
3A0119F

Eksploatacja

GrindLazer™

- Przeznaczony do szlifowania p³askich, poziomych powierzchni betonowych i asfaltowych -
- Do usuwania materia³ów z powierzchni betonu i asfaltu -
- Tylko profesjonalne u¿ytkowanie poza pomieszczeniami - 

Model 571002 - Skrawanie w przód 

GrindLazer 270 (270 cm3 / 9 hp)

Model 571003 - Skrawanie w przód 

GrindLazer 390 (390 cm3 / 13 hp)

Model 571004 - Skrawanie wstecz (podcinanie) (Konieczne jest stosowanie urz¹dzenia LineDriver™)
GrindLazer 480 (480 cm3 / 16 hp)

Model 571260 - Skrawanie wstecz (podcinanie) (Konieczne jest stosowanie urz¹dzenia LineDriver™)

GrindLazer 630 (627 cm3 / 21 hp)

ISTOTNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Proszê przeczytaæ wszystkie ostrze¿enia i instrukcje 

zawarte w niniejszej instrukcji obs³ugi. Proszê zachowaæ 

niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi.

ti14752a ti14763a

GrindLazer 270 i 390 GrindLazer 480

(Bêbny, no¿e i urz¹dzenie LineDriver™ sprzedaje siê oddzielnie)

Zwi¹zane instrukcje:

Naprawa - 3A0102

Czêœci - 3A0103

ti25371a

 PL
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Ostrze¿enia

Poni¿sze ostrze¿enia dotycz¹ instalacji, u¿ywania, ochrony przeciwpora¿eniowej, konserwacji i napraw tego 

urz¹dzenia. Znak wykrzyknika oznacza ostrze¿enie ogólne, zaœ symbol niebezpieczeñstwa oznacza wystêpowanie 

ryzyka specyficznego przy wykonywaniu okreœlonej czynnoœci. Powróæ do tych ostrze¿eñ. W niniejszej instrukcji 

obs³ugi mo¿na znaleŸæ ponadto dodatkowe ostrze¿enia, w³aœciwe dla okreœlonych produktów.

OSTRZE¯ENIE

ZAGRO¯ENIE NARA¯ENIEM NA DZIA£ANIE PY£U I OKRUCHÓW

Skutkiem u¿ytkowania tego urz¹dzenia do szlifowania betonu oraz innych materia³ów nawierzchniowych 

mo¿e byæ emisja potencjalnie szkodliwego py³u i produktów chemicznych pochodz¹cych z materia³u.

• Urz¹dzenie powinni u¿ytkowaæ tylko doœwiadczeni u¿ytkownicy, zaznajomieni z obowi¹zuj¹cymi 

pañstwowymi regulacjami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i higieny pracy w przemyœle.

• Urz¹dzenie nale¿y stosowaæ wy³¹cznie w dobrze wentylowanych miejscach.

• Wk³adaæ maskê oddechow¹, dobrze dopasowan¹/sprawdzon¹ i zatwierdzon¹ przez stosowny 

organ, przeznaczon¹ do stosowania w warunkach zapylenia.

NIEBEZPIECZEÑSTWO WYNIKAJ¥CE Z NIEPRAWID£OWEGO U¯YCIA URZ¥DZENIA 

Niew³aœciwe stosowanie sprzêtu mo¿e prowadziæ do œmierci lub kalectwa.

• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu w stanie zmêczenia lub pod wyp³ywem substancji odurzaj¹cych lub alkoholu.

• Nie opuszczaæ obszaru roboczego, jeœli sprzêt jest zasilany energi¹. Wy³¹czaæ ca³y sprzêt, kiedy nie 

jest u¿ywany.

• Sprawdzaæ urz¹dzenie codziennie. Naprawiæ lub natychmiast wymieniæ uszkodzone czêœci wy³¹cznie 

na oryginalne czêœci zamienne Producenta.

• Nie zmieniaæ ani modyfikowaæ sprzêtu.

• Sprzêtu nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych 

informacji proszê skontaktowaæ siê z Pañstwa dystrybutorem sprzêtu.

• Dzieci i zwierzêta trzymaæ z dala od obszaru roboczego.

• Nale¿y postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP.

• Utrzymywaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ robocz¹ od innych osób przebywaj¹cych w przestrzeni roboczej.

• Unikaæ wszelkiego rodzaju rur, s³upów, otworów b¹dŸ innych przedmiotów wystaj¹cych z powierzchni 

roboczej.

NIEBEZPIECZEÑSTWA WYNIKAJ¥CE Z EKSPLOATACJI PORUSZAJ¥CEGO SIÊ POJAZDU 

Nieostro¿ne i lekkomyœlne zachowanie powoduje wypadki. Skutkiem upadku z pojazdu, wjechania pojazdem 

w ludzi lub obiekty lub potr¹cenia przez inne pojazdy mog¹ byæ powa¿ne obra¿enia cia³a lub œmieræ.

• Nie staæ na peda³ach jazdy w przód/ w ty³.

• Powoli pokonywaæ zakrêty. Nie wykonywaæ zakrêtów ciaœniejszych ni¿ 45°.

• Podczas jazdy w dó³ mo¿e dojœæ do utraty przyczepnoœci. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia na pochy³oœciach 

o spadku wiêkszym ni¿ 15°.

• Nie woziæ pasa¿erów.

• Nie holowaæ.

• U¿ywaæ tylko ze sprzêtem do usuwania linii.

• We wszystkich obszarach z ruchem drogowym stosowaæ odpowiedni¹ kontrolê ruchu. Zapoznaæ siê 

z Podrêcznikiem urz¹dzeñ jednolitego kierowania ruchem drogowym (MUTCD), Ministerstwo 

Transportu USA, Federalna Administracja Autostrad lub lokalnymi regulacjami prawnymi 

dotycz¹cymi autostrad i transportu.

NIEBEZPIECZEÑSTWO ZWI¥ZANE Z CZÊŒCIAMI RUCHOMYMI

Ruchome czêœci mog¹ œcisn¹æ lub obci¹æ palce oraz inne czêœci cia³a.

• Nie zbli¿aæ siê do ruchomych czêœci.

• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu bez za³o¿onych os³on i pokryw zabezpieczaj¹cych.

• Przed wykonaniem przegl¹du, przemieszczenia lub serwisu nale¿y wy³¹czyæ zasilanie energi¹.
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NIEBEZPIECZEÑSTWO OPARZENIA

Podgrzewane powierzchnie urz¹dzenia mog¹ nagrzaæ siê podczas eksploatacji do wysokiej 

temperatury. Aby unikn¹æ powa¿nych oparzeñ nie wolno dotykaæ rozgrzanego urz¹dzenia. Poczekaæ, 

a¿ urz¹dzenie ca³kowicie ostygnie.

NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU I EKSPLOZJI

£atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb, znajduj¹ce siê w obszarze roboczym, 

mog¹ ulec zap³onowi lub eksplodowaæ. Aby zapobiec wybuchowi po¿aru lub eksplozji nale¿y:

• Urz¹dzenie nale¿y stosowaæ wy³¹cznie w dobrze wentylowanych miejscach.

• Nie nape³niaæ zbiornika z paliwem w czasie pracy silnika ani, gdy silnik jest gor¹cy - wy³¹czyæ silnik 

i poczekaæ, a¿ ostygnie. Paliwo jest ³atwopalne i mo¿e siê zapaliæ lub wybuchn¹æ w przypadku rozlania 

na gor¹c¹ powierzchniê.

• W miejscu pracy nie powinny znajdowaæ siê niepotrzebne przedmioty, wliczaj¹c w to rozpuszczalniki, 

szmaty i benzynê.

• Przechowywaæ gaœnicê w miejscu pracy.

NIEBEZPIECZEÑSTWO ZACZADZENIA

Spaliny zawieraj¹ truj¹cy tlenek wêgla (czad), który jest bezbarwny i bezwonny. Wdychanie tlenku wêgla 

mo¿e spowodowaæ œmieræ. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia w zamkniêtej przestrzeni.

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Aby zapobiec powstaniu powa¿nych obra¿eñ, w tym uszkodzenia oczu, wdychania py³ów produktów 

chemicznych, oparzeñ i ubytków s³uchu, w czasie u¿ywania, serwisowania oraz przebywania 

w obszarze roboczym urz¹dzenia, nale¿y stosowaæ w³aœciwe œrodki ochrony osobistej. Obejmuj¹ 

one miêdzy innymi:

• Okulary ochronne

• Obuwie ochronne

• Rêkawice

• Ochronniki s³uchu

• Maskê oddechow¹, dobrze dopasowan¹/sprawdzon¹ i zatwierdzon¹ przez stosowny organ, 

przeznaczon¹ do stosowania w warunkach zapylenia

OSTRZE¯ENIE
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Identyfikacja czêœci 

ti14753a
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Modele 270 i 390

Modele 480/630

M

N

D

Czêœæ Opis

A DŸwignia przepustnicy silnika Regulacja prêdkoœci silnika.

B Wy³¹cznik silnika Zasila silnik energi¹

C Wy³¹czanie awaryjne Jest zapiête na operatorze i wy³¹cza silnik, jeœli podczas pracy dojdzie do 

roz³¹czenia linki.

D Tarcza regulacji ustawienia bêbna Ustawiaj¹ g³êbokoœæ skrawania bêbna.

E DŸwignia sprzêgniêcia bêbna Kiedy dŸwignia jest w po³o¿eniu sprzêgniêcia, dr¹¿ki uchwytu mo¿na wcisn¹æ w dó³ w 

celu podniesienia bêbna skrawaj¹cego z pod³o¿a i zablokowania w GÓRNYM 

po³o¿eniu. Kiedy tylko bêben zostanie zablokowany w GÓRNYM po³o¿eniu, 

urz¹dzenie GrindLazer mo¿na przemieszczaæ bez dotykania pod³o¿a bêbnem.

F DŸwignia blokady przedniego ko³a Przednie ko³o jest zazwyczaj zablokowane, aby mo¿na by³o prowadziæ urz¹dzenie 

GrindLazer po linii prostej. Kiedy dŸwignia zostanie ustawiona w po³o¿eniu sprzêgniêcia, 

nastêpuje odblokowanie przedniego ko³a, które mo¿e swobodnie skrêcaæ.

G Hamulec postojowy tylnego ko³a Uniemo¿liwia obracanie siê tylnego ko³a. 

H Panel dostêpowy bêbna Zdejmowana p³yta, która zapewnia dostêp do bêbna w celu jego wymiany.

K Kó³ka kontroli g³êbokoœci Poziomuj¹ bêben skrawaj¹cy.

M Przy³¹cze pró¿ni Króciec do przy³¹czenia odkurzacza usuwaj¹cego py³ i okruchy podczas pracy 

urz¹dzenia.

N Punkty podnoszenia Wzmocnione punkty wykorzystywane do podnoszenia urz¹dzenia GrindLazer 

podczas transportu lub naprawy.
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Eksploatacja

GrindLazer s³u¿y do skrawania p³askich, poziomych tafli 

betonu b¹dŸ asfaltu. 

Modele GrindLazer 270 (270 cm3) i GrindLazer 390 

(390 cm3) s¹ obs³ugiwane przez jednego operatora 

znajduj¹cego siê za tyln¹ czêœci¹ urz¹dzenia lub w 

po³¹czeniu z urz¹dzeniem LineDriver. GrindLazer 480 

(480 cm3) i GrindLazer 630 (627 cm3) mo¿e byæ 

obs³ugiwany TYLKO z wykorzystaniem urz¹dzenia 

LineDriver. 

Utrzymywaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ robocz¹ od innych 

osób przebywaj¹cych w przestrzeni roboczej. Unikaæ 

wszelkiego rodzaju rur, s³upów, otworów b¹dŸ innych 

przedmiotów wystaj¹cych z powierzchni roboczej.

Rozruch

Przed uruchomieniem silnika nale¿y wykonaæ 

nastêpuj¹ce czynnoœci:

• Przeczytaæ i zrozumieæ instrukcjê obs³ugi silnika

• Upewniæ siê, czy wszystkie os³ony zosta³y za³o¿one 

i zamocowane

• Sprawdziæ pewnoœæ dokrêcenia wszystkich 

mechanicznych elementów z³¹cznych

• Sprawdziæ pod wzglêdem wystêpowania 

uszkodzeñ: silnik oraz inne zewnêtrzne 

powierzchnie

• Do wykonania ka¿dego zadania nale¿y u¿yæ 

odpowiedniego bêbna. Zadbaæ, aby bêben zosta³ 

wywa¿ony oraz posiada³ kó³ka skrawaj¹ce we 

w³aœciwej iloœci, rozmiarze oraz typie. Upewniæ siê, 

czy bêben jest zablokowany i zamocowany.

• Sprawdziæ przestrzeñ robocz¹, czy z powierzchni 

roboczej nie wystaj¹ jakieœ rury, s³upy, wk³adki 

pomostów lub inne przedmioty. Nale¿y unikaæ tych 

przedmiotów podczas pracy.
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Zamontowanie/Wymiana bêbna

Zamontowanie

UWAGA: Bêben z no¿ami skrawaj¹cymi z cepami 
z wêglików nie wymaga zapewnienia okreœlonej 
orientacji, czy kierunku. Frezy z wêglików oraz 
Brzeszczoty diamentowe s¹ elementami kierunkowymi. 
Nale¿y je tak uk³adaæ, aby strza³ki na frezach lub 
brzeszczotach by³y zwrócone w tym samym kierunku, 
co kierunek wirowania bêbna.

Modele 270 i 390 s¹ przystosowane do szlifowania “ze 
skrawaniem w przód” (bêben obraca siê w tym samym 
kierunku, w jakim jest przemieszczany). Modele 480 i 
630 s¹ przystosowane do szlifowania “ze skrawaniem 
wstecz” (bêben obraca siê w kierunku przeciwnym do 
kierunku przemieszczania).

1. Nasun¹æ bêben zamienny na wa³ek o przekroju 
szeœciok¹tnym.

2. Za³o¿yæ panel dostêpowy bêbna (H).

3. Obni¿yæ tarczê regulacji ustawienia bêbna (D) i 
poci¹gn¹æ dŸwigniê sprzêgniêcia bêbna (E), tak aby 
bêben opar³ siê na pod³o¿u. 

Otwór panelu i ko³ek powinny byæ ustawione w osi.

4. Dokrêciæ cztery œruby oraz panel dostêpowy bêbna (H).

5. Obróciæ tarczê regulacji ustawienia bêbna (D) do 
po³o¿enia maksymalnej wysokoœci.

Wymontowanie

1. Odkrêciæ cztery œruby oraz panel dostêpowy bêbna (H).

2. Zsun¹æ bêben z wa³ka o przekroju szeœciok¹tnym.

Frez z wêglików Brzeszczot diamentowy
ti15142ati15141a

Skrawanie w przód Skrawanie wstecz

ti15138ati15137a

 (modele 270/390)  (podcinanie) - modele 480/630

ti14766a

ti14764a

ti14756a ti14755a

ti15256a

ti15257a

ti14767a

ti14765a
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Uruchamianie silnika

3. W³¹czyæ hamulec tylnego ko³a (G), aby uniemo¿liwiæ 

przemieszczanie siê urz¹dzenia GrindLazer. 

4. Tylko modele 480/630: Przyczepiæ LineDriver do 

urz¹dzenia GrindLazer.

5. Wciskaæ w dó³ dr¹¿ki uchwytu a¿ bêben zostanie 

zablokowany w GÓRNYM po³o¿eniu.

6. Tylko modele 480/630: Upewniæ siê, czy wy³¹cznik 
silnika (C) znajduje siê w GÓRNYM po³o¿eniu.

7. Uruchomiæ silnik:

a. Otworzyæ zawór paliwa.

b. Zamknij przepustnicê.

c. Przestawiæ prze³¹cznik zasilania silnika (B) do 

po³o¿enia ON (W£¥CZONE).

d. Poci¹gn¹æ linkê rozruchu.

e. Po w³¹czeniu silnika, otwórz przepustnicê.

f. Ustawiæ przepustnicê w ¿¹danym po³o¿eniu.

ti14754a

ti15089a

ti14758a

ti15088a

ti5248a

Modele 480Modele 270/390

ti5249a

Modele 480Modele 270/390 Modele 630

ti3315a
ti14872a

Modele 270 i 390 Modele 480/630

ti5263a

Modele 480Modele 270/390 Modele 630

ti6483a
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Skrawanie materia³u

1. Uruchomiæ silnik, patrz strona 7.

2. Przy³¹czyæ linkê wy³¹cznika awaryjnego (C) 

do operatora.

3. Zwolniæ hamulec tylnego ko³a (G).

4. Przesun¹æ dŸwigniê przepustnicy silnika (A) do 

¿¹danego po³o¿enia.

UWAGA: Sprzêg³o bêbna nie zostanie w³¹czone 

dopóki silnik bêdzie pracowa³ z prêdkoœci¹ biegu 

ja³owego. Modele 480/630: LineDriver musi byæ 

przyczepiony do urz¹dzenia GrindLazer.

5. Wciskaæ w dó³ dr¹¿ki uchwytu, poci¹gaj¹c dŸwigniê 

sprzêgaj¹c¹, a¿ bêben zostanie zablokowany 

w DOLNYM po³o¿eniu.

6. Dotąd obracaæ tarcze regulacji ustawienia bêbna (D), 

a¿ bêben dotknie pod³o¿a i zostanie uzyskana 

¿¹dana g³êbokoœæ skrawania. 

UWAGA: Do ustawienia ¿¹danej g³êbokoœci 

skrawania mo¿e byæ potrzebnych kilka próbnych 

skrawañ.

UWAGA: Aby w przypadku twardych powierzchni 

osiągnąć wymaganą głębokość, najlepiej wykonać 

skrawanie w kilku przejściach po 1/32 cala.

ti14762a

ti14757a

ti6483a

ti14755a

ti14756a
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Kó³ka kontroli g³êbokoœci

U¿ywanie kó³ek kontroli g³êbokoœci 
w rozstawieniu 5 cali lub 10 cali jako 
prowadnika skrawania

Aby wykonaæ skrawanie o szerokoœci 5 cali, nale¿y 

za³o¿yæ dwie czêœci odleg³oœciowe (S) na zewn¹trz 

kó³ek kontroli g³êbokoœci (K).

Aby wykonaæ skrawanie o szerokoœci 10 cali, nale¿y 

za³o¿yæ dwie czêœci odleg³oœciowe (S) wewn¹trz kó³ek 

kontroli g³êbokoœci (K).

Poziomowanie bêbna

W celu prawid³owego wypoziomowania bêbna 

urz¹dzenie GrindLazer musi byæ ustawione na p³askiej, 

poziomej powierzchni.

Regulacja kół sterujących głębokością
1. Upewniæ siê, czy bêben zosta³ prawid³owo 

zamontowany (patrz Wymiana bêbna, strona 6). 

2. Wciskaæ w dó³ dr¹¿ki uchwytu, poci¹gaj¹c dŸwigniê 

sprzêgaj¹c¹, a¿ bêben zostanie zablokowany w 

DOLNYM po³o¿eniu.

3. Poluzowaæ (lecz nie wyjmowaæ) trzy œruby (T) 

na p³ycie monta¿owej kó³ek kontroli g³êbokoœci.

4. Ustawiæ p³ytê w taki sposób, aby kó³ka prowadz¹ce 

le¿a³y równo na powierzchni pod³o¿a.

5. Dokrêciæ trzy œruby (T) na p³ycie.

Regulacja tylnej osi
Jeżeli głębokości cięcia są nierówne, a koła sterujące 
głębokością zostały już prawidłowo wyregulowane 
(patrz Regulacja kół sterujących głębokością), wykonać 
następujące czynności celem regulacji tylnej osi.

1. Zmierzyć różnicę głębokości cięcia.

2. Umieścić podkładkę o równoważnej grubości (z 
różnicą głębokości cięcia) między ramką a tylną 
osią po stronie, po której wykonywane jest cięcie na 
głębokość.

a. Poluzować nakrętki po obu stronach ramki.

b. Umieścić podkładkę między osią a ramką.

c. Dokręcić obie śruby momentem 16,3–20,3 Nm 
(12–15 ft-lbs).

S S

KK

ti15095a

5 cali.

SS

K K

ti15094a

10 cali.

T

ti15229a

ti28529a
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Zatrzymanie skrawania materia³u

1. Wciskaæ w dó³ dr¹¿ki uchwytu a¿ bêben zostanie 

zablokowany w GÓRNYM po³o¿eniu.

2. Przesun¹æ dŸwigniê przepustnicy silnika (A) do 

ustawienia niskich obrotów.

3. Przestawiæ prze³¹cznik zasilania silnika (B) do 

po³o¿enia OFF (WY£¥CZONE).

Czyszczenie

Czyszczenie ca³ej zewnêtrznej powierzchni maszyny 

nale¿y wykonywaæ po jej ostygniêciu na zakoñczenie 

ka¿dego dnia roboczego. Sprawdziæ pod wzglêdem 

wystêpowania zu¿ycia lub uszkodzenia czêœci oraz 

wykonaæ wszelkie wymagane czynnoœci Konserwacji, 

strona 12.
ti14758a

ti6482a

ti15176a

Modele 270 i 390 Modele 480/630

ti15177a
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Zespo³y bêbnów skrawaj¹cych

W ró¿nych zastosowaniach mo¿na stosowaæ ró¿ne 

konfiguracje bêbnów. Wystêpuj¹ trzy ró¿ne typy 

zespo³ów bêbnów zgodnych z urz¹dzeniem GrindLazer: 

cepy z wêglików, frezy z wêglików oraz diamentowe 

brzeszczoty.

Zespó³/nó¿ skrawaj¹cy z cepami z wêglików

Stopniowo regulowaæ g³êbokoœæ a¿ do usuniêcia linii 

oznaczenia (zostanie usuniêta minimalna iloœæ 

utwardzonej powierzchni).

Zespó³/nó¿ skrawaj¹cy z frezami z wêglików

Najlepsze wyniki g³êbokiego skrawania uzyskuje siê 

wykonuj¹c kilka przejœæ ma³ej gruboœci. Pojedyncze 

przejœcie nie powinno byæ g³êbsze ni¿ 1/32 cala, 

bowiem mo¿e dojœæ do uszkodzenia prêtów i no¿y 

skrawaj¹cych.

Zespó³ z brzeszczotami diamentowymi 
(tylko modele 480/630)

Nale¿y obserwowaæ kó³ka kontroli g³êbokoœci (K) 

podczas pracy. Jeœli kó³ka wiruj¹, zosta³a osi¹gniêta 

w³aœciwa g³êbokoœæ.

Zespo³y bêbnów i no¿y skrawaj¹cych

• Nie nale¿y przeci¹¿aæ silnika. Przy pe³nej szybkoœci 

obrotowej silnika, tak dobraæ prêdkoœæ skrawania 

do przodu, aby dostosowaæ j¹ do wykonywanego 

zadania. Twardsze powierzchnie betonowe musz¹ 

byæ skrawane w wolniejszym tempie ni¿ asfalt b¹dŸ 

inne bardziej miękkie powierzchnie.

UWAGA: Ka¿dy przyrost na tarczy regulacji ustawienia 

bêbna (D) odpowiada zmianie g³êbokoœci bêbna 

skrawaj¹cego 0,010 cala (0,25 mm).

Regulacja ustawienia 
dr¹¿ków uchwytu
W celu regulacji ustawienia dr¹¿ków uchwytu: wykrêciæ 

cztery œruby (S), przesun¹æ dr¹¿ki uchwytu na ¿¹dan¹ 

wysokoœæ oraz za³o¿yæ i dokrêciæ œruby.

Unikaæ dotykania lub operowania bêbnem dopóki nie 

ostygnie ca³kowicie.

POWIADOMIENIE

Brzeszczoty diamentowe s¹ przystosowane do 

ch³odzenia strumieniem powietrza przep³ywaj¹cego 

wokó³ nich. Co 10 do 15 sekund nale¿y unosiæ 

brzeszczot, a nastêpnie prowadziæ go z pe³n¹ 

szybkoœci¹ przez kilka sekund, aby unikn¹æ 

nadmiernego nagrzewania brzeszczotów, 

które mog³oby spowodowaæ ich uszkodzenie.

S

S
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Konserwacja

Wykonywaæ poni¿sze czynnoœci, aby zachowaæ 

prawid³owe dzia³anie oraz podtrzymaæ okres trwa³oœci 

urz¹dzenia GrindLazer.

PRZED ROZPOCZÊCIEM EKSPLOATACJI: 

• Dokonaæ wizualnego przegl¹du ca³ej maszyny pod 

wzglêdem wystêpowania objawów zu¿ycia oraz 

poluzowania po³¹czeñ

• Sprawdziæ olej silnikowy (patrz instrukcja obs³ugi 

silnika)

• Sprawdziæ tuleje i no¿e skrawaj¹ce bêbna

• Sprawdziæ bêben pod wzglêdem nierównomiernego 

zu¿ycia

• Sprawdziæ prawid³owoœæ ciœnienia powietrza 

w oponach

CODZIENNIE:

• Wstawiæ i oczyœciæ wk³ad filtru powietrza

• Oczyœciæ z py³u i okruchów powierzchnie zewnêtrzne 

urz¹dzenia (NIE stosowaæ myjki ciœnieniowej ani innego 

sprzêtu do czyszczenia pod wysokim ciœnieniem)

• Sprawdziæ poziom oleju silnikowego i uzupe³niæ 

w razie potrzeby

• Sprawdziæ i nape³niæ zbiornik paliwa 

• Zdj¹æ pokrywê filtru powietrza i oczyœciæ wk³ad. 

W razie potrzeby wymieniæ wk³ad filtru. Czêœci 

zamienne mo¿na nabyæ u regionalnego dostawcy 

silników.

PO PIERWSZYCH 20 GODZINACH EKSPLOATACJI:

• Spuœciæ olej silnikowy i nape³niæ silnik œwie¿ym 

olejem. Informacje na temat lepkoœci mo¿na 

znaleŸæ w instrukcji obs³ugi silnika.

CO 40-50 GODZIN EKSPLOATACJI: 

• Wymieniæ olej silnikowy (patrz instrukcja 

obs³ugi silnika)

• Nasmarowaæ ³o¿yska kó³

STOSOWNIE DO POTRZEB:

• Sprawdziæ pasek napêdowy i naprê¿yæ oraz 

dokrêciæ lub wymieniæ w razie potrzeby

Dodatkowe informacje na temat czynnoœci 

konserwacyjnych silnika mo¿na znaleŸæ w instrukcji 

obs³ugi silnika Honda (modele 270 i 390) lub Briggs 

and Stratton (modele 480).

Konserwacja kó³ka 
samonastawnego

CO MIESI¥C:

• Nasmarowaæ ³o¿ysko kó³ka

• Sprawdziæ zu¿ycie sworznia. W przypadku zu¿ycia 

sworznia kó³ko samonastawne bêdzie wykazywaæ luz. 

W razie potrzeby odwróciæ lub wymieniæ sworzeñ.

• W razie potrzeby sprawdziæ osiowanie kó³ka 

samonastawnego. Aby ustawiæ osiowanie: poluzowaæ 

œrubê dociskow¹, ustawiæ kó³ko i dokrêciæ œrubê.

Osiowanie przedniej opony obrotowej

1. Poluzowaæ œrubê z ³bem walcowym z gniazdem.

2. Obróciæ wide³ki przedniego ko³a w lewo lub w 

prawo, zgodnie z potrzeb¹, w celu skorygowania 

osiowania.

3. Dokrêciæ œrubê z ³bem walcowym z gniazdem. 

Pchn¹æ urz¹dzenie GrindLazer i pozostawiæ 

tocz¹ce siê bez dotykania rêkami.

UWAGA: Je¿eli GrindLazer skrêca w lew¹ lub 

w praw¹ stronê, powtarzaæ czynnoœci 1 i 3 a¿ 

urz¹dzenie bêdzie toczyæ siê po linii prostej.

Unikaæ dotykania silnika i bêbna dopóki nie ostygn¹ 

ca³kowicie.
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Dane techniczne

GrindLazer 270 
(Model 571002)

Wymiary
Bez opakowania W opakowaniu

Masa funty/kg: 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Wysokoœæ cale/cm: 28 (71,1) 37 (94,0)

Szerokoœæ cale/cm: 62 (157,5) 73 (185,4)

D³ugoœæ cale/cm: 300 (136) 400 (181)

Ha³as (dBa)
Moc akustyczna 
wed³ug ISO 3744:

107,3

Ciœnienie akustyczne 
mierzone w odleg³oœci 3,1 
stopy (1 m):

91,6

Drgania (m/sec2) wed³ug ISO 3744
Bez urz¹dzenia LineDriver: 7,9

Z urz¹dzeniem LineDriver: 8,3

Moc znamionowa (HorsePower) wed³ug SAE J1349
8,0 przy 3600 obr/min

Maksymalny czas 

przechowywania

5 w latach

Maksymalny okres 

eksploatacji

10 w latach

Współczynnik efektywności 

energetycznej

200 metrów ziemne na litr paliwa

GrindLazer 390 
(Model 571003)

Wymiary
Bez opakowania W opakowaniu

Masa funty/kg: 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Wysokoœæ cale/cm: 28 (71,1) 37 (94,0)

Szerokoœæ cale/cm: 62 (157,5) 73 (185,4)

D³ugoœæ cale/cm: 310 (141) 410 (186)

Ha³as (dBa)
Moc akustyczna 
wed³ug ISO 3744:

109,3

Ciœnienie akustyczne 
mierzone w odleg³oœci 3,1 
stopy (1 m):

93,6

Drgania (m/sec2) wed³ug ISO 3744
Bez urz¹dzenia LineDriver: 7,5

Z urz¹dzeniem LineDriver: 5,9

Moc znamionowa (HorsePower) wed³ug SAE J1349
11,0 przy 3600 obr/min
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GrindLazer 480 
(Model 571004)

Wymiary
Bez opakowania W opakowaniu

Masa funty/kg: 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Wysokoœæ cale/cm: 28 (71,1) 37 (94,0)

Szerokoœæ cale/cm: 62 (157,5) 73 (185,4)

D³ugoœæ cale/cm: 330 (150) 430 (195)

Ha³as (dBa)
Moc akustyczna
wed³ug ISO 3744:

108,6

Ciœnienie akustyczne 
mierzone w odleg³oœci 3,1 
stopy (1 m):

92,1

Drgania (m/sec2) wed³ug ISO 3744
Z urz¹dzeniem LineDriver: 4,9

Moc znamionowa (HorsePower) wed³ug SAE J1349
16,0 przy 3600 obr/min

GrindLazer 630 
(Model 571004)

Wymiary
Bez opakowania W opakowaniu

Masa funty/kg: 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Wysokoœæ cale/cm: 28 (71,1) 37 (94,0)

Szerokoœæ cale/cm: 62 (157,5) 73 (185,4)

D³ugoœæ cale/cm: 338 (153) 438 (199)

Ha³as (dBa)
Moc akustyczna
wed³ug ISO 3744:

108,6

Ciœnienie akustyczne 
mierzone w odleg³oœci 3,1 
stopy (1 m):

92,1

Drgania (m/sec2) wed³ug ISO 3744
Z urz¹dzeniem LineDriver: 4,9

Moc znamionowa (HorsePower) wed³ug SAE J1349
21,0 przy 3600 obr/min
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Wszystkie informacje przedstawione w formie pisemnej i rysunkowej, jakie zawiera niniejszy dokument, odpowiadaj¹ ostatnim danym 
produkcyjnym dostêpnym w czasie publikowania. 

Graco rezerwuje sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.

Oryginalne instrukcje. This manual contains Polish. MM 3A0101

Siedziba g³ówna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 USA
Copyright 2009, Graco Inc. jest zarejestrowana zgodnie z ISO 9001

www.graco.com
Revision F, January 2019

Standardowa gwarancja firmy Graco

Standardowa gwarancja firmy Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia wymienione w tym podrêczniku, a wyprodukowane przez firmê 

Graco i opatrzone jej nazw¹, by³y w dniu ich sprzeda¿y nabywcy wolne od wad materia³owych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawi³a 

specjalnej, przed³u¿onej lub skróconej gwarancji, produkt jest objêty dwunastomiesiêczn¹ gwarancj¹, na naprawê lub wymianê wszystkich 

uszkodzonych czêœci urz¹dzenia, które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje wa¿noœæ wy³¹cznie dla urz¹dzeñ montowanych, 

obs³ugiwanych i utrzymywanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.

Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zu¿ycia urz¹dzenia oraz wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub zu¿ycia urz¹dzenia, powsta³ych 

w wyniku niew³aœciwego monta¿u czy wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niew³aœciwej lub niefachowej 

konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany czêœci na inne, nie oryginalne. Za takie przypadki 

firma Graco nie ponosi odpowiedzialnoœci, podobnie jak za niew³aœciwe dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie spowodowane 

niekompatybilnoœci¹ z konstrukcjami, akcesoriami, sprzêtem lub materia³ami innych producentów, tudzie¿ niew³aœciw¹ konstrukcj¹, monta¿em, 

dzia³aniem lub konserwacj¹ tych¿e.

Warunkiem gwarancji jest zwrot na w³asny koszt reklamowanego wyposa¿enia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji 

reklamowanej wady. Jeœli reklamowana wada zostanie zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezp³atnie wszystkie uszkodzone czêœci. 

Wyposa¿enie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z op³aconym transportem. Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje wady materia³owej 

lub wykonawstwa, naprawa bêdzie wykonana wed³ug uzasadnionych kosztów, które mog¹ obejmowaæ koszty czêœci, robocizny i transportu.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJ¥ WY£¥CZN¥, A JEJ WARUNKI ZNOSZ¥ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH 

GWARANCJI, ZWYK£YCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLÊDNIENIEM, MIÊDZY INNYMI GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ 

GWARANCJI DZIA£ANIA URZ¥DZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU. 

Wszystkie zobowi¹zania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powy¿ej. Nabywca potwierdza, ¿e nie ma prawa do ¿adnych innych 

form zadoœæuczynienia (miêdzy innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyœlnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia, lub 

inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z dochodzeniem praw w zwi¹zku z tymi zastrze¿eniami nale¿y zg³aszaæ 

w ci¹gu dwóch (2) lat od daty sprzeda¿y.

FIRMA GRACO NIE DAJE ¯ADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ, ORAZ NIE GWARANTUJE, ¯E URZ¥DZENIE 

BÊDZIE DZIA£AÆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, STOSOWANE Z AKCESORIAMI, SPRZÊTEM, MATERIA£AMI I ELEMENTAMI INNYCH 

PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRMÊ GRACO. Czêœci innych producentów, sprzedawane przez firmê Graco (takie jak silniki 

elektryczne, spalinowe, prze³¹czniki, w¹¿, itd.), objête s¹ gwarancj¹ ich producentów, jeœli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc 

w dochodzeniu roszczeñ w ramach tych gwarancji.

Firma Graco w ¿adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poœrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikaj¹ce z dostawy 

wyposa¿enia firmy Graco b¹dŸ dostarczenia, wykonania lub u¿ycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek 

naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.

FOR GRACO CANADA COSTUMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, 

given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la 

rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite

de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents. 

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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