
ZAGĘSZCZARKA PŁYTOWA
Instrukcja obsługi

DLA BEZPIECZEŃSTWA
Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją 

montażu i użytkowania. Instrukcja stanowi integralną cześć wyposażenia
zagęszczarki.

NUMER MODELU: HP-60 HP-90HP-50

Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania

.

Numer modelu i numeru można znaleźć na naklejce produktu.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Wystawiający Deklarację Zgodności:

Rodzaj urządzenia:

Model / Typ:

Zmierzony poziom mocy akustycznej

Gwarantowany poziom mocy akustycznej

Wibracyjna zagęszczarka płytowa

HP-60

101dB

101dB

Jednostka notyfikowana:
Adres jednostki notyfikowanej:
Kontakt do jednostki notyfikowanej:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München, Germany

HIGHER Monika Godlewska
58-130 Żarów
ul. Armii Krajowej 74
tel. 74 / 857 03 39

Firma Higher Monika Godlewska, 58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 74 na własną odpowiedzialność 

oświadcza, że urządzenie do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania zawarte w 

następujących dokumentach i normach:

DYREKTYWY UE:
• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE 
• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE 
• Dyrektywa EMC (Kompatybilność elektromagnetyczna) 2004/108/WE

STANDARDY i NORMY ZHAROMONIZOWANE: 
• EN 500-4:2011; EN 55012:2007+A1; EN 61000-6-1:2007; EN ISO 37444:1995.

W wyniku w/w zgodności wyroby zostały wprowadzone do obrotu na rynku Unii Europejskiej 

Deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli urządzenie, do którego się odnosi zostanie 

zmienione, przebudowane, lub będzie użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Wystawiający Deklarację Zgodności:

Rodzaj urządzenia:

Model / Typ:

Zmierzony poziom mocy akustycznej

Gwarantowany poziom mocy akustycznej

Wibracyjna zagęszczarka płytowa

HP-90

105dB

105dB

Jednostka notyfikowana:
Adres jednostki notyfikowanej:
Kontakt do jednostki notyfikowanej:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München, Germany

HIGHER Monika Godlewska
58-130 Żarów
ul. Armii Krajowej 74
tel. 74 / 857 03 39

Firma Higher Monika Godlewska, 58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 74 na własną odpowiedzialność 

oświadcza, że urządzenie do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania zawarte w 

następujących dokumentach i normach:

DYREKTYWY UE:
• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE 
• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE 
• Dyrektywa EMC (Kompatybilność elektromagnetyczna) 2004/108/WE

STANDARDY i NORMY ZHAROMONIZOWANE: 
• EN 500-4:2011; EN 55012:2007+A1; EN 61000-6-1:2007; EN ISO 37444:1995.

W wyniku w/w zgodności wyroby zostały wprowadzone do obrotu na rynku Unii Europejskiej 

Deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli urządzenie, do którego się odnosi zostanie 

zmienione, przebudowane, lub będzie użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi.



SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

Udostępniona Państwu instrukcja jest nieodłącznym  
elementem sprzętu, którego dotyczy i w związku z tym 
powinna być dołączona do każdego opakowania oraz 
wraz z nim przechowywana i udostępniana 
ewentualnym użytkownikom.

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi zagęszczarki płytowej 
z si lnikiem benzynowym firmy HIGHER Professional. 
Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów 
praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy 
zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag 
w niej zawartych.

Na wstępie pragniemy Państwu serdecznie podziękować za 
zakup naszego produktu oraz okazane nam tym samym 
zaufanie. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby urządzenia, które 
trafiają do klientów nie zawiodły ich oczekiwań. Posiadają one 
zarówno najwyższej klasy, trwałą konstrukcję, jak i nowoczesny 
wygląd.

Nasze zagęszczarki są produkowane z największą dbałością 
o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały 
proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, 
dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę 
przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu 
w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez 
dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może 
doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych, począwszy 
od utraty zdrowia operatora, osób trzecich lub zwierząt po 
utratę życia tychże, przebywających w pobliżu istot.  

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości nie 
należy rozpoczynać użytkowania sprzętu, bez wcześniejszego 
kontaktu z działem serwisu firmy HIGHER Professional lub 
sprzedawcą. 

Zapoznanie się z treściami zawartymi w Instrukcji Obsługi oraz 
w Karcie Gwarancyjnej jest podstawą do ewentualnych 
roszczeń z tytułu reklamacji. W przypadku nie wywiązania się 
z tego obowiązku Sprzedawca oraz Gwarant nie poniosą 
odpowiedzialności za powstałe w związku z tym szkody. 

Nasze zagęszczarki są produkowane z największą dbałością 
o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały 
proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, 
dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę 
przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu 
w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez 
dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może 
doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych, począwszy 
od utraty zdrowia operatora, osób trzecich lub zwierząt po 
utratę życia tychże, przebywających w pobliżu istot.  
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ŚRODOWISKO

Użytkownik zobowiązany jest do unieszko-
dliwienia wszelkich odpadów powstałych 
w skutek użytkowania zagęszczarki. 

Wszelki węże i opakowania powinny być zbyte 
w sposób przyjazny dla środowiska. 

Naklejka informacyjna na Państwa sprzęcie 
zawiera symbole wskazujące informacje o produkcie
i jego użytkowaniu.

SYMBOLE

Specyfikacja

HP-50

495x320mm

8200N

5900vpm

20cm

25m/min

87cc

53 kg

Model

Wymiar płyty

Siłą odśrodkowa

Prędkość wzbudnicy

Głębokość zagęszczania

Prędkość posuwu

Silnik

Waga

HP-90

540x420mm

13000N

5500vpm

30cm

15m/min

196cc

86 kg

Przeczytaj instrukcję uważnie
i ze zrozumieniem.

HP-60

530x370mm

11000N

5500vpm

25cm

25m/min

163cc

63 kg
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Wprowadzenie

                                               Specyfikacja

Symbole

Bezpieczeństwo

                                    Ogólne zasady bezpieczeństwa

                                    Szczegółowe zasady bezpieczeństwa

Zawartość kartonu

Instrukcja montażu

Poznaj swoją zagęszczarkę

                                      Cechy i sterowanie

                                  Kontrola pracy

Konserwacja

Przechowywanie

Transport

Rozwiązywanie problemów

Spis części



Przeczytaj instrukcję obsługi i symbole znajdujące się na 
maszynie. Poznaj zastosowanie i ograniczenia jak również 
potencjalne zagrożenia.

Odpowiednio zapoznaj się z elementami startowania 
i ich właściwym działaniem. Dowiedz się jak zatrzymać maszynę
i wyłączyć ją szybko. 

Przeczytaj i upewnij się ze rozumiesz wszystkie instrukcje 
i zasady bezpieczeństwa. Do urządzenia jest dołączona  
instrukcja Obsługi Silnika, spakowana osobno z urządzeniem. 
Nie próbuj obsługiwać maszyny zanim w pełni zrozumiesz jak 
właściwie ją obsługiwać i konserwować maszynę.

Obszar pracy
Nie uruchamiaj silnika w zamkniętych pomieszczeniach, gdyż 
spaliny są niebezpieczne, zawierają tlenek węgla oraz bezwonne 
zabójcze gazy. Pracuj tylko na zewnątrz pomieszczeń.

Nigdy nie pracuj w warunkach ograniczonej widoczności 
i słabego oświetlenia.

Bezpieczeństwo osobiste
Operatorem zagęszczarki może być tylko osoba pełnoletnia, 
zaznajomiona z instrukcją. Pod żadnym pozorem nie może 
znajdować się pod wpływem: narkotyków, alkoholu lub innych 
leków, które mogłyby wpłynąć na zdolność bezpiecznego 
użytkowania urządzenia.

Używaj właściwego ubioru: odzież ochronna, specjalne, 
wzmocnione obuwie chroniące stopy, nauszniki ochronne, 
okulary ochronne i kask. Długie włosy należy związać.
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Używaj sprzętu ochronnego zapewniającego
bezpieczeństwo, zakładaj ochronę oczu 
i uszu, bezpieczne obuwie, rękawice 
i kask ochronny.

Nie wolno usuwać ani ingerować
w elementy bezpieczeństwa lub ochrony.

Trzymaj się z daleka od rotujących części.

Nie pal podczas obsługi urządzenia ani
nie stosuj otwartego ognia. 
Zwróć szczególną uwagę podczas 
przechowywania paliwa gdyż jest
ono szczególnie łatwopalne i wybuchowe
w stanie lotnym.

Trzymaj dzieci i osoby nieuprawnione 
z dala.

Nie dotykaj gorących części, może
to spowodować poważne oparzenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO

Wibracyjna zagęszczarka płytowa

Przed uruchomieniem sprawdź sprzęt. 

Podczas kontroli należy kolejno zweryfikować: 
1. kondycję urządzenia - brak widocznych uszkodzeń mecha-
nicznych; 
2. luzy na śrubach - przy wibracjach wytwarzanych przez 
zagęszczarkę śruby ulegają odkręcaniu się i należy ich stan 
kontrolować; 
3.  brak wycieków oleju lub paliwa / poziom płynów; 
4.  stan filtra powietrza.

Nie pracuj kiedy sprzęt wymaga naprawy lub jest 
w złym stanie technicznym. Wymieniaj zepsute, brakujące lub 
uszkodzone części. Utrzymuj sprzęt we właściwym stanie 
technicznym. Bądź czujny, zwracaj uwagę na to co robisz, 
zachowaj zdrowy rozsądek podczas pracy z maszyną. 

Nie używaj maszyny mając na sobie sandały lub inne tego typu 
lekkie obuwie. Noś obuwie ochronne, które ochroni Twoje stopy 
i zapewni odpowiednią przyczepność na śliskich nawierzchniach. 
Staraj się stać pewnie i utrzymuj równowagę. Pomoże Ci to 
w  lepszej kontroli maszyny podczas niespodziewanych sytuacji. 

Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu maszyny. Upewnij się 
czy włącznik silnika jest w pozycji OFF przed transportem 
maszyny lub przed rozpoczęciem wszelkich prac 
konserwacyjnych. Transportowanie lub prace konserwacyjne przy 
włączniku w pozycji ON zagrażają bezpieczeństwu Twojemu 
i osób znajdujących się w pobliżu.

Bezpieczeństwo paliwa
Benzyna jest wysoce łatwopalna a jej opary mogę eksplodować. 
Zachowaj szczególną ostrożność podczas styczności z nią. 

Nie uzupełniaj paliwa w miejscach zamkniętych. W czasie 
uzupełniania lub spuszczania paliwa ze zbiornika używaj 
odpowiedniego kanistra w odpowiednio wentylowanym miejscu. 
Nie pal i nie używaj otwartego ognia, lub innych źródeł zapłonu 
w pobliżu maszyny podczas dodawania paliwa lub pracy 
z urządzeniem.

Uziemione narzędzia przewodzące prąd trzymaj z dala od nie 
osłoniętych części elektrycznych. Może to spowodować 
zaiskrzenie, które może bardzo szybko zapalić paliwo i jego 
opary.

Przed uzupełnieniem paliwa zawsze zatrzymuj urządzenie 
i pozwól mu ostygnąć. Jeżeli zauważysz przecieki w systemie 
paliwowym - nie uruchamiaj urządzenia! Nie przepełniaj zbiornika 
z paliwem (nigdy nie należy lać paliwa powyżej górnej kreski).

Dobrze dokręcaj korki zbiornika paliwa i kanistra, wycieraj 
rozlane paliwo. Nigdy nie używaj maszyny w sytuacji gdy korek 
zbiornika paliwa nie jest założony i zakręcony.

Unikaj stwarzania źródła zapłonu dla rozlanego paliwa, nigdy nie 
próbuj uruchomiać silnika, odsuń maszynę z dala od miejsca 
wycieku i unikaj wszelkich źródeł zapłonu dopóki paliwo nie 
odparuje.

Przechowuj paliwo w kanistrach, które są przeznaczone do tego 
celu.
 
Paliwo trzymaj w zimnym dobrze wentylowanym miejscu z dala 
od iskier, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu.

Nigdy nie przechowuj paliwa lub maszyny ze zbiornikiem paliwa 
wewnątrz budynków, gdzie opary mogą napotkać iskry otwarty 
ogień lub inne źródła zapłonu takie jak: podgrzewacze wody, 
piece, suszarki i temu podobne. Pozwól, aby silnik ostygł przed 
umieszczeniem go w zamkniętym pomieszczeniu.
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W celu uniknięcia  niebezpieczeństwa, trzymaj ręce, palce i stopy 
z dala od dolnej płyty wibrującej. Chwyć rączkę zagęszczarki 
mocno obiema rękami. Jeśli trzymasz rączkę zagęszczarki 
mocno dwoma rękoma a stopy są z dala od podstawy 
zagęszczarki, dłonie, palce i stopy nie ulegną zranieniu przez 
podstawę maszyny.

Zawsze obsługuj urządzenie od tyłu – od strony rączki, nigdy nie 
mijaj ani nie stój od przodu maszyny, w szczególności, kiedy 
silnik pracuje. Maszyna wprowadzona w wibracje przesuwa się 
do przodu, mogąc stwarzać zagrożenie.

Nie umieszczaj narzędzi ani innych przedmiotów pod 
zagęszczarką.

W przypadku kiedy maszyna uderzy obcy przedmiot, zatrzymaj 
silnik, odłącz świecę, sprawdź czy nie ma uszkodzeń oraz usuń 
uszkodzenia przed ponownym uruchomieniem i pracą. Nie 
przekraczaj możliwości maszyny poprzez zagęszczanie zbyt 
grubej warstwy za jednym zamachem lub zbyt szybko.

Nigdy nie przemieszczaj się podczas pracy zbyt szybko na 
twardych lub śliskich podłożach.

Pracuj bardzo ostrożnie, kiedy pracujesz na żwirowych 
podjazdach, przejściach czy drogach. Uważaj na ukryte 
zagrożenia lub ruch uliczny. Nie przewoź osób na maszynie.

Nigdy nie zostawiaj maszyny bez nadzoru, kiedy silnik pracuje – 
stanowi wtedy zagrożenie. Zawsze zatrzymuj silnik, kiedy nie ma 
chwilowo pracy bądź przy przechodzeniu z jednego miejsca w 
drugie.

Trzymaj się z dala od krawędzi rowów i unikaj czynności, które 
mogą spowodować wywrócenie zagęszczarki.

Zawsze schodź ze wzniesień ostrożnie prosta drogą tak, aby 
maszyna poruszała się do tyłu w celu uniknięcia przygniecenia 
operatora.

Zawsze parkuj maszynę na twardej i równej powierzchni i wtedy 
wyłączaj ją.

Kondycja urządzenia

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy 
obowiązkowo sprawdzić, czy urządzenie nosi ślady uszkodzeń. 
W przypadku wykrycia niezgodności, należy dokonać naprawy, 
a uszkodzone komponenty wymienić na nowe. Nawet 
najmniejsze uszkodzenia mogą skutkować awarią urządzenia, 
zagrożeniem zdrowia i życia operatora lub osób/ zwierząt 
znajdujących się w pobliżu zagęszczarki. 

Gwarant i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za 
potencjalne urazy lub śmierć operatora, innych osób, zwierząt 
wynikające z zaniedbania w/w czynności. Uszkodzenia powstałe 
w wyniku użytkowania niesprawnego urządzenia nie podlega 
gwarancji.

Użytkowanie i troska o maszynę

Nigdy nie podnoś ani nie przenoś maszyny, podczas pracy 
silnika.

Zawsze używaj maszyny do takiej pracy, jakiej została 
przeznaczona.  Wykorzystuj ją tylko i wyłącznie do jej 
zastosowań. Właściwa maszyna wykona prace lepiej 
i bezpieczniej, jeśli będzie wykonywała pracę, do której została 
przeznaczona.

Nie zmieniaj głównych parametrów silnika lub obrotów. Jest on 
ustawiony na parametry pracy bezpieczne dla silnika.

Jeśli nie masz zamiaru zagęszczać, nie wprowadzaj silnika na 
wysokie obroty. Uważaj, aby nie zbliżać rąk ani nóg do rotujących 
części, które mogą stanowić zagrożenie.

Unikaj kontaktu z gorącym paliwem, olejem, spalinami i gorącymi 
powierzchniami. Nie dotykaj silnika ani tłumika. Te części są 
bardzo gorące na krótko po wyłączeniu silnika. Pozwól, aby silnik 
się schłodził zanim rozpoczniesz prace regulacyjne bądź 
konserwacyjne.

Jeśli po uruchomieniu maszyna zaczyna wydawać dziwne 
dźwięki bądź wpadać w dziwne wibracje natychmiast wyłącz 
silnik, następnie odczep przewód świecy i poszukaj przyczyny. 
Objawy takie są zwykle zwiastunem usterek.

Używaj jedynie części lub akcesoriów zatwierdzonych przez 
producenta. Nie zastosowanie się do tego może spowodować 
uszkodzenia maszyny.

Dbaj o swoje urządzenie. Kontroluj luzy lub złe dokręcenie 
poszczególnych części, uszkodzenie części lub innego stanu 
części, który może wpłynąć na prace maszyny. W razie 
uszkodzenia oddaj maszynę do naprawy przed ponownym 
użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych złą konserwacją 
urządzenia.

Oczyszczaj silnik i tłumik z trawy, liści lub nadmiaru oleju czy 
osądów węglowych, aby zmniejszyć ryzyko samozapłonu.

Nigdy nie polewaj maszyny żadnymi płynami. Rączki utrzymuj 
suche, czyste i wolne od piasku. Czyść urządzenie po każdym 
użyciu.

Stosuj się do właściwych przepisów odnośnie utylizacji benzyny, 
oleju, paliw, z uwagi na ochronę środowiska.
 
Trzymaj maszynę z dala od dzieci i nie pozwalaj, aby osoby 
nieupoważnione lub niezaznajomione z tą instrukcją używały 
maszyny. Maszyna jest niebezpieczna w rękach nieuprawnionych 
i nieprzeszkolonych użytkowników.

Serwis

Przed czyszczeniem, naprawą, inspekcją, regulacją czy 
konserwacją wyłącz silnik i upewnij się, że wszystkie części 
ruchome zatrzymały się. Zawsze Pamiętaj, aby twoja maszyna 
był serwisowana przez wykwalifikowany personel z użyciem 
oryginalnych części zamiennych. To zapewni bezpieczeństwo 
i prawidłowe działanie maszyny.

Upewnij się, że włącznik silnika jest w pozycji OFF. Odłącz 
przewód wysokiego napięcia od świecy i trzymaj z dala od 
świecy, aby uniknąć przypadkowego zapłonu. 

Wibracyjna zagęszczarka płytowa

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO
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Kontrola poziomu paliwa

Przed użyciem  urządzenia należy zweryfikować poziom paliwa 
w zbiorniku. W przypadku braku lub małej ilość benzyny należy ją 
uzupełnić. Pojemność zbiornika to 3,6 litra.  Przy uzupełniania 
paliwa nie należy przekraczać maksymalnego, bezpiecznego 
poziomu, ani wlewać paliwa aż po szyjkę. 

Przestrzega się, aby w przypadku rozlania paliwa na urządzenie, 
przed jego uruchomieniem do sucha zetrzeć wylaną ciecz. Nawet 
najmniejsza ilość rozlanego paliwa może być przyczyną pożaru 
lub wypadku.

Palenie otwartego ognia lub posługiwanie się urządzeniami 
generującymi iskrę w miejscu składowania benzyny lub 
w miejscu uzupełniania paliwa do zbiornika zagęszczarki jest 
surowo wzbronione.  Paliwo powinno być przechowywane 
w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci 
i zwierząt. 

Kontrola filtra paliwa

W celu sprawdzenia stanu filtra powietrza należy:
ź Odkręcić nakrętkę od obudowy filtra
ź Zdemontować odbudowę filtra
ź Zdemontować filtr odkręcając nakrętkę mocującą 
ź Sprawdzić stan filtra powietrza. Jeśli jest czysty zamontować 

ponownie, jeśli jest brudny należy zastąpić go nowym.
ź Zamontować filtr przy użyciu nakrętki mocującej. 
ź Zamontować obudowę i dokręcić nakrętkę

Kontrola poprawnego dokręcania śrubek 

Charakter pracy urządzenia powoduje ryzyko odkręcania się śrub 
i nakrętek. Obowiązkowo należy  zweryfikować, czy wszystkie 
elementy mocujące są dobrze dokręcone.  

Niepoprawne dokręcenie może skutkować uszkodzeniem 
zagęszczarki i stanowić ryzyko dla użytkownika. 

Gwarant i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za 
potencjalne zdarzenia wypadkowe, a awarie powstałe 
z niedopatrzenia nie są objęte gwarancją.

Brak wycieków oleju lub paliwa / poziom płynów

Wycieki oleju lub paliwa mogą prowadzić do pożaru, uszkodzenia 
urządzenia, urazów fizycznych użytkowania, innych osób/ 
zwierząt przebywających w pobliżu urządzenia. 

Brak wymaganej ilości płynów prowadzi do uszkodzenia silnika 
i innych elementów urządzenia. 

Gwarant i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za w/w 
opisane konsekwencje spowodowane zaniedbaniem czynności 
kontrolnych i okresowej wymiany lub uzupełniania płynów, 
a sprzęt uszkodzony z tych przyczyn nie podlega reklamacji. 

Kontrola poziomu oleju

Przed użyciem zagęszczarki należy sprawdzić poziom oleju 
silnikowego, według poniższej instrukcji:
1. Odkręć korek wlewu i oczyść wskaźnik poziomu oleju.

2. Włóż wskaźnik do wlewu (bez wkręcania!)

3. Wyjmij wskaźnik oleju i oceń jego poziom: właściwe poziom 
zawiera się miedzy wskazaniem podziałki. 

W przypadku za małej ilości, należy uzupełnić jego brak. 
W przypadku zbyt dużej ilości oleju, należy go odessać. 

Zaleca się używać oleju zalecanego przez Gwaranta 
lub Sprzedawcę, zweryfikowanego pod względem 
wymagań serwisów. Specyfikacja oleju umieszczona 
jest na opakowaniu. Olej SEA 15W-40 przeznaczony 
jest do pracy w każdych warunkach temperaturowych. 
W przypadku użycia innego niż zalecany oleju należy 
dobrać jego lepkość do temperatury otoczenia.

Zaleca się używać wyłącznie benzyny bezołowiowej PB 
95 o dobrej jakości, o sprawdzonym pochodzeniu. 

Nie wolno używać benzyny zawierającej alkohol. 
Uszkodzenia silnika spowodowane użyciem 
zanieczyszczonego paliwa nie są objęte gwarancją.

Benzyna to substancja łatwopalna, której opary są 
wybuchowe. Paliwo należy dolewać tylko, gdy silnik 
jest wyłączny, w otwartym przewiewnym, 
wentylowanym miejscu. Nie należy wdychać oparów 
benzyny. Kontakt ze skóra i oczami jest niebezpieczne 
dla zdrowia.

Zabronione jest używać zagęszczarki bez 
zamontowanego filtra powietrza, bowiem grozi to 
uszkodzeniem urządzenia.    
Zabrania się czyszczenia filtra powietrza sprężonym 
powietrzem, bowiem może to spowodować 
przedostanie się zabrudzeń przez powłokę filtrującą, 
a tym samym powiększenie oryginalnych otworów. 
Uszkodzenia filtra mogą spowodować awarię 
urządzenia. 



ZAWARTOŚĆ KARTONU

Zagęszczarka jest dostarczana w części złożona, transportowana jest w zapakowanym kartonie. Zawartość dostawy
obejmuje: 

MONTAŻ
Stosując się do instrukcji przeprowadź montaż 
zagęszczarki.
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1. Wibracyjna zagęszczarka płytowa  

2. Składana rączka

3. Instrukcja obsługi zagęszczarki i silnika



Składana rączka
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Odchyl rączką jak pokazano na rysunku1.

2.  Zamocuj rączkę jak pokazano na rysunku. 
Wciśnij rurki rączki do otworów w obudowie umieść 
płaskie podkładki 10 a dalej wsuń śruby sześciokątne 
M10x65 po stronie zewnętrznej i skręć nakrętkami 
M10 po stronie wewnętrznej.

3. Zamocuj manetkę gazu na górnej części rączki za 
pomocą płaskiej podkładki i śruby 5x25.

4. Zamocuj przewód gazu za pomocą zacisków.

Zestaw kółek (opcja)

Ustaw przelotowo dziurki w płytkach łączących oraz 
obudowie silnika. Włóż śruby M10x30 przez dziury 
z jednej strony a następnie zakręć nakrętki 
z drugiej. 

1

M10    65
A

2

M5    25

2 BM10    30

Przed  rozpoczęciem zagęszczania podegnij zestaw 
kołowy jak pokazano na powyższym rysunku.

Wibracyjna zagęszczarka płytowa



Olej w silniku uzupełniaj zgodnie z instrukcją 
obsługi dostarczoną wraz ze sprzętem.

Olej silinikowy

Przed transportem należy spuścić olej 
do specjalnego pojemnika. 
Nie uzupełnienie oleju ponownie przed 
uruchomieniem grozi trwałym 
uszkodzeniem silnika i utratą 
gwarancji.

7

Mata silikonowa (opcjonalnie)

Mata silikonowa ochronna pozwala na 
zagęszczanie betonowej kostki, pol bruku, 
kamieni i innych powierzchni w sposób cichy, 
delikatny i bezpieczny.

Przyłącz gumę silikonową do płyty zgodnie 
z rysunkiem, dopasuj odpowiednio dziury 
w podstawie, gumie i płycie zaciskowej, 
a następnie zamocuj je za pomocą podkładek 10 
i śrub M10X30.

C6M10    30

Wibracyjna zagęszczarka płytowa



POZNAJ SWOJĄ ZAGĘSZCZARKĘ
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Zawór paliwa 
Otwiera i zamyka przepływ pomiędzy zbiornikiem 
paliwa a gaźnikiem. Aby silnik pracował dźwignia 
zaworu musi być w pozycji ON. Aby zapobiec 
zalaniu maszyny, gdy silnik jest wyłączony należy 
ustawić zawór w pozycji OFF.

Gaz
Dźwignia ta kontroluje prędkość pracy silnika. 
Zmiana pozycji tej dźwigni powoduje, że silnik 
pracuje szybciej lub wolniej.

Włącznik silnika
Włącznik silnika włącza i wyłącza system 
zapłonu. Włącznik silnika musi być w pozycji ON, 
aby silnik pracował. Przesunięcie włącznika 
w pozycję OFF zatrzymuje silnik.

Dźwignia ssania
Dźwignia ssania zamyka i otwiera ssanie 
w gaźniku. Pozycja zamknięta zwiększa dawkę 
paliwową, aby umożliwić odpalenie zimnego 
silnika. Pozycja otwarta dostarcza właściwej 
mieszanki paliwowej do pracy po uruchomieniu 
i ponownego uruchomienia nagrzanego silnika. 

Uchwyt startera ręcznego
Aby uruchomić silnik należy pociągnąć uchwyt 
startera ręcznego.

Manetka gazu

Górna rączka

Dolna rączka

Tłumik

Filtr powietrza

Zbiornik paliwa

Silnik

Osłona paska klinowego

Wzbudnica

Płyta podstawy

Rurka do spuszczania oleju

Wibracyjna zagęszczarka płytowa
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Nie wolno stosować urządzenia na 
betonie i twardych powierzchniach.
Maszyna będzie raczej podskakiwać 
zamiast wibrować co może 
zniszczyć zarówno płytę jak i silnik.

Instrukcja obsługi

Uzupełnianie paliwa

Pojemność zbiornika to 3,6L przy uzupełnianiu paliwa 
nie należy przekraczać maksymalnego, 
bezpiecznego poziomu ani wlewać paliwa aż po 
szyjkę. Szczegółowy opis działania silnika 
i wszystkich zasad bezpieczeństwa znajdą Państwo 
w instrukcji obsługi silnika załączonej do maszyny.

Uruchamianie silnika

1.  Przestaw dźwignię zaworu paliwa w pozycję ON. 
2.  Aby uruchomić zimny silnik przesuń ssanie 
w pozycję CLOSE. Aby ponownie uruchomić zimny 
silnik przestaw dźwignię ssania w pozycji OPEN. 
3.  Przesuń dźwignie gazu z pozycji SLOW ok. 1/3 
skoku w kierunku pozycji FAST.
4.  Przesuń włącznik silnika w pozycję ON
5.  Uruchom silnik za pomocą startera.

Wąż do zlewania oleju

Brudny olej w silniku może spowodować 
przedwczesne zużycie silnika i jego awarię. 
Regularna zmiana oleju w silniku jest niezbędna 
do prawidłowej pracy silnika. Do zagęszczarki 
jest dołączony elastyczny wąż do zlewania oleju 
do specjalnego pojemnika.

Wzbudnica

Odśrodkowy odważnik zamocowany na wale 
wzbudnicy (znajdującej się w obudowie wzbudnicy) jest 
napędzany dużą prędkością przez system sprzęgła 
i paska klinowego. Wysoka prędkość obrotów tworzy 
nagłe podnoszenie i ruch uderzeniowy oraz wywołuje 
ruch do przodu. 

1

2

Wibracyjna zagęszczarka płytowa

Ręczy starter sznurkowy

Delikatnie szarpnij rączkę startera delikatnie aż do 
momentu wyczucia oporu, następnie pociągnij mocno, 
zwolnij rączkę delikatnie. Jeśli dźwignia ssania 
została przesunięta w pozycję CLOSE 
(w celu uruchomienia silnika), stopniowo przesuwaj ją 
w kierunku pozycji OPEN w miarę nagrzewania się 
silnika. Uważaj aby nie zerwać startera sznurkowego - 
jego zerwanie nie podlega gwarancji.

1.  Jak silnik będzie nagrzany, przyspiesz jego obroty. 
Płyta zacznie wibrować i poruszać się do przodu. 

2.  Obroty silnika powinny wynosić 3600 obr/min (Co 
odpowiada maksymalnym otwarciem gazu). Użycie 
silnika przy niższych obrotach spowoduje: 
zmniejszenie siły zagęszczania, niższą prędkość 
przemieszczania, złą synchronizację wibracji, 
zmniejszenie zdolności manewrowania maszyną, 
zwiększone zużycie maszyny oraz dyskomfort dla 
użytkownika.

3.  Mocny nacisk na rączkę przy prowadzeniu 
maszyny nie jest konieczny bo powoduje zuzycie 
amortyzatorów. Podczas poruszania maszyny 
wystarczy ją prowadzić i pozwolić aby ona sama 
wykonywała całą pracę. 

4.  Na równych powierzchniach urządznie porusza się 
do przodu. Na nierównościach lub wgłębieniach 
można lekko naciskać na rączkę w kierunku ruchu do 
przodu, aby wspomóc ruch maszyny. 

5.  Ilość razy zagęszczania wymagana do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu zagęszczenia zależeć będzie 
od typu i wilgotności podłoża. Maksymalne 
zagęszczenie gruntu zostanie osiągnięte wtedy, kiedy 
powstanie nadmierne obijanie maszyny od podłoża. 

W czasie używania zagęszczarki na asfalcie 
zestaw zraszający wodę jest niezbędny, aby 
dolna płyta wibracyjna nie przywierała do asfaltu.

W czasie używania zagęszczarki na twardych 
powierzchniach, dołącz silikonową matę do 
dolnej płyty wibracyjnej, aby zapobiec 
kruszeniu powierzchni oraz uszkodzeniu maszyny.

Lekkie zawilgocenie powierzchni zagęszczanej jest
zalecane. Zbyt mokre podłoże może spowodować 
że kawałki podłoża będą zlepiać się i uniemożliwią 
dobre zagęszczanie. Gdy podłoże jest zbyt mokre
poczekaj aż wyschnie przed rozpoczęciem 
zagęszczania.



Nigdy nie czyść maszyny przy użyciu 
myjki ciśnieniowej, ponieważ
woda może dostać się do części 
urządzenia takich jak: rolki, łożyska lub 
silnik. Używanie myjek ciśnieniowych 
skróci żywotność sprzętu.

KONSERWACJA
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Wyłączanie silnika

Aby zatrzymać silnik w nagłej sytuacji należy 
włącznik zapłonu silnika przesunąć na pozycję OFF 
(wyłączony).   

W normalnych okolicznościach należy zastosować 
następującą procedurę:
1.  Przesunąć gaz w pozycję SLOW.
2.  Pozwolić, aby silnik pracował na wolnych około 2 
minut.
3.  Przesunąć włącznik silnika w pozycję OFF.
4.  Przesunąć dźwignię zaworu paliwa w pozycję OFF.

Wolne obroty

W celu zmniejszenia obciążenia silnika, w sytuacji 
gdy zagęszczanie zostało przerwane ustaw dźwignię 
gazu w pozycji “low”. Obniżenie obrotów silnika do 
prędkości wolnych obrotów pomoże przedłużyć życie 
silnika jak również oszczędzić paliwo i zmniejszyć 
poziom hałasu maszyny. 

Odpowiednia konserwacja maszyny zapewni jej oraz 
jej podzespołom długą żywotność.

Konserwacja zapobiegawcza
1.  Wyłącz silnik. Silnik musi się schłodzić.

2.  Ustaw dźwignię gazu w pozycji SLOW, a następnie 
odłącz święcę.

3.  Sprawdź ogólny stan zagęszczarki. Sprawdź czy 
nie są luźne śruby, elementy nie przesunęły się 
względem siebie, części nie uległy pęknięciu lub 
zepsuciu, lub innych oznaak złej pracy maszyny. 

4.  Za pomocą miękkiej szmatki, odkurzacza lub 
sprężonego powietrza usuń wszelkie zanieczy-
szczenia. Następnie używając oleju maszynowego 
należy naoliwić ruchome części.

5.  Każdorazowo wyczyść spód zagęszczarki (aby 
zapobiec przywieraniu podłoża do płyty. Urządzenie 
nie wykona swojego zadania dobrze jeśli podstawa 
nie będzie czysta i gładka. 

6.  Zmień przewód wysokiego napięcia.

Jeśli podłoże jest zbyt suche i powoduje powstawanie
kurzu podczas pracy, powinno się dodać trochę wody
na zagęszczaną powierzchnię aby ułatwić zagęszczanie
Nadmierny kurz może skrócić żywotność filtra powietrza.

Nie przesuwaj dźwigni ssania 
w pozycji OFF, aby wyłączyć 
urządzenie. Może to spowodować 
uszkodzenie silnika!

Wibracyjna zagęszczarka płytowa
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4. Kiedy napięcie paska klinowego V jest we właściwej 

pozycji, skręć nakrętki samo-kontrujące B do 

wspornika. 

5. Dokręć śruby, które mocują silnik.

6. Załóż osłonę paska klinowego.

Wymiana paska klinowego

1.  Poluzuj 4 śruby mocowania silnika (nie wyjmuj) 

tylko tyle, aby móc przesunąć silnik do przodu.

2.  Poluzuj nakrętki A i śruby B pokazane na rys.

3.  Przesuń silnik w kierunku płyty i wyciągnij stary 

pasek z koła pasowego i załóż nowy pasek na jego 

miejsce.

4.  Przełóż pasek przez koło pasowe silnika.

5.  Przesuń silnik do tyłu.

6.

Ponowni załóż osłonę paska klinowego.7.

Podczas czynności regulacji paska 
klinowego V zwróć uwagę aby rolka 
sprzęgła była w jednej linii z rolką 
wzbudnicy.

Podczas czynności regulacji paska 
klinowego V zwróć uwagę aby rolka 
sprzęgła była w jednej linii z rolką 
wzbudnicy.

Podczas wymiany pasków uważaj 
aby palce nie wkręciły się pomiędzy 
koła pasowe a pasek.

Kiedy napięcie paska klinowego V jest właściwe,
skręć nakrętki samo-kontrujące B do wspornika
i śruby A mocujące silnik.

A B

Pasek V

Pasek V

Koło pasowe sprzęgła

Koło pasowe sprzęgła

Koło pasowe 

wzbudnicy

Koło pasowe 

wzbudnicy

Sprawdzanie pasków napędowych

Dobry stan pasków oraz właściwe naprężenie 
gwarantują idealne przeniesienie z silnika do 
przekładni odśrodkowej. 

1. Wyłącz silnik. Musi on być całkiem chłodny.
2. Usuń obudowę paska klinowego aby mieć do 
niego pełny dostęp.
3. Sprawdź stan paska klinowego, jeśli jest: sparciały, 
wyślizgany, popękany powinien zostać natychmiast 
wymieniony na nowy.
4. Sprawdź napięcie paska klinowego poprzez 
wciśnięcie go na środku.

Normalny stopień ugięcia powinien zawierać się 
w przedziale 9 a 13mm (po niezbyt mocnym 
naciśnięciu palcem paska).

Napinanie pasków

Odpowiednie naprężenie paska klinowego jest 
obowiązkowe do właściwej pracy oraz odpowiedniej 
żywotności samego paska klinowego. Zbyt małe lub 
zbyt duże napięcie spowoduje przedwczesne zużycie 
paska klinowego. 
1.  Poluzuj 4 śruby mocowania silnika (nie wyjmuj) 
tylko tyle, aby móc przesunąć silnik do przodu. 
2.  Poluzuj nakrętki samo-kontrujące B pozostawiając 
wystarczająco miejsce pomiędzy nakrętką a 
wspornikiem.
3.  Pchnij silnik w kirunku tyłu płyty poprzez 
przekręcenie śrub regulacyjnych A, aby zlikwidować 
zbyt duży luz paska klinowego.

Pamiętaj aby w nowych maszynach
lub po wymianie paska klinowego sprawdzić 
jego naprężenie po pierwszych 20 godzinach
pracy. Następnie przeprowadzaj kontrole regulacji 
paska co 50 roboczogodzin.

Pamiętaj jeśli śruby regulacyjne nie mają już więcej
możliwości regulacyjnych pasek klinowy 
najprawdopodobniej nadaje się do wymiany na nowy. 

Dla HP-60 i HP-90, oba paski powinny być wymieniane 
w tym samym czasie, ponieważ na skutek normalnej 
eksploatacji zużywają się równo. Wymieniaj jeden
pasek na raz.

Wibracyjna zagęszczarka płytowa
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Smarowanie wzbudnicy

Obudowa wzbudnicy jest od nowości zalana płynem
do przekładni automatycznych Dextron III, Mercon,  
EXXON (ESSO) NUTO H-32 lub zamiennik.
 
Zmień płyn po 200 roboczogodzinach!

1.  Przed wymianą oleju wzbudnicy pozwól  aby ona 
ostygła.

2. Usuń obudowę pasków i paski

3. Usuń śruby, które mocują obudowę i płytę

4. Unieś cały silnik z obudowa z płyty.

Usuń korek z obudowy wzbudnicy. Przechyl 
wzbudnicę jak na powyższym rysunku, aby olej 
wyciekł. Sprawdź czy nie ma w oleju opiłków 
metalowych, jeśli są może to być sygnał usterki 
urządzenia.

Wróć do pozycji pionowej

5.

Wlej olej do obudowy wzbudnicy jak na powyższym 
rysunku.

6.

7.

WZBUDNICA

OBUDOWA

WZBUDNICY

HP-50: 60 ml

HP-60, HP-90: 80 ml

Wibracyjna zagęszczarka płytowa



Obsługa silnika

Zapoznaj się z instrukcją obsługi silnika załączonej do 
zagęszczarki, znajdziesz tam wszelkie informacje 
dotyczące obsługi silnika. 

Jeżeli nie planujesz używać zagęszczarki przez okres 
dłuższy niż 30 dni, przygotuj sprzęt do przechowania 
według następujących wskazówek:

1.  Całkowicie opróżnij zbiornik paliwa. Przechowywane 
paliwo zawierające etanol czy MTBE może zacząć się 
psuć po 30 dniach. Zastałe paliwo ma wysoce kleistą 
konsystencję i może zatkać elementy gaźnika 
i uniemożliwić przepływ paliwa. 
2.  Uruchom silnik i pozwól mu pracować tak długo aż 
się zatrzyma. To pomaga zapobiec odkładaniu się 
osądów wewnątrz gaźnika i potencjalnemu zniszczeniu 
silnika.
3.  W czasie gdy silnik jest jeszcze ciepły należy zlać 
olej z silnika, wlej świeży olej o charakterystyce 
zalecanej w instrukcji obsługi silnika.
4. Pozwól, aby silnik się schłodził. Usuń świecę 
zapłonową i wlej do cylindra 60 ml wysokiej jakości 
oleju silnikowego o specyfikacji SĄE-30. Pociągnij 
powoli linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej. Wkręć 
ponownie świecę.

5. Aby wytrzeć zewnętrzną część zagęszczarki używaj 
czystych ścierek. Pamiętaj aby wloty powietrza były 
czyste i niezapchane.

PRZECHOWYWANIE

6. Delikatnie złóż górną rączkę jak na powyższym 
rysunku. Nie pozwól do zagięcia, zakleszczenia
lub złamania linek.
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7. Maszynę przechowuj w pozycji stojącej w czystym
i suchym pomieszczeniu.

Nie przechowuj urządzenia zalanego
paliwem w pomieszczeniu nie 
wentylowanym gdzie opary mogą mieć
kontakt z ogniem, iskrami lub innymi
źródłami zapłonu. Do przechowywania 
paliwa używaj tylko atestowanych 
kanistrów.

Zdejmij świecę i usuń olej z cylindra
przed ponownym uruchomieniem po
całym okresie przechowywania.

Nie używaj mocnych detergentów lub
środków czyszczących mogących 
doprowadzić do uszkodzenia 
plastikowych części.

8.

8.

Przed przystąpieniem do podnoszenia zapoznaj się 
z danymi technicznymi odnośnie wagi maszyny. Dla 
uniknięcia oparzeń lub ryzyka pożaru pozwól aby silnik 
schłodził się przed podnoszeniem, transportem 
i przechowywaniem.

PODNOSZENIE / TRANSPORT

Użyj uszczelniacza do rur i ponownie załóż korek
do wzbudnicy.

Nie wlewaj zbyt dużej ilości oleju, 
ponieważ może to spowodować zbyt 
dużą temperaturę w wzbudnicy.

9. Zamontuj górną część maszyny, paski wraz z obudową
paska klinowego.

Maszyna może być podnoszona za rączki z przodu 
i z tyłu zgodnie z powyższym obrazkiem. Transport 
maszyny powinien być w pozycji stojącej, nie kładź
maszyny na boku lub do góry nogami!

Wibracyjna zagęszczarka płytowa



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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W transporcie należy umocować lub przywiązać 
maszynę w sposób trwały i bezpieczny, aby 
zapobiec zsuwaniu się jej lub przewróceniu.

8.

Zagęszczarka może upaść powodując
zniszczenia jeśli zostanie podniesiona 
w niewłaściwy sposób. Zawsze 
podnoś maszynę używając rączek 
u podstawy płyty.

Problem Przyczyna Działanie

1. Rozłączony przewód wysokiego napięcia. 1. Załóż mocno przewód wysokiego napięcia na świecę.

2. Brak paliwa lub zleżałe paliwo. 2. Napełnij zbiornik świeżą, czystą benzyną.

3. Dźwignia gazu w złej pozycji. 3. Przesuń dźwignię gazu w pozycję START.

4. Ssanie w złej pozycji.
4. Dźwignia ssania musi być w pozycji uruchamiania zimnego 

silnika.

5. Zablokowany przewód paliwa. 5. Przeczyść przewody paliwowe.

6. Zabrudzona świeca. 6. Wyczyść, wyreguluj przerwę, wymień.

7. Zalany silnik.
7. Poczekaj kilka minut przed ponownym uruchomieniem, ale nie 

dodawaj dodatkowej dawki paliwa.

1. Przewód świecy luźny. 1. Połącz porządnie przewód.

2. Maszyna pracuje na ssaniu. 2. Przesuń dźwignie ssania w pozycję OFF.

3. Zablokowany przewód paliwa bądź zastałe 

paliwo.
3. Oczyść przewód paliwa. Napełnij zbiornik czystą, świeżą benzyną.

4. Zablokowane dopływy powietrza. 4. Oczyść kanały powietrzne.

5. Woda lub brudy w systemie paliwowym. 5. Opróżnij zbiornik i wlej świeżego paliwa.

6. Brudny filtr powietrza. 6. Wyczyść albo wymień filtr powietrza.

1. Za niski poziom oleju w silniku. 1. Uzupełnij olej.

2. Brudny filtr powietrza. 2. Oczyść filtr

3. Zablokowany przepływ powietrza. 3. Zdejmij obudowę filtra i wyczyść

Silnik nie chce się zatrzymać, kiedy 

przełącznik ustawiony jest na STOP, lub 

prędkość silnika nie wzrasta po regulacji 

dźwignią gazu.

Zanieczyszczenia na lince gazu. Wyczyść linkę i sterowanie gazu.

Trudno kontrolować zagęszczarkę 

podczas pracy (maszyna podskakuje i 

nagle rusza do przodu)

Zbyt wysoka prędkość obrotowa na zbyt 

twardym gruncie.
Ustaw dźwignię gazu na niższa prędkość obrotowa. 

Silnik nie chce odpalić.

Silnik pracuje nierówno.

Silnik przegrzewa się.

Wibracyjna zagęszczarka płytowa



WYKAZ CZĘŚCI
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HP-50

Wibracyjna zagęszczarka płytowa
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HP-60
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HP-90

Wibracyjna zagęszczarka płytowa



Numer Nazwa części Ilość Numer Nazwa części Ilość

1 Uchwyt 1 40 Śruba M8X35 4

2 Rączka antywibracyjna - część górna 1 41 Korek M14x1.5 1

3 Manetka gazu (przepustnicy) 1 42 Podkładka 14 1

4 Podkładka płaska 5 1 43 Podstawa płyty 1

5 Śruba M5X25 1 44 Podkładka 4

6 Sprężyna 2 45 Nakrętka M10 8

7 Nakrętka M6 2 46 Amortyzator 4

8 Śruba M6X40 4 47 Obudowa wzbudnicy 1

9 Rączka antywibracyjna - część dolna 1 48 Uszczelka 30x42x7 1

10 Nakrętka M10 7 51 Koło pasowe 1

11 Tulejka gumowa 2 52 Klucz C6X20 1

12 Podkładka płaska 10 10 53 Podkładka do pracy na chodniku 1

13 Śruba M10X65 2 54 Płyta zaciskowa 2

14 Obudowa paska klinowego 1 55 Podkładka 10 6

15 Śruba M8X25 4 56 Śruba M10X30 10

16 Podkładka 8 7 60 Zawleczka 3.2X30 2

17 Pasek klinowy 2 61 Podkładka 12 4

18 Śruba M8X30 2 62 Koła 2

19 Klucz B5x35 1 63 Wspornik koła 1

20 Podkładka 2 64 Płyta łącząca 2

21 Sprzęgło odśrodkowe 1 65 Sprężyna 2

22 Podkładka 37X20X2 1 66 Piasta 1

23 Wkręt M8X16 4 67 Połączenie sprzęgła 4

24 Wspornik 1 68 Łożysko kulkowe 6006 1

25 Wąż 1 69 Pierścień blokujący 55 1

26 Łącznik 1 70 Koło pasowe sprzęgła 1

27 Podkładka 1 71 Pierścień blokujący 30 1

28 Silnik 1 73 Podkładka 6 10

29 Nakrętka M8 4 74 Śruba 2

30 Podkładka 8 5 76 Łożysko 1

31 Śruba M8X35 2 77 Podkładka 6 12

32 Nakrętka 8 2 78 Uszczelka obudowy 2

33 Obudowa silnika 1 79 Obudowa łożyska 1

34 Śruba M8X16 1 80 Śruba M6X16 6

35 Amortyzator 1 81 Łożysko 2

36 Amortyzator 1 85 Śruba M6X20 6
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