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Instrukcja użytkowania
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Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru.
Farby drukarskie zawierają oleje roślinne, papier ulega
recyrkulacji.
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Szanowni Państwo,
uprzejmie dziękujemy za to, że
zdecydowaliście się na nabycie
najwyższej jakości produktu firmy
STIHL.
Niniejszy produkt powstał z
zastosowaniem nowoczesnych
procesów technologicznych oraz
szerokiego spektrum przedsięwzięć
mających na celu zapewnienie
niezmiennie wysokiego poziomu
jakości. Dołożyliśmy wszelkich starań,
żebyście byli Państwo zadowoleni z
zakupionego urządzenia i mogli nim bez
przeszkód pracować.
Jeżeli mielibyście Państwo pytania
dotyczące Waszego urządzenia, to
prosimy zwracać się z nimi do
autoryzowanego dealera lub
bezpośrednio do naszego dystrybutora.
Wasz
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Wszystki prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania korzystają z ochrony prawnej. Wszystkie prawa dotyczące niniejszej
Instrukcji użytkowania pozostają zastrzeżone, a szczególnie prawo do powielania, tłumaczenia oraz do elektronicznego przetrwarzania danych.
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KombiSystem

Wprowadzenie do niniejszej
Instrukcji użytkowania
Piktogramy
Wszystkie piktogramy, które zostały
zamieszczone na urządzeniu, zostały
objaśnione w niniejszej Instrukcji
użytkowania.

+

Oznaczenie akapitów

..
..
002BA530 KN

+

OSTRZEŻENIE

Zasadą KombiSystemu STIHL jest
połączenie różnych silników
uniwersalnych i różnych narzędzi
roboczych w jedno urządzenie
mechaniczne. Zdolną do podjęcia
funkcji jednostkę składającą się z silnika
uniwersalnego oraz narzędzia
roboczego, nazwano w niniejszej
instrukcji użytkowania urządzeniem
mechanicznym.
Odpowiednio do tego instrukcje
użytkowania silników uniwersalnych i
narzędzi roboczych tworzą wspólnie
instrukcję użytkowania urządzenia
mechanicznego.
Przed pierwszym użyciem należy
uważnie przeczytać obydwie instrukcje
użytkowania i następnie starannie je
przechować w celu późniejszego
użycia.
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Ostrzeżenie przed zagrożeniem
wypadkiem lub odniesieniem obrażeń
przez osoby oraz przed ciężkimi
szkodami na rzeczach.
WSKAZÓWKA
Ostrzeżenie przed uszkodzeniem
urządzenia lub jego poszczególnych
podzespołów.
Rozwój techniczny
Firma STIHL prowadzi stałe prace nad
dalszym rozwojem technicznym
wszystkich maszyn i urządzeń; dlatego
zastrzega się prawo do wprowadzania
zmian zakresu dostawy w przedmiocie
formy, techniki oraz wyposażenia.
W związku z powyższym wyklucza się
prawo do zgłaszania roszczeń na
podstawie informacji oraz ilustracji
zamieszczonych w niniejszej Instrukcji
użytkowania.

Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i techniki
pracy
Przy pracy tym urządzeniem mechanicznym
niezbędne jest stosowanie szczególnych
środków
bezpieczeństwa.
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie
przeczytać obydwie
instrukcje użytkowania
(KombiMotor i KombiNarzędzie) i następnie
starannie je przechować
w celu późniejszego
wykorzystania. Niestosowanie się do zasad
bezpieczeństwa pracy
zamieszczonych w
instrukcji użytkowania
może spowodować
zagrożenie dla życia.
Powyższe urządzenie mechaniczne
można udostępnić bądź wypożyczyć
tylko takim osobom, które są
zaznajomione z tym modelem i umieją
się nim posługiwać – wraz z maszyną
należy zawsze wręczyć użytkownikowi
instrukcję obsługi!
Urządzenie umożliwia usuwanie liści,
trawy, papierów, śniegu i podobnych
przedmiotów, np. w ogrodach,
stadionach sportowych, parkingach lub
wjazdach. Urządzenie nadaje się także
do oczyszczania ścieżek dla myśliwych
w lasach.
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Nie należy używać urządzenia
mechanicznego do innych celów –
niebezpieczeństwo wypadku!
Należy stosować tylko takie części
zamienne oraz elementy wyposażenia,
które zostały dozwolone przez
firmę STIHL dla powyższego
urządzenia mechanicznego lub, które są
technicznie równorzędne. W razie
wątpliwości prosimy zwracać się z
pytaniami do autoryzowanego dealera.
Stosować wyłącznie kwalifikowane
podzespoły lub wyposażenie
dodatkowe. W przeciwnym razie może
dojść do wypadku lub uszkodzenia
urządzenia.
Firma STIHL zaleca stosowanie
oryginalnych części zamiennych i
wyposażenia dodatkowego.
Właściwości powyższych części zostały
w optymalny sposób dostosowane do
powyższego produktu oraz wymagań
określonych przez użytkownika.
Nie należy podejmować żadnych zmian
konstrukcyjnych przy urządzeniu – w
przeciwnym razie można spowodować
zagrożenie bezpieczeństwa pracy.
Firma STIHL wyklucza swoją
odpowiedzialność za szkody na
osobach lub na rzeczach, które
powstaną w wyniku stosowania
niedozwolonych przystawek.
Nie wolno stosować myjek
wysokociśnieniowych do czyszczenia
urządzenia. Ostry strumień wody może
uszkodzić podzespoły urządzenia.
Odzież i wyposażenie
Należy nosić przepisową odzież i
wyposażenie.
BG-KM

Odzież robocza musi
spełniać swoją funkcję
ochronną, jednakże nie
może krępować ruchów.
Nosić dopasowaną
odzież np. ubranie robocze ale nie fartuch.
Nie wolno nosić żadnej
odzieży, szali, krawatów i
biżuterii, które mogłyby
zostać wessane przez
urządzenie, zaplątać się
w gałęzie czy zarośla lub
poruszające się podzespoły urządzenia! Długie
włosy należy związać i
zabezpieczyć
(np. chustką, czapką czy
hełmem itp.).

Transport urządzenia mechanicznego
Zawsze z wyłączonym silnikiem.
Podczas transportu samochodem:
zabezpieczyć urządzenie mechaniczne
przed przewróceniem, uszkodzeniem
oraz przed wylaniem się z niego paliwa.
Przed uruchomieniem
Sprawdzić, czy urządzenie znajduje się
w należytym stanie technicznym –
należy stosować się do wskazówek
zamieszczonych w odpowiednich
rozdziałach instrukcji użytkowania
KombiMotoru i KombiNarzędzia:
–

Zużycie eksploatacyjne obudowy
dmuchawy (pęknięcia,
wyszczerbienia) może powodować
zagrożenie odniesieniem obrażeń
wskutek uderzenia przez odrzucone
przedmioty.

–

przy wystąpieniu uszkodzeń
obudowy dmuchawy należy zlecić
naprawę urządzenia fachowemu
dystrybutorowi – STIHL zaleca
fachowych dystrybutorów
firmy STIHL

–

Nie należy podejmować żadnych
zmian konstrukcyjnych przy
elementach manipulacyjnych czy
urządzeniach zabezpieczających

–

W celu pewnego prowadzenia
urządzenia mechanicznego,
uchwyty muszą być czyste i suche,
wolne od oleju i innych
zanieczyszczeń

Należy stosować mocne obuwie
ochronne, wyposażone w podeszwy o
dobrej przyczepności.
OSTRZEŻENIE
W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa
odniesienia obrażeń oczu
należy zakładać ciasno
przylegające okulary
ochronne zgodne z
normą EN 166. Zwracać
uwagę na prawidłowe
założenie okularów
ochronnych.
Należy nosić "osobistą" ochronę słuchu,
jak np. zatyczki (stopery) chroniące
narząd słuchu przed hałasem.
Firma STIHL oferuje szeroki program
osobistego wyposażenia ochronnego.
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Urządzenie mechaniczne można
eksploatować tylko wtedy, gdy znajduje
się ono w stanie pełnego
bezpieczeństwa eksploatacyjnego –
niebezpieczeństwo wypadku!
Na ewentualność wystąpienia
zagrożenia, w warunkach zastosowania
pasów uprzęży nośnej: należy trenować
szybkie zrzucanie urządzenia. Podczas
treningu nie należy zrzucać urządzenia
bezpośrednio na ziemię – ma to na celu
uniknięcie uszkodzeń.
Patrz także – wskazówki dotyczące
rozdziału "Przed uruchomieniem" w
instrukcji użytkowania KombiMotoru.
Podczas pracy
Nie należy nigdy kierować strumienia
powietrza z dmuchawy w stronę innych
osób! – urządzenie mechaniczne może
podrzucać z ziemi i miotać z dużą
prędkością różne przedmioty –
niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń!
W przypadku zagrażającego
niebezpieczeństwa lub w krytycznej
sytuacji należy natychmiast wyłączyć
silnik – suwak przełącznika
wielofunkcyjnego / dźwignię wyłącznika
przesunąć do pozycji STOP lub 0.
W promieniu 5 m
nie mogą się znajdować inne osoby
– niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń wskutek
uderzenia przez
odrzucone
przedmioty!
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Taką samą odległość należy zachować
także od przedmiotów (np. pojazdów,
szyb okiennych itd.) –
niebezpieczeństwo spowodowania
szkód na rzeczach!
Z chwilą uruchomienia
silnik wytwarzane są spaliny zawierające trujące
gazy. Gazy zawarte w
spalinach mogą być niewidoczne i bez zapachu,
a także zawierać niedopalone węglowodory i
benzol. Nie należy nigdy
pracować urządzeniem
mechanicznym w
zamkniętych bądź niewystarczająco
wentylowanych pomieszczeniach – dotyczy to
także urządzeń wyposażonych w katalizatory.
Nigdy nie pozostawiać pracującego
urządzenia bez dozoru.
Ostrożnie na śliskich oraz mokrych
powierzchniach, na śniegu, na
pochyłościach i na nierównym terenie
itp. – niebezpieczeństwo poślizgnięcia!
Podczas pracy dmuchawą lub
rozdrabniaczem zasysającym (na
otwartym terenie lub w ogrodzie) należy
zwracać uwagę na małe zwierzęta i nie
stwarzać dla nich zagrożenia.

Przy stosowaniu ochrony narządu
słuchu zalecane jest zachowanie
szczególnej ostrożności oraz orientacji –
percepcja sygnałów alarmowych przy
wystąpieniu zagrożeń (takich jak okrzyki
ostrzegawcze, sygnały alarmowe, itp.)
jest wtedy znacznie ograniczona.
Po zakończeniu pracy odstawić
urządzenie mechaniczne na równym,
niepalnym podłożu. Nie odstawiać
urządzenia w pobliżu materiałów
łatwopalnych (np. wiórów drewnianych,
kory, wyschniętej trawy czy paliwa) –
niebezpieczeństwo wybuchu pożaru!
Jeżeli urządzenie mechaniczne zostało
poddane ponadnormatywnym
obciążeniom mechanicznym (np.
wskutek stosowania nadmiernej siły,
uderzenia lub upadku), to przed
ponownym uruchomieniem należy
dokładnie sprawdzić stan
bezpieczeństwa eksploatacyjnego
maszyny – patrz także rozdział "Przed
uruchomieniem". Szczególnie dokładnie
należy zwrócić uwagę na poprawność
działania urządzeń zabezpieczających.
Urządzenia mechaniczne, których
sprawność eksploatacyjna budzi
zastrzeżenia nie mogą być w żadnym
wypadku użytkowane. W razie
wątpliwości należy się zwrócić do
autoryzowanego dealera.

Tłumiki wyposażone w katalizatory
mogą być szczególnie gorące.
Podczas pracy powyższym
urządzeniem mechanicznym występuje
kurz, który może zagrażać zdrowiu. Przy
występowaniu kurzu należy nosić
maskę chroniącą drogi oddechowe.
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Użytkowanie urządzenia

Urządzenie mechaniczne należy
zawsze mocno trzymać obydwoma
rękami za uchwyty. Prawa dłoń
spoczywa na uchwycie
manipulacyjnym, lewa na uchwycie
znajdującym się na wysięgniku –
dotyczy to także osób leworęcznych.
Uchwyty należy mocno objąć kciukami.

Technika pracy

Technika pracy zalecana w celu
minimalizacji hałasu:

W celu ograniczenia czasu pracy
dmuchawy należy posługiwać się
grabiami i miotłą, co ma na celu
wzruszenie cząstek zanieczyszczeń
przed rozpoczęciem nadmuchu.

–

Urządzenia mechaniczne należy
stosować o rozsądnej porze dnia –
nie należy tego robić wcześnie rano
oraz w porze obiadowej, jeżeli
mogło by to zakłócić odpoczynek
mieszkańców. Należy stosować się
do lokalnych pór pracy i
odpoczynku

–

Pracować dmuchawą na
najniższych obrotach
umożliwiających wykonanie
założonych robót

–

Przed rozpoczęciem robót
sprawdzić stan techniczny
wyposażenia urządzenia a
szczególnie tłumik wydechu spalin,
szczeliny zasysania powietrza oraz
filtr powietrza

Technika pracy mająca na celu
minimalizację zanieczyszczenia
powietrza:
–

W celu uniknięcia intensywnego
kurzu, należy w miarę możliwości
spryskać wodą powierzchnię, która
ma być poddana zabiegowi.

–

Nie należy kierować strumienia
zanieczyszczeń w stronę ludzi, a
szczególnie w stronę dzieci,
zwierząt domowych, czy w kierunku
otwartych okien lub świeżo umytych
pojazdów. Ostrożnie usuwać
zanieczyszczenia

–

Zgromadzone zanieczyszczenia
usunąć stosując wiadro do śmieci,
nie kierować strumienia
zanieczyszczeń na nieruchomość
sąsiada

OSTRZEŻENIE
Urządzenie można eksploatować
wyłącznie z przepisowo zamontowaną
rurą dmuchawy – niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń!
Pracować poruszając się wolnym
krokiem do przodu – stale obserwować
wylot powietrza z rury wydmuchowej –
nie pracować poruszając się do tyłu –
niebezpieczeństwo potknięcia!
Podczas stosowania dmuchawy na
otwartym terenie lub w ogrodzie należy
zwrócić uwagę na to, żeby nie
powodować zagrożenia dla małych
zwierząt.
Urządzenie można nosić zawieszone na
pasie uprzęży nośnej, który przejmuje
ciężar maszyny (wyposażenie
specjalne, występuje nie na wszystkich
rynkach).
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Obsługa techniczna i naprawy
Przy powyższym urządzeniu
mechanicznym należy regularnie
wykonywać czynności obsługi
technicznej. Należy wykonywać tylko te
czynności obsługi technicznej oraz
naprawy, które zostały opisane w
instrukcjach użytkowania narzędzia
roboczego oraz silnika uniwersalnego.
Wykonanie wszystkich innych robót
należy zlecić wyspecjalizowanemu
dystrybutorowi.
Firma STIHL radzi zlecanie
wykonywania czynności obsług
okresowych i napraw wyłącznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy.
Autoryzowanym dystrybutorom firmy
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STIHL umożliwia się regularny udział w
szkoleniach oraz udostępnia informacje
techniczne.
Należy stosować wyłącznie
kwalifikowane części zamienne. W
przeciwnym razie może to prowadzić do
zagrożenia wystąpieniem wypadków
przy pracy lub do uszkodzenia
urządzenia. W razie wątpliwości
prosimy zwracać się z pytaniami do
wyspecjalizowanego dystrybutora.
Firma STIHL zaleca stosowanie
oryginalnych podzespołów zamiennych
STIHL. Właściwości techniczne tych
podzespołów zostały w optymalny
sposób dostosowane do urządzenia
oraz do wymagań stawianych przez
użytkownika.
Przed rozpoczęciem napraw, czynności
obsługi technicznej lub czyszczenia
należy zawsze wyłączyć silnik –
niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń!

Dozwolone silniki
uniwersalne
KombiMotory

OSTRZEŻENIE
Przy stosowaniu kabłąka (ogranicznika
długości kroku) należy stosować się do
wskazówek zamieszczonych w
instrukcji użytkowania urządzenia.

Należy stosować wyłącznie
KombiMotory, które zostały dostarczone
przez firmę STIHL lub wyraźnie
dopuszczone przez nią do eksploatacji.
Eksploatacja tego KombiNarzędzia jest
dozwolona wyłącznie z następującymi
KombiMotorami:
STIHL KM 55 R, KM 56 R, KM 85 R,
KM 90, KM 90 R, KM 94 R, KM 100,
KM 100 R, KM 110, KM 110 R, KM 130,
KM 130 R, KMA 130 R
OSTRZEŻENIE
W przypadku urządzeń z uchwytem
obwiedniowym należy zastosować
kabłąk (ogranicznik długości kroku
operatora).
Kosy mechaniczne z dzielonym
wysięgnikiem
Niniejsze KombiNarzędzie może być
montowane także do kos
mechanicznych STIHL z dzielonym
wysięgnikiem (modele T) (zasadnicze
urządzenia mechaniczne).
W związku z powyższym eksploatacja
tego KombiNarzędzia jest dozwolona
także dodatkowo z następującym
urządzeniem:
STIHL FR 130 T

6
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wsunąć dyszę na rurę dmuchawy aż
do kołka – w celu zaryglowania
obrócić ją aż do oporu w prawą
stronę

Uruchamianie i wyłączanie
silnika

Zamontowanie narzędzia roboczego

OSTRZEŻENIE

4

N

Podczas rozruchu urządzenia należy
zasadniczo stosować się do wskazówek
zamieszczonych w instrukcji obsługi
KombiMotoru lub tzw. urządzenia
zasadniczego!

1

2

Urządzenie można eksploatować
wyłącznie z przepisowo zamontowaną
rurą dmuchawy – niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń!

Uruchamianie silnika

Wprowadzić czop (1) znajdujący się
na kolumnie wysięgnika aż do
oporu do wpustu (2) w kołpaku
sprzęgła

406BA007 KN

N

Zamontowanie narzędzia
roboczego

002BA329 KN

Kompletowanie urządzenia

A

Prawidłowo zamontowana kratka
ochronna (3) musi przylegać krawędzią
do kołpaka sprzęgła (szczelina A może
maksymalnie wynosić 5 mm).
N

Dokręcić śrubę zaciskową (4)

Montowanie narzędzia roboczego
N

BG-KM

548BA004 KN

548BA008 KN
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WSKAZÓWKA
urządzenie należy uruchamiać
wyłącznie na stabilnym podłożu,
wolnym od kurzu, który mógłby po
uruchomieniu zostać zassany przez
maszynę

narzędzie robocze należy
montować w odwrotnej kolejności
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położyć urządzenie pewnie na
podłożu – zwrócić uwagę na to,
żeby nikt nie pozostawał w strefie
wylotu rury dmuchawy

N

Wybrać bezpieczne stanowisko –
możliwości: w pozycji stojącej,
pochylonej lub klęcząc.

N

Mocno przycisnąć urządzenie lewą
ręką do podłoża – nie dotykać przy
tym elementów obsługowych w
uchwycie manipulacyjnym – patrz
instrukcja użytkowania
KombiMotoru bądź silnika
zasadniczego
WSKAZÓWKA

Przechowywanie urządzenia
Przy przerwach w eksploatacji
trwających powyżej 3 miesięcy
N

Oczyścić i sprawdzić stan
techniczny obudowy

N

jeżeli narzędzie robocze będzie
przechowywane oddzielnie: w celu
zabezpieczenia sprzęgła przed
zanieczyszczeniem należy założyć
pokrowiec na kolumnę wysięgnika

N

Przechowywać urządzenie w
suchym i bezpiecznym miejscu.
Chronić przed użyciem przez osoby
nieupoważnione (np. przez dzieci).

Wskazówki dotyczące
przeglądów technicznych i
konserwacji
Następujące czynności dotyczą pracy
urządzenia w normalnych warunkach
eksploatacyjnych. Przy utrudnionych
warunkach eksploatacyjnych
(intensywny kurz, itp.) oraz przy
wydłużonym dniu pracy, podane poniżej
odstępy czasowe muszą ulec
odpowiedniemu skróceniu.
Kratka ochronna

Dalszy przebieg czynności
uruchamiania został opisany w instrukcji
użytkowania KombiMotoru bądź silnika
zasadniczego.

548BA009 KN

Nie przyciskać kolumny wysięgnika
stopą, ani opierać na niej kolana!

N

przed rozpoczęciem pracy, po jej
zakończeniu oraz jeżeli zachodzi
potrzeba, sprawdzić czy kratka nie
uległa zanieczyszczeniu i
ewentualnie oczyścić

N

bei Beschädigung ersetzen durch
Fachhändler1)

1)

STIHL zaleca zwrócenie się do
fachowego dystrybutora firmy
STIHL.

Wyłączyć silnik
N
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patrz instrukcja użytkowania
KombiMotoru bądź silnika
zasadniczego.

BG-KM

polski

Ograniczanie zużycia
eksploatacyjnego i unikanie
uszkodzeń
Stosowanie się do zaleceń zawartych w
niniejszej Instrukcji użytkowania oraz
zaleceń zamieszczonych Instrukcji
użytkowania silnika uniwersalnego
umożliwia uniknięcie nadmiernego
naturalnego zużycia eksploatacyjnego
oraz uszkodzeń urządzenia.
Użytkowanie, i czynności obsługi
technicznej a także przechowywanie
musi się odbywać z taką starannością,
jaką opisano w niniejszej Instrukcji
obsługi.
Za wszystkie szkody jakie wystąpią
wskutek nieprzestrzegania wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa, obsługi
technicznej i konserwacji odpowiada
użytkownik urządzenia. Obowiązuje to
szczególnie wtedy, gdy:
–

dokonano zmian konstrukcyjnych
produktu bez zezwolenia firmy
STIHL

–

zastosowano narzędzia lub
elementy wyposażenia, które do
niniejszego urządzenia nie zostały
dozwolone, nie nadawały się lub nie
przedstawiały odpowiedniej jakości

–

użytkowano urządzenie w sposób
sprzeczny z jego przeznaczeniem

–

urządzeniem posługiwano się
podczas imprez sportowych czy
podczas zawodów

–

wystąpiły szkody będące
konsekwencją użytkowania
urządzenia z podzespołami
niesprawnymi technicznie

BG-KM

Czynności obsługi technicznej
Należy regularnie wykonywać wszystkie
czynności, które zostały opisane w
rozdziale "Wskazówki dotyczące obsługi
technicznej i konserwacji". Jeżeli
czynności obsługi technicznej nie mogą
zostać wykonane przez użytkownika, to
należy zlecić ich wykonanie
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.
Firma STIHL zaleca zlecanie
wykonywania czynności obsług
okresowych i napraw wyłącznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy.
Autoryzowanym dystrybutorom firmy
STIHL umożliwia się regularny udział w
szkoleniach oraz udostępnia Informacje
techniczne.

Podzespoły ulegające naturalnemu
zużyciu eksploatacyjnemu
Niektóre podzespoły urządzenia
mechanicznego – także przy
prawidłowym użytkowaniu – ulegają
naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu
i muszą, w zależności od rodzaju oraz
okresu użytkowania, zostać w
odpowiednim czasie wymienione.
Należą do nich między innymi:
–

Dysza

–

Kratka ochronna

Jeżeli wykonanie czynności obsługi
technicznej zostanie zaniedbane lub
zostaną one wykonane niefachowo, to
mogą powstać szkody, za które
odpowiedzialność będzie ponosić sam
użytkownik. Zalicza się do tego między
innymi:
–

korozję oraz szkody powstałe
wskutek nieprawidłowego
magazynowania

–

uszkodzenia urządzenia powstałe
wskutek stosowania części
zamiennych niskiej jakości
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Zasadnicze podzespoły urządzenia
1
2
3
4

1

Wysięgnik
Obudowa dmuchawy
Rura dmuchawy
Dysza

2
3

548BA002 KN

4
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Dane techniczne
maksymalna objętość strumienia
przepływającego powietrza (z dyszą
okrągłą)
zależnie od zastosowanego
urządzenia KM i FR
875 – 1025 m3/h
prędkość przepływu strumienia
powietrza (z dyszą okrągłą)
zależnie od zastosowanego
urządzenia KM i FR
60 – 70 m/s

Poziom ciśnienia akustycznego Lpeq
odpowiednio do normy ISO 22868

Poziom mocy akustycznej Lweq
odpowiednio do ISO 22868

KM 55 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 56 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 85 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 90 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 94 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 100 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 130 R z uchwytem
obwiedniowym:
FR 130 T:

FR 130 T:

95 dB(A)
96 dB(A)
97 dB(A)
95 dB(A)

97 dB(A)
96 dB(A)

Ciężar

Poziom mocy akustycznej Lpeq wg
ISO 50636-2-91

1,8 kg

KMA 130 R z uchwytem
obwiedniowym:

Wartości hałasu i drgań
Do ustalenia wartości hałasu i drgań
przy powyższym urządzeniu
mechanicznym współpracującym z
narzędziami roboczymi BF-KM oraz
BKKM przyjęto fazy pracy na biegu
jałowym oraz fazę najwyższej
nominalnej liczby obrotów w
stosunku 1:6.
Dalsze informacje dot. spełnienia
wymagań Wytycznych dla
pracodawców Drgania 2002/44/WE
patrz www.stihl.com/vib/

BG-KM

91 dB(A)

Poziom mocy akustycznej Lw
odpowiednio do ISO 22868
KM 55 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 56 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 85 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 90 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 94 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 100 R z uchwytem
obwiedniowym:
KM 130 R z uchwytem
obwiedniowym:

Poziom mocy akustycznej Lw wg
ISO 50636-2-91
KMA 130 R:

106 dB(A)
107 dB(A)
108 dB(A)
107 dB(A)

102 dB(A)

Wartość drgań ahv,eq odpowiednio do
ISO 22867

93 dB(A)
95 dB(A)

108 dB(A)

KM 55 R z
uchwytem
obwiedniowym:
KM 56 R z
uchwytem
obwiedniowym:
KM 85 R z
uchwytem
obwiedniowym:
KM 90 R z
uchwytem
obwiedniowym:
KM 94 R z
uchwytem
obwiedniowym:
KM 100 R z
uchwytem
obwiedniowym:
KM 130 R z
uchwytem
obwiedniowym:
FR 130 T:

Uchwyt
lewy

Uchwyt
prawy

4,6 m/s2

7,0 m/s2

4,7 m/s2

6,7 m/s2

4,4 m/s2

8,2 m/s2

3,1 m/s2

5,9 m/s2

4,8 m/s2

5,9 m/s2

3,1 m/s2

5,8 m/s2

3,6 m/s2
4,6 m/s2

7,3 m/s2
3,0 m/s2

106 dB(A)
107 dB(A)
109 dB(A)
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Uchwyt
lewy
KMA 130 R z
uchwytem
obwiedniowym: 1,6 m/s2

Uchwyt
prawy
2,0 m/s2

Współczynnik K-poziomu ciśnienia
akustycznego i mocy akustycznej
wyznaczony wg dyrektywy 2006/42/WE
wynosi 2,5 dB(A), zaś współczynnik
K-poziomu drgań wyznaczony wg
dyrektywy 2006/42/WE wynosi 2,0 m/s².
REACH
Skrót REACH oznacza Zarządzenie UE
w przedmiocie rejestracji, oceny i
zezwoleń eksploatacyjnych dla
chemikaliów.
Informacje dotyczące spełnienia
wymagań Zarządzenia REACH (UE) Nr.
1907/2006 patrz www.stihl.com/reach

Wskazówki dotyczące
napraw
Użytkownicy urządzenia mogą
wykonywać tylko te przeglądy
techniczne i konserwacje, które zostały
opisane w niniejszej Instrukcji
użytkowania. Wykonanie wszystkich
innych robót należy zlecić
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.
Firma STIHL radzi zlecanie
wykonywania czynności obsług
okresowych i napraw wyłącznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy.
Autoryzowanym dystrybutorom firmy
STIHL umożliwia się regularny udział w
szkoleniach oraz udostępnia Informacje
techniczne.
Należy posługiwać się wyłącznie
częściami zamiennymi dozwolonymi do
stosowania przez firmę STIHL do
napraw niniejszego urządzenia lub
równorzędnych technicznie. Należy
stosować wyłącznie kwalifikowane
części zamienne. W przeciwnym razie
może to prowadzić do zagrożenia
wystąpieniem wypadków przy pracy lub
do uszkodzeniem urządzenia.

Utylizacja
W zakresie gospodarki odpadami
należy stosować się do krajowych
przepisów regulujących gospodarkę
odpadami.

000BA073 KN

Wartość drgań ahv,eq wg ISO 50636-2100

Produkty STIHL nie należą do
odpadków z gospodarstwa domowego.
Produkt STIHL, akumulator,
wyposażenie dodatkowe i opakowanie
należy utylizować w sposób przyjazny
dla środowiska naturalnego.
Aktualne informacje dotyczące
gospodarki odpadami można uzyskać u
autoryzowanego dealera firmy STIHL.

Firma STIHL zaleca stosowanie
oryginalnych części zamiennych tej
firmy.
Oryginalne części zamienne firmy
STIHL można rozpoznać po numerze
katalogowym części zamiennej, po
napisie { a także po znaku
części zamiennych STIHL K (na
mniejszych częściach zamiennych znak
ten może występować samodzielnie).
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Deklaracja zgodności UE
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Niemcy
oświadcza na własną
odpowiedzialność, że
Wykonanie:
Oznaczenie
fabryczne:
Typ:
Identyfikacja serii:

narzędzie robocze dmuchawa
STIHL
BG-KM
4606

spełnia obowiązujące postanowienia
dyrektyw 2006/42/WE, 2014/30/UE oraz
2000/14/WE i zostało opracowane oraz
wykonane zgodnie z wydaniami
następujących norm obowiązującymi
w dniu produkcji:
EN ISO 12100 (w odniesieniu do z
wyżej wymienionych urządzeń typu KMi FR-)
EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 506362-100 (w odniesieniu do z wyżej
wymienionych urządzeń typu KMA)
Przy ustaleniu odpowiadającego
wynikom pomiarów oraz
gwarantowanego poziomu mocy
akustycznej zastosowano postępowanie
przewidziane przez Wytyczne
2000/14/WE, dodatek V, z
uwzględnieniem wymagań stawianych
przez normę ISO 11094.

BG-KM

Zmierzony poziom mocy akustycznej

Waiblingen, 07.03.2018

z KM 55 R:
z KM 56 R:
z KM 85 R:
z KM 90 R:
z KM 94 R:
z KM 100 R:
z KM 110 R:
z KM 130 R:
z KMA 130 R:
z FR 130 T:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

104 dB(A)
106 dB(A)
106 dB(A)
105 dB(A)
108 dB(A)
105 dB(A)
105 dB(A)
108 dB(A)
102 dB(A)
107 dB(A)

z up.

Thomas Elsner
Kierownik działu zarządzania
produktami i usług

Gwarantowany poziom mocy
akustycznej
z KM 55 R:
z KM 56 R:
z KM 85 R:
z KM 90 R:
z KM 94 R:
z KM 100 R:
z KM 110 R:
z KM 130 R:
z KMA 130 R:
z FR 130 T:

106 dB(A)
108 dB(A)
108 dB(A)
107 dB(A)
110 dB(A)
107 dB(A)
107 dB(A)
110 dB(A)
104 dB(A)
109 dB(A)

Archiwizacja dokumentacji technicznej:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung
Rok budowy urządzenia został podany
na urządzeniu.
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