paliwa, 

sprawdzić szczelność. 

7. Po każdym użyciu należy usuwać brud i osad, który zgromadził pod rębakiem. Aby uniknąć przegrzania 

silnika, żebra chłodzące cylindra muszą być utrzymywane w czystości. Należy używać dostępnego w sprzedaży 

oleju uniwersalnego do wszystkich ruchomych części. 

8. Należy używać tylko oryginalnych części. Inne części mogą spowodować nieprzewidywalne szkody  

i prowadzić do urazów. 

9. Po naprawie i konserwacji należy sprawdzić czy wszystkie osłony ochraniające i zabezpieczenia są 

ponownie i prawidłowo zainstalowane. 

Nigdy nie wolno używać myjki ciśnieniowej do czyszczenia rębaka. Woda może przenikać do 

wąskich szczelin i uszkodzić łożysko i silnik. Zastosowanie myjki ciśnieniowej prowadzi do 

skrócenia okresu użytkowania i szybszego serwisowania. 

SMAROWANIE ŁOŻYSK 

Wszelkie oleiste substancje należy usuwać zgodnie  

z przepisami prawa. 

Należy smarować łożyska po obu stronach głowicy za 

pomocą smarowniczki po każdych 25 godzinach pracy po 

wcześniejszym oczyszczeniu. 

Drugie łożysko do smarowania znajduje się pod osłoną paska 

klinowego. Należy zdjąć pokrywę. Po nasmarowaniu należy 

zetrzeć nadmiar smaru. Po nasmarowaniu ponownie założyć 

osłonę. 

ŚRUBY MOCUJĄCE 

Po każdej godzinie pracy należy skontrolować wszystkie połączenia śrubowe w razie potrzeby dokręcić. 

CZYSZCZENIE OTWORÓW WPROWADZANIA 

Rębak, a zwłaszcza miejsca wrzutu należy czyścić po każdym użyciu. Lej wsadowy (2) i komin wrzutu (1) 

należy zdemontować, a następnie dokładnie oczyścić. 

OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA 

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poprawność obwodu bezpieczeństwa. 
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OSŁONA GUMOWA 

Gumowa klapka zabezpieczająca przed każdym uruchomieniem i czynnością konserwacji należy skontrolować 

pod kątem zużycia, w razie dużego zużycia wymienić. 

CZYSZCZENIE MIEJSCA WYRZUTU 

Blokady w maszynie prowadzą do zmniejszenia jej wydajności. 

Zawsze należy nosić rękawice ochronne! Ostrze jest bardzo ostre! Do usunięcia blokady użyj 

kija lub innego narzędzia, aby uniknąć ryzyka skaleczenia. 

1. Nacisnąć dźwignię wyrzutu. Sitko rozdrabniające (8) powinno być wciśnięte w dół. 

2. Usunąć dwie nakrętki klapy wyrzutu (9) i obrócić klapę do góry. 

3. Usunąć wszystkie zanieczyszczenia z maszyny. 

4. Sitko rozdrabniające przesunąć do pozycji wyjściowej, naciskając na dźwignię do góry aż zaskoczy. 

5. Klapę wyrzutu przykręcić i przesunąć do góry. 

 

WYMIANA OSTRZA 

Wyłączyć silnik i odłączyć świecę zapłonową. Nosić rękawice 

ochronne! 

 

Ostrze jest tępe, gdy: 

• rębak wydaje uciążliwe dźwięki, 

• prędkość rozdrabniania została znacznie zmniejszona, 

• Pas napędowy - pomimo napięć - ślizga się. 

Po około 30 – 50 godzinach pracy ostrza noża w normalnych warunkach 

pracy są tępe. Noże tnące obrotowe mają dwie krawędzie tnące i mogą 

być odwrócone. 

Ustawić nóż tnący nieruchomy przy pomocy szczelinomierza na 

grubość 0,5 mm. Następnie równomiernie dokręcić śruby. 

 

NACIĄGANIE PASA NAPĘDOWEGO 

Napięcie pasa napędowego należy sprawdzać regularnie. Luźny pasek zmniejsza prędkość obrotową silnika. 

Pasek klinowy jest prawidłowo napięty, jeśli może być popchany o ok. 10 mm. 

1. Zdjąć osłonę pasa. 

2. Sprawdzić napięcie paska. Pas napędowy napinać, jeśli ustępuje więcej niż 10 -15 mm (naciskiem kciuka). 

3. Do napinania poluzować cztery śruby na silniku. 

4. Ustawić silnik tak, aby pas osiągnął pożądane napięcie. 

5. Upewnić się, że napęd i koło pasowe silnika są wyrównane. 

6. Zamocować śruby na silniku. 

7. Zamontować osłonę pasa napędowego. 

Wskazówka! Dla dokładnego ustawienia i ponownego napinania pasa napędowego może zostać wykorzystana 

również śruba zaciskowa. 

Typ paska klinowego: 

2x Pasek klinowy 17x1030 
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Maszyna może być używana tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia ochronne  

i zabezpieczające zamontowane są w odpowiednim miejscu oraz są w pełni 'funkcjonalne. 

 

WYMIANA PASA NAPĘDOWEGO 

Zbyt długi, uszkodzony lub ewentualnie zużyty pas napędowy należy zastąpić wyłącznie oryginalnym 

pasem. 

1. Zdjąć osłonę pasa. 

2. Poluzować cztery śruby na silniku. 

3. Ustawić silnik tak, aby pas dał się bezproblemowo zdjąć. 

4. Nałożyć nowy pas. 

5. Napiąć pas, używać przy tym silnika, aby pas osiągnął odpowiednie napięcie. 

6. Upewnić się, że napęd i koło pasowe silnika są wyrównane. 

6. Zamocować śruby na silniku. 

7. Zamontować osłonę pasa napędowego. 

Wskazówka! Dla dokładnego ustawienia i ponownego napinania pasa napędowego może zostać wykorzystana 

również śruba zaciskowa. 

 

Maszyna może być używana tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające 

zamontowane są w odpowiednim miejscu oraz są w pełni funkcjonalne. 

 

WYMIANA/CZYSZCZENIĘ FUTRA POWIETRZA 

Częste czyszczenie filtra powietrza (6) zapobiega awarii gaźnika. 

Gdy silnik zacznie się palić, a jeśli w tym samym czasie zmniejsza się moc silnika, jest to znak, że filtr powietrza 

jest zapchany. Należy wyczyścić filtr powietrza i lekko go oklepać, aby usunąć kurz z papierowego elementu. 

Ostrzeżenie! Do czyszczenia wkładu filtrujące nigdy nie należy używać benzyny, bądź innych łatwopalnych 

środków. W przeciwnym razie może dojść do wzniecenia ognia, bądź wybuchu. Czyszczenie filtra powietrza, 

wymiana elementów filtra: 

1. Odkręć element mocujący i zdjąć pokrywę. 

2. Wytrzeć zabrudzenia z wewnętrznej strony obudowy filtra za pomocą czystej i wilgotnej szmatki. 

3. Wkład z tworzywa piankowego ostrożnie wyjąć w papieru filtracyjnego. Sprawdzić, czy obie części nie 

są uszkodzone. Wymienić uszkodzone elementy. 

4. Oczyścić wkład z tworzywa piankowego w ciepłej wodzie z łagodnym roztworem mydlanym,  

a następnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 

5. Papieru filtracyjny wytrzepać o twardą powierzchnię, aby usunąć brud. Brudu nigdy nie należy usuwać 

szczotką, ponieważ postrzępi to papier. 

6. Umieścić wkład piankowy na papier filtracyjny. 

7. Złożyć elementy filtra. 

8. Zamknąć i zabezpieczyć mocowanie na pokrywie. 

Wskazówka! Proszę nigdy nie używać silnika z uszkodzonym wkładem filtrującym lub całkowicie 

bez niego. W ten sposób brud dostaje się bezpośrednio do silnika, przez co mogą powstać poważne 

uszkodzenia maszyny. W tym wypadku zarówno sprzedawca jak i producent odmawiają udzielenia gwarancji. 

  



 

23 
 

WYMIANA/SPRAWDZANIE ŚWIEC ZAPŁONOWYCH 

 

Należy regularnie sprawdzać świecę i odległości pomiędzy elektrodami. 

Ostrzeżenie! Gorąca powierzchnia. 

Na silniku znajdują się części z gorącymi powierzchniami, takie jak na przykład tłumik lub żebra 

chłodzące silnika. Przed rozpoczęciem konserwacji należy poczekać, aż silnik ostygnie. 

 

 

 

Sprawdzanie, czyszczenie i wymiana świec zapłonowych 

1. Poczekać, aż silnik ostygnie. 

2. Wyjąć świecę zapłonową z wtyczki i usunąć wszelkie zabrudzenia w obszarze świecy zapłonowej. 

3. Świecę zapłonową odkręcić kluczem do świec i sprawdzić. 

4. Sprawdzić izolator. W przypadku uszkodzenia takiego jak pęknięcia lub odpryski, wymienić świecę 

zapłonową. 

5. Wyczyścić elektrody świec zapłonowych za pomocą szczotki drucianej. 

6. Sprawdzić przerwę elektrod i w razie potrzeby wyregulować. Elektrody powinna mieć przerwę 

przerwa od 0,7 do 0,8 mm. 

7. Ostrożnie obrócić ręcznie świecę zapłonową i dokręcić kluczem do świec. 

8. Świecę zapłonową umieścić we wtyczce świecy. 

 

Wskazówka! Luźna świeca może się przegrzać i spowodować uszkodzenie silnika. Za mocne dokręcenie świecy 

zapłonowej może spowodować uszkodzenie gwintu w głowicy cylindra. Wskaźnik: 

- Używana świeca zapłonowa: 1/8 - 1/4 obrotu 

- Nowa świeca zapłonowa: 1/2 obrotu 

Olej silnikowy należy wymieniać, gdy silnik jest jeszcze ciepły. Ciepły olej spłynie szybko i całkowicie. 

 

Uwaga! Szkody w środowisku. 

 

Materiały eksploatacyjne i części zamienne mogą zanieczyszczać wodę pitną. Należy te odpady 

zakwalifikować do odpadów niebezpiecznych, nawet jeśli są ich niewielkie ilości. 

 

Olej silnikowy należy wymienić po pierwszych 5 godzinach pracy. Następnie, co 50 godzin lub co sezon. 

 

1. Odkręcić korek spustowy oleju (11). 

2. Odkręcić korek wlewu oleju (10). 

3. Pod korek spustowy oleju podłożyć odpowiedni pojemnik (ok. 1,5 litra). 

4. Druga osoba przechyla rębak tak, że olej może ulatywać. 

5. Dokładnie oczyścić obszar wokół króćca tłocznego oleju. 

6. Zakręcić korek spustowy oleju (11). 

7. Oleju silnikowy (1,1 litra, patrz "Tankowanie") powoli napełniać. 

8. Zakręcić korek wlewu oleju (10). 

9. Usunąć pozostałości oleju lub zanieczyszczenia. 

10. Zutylizować olej zgodnie z prawem. 

CZYSZCZENIE 

Należy regularnie czyścić maszynę, aby zapewnić optymalną wydajność. Nagromadzone  zanieczyszczenia 

(wióry, odpady drewna, kurz, itp.) wewnątrz urządzenia należy usunąć. Podczas czyszczenia nie używać wody. 
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20. PLAN KONSERWACJI 

Proszę przeprowadzać prace konserwacyjne regularnie i przestrzegać planu konserwacji, aby uniknąć 

uszkodzeń i zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Nieprzestrzeganie może doprowadzić do 

wypadku! Uwaga Wymiana filtra powietrza zależna jest od warunków środowiskowych w jakich pracuje 

zagęszczarka, duże zapylenie radykalnie skraca żywotność filtra. Zaleca się wymianę filtra powietrza  

w okresach równych od 20 do 50 roboczo godzin zależnie od zapylenia. 

 

PLAN KONSERWACJI 

Przed 

każdym 

użyciem 

Po 

każdym 

użyciu 

Po 

pierwszych 

5h 

Co 30 - 50 h Co l00 h W razie potrzeb 
Co 

sezon 

Kontrola maszyny X       

Tankowanie i 

sprawdzanie poziomu 

oleju 

X       

Kontrola śrub 

mocujących 
 X      

Kontrola wyłącznika 

bezpieczeństwa i 

gumowej klapy 

X       

Kontrola poziomu oleju 

i paliwa 
X       

Wymiana oleju 

silnikowego 
  X X    

Wymiana benzyny       X 

Czyszczenie filtra 

powietrza 
   X    

Wymiana filtra 

powietrza 
     

X 

Należy 

wymieniać filtr 

w zależności od 

zapylenia 

 

Kontrola świec 

zapłonowych 
    X   

Wymiana świec 

zapłonowych 
      X 

Czyszczenie maszyny  X      

Kontrola pasów 

napędowych 
X       

Kontrola ostrza X       

Wymiana ostrza      X  

Smarowanie wału noży    X    
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21. TRANSPORT 

Przed transportem czy ewentualnej zmianie lokalizacji należy: 

- Wyłączyć silnik maszyny i pozostawić do ostudzenia, żeby uniknąć poparzeń zapobiec pożarowi.- 

- Odłączyć rury świec zapłonowych. 

- Odkręcić kurek paliwa. 

- Opróżnić zbiornik paliwa, aby uniknąć wycieku paliwa. 

Następnie należy upewnić się, czy nie istnieje ryzyko upadku lub przechylenia się maszyny. Maszyna jest ciężka 

i nie może być podniesiona przez jedną osobę. Należy więc zwracać się o pomoc lub użyć odpowiedniego 

sprzętu do podnoszenia. 

 

Wskazówka! Rębak może być transportowany tylko w pozycji stojącej! 

• Urządzenie należy transportować w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom paliwa i ewentualnie oleju. 

• Przy transporcie na długie dystanse zbiornik paliwa należy całkowicie opróżnić. 

• Przy podnoszeniu można wykorzystać koła/oś. 

• Haki odpowiednio przymocować i podnosić ostrożnie, żeby uniknąć upadku. 

• Zabezpieczyć maszynę na pojeździe transportującym przed stoczeniem, przesunięciem i upadkiem oraz 

we właściwym miejscu ją umocować. 

•  

Wskazówka! Przed podnoszeniem rębaka należy upewnić się, że urządzenie podnoszące jest w stanie podnieść 

ciężar maszyny bez spowodowania niebezpieczeństw (patrz "waga" w "Dane techniczne"). 

22. PRZECHOWYWANIE 

Przechowywanie rębaka przez miesiąc lub dłużej: 

- Usunąć dokładnie z silnika i z maszyny zrębki, brud i osad. Silnik oczyścić ściereczką. 

- Należy unikać czyszczenia za pomocą silnego strumienia wody (np. myjki ciśnieniowej), ponieważ może to 

spowodować dostanie się wody do układu zapłonowego oraz paliwowego i spowodować uszkodzenie. 

-Wszystkie ruchome części maszyny należy posmarować przyjaznym dla środowiska olejem (nie używać smaru) 

i na krótko uruchomić rębak (1-2 minuty). 

- Spuścić paliwo. Silnik powinien być przy tym włączony do całkowitego opróżnienia paliwa. 

- Wyczyścić filtr powietrza, a przy silnym zabrudzeniu lub uszkodzeniu należy go wymienić. 

- Wymienić zużyte lub uszkodzone części. Należy pamiętać, żeby wszystkie połączenia śrubowe były mocno 

dokręcone. 

- Odłączyć rury świec zapłonowych. 

-Silnik i maszynę okryć ochraniając przed kurzem i pozostawić w suchym, czystym miejscu niedostępnym dla 

dzieci. 

- Zabezpieczyć maszynę przed toczeniem i nieautoryzowanym użyciem (klin). Rębaki nie mogą być 

przechowywane na zewnątrz. 
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23. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Większość problemów można łatwo rozwiązać. Patrz tabela poniżej, jeśli nadal występuje problem skontaktuj 

się z dealerem. 

OSTROŻNIE  

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności wyłącz silnik i odczekaj 5 minut do 

ostygnięcia wszystkich części. Odłącz przewód świecy zapłonowej. 

 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Silnik nie 

uruchamia się 

Brak paliwa Dolać paliwa do zbiornika 

Uszkodzony rozrusznik Naprawić lub wymienić 

Brak oleju w silniku Dolać oleju silnikowego 

Brak iskry 
Oczyścić lub wymienić świecę 

zapłonową 

Zimny silnik Włączyć ssanie 

Zawór paliwa w pozycji 

"OFF" 
Zawór paliwa do pozycji "ON" 

Silnik ciężko się 

uruchamia i 

nierówno pracuje 

Zbyt bogata mieszka paliwa 

z powietrzem 

Ustawić dźwignię ssania do pozycji 

"OPEN" 

Źle wyregulowany gaźnik 
Wyczyścić gaźnik w razie potrzeby 

wyregulować 

Uszkodzona świeca 

zapłonowa 
Wyczyścić lub wymienić na nową 

Silnik pracuje zbyt 

głośno 

Niewystarczająca ilość 

oleju silnikowego 
Dolać oleju silnikowego 

Spadek wydajności 

chłodzenia silnika 

Wyczyścić siatkę wentylacyjną, 

oczyścić żebra chłodzące 

Brudny filtr powietrza Wyczyścić filtr powietrza 

Źle wyregulowany gaźnik Skontaktować się z serwisem 

Silnik traci moc 

Brudny filtr powietrza 
Wyczyścić filtr powietrza, w razie 

potrzeby wymienić 

Maszyna jest przeciążona Ogranicz podaż materiału 

Maszyna jest zapchana 
Dokładnie oczyścić maszynę od 

wewnątrz 

Spadek wydajności 

pracy 

Tępe noże obrotowe Odwrócić lub wymienić ostrza 

Zużyty kontr-nóż Wymienić 

Ślizgający się pas klinowy Napiąć 

Rozdrabniany 

materiał nie jest 

podawany 

automatycznie 

Tępe noże obrotowe Odwrócić lub wymienić ostrza 

Nadmierne 

wibracje 

Luźny nóż, śruby, nakrętki 

lub inne drobne elementy 

Natychmiast wyłączyć maszynę, 

skontrolować wszystkie śruby pod 

względem szczelności, wymienić 

uszkodzone elementy, wyregulować 

napięcie paska klinowego 
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24. DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 

Zgodnie z dyrektywami: 

 Maschinenrichtlinie     2006/42/EG 

 Elektromagnetische Verträglichkeit   2014/30/EU 

 Outdoor Richtlinie    2000/14/EG 

 

Oświadczenie dla firmy: 

LUMAG GmbH 
Robert-Bosch-Ring 3 
D-84375 Kirchdorf/Inn 
Telefon: +49 / (0)8571 / 92 556-0 
Fax: +49 / (0)8571 / 92 556-19 

 

Dla wyrobu: 

Rodzaj: Rębak spalinowy 

Model:  HC1500-EW  /  RAMBO-HC15 

 

Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony z wyżej wymienionych dyrektyw UE. 

 

Upoważniony przedstawiciel do sporządzania dokumentacji technicznej: Christopher Weißenhorner. 

 

Deklaracja zgodności odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Gemäß den Bestimmungen der EG-Richtlinien 

─ Maschinenrichtlinie    2006/42/EG 

─ Elektromagnetische Verträglichkeit  2014/30/EU 

─ Outdoor Richtlinie     2000/14/EG  

erklärt die Firma: 

LUMAG GmbH 

Robert-Bosch-Ring 3 

D-84375 Kirchdorf/Inn 

Telefon: +49 / (0)8571 / 92 556-0 

Fax: +49 / (0)8571 / 92 556-19 

dass das Produkt  

Bezeichnung: Häcksler  

Typenbezeichnung: HC1500-EW  /  RAMBO-HC15  

den wesentlichen Schutzanforderungen der oben genannten EG-Richtlinien entspricht.  

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Christopher Weißenhorner 

Die Konformitätserklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde; vom 

Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt. 

 
Kirchdorf, 15.11.2016    Manfred Weißenhorner, Geschäftsführer 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort/Datum Inverkehrbringer,   Bevollmächtigter       Unterschrift  
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25. GWARANCJA       

Instrukcje dotyczące ubiegania się o gwarancję: 

UWAGA!   Przy odbiorze Kupujący powinien sprawdzić, w obecności osoby doręczającej 

przesyłkę , czy nie ma uszkodzeń mechanicznych. Następnie potwierdzić fakt otrzymania 

towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą 

rozpatrywane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone w momencie odbioru przesyłki w obecności 

osoby doręczającej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie protokół sporządzony 

przez osobę doręczającą i odbiorcę stwierdzającego odpowiedzialność przewoźnika. Przed 

podpisaniem protokołu wskazany jest kontakt z firmą JAGO-BUD. 

 

KARTA GWARANCYJNA 

Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Instrukcji Obsługi. Proszę dołączyć do karty kopię 

dokumentu zakupu oraz zlecenie naprawy, brak dowodu sprzedaży uniemożliwia złożenie 

gwarancji.  

 

WARUNKI GWARANCJI 

Poniższe warunki gwarancyjne obowiązują tylko wtedy, gdy dokumenty gwarancyjne: karta 

gwarancyjna i zlecenie naprawy zostały całkowicie i poprawnie wypełnione. 

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy  od daty zakupu w przypadku zastosowania 

konsumenckiego, a zakup potwierdzony jest paragonem lub fakturą VAT wystawioną na 

osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach 

okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (użycie zawodowe lub porównywalne z zawodowym) 

przy potwierdzeniu zakupu fakturą VAT wystawioną na działalność gospodarczą.  

2. Gwarancja obejmuje i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia uzasadnionych usterek, które 

odnieść można do wad materiałowych i produkcyjnych. Usunięcie usterek polega na 

nieodpłatnej naprawie lub wymianie wadliwych lub uszkodzonych części.  Gwarancja 

obowiązuje na terenie Polski. 

3. Gwarancja nie dotyczy: 

 Elementów eksploatacyjnych o ograniczonej trwałości ani akcesoriów ulegających 

normalnemu zużyciu, Należą do nich m.in.:  oleje, filtry, włączniki, elementy gumowe, 

elastomery, przewody, linki, ostrza, paski klinowe, szarpak, elementy rozruchu ręcznego, 

ślizgi, prowadnice itp. 

 Uszkodzenia które spowodowane są przez niewłaściwą obsługę codzienną, konserwację, 

postępowanie niezgodnie z instrukcją obsługi lub eksploatację niezgodnie  

z przeznaczeniem. 

 Uszkodzeń silnika lub innych elementów w wyniku przeciążenia wyrobu. 

 Uszkodzeń powodowanych zastosowaniem niewłaściwych olejów i paliw. 
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 Uszkodzeń mechanicznych. 

 Uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe podłączenie urządzenia do sieci 

elektrycznej. 

 Naturalnego zużycia elementów w wyniku eksploatacji. 

4. W razie awarii urządzenia, należy dostarczyć do punktu serwisowego. Urządzenie oddane 

do serwisu powinno być czyste i bez paliwa. Koszt przesyłki reklamowanego przedmiotu 

ponosi w jedną stronę kupujący w drugą gwarant (1/2 door to door).  W razie nieuznania 

gwarancji koszt przesyłki i ewentualnej naprawy ponosi kupujący. 

5. Warunkiem kontynuacji gwarancji jest regularne dokonywanie konserwacji i kontroli 

urządzenia (np. kontrola i wymiana oleju silnikowego zgodnie z zaleceniami instrukcji 

obsługi, wymiana filtra powietrza). 

6. Naprawy urządzenia wykonywane poza autoryzowanym serwisem oraz nieautoryzowane 

zmiany konstrukcji pozbawiają nabywcę praw gwarancyjnych. 

7. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas pobytu urządzenia w naprawie gwarancyjnej. 

8. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością firmy  

JAGO-BUD. 

9. Wraz z przedmiotem objętym gwarancją należy przesłać podpisaną Kartę gwarancyjną 

wraz z dowodem zakupu, brak tych dokumentów uniemożliwia podjęcie procedur 

reklamacyjnych. 

10. Firma JAGO-BUD nie odbiera paczek przesłanych za pobraniem. Odbiór za pobraniem 

możliwy jest tylko po uprzedniej konsultacji. 

11. Nieodebranie sprzętu z serwisu Gwaranta w okresie powyżej trzech miesięcy od zgłoszenia 

odbioru może skutkować  wyzłomowaniem lub naliczeniem kosztów za składowanie. 

 

…………………………….…………………....   ….………………………………………………………. 
  Typ urządzenia      Nr identyfikacyjny urządzenia 

 

……………………………………………………   …..………………………………………………………. 
  Data sprzedaży      Pieczęć i podpis sprzedawcy 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Gwarancji.    ….………………………………………………………. 
          Data i podpis Kupującego 

 

Dane autoryzowanego serwisu w Polsce: 
JAGO-BUD   SULISZEWO 5,  78-500  DRAWSKO POMORSKIE 

TEL: 601338192, 669192785 
E-MAIL:  fuhjagobud@gmail.com   lub   sklep@lumag-maszyny.pl 
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26. ELEMENTY MASZYNY 
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LUMAG GmbH 

Robert-Bosch-Ring 3 

D-84375 Kirchdorf am Inn 

 

Dane autoryzowanego serwisu w Polsce: 

JAGO-BUD  

SULISZEWO 5 

78-500 DRAWSKO POMORSKIE 

TEL: 601338192, 669192785 

E-MAIL:  sklep@lumag-maszyny.pl 

lub 
fuhjagobud@gmail.com 

www.lumag-maszyny.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


