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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
KOSA SPALINOWA  
Model: VEGA BC260/415/520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Uwaga 

Przed rozpoczęciem użytkowania 
należy dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję obsługi, aby wiedzieć jak 
właściwie korzystać z urządzenia.  
Instrukcję należy zawsze 
przechowywać w pobliżu. 

 

  P.P.H.U. "GRASS" Marta Łozińska spółka jawna     

  ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów 

  tel. (12) 285 22 44 fax. (12) 285 41 45 

  www.grass.com.pl   E-Mail: info@grass.com.pl 

 
 
Instrukcja oryginalna w języku Polskim                                                                                  wydanie nr.: 1/2014 
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PRZEZNACZENIE KOSY SPALIOWEJ 
 
Kosa spalinowa jest urządzeniem przeznaczonym do wykaszania trawy i chwastów.  
Używanie kosy spalinowej do innych celów niż opisane powyżej jest zabronione.   
Przed użytkowaniem proszę uważnie przeczytać tą instrukcję dla zachowania bezpieczeństwa i upewnić się o 
zrozumieniu, jak obsługiwać kosę spalinową. Niewłaściwe użytkowanie tego urządzenia lub nie przestrzeganie 
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA może spowodować poważne obrażenia. 

 
 RODZAJE OSTRZEŻEŃ W INSTRUKCJI OBSŁUGI 
 

 OSTRZEŻENIE 

Oznacza wskazówki, których należy przestrzegać w celu zapobiegnięcia wypadkom mogącym 
prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub utraty życia ludzkiego. 

WAŻNE 

Oznacza wskazówki, których należy przestrzegać, aby nie doszło do defektów mechanicznych, awarii 
lub uszkodzeń. 

UWAGA 

Oznacza informacje przydatne w czasie użytkowania urządzenia. 
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1. BUDOWA 
 
1. Zbiornik paliwa 
2. Rozrusznik 
3. Filtr powietrza 
4. Osłona (podstawa) zbiornika paliwa 
5. W(y)łącznik silnika 
6. Obudowa kosza sprzęgła 
7. Uchwyt mocowania szelek 
8. Uchwyt 
9. Mocowanie uchwytu 
10. Manetka (dźwignia) przepustnicy 
11. Linka przepustnicy 
12. Rura wałka napędu 
13. Osłona przystawki tnącej 
14. Przekładnia kątowa 
15. Przystawka tnąca (głowica żyłkowa, tarcza tnąca) 
16. Blokada dźwigni przepustnicy 
17. Tłumik 
18. Pompka paliwa 
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Modele: BC415,520 
 
 
 
 
BUDOWA 
1.   Głowica żyłkowa 
2.   Żyłka tnąca 
3.   Osłona głowicy tnącej 
4.   Rura wałka napędu 
5.   Uchwyt 
6.   Dźwignia przepustnicy 
7.   W(y)łącznik silnika 
8.   Blokada dźwigni przepustnicy 
9.   Dźwignia ssania 
10. Osłona silnika 
11. Zbiornik paliwa 
12. Filtr powietrza 
13. Obudowa kosza sprzęgła 
14. Tłumik 
15. Pompka paliwa  
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2. TABLICZKA ZNAMIONOWA, ETYKIETY OSTRZEGAWCZE 
             Tabliczka znamionowa – miejsce umieszczenia rura wałka napędu. 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
 
 
1- Model, 2- Pojemność silnika, 3- Waga, 4- Obroty maksymalne silnika, 5- Numer seryjny, 
6- Data produkcji, 7- Adres producenta 
 
Piktogramy – miejsce umieszczenia rura wałka napędu. 

 
 
(1) Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi. 
(2) Zawsze nosić okulary ochronne, kask i ochronniki uszu. 
(3) Wirujący nóż – nie wkładać nóg  
(4) Pracować tak, aby inne osoby znajdowały się w odległości co najmniej 15 m. 
(5)      Etykieta hałasowa 
(6)      Zawsze zakładaj rękawice ochronne 
(7)      Zawsze ubieraj buty ochronne 
(8)      Uwaga ryzyko odrzutu 
(9)      Maksymalna dopuszczalna prędkość przystawek tnących – szczegóły patrz instrukcja     
          obsługi. 
 
Piktogramy – miejsce umieszczenia rura wałka napędu. 
 
 
 
 Model (BC415,520) 
 
 

(1)  Stosunek mieszanki benzyny bezołowiowej 95 do oleju do silników dwusuwowych. 
(2)  Uwaga ryzyko odbicia. 
(3)  Maksymalna prędkość obrotowa dla noża tnącego. 
(4)  Maksymalna prędkość obrotowa dla głowicy żyłkowej. 
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Piktogramy – miejsce umieszczenia rura wałka napędu. 
 
 

(1) Nie wolno używać noża tnącego. 
(2) Maksymalna prędkość obrotowa dla głowicy żyłkowej. 

 
 
 
 
Model (BC260) 
 

WAŻNE 

 
Jeśli dojdzie do oderwania lub zabrudzenia etykiet, co powoduje jej nieczytelność, należy 
skontaktować się ze swoim dystrybutorem produktu, który zamówi a następnie zamontuje nowe 
etykiety. 
 

OSTRZEŻENIE 

 
Nigdy nie wolno przerabiać urządzenia. 
Użytkowanie przerobionego urządzenia lub niestosowanie się do wytycznych zawartych w 
niniejszej instrukcji obsługi unieważnia gwarancję. 
 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM! 

Informacje oznaczone symbolem  wskazują na punkty krytyczne, które należy brać pod 
uwagę w celu zapobiegnięcia ewentualnym uszkodzeniom ciała. W związku z tym wymaga się, 
aby szczegółowo przeczytać a następnie stosować się do wszystkich zaleceń. 
 

 

3. SYMBOLE 
 

Aby zapewnić bezpieczną eksploatację i konserwację, na urządzeniu wytłoczono 
odpowiednie symbole. Należy bardzo uważnie stosować się do tych informacji. 
 
(a) Otwór do uzupełniania mieszanki paliwowej 

Miejsce: korek wlewu paliwa 

(b) Kierunek do zamknięcia ssania 

Miejsce: POKRYWA FILTRA POWIETRZA 

(c) Kierunek do otwarcia ssania 

Miejsce: POKRYWA FILTRA POWIETRZA 

 
 
 
 
 
 
 

(a) 

    (b) 

    (c) 
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4. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA 
 
 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
 

a. Dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, 
aby wiedzieć jak prawidłowo użytkować urządzenie. 

b. Ten produkt jest przeznaczony do koszenia trawy i nie wolno go używać w innym 
celu. 

c. Nigdy nie wolno pracować z urządzeniem po spożyciu alkoholu, odczuwając 
wyczerpanie, brak snu albo ospałość po wzięciu lekarstwa (np. na przeziębienie) 
lub w każdym innym czasie, gdy zapewnienie właściwego osądu sytuacji lub 
bezpiecznej obsługi urządzenia może być utrudnione. 

d. Unikać uruchamiania silnika w pomieszczeniach zamkniętych. Spaliny zawierają 
trujący tlenek węgla. 

e. Nigdy nie wolno użytkować produktu w następujących warunkach: 
1. Gdy podłoże jest śliskie lub istnieją inne okoliczności uniemożliwiające 

zachowanie stabilnej pozycji podczas pracy. 
2. W nocy, w warunkach gęstej mgły lub przy ograniczonej widoczności. 
3. Podczas burz, wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów lub w każdych 

innych warunkach, gdy praca z urządzeniem nie jest bezpieczna. 
f. Przed pierwszym uruchomieniem należy uzyskać przeszkolenie od 

doświadczonego użytkownika w zakresie obsługi produktu. 
g. Brak snu, przemęczenie i znużenie powodują spadek uwagi, co z kolei może 

prowadzić do wypadków i obrażeń ciała. Ograniczyć ciągłą pracę z urządzeniem 
do 10 minut i zapewnić 10-20 minut odpoczynku między sesjami. Oprócz tego 
należy próbować ograniczyć całkowity czas pracy do nie więcej niż 2 godzin. 

h. Pamiętać, aby niniejszą instrukcję obsługi przechowywać zawsze w pobliżu, aby 
szybko wrócić do niej, gdy pojawi się jakaś wątpliwość. 
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1. Zawsze pamiętać, aby instrukcję obsługi przekazać przy sprzedaży, wynajmie lub innym 
przeniesieniu własności produktu. 

2. Nigdy nie wolno pozwolić, aby produkt obsługiwało dziecko lub osoba nie będąca w stanie 
zrozumieć informacje zawarte w tej instrukcji obsługi. 

 
 ODZIEŻ I SPRZĘT ROBOCZY 

a. Podczas pracy z urządzeniem należy nosić odpowiednią odzież i sprzęt 
ochronny wymieniony poniżej.  
 
(1) Kask 
(2) Okulary ochronne i ochraniacz twarzy 
(3) Grube rękawice robocze 
(4) Buty robocze o nieślizgających się podeszwach 
(5) Ochronniki uszu 
 

b. Ponadto należy nosić ze sobą: 
 

1. Dodatkowe wymagane narzędzia. 
2. Odpowiednio zabezpieczone paliwo. 
3. Dodatkowe ostrze. 
4. Sprzęt do zabezpieczenia terenu (sznur, znaki ostrzegawcze). 
5. Gwizdek (do współpracy lub w wypadkach zagrożenia). 
6. Toporek lub piła (do usuwania przeszkód). 
 

c. Nigdy nie używać produktu nosząc spodnie o luźnych nogawkach, sandały 
lub będąc boso. 

  
 PALIWO 
 

a. Silnik urządzenia działa na mieszance paliwowej, która zawiera wysoko 
łatwopalną benzynę. Nigdy nie przechowywać lub napełniać zbiorników z 
paliwem w miejscu, gdzie znajduje się piec, kominek, iskry elektryczne, iskry 
spawalnicze lub inne źródło ciepła lub ognia, które może spowodować zapłon 
paliwa. 

b. Palenie podczas pracy z urządzeniem lub uzupełniania jego zbiornika paliwa jest 
bardzo niebezpieczne. Przez cały czas należy trzymać zapalone papierosy z 
dala od produktu. 

c. Przed rozpoczęciem procedury napełniania zbiornika należy zawsze najpierw 
wyłączyć silnik a następnie uważnie rozejrzeć się, czy nigdzie nie ma żadnego 
otwartego ognia lub iskier. 

d. W razie wystąpienia wycieku podczas uzupełniania suchą ściereczką usunąć 
rozlane paliwo przed ponownym uruchomieniem silnika. 

e. Po uzupełnieniu paliwa zamknąć wlew korkiem i przed włączeniem silnika 
przenieść urządzenie w miejsce położone co najmniej 3 metry dalej. 
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 DO SPRAWDZENIA PRZED PRACĄ 
 
a. Przed rozpoczęciem pracy rozglądnąć się uważnie i przeanalizować kształt obszaru i rodzaj 

trawy do skoszenia oraz ewentualne przeszkody. W razie możliwości przeszkody usunąć. 
b. Obszar w promieniu 15 m od operatora uważa się za strefę zagrożenia, do której nikomu nie 

wolno wchodzić, gdy urządzenie pozostaje w użyciu. Dodatkowo, w razie konieczności, strefę 
należy zaznaczyć specjalną linką ostrzegawczą i oznaczeniami. W razie prowadzenia prac 
jednocześnie przez dwie i więcej osób zawsze sprawdzać, czy i gdzie obecnie znajdują się te 
osoby, aby zapewnić odpowiednią odległość miedzy nimi.  

c. Upewnić się, że nie ma żadnych luźnych śrub lub wkrętów, przecieków, 
pęknięć, złamań lub innych problemów, które mogłyby uniemożliwiać 
bezpieczną pracę. Zwłaszcza sprawdzić prawidłowość ostrzy lub złączy, 
za pośrednictwem których ostrza są zamocowane do urządzenia. 

d. Nigdy nie używać ostrzy, które są zniekształcone, spaczone, 
pęknięte, ułamane lub w inny sposób zniszczone. 

e. Ostrze utrzymywać zawsze naostrzone. 
f. Sprawdzić, czy śruba mocująca ostrze jest prawidłowo zamontowana i 

ostrze obraca się bez nietypowego dźwięku. 
 
 
 
 
 ZALECENIA DOTYCZĄCE URUCHAMIANIA SILNIKA 

1. Upewnić się, że w promieniu 15 m lub mniej od urządzenia nie ma żadnych przeszkód. 
2. Umieścić urządzenie na płaskim i czystym podłożu i mocno 

przytrzymać, aby ostrza lub manetka przepustnicy nie stykały się z 
żadnymi przeszkodami podczas uruchamiania silnika. 

3. Przy uruchamianiu silnika manetka musi się znajdować w 
ustawieniu jałowym. 

4. Jeśli po uruchomieniu silnika ostrza nie przestają się obracać 
nawet po całkowitym cofnięciu manetki, wyłączyć silnik i sprawdzić 
żyłkę manetki i inne komponenty. 

 
 

 
 ZAPOBIEGANIE „ODBICIOM” 
Gdy obracające się ostrze napotka jakiś twardy obiekt w krytycznym miejscu, może dojść do 
niebezpiecznego i gwałtownego „odbicia”. W jego wyniku operator może stracić kontrolę nad 
urządzeniem, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub utratę życia. 
Należy unikać odbicia i ściśle przestrzegać podanych niżej zaleceń bezpieczeństwa. 
 

1. Przed rozpoczęciem pracy oczyścić miejsce i usunąć trawę wokół przeszkód. 
2. Podczas pracy z urządzeniem nie trzymać innych części składowych poza rączką. 
3. Podczas pracy nie spuszczać wzroku z elementu tnącego. W razie takiej potrzeby przestawić 

manetkę w ustawienie jałowe. 
4. Podczas pracy nie zbliżać urządzenia do swoich stóp ani nie unosić powyżej pasa. 
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 TRANSPORT 
1. Wyłączyć  urządzenie  i  odłączyć  kapturek  świecy  zapłonowej  przed  transportem     

urządzenia  w  dowolne miejsce.  
   2.  Zamontować wszelkie osłony, jeśli dostarczono z urządzeniem do transportu.  
   3.  Zawsze transportować produkt trzymając go za uchwyt.  
   4.  Produkt należy chronić przed silnymi uderzeniem i wibracjami, jakie mogą występować podczas  
        transportu samochodowego.  
   5.  Zabezpieczyć  produkt,  aby  zapobiec  jego  wyśliźnięciu,  upadkowi,  wylaniu  się  paliwa,   
        uszkodzeniom  lub uszkodzeniom ciała osób znajdujących się w pobliżu. 
   6.  Upewnić się, że założona jest właściwa osłona ostrza. 
   7.  Transportując urządzenie pojazdem zamocować je mocno za pomocą sznura. Nie przewozić  
         rowerem lub motocyklem, gdyż jest to niebezpieczne. 
 
 BEZPIECZNA OBSŁUGA 
 

1. Urządzenie mocno trzymać za rączkę obiema rękoma. W razie przerwania pracy umieścić 
manetkę w ustawieniu jałowym. 

2. W każdych warunkach starać się utrzymywać stabilną i równą postawę podczas pracy. 
3. Utrzymywać prędkość silnika na poziomie niezbędnym do wykonywania cięcia i nie 

zwiększać prędkości powyżej poziomu koniecznego. 
4. Jeśli podczas pracy ostrza łapią trawę, istnieje konieczność sprawdzenia urządzenia lub 

uzupełnienia poziomu paliwa, należy zawsze wyłączyć silnik. 
5. Jeśli dojdzie do kontaktu ostrza z twardym przedmiotem jak np. 

kamień, należy natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić, czy z ostrzem 
jest wszystko w porządku. W razie potrzeby wymienić ostrze na nowe.  

6. Jeśli podczas pracy rozlegnie się czyjeś zawołanie, należy zawsze 
wyłączyć silnik przed odwróceniem się. 

7. Nie wolno dotykać świecy zapłonowej lub jej przewodu, gdy silnik 
pracuje, ponieważ może to spowodować porażenie prądem 
elektrycznym. 

8. Nigdy nie dotykać tłumika, świecy zapłonowej lub innych części 
metalowych działającego silnika lub bezpośrednio po jego wyłączeniu. 
Może to spowodować poważne poparzenia. 

9. Po zakończeniu cięcia w jednym miejscu w celu kontynuowania w 
innym wyłączyć silnik i obrócić urządzenie tak, aby ostrze znajdowało 
się z dala od ciała. 

 
 
 
 BEZPIECZNA KONSERWACJA 
 
1. Konserwację i czynności kontrolne opisane w niniejszej instrukcji obsługi przeprowadzać w 

regularnych odstępach czasu. Jeśli jakieś części muszą być wymienione lub przeprowadzone 
prace konserwacyjne lub naprawcze nieopisane w niniejszej instrukcji obsługi, prosimy 
skontaktować się z przedstawicielem najbliższego autoryzowanego dystrybutora. 

2. W żadnym wypadku nie należy nigdy rozbierać urządzenia lub przerabiać go w żaden sposób. 
Takie postępowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia podczas pracy lub 
nieprawidłowe funkcjonowanie. 

3. Zawsze pamiętać, aby przed przystąpieniem do wykonania jakichkolwiek prac konserwacyjnych 
lub procedur kontrolnych wyłączyć silnik. 

4. Do ostrzenia, zdejmowania lub ponownego mocowania ostrza używać odpowiednich narzędzi i 
sprzętu, aby uniknąć obrażeń. 

5. Przy wymianie ostrza lub innych części albo przy wymianie oleju lub smarów zawsze należy 
używać tylko tych produktów, które zostały zatwierdzone do użytku z urządzeniem.  



10 
 

6. MONTAŻ 

 SILNIK I GŁÓWNA OSŁONA WAŁKA 

Wyrównać uchwyt ze zbiornikiem paliwa przy użyciu 4 dołączonych 

śrub gniazdkowych. Jednakową siłą zabezpieczyć połączenie. (F1) 

(1) Zbiornik paliwa 

(2) Śruba 

(3) Główna osłona wałka 

 

 

 

 RĄCZKA 

1. Poluzować cztery śruby na wsporniku rączki. (F2) 

2. Włożyć prawą (manetka zamocowana) część rączki do wspornika i 

mocno dokręcić śruby. (F2) 

(1) Wspornik rączki 

(2) Prawa część rączki 

(3) Śruba 

(4) Lewa część rączki 

(5) Do silnika 

 

 

 OSŁONA GŁOWICY 

Przyłączyć osłonę głowicy do obudowy mechanizmu napędowego i 

mocno zamocować zaciskiem i dwiema śrubami (M5*25). (F3) 

(1) Śruba 

(2) Zacisk 

(3) Główna osłona wałka 

(4) Osłona głowicy 
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 INSTALACJA OSTRZA  
1. Na wałku napędowym przekładni kątowej umieścić podkładkę centrująca (5). 
2. Na wałek nałożyć nóż tnący (4), znakami w stronę obudowy napędu, i dokładnie dopasować 

otwór pośrodku ostrza do części wystającej na oprawie. 
3. Na wałku napędowym umieścić podkładkę dociskową (3) zewnętrzną stroną pustą do ostrza. 
4. Na wałek napędowy nałożyć podkładkę ślizgową (2),dołączoną nakrętką (1) dokręcić 

zmontowany zespół tnący, uprzednio blokując wałek napędowy kluczem imbusowym.  
 

(1) Nakrętka (lewy gwint) 

(2) Podkładka ślizgowa 

(3) Podkładka dociskowa 

                                                              (4) Ostrze 

(5) Podkładka centrująca 

(6) Przekładnia kątowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSTALACJA GŁOWICY ŻYŁKOWEJ (OPCJA)  
1. Na wałek napędowy nałożyć podkładkę centrującą (2) 
2. Zablokować wałek napędowy za pomocą klucza imbusowego. 
3. Dokręcić głowicę żyłkową 
 
(1) Głowica żyłkowa (lewy gwint) 
(2) Podkładka centrująca  
(3) Przekładnia kątowa 
 

UWAGA 

Uważać, aby nie zagubić śrub i podkładek. 
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6. PALIWO 
 

OSTRZEŻENIE 

 

☆ Benzyna jest wysoce łatwopalna. Unikać palenia papierosów i zbliżania 

płomieni lub iskier. 

☆ Przed uruchomieniem silnika usunąć ściereczką wszystkie pozostałości 

wycieków. 

☆ Przed uzupełnieniem poziomu paliwa zatrzymać silnik i odczekać, aż się 

ochłodzi. 

☆ Nie zbliżać otwartego ognia w pobliże miejsc manewrowania lub składowania 

paliwa. 
 

WAŻNE 

☆ Nie wolno stosować oleju do silnika 4-suwowego lub chłodzonego wodą silnika dwusuwowego, 

gdyż może to spowodować zanieczyszczenie świecy zapłonowej, zatkanie szczeliny wylotowej lub 
utknięcie tłoka.  

☆ Mieszanki paliwowe nieużywane przez miesiąc lub dłużej mogą się przyczyniać do blokowania 

gaźnika lub nieprawidłowej pracy silnika. Paliwo, które pozostało po pracy należy umieścić w 
hermetycznie zamkniętym pojemniku i przechowywać w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu. 
 
 

Mieszać benzynę o standardowej klasie (ołowiową lub bezołowiową bez 
alkoholu) z olejem silnikowym o sprawdzonej jakości do użytku w 
chłodzonych powietrzem silnikach dwusuwowych. 
 
ZALECANA PROPORCJA MIESZANKI 
BENZYNA 25 : OLEJ 1 

 
 
7. OBSŁUGA 
 
 URUCHAMIANIE SILNIKA 
 

OSTRZEŻENIE 

☆  Przed uruchomieniem silnika dokonać przeglądu całego urządzenia. Sprawdzić, czy nie ma 

żadnych luźnych połączeń, wycieków paliwa a także czy moduł tnący jest prawidłowo mocno 
zainstalowany. 

☆  Umieścić urządzenie na stabilnym i równym podłożu. Głowica 

musi się znajdować z dala od wszelkich obiektów. 
 
1. Przekręcić korek wlewu paliwa, aby upewnić się, że jest 

zamontowany prawidłowo (F8) 
(1) Korek wlewu 
(2) Zbiornik paliwa 

2. Przesunąć dźwignię ssania w położenie zamknięte. (F9)  
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(1) Dźwignia ssania 
(2) Zamknięcie 
(3) Otwarcie 

 
 
 
 
 

3. Ustawić w(y)łącznik na manetce w pozycji start. 
 

4. Ustawić manetkę w położenie początkowe. (F10) 
(1) Bieg jałowy 
(2)  Uruchomienie (otwarcie 1/3-1/2) 
(3) Pełne otwarcie 
 
 

 
5. Nacisnąć kilkakrotnie pompkę paliwową do momentu, aż w przewodzie 

powrotnym pojawi się paliwo.  
6. Mocno trzymając urządzenie, należy powoli pociągnąć linkę rozrusznika 

do momentu wyczucia lekkiego oporu, a następnie mocno pociągnąć za 
linkę rozrusznika. (F11) 

7. Po uruchomieniu stopniowo zamknąć ssanie. 
8. Odczekać 2-3 minuty, aby silnik się rozgrzał. 
 
 
 ZATRZYMANIE SILNIKA 
1. Zmienić ustawienie manetki w położenie do pracy na biegu jałowym. 
2. Ustawić w(y)łącznik na manetce w pozycji stop. 

 
 ZAKŁADANIE UPRZĘŻY (F12) 
1. Założyć dołączoną uprząż. (F12) 
2. Włączyć silnik, ustawić manetkę w położenie najniższej prędkości 

obrotowej silnika i przymocować urządzenie do haka na uprzęży. 
3. Wyregulować długość paska tak, aby w pozycji roboczej ostrze 

znajdowało się równolegle do podłoża. Wsunąć dodatkową część 
paska na klamrze, co pozwoli zapobiec zaplątaniu. 
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 CIĘCIE 
 
PRACA Z OSTRZEM METALOWYM 
 
 

☆ Zawsze ciąć prowadząc głowicę od prawej strony do lewej. 

☆ Ostrze tnie najlepiej do punktu położonego ok. 1/3 od krawędzi. 

Wykorzystywać to miejsce do cięcia gęstych krzewów i grubych 
zarośli. Do cięcia młodej trawy używać miejsca ok. 2/3 od 
końcówki ostrza. 

☆ Dostosować prędkość cięcia do obiektów. Młodą trawę ciąć na 

średniej prędkości, krzewy lub grube zarośla na dużej prędkości. 
 
 
(1) Do gałęzi i drzew 
(2) Do trawy i zarośli 
(3) Kierunek cięcia 
(4) Kierunek obrotów 
 

WAŻNE 

Praca na mniejszych prędkościach sprawia, że zarośla i gałęzie 
łatwiej przylegają do ostrza a wał napędowy i sprzęgło szybciej się 
zużywają. 
 

 
PRACA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ 

☆ Praca z urządzeniem z zainstalowanym modułem do cięcia żyłką pobiera dużo mocy. Należy 

zauważyć, że prędkość obrotowa silnika w tym trybie powinna wynosić połowy prędkości silnika 
jak podczas pracy z ostrzem tnącym. 

☆ Ten tryb cięcia wykorzystuje do cięcia obracającą się żyłkę nylonową. Cięcie trawy całą 

długością żyłki powoduje spadek prędkości obrotowej wskutek oporu oraz nieprawidłowe 
przycięcie. Wyczuwając bardzo duży opór należy odsunąć żyłkę od powierzchni trawy, zwiększyć 
prędkość cięcia i przycinać za jednym razem niewielką ilość trawy. 

☆ Cięcie poprzez prowadzenie urządzenia w przeciwnym kierunku (od lewej do prawej) powoduje 

wyrzucanie pozostałości z dala od ciała. Można w ten sposób uniknąć zabrudzenia ubrania. 
 
 

9. KONSERWACJA 
 
Dla utrzymywania kosy spalinowej w dobrym stanie, przeprowadzaj okresowe kontrole i konserwacje. 

W przypadku natrafienia na skomplikowany problem, skontaktuj się z dostawcą. Zalecamy, by 

przynajmniej raz w roku przekazywać kosę spalinową do kontroli i konserwacji do autoryzowanego 

serwisu lub dostawcy.  

KONTROLA CODZIENNA  
 

 Sprawdź, czy zęby ostrza są ostre.  

 Sprawdź, czy nas ostrzu nie ma pęknięć lub mimośrodowości.  

 Sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są pewnie dokręcone i czy ostrze jest pewnie 
zamocowane.  

 Sprawdź, czy świeca zapłonowa i filtr powietrza nie są zanieczyszczone.  
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SMAROWANIE PRZEKŁADNI (rys. 24)  
 

 Po pierwszych godzinach pracy, a następnie po 
każdych 100 godzinach pracy wciśnij smar do 
przekładni kątowej, postępując następująco:  

 Odkręć zaślepkę smarowania i wprowadź do 
otworu smarowania 5 do 10 ml smaru.  

 Zalecamy, by używać naszego oryginalnego 
smaru. Jeżeli nie jest dostępny, używaj smaru 
litowego EP-2 lub równoważnego.  

 Po wciśnięciu smaru, upewnij się, że zaślepka 
jest pewnie zamocowana.  

 

Ostrzenie OSTRZA (rys. 25)  
 

 Przystępując do ostrzenia ostrza, włóż rękawice 
ochronne, by się nie skaleczyć.  

 Dla wydajnej pracy, ostrza powinny być zawsze 
ostre.  

 Tępe ostrze zmniejsza wydajność i może 
uszkodzić silnik.  

 Dla uniknięcia pękania zębów, zachowaj 
promień około 2 mm przy ich podstawie.  

 Utrzymuj ostrze dobrze wyważone, bez 
odchyleń.  

  

 

 

 

 
 
 
Kontrola odpowietrznika korka zbiornika (rys. 26)  

 Odpowietrznik jest zainstalowany w korku. Jeśli 
rurka odpowietrznika jest zatkana paliwo nie 
będzie wpływać do gaźnika powodując problemy z 
uruchomieniem i praca silnika. Upewnij się, ze 
rurka odpowietrznika nie jest zatkana, oraz że 
zespół odpowietrznika jest prawidłowo 
zamontowany w korku. 
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Czyszczenie filtra paliwa (rys. 27, 28)  

Zdejmij dławik ze zbiornika paliwa. Wyciągnij rurkę  

paliwową ze zbiornika paliwa, a następnie zdejmij   

filtr paliwa z rurki. Wyczyść filtr paliwa w kąpieli  

łatwopalnego rozpuszczalnika. Przed zainstalowaniem 

wysusz.  

Uwaga: Jeżeli paliwo nie przepływa lepiej przez  
wyczyszczony filtr, wymień filtr na nowy. 
 

WAŻNE 

Zatkany filtr paliwa może spowodować słabe przyspieszenie obrotów silnika. 
 
 
 FILTR POWIETRZA 
Czyszczenie elementu filtra powietrza (rys. 29, 30)  

Wyciągnij filtr powietrza z podstawy, i wymyj w  

kąpieli łatwopalnego rozpuszczalnika. Przed  

zainstalowaniem nasącz go w oleju do silników  

2-suwowych i wyciśnij.  

PRZESTROGA: Konieczna jest częstsza obsługa,  

gdy silnik pracuje w stanie dużego zapylenia.  

 
 

WAŻNE 

Zatkany filtr powietrza może wpłynąć na zwiększenie zużycia paliwa przez urządzenie w trakcie 
pracy. 
 
Praca bez zainstalowanego filtra powietrza lub ze zniekształconym wkładem szybko doprowadzi do 
uszkodzenia silnika. 
 
 
 
 

 ŚWIECA ZAPŁONOWANA 
Wyjąć i skontrolować świecę zapłonową. Oczyścić elektrody szczotką, jeśli 
to konieczne.  
Przerwę iskrową powinno się nastawić na 0,6 – 0,7 mm. (F 15) 
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 ODPOWIETRZNIK CHŁODZENIA POWIETRZA WLOTOWEGO 

☆ Sprawdzić odpowietrznik chłodzenia powietrza wlotowego i obszar wokół żeberek chłodzących 

cylindra. Usunąć wszelkie nagromadzone zabrudzenia.  
 
 

WAŻNE 

 

☆ Należy zdawać sobie sprawę, że niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować 

przegrzanie tłumika, a to w konsekwencji może prowadzić do zapalenia się urządzenia 
 

 
 
 REGULACJA GAŹNIKA 

WAŻNE 

Nieprawidłowa regulacja może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Jeśli silnik pracuje 
niewłaściwie po regulacji gaźnika, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt 
zakupiono. 
 
 
 ŚRUBA REGULACYJNA BIEGU JAŁOWEGO (F17) 
 

Śruba służy do regulacji obrotów silnika, gdy manetka znajduje się w 
ustawieniu prędkości najniższej. Przekręcenie śruby w prawo 
powoduje wzrost, a w lewo spadek obrotów. Ponowną regulację 
należy przeprowadzić, gdy ostrze nie przestaje się obracać lub silnik 
nie zatrzymuje się po całkowitym powrocie manetki do pozycji 
początkowej. Do prawidłowego wyregulowania obrotów silnika 
potrzebny jest obrotomierz, jeżeli nie posiadasz obrotomierza zgłoś 
się do autoryzowanego serwisu.  
 
(1) Śruba do regulacji biegu jałowego 
(2) Wysoki 
(3) Niski 
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KONSERWACJA PRZED PRZECHOWYWANIEM 
1. Usunąć zabrudzenia z urządzenia. Sprawdzić, czy żadna część nie jest uszkodzona. W 

razie stwierdzenia nieprawidłowości naprawić przed kolejnym użyciem. 
2. Spuścić paliwo ze zbiornika. Poluzować śrubę spustową kabiny pływakowej i usunąć 

paliwo. Silnik uruchomić i odczekać, aż przestanie działać.  
3. Wyjąć świecę zapłonową i wpuścić do silnika dwusuwowego 1-2 cm3 oleju. Pociągnąć za 

linkę rozrusznika 2-3 razy, na powrót włożyć świecę i pozostawić w pozycji skurczonej. 
4. Na części metalowe, takie jak żyłka przepustnicy, nałożyć olej antykorozyjny. Nałożyć 

osłonę na ostrze i przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, aby chronić przed 
wilgocią.  

 
PRZECHOWYWANIE   

1. Ta sama benzyna nie może pozostawać w zbiorniku dłużej, niż przez okres jednego  
miesiąca.  

2. Dokładnie oczyść kosiarkę i przechowuj ją w suchym miejscu w zadaszonym 
pomieszczeniu.  

3. Nigdy nie przechowuj kosiarki z paliwem w zbiorniku w budynku, w którym może ona 
mieć kontakt z iskrą lub płomieniem.  

4. Aby ograniczyć ryzyko pożaru zadbaj, by w pobliżu silnika, tłumika i komory akumulatora 
nie znajdowała się trawa, liście, ani nadmiar smaru.  

5. Zbiornika paliwa nie należy opróżniać w pomieszczeniu.  
6. Zachowaj ostrożność podczas ustawiania maszyny, by palce nie utknęły pomiędzy 

poruszającym się ostrzem, a nieruchomymi elementami urządzenia.  
7. Zadbaj, by maszyna ostygła przez co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem jej 

przechowywania.   
  
ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA   
Przez wzgląd na ochronę środowiska zaleca się przestrzeganie następujących zasad:  

1. Korzystaj wyłącznie z czystej benzyny bezołowiowej.  
2. Zawsze używaj lejka i/lub kanistra z kontrolą poziomu w celu uniknięcia rozlania paliwa 

po przepełnieniu zbiornika.  
3. Nie nalewaj paliwa do pełna.  
4. Nie przelewaj oleju silnikowego.  
5. Zmieniając olej upewnij się, że cały wykorzystany olej został zebrany. Unikaj rozlewania. 

Oddaj zużyty olej do punktu recyklingu.  
6. Nie wylewaj zużytego filtra oleju do kosza. Oddaj go do punktu recyklingu.  
7. Wymień wadliwy tłumik. Przeprowadzając naprawy zawsze używaj oryginalnych części 

zamiennych.  
8. Korzystaj z pomocy specjalisty ilekroć gaźnik wymaga ustawienia.  
9. Czyść filtr powietrza zgodnie z zaleceniami.  
10. Urządzenie, które wymaga wymiany po wielu latach użytkowania lub jest już 

niepotrzebne należy zwrócić dystrybutorowi w celu dokonania recyklingu.  
  
POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI MASZYNAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA.   
Jeżeli któregoś dnia dojdziecie Państwo do wniosku, że Wasze urządzenie wymaga wymiany 
lub nie jest Wam już potrzebne, pamiętajcie o ochronie środowiska i utylizujcie w sposób 
bezpieczny dla środowiska naturalnego, zgodny z lokalnymi przepisami. Niektóre autoryzowane 
Punkty Serwisowe i punkty sprzedaży przyjmują stary sprzęt i utylizują go w sposób bezpieczny 
dla środowiska.   
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9. SPECYFIKACJA 
 

Typ Podkaszarka 
spalinowa 

Kosa spalinowa Kosa spalinowa 

Model BC 260A-3 BC 415-3B BC 520-3B 

Typ uchwytu Delta Oburęczny Oburęczny 

Waga sucha bez przystawki 
tnącej (Kg) 

4,65 7,5 7,5 

Kierunek obrotów 
noża/głowicy tnącej 

Zgodny z ruchem 
wskazówek zegara 

Przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara  

Przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara 

Przystawka 
tnąca (mm) 

Nóż tnący  
3-zębny 

- 255 255 

Głowica tnąca 350 420 420 

Typ silnika Dwusuwowy, benzynowy silnik o pojedynczym cylindrze 
chłodzony powietrzem 

Pojemność silnika (cm³) 25,4 42,7 51,7 

Pojemność zbiornika  
paliwa (L) 

0,65 1,2 1,2 

Moc maksymalna  
silnika (kW) ISO8893 

1,05 1,2 1,45 

Obroty maksymalne 
silnika/wału (min¯¹) 

7800 9000 9000 

Obroty biegu  
jałowego (min¯¹) 

3000 +/-200 2800 +/-200 2800 +/-200 

Maksymalne 
obroty 
przystawki 
tnącej (obr/min) 

Nóż tnący 
 

- 6800 6800 

Głowica 
tnąca 

5800 6200 6200 

Paliwo Mieszanka benzyny i oleju do silników dwusuwowych (w stosunku 25:1) 

Poziom 
wibracji 
(m/s²) 
(patrz ad.1) 

Lewy 5,54 przedni 6,10 7,16 

Prawy 5,31 tylni 7,78 6,77 

Poziom 
ciśnienia 
akustycznego 
(patrz ad.2) 

Nóż tnący - 90,21 91,7 

Głowica 
żyłkowa 

93,8 92,3 92,3 

Zmierzony poziom mocy 
akustycznej Lwa 

113 109,79 108,4 

Gwarantowany poziom 
mocy akustycznej Lwa 

114 114 114 

UWAGA. Niektóre wartości w tabeli powyżej mogą być podane w przybliżeniu  
 
Ad.1  Równoważne poziomy drgań uchwytów  (ahveq), zostały zmierzone zgodnie z normą  
EN ISO 22867. 
Odnotowane dane  poziomu wibracji mają typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie 
standardowe) w wysokości K = 1,5 m/s2 
 
 
UWAGA: Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy urządzeń wyżej wymienionych. W razie 
zaistnienia niewielkich różnic, technologia i zastosowanie zależy od urządzenia głównego. 




