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Drodzy Klienci!

Dzi kujemy za zakup urz dzenia 
marki STIHL. Nasze produkty 
projektujemy i produkujemy 
z zachowaniem wysokiej jako ci 
i z uwzgl dnieniem potrzeb naszych 
klientów. W ten sposób powstaj  produkty 
o wyj tkowej niezawodno ci tak e 
w ekstremalnych warunkach.

STIHL wyró nia si  te  wysok  jako ci  
pod wzgl dem obs ugi serwisowej. Sie  
naszych autoryzowanych dealerów 
gwarantuje kompetentne doradztwo 
i szkolenia oraz kompleksow  obs ug  
techniczn .

Dzi kujemy za okazane zaufanie 
i yczymy zadowolenia z nabytego 
produktu STIHL.

Dr Nikolas Stihl

WA NE! ZAPOZNA  SI  PRZED 
U YCIEM I ZACHOWA .

Wydrukowano na papierze bielonym bez u ycia chloru. Papier nadaje si  do recyklingu. Ok adka nie zawiera halogenów.
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2.  Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja obs ugi jest 
oryginaln  instrukcj  obs ugi 
Producenta wed ug dyrektywy WE 
2006/42/EC.

Firma STIHL stale udoskonala swoje 
wyroby i dlatego zastrzega sobie prawo 
dokonywania zmian dotycz cych kszta tu, 
rozwi za  technicznych oraz 
wyposa enia w dostarczanych wyrobach.
W zwi zku z tym dane i rysunki w tej 
broszurze nie mog  by  podstaw  do 
jakichkolwiek roszcze .

Niniejsza instrukcja obs ugi mo e 
ewentualnie zawiera  opisy modeli, które 
nie s  dost pne we wszystkich krajach.

Niniejsza instrukcja obs ugi jest chroniona 
prawem autorskim. Wszelkie prawa 
zastrze one. Dotyczy to zw aszcza prawa 
do powielania, t umaczenia i 
przetwarzania w systemach 
elektronicznych.

2.2 Wskazówki dotycz ce instrukcji 
obs ugi

Rysunki wraz z opisami przedstawiaj  
okre lone czynno ci.

Wszystkie symbole graficzne 
umieszczone na urz dzeniu zosta y 
obja nione w niniejszej instrukcji obs ugi.

Kierunek patrzenia

Przyporz dkowanie poj  �w lewo� i �w 
prawo� w niniejszej instrukcji obs ugi:
U ytkownik stoi z ty u za urz dzeniem i 
patrzy w kierunku jazdy do przodu.

Odsy acz

Odpowiedni rozdzia  i podrozdzia  
wskazano za pomoc  strza ki. Poni ej 
podano przyk ad odsy acza do rozdzia u: 
( 4.)

Oznaczenie fragmentów tekstu

Instrukcje mog  by  oznaczone w sposób 
opisany w nast puj cych przyk adach.

Czynno ci, które wymagaj  ingerencji 
u ytkownika:

rub  (1) odkr ci  wkr takiem, 
nacisn  d wigni  (2) ...

Ogólne zestawienie czynno ci:

� wykorzystywanie urz dzenia podczas 
imprez lub zawodów sportowych

Fragmenty tekstu o specjalnym 
znaczeniu:

Fragmenty tekstu o specjalnym znaczeniu 
s  oznaczone opisanymi poni ej 
symbolami graficznymi w celu ich 
dodatkowego wyró nienia.

W czanie i wy czanie sprz g a 
nap du do ty u (MH 445 R, 
MH 560, MH 585, MH 685) 213
Gryzowanie gleby 213

Konserwacja 2 4
Demonta  zespo ów roboczych 214
Czyszczenie urz dzenia 214
Silnik spalinowy 215
Okresy mi dzyobs ugowe 215
Przechowywanie i przestój 
(przerwa zimowa) 215

Transport 2 6
Transport glebogryzarki 216

Ochrona rodowiska 2 7
Utylizacja 217

Ograniczanie zu ycia i 
zapobieganie uszkodzeniom 2 7
Typowe cz ci zamienne 2 8
Deklaracja zgodno ci 2 8

Deklaracja zgodno ci UE 
glebogryzarek STIHL MH 445.1, 
MH 445.1 R, MH 560.0, MH 585.0, 
MH 685.0 218

Dane techniczne 2 9
Rozporz dzenie REACH 221

Wykrywanie usterek 22
Plan czynno ci serwisowych 222

Potwierdzenie przekazania 222
Potwierdzenie obs ugi serwisowej 222

2. Uwagi dotycz ce 
instrukcji obs ugi

Niebezpiecze stwo!
Niebezpiecze stwo wypadku i 
powa nych obra e  cia a. 
Okre lone zachowanie jest 
niezb dne lub zabronione.

Ostrze enie!
Niebezpiecze stwo zranienia osób. 
Okre lone post powanie 
zapobiega mo liwym lub 
prawdopodobnym obra eniom 
cia a.
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Fragmenty tekstu odnosz ce si  do 
rysunku:

Rysunki, które obja niaj  sposób 
korzystania z urz dzenia, znajduj  si  na 
pocz tku instrukcji obs ugi.

Symbol aparatu fotograficznego 
u atwia odnalezienie rysunków do 
okre lonych cz ci tekstu w 
instrukcji obs ugi.

4.  Informacje ogólne

Podczas pracy z urz dzeniem 
nale y przestrzega  przepisów 
bezpiecze stwa pracy.

Przed pierwszym 
uruchomieniem urz dzenia 
uwa nie przeczyta  ca  
instrukcj  obs ugi. Nale y 

starannie przechowywa  instrukcj  
obs ugi, aby móc korzysta  z niej w 
przysz o ci.

Nale y przestrzega  wskazówek 
dotycz cych obs ugi i konserwacji 
zawartych w osobnej instrukcji obs ugi 
silnika spalinowego.

Zachowanie tych rodków 
bezpiecze stwa jest niezb dne w celu 
zapewnienia bezpiecze stwa 
u ytkownika, zestawienie nie obejmuje 
wszystkich przypadków. Z urz dzenia 
nale y korzysta  w sposób rozwa ny i 
odpowiedzialny, pami taj c o tym, e 

osoba obs uguj ca urz dzenie jest 
odpowiedzialna za wypadki z udzia em 
osób trzecich i ich mienia.

Prosimy te  o dok adne zapoznanie si  z 
elementami obs ugi i mechanizmami 
regulacji oraz prawid ow  eksploatacj  
urz dzenia. U ytkownik powinien 
zw aszcza wiedzie , jak mo na szybko 
zatrzyma  narz dzie robocze i silnik 
spalinowy urz dzenia.

Urz dzenie mo e by  u ywane tylko przez 
osoby, które przeczyta y niniejsz  
instrukcj  obs ugi i zapozna y si  z jego 
obs ug . Przed pierwszym uruchomieniem 
urz dzenia jego u ytkownik powinien 
zadba  o odbycie przeszkolenia 
fachowego i praktycznego. Sprzedawca 
lub specjalista powinien udzieli  
u ytkownikowi instrukta u na temat 
bezpiecznej obs ugi urz dzenia.

Podczas tego instrukta u nale y 
zw aszcza poinformowa  u ytkownika, e 
praca przy u yciu urz dzenia wymaga 
szczególnej staranno ci i koncentracji.

Tak e w przypadku prawid owej obs ugi 
tego urz dzenia zawsze wyst puj  inne 
zagro enia.

Urz dzenie wraz z osprz tem mo e by  
udost pniane lub wypo yczane tylko 
osobom, które dok adnie pozna y dany 
model i jego obs ug . Instrukcj  obs ugi, 
stanowi c  cz  urz dzenia, nale y wraz 
z nim przekazywa .

Ostro nie!
Lekkie obra enia cia a lub szkody 
materialne, których mo na unikn  
przez odpowiednie post powanie.

Wskazówka
Informacja dotycz ca lepszego 
wykorzystania urz dzenia i 
zapobiegania ewentualnym b dom 
w obs udze.

3. Opis urz dzenia

d wignia nap du do przodu
2 górna cz  uchwytu kieruj cego
3 d wignia zaciskowa
4 linka rozrusznika
5 silnik spalinowy
6 nasadka wiecy zap onowej
7 listwa ochronna
8 tarcza ochronna dla ro lin
9 zespo y robocze
0 uchwyt transportowy

listwa ochronna
2 zespó  jezdny
3 ogranicznik g boko ci
4 d wignia odblokowania (zespó  

jezdny)
5 sworze  odblokowuj cy (ogranicznik 

g boko ci)
6 uchwyt
7 d wignia regulacji obrotów
8 MH 445 R, MH 560, MH 585, MH 685:

d wignia nap du do ty u
9 tabliczka znamionowa z numerem 

urz dzenia

4. Zasady bezpiecznej pracy

Niebezpiecze stwo uduszenia!
Niebezpiecze stwo uduszenia si  
dzieci podczas zabawy z 
opakowaniem. Opakowania nale y 
przechowywa  w miejscach 
niedost pnych dla dzieci.
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Urz dzenie mo e by  u ywane tylko przez 
wypocz t  osob  b d c  w dobrej 
kondycji fizycznej i psychicznej. W 
przypadku problemów zdrowotnych 
nale y zapyta  lekarza o mo liwo  pracy 
przy u yciu urz dzenia. Urz dzenia nie 
wolno obs ugiwa  po spo yciu alkoholu, 
za yciu narkotyków lub lekarstw 
opó niaj cych reakcj .

Nale y zapewni , aby u ytkownik by  
zdolny pod wzgl dem fizycznym, 
sensorycznym oraz psychicznym do 
obs ugi urz dzenia i pracy z jego u yciem. 
Je eli u ytkownik jest do tego zdolny w 
ograniczonym zakresie pod wzgl dem 
fizycznym, sensorycznym lub 
psychicznym, to mo e wykonywa  prac  
za pomoc  urz dzenia tylko pod 
nadzorem odpowiedzialnej osoby lub po 
instrukta u przeprowadzonym przez t  
osob .

Nale y zapewni , aby u ytkownik by  
pe noletni lub odbywa  nauk  zawodu pod 
nadzorem zgodnie z krajowymi 
przepisami.

Uwaga � niebezpiecze stwo wypadku!

Glebogryzarka jest przeznaczona do 
wykonywania zabiegów 
agrotechnicznych, czyli do siania, uprawy i 
piel gnacji ro lin. Wolno u ywa  jej tylko w 
sposób opisany w tej instrukcji obs ugi � 
nie u ywa  jej niezgodnie z 
przeznaczeniem! Inne zastosowanie 
urz dzenia nie jest dozwolone i mo e by  
niebezpieczne. Nast pstwem mog  by  
obra enia cia a lub uszkodzenie 
urz dzenia.

Z powodu niebezpiecze stwa zranienia 
u ytkownika glebogryzarka nie mo e by  
wykorzystywana do takich czynno ci, jak 
(zestawienie niepe ne):

� praca przy ro linach rosn cych na 
dachu oraz w skrzynkach balkonowych,

� rozdrabnianie ci tych fragmentów 
drzew i ywop otów.

Urz dzenia nie wolno u ywa  do 
przewo enia przedmiotów, zwierz t i 
osób, a zw aszcza dzieci.

Ze wzgl dów bezpiecze stwa ka da 
modyfikacja urz dzenia, z wyj tkiem 
prawid owego monta u wyposa enia 
dodatkowego dopuszczonego przez firm  
STIHL, jest zabroniona i powoduje utrat  
gwarancji. Informacji o dopuszczonym 
wyposa eniu dodatkowym udzielaj  
autoryzowani dealerzy firmy STIHL.

Zabronione jest zw aszcza dokonywanie 
jakichkolwiek zmian w urz dzeniu 
zwi kszaj cych moc lub pr dko  
obrotow  silnika spalinowego lub 
elektrycznego.

Nale y zachowa  szczególn  ostro no  
podczas pracy w miejscach publicznych, 
parkach, obiektach sportowych oraz 
podczas eksploatacji w rolnictwie i 
le nictwie.

Uwaga! Zagro enie dla 
zdrowia spowodowane przez 
wibracje! Nadmierne 
obci enie organizmu przez 

drgania mo e by  przyczyn  uszkodzenia 
uk adu kr enia lub uk adu nerwowego, 
zw aszcza u osób z chorobami uk adu 
kr enia. Nale y uda  si  do lekarza w 
przypadku wyst pienia objawów, które 
mog  by  spowodowane przez wibracje.
Do tych objawów, które wyst puj  przede 
wszystkim w palcach, r kach lub 
przegubach r k, nale  (zestawienie 
niekompletne):

� brak czucia,

� bóle,

� os abienie mi ni,

� przebarwienia skóry,

� nieprzyjemne mrowienie.

Podczas pracy trzyma  uchwyt kieruj cy 
mocno (ale nie sztywno) dwiema r kami w 
odpowiednich miejscach.

Czas pracy zaplanowa  w taki sposób, 
aby unika  wi kszych obci e  przez 
d u szy czas.

W przypadku korzystania z glebogryzarki 
zaplanowa  przerwy w pracy i unika  
obs ugi urz dzenia przez d ugi czas � 
d ugotrwa e dzia anie wibracji szkodzi 
zdrowiu.

4.2 Tankowanie paliwa � sposób 
post powania

Benzyn  nale y przechowywa  tylko w 
odpowiednich i sprawdzonych 
pojemnikach (kanistrach). Zbiorniki paliwa 
nale y bezpiecznie zamkn  przy u yciu 
korków zamykaj cych, mocno je 
dokr caj c. Ze wzgl dów bezpiecze stwa 
nale y wymieni  uszkodzone korki wlewu.

Do utylizacji lub przechowywania 
materia ów eksploatacyjnych, np. paliwa, 
nie u ywa  butelek po napojach lub 
podobnych. Osoby, a zw aszcza dzieci, 
móg by si  z nich napi .

Benzyn  przechowywa  z dala 
od czynników mog cych 
wywo a  zap on, np. od 
padaj cych iskier, otwartego 

ognia, p omieni, róde  ciep a. Nie pali !

Zagro enie ycia!
Benzyna jest truj ca i atwopalna.
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Zbiornik paliwa nale y nape nia  tylko na 
wolnym powietrzu; w czasie tankowania 
nie wolno pali .

Przed tankowaniem paliwa wy czy  i 
sch odzi  silnik spalinowy.

Benzyn  nale y uzupe nia  przed 
uruchomieniem silnika spalinowego. Nie 
wolno odkr ca  korka zbiornika paliwa lub 
dolewa  paliwa podczas pracy silnika 
spalinowego lub przy rozgrzanej 
maszynie.

Nie nape nia  nadmiernie 
zbiornika paliwa!
Ze wzgl du na rozszerzalno  
ciepln  paliwa nie wolno 
nape nia  zbiornika powy ej 
dolnej kraw dzi kró ca 
wlewowego.
Ponadto nale y przestrzega  
informacji podanych w instrukcji obs ugi 
silnika spalinowego.

W przypadku przelania si  benzyny, 
nale y natychmiast oczy ci  
zanieczyszczon  powierzchni  obudowy; 
dopiero wówczas mo na uruchomi  silnik 
spalinowy. Unika  jakichkolwiek prób 
uruchomienia silnika przed odparowaniem 
resztek benzyny (wytrze  je do sucha).

Natychmiast wytrze  rozlane paliwo.

Nale y zmieni  odzie , je eli zosta a 
zanieczyszczona benzyn .

Urz dzenia nie wolno przechowywa  z 
nape nionym zbiornikiem paliwa wewn trz 
budynku. Powstaj ce opary benzyny 
mog  zetkn  si  z otwartym ogniem i ulec 
zap onowi.

Je eli istnieje konieczno  opró nienia 
zbiornika paliwa, nale y zrobi  to na 
wolnym powietrzu.

4.3 Odzie  robocza i sprz t ochronny

Przed rozpocz ciem pracy 
nale y za o y  mocne obuwie z 
przeciwpo lizgow  podeszw . 

Nie wykonywa  pracy boso ani np. w 
sanda ach.

Czynno ci konserwacyjne, 
czyszczenie oraz transport 
urz dzenia nale y wykonywa  
w r kawicach ochronnych i ze 

zwi zanymi oraz zabezpieczonymi d ugimi 
w osami (za pomoc  chusty na g ow , 
czapki itp.).

Podczas pracy z urz dzeniem 
nale y nosi  odpowiedni  
odzie  dobrze przylegaj c  do 
cia a, tzn. kombinezon, a nie 

fartuch roboczy. Urz dzenie nale y 
obs ugiwa , pozbywszy si  szalika, 
krawata, ozdób, ta m i sznurków lub 
innych lu no zwisaj cych elementów 
odzie y.

Obracaj ce si  cz ci urz dzenia mog  
zaczepi  o w osy, ubrania albo ich cz ci i 
je porwa . Mo e to spowodowa  powa ne 
obra enia.

4.4 Transport urz dzenia

Zawsze nale y pracowa  w r kawicach 
ochronnych ( 4.3), aby zapobiec 
obra eniom cia a w nast pstwie 
dotkni cia ostrych i gor cych cz ci 
urz dzenia.

Nie transportowa  urz dzenia z 
pracuj cym silnikiem spalinowym. Przed 
przyst pieniem do transportu wy czy  
silnik spalinowy, odczeka  do zatrzymania 
si  narz dzi roboczych i zdj  nasadk  
wiecy zap onowej.

Przed transportem urz dzenia nale y 
sch odzi  silnik spalinowy i spu ci  paliwo.

Nale y zwróci  szczególn  uwag  na 
dane zamieszczone w rozdziale 
�Transport�. Opisano tam sposób 
podnoszenia lub zamocowania 
urz dzenia. ( 13.)

Urz dzenie powinny przenosi  zawsze 
dwie osoby, trzymaj c je w odpowiednich 
punktach.

Nale y u y  odpowiedniego urz dzenia 
za adowczego podnosz cego lub rampy 
za adowczej.

Ze wzgl dów bezpiecze stwa podczas 
transportu i prze adunku, zw aszcza przy 
korzystaniu z ramp za adowczych, nie 
przekracza  pochylenia 15°.

Urz dzenie transportowane wraz z 
cz ciami zabezpieczy  na powierzchni 
adunkowej za pomoc  odpowiednio 
dobranych elementów mocuj cych (pasy, 
liny itp.). Nie przewozi  urz dzenia bez 
zabezpieczenia!

Firma STIHL zaleca, aby glebogryzark  
przewozi  za pomoc  odpowiedniej 
przyczepy lub na odpowiedniej 
powierzchni adunkowej, a nie we wn trzu 
pojazdu (np. w baga niku).

Podczas transportu urz dzenia nale y 
przestrzega  krajowych przepisów prawa, 
a zw aszcza przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa adunków i transportu 
przedmiotów na platformach 
adunkowych.

4.5 Przed rozpocz ciem pracy

Urz dzenie mo e by  u ywane tylko przez 
osoby znaj ce instrukcj  obs ugi.
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Przed pierwszym u yciem urz dzenia 
nale y zdj  opakowanie i usun  blokady 
transportowe.

Przed uruchomieniem urz dzenia 
sprawdzi  szczelno  uk adu paliwowego, 
a zw aszcza jego widocznych z zewn trz 
cz ci, takich jak zbiornik paliwa, korek 
wlewu paliwa, z cza przewodów. W 
przypadku nieszczelno ci lub uszkodzenia 
nie uruchamia  silnika spalinowego � 
zagro enie po arowe!
Przed uruchomieniem urz dzenia zleci  
jego napraw  w autoryzowanym serwisie.

Nale y przestrzega  przepisów 
dotycz cych czasu pracy urz dze  
ogrodowych z silnikiem spalinowym.

Nale y dok adnie przeszuka  teren, na 
którym urz dzenie b dzie u ywane i 
usun  wszystkie du e kamienie, patyki, 
druty, ko ci i wszystkie inne przedmioty, 
które mog  zosta  wyrzucone do góry 
przez urz dzenie.

Przedmioty i obiekty ukryte w ziemi 
(instalacje do zraszania trawników, pale, 
zawory wody, fundamenty, przewody 
elektryczne itp.) nale y przed prac  
wyra nie oznaczy  i je omija . Nie nale y 
naje d a  na takie przedmioty.

Przed u yciem urz dzenia nale y 
wymieni  wszystkie wadliwe oraz zu yte i 
uszkodzone cz ci. Nale y wymieni  na 
nowe tabliczki ostrzegawcze umieszczone 
na urz dzeniu, je eli sta y si  nieczytelne 
lub zosta y uszkodzone. Autoryzowani 
dealerzy firmy STIHL maj  do dyspozycji 
zamienne naklejki ostrzegawcze i inne 
cz ci zamienne.

Przed u yciem urz dzenia sprawdzi , czy 
nasadka wiecy zap onowej jest mocno i 
dobrze za o ona na wiec  zap onow .

Mo na korzysta  tylko z urz dzenia w 
dobrym stanie technicznym. Przed 
ka dym uruchomieniem sprawdzi , czy:

� ca e urz dzenie jest zmontowane 
zgodnie z instrukcj ;

� elementy zabezpieczaj ce (np. 
d wignia nap du, listwy ochronne, 
pokrywy oraz os ony ochronne, uchwyt 
kieruj cy i kratka zabezpieczaj ca) s  
w dobrym stanie technicznym i 
prawid owo dzia aj . Nie nale y nigdy 
u ywa  urz dzenia w przypadku braku, 
uszkodzenia lub zu ycia elementów 
zabezpieczaj cych;

� s  zamontowane narz dzia robocze 
(zespo y robocze), ruby mocuj ce 
oraz zawleczki i czy nie uleg y one 
zu yciu lub uszkodzeniu (zag bienia, 
rysy). Zu yte lub uszkodzone cz ci 
podlegaj  wymianie;

� narz dzia robocze (zespo y robocze) 
s  mocno i niezawodnie zamontowane;

� dzia aj  d wignie nap du i poruszaj  
si  bez oporu;

� korek wlewu paliwa jest dobrze 
dokr cony;

� zbiornik paliwa, elementy uk adu 
paliwowego oraz korek wlewu paliwa s  
w dobrym stanie technicznym;

� korek wlewu oleju jest prawid owo 
nakr cony;

� u yte wyposa enie dodatkowe jest 
zamontowane do urz dzenia w sposób 
kompletny i prawid owy. Nale y 
zamontowa  i stosowa  wszystkie 
elementy, które nale  do zakresu 
dostawy wyposa enia dodatkowego.

W razie potrzeby wykona  niezb dne 
czynno ci lub skontaktowa  si  z 
Autoryzowanym Dealerem. Zaleca si  
korzystanie z us ug serwisu 
Autoryzowanego Dealera firmy STIHL.

Lewa i prawa listwa ochronna s  
dostosowane do okre lonej szeroko ci 
roboczej; musz  by  zawsze prawid owo 
zamontowane. Je eli w modelach MH 445 
i MH 445 R zwi kszono szeroko  
robocz  przez zastosowanie dodatkowych 
zespo ów roboczych (nale cych do 
wyposa enia dodatkowego STIHL), to 
trzeba tak e zamontowa  wi ksze listwy 
ochronne (zakres dostawy wyposa enia 
dodatkowego).

Przepchn  lub przeci gn  urz dzenie 
na kó kach jezdnych do miejsca 
zamierzonej pracy.

Przed uruchomieniem urz dzenia nale y 
usun  z niego wszelkie przedmioty 
(narz dzia, szmaty itp.).

4.6 Praca z urz dzeniem

Osoby postronne powinny 
przebywa  w bezpiecznej 
odleg o ci od obszaru 
zagro enia! Nie wykonywa  

czynno ci roboczych, je eli w pobli u 
znajduj  si  zwierz ta lub osoby 
postronne, a zw aszcza dzieci.

Uwaga! � Podczas pracy ró ne obiekty, 
np. cz steczki gleby lub kamienie, mog  
by  wyrzucane w gór  lub na boki.

Niebezpiecze stwo zranienia!

Zu yte lub uszkodzone cz ci (np. 
t pe no e) mog  wp yn  na 
bezpiecze stwo urz dzenia i 
spowodowa  obra enia cia a 
u ytkownika.
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Urz dzenie mo e obs ugiwa  
jednocze nie tylko jedna osoba. Podczas 
pracy silnika spalinowego u ytkownik 
musi znajdowa  si  w obszarze pracy. 
( 10.1)

Podczas pracy urz dzenia nie wolno go 
podnosi , pcha  lub ci gn  za uchwyt 
transportowy, os on  blaszan  lub inne 
cz ci urz dzenia � nie powinna tego 
robi  tak e druga osoba. Wyj tek 
stanowi  uchwyty na uchwycie 
kieruj cym.

Zamontowane w urz dzeniu urz dzenia 
zabezpieczaj ce nie mog  by  usuwane 
lub mostkowane. Przede wszystkim nie 
wolno unieruchamia  d wigni nap du na 
górnej cz ci uchwytu kieruj cego (np. 
przez jej przywi zanie).

Uwaga � niebezpiecze stwo 
zranienia!
Nie zbli a  r k lub stóp do 
obracaj cych si  elementów. 
Nale y zawsze zachowywa  

bezpieczny odst p ustalony przez uchwyt 
kieruj cy. Bezpieczny odst p odpowiada 
d ugo ci prawid owo zamontowanego i 
roz o onego uchwytu kieruj cego � nie 
wolno go modyfikowa  i uruchamia  
urz dzenia ze z o onym uchwytem 
kieruj cym.

W adnym wypadku nie nale y 
zamocowywa  jakichkolwiek przedmiotów 
na uchwycie kieruj cym (np. odzie y 
roboczej).

Czynno ci robocze nale y wykonywa  
tylko przy wietle dziennym lub przy 
dobrym o wietleniu sztucznym.

Nie pracowa  z urz dzeniem podczas 
deszczu i burzy, a zw aszcza wy adowa  
atmosferycznych.

Wilgotne pod o e jest bardziej liskie, co 
zwi ksza ryzyko wypadku.
Nale y post powa  szczególnie ostro nie, 
aby si  nie po lizgn . Je eli jest to 
mo liwe, nale y unika  korzystania z 
urz dzenia na wilgotnym pod o u.

Nie nale y uruchamia  urz dzenia z 
zamontowanymi zespo ami roboczymi na 
asfalcie, chodniku itp.

Korzystaj c z urz dzenia w pobli u 
zboczy, kraw dzi terenu, do ów i grobli, 
nale y zachowa  szczególn  ostro no . 
Nale y zw aszcza zwróci  uwag  na 
zachowanie odpowiedniej odleg o ci od 
takich niebezpiecznych miejsc.

Spaliny:

Pracuj cy silnik spalinowy 
urz dzenia wytwarza toksyczne 
spaliny. Zawieraj  one truj cy 
tlenek w gla (bezbarwny i 

bezwonny gaz) oraz inne substancje 
szkodliwe. Nie wolno uruchamia  silnika 
spalinowego w pomieszczeniach 
zamkni tych lub s abo przewietrzanych.

Uwa a  na kierunek wyp ywu spalin z rury 
wydechowej. Nie kierowa  rury 
wydechowej na osoby.

Uruchamianie urz dzenia

Nale y uruchamia  urz dzenie przy 
zachowaniu szczególnej ostro no ci, 
zgodnie z instrukcjami podanymi w 
rozdziale �Uruchamianie urz dzenia� 
( 11.). Uruchamianie zgodnie z tymi 
instrukcjami zmniejsza niebezpiecze stwo 
zranienia.

Niebezpiecze stwo zranienia!
Je eli linka rozrusznika szybko powraca, 
to d o  i przedrami  s  przyci gane do 
silnika spalinowego szybciej, ni  mo na 
pu ci  link  rozrusznika. To nag e 
szarpni cie mo e spowodowa  z amania 
ko ci, zmia d enia i skr cenia stawów.

Zwróci  uwag  na odpowiedni  odleg o  
stóp od narz dzi roboczych.

Podczas uruchamiania silnika urz dzenie 
nie mo e by  przechylone.

Podczas uruchamiania silnika nie wolno 
przyci ga  d wigni nap du.

Praca na zboczach

Na zboczach prac  wykonywa  zawsze w 
poprzek, a nie wzd u  stoku.
Na takim terenie u ytkownik nie powinien 
sta  ni ej od pracuj cego urz dzenia. W 
przypadku utraty kontroli nad urz dzeniem 
u ytkownik móg by zosta  przez nie 
najechany.

Nale y zachowa  szczególn  ostro no  
w przypadku zmiany kierunku jazdy na 
zboczu.

Nale y uwa a  na zachowanie w a ciwej 
pozycji podczas pracy na zboczu i nie 
pracowa  z urz dzeniem na zbyt stromych 
zboczach.

Podczas pracy na pochy o ciach 
urz dzenie mo e si  przewróci . Ze 
wzgl dów bezpiecze stwa urz dzenia nie 
mo na u ywa  na zboczach o nachyleniu 

Zagro enie dla zdrowia i ycia 
spowodowane zatruciem!
Natychmiast przerwa  prac  w 
przypadku md o ci, bólu g owy, 
zaburze  widzenia (np. 
zmniejszania si  pola widzenia), 
zaburze  s uchu, zawrotów g owy 
lub pogorszenia koncentracji. 
Objawy te mog  by  spowodowane 
mi dzy innymi przez zbyt wysokie 
st enie spalin.
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przekraczaj cym 15° (26,8 %). 
Niebezpiecze stwo zranienia!
K t nachylenia zbocza 15° odpowiada 
26,8 cm wzniesienia pionowego, które 
przypada na 100 cm odleg o ci w 
poziomie.

Aby zagwarantowa  wystarczaj ce 
smarowanie silnika spalinowego podczas 
eksploatacji urz dzenia na zboczach, 
nale y tak e zwróci  uwag  na informacje 
podane w dostarczonej instrukcji obs ugi 
silnika spalinowego.

Zastosowanie do pracy:

Ze wzgl dów bezpiecze stwa urz dzenie 
nale y obs ugiwa  obur cznie � podczas 
pracy obie r ce musz  znajdowa  si  na 
uchwycie kieruj cym. Nie obs ugiwa  
urz dzenia jedn  r k .

G boko  robocz  nale y regulowa  
tylko przez nacisk na ogranicznik 
g boko ci.

Szczególn  ostro no  nale y zachowa  
podczas pracy urz dzenia na glebach 
trudnych do obróbki (np. kamienistych lub 
twardych) � zmniejszy  pr dko  
obrotow  narz dzi roboczych przy u yciu 
d wigni regulacji obrotów.

Urz dzenie nale y prowadzi , id c powoli; 
nie wolno biec podczas eksploatacji 
urz dzenia. Zbyt szybkie prowadzenie 

urz dzenia mo e prowadzi  do obra e  
cia a spowodowanych potkni ciem si , 
po lizgni ciem itp.

Uwaga � niebezpiecze stwo zranienia!
Nale y zachowa  szczególn  ostro no  i 
uwa a  zw aszcza na wystarczaj c  
odleg o  pomi dzy narz dziami 
roboczymi (zespo ami roboczymi) a 
stopami podczas zawracania, 
przyci gania urz dzenia do siebie lub przy 
w czonym biegu wstecznym.
Uwaga � niebezpiecze stwo utraty 
równowagi!
Przy ruchu urz dzenia do ty u nale y 
zwraca  uwag  na przeszkody znajduj ce 
si  za plecami.

Je li urz dzenie ugrz z o, nale y 
wy czy  silnik spalinowy i zdj  nasadk  
wiecy zap onowej. Przy pomocy drugiej 

osoby nale y podnie  urz dzenie i wyj  
je z ziemi.

Silnik spalinowy nale y wy czy  przed:

� ewentualnym przechyleniem 
urz dzenia na czas transportu;

� przepychaniem lub przeci ganiem 
urz dzenia do miejsca zamierzonej 
pracy i z powrotem;

� oddaleniem si  od urz dzenia lub 
pozostawieniem urz dzenia bez 
nadzoru;

� uzupe nieniem paliwa. Paliwo 
uzupe nia  tylko przy sch odzonym 
silniku spalinowym. 
Niebezpiecze stwo po aru!

� przepychaniem lub przeci ganiem 
urz dzenia poza miejscem pracy.

Wy czy  silnik spalinowy i zdj  nasadk  
wiecy arowej:

� przed zdj ciem blokad;

� przed podnoszeniem lub 
przenoszeniem urz dzenia;

� przed transportem urz dzenia;

� przed sprawdzaniem i czyszczeniem 
urz dzenia lub przed wykonaniem przy 
nim innych czynno ci (np. przed 
regulacj  uchwytu kieruj cego, 
rozk adaniem zespo u jezdnego);

� po natrafieniu na przeszkod  lub gdy 
urz dzenie zaczyna nadmiernie drga . 
Nale y wówczas sprawdzi  
urz dzenie, a zw aszcza urz dzenia 
robocze (zespo y robocze, mocowanie 
zespo ów roboczych, wa ek 
nap dowy), pod wzgl dem uszkodze  i 
wykona  niezb dne naprawy przed 
ponownym uruchomieniem urz dzenia 
i rozpocz ciem pracy.

4.7 Konserwacja i naprawy

Przed rozpocz ciem czynno ci 
zwi zanych z czyszczeniem, regulacj , 
napraw  i konserwacj :

Niebezpiecze stwo zranienia!

Nie zbli a  r k lub stóp do 
wiruj cych elementów (tak e z góry 
i do u).

Niebezpiecze stwo zranienia!

Silne drgania s  zwykle objawem 
usterki.
Nie wolno uruchamia  
glebogryzarki zw aszcza w 
przypadku uszkodzenia lub 
skrzywienia wa ka nap dowego 
oraz uszkodzenia narz dzi 
roboczych.
W przypadku braku potrzebnej 
wiedzy wykonanie niezb dnych 
napraw nale y zleci  
specjalistycznemu serwisowi; 
zaleca si  korzystanie z us ug 
serwisu Autoryzowanego Dealera 
firmy STIHL.
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ustawi  urz dzenie na stabilnym, 
p askim pod o u,

wy czy  silnik spalinowy i pozostawi  
do ostygni cia,

zdj  nasadk  wiecy 
zap onowej.

Uwaga � niebezpiecze stwo 
zranienia!
Nasadka wiecy zap onowej powinna 
znajdowa  si  w bezpiecznej odleg o ci od 
wiecy zap onowej; przypadkowa iskra 

zap onowa mo e spowodowa  po ar lub 
pora enie pr dem elektrycznym.
Niezamierzone zetkni cie si  wiecy 
zap onowej z nasadk  wiecy zap onowej 
mo e doprowadzi  do przypadkowego 
uruchomienia silnika spalinowego.

Przed czyszczeniem i konserwacj  nale y 
tylko przechyli  urz dzenie do ty u. Nie 
przechyla  urz dzenia na boki lub do 
przodu, poniewa  mo e to spowodowa  
uszkodzenia silnika spalinowego i innych 
cz ci urz dzenia wymagaj ce wykonania 
drogich napraw.

Przed rozpocz ciem czynno ci 
konserwacyjnych przy przek adni, silniku 
spalinowym, kolektorze wydechowym i 
t umiku poczeka , a  urz dzenie ostygnie. 
Cz ci urz dzenia mog  osi gn  
temperatur  ponad 80° C. 
Niebezpiecze stwo poparzenia!

Bezpo redni kontakt z olejem silnikowym 
mo e by  niebezpieczny; nie wolno go 
rozlewa .
Firma STIHL zaleca, aby nape nianie 
uk adu smarowania olejem silnikowym lub 
wymian  oleju silnikowego powierzy  
Autoryzowanemu Dealerowi.

Regularnie nale y sprawdza  ca e 
urz dzenie pod wzgl dem zu ycia i 
uszkodze , zw aszcza przed jego 
przechowywaniem (np. przed przerw  

zimow ). Ze wzgl dów bezpiecze stwa 
nale y natychmiast wymieni  zu yte lub 
uszkodzone cz ci, aby urz dzenie 
zawsze umo liwia o bezpieczn  prac .

Czyszczenie:

Po zako czeniu pracy nale y dok adnie 
wyczy ci  ca e urz dzenie. ( 12.2)

Osadzone pozosta o ci nale y usun  za 
pomoc  patyczka. Doln  cz  
urz dzenia oczy ci  przy u yciu szczotki i 
wody.
Nie wolno u ywa  intensywnych rodków 
czyszcz cych. Mog  one uszkodzi  
tworzywa sztuczne i metale, co mo e 
pogorszy  bezpiecze stwo pracy 
urz dzenia.

Spód urz dzenia (wszystkie cz ci pod 
os on  blaszan ) wolno czy ci  
wysokoci nieniowym urz dzeniem 
czyszcz cym lub strumieniem pary. 
Zachowa  odleg o  przynajmniej 1 m i 
nie kierowa  strumienia wody 
bezpo rednio na miejsca u o yskowania i 
uszczelki � dotyczy to zw aszcza uszczelki 
mi dzy obudow  przek adni i os on  
blaszan .

Aby unikn  po aru, nale y usuwa  traw , 
s om , mech, li cie lub wyp ywaj cy smar 
itp. z okolicy otworów wentylacyjnych, 
eber ch odz cych i rury wydechowej.

Czynno ci konserwacyjne:

Mo na wykonywa  tylko czynno ci 
konserwacyjne opisane w niniejszej 
instrukcji obs ugi; wykonanie innych 
czynno ci nale y zleci  autoryzowanemu 
dealerowi.
Z pytaniami dotycz cymi urz dzenia i 
rodków pomocniczych prosimy zawsze 

zwraca  si  do autoryzowanego dealera.
Firma STIHL zaleca, aby prace 
konserwacyjne oraz naprawy by y 
wykonywane wy cznie przez 

autoryzowanego dealera firmy STIHL.
Dla dealerów firmy STIHL organizowane 
s  regularne szkolenia; oferowana jest te  
informacja techniczna. 

Nale y stosowa  tylko narz dzia, 
wyposa enie dodatkowe i akcesoria 
dopuszczone przez firm  STIHL do 
stosowania z tym urz dzeniem lub cz ci 
tego samego typu. W przeciwnym razie 
mo e zaistnie  niebezpiecze stwo 
zranienia osób lub uszkodzenia 
urz dzenia. Z pytaniami nale y zwróci  si  
do autoryzowanego dealera.

Oryginalne narz dzia, wyposa enie 
dodatkowe i cz ci zamienne firmy STIHL 
s  optymalnie dopasowane do urz dzenia 
i do wymaga  u ytkownika. Oryginalne 
cz ci zamienne STIHL rozpoznaje si  po 
numerze cz ci zamiennej STIHL, po 
napisie STIHL i ewentualnie po 
oznakowaniu cz ci zamiennej STIHL. W 
przypadku ma ych cz ci mo e by  tylko 
oznakowanie.

Ze wzgl dów bezpiecze stwa nale y 
regularnie sprawdza , czy cz ci, którymi 
przep ywa paliwo (przewód paliwa, zawór 
paliwa, zbiornik paliwa, korek wlewu 
paliwa, przy cza itp.) nie s  uszkodzone; 
sprawdza  nieszczelne elementy i w razie 
potrzeby zleci  wykwalifikowanemu 
pracownikowi ich wymian  (STIHL poleca 
Autoryzowanych Dealerów swojej firmy).

Naklejki ostrzegawcze i informacyjne 
musz  by  czyste i czytelne. W przypadku 
uszkodzenia lub zgubienia naklejek nale y 
zast pi  je nowymi naklejkami dost pnymi 
u autoryzowanego dealera firmy STIHL. W 
przypadku zast powania elementu now  
cz ci  nale y na niej naklei  tak  sam  
naklejk .
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Wszystkie nakr tki, ruby i wkr ty powinny 
by  dobrze dokr cone dla zachowania 
gotowo ci eksploatacyjnej urz dzenia.

Nie nale y zmienia  ustawionej fabrycznie 
maksymalnej pr dko ci obrotowej silnika 
spalinowego.

Je eli podczas prac konserwacyjnych 
usuni te zosta y cz ci lub urz dzenia 
zabezpieczaj ce, nale y je niezw ocznie 
ponownie zamontowa .

W przypadku wymiany narz dzi 
roboczych (zespo ów roboczych) zwróci  
uwag  na ich typ i zestawienie � 
dozwolone jest stosowanie tylko wersji 
dopuszczonych przez firm  STIHL.

4.8 Przechowywanie urz dzenia 
podczas d u szych przerw w 
eksploatacji

Przed pozostawieniem urz dzenia w 
zamkni tym pomieszczeniu nale y 
odczeka , a  sch odzi si  silnik spalinowy.

Urz dzenie z opró nionym zbiornikiem 
paliwa i paliwo przechowywa  w 
zamkni tym i dobrze przewietrzanym 
pomieszczeniu.

Nale y zabezpieczy  urz dzenie przed 
nieuprawnionym u yciem (np. przez 
dzieci).

Urz dzenia nie wolno przechowywa  z 
nape nionym zbiornikiem paliwa wewn trz 
budynku. Powstaj ce opary benzyny 
mog  zetkn  si  z otwartym ogniem i ulec 
zap onowi.

Je eli trzeba opró ni  zbiornik paliwa (np. 
przed przerw  zimow ), nale y zrobi  to 
na wolnym powietrzu (np. przez w czenie 
silnika spalinowego).

Przed przechowywaniem urz dzenia (np. 
przed przerw  zimow ) nale y je 
dok adnie wyczy ci .

Przechowywa  urz dzenie tylko ze zdj t  
nasadk  wiecy zap onowej.

Przechowywa  urz dzenie w dobrym 
stanie technicznym.

Przed przykryciem urz dzenia nale y 
pozostawi  je do ca kowitego sch odzenia.

4.9 Utylizacja

Odpady, takie jak przepracowany olej lub 
paliwo, zu yte smary, filtry, baterie i 
podobne cz ci zu ywaj ce si , mog  by  
szkodliwe dla ludzi, zwierz t oraz 
rodowiska naturalnego i dlatego nale y je 

odpowiednio utylizowa .

Skontaktowa  si  z firm  zajmuj c  si  
recyklingiem lub z Autoryzowanym 
Dealerem, aby uzyska  informacje na 
temat prawid owej utylizacji odpadów. 
Zaleca si  korzystanie z us ug serwisu 
Autoryzowanego Dealera firmy STIHL.

Wyeksploatowane urz dzenie nale y 
przekaza  do odpowiedniej utylizacji. 
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na 
dane zamieszczone w rozdz. �Ochrona 
rodowiska�. ( 14.)

5. Obja nienie symboli
Uwaga!
Przed pierwszym 
uruchomieniem nale y 
przeczyta  instrukcj  
obs ugi oraz wskazówki 
dotycz ce bezpiecze stwa i 
ich przestrzega .

Uwaga!
Uwa a  na obiekty, które 
mog  zosta  odrzucone - 
zachowa  odleg o  i 
zabezpieczy  przed 
dost pem osób 
postronnych.

Niebezpiecze stwo 
zranienia!
Wiruj ce no e: Zachowa  
odpowiedni  odleg o  r k i 
stóp od wiruj cych narz dzi. 
Pracowa  tylko z os onami 
ochronnymi.

Uwaga!
Przed konserwacj  i 
czyszczeniem nale y zdj  
nasadk  wiecy zap onowej.

MH 445:

Ze wzgl dów 
bezpiecze stwa przed 
naci ni ciem d wigni 
nap du nale y najpierw 
nacisn  odpowiedni  
d wigni  odblokowania. 
Zapobiega to 
przypadkowemu naci ni ciu 
d wigni nap du.
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Niebezpiecze stwo poparzenia!
Nie dotyka  gor cych powierzchni. 
Obudowa przek adni staje si  gor ca.

7.  Wskazówki monta owe

Wszystkie opisane czynno ci nale y 
wykonywa  na czystym, poziomym, 
p askim i twardym pod o u.

Zwróci  uwag  na po o enia 
monta owe � zawsze uwa a  na 
stabilne i bezpieczne ustawienie 
urz dzenia.

MH 445 R, MH 560, 
MH 585, MH 685:

Ze wzgl dów 
bezpiecze stwa przed 
naci ni ciem d wigni 
nap du nale y najpierw 
nacisn  odpowiedni  
d wigni  odblokowania. 
Zapobiega to 
przypadkowemu naci ni ciu 
d wigni nap du. Czarna 
d wignia nap du s u y do 
w czania biegu do przodu, 
a czerwona � biegu 
wstecznego.

6. Wyposa enie 
standardowe

Poz. Nazwa Liczba
A urz dzenie zasadnicze 1
B uchwyt kieruj cy 1
C d wignia zaciskowa 1
D zespó  jezdny 1
E ogranicznik g boko ci 1
F listwa ochronna lewa 1
G listwa ochronna prawa 1

2

H MH 445, MH 445 R:
zespó  roboczy 4

I MH 560, MH 585, MH 685:
podwójny zespó  roboczy 2

J MH 585, MH 685:
pojedynczy zespó  roboczy 2

K pier cie  zabezpieczaj cy 2
L tarcza ochronna dla ro lin 2
M d wignia nap du

(do przodu) czarna 1
N MH 445 R, MH 560, 

MH 585, MH 685:
d wignia nap du
(do ty u) czerwona 1

O MH 445:
nakr tka zabezpieczaj ca 
M6 1

P MH 445:
os ona

1

Q nakr tka zabezpieczaj ca 
M6 1

R ruba z bem grzybkowym 
M6

1

S MH 445, MH 445 R, 
MH 585, MH 685:
zawleczka sk adana 10 × 
40
MH 560:
zawleczka sk adana 10 × 
40

6

4
T ruba z bem grzybkowym 

M8
2

U nakr tka sze ciok tna M8 2
V opaska zaciskowa 2
� Instrukcja obs ugi 1
� Instrukcja obs ugi

silnika spalinowego 1

Poz. Nazwa Liczba
� MH 560, MH 585, MH 685:

Klucz do wiec 
zap onowych 1

7. Przygotowanie urz dzenia 
do pracy

Niebezpiecze stwo zranienia!
Nale y zwróci  szczególn  uwag  
na wskazówki zamieszczone w 
rozdziale �Zasady bezpiecznej 
pracy�. ( 4.) Przede wszystkim 
nale y zdj  nasadk  wiecy 
zap onowej; wszystkie czynno ci 
dotycz ce zespo ów roboczych 
nale y wykonywa  w mocnych 
r kawicach.

Przestrzega  podanych warto ci 
momentu dokr cania!

Ci gna nap du i ci gno 
przyspieszenia nale y 
poprowadzi  i zamocowa  w 
opisany sposób.
Nieprawid owo zamontowane 
ci gna (np. nieprawid owo 
poprowadzone lub zamocowane w 
niew a ciwej d wigni nap du) 
mog  by  przyczyn  wadliwego 
dzia ania.

Poz. Nazwa Liczba
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Dok adnie przestrzega  instrukcji 
dotycz cych monta u ci gien, 
zw aszcza wszystkie ci gna nale y 
zamocowa  opaskami zaciskowymi 
do uchwytu kieruj cego, aby zapobiec 
uszkodzeniu urz dzenia (np. podczas 
sk adania uchwytu kieruj cego) lub 
wadliwemu dzia aniu.

D wignie nap du, ci gna nap du

MH 445:

� Czarna d wignia nap du na górnej 
cz ci uchwytu kieruj cego.

� Ci gno nap du do przodu.

MH 445 R, MH 560, MH 585, MH 685:

� Czarna d wignia nap du na górnej 
cz ci uchwytu kieruj cego.

� Czerwona d wignia nap du na dolnej 
cz ci uchwytu kieruj cego.

� Ci gno nap du do przodu. Ci gno jest 
wyposa one w czarny ko pak; nale y 
je zamocowa  do czarnej d wigni 
nap du.

� Ci gno nap du do ty u. Ci gno jest 
wyposa one w czerwony ko pak; 
nale y je zamocowa  do czerwonej 
d wigni nap du.

7.2 Zamontowanie zespo u 
jezdnego

Po o enie monta owe
Przechyli  urz dzenie zasadnicze (A) 
do przodu w sposób pokazany na 
rysunku i w celu zapewnienia 
stabilno ci pod o y  pod oba wa ki 
nap dowe odpowiednie kloce 
drewniane (1) (wysoko  50 - 60 mm, 
szeroko /d ugo  ok. 100 mm).

1 Nacisn  klamr (2) do góry i 
przytrzyma .

2 W o y  zespó  jezdny (D) do 
zag bienia (3) na sworzniu d wigni 
odblokowania (4).

Nacisn  zespó  jezdny (D) do oporu 
do góry i przytrzyma .

3 Nacisn  klamr (2) w dó . W o y  
ruby (T) po obu stronach od do u.

4 Zamocowa  klamr (2), wkr caj c 
obie nakr tki (U).

7.3 Zamontowanie ogranicznika 
g boko ci

Po o enie monta owe
zob. �Zamontowanie zespo u jezdnego� 
( 7.2)

Wcisn  sworze  odblokowuj cy (1) i 
przytrzyma .

W o y  ogranicznik g boko ci (E) od 
do u do adaptera (2) i wsun  do góry 
do oporu.

Zwolni  sworze  odblokowuj cy (1) i 
poci gn  ogranicznik g boko ci (E) w 
dó  do zablokowania.

Sprawdzi , czy ogranicznik 
g boko ci (E) jest dobrze 
zamocowany.

7.4 Zamontowanie uchwytu 
kieruj cego

1 Po o enie monta owe:
zob. �Zamontowanie zespo u jezdnego� 
( 7.2)

Zdj  ta m  gumow (1).

2 Podnie  wspornik (2) i 
przytrzyma .

3 Wprowadzi  do oporu uchwyt 
kieruj cy (B) centralnie mi dzy 
wspornikiem (2) oraz doln  cz ci  
uchwytu kieruj cego (3) i przytrzyma . 
Ramiona spr yny (4) musz  
przechodzi  wzd u  blokady 
kszta towej (5) w sposób pokazany na 
rysunku.
Sprawdzi , czy pozycja spr yny (4) w 
elemencie regulacyjnym (6) jest taka 
jak na rysunku; w razie potrzeby 
zamocowa  spr yn .

4 Dokr ci  rub (7).

5 Wykr ci  nakr tk (8) na d wigni 
zaciskowej (C) i wyj  ze spr yn (9).

Wsun  d wigni  zaciskow (C) ze 
zintegrowan  rub  od góry przez 
wspornik (2) i doln  cz  uchwytu 
kieruj cego (3). Nasun  spr yn (9) 
na d wigni  zaciskow (C). Wkr ci  
nakr tk (8) (od jednego do dwóch 
obrotów).

6 Wybra  rodkowe po o enie górnej 
cz ci uchwytu kieruj cego (3). 
( 11.3)

Przestawi  d wigni  zaciskow (C) 
r k  do przodu.

Wkr ci  nakr tk (8) momentem 5 Nm 
(nie do oporu).

Sprawdzanie zaci ni cia:
D wignia zaciskowa (C) jest 
prawid owo zamontowana, gdy mo na 
j  przestawia  r k ; uchwyt kieruj cy 
zostaje wówczas mocno zamocowany 
do urz dzenia zasadniczego.

3

4

5

Wskazówka
D wigni  zaciskow (C) 
zamontowa  w taki sposób, aby w 
celu zaci ni cia konieczne by o 
przestawienie jej do przodu w 
kierunku silnika spalinowego.
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Regulacja si y zaciskania:
Je eli uchwyt kieruj cy nie zosta  
wystarczaj co zaci ni ty lub nie mo na 
przestawia  r k  d wigni zaciskowej, 
nale y j  poluzowa  przez wkr canie 
lub wykr canie nakr tki (8).
Nast pnie ponownie przestawi  
d wigni  zaciskow  do przodu.

7.5 Rozk adanie uchwytu 
kieruj cego

Podnie  d wigni  
zaciskow (1) do góry. Roz o y  górn  
cz  uchwytu kieruj cego (2) w 
kierunku strza ki.

Nacisn  d wigni  zaciskow (1) do 
oporu do przodu.

Wyregulowa  wysoko  uchwytu 
kieruj cego. ( 11.2)

7.6 Zamontowanie listew 
ochronnych

Sprawdzi  wst pnie wkr cone 
ruby (1) w listwach ochronnych (F, G) 

� nie wykr ca  ich ca kowicie.

Ustawi  glebogryzark  w po o eniu 
umo liwiaj cym czyszczenie. ( 12.2)

Lew  listw  ochronn (F) z trzema 
wst pnie zamontowanymi rubami (1) 
wprowadzi  w otwory (2) os ony 
blaszanej.

Przesun  listw  ochronn (F) do 
przodu i przytrzyma .

Wkr ci  ruby (1) i dokr ci  je 
momentem 10 - 12 Nm.

Sprawdzi , czy listwa ochronna (F) jest 
dobrze zamocowana i zamontowa  
praw  listw (G) w taki sam sposób.

7.7 Monta  zespo u roboczego 
MH 445, MH 445 R

Ustawi  glebogryzark  w 
po o eniu umo liwiaj cym 
czyszczenie. ( 12.2)

Rodzaje zespo ów roboczych

� Zespó  roboczy (1):
taka sama rednica zewn trzna 
wa ka (2).

� Zespó  roboczy (3):
ró ne rednice zewn trzne wa ka (4). 

1

Wsun  do oporu pier cie  
zabezpieczaj cy (K) na wa ek 
nap dowy (5). Zag bienia pier cienia 
zabezpieczaj cego musz  zatrzasn  
si  w trzech zatrzaskach w obudowie 
przek adni (6).

Ustawi  zespó  roboczy (1) w taki 
sposób, aby krótszy fragment 
wa ka (2) by  zwrócony w stron  
obudowy przek adni, a ostrza (7) by y 
skierowane do przodu. Strza ki (8) na 
zespole roboczym i strza ka (9) na 
obudowie przek adni (6) musz  by  
skierowane w tym samym kierunku.

Zespó  roboczy (1) nasun  na wa ek 
nap dowy (5).

Obróci  zespó  roboczy (1) tak, aby 
otwory na jego wa ku i wa ku 
nap dowym by y ustawione w jednej 
linii.

2

Prze o y  zawleczk  sk adan (S) 
przez te otwory i za o y  klamr  
zabezpieczaj c .

3

Ustawi  zespó  roboczy (3) tak, aby 
fragment wa ka (4) o mniejszej 
rednicy zewn trznej by  zwrócony do 

ju  zamontowanego zespo u 
roboczego (1), a ostrza (7) by y 
skierowane do przodu. Strza ki (8) na 
zespole roboczym i strza ka (9) na 
obudowie przek adni (6) musz  by  
skierowane w tym samym kierunku.

Wprowadzi  zespó  roboczy (3) w 
zamontowany wcze niej zespó  
roboczy (1).

Niebezpiecze stwo zranienia!
Warunkiem przepychania lub 
przeci gania urz dzenia jest 
mocne zamocowanie uchwytu 
kieruj cego do urz dzenia 
zasadniczego (uchwyt kieruj cy nie 
mo e by  lu ny po jego 
zaci ni ciu).

6

7

Dok adnie przestrzega  instrukcji 
monta u. Przestrzega  przede 
wszystkim kolejno ci monta u; 
prawid owo zamontowa  w opisany 
sposób pier cienie 
zabezpieczaj ce, zespo y robocze i 
zawleczki sk adane. Podczas 
montowania zawleczki nale y 
dok adnie przestrzega  
pokazanego na rysunku kierunku 
wk adania i przebiegu klamry 
zabezpieczaj cej. W przypadku 
nieprawid owego monta u 
zawleczki sk adanej lub jej 
przekr cenia mo e si  ona 
obluzowa  i zgubi .

Aby uzyska  dobry rezultat pracy, 
ostrza zespo ów roboczych musz  
by  skierowane do przodu (nie do 
uchwytu kieruj cego) � zwróci  
uwag  na strza ki.

8
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Obróci  zespó  roboczy (3) tak, aby 
otwory w obu zespo ach roboczych by y 
ustawione w jednej linii.

4

Prze o y  zawleczk  sk adan (S) 
przez te otwory i za o y  klamr  
zabezpieczaj c .

W razie potrzeby zamontowa  tarcz  
ochronn  dla ro lin. ( 7.9)

Powtórzy  monta  zespo ów roboczych 
po drugiej stronie.

7.8 Monta  zespo u roboczego 
MH 445, MH 585, MH 685

Ustawi  glebogryzark  w 
po o eniu umo liwiaj cym 
czyszczenie. ( 12.2)

Rodzaje zespo ów roboczych

� Zespó  roboczy (I):
dwurz dowy zespó  roboczy.

� Zespó  roboczy (J):
jednorz dowy zespó  roboczy. 

1 MH 560, MH 585, MH 685

Wsun  do oporu pier cie  
zabezpieczaj cy (K) na wa ek 
nap dowy (1). Zag bienia pier cienia 
zabezpieczaj cego musz  zatrzasn  
si  w trzech zatrzaskach w obudowie 
przek adni (2).

Ustawi  zespó  roboczy (I) w taki 
sposób, aby krótszy fragment 
wa ka (3) by  zwrócony w stron  
obudowy przek adni, a ostrza (4) by y 
skierowane do przodu. Strza ki (5) na 
zespole roboczym i strza ka (6) na 
obudowie przek adni (2) musz  by  
skierowane w tym samym kierunku.

Nasun  zespó  roboczy (I) na wa ek 
nap dowy (1).

Obróci  zespó  roboczy (I) tak, aby 
otwory na jego wa ku i wa ku 
nap dowym by y ustawione w jednej 
linii.

2 MH 560, MH 585, MH 685

Prze o y  zawleczk  sk adan (S) 
przez te otwory i za o y  klamr  
zabezpieczaj c .

3 MH 585, MH 685

Ustawi  zespó  roboczy (J) tak, aby 
fragment wa ka (7) o mniejszej 
rednicy zewn trznej by  zwrócony do 

ju  zamontowanego zespo u 
roboczego (I), a ostrza (4) by y 
skierowane do przodu. Strza ki (5) na 
zespole roboczym i strza ka (6) na 
obudowie przek adni (2) musz  by  
skierowane w tym samym kierunku.

Wprowadzi  zespó  roboczy (J) w 
zamontowany wcze niej zespó  
roboczy (I).

Obróci  zespó  roboczy (J) tak, aby 
otwory w obu zespo ach roboczych by y 
ustawione w jednej linii.

4 MH 585, MH 685

Prze o y  zawleczk  sk adan (S) 
przez te otwory i za o y  klamr  
zabezpieczaj c .

MH 560, MH 585, MH 685

W razie potrzeby zamontowa  tarcz  
ochronn  dla ro lin. ( 7.9)

Powtórzy  monta  zespo ów roboczych 
po drugiej stronie.

7.9 Zamontowanie tarczy 
ochronnej ro lin

Za o y  tarcz  ochronn  ro lin (L) na 
zewn trzny zespó  roboczy. Obróci  
tarcz  ochronn  ro lin tak, aby otwory 
w tarczy i zespole roboczym by y 
ustawione w jednej linii.

Prze o y  zawleczk  sk adan (S) 
przez te otwory i za o y  klamr  
zabezpieczaj c . 

Powtórzy  czynno  po drugiej stronie.

Dok adnie przestrzega  instrukcji 
monta u. Przestrzega  przede 
wszystkim kolejno ci monta u; 
prawid owo zamontowa  w opisany 
sposób pier cienie 
zabezpieczaj ce, zespo y robocze i 
zawleczki sk adane. Podczas 
montowania zawleczki nale y 
dok adnie przestrzega  
pokazanego na rysunku kierunku 
wk adania i przebiegu klamry 
zabezpieczaj cej. W przypadku 
nieprawid owego monta u 
zawleczki sk adanej lub jej 
przekr cenia mo e si  ona 
obluzowa  i zgubi .

Aby uzyska  dobry rezultat pracy, 
ostrza zespo ów roboczych musz  
by  skierowane do przodu (nie do 
uchwytu kieruj cego) � zwróci  
uwag  na strza ki.

9

Podczas montowania zawleczki 
nale y dok adnie przestrzega  
pokazanego na rysunku kierunku 
wk adania i przebiegu klamry 
zabezpieczaj cej. W przypadku 
nieprawid owego monta u 
zawleczki sk adanej lub jej 
przekr cenia mo e si  ona 
obluzowa  i zgubi .

0
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7. 0 Zamontowanie d wigni 
nap du

Przestrzega  wskazówek 
monta owych. ( 7.1)

W o y  czarn  d wigni  nap du (M) ze 
zintegrowan  rub (1) od góry przez 
otwór w górnej cz ci uchwytu 
kieruj cego.

MH 445:
Wkr ci  nakr tk  zabezpieczaj c (O) 
i dokr ci  momentem 7 - 9 Nm. Za o y  
os on (P).

MH 445 R, MH 560, MH 585, MH 685:
Ustawi  czerwon  d wigni  nap du (N) 
tak, aby ruba czarnej d wigni mog a 
by  wkr cona w nakr tk  zintegrowan  
z czerwon  d wigni .
Nacisn  czerwon  d wigni  
nap du (N) do góry w kierunku uchwytu 
kieruj cego. Wkr ci  rub (1) i 
dokr ci  momentem 7 - 9 Nm.

7.  Zak adanie ci gna nap du

Przestrzega  wskazówek 
monta owych. ( 7.1)

1 Rozwin  ci gno nap du do 
przodu (1) i zamocowa  w 
uchwycie (2).

2 Dokr ci  nakr tk (3) momentem 2 - 
4 Nm.

Poprowadzi  ci gno nap du do 
przodu (1) w gór  w nast puj cy 
sposób:
A Poprowadzi  ci gno nap du do 
przodu (1) nad górn  cz ci  uchwytu 
kieruj cego (4).
B Poprowadzi  ci gno nap du do 
przodu (1) pod poprzeczk (5) górnej 
cz ci uchwytu kieruj cego.

MH 445 R, MH 560, MH 585, MH 685:
Ci gno nap du do ty u (6) poprowadzi  
po prawej stronie silnika spalinowego 
poni ej d wigni kieruj cej (7). 
Poprowadzi  ci gno przy uchwycie 
kieruj cym do góry, podobnie jak 
ci gno nap du do przodu.

7. 2 Monta  ci gna nap du

Przestrzega  wskazówek 
monta owych. ( 7.1)

Ci gno nap du do przodu

Wprowadzi  ko cówk (1) ci gna 
nap du z czarnym ko pakiem (2) w 
czarn  d wigni  nap du (M).

Przeprowadzi  ko cówk (1) przez 
otwór (3) d wigni (4). W razie potrzeby 
u y  odpowiednich szczypiec.

Za pomoc  odpowiednich szczypiec 
poci gn  ko cówk (1) i za o y  j  w 
d wigni (4) w sposób pokazany na 
rysunku.

Nacisn  ko pak (2) na d wigni  
nap du (4) i doprowadzi  do 
zablokowania.

Kontrola dzia ania
Nacisn  d wigni  nap du. ( 8.2)
D wignia nap du powinna porusza  si  
bez oporu.

Ci gno nap du do ty u
MH 445 R, MH 560, MH 585, MH 685:

Ko cówk  ci gna nap du z czerwonym 
ko pakiem wprowadzi  w czerwon  
d wigni  nap du.

Dalsza procedura monta u jest 
identyczna jak dla ci gna nap du do 
przodu.

7. 3 Zamontowanie ci gna 
przyspieszenia

Przestrzega  wskazówek 
monta owych. ( 7.1)

Rozwin  ci gno przyspieszenia (1) i 
poprowadzi  w nast puj cy sposób:
A Poprowadzi  ci gno przyspieszenia 
nad górn  cz ci  uchwytu 
kieruj cego (2).
B Poprowadzi  ci gno przyspieszenia 
pod poprzeczk (3) górnej cz ci 
uchwytu kieruj cego.

W o y  rub (T) w otwór obudowy 
ci gna przyspieszenia (4). Za o y  
obudow  ci gna przyspieszenia z 
rub  w o on  od wewn trz na górn  

cz  uchwytu kieruj cego i 
przytrzyma . Nakr ci  nakr tk  
zabezpieczaj c (U) i dokr ci  
momentem 7 - 9 Nm.

7. 4 Mocowanie ci gien na 
uchwycie kieruj cym

Przestrzega  wskazówek 
monta owych. ( 7.1)

MH 445:
Ci gno nap du (1) zamocowa  opask  
zaciskow (V) po prawej stronie na 
górnej cz ci uchwytu kieruj cego.

MH 445 R, MH 560, MH 585, MH 685:
Zamocowa  oba ci gna nap du (1, 2) 
opask  zaciskow (V) po prawej stronie 
na górnej cz ci uchwytu kieruj cego.

Zamocowa  ci gno przyspieszenia (3) 
opask  zaciskow (V) po lewej stronie 
na górnej cz ci uchwytu kieruj cego.

Sprawdzi  prawid owo  zamocowania 
opasek zaciskowych. Odci  wystaj c  
ko cówk  opaski zaciskowej.

2

3

4
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7. 5 Paliwo i olej silnikowy

Olej silnikowy
Informacje dotycz ce rodzaju 
oleju silnikowego i jego ilo ci s  
zamieszczone w instrukcji obs ugi silnika 
spalinowego.
Regularnie sprawdza  poziom oleju 
silnikowego (zob. Instrukcja obs ugi silnika 
spalinowego).
Unika  zbyt wysokiego i zbyt niskiego 
poziomu oleju.
Przed uruchomieniem silnika spalinowego 
prawid owo dokr ci  korek zbiornika oleju.

Paliwo
Zalecenie:
stosowa  wie e paliwo dobrej 
jako ci,
benzyn  bezo owiow .
Informacje dotycz ce jako ci paliwa 
(liczby oktanowej) podano w Instrukcji 
obs ugi silnika spalinowego.

8.  D wignia regulacji obrotów

D wignia regulacji obrotów (1) s u y 
do regulacji pr dko ci obrotowej 
silnika spalinowego.

Po o enie uruchamiania

Poci gn  d wigni  regulacji 
obrotów (1) do oporu do ty u.

Mo na uruchomi  silnik spalinowy. 
( 11.6)

Po o enie zatrzymania

Przesun  d wigni  regulacji 
obrotów (1) do oporu do 
przodu (zwróci  uwag  na element 
zatrzaskowy).

Silnik spalinowy zatrzymuje si  po kilku 
sekundach.

Regulacja obrotów

Przesun  d wigni  regulacji 
obrotów (1) podczas pracy silnika 
spalinowego.

8.2 D wignie nap du

Po uruchomieniu d wigni 
nap du (1, 3) przy pracuj cym 
silniku spalinowym zostanie 
w czone lub wy czone sprz g o nap du 
� wa ek nap dowy zacznie si  obraca  lub 
zostanie zatrzymany.

Je eli glebogryzarka z zamontowanymi 
zespo ami roboczymi dotyka ziemi, to 
czarna d wignia nap du do przodu (1) 
umo liwia ruch glebogryzarki do przodu.

Je eli glebogryzarka z zamontowanymi 
zespo ami roboczymi dotyka ziemi, to 
czerwona d wignia nap du do ty u (3) 
umo liwia ruch glebogryzarki spalinowej 
do ty u.

Ze wzgl dów bezpiecze stwa d wignie 
nap du s  mechanicznie blokowane, aby 
zapobiec niezamierzonemu w czeniu 
nap du. ( 9.1) 
Ponadto w modelach MH 445 R, MH 560, 
MH 585, MH 685 ze wzgl du na 
zabezpieczenie mechaniczne mo na 
nacisn  tylko jedn  d wigni  nap du � 
d wigni  nap du do przodu lub do ty u.

Naciskanie d wigni nap du do 
przodu

1 Docisn  d wigni  
odblokowania (2) do oporu do d wigni 
nap du do przodu (1) i przytrzyma .

2 Nacisn  p ynnie do oporu d wigni  
nap du do przodu (1) i przytrzyma .

Zwolni  d wigni  odblokowania (2).
Sprz g o nap du zosta o w czone i 
wa ek nap dowy si  obraca.

3 Wy czanie sprz g a nap du
Pu ci  d wigni  nap du do przodu (1).

Naciskanie d wigni nap du do 
ty u (MH 445 R, MH 560, MH 585, 
MH 685):

1 Docisn  d wigni  
odblokowania (4) do oporu do d wigni 
nap du do ty u (3) i przytrzyma .

2 Nacisn  p ynnie do oporu d wigni  
nap du do ty u (3) i przytrzyma .

Zwolni  d wigni  odblokowania (4).
Sprz g o nap du zosta o w czone i 
wa ek nap dowy si  obraca.

3 Wy czanie sprz g a nap du
Pu ci  d wigni  nap du do ty u (3).

Zabezpiecza  urz dzenie przed 
uszkodzeniami!
Przed pierwszym uruchomieniem 
silnika wla  olej silnikowy. Do 
wlewania oleju silnikowego lub 
paliwa u ywa  odpowiedniego 
sprz tu (np. lejka).

8. Elementy obs ugi

6

7

Pr dko  obrotowa silnika

Szybko

Powoli

8
9

Zabezpiecza  urz dzenie przed 
uszkodzeniami!
D wigni  nap du naciska  szybko i 
p ynnie, nie przytrzymywa  d wigni 
wci ni tej do po owy � zapobiega  
du emu zu yciu paska klinowego.

8

9
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Urz dzenie zosta o wyposa one w wiele 
urz dze  zabezpieczaj cych, 
gwarantuj cych bezpieczn  obs ug  i 
zabezpieczaj cych je przed 
nieprawid owym u yciem.

9.  Blokada d wigni nap du

Ze wzgl dów bezpiecze stwa d wignie 
nap du s  mechanicznie blokowane, aby 
zapobiec ich niezamierzonemu 
naci ni ciu.

Aby mo na by o nacisn  d wigni  
nap du, trzeba przedtem nacisn  
odpowiedni  d wigni  odblokowania.  
( 8.2)

9.2 Urz dzenia zabezpieczaj ce

Glebogryzarka jest wyposa ona w 
elementy zabezpieczaj ce, które 
zapobiegaj  przypadkowemu dotkni ciu 
narz dzi roboczych i chroni  przed 
wyrzucanymi do góry przedmiotami.
Nale  do nich boczne listwy ochronne, 
os ona blaszana i prawid owo 
zamontowany uchwyt kieruj cy.

0.  Obszar pracy u ytkownika 

Ze wzgl du na bezpiecze stwo 
przez ca y czas pracy (podczas 
pracy silnika spalinowego) u ytkownik 
powinien przebywa  w obszarze pracy 
(szara powierzchnia 1).

Glebogryzark  mo e obs ugiwa  tylko 
jedna osoba; osoby postronne powinny 
przebywa  w bezpiecznej odleg o ci od 
obszaru zagro enia. ( 4.)

0.2 Po o enie robocze 
urz dzenia 

Glebogryzarka mo e by  
uruchomiona tylko wtedy, gdy stoi na 
ziemi (silnik spalinowy u góry). W 
czasie ca ej pracy glebogryzarka musi 
by  prowadzona mo liwie poziomo. 
Nale y unika  du ych pochyle  i 
przechy ów.

0.3 Kombinacje zespo ów roboczych

Mo liwe kombinacje
MH 445, MH 445 R:

� 2 zespo y robocze:
jednorz dowy zespó  roboczy na 
ka dym wa ku nap dowym

� 4 zespo y robocze:
dwa jednorz dowe zespo y robocze na 
ka dym wa ku nap dowym

Mo liwe kombinacje
MH 560:

� 2 zespo y robocze:
dwurz dowy zespó  roboczy na ka dym 
wa ku nap dowym

Mo liwe kombinacje
MH 585, MH 685:

� 2 zespo y robocze:
dwurz dowy zespó  roboczy na ka dym 
wa ku nap dowym

� 4 zespo y robocze:
jeden zespó  dwurz dowy i jeden 
jednorz dowy na ka dym wa ku 
nap dowym

0.4 Prawid owa pozycja cia a 
podczas pracy

Prawid owa pozycja cia a podczas 
pracy zapobiega szybkiemu zm czeniu.

Ustawienia urz dzenia (regulacja 
wysoko ci uchwytu kieruj cego, 
ogranicznika g boko ci) powinny 
umo liwia  zachowanie prostej postawy 
(wyprostowanych pleców) podczas ca ej 
pracy.

Prawid owa postawa:

� wyprostowane plecy,

� wyprostowane nogi,

� przedramiona lekko opuszczone.

9. Urz dzenia 
zabezpieczaj ce

Niebezpiecze stwo zranienia!
Urz dze  zabezpieczaj cych nie 
wolno usuwa , mostkowa , 
zmienia  lub uszkadza . W 
przypadku stwierdzenia tego typu 
usterki w urz dzeniach 
zabezpieczaj cych nie wolno 
uruchamia  urz dzenia. Nale y 
zwróci  si  do Autoryzowanego 
Dealera firmy STIHL.

0. Wskazówki dotycz ce 
wykonywania pracy

Na lewym i prawym wa ku 
nap dowym nale y zawsze 
montowa  tak  sam  liczb  
zespo ów roboczych.

Tarcz  ochronn  dla ro lin mo na 
montowa  przy wszystkich 
opisanych kombinacjach zespo ów 
roboczych. Chroni ona okoliczne 
ro liny � np. podczas pracy na 
w skiej grz dce.
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.  Przygotowanie do pracy

Sprawdzi  poziom oleju silnikowego i 
uzupe ni  olej. ( 7.15)

.2 Regulacja wysoko ci górnej 
cz ci uchwytu kieruj cego

Mo na regulowa  wysoko  górnej 
cz ci uchwytu kieruj cego.

Roz o y  zespó  jezdny. ( 11.4)

Jedn  r k  mocno chwyci  górn  cz  
uchwytu kieruj cego (1) za uchwyt (2) i 
przytrzyma .

Drug  r k  poci gn  do ty u d wigni  
zaciskow (3) i przytrzyma .

Ustawi  górn  cz  uchwytu 
kieruj cego (1) w wymaganym 
po o eniu.

Nacisn  d wigni  zaciskow (3) do 
przodu, uwa aj c, aby górna cz  
uchwytu kieruj cego ca kowicie 
zaskoczy a i zosta a zablokowana.

W razie potrzeby z o y  zespó  jezdny. 
( 11.4)

.3 Pozioma regulacja uchwytu 
kieruj cego

Uchwyt kieruj cy mo na 
unieruchomi  w poziomie w trzech 
po o eniach.

Roz o y  zespó  jezdny. ( 11.4)

Przytrzyma  górn  cz  uchwytu 
kieruj cego, chwytaj c r k  za uchwyt.

Poci gn  r k  d wigni  zaciskow (1) 
do góry.

Ustawi  uchwyt kieruj cy w 
odpowiednim po o eniu. Zwróci  przy 
tym uwag , aby wyst p 
zatrzaskowy (2) znajdowa  si  nad 
jednym z trzech otworów (3).

Nacisn  r k  d wigni  zaciskow (1) 
do przodu i zacisn  uchwyt kieruj cy.

Sprawdzi  zamocowanie uchwytu 
kieruj cego.

W razie potrzeby z o y  zespó  jezdny. 
( 11.4)

.4 Rozk adanie i sk adanie 
zespo u jezdnego

Zespó  jezdny s u y do przesuwania 
lub przeci gania glebogryzarki.

Rozk adanie zespo u jezdnego � 
po o enie transportowe

Jedn  r k  nieco podnie  zespó  
jezdny (1) i przytrzyma .

Nacisn  d wigni  odblokowania (2).

Odchyli  zespó  jezdny (1) w dó  do 
oporu i zwolni  d wigni  
odblokowania (2). Zespó  jezdny 
blokuje si  i zostaje unieruchomiony.

Sk adanie zespo u jezdnego � 
po o enie robocze:

Przytrzyma  zespó  jezdny (1) r k  i 
odci y  go przez nieznaczne 
podniesienie.

Nacisn  d wigni  odblokowania (2) i 
przechyli  zespó  jezdny do góry.

Zwolni  d wigni  odblokowania (2) i 
przechyli  zespó  jezdny w gór  do 
oporu. Zespó  jezdny blokuje si  i 
zostaje unieruchomiony w po o eniu 
roboczym.

.5 Regulacja ogranicznika 
g boko ci

Podczas uprawy gleby za pomoc  
ogranicznika g boko ci mo na regulowa  
opór, a tym samym szybko  przesuwania 
si  urz dzenia. Lepsz  regulacj  
urz dzenia umo liwiaj  3 stopnie 
ustawienia ogranicznika g boko ci.

Regulacja ogranicznika g boko ci

Roz o y  zespó  jezdny do po o enia 
transportowego. ( 11.4) 
Nale y zwróci  uwag  na stabilne i 
bezpieczne ustawienie urz dzenia.

Wcisn  sworze  odblokowuj cy (1) i 
przytrzyma .

Ustawi  ogranicznik g boko ci (2) w 
wymaganym po o eniu.

Zwolni  sworze  odblokowuj cy (1) i 
zwróci  uwag  na zablokowanie si  
ogranicznika g boko ci.

. Uruchamianie urz dzenia

Niebezpiecze stwo zranienia!
Nale y zwróci  szczególn  uwag  
na wskazówki zamieszczone w 
rozdziale �Zasady bezpiecznej 
pracy� ( 4.) i zapozna  si  z 
elementami obs ugi glebogryzarki. 
( 8.)

23

Niebezpiecze stwo zranienia!
Gdy zespó  jezdny znajduje si  w 
po o eniu roboczym (przechylony 
do góry) i naci ni ta jest d wignia 
odblokowania, zespó  jezdny mo e 
samoczynnie opa  do pozycji 
transportowej.

24
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.6 Uruchamianie silnika 
spalinowego

D wigni  regulacji obrotów 
ustawi  w po o eniu uruchamiania. 
( 8.1)

Mocno chwyci  r k  i przytrzyma  
uchwyt linki rozrusznika (1).

Wyci ga  link  rozrusznika (1) powoli 
a  do wyczucia oporu spr ania. 
Nast pnie wyci gn  j  energicznie 
jednym ruchem na d ugo  ramienia. 
Powoli odprowadza  link  
rozrusznika (1), aby prawid owo si  
nawin a.
Powtarza  czynno  a  do 
uruchomienia silnika spalinowego.

.7 Wy czanie silnika spalinowego

W celu wy czenia silnika spalinowego 
ustawi  d wigni  regulacji obrotów w 
po o eniu STOP. ( 8.1)
Silnik spalinowy zatrzyma si  po 
krótkim czasie wybiegu.

.8 W czanie i wy czanie sprz g a 
nap du do przodu

W czanie sprz g a nap du do przodu

Do miejsca pracy nale y transportowa  
glebogryzark  z wy czonym silnikiem 
spalinowym. ( 13.)

W czy  silnik spalinowy. ( 11.6)

Chwyci  mocno glebogryzark  obiema 
r kami za uchwyty.

Nacisn  i przytrzyma  czarn  
d wigni  nap du do przodu. ( 8.2)
Wa ek nap dowy z zamontowanymi 
zespo ami roboczymi zacznie si  
obraca , glebogryzarka ruszy do 
przodu.

Wy czanie sprz g a nap du do przodu

Pu ci  d wigni  nap du do przodu. 
( 8.2)
Wa ek nap dowy z zamontowanymi 
zespo ami roboczymi si  zatrzyma.

.9 W czanie i wy czanie sprz g a 
nap du do ty u (MH 445 R, MH 560, 
MH 585, MH 685)

Glebogryzarki MH 445 R, MH 560, 
MH 585, MH 685 s  wyposa one w bieg 
wsteczny.

Podczas uprawy gleby bieg wsteczny 
s u y wy cznie do atwiejszego 
uwalniania glebogryzarki po jej 
ugrz ni ciu. Bieg wsteczny nie jest 
przeznaczony do gryzowania gleby.

W czanie sprz g a nap du do ty u

Do miejsca pracy nale y transportowa  
glebogryzark  z wy czonym silnikiem 
spalinowym. ( 13.1)

W czy  silnik spalinowy. ( 11.6)

Chwyci  mocno glebogryzark  obiema 
r kami za uchwyty.

Nacisn  i przytrzyma  czerwon  
d wigni  nap du do ty u. ( 8.2)
Wa ek nap dowy z zamontowanymi 
zespo ami roboczymi zacznie si  
obraca , glebogryzarka ruszy do ty u.

Wy czanie sprz g a nap du do ty u

Pu ci  d wigni  nap du do ty u. 
( 8.2)
Wa ek nap dowy z zamontowanymi 
zespo ami roboczymi si  zatrzyma.

. 0 Gryzowanie gleby

Podczas gryzowania gleby jest ona 
rozlu niana za pomoc  zespo ów 
roboczych i przygotowywana do siewu, 
uprawy i piel gnacji ro lin.

Do miejsca pracy nale y transportowa  
glebogryzark  z wy czonym silnikiem 
spalinowym. ( 13.1)

Z o y  zespó  jezdny. ( 11.4)

W czy  silnik spalinowy. ( 11.6)

Chwyci  mocno glebogryzark  obiema 
r kami za uchwyty i przyj  bezpieczn  
pozycj  � zwróci  uwag  na obszar 
pracy u ytkownika. ( 10.1)

Przyci gn  i przytrzyma  d wigni  
nap du do przodu. ( 11.8)
Zespo y robocze zaczynaj  si  
obraca , mo na rozpocz  gryzowanie 
gleby.

Po pracy wy czy  sprz g o nap du 
( 11.8) oraz silnik ( 11.7) i 
wyczy ci  urz dzenie ( 12.2).
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Niebezpiecze stwo zranienia!
Przed w czeniem sprz g a nap du 
do ty u nale y zawsze sprawdzi , 
czy jest dosy  miejsca pomi dzy 
u ytkownikiem a uchwytem 
kieruj cym.

Niebezpiecze stwo zranienia!
Podczas gryzowania gleby 
porusza  si  tylko do przodu.
Uwa a  na przeszkody (np. p yty 
kamienne na cie kach), na które 
nie wolno naje d a .
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2.  Demonta  zespo ów 
roboczych

Pozostawi  urz dzenie do ca kowitego 
ostygni cia (silnika spalinowego, 
przek adni).

Ustawi  glebogryzark  w po o eniu 
umo liwiaj cym czyszczenie. ( 12.2)

Zdemontowanie tarcz ochronnych 
ro lin
Podnie  klamr  zabezpieczaj c  
zawleczki sk adanej (1) i wyci gn  
zawleczk . ci gn  tarcz  ochronn  
ro lin (2).

Zdemontowanie zespo ów roboczych
Podnie  klamr  zabezpieczaj c  
zawleczki sk adanej (3) i wyci gn  
zawleczk . ci gn  ca kowicie 
zespo y robocze (4).

ci gn  pier cienie 
zabezpieczaj ce (5) i przechowywa  je 
w bezpiecznym miejscu � nie zgubi !

2.2  Czyszczenie urz dzenia

Okresy mi dzyobs ugowe:
Po ka dym u yciu

Po zako czeniu pracy nale y dok adnie 
wyczy ci  ca e urz dzenie. Staranne 
obchodzenie si  z urz dzeniem chroni 
je i wyd u a czas jego eksploatacji.

Przed czyszczeniem urz dzenia nale y 
poczeka  do jego ostygni cia i zdj  
nasadk  wiecy zap onowej; w 
przypadku czyszczenia przek adni i 
zespo ów roboczych za o y  odzie  z 
d ugimi r kawami oraz mocne 
r kawice.

Pozycja u atwiaj ca czyszczenie:

Roz o y  zespó  jezdny. ( 11.4)

Ustawi  górn  cz  uchwytu 
kieruj cego w najwy szym po o eniu. 
( 11.2)

Ustawi  glebogryzark  na równym i 
stabilnym pod o u.

Przechyla  urz dzenie do ty u, a  
uchwyt kieruj cy dotknie ziemi.

2. Konserwacja
Niebezpiecze stwo 
zranienia!
Czynno ci wykonywa  
tylko w r kawicach 
ochronnych.
Nie dotyka  no y przed ich 
zatrzymaniem si .

Z pytaniami dotycz cymi 
urz dzenia lub rodków 
pomocniczych prosimy zawsze 
zwraca  si  do Autoryzowanego 
Dealera.

Firma STIHL zaleca, aby czynno ci 
konserwacyjne oraz naprawy by y 
wykonywane wy cznie przez 
autoryzowany serwis firmy STIHL.

Firma STIHL zaleca korzystanie z 
oryginalnych cz ci zamiennych 
firmy STIHL.

Niebezpiecze stwo zranienia!

Przed wszystkimi czynno ciami 
zwi zanymi z konserwacj  i 
czyszczeniem urz dzenia nale y 
zapozna  si  z rozdzia em �Zasady 
bezpiecznej pracy� ( 4.), a 
zw aszcza z podrozdzia em 
�Konserwacja i naprawy� ( 4.7); 
przestrzega  wszystkich 
wskazówek dotycz cych 
bezpiecze stwa.

Przed wszystkimi 
czynno ciami 
zwi zanymi z 
konserwacj  lub 

czyszczeniem nale y zdj  
nasadk  wiecy zap onowej!

Je li zawleczka sk adana obok 
obudowy przek adni zostanie 
poluzowana, mo na ci gn  z 
wa ka nap dowego kompletny 
zespó  roboczy wraz z tarcz  
ochronn  ro lin. W przypadku 
czynno ci monta owych 
dotycz cych zespo ów roboczych 
nale y zwróci  uwag  na 
informacje podane w rozdzia ach 
�Monta  zespo ów roboczych� 
( 7.7), ( 7.8) i �Kombinacje 
zespo ów roboczych� ( 10.3).
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Zabezpiecza  urz dzenie przed 
uszkodzeniami!
Glebogryzark  ustawia  tylko na 
krótki czas (wymagany do 
czyszczenia i konserwacji) w 
pozycji pokazanej na rysunku. 
Przechowywa  urz dzenie w 
pozycji pionowej.

29
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Wskazówki dotycz ce czyszczenia

Zabrudzenia i osadzone resztki usun  
za pomoc  szczotki, wilgotnej 
ciereczki lub patyka � nie u ywa  

agresywnych rodków czyszcz cych. 
Firma STIHL zaleca stosowanie 
specjalnego rodka czyszcz cego (np. 
firmy STIHL).

Nie kierowa  strumienia wody na 
uchwyt kieruj cy, cz ci silnika 
spalinowego, uszczelki, miejsca 
u o yskowania. Mo e to spowodowa  
konieczno  przeprowadzenia drogich 
napraw.

Silnik spalinowy:
Aby zapewni  wystarczaj ce 
ch odzenie silnika spalinowego, nale y 
usun  zabrudzenia z eber 
ch odz cych, wirnika wentylatora, 
okolicy filtra powietrza, rury 
wydechowej itp.

Obudow  przek adni, zespó  jezdny i 
zespo y robocze mo na czy ci  za 
pomoc  strumienia wody lub 
wysokoci nieniowego urz dzenia 
czyszcz cego.

2.3 Silnik spalinowy 

Okresy mi dzyobs ugowe:
Przed ka dym u yciem

Sprawdzi  poziom oleju silnikowego (zob. 
Instrukcja obs ugi silnika spalinowego).

Nale y przestrzega  wskazówek 
dotycz cych obs ugi i konserwacji 
zawartych w za czonej instrukcji obs ugi 
silnika spalinowego.

2.4 Okresy mi dzyobs ugowe

Konserwacja u Autoryzowanego 
Dealera:
co roku w przypadku u ytkowników 
prywatnych.

Konserwacja glebogryzarki powinna by  
wykonywana przez serwis 
Autoryzowanego Dealera. Zaleca si  
korzystanie z us ug serwisu 
Autoryzowanego Dealera firmy STIHL.

Konserwacja wykonywana przez 
u ytkownika:

Przed ka dym uruchomieniem
Sprawdzi  poziom oleju silnikowego 
(zob. Instrukcja obs ugi silnika 
spalinowego).

Po ka dym u yciu
Wyczy ci  urz dzenie. ( 12.2)

2.5 Przechowywanie i przestój 
(przerwa zimowa)

Glebogryzark  nale y 
przechowywa  w zwyk ej pozycji 
(roz o ony zespó  jezdny). W celu 
przechowywania urz dzenia na ma ej 
powierzchni nale y z o y  uchwyt 
kieruj cy do ty u w sposób pokazany na 
rysunku.

Urz dzenie nale y przechowywa  w 
suchym, zamkni tym i niezakurzonym 
pomieszczeniu. Urz dzenie nale y 
przechowywa  w miejscu niedost pnym 
dla dzieci.

Przed przechowywaniem urz dzenia 
nale y usun  ewentualne usterki. 
Urz dzenie powinno zawsze by  w 
dobrym stanie technicznym. Wszystkie 
nakr tki, sworznie i wkr ty powinny by  
dobrze dokr cone; wymieni  nieczytelne 
etykiety na urz dzeniu z informacjami o 
zagro eniu i ostrze eniami, sprawdzi  
ca e urz dzenie pod wzgl dem zu ycia i 
uszkodzenia. Wymieni  zu yte i 
uszkodzone cz ci.

Zabezpiecza  urz dzenie przed 
uszkodzeniami!
W przypadku u ycia 
wysokoci nieniowego urz dzenia 
czyszcz cego zachowa  odleg o  
przynajmniej m i nie kierowa  
strumienia wody bezpo rednio na 
miejsca u o yskowania, wa ek 
nap dowy i uszczelki � dotyczy to 
zw aszcza uszczelki mi dzy 
obudow  przek adni i os on  
blaszan .

Zabezpiecza  urz dzenie przed 
uszkodzeniami!
Wykonanie czynno ci 
konserwacyjnych dotycz cych 
przek adni nale y zleci  wy cznie 
serwisowi Autoryzowanego 
Dealera.

Niebezpiecze stwo wywrócenia!
Glebogryzarka mo e si  przechyli  
do przodu, gdy zespo y robocze s  
ustawione w niew a ciwej pozycji. 
Dlatego nale y zawsze sprawdza , 
czy glebogryzarka jest stabilnie 
ustawiona.
W razie potrzeby nieco obróci  
zespo y robocze, aby zmniejszy  
obci enie czo owe. Ewentualnie 
podczas przechowywania 
podeprze  glebogryzark  w okolicy 
uchwytu transportowego.

30
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W przypadku d u szego przestoju 
urz dzenia (przerwa zimowa) nale y 
dodatkowo uwzgl dni  nast puj ce 
punkty:

Starannie oczy ci  wszystkie 
zewn trzne cz ci urz dzenia.

Opró ni  zbiornik paliwa i ga nik.

Dobrze nasmarowa  lub naoliwi  
wszystkie cz ci ruchome.

Wykr ci  wiec  zap onow  (zob. 
Instrukcja obs ugi silnika spalinowego) i 
przez otwór wiecy wla  do silnika 
spalinowego ok. 3 cm³ oleju 
silnikowego. Wykona  kilka obrotów 
wa em korbowym silnika spalinowego 
bez wiecy zap onowej (poci ga  za 
link  rozrusznika).

Ponownie wkr ci  wiec  zap onow  
(zob. Instrukcja obs ugi silnika 
spalinowego).

Wymieni  olej silnikowy (zob. Instrukcja 
obs ugi silnika spalinowego).

Przykry  silnik spalinowy i 
przechowywa  urz dzenie w zwyk ej 
pozycji.

3.  Transport glebogryzarki

1 Przeci ganie lub przepychanie 
glebogryzarki

Ustawi  ogranicznik g boko ci w 
najwy szym po o eniu. ( 11.5)

Roz o y  zespó  jezdny. ( 11.4)

Chwyci  glebogryzark  za oba 
uchwyty (1) i przechyli  do ty u, a  
urz dzenie stanie na kó kach 
transportowych.

Powoli (w tempie marszu) przeci ga  
lub przepycha  glebogryzark .
Na g adkim i równym pod o u nale y 
urz dzenie przepycha , a na 
wyboistym pod o u nale y je 
przeci ga .

2 Podnoszenie lub przenoszenie 
glebogryzarki

Nale y sprawdzi  zamocowanie górnej 
cz ci uchwytu kieruj cego.

Glebogryzark  powinny podnosi  lub 
przenosi  przynajmniej dwie osoby, 
stale uwa aj c na odpowiedni  
odleg o  od zespo ów roboczych.
Miejsca chwytania:
uchwyty (1) i uchwyt transportowy (2)

3 Transport glebogryzarki na 
platformie adunkowej

Glebogryzark  nale y transportowa  
zawsze w pozycji stoj cej � na 
zespole jezdnym i zespo ach 
roboczych. Nie k a  urz dzenia na 
boku.

W celu stabilnego ustawienia 
urz dzenia nale y roz o y  zespó  
jezdny ( 11.4) i zamontowa  zespo y 
robocze ( 7.7), ( 7.8).

Niebezpiecze stwo po aru!
Ze wzgl du na istniej ce 
niebezpiecze stwo zap onu 
nasadk  wiecy zap onowej 
trzyma  z dala od otworu wiecy 
zap onowej.

3. Transport

Niebezpiecze stwo zranienia!
Nale y zwróci  szczególn  uwag  
na wskazówki zamieszczone w 
rozdziale �Zasady bezpiecznej 
pracy� ( 4.), a zw aszcza w cz ci 
�Transport� ( 4.4).
Przed transportem wy czy  silnik 
spalinowy, zdj  nasadk  wiecy 
zap onowej i za o y  odzie  
ochronn  (buty ochronne, r kawice 
ochronne, kombinezon 
zakrywaj cy r ce i nogi).
Zwróci  uwag  na mas ! ( 18.)

3

Niebezpiecze stwo zranienia!
Ze wzgl du na du  mas  
urz dzenia nale y zachowa  
szczególn  uwag  podczas 
pokonywania stopni, podestów, 
uko nych ramp i innych 
podwy sze .
U ytkownik musi przy tym sta  
wy ej ni  urz dzenie, aby w 
przypadku utraty kontroli nad 
urz dzeniem nie zosta  dodatkowo 
najechany � tzn. nale y spycha  
lub wci ga  urz dzenie w 
przypadku podestów lub 
pochy o ci.
Urz dzenie mo na zepchn  lub 
wci gn  maksymalnie o 2�3 
stopnie! W przypadku wi kszej 
liczby stopni glebogryzark  
powinny przenosi  dwie osoby.



2170478 403 9906 A - PL

Zabezpieczy  glebogryzark  przed 
przesuni ciem i zamocowa  linami lub 
pasami na powierzchni adunkowej.
Punkty mocowania:
o  zespo u jezdnego (3) i o  zespo ów 
roboczych (4).

Opakowanie, urz dzenie i 
akcesoria zosta y 
wyprodukowane z materia ów 
nadaj cych si  do recyklingu; w 
zwi zku z czym nale y je 

odpowiednio utylizowa .

Sortowanie i utylizacja odpadów s  
korzystne dla rodowiska i umo liwiaj  
ponowne wykorzystanie surowców 
wtórnych. Z tego wzgl du po up ywie 
okresu eksploatacji nale y urz dzenie 
przekaza  do punktu skupu surowców 
wtórnych. Niew a ciwa utylizacja mo e 
spowodowa  pogorszenie zdrowia i 
zanieczyszczenie rodowiska.

4.  Utylizacja

Nale y prawid owo utylizowa  zu yty olej 
(silnikowy, przek adniowy) i paliwo.

Przed utylizacj  nale y wykona  
czynno ci zapobiegaj ce w czeniu 
silnika spalinowego. W tym celu nale y 
przede wszystkim od czy  kabel 
zap onowy, opró ni  zbiornik paliwa i 
spu ci  olej silnikowy.

Zespo y robocze mog  spowodowa  
obra enia cia a.

Tak e wyeksploatowanej glebogryzarki 
nie mo na pozostawia  bez nadzoru. 
Urz dzenie i zespo y robocze nale y 
przechowywa  w miejscu niedost pnym 
dla dzieci.

Wskazówki dotycz ce konserwacji i 
piel gnacji

Glebogryzarki spalinowe (STIHL MH)

Firma STIHL nie ponosi adnej 
odpowiedzialno ci za szkody materialne i 
osobiste, powsta e w wyniku 
nieprzestrzegania wskazówek zawartych 
w niniejszej instrukcji obs ugi, w 
szczególno ci tych, które dotycz  
bezpiecznej pracy, obs ugi i konserwacji 
lub tych, które wyst pi  w wyniku 
zastosowania niew a ciwych akcesoriów 
lub cz ci zamiennych.

Aby zapobiec uszkodzeniu lub 
nadmiernemu zu yciu urz dzenia STIHL, 
nale y przestrzega  nast puj cych 
wskazówek.

. Cz ci zu ywaj ce si

Nawet w przypadku w a ciwej eksploatacji 
urz dze  STIHL niektóre cz ci ulegaj  
normalnemu zu yciu i powinny by  
wymieniane w zale no ci od rodzaju i 
czasu pracy.

Nale  do nich m.in.:

� pasek klinowy

� zespó  roboczy

� ogranicznik g boko ci

2. Przestrzeganie zalece  instrukcji 
obs ugi

Urz dzenie STIHL nale y eksploatowa , 
konserwowa  i przechowywa  w sposób 
przedstawiony w instrukcji obs ugi. 
U ytkownik odpowiada za wszystkie 
uszkodzenia wynikaj ce z 
nieprzestrzegania przepisów 
bezpiecze stwa oraz wskazówek 
dotycz cych obs ugi i konserwacji 
urz dzenia.

Dotyczy to przede wszystkim:

� niezgodnej z przeznaczeniem 
eksploatacji urz dzenia;

� stosowania niedopuszczonych przez 
firm  STIHL materia ów 
eksploatacyjnych ( rodków smarnych, 
benzyny i oleju silnikowego � zob. 
Instrukcja obs ugi silnika spalinowego);

� dokonywania zmian w urz dzeniu bez 
zgody firmy STIHL;

� zastosowania cz ci, akcesoriów lub 
narz dzi roboczych, które nie zosta y 
dopuszczone przez firm  STIHL;

� wykorzystywania urz dzenia podczas 
imprez sportowych lub w zawodach;

� szkód wynik ych z eksploatacji 
urz dzenia z uszkodzonymi cz ciami.

3. Czynno ci konserwacyjne

Nale y regularnie wykonywa  wszystkie 
czynno ci podane w rozdziale 
�Konserwacja�.

Je eli u ytkownik nie mo e sam wykona  
czynno ci zwi zanych z konserwacj , 
powinien zleci  ich wykonanie Dealerowi.

Firma STIHL zaleca, aby prace 
konserwacyjne oraz naprawy by y 
wykonywane wy cznie przez 
autoryzowanego dealera firmy STIHL.

4. Ochrona rodowiska

5. Ograniczanie zu ycia i 
zapobieganie uszkodzeniom
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Dla dealerów firmy STIHL organizowane 
s  regularne szkolenia; oferowana jest te  
informacja techniczna.

W wyniku niewykonania tych czynno ci 
mog  powsta  uszkodzenia, za które 
odpowiada u ytkownik.

Zalicza si  do nich m.in.:

� korozj  i inne uszkodzenia wynik e z 
niew a ciwego sk adowania,

� uszkodzenie urz dzenia wynik e z 
u ywania cz ci zamiennych niskiej 
jako ci,

� uszkodzenia w nast pstwie 
nieterminowo lub niew a ciwie 
wykonanej konserwacji lub napraw 
wykonywanych w warsztatach, które 
nie nale  do Dealera.

Zawleczka sk adana (zespo y robocze):
9396 021 3785

MH 445, MH 445 R
Zespó  roboczy kompletny wewn. lewy:
6241 710 0200
Zespó  roboczy kompletny wewn. prawy:
6241 710 0205
Zespó  roboczy kompletny zewn. lewy:
6241 710 0210
Zespó  roboczy kompletny zewn. prawy:
6241 710 0215

MH 560, MH 585, MH 685
Zespó  roboczy kompletny wewn. lewy:
6241 710 0220
Zespó  roboczy kompletny wewn. prawy:
6241 710 0225

MH 585, MH 685
Zespó  roboczy kompletny zewn. lewy:
6242 710 0210
Zespó  roboczy kompletny zewn. prawy:
6242 710 0215

7.  Deklaracja zgodno ci UE 
glebogryzarek STIHL MH 445. , MH 
445.  R, MH 560.0, MH 585.0, MH 685.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

o wiadcza na w asn  odpowiedzialno , 
e

� Rodzaj: glebogryzarka

� Producent: STIHL

� Typ: MH 445.1, MH 445.1 R, 
MH 560.0, MH 585.0, MH 685.0

� Moc znamionowa:
MH 445.1, MH 445.1 R: 2,2 kW
MH 560.0, MH 585.0:  2,3 kW
MH 685.0: 2,9 kW

� Nr identyfikacji serii: 6241

spe nia wymagania odno nych przepisów 
dyrektyw 2000/14/EC, 2006/42/EC, 
2014/30/EU oraz 2011/65/EU i zosta a 
skonstruowana oraz wyprodukowana 
zgodnie z obowi zuj cymi w dniu 
produkcji wersjami nast puj cych norm: 
EN 709 i EN ISO 14982.

W celu ustalenia zmierzonego i 
gwarantowanego poziomu mocy 
akustycznej post powano zgodnie z 
dyrektyw  2000/14/EC, za cznik V.

MH 445. , MH 445. R

� Zmierzony poziom mocy akustycznej: 
92,0 dB(A)

� Gwarantowany poziom mocy 
akustycznej: 93 dB(A)

MH 560.0, MH 585.0

� Zmierzony poziom mocy akustycznej: 
91,3 dB(A)

� Gwarantowany poziom mocy 
akustycznej: 93 dB(A)

MH 685.0

� Zmierzony poziom mocy akustycznej: 
92,4 dB(A)

� Gwarantowany poziom mocy 
akustycznej: 93 dB(A)

Dokumentacja techniczna jest 
przechowywana w firmie STIHL Tirol 
GmbH.

Rok produkcji i numer maszyny podano na 
glebogryzarce.

Langkampfen, 02.07.2021 r.

STIHL Tirol GmbH

wz.

Matthias Fleischer, kierownik Dzia u 
Badawczo-Rozwojowego

6. Typowe cz ci zamienne

7. Deklaracja zgodno ci
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wz.

Sven Zimmermann, kierownik Dzia u 
Jako ci

 

8. Dane techniczne

MH 445.  / MH 445. R / MH 560.0 / 
MH 585.0 / MH 685.0
Nr identyfikacji serii 6241
Silnik spalinowy, 
rodzaj konstrukcji

4-suwowy silnik 
spalinowy

Urz dzenie 
rozruchowe

rozrusznik 
linkowy

MH 445.  / MH 445. R 
Typ silnika STIHL EVC 

200.3 C
Pojemno  skokowa 139 cm3

Moc znam. przy 
znam. pr dko ci obr.

2,25 | 3100 
kW | obr/min

Zbiornik paliwa 0,9 l
Narz dzia 4 zespo y 

robocze, 2 
tarcze ochronne 
dla ro lin

rednica zespo u 
roboczego

30 cm

Robocza pr dk. obr. 
zespo u roboczego 
przy znamion. pr dk. 
obr.

124obr/min

Znamionowa 
pr dko  obrotowa 3100obr/min
Pomiar zgodnie z EN 709:
Poziom ci nienia 
akustycznego na 
stanowisku pracy LpA 80 dB(A)
Niepewno  
pomiarowa KpA 2 dB(A)
Pomiar zgodnie z EN 709, EN 20643:
Zmierzona warto  
ahw 5,50 m/s2

Niepewno  
pomiarowa Khw

2,20 m/s2

Pomiar zgodnie z 2000/14/EC / S.I. 
2001/1701:
Gwarantowany 
poziom mocy 
akustycznej LWAd 93 dB(A)
Niepewno  
pomiarowa KWA:

1,4 dB(A)

Nap d MH 445.1 1 bieg do przodu
Nap d MH 445.1 R 1 biegi do jazdy 

do przodu
1 bieg wsteczny

Ci ar 36 kg / 37 kg

MH 560.0/ MH 585.0
Typ silnika Kohler HD675
Pojemno  skokowa 149 cm3

Moc znam. przy 
znam. pr dko ci obr.

2,3 | 3000 
kW | obr/min

Zbiornik paliwa 1,4 l

MH 445.  / MH 445. R 
Narz dzia MH 560.0 2 zespo y 

robocze, 2 
tarcze ochronne 
dla ro lin

Narz dzia MH 585.0 4 zespo y 
robocze, 2 
tarcze ochronne 
dla ro lin

rednica zespo u 
roboczego

32 cm

Robocza pr dk. obr. 
zespo u roboczego 
przy znamion. pr dk. 
obr.

120obr/min

Znamionowa 
pr dko  obrotowa 3000obr/min
Pomiar zgodnie z EN 709:
Poziom ci nienia 
akustycznego na 
stanowisku pracy LpA 79 dB(A)
Niepewno  
pomiarowa KpA 2 dB(A)
Pomiar zgodnie z EN 709, EN 20643:
Zmierzona warto  
ahw 5,00 m/s2

Niepewno  
pomiarowa Khw

2,50 m/s2

Pomiar zgodnie z 2000/14/EC / S.I. 
2001/1701:
Gwarantowany 
poziom mocy 
akustycznej LWAd

93 dB(A)

Niepewno  
pomiarowa KWA:

1,2 dB(A)

Nap d 1 biegi do jazdy 
do przodu
1 bieg wsteczny

Ci ar 41 kg / 44 kg

MH 560.0/ MH 585.0
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MH 445. , MH 445. R:

MH 560.0:

MH 585.0, MH 685.0:

MH 445. , MH 445. R, MH 560.0, 
MH 585.0, MH 685.0:

MH 445. , MH 445. R:
A = 118 cm
B = 57 cm
C = 122 cm

MH 560.0, MH 585.0, MH 685.0:
A = 119 cm
B = 57 cm
C = 122 cm

MH 685.0
Typ silnika Kohler HD775
Pojemno  skokowa 173 cm3

Moc znam. przy 
znam. pr dko ci obr.

2,9 | 3200 
kW | obr/min

Zbiornik paliwa 1,4 l
Narz dzia 4 zespo y 

robocze, 2 
tarcze ochronne 
dla ro lin

rednica zespo u 
roboczego

32 cm

Robocza pr dk. obr. 
zespo u roboczego 
przy znamion. pr dk. 
obr.

128obr/min

Znamionowa 
pr dko  obrotowa 3200obr/min
Pomiar zgodnie z EN 709:
Poziom ci nienia 
akustycznego na 
stanowisku pracy LpA 80 dB(A)
Niepewno  
pomiarowa KpA 2 dB(A)
Pomiar zgodnie z EN 709, EN 20643:
Zmierzona warto  
ahw 6,00 m/s2

Niepewno  
pomiarowa Khw

2,40 m/s2

Pomiar zgodnie z 2000/14/EC / S.I. 
2001/1701:
Gwarantowany 
poziom mocy 
akustycznej LWAd

93 dB(A)

Niepewno  
pomiarowa KWA:

1,0 dB(A)

Nap d 1 biegi do jazdy 
do przodu
1 bieg wsteczny

Ci ar 46 kg
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