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Uwaga ! Przed uruchomieniem glebogryzarki prosimy dokładnie zapoznać się 

instrukcją glebogryzarki. Podczas pracy bezwzględnie przestrzegać zasad 
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Wprowadzenie 

Dziękujemy za zakup glebogryzarki VEGA. Jesteśmy przekonani że spełni ona państwa oczekiwania. 

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zasadami 

bezpieczeństwa. Jeśli nie rozumiecie Państwo jakichkolwiek zapisów prosimy zwrócić się do 

sprzedawcy, serwisu lub producenta w celu ich wyjaśnienia. 

W związku z programem ulepszania swoich wyrobów producent zastrzega sobie prawo do 

wprowadzenia zmian technicznych oraz dotyczących wyposażenia urządzenia. 

Niektóre ilustracje i opisy zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter podglądowy i mogą w 

niektórych szczegółach różnić się od oryginału. 

 

 

Przeznaczenie: 

Glebogryzarka VEGA VT-55 przeznaczona jest do amatorskich prac związanych ze spulchnianiem i 

uprawą wierzchniej warstwy gleby w ogrodach. Jakiekolwiek próby modyfikacji lub adaptacji do 

innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi celów są niebezpieczne i stanowczo zabronione, 

powodują utratę gwarancji.  
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Piktogramy i naklejki ostrzegawcze umieszczone na maszynie oraz w instrukcji obsługi.  

Uwaga! 

Piktogramy i napisy ostrzegawcze należy utrzymywać w czystości. 

W przypadku utraty czytelności lub zagubienia należy nowe nabyć 

u importera i nakleić w miejscu gdzie były umieszczone poprzednio. 

 

Informacje i symbole dotyczące bezpieczeństwa. 

Należy zwrócić szczególna uwagę na zapisy instrukcji obsługi poprzedzone słowami: 

NIEBEZPIECZEŃSTWO  - nie zastosowanie się do zaleceń poprzedzonych tym znakiem spowoduje 

obrażenia ciała lub śmierć operatora lub osób postronnych. 

OSTRZEŻENIE -  nie zastosowanie się do zaleceń poprzedzonych tym znakiem może spowodować 

obrażenia ciała lub śmierć operatora lub osób postronnych. 

UWAGA -  Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do poważnych  uszkodzenia urządzenia.  

  

Każda  z  informacji  określa  rodzaj  niebezpieczeństwa,  możliwe  następstwa  podjętych  czynności  

oraz  zakres czynności pozwalających uniknąć obrażeń lub je ograniczyć.  

  

     

Miejsce umieszczenia: osłona noży (po prawej stronie silnika) 

       1.    2.    3.      4.    5.  

 

1 – Utrzymuj osoby postronne z dala od urządzenia 

2 – Uwaga !  Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi 

3 – Niebezpieczeństwo wirujące noże trzymaj nogi z daleka 

4 – Uwaga ! Wysoka temperatura 

5 – Oznaczenie wlewu paliwa 

Miejsce umieszczenia :  na osłonie noży 

Miejsce umieszczenia : 4-5 na silniku  
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TABLICZKA ZNAMIONOWA 

Miejsce umieszczenie: na ramie urządzenia. 

 Nazwa 

 Model 

  Numer seryjny urządzenia 

        Moc silnika w kW 

 Szerokość robocza glebogryzarki 

        Waga netto glebogryzarki w kg 

            Rok produkcji 

                                                                                Nazwa i adres producenta 

 

  

UWAGA! GLEBOGRYZARKA DOSTARCZONA JEST BEZ OLEJU! 

 

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WLAĆ OLEJ PRZED PIERWSZĄ PRÓBĄ URUCHOMIENIA SILNIKA, W 

PRZECIWNYM WYPADKU SILNIK ULEGNIE ZATARCIU. 

 

Zasady bezpieczeństwa. 
 

1. Zalecenia ogólne 

Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zapoznaj się z prawidłowym sposobem obsługi glebogryzarki. 

- Osobom poniżej 16 roku życia oraz nie znającym zasad bezpiecznej i prawidłowej obsługi, nie wolno  

  używać glebogryzarki. 

- Nie wolno pracować glebogryzarką, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci, a także  

  zwierzęta. 

- Naucz się szybko wyłączać urządzenie i zatrzymywać silnik  w nagłej potrzebie. 

- Pamiętaj, że operator jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone innym osobom lub ich  

  mieniu. 

- Osoby będące pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub leków opóźniających szybkość  

  reakcji i zakłócających ocenę sytuacji absolutnie nie mogą obsługiwać urządzenia. 

- Pamiętaj że nie wolno zmieniać lub demontować żadnego z elementów wyposażenia glebogryzarki  

  (urządzenia sterujące, osłony, itp.). 

- Praca urządzeniem może być wyczerpująca, rób przerwy podczas pracy. 

- Instrukcję obsługi należy przechowywać w taki sposób aby mieć do niej łatwy dostęp. Pamiętaj aby  

  instrukcję obsługi przekazać przy sprzedaży , wynajmie lub innym przeniesieniu własności produktu. 

  INSTRUKCJA OBSŁUGI JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ  WYPOSAŻENIA URZĄDZENIA. 

2. Przygotowanie do pracy glebogryzarką 

 - Podczas pracy glebogryzarką noś obuwie ochronne i długie spodnie. Nigdy nie pracuj boso lub w  

   sandałach. 

 - Noś odpowiednie, dopasowane ubranie. Elementy luźnego ubrania mogą zostać pochwycone przez    

   ruchome części maszyny powodując obrażenia operatora. Zwiąż długie włosy. 

OSTRZEŻENIE!  Benzyna jest łatwopalna, a jej opary wybuchowe! 
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-  Przechowuj benzynę tylko w przewidzianych do tego zbiornikach.  

-  Uzupełniaj paliwo na wolnym powietrzu, w dobrze wentylowanych miejscach, z dala od źródeł   

   ognia, iskier  i wysokiej temperatury, nie pal podczas nalewania paliwa. 

-  Przy nalewaniu benzyny lub oleju zachowaj szczególną troskę o ochronę środowiska i wszelkie   

   plamy zetrzyj natychmiast. 

-  Benzynę należy wlewać przed uruchomieniem silnika. 

-  Nie wolno używać urządzenia w zamkniętych słabo wentylowanych pomieszczeniach lub miejscach   

  ze względu na niebezpieczeństwo poważnego lub śmiertelnego zatrucia gromadzącym się tlenkiem  

  węgla i ryzyko wybuchu oparów paliwa. 

- W czasie pracy silnika lub gdy jest on gorący nie wolno otwierać wlewu zbiornika paliwa ani   

  napełniać zbiornika paliwa. 

- Jeśli zachodzi konieczność uzupełnienia paliwa w trakcie pracy wyłącz silnik i odczekaj kilka minut aż   

  wystygnie. 

- Tłumik, rura wydechowa oraz jej okolice mogą się nagrzewać do wysokich temperatur. Ryzyko   

  poparzenia zachowaj ostrożność. 

- OSTRZEŻENIE ! Zabrania się dotykania rury wydechowej ze względu na niebezpieczeństwo  

  oparzenia. 

- Przenoś wszystkie zbiorniki paliwa szczelnie zamknięte. 

- Starannie sprawdź teren na który będziesz pracował i usuń wszelkie kamienie, kawałki drutu i tym      

  podobne obiekty mogące uszkodzić maszynę lub zranić operatora i osoby postronne. 

- Przed użyciem, należy zawsze obejrzeć glebogryzarkę i sprawdzić czy noże, osłony,  

  śruby mocujące i cały zespół glebogryzarki nie są zużyte lub uszkodzone. Jeśli stwierdzisz   

  jakiekolwiek uszkodzenia nie przystępuj do pracy. Przed przystąpieniem do pracy usuń ewentualne  

  usterki i uszkodzenia. 

- Przed przystąpieniem do pracy upewnij się że wszystkie elementy sterujące urządzenia są sprawne i   

  działają prawidłowo. 

- Użytkownik glebogryzarki musi ocenić wszelkie rodzaje zagrożeń i ryzyk związanych z uprawianą 

glebą i podjąć wszelkie działania zapewniające mu bezpieczeństwo. 

3. Użytkowanie 

- Praca glebogryzarką bez stosowania kompletnych osłon noży jest stanowczo zabroniona. 

- Używaj glebogryzarki tylko podczas dnia lub przy dobrym oświetleniu. 

- Podczas uruchamiania i pracy urządzenia trzymaj stopy i dłonie z dala od ostrzy i innych ruchomych   

  elementów urządzenia. 

- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na twardym i kamienistym podłożu.  

  Maszyna może wtedy szarpać i podskakiwać, oraz odrzucać grudy ziemi i kamienie. 

- Szczególnie uważaj podczas pracy w terenie, gdzie występują korzenie. Mogą  się one wkręcić w   

  noże robocze i zablokować je. 

- Przed przemieszczeniem glebogryzarki za pomocą koła podporowego wyłącz silnik i poczekaj do  

  zatrzymania się noży. 

- Niedopuszczalna jest praca silnika spalinowego w pomieszczeniach zamkniętych, w których mogą  

   gromadzić się szkodliwe spaliny. NIEBEZPIECZEŃSTWO  zatrucia! 

- Nie używaj glebogryzarki, gdy uszkodzona jest obudowa lub blacha osłonowa lub jakikolwiek inny  

  element. 

- Uruchamiaj silnik ostrożnie, zgodnie z instrukcją obsługi. 

- Glebogryzarka przeznaczona jest do pracy na płaskim terenie. Nie pracować na pochyłościach  
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  większych niż 10 stopni. 

- Podczas pracy należy chodzić – nie wolno biegać. 

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku w trakcie pracy, szczególnie na  

  pochyłościach. 

- Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub pracy na wstecznym biegu.  

- Trzymaj ręce i nogi z daleka od noży wirujących. 

- Podczas pracy silnika nie wolno podnosić, przenosić glebogryzarki. 

- Należy zatrzymać silnik i odłączyć świecę zapłonową : 

   - przed pracami obsługowymi i  konserwacyjnymi 

   - przed czyszczeniem glebogryzarki 

   - gdy maszyna zaczyna nadmiernie drgać lub gdy silnik zaczyna pracować na zbyt dużych obrotach. 

- Należy zatrzymać silnik : 

    - każdorazowo przed oddaleniem się od maszyny 

    - przed uzupełnieniem paliwa 

- Nie wolno dokonywać jakichkolwiek przeróbek urządzenia ani zmieniać nastaw silnika. 

  UWAGA !  Do naprawy lub wymiany należy stosować  wyłącznie oryginalne części zamienne  

  dostępne u producenta. 

 

  

 

Dane Techniczne 

Model VT-55 

Silnik Briggs&Stratton 950 Loncin G200 

Szerokość robocza 32/62/84 cm 32/62/84 cm 

Koła podporowe Regulowane Regulowane 

Waga 52 kg 52 kg 

Napęd 1 bieg do przodu 
1 bieg wsteczny 

1 bieg do przodu 
1 bieg wsteczny 

Prędkość obrotowa noży 
roboczych 

132 obr/min 132 obr/min 

Obroty silnika 3600 obr/min 3600 obr/min 

Moc maksymalna silnika* 4,8 kW 4,8 kW 

Poziom wibracji na uchwycie 
prowadzącym 

6,20 m/s²  K= 1,5 m/s² 6,20 m/s²  K= 1,5 m/s² 

Zmierzony poziom mocy 
akustycznej 

97,1 dB(A) 97 dB(A) 

Gwarantowany poziom mocy 
akustycznej 

98 dB(A) 98 dB(A) 

 

*podana wartość jest wartością maksymalną uzyskaną bez obciążenia w warunkach laboratoryjnych. 
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Budowa Glebogryzarki VT-55 
UWAGA ! zdjęcie glebogryzarki ma charakter podglądowy. 
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1 Osłona noży roboczych 7 Osłona pasków przekładni 

2 Wyłącznik zapłonu 8 Koła podporowe 

3 Regulacja położenia kierownicy 9 Ogranicznik głębokości pracy 

4 Dźwignia włączania noży (do przodu) 10 Dyski zabezpieczające 

5 Dźwignia włączania noży (do tyłu) 11 Noże robocze (Frezy) 

6 Dźwignia sterowania obrotami    
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Montaż  

Elementy glebogryzarki 

Glebogryzarka jest w kartonowym opakowaniu. Wewnątrz kartonu znajduje się:  

- kompletny zespół korpusu urządzenia składający się z ramy i zamontowanego do niej silnika oraz 

  przekładni napędowej z zamontowanym jednym zespołem noży.  

- uchwyt prowadzący 

- 4 dodatkowe noże robocze 

- 2 osłony noży roboczych 

- koła podporowe 

- 6 śrub i nakrętek do montażu osłon noży roboczych 

- ogranicznik głębokości pracy 

- 3 śruby i nakrętki do montażu ogranicznika głębokości pracy 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

- Wyjmij wszystkie luźne elementy z opakowania oraz zdejmij folię zabezpieczającą z urządzenia.  

- Z pomocą drugiej osoby wyjmij maszynę z kartonu.  

MONTAŻ OGRANICZNIKA GŁĘBOKOŚCI PRACY 

 

 

 Ogranicznik                                                                                          

 głębokości 

                                                                                                                                                           pracy 

 

  

- Zamontuj ogranicznik głębokości pracy noży. 
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MONTAŻ UCHWYTU PROWADZĄCZEGO 

   

 Uchwyt                    

                                                                                                                                                     prowadzący 

  

 

 

- Zamontuj uchwyt prowadzący.  

MONTAŻ WYŁĄCZNIKA/WŁĄCZNIKA  

WYŁĄCZNIK/WŁĄCZNIK  WYŁĄCZNIKA/WŁĄCZNIKA 

 

 

 

 

 

- Do prawej rękojeści zamontuj włącznik/wyłącznik silnika. 

- Uwaga ! W niektóre modele silników posiadają również wyłącznik/włącznik zapłonu. 

 

MONTAŻ DŹWIGNI WŁĄCZANIA NAPĘDU NOŻY I DŹWIGNI STEROWANIA OBROTAMI  

Dźwignia włączania napędu noży               Dźwignia sterowania obrotami 

  1 

  

                                                                                                                                                        2 

 

- Do prawej rękojeści zamontuj dźwignię włączania napędu noży (do przodu) i dźwignię sterowania  

  obrotami. Linka nr 2. 

- Do lewej rękojeści zamontuj dźwignię włączania napędu noży (do tyłu). Linka nr  1. 

- Przykręć dźwignie za pomocą klucza imbusowego zaciskając opaski dźwigni na uchwycie   

  prowadzącym.   

- Wyreguluj napięcie linek włączania napędu noży (patrz strona 12) 

- Prawidłowe napięcie linek oznacza że luz dźwigni napędu noży wynosi około 40-50 mm. 
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MONTAŻ OSŁONY NOŻY ROBOCZYCH 

                                                                          Śruby montażowe 

 

                                              Osłona noży roboczych 

                                                                                                  

 

 

 

- Zamontuj osłony noży, używając dołączonych śrub i nakrętek. Dokręć mocno.  

 

 

MONTAŻ NOŻY ROBOCZYCH I DYSKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH  

 

           Bolec 

 Dysk ochronny 

 

 

                        Zawleczka 

 

 Nóż roboczy 

 

 

- Zamontuj noże za pomocą bolców i zawleczek, w zależności od wybranej szerokości roboczej. 

- Zamontuj dyski ochronne za pomocą bolców i zawleczek. 

 

 

KOŁA PODPOROWE 

- Koła podporowe po opuszczeniu służą do przetaczania maszyny. Podczas pracy odpowiednie  

  ustawienie kół pomaga w ustabilizowaniu maszyny na trudnej glebie. 
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Kontrola przed uruchomieniem 
 

Kontrola stanu maszyny:  

- Sprawdź czy na silniku i wokół niego nie ma wycieków oleju czy paliwa.  

- Wyczyść wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na maszynie i silniku.  

- Sprawdź wzrokowo czy glebogryzarka nie posiada oznak uszkodzenia.  

- Wymień wszystkie uszkodzone części. 

- Sprawdź noże pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli są zużyte, powyginane, popękane lub  

  wyszczerbione – wymień na nowe. 

- Sprawdź czy wszystkie osłony są prawidłowo zamontowane, a wszystkie elementy mocujące (śruby,  

  nakrętki,  wkręty) dokładnie dokręcone.  

 

Kontrola silnika  

- Przed uruchomieniem sprawdź poziom oleju w silniku.  Nigdy nie uruchamiaj silnika ze zbyt niskim    

  poziomem oleju może to doprowadzić do jego uszkodzenia. Niektóre modele silników posiadają  

  czujnik poziomu oleju. Zbyt niski stan oleju uniemożliwia uruchomienie silnika! 

- Dokonaj kontroli  czystość i stanu filtra powietrza.  Zanieczyszczony filtr powietrza utrudnia dopływ  

  powietrza do gaźnika powodując spadek osiągów, trudności z uruchomieniem i większe zużycie  

  paliwa. 

- Sprawdź poziom paliwa. 

UWAGA ! 

Glebogryzarka wraz z silnikiem posiadają odpowiednie osłony. Nie wolno uruchamiać 

glebogryzarki bez tych osłon lub gdy są uszkodzone. 

 

 

 

 

Elementy sterujące 

 

Zawór paliwa – patrz Instrukcja Obsługi Silnika. 

 

 

Dźwignia przepustnicy – służy do zmiany prędkości obrotowej silnika. 

- ustawienie w pozycji żółw – wolna praca silnika 

- ustawienie w pozycji zając – szybka praca silnika 

 

Uchwyt linki rozrusznika – służy do uruchomienia silnika - patrz Instrukcja Obsługi Silnika. 

 

Dźwignie włączania noży (sprzęgła) 

Służą do załączenia napędu noży. Dociśnięcie dźwigni sprzęgła do uchwytu rękojeści powoduje  

załączenie napędu noży. Prawa dźwignia załącza napęd w kierunku „przód” , lewa dźwignia w  

kierunku „tył”.  

UWAGA ! Nie wolno dociskać obu dźwigni równocześnie.  
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Uruchamianie silnika   

Szczegółowe zapisy dotyczące uruchamiania silnika znajdują się w dołączonej Instrukcji Obsługi 

Silnika. 

- Ustaw maszynę na równym i stabilnym podłożu.  

- Zapewnij mocne oparcie dla nóg.  

- Sprawdź czy dźwignię napędu są w pozycji wyłączone. 

- Przesuń dźwignię ssania w odpowiednią pozycję – patrz Instrukcja Obsługi Silnika 

- Przestaw wyłącznik zapłonu na rękojeści w pozycję ON. Niektóre modele silników posiadają również  

  wyłącznik zapłonu, który należy też ustawić w pozycji ON. 

- Lewą ręką mocno przytrzymaj uchwyt prowadzący, upewnij się że twoje stopy są z dala od noży   

  glebogryzarki. 

- Prawą ręką pociągnij delikatnie uchwyt linki rozrusznika do momentu wyczucia oporu, a następnie  

  energicznie pociągnij, uruchamiając maszynę. Nie wypuszczaj uchwytu linki rozrusznika z ręki ,   

  delikatnie odprowadź ją do pozycji wyjściowej. 

- Stopniowo w miarę rozgrzewania się silnika przestawiaj dźwignię ssania do pozycji wyjściowej. 

 

Jeżeli silnik był zimny pozwól aby przed przystąpieniem do pracy rozgrzał się przez chwilę. 

 

 

Włączanie i wyłączanie noży glebogryzarki 

 

- Aby włączyć noże należy docisnąć dźwignię napędu noży do rękojeści. UWAGA ! Nie wolno włączać  

  napędu do przodu i do tyłu jednocześnie, grozi to uszkodzeniem silnika i przekładni. 

- Zachowaj szczególną ostrożność podczas włączania biegu wstecznego, zmniejsz obroty silnika i   

  upewnij się czy za tobą nie znajdują się jakieś przeszkody. 

- Bieg wsteczny służy tylko do cofania się, nie wolno używać biegu wstecznego do pracy  

  glebogryzarką. 

 

  

PRACA 
 

- Uruchom silnik zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami i Instrukcją Obsługi silnika.  

- Odczekaj parę minut aż silnik się zagrzeje.  

- Włącz napęd noży poprzez dociśnięcie dźwigni napędu noży. 

- Aby wyłączyć noże puść dźwignię napędu noży. Gdy zauważysz że po zwolnieniu dźwigni napędu    

  noże obracają się dalej, wyłącz glebogryzarkę i wyreguluj napięcie linek napędu. Aby wyregulować  

  linki należy wkręcać króciec w nakrętkę – zmniejszanie napięcia linki, wykręcać króciec z nakrętki –   

  zwiększanie napięcia linki. 

                                              Nakrętka kontrująca                           Króciec 

    Nakrętka króćca  
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- Jeżeli podczas pracy zachodzi potrzeba wyczyszczenie noży należy: 

   - wyłączyć silnik 

   - zdjąć fajkę z świecy zapłonowej 

   - poczekać kilka minut aż silnik ostudzi się 

 

OSTRZEŻENIE ! Ryzyko zranienia się.  

  

Czynności wykonywane po skończonej pracy maszyną 

- Zdjąć  fajkę z świecy zapłonowej. 

- Wykonaj wszystkie instrukcje dotyczące skończonej pracy silnika z instrukcji obsługi silnika.  

- Dokonaj oględzin glebogryzarki sprawdź czy żadne części lub elementy nie są uszkodzone. 

- Dokręć wszystkie luźne śruby, nakrętki i wkręty. 

- Wyczyść glebogryzarkę z kurzu, ziemi, błota, trawy.  

 

OBSŁUGA I KONSERWACJA 
 

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyłącz silnik i zdejmij fajkę z świecy  

  zapłonowej. 

- OSTRZEŻENIE ! Ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Wszystkie prace konserwacyjne wykonuj na  

  świeżym powietrzu lub w wentylowanym pomieszczeniu.  

- OSTRZEŻENIE ! Ryzyko oparzenia się. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych  

  wyłącz silnik i odczekaj 30 minut aż wystygnie.  

- OSTRZEŻENIE ! Ryzyko zranienia  się wirującymi częściami maszyny i silnika. Podczas prac   

  konserwacyjnych silnik musi być wyłączony a elementy wirujące nieruchome. Dla  własnego  

  bezpieczeństwa zdejmij fajkę z świecy zapłonowej. 

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych przeczytaj instrukcję obsługi, instrukcję obsługi  

  silnika oraz upewnij się że posiadasz odpowiednią wiedzę i narzędzia. 

- OSTRZEŻENIE ! W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciw pożarowej nie używaj do  

  czyszczenia maszyny żadnych łatwopalnych środków czyszczących. W pobliżu glebogryzarki nie  

  przechowuj kanistrów z benzyną. Palenie papierosów jest surowo zabronione w czasie obsługi i  

  konserwacji maszyny.   

- Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebujesz pomocy zgłoś się do autoryzowanego punktu   

  serwisowego 

  

 

SMAROWANIE PRZEKŁADNI 

UWAGA !!! DO PRZEKŁADNI NALEŻY UŻYWAĆ SMARU NA BAZIE LITU (EP-0). Należy kontrolować 

poziom smaru i uzupełnić go, po maksymalnie 150 godzinach pracy. 

 

 

SMAROWANIE LINEK 

- Linki sterujące należy smarować olejem 10W, max co 10 godzin pracy , bądź przed każdym dłuższym  

  przechowywaniem glebogryzarki. 
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UZUPEŁNIANIE PALIWA  

NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Benzyna jest łatwopalna a jej opary są wybuchowe.  

Zachowaj szczególną ostrożność. 

- Wyłącz silnik. 

- Odczekaj 30 minut aż silnik ostudzi się. 

-  Uzupełniaj paliwo tylko na zewnątrz budynków na świeżym powietrzu. 

-  Unikaj kontaktu skóry z paliwem.  

- W celu uzupełnienia paliwa odkręć korek wlewu paliwa 

-  Wlej paliwo do dolnej granicy szyjki zbiorka paliwa. Nigdy nie dolewaj paliwa do pełna. 

- Rozlane paliwo natychmiast wytrzyj i odczekaj parę minut aż jego resztki odparują.  

  

Szczegółowy harmonogram prac konserwacyjnych silnika – patrz instrukcja obsługi silnika. 

  

SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU  

Sprawdź poziom oleju w silniku przy wyłączonym zimnym silniku .   

- Odkręć nakrętkę  wlewu oleju i wytrzyj wskaźnik prętowy do czysta.  

- Umieść wskaźnik prętowy w szyjce wlewu oleju, lecz nie przykręcaj go.  

- Sprawdź poziom oleju na wskaźniku. Jeżeli poziom oleju zbliża się do dolnej granicy, wlej olej do  

  górnego poziomu. Nie przelewaj.  

- Mocno dokręć nakrętkę wlewu oleju.  

- Praca Silnika przy niskim poziomie oleju spowoduje  uszkodzenie silnika. 

Szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji silnika - patrz instrukcja obsługi silnika.  

 

WYMIANA OLEJU W SILNIKU  

Dla zapewnienia długotrwałej , bezawaryjnej pracy silnika należy pierwszą wymianę oleju wykonać po 

pierwszych 5 godzinach pracy a następne co 25 godzin lub częściej jeżeli silnik pracuje w ciężkich 

warunkach ( wysokie temperatury, duże zanieczyszczenie powietrza ). Należy pamiętać, że olej należy  

wymieniać co sezon bez względu na ilość przepracowanych godzin. Olej należy wymieniać , gdy silnik 

jest ciepły. Ciepły olej pozwala na szybkie i całkowite opróżnienie skrzyni korbowej silnika.  

Szczegółowe instrukcje dotyczące wymiany oleju -  patrz instrukcja obsługi silnika. 

 

OBSŁUGA FILTRA POWIETRZA  

UWAGA ! Eksploatacja silnika bez filtra powietrza lub z uszkodzonym filtrem powietrza     

jest zabroniona . Skutkuje to wnikaniem zanieczyszczeń do wnętrza silnika  powodując jego szybkie 

zużycie .  Szczegółowe instrukcje dotyczące filtra powietrza -  patrz instrukcja obsługi silnika. 

 

ŚWIECA ZAPŁONOWA  

- Zachowanie odpowiedniego odstępu i brak osadu zapewniają prawidłową skuteczność świecy  

  zapłonowej.  Szczegółowe instrukcje dotyczące świecy zapłonowej -  patrz instrukcja obsługi silnika. 

 

PRZECHOWYWANIE  
- Benzyna nie powinna pozostawać w zbiorniku dłużej  niż przez okres jednego miesiąca.  

- Dokładnie oczyść glebogryzarkę i przechowuj ją w suchym miejscu w zadaszonym pomieszczeniu.  

- Nigdy nie przechowuj glebogryzarki z paliwem w zbiorniku w budynku lub w innym pomieszczeniu w  

  którym może ona mieć kontakt z iskrą lub płomieniem.  
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- Aby ograniczyć ryzyko pożaru zadbaj, by w pobliżu silnika, tłumika nie znajdowała  się trawa, liście,   

  ani nadmiar smaru lub paliwa. 

- Zbiornik paliwa należy opróżniać w otwartym dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł  

  ognia.  

- Zachowaj ostrożność podczas ustawiania maszyny, by palce nie utknęły pomiędzy nożem roboczym,    

  a nieruchomymi elementami urządzenia.  

- 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:  

- Korzystaj wyłącznie z czystej benzyny bezołowiowej.  

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

  przepełnieniu zbiornika.  

- Nie przelewaj paliwa.  

- Nie przelewaj oleju silnikowego.  

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

  zużyty olej do punktu recyklingu.  

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

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

- Korzystaj z pomocy specjalisty ilekroć gaźnik wymaga ustawienia.  

- Czyść filtr powietrza zgodnie z zaleceniami.  

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

  zwrócić do punktu recyklingu.  

  

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI MASZYNAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA  

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

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

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

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

 

TRANSPORT  
Transport:  jeżeli  zachodzi  konieczności  przetransportowania  glebogryzarki, należy opróżnić  

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

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

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

przestrzeni  ładunkowej pojazdu  w  trakcie  przewożenia. Zamocuj  urządzenie bezpiecznie  

odpowiednimi  pasami  i podkładkami pod noże robocze. Zadbaj,  aby  przestrzeń  ładunkowa  

pojazdu  była  odpowiednio  wentylowana,  w  sposób uniemożliwiający gromadzenie się oparów 

paliwa. Jeżeli zachodzi konieczność przetoczenia glebogryzarki, należy zawsze wyłączyć silnik i 

odczekać aż ostrze przestanie się obracać. 

 

WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH 

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

 

 

http://www.grass.com.pl/
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Deklaracja zgodności WE 
dla 

 

Identyfikacja Produktu 

Produkt:  Glebogryzarka spalinowa  

Marka:   VEGA 

Model Typ  

silnika 

Pojemność 

silnika 

Szerokość  

robocza 

Zmierzony 

poziom mocy 

akustycznej LWA 

Gwarantowany 

poziom mocy 

akustycznej LWA 

VT-55 B&S Series  208cc 32/62/84 cm 97.1 dB(A) 98 dB(A) 

VT-55 Loncin 196cc 32/62/84 cm 97 dB(A) 98 dB(A) 

Numer seryjny: na urządzeniu 

Producent:  
P.P.H.U. „GRASS“ M.Łozińska spółka jawna 
Ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów  

 
Dokumentacja techniczna przechowywana we:  

P.P.H.U. „GRASS“ M.Łozińska spółka jawna 
Ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów  
 
Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji tech.: Jerzy Wolnik. Ul. Krakowska 221-223, 32-080 
Zabierzów 

Zastosowana procedura oceny zgodności: ANNEX VI  

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

 EN709:1997/A4:2009 
 

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie w jakim została wprowadzona do obrotu lub oddana do 

użytkowania, i nie obejmuje części dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego 

późniejszych działań. 

 
Jednostka notyfikowana: TUV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystrase 2 – 90431 Nurnberg 
  
Imię, nazwisko:  Jerzy Wolnik 

Stanowisko/Tytuł : Dyrektor  

Data  :  16.03.2019 

 

 


