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1. SCHEMAT OGÓLNY  
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2. PRZEZNACZENIE I OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA 
Urządzenie przeznaczone jest do rozdrabniania drzewiastych i włóknistych od-

padów ogrodowych takich jak ścinki z drzew konary i gałęzie. 

 

 

 

UWAGA: Zabrania się wkładania kamieni, szkła, metalu, kości, plastiku, tekstyliów 

oraz innych materiałów do podajnika mechanizmu rębaka. Każde użycie inne niż 

zatwierdzone w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie urzą-

dzenia oraz stworzyć poważne zagrożenie dla operatora. Operator lub użytkownik 

ponoszą całą odpowiedzialność za obrażenia oraz szkody wyrządzone osobom trze-

cim oraz ich mieniu. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 

i nieszczęśliwe zdarzenia spowodowane przez nieprawidłowe użycie, oraz obsługę 

urządzenia, włączając wszelkie zmiany i modyfikacje wprowadzone przez użytkow-

ników i operatorów, które prowadzą również to natychmiastowej utraty gwarancji. 

 

Rębak wyposażony jest w tarczowy układ tnący (hartowane noże ze stali trud-

nościeralnej). Za napęd rozdrabniacza odpowiada silnik spalinowy czterosuwowy  

o mocy 15 KM. Cięty materiał wciągany jest metodą grawitacyjną. Rębak składa 

ze stalowej ramy nośnej, metalowych osłon podajnika wlotu i wylotu (wylot obro-

towy 360˚) oraz osłoniętej tarczy tnącej zapewniające bezpieczną pracę. Rębak 

wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa otaczający lej wrzutowy oraz pod-

wozie do transportu terenowego. 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA 

Ten symbol jest stosowany w niniejszej instrukcji, jeśli 

pojawia się niebezpieczeństwo dla użytkownika lub osób 
postronnych. 

Symbol ten jest również wykorzystywany w przypadku 

wystąpienia zagrożenia dla środowiska lub mienia. 
 

 

NIEPRAWIDŁOWA OBSŁUGA MASZYNY MOŻE 
SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ. 

PRZED UŻYCIEM MASZYNY, KONIECZNE JEST 

ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 
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3.  SPECYFIKACJA URZĄDZENIA 
 

Parametry techniczne: 

Typ RTS-630 

Średnica tarczy tnącej [mm] 620 

Liczba noży  4 + 1 przeciw ostrze 

Wykonanie noży tnących Stal trudnościeralna 

Moc silnika spalinowego 9,1-11kW 

Paliwo Benzyna 95 

Prędkość obrotowa silnika 2800 obr/min 

Lej wsadowy [mm] 480x480 

Max. średnica cięcia świeżego 

drewna miękkiego [mm]* 
100 

Max. średnica cięcia świeżego 
twardego drewna [mm]* 

80 

Max. średnica cięcia suchego 
twardego drewna [mm]* 

60 

Kąt obrotu rury wyrzucającej 360˚ 

Wysokość rury wyrzucającej 
[cm] 

170 

Waga [kg] 300 

 

* Maksymalna średnica rozdrabnianych gałęzi jest zależna od typu drewna oraz 

warunków podczas cięcia materiału. Dla twardego drewna (np. dąb / buk) maksy-

malna średnica cięcia będzie mniejsza niż miękkiego drewna (np. sosna, świerk).  

W przypadku drewna suchego lub sękatego maksymalna średnica cięcia zostanie 

również zmniejszona. 
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4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 

Uwagi ogólne 

1. Zabrania się użytkowania rębaka przez: 

• Osoby nieuprawnione, nieprzeszkolone, niezaznajomione z instrukcją ob-

sługi lub będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i sub-

stancji psychotropowych (narkotyki) oraz leków osłabiających zdolność 

reagowania, 

• Dzieci (poniżej minimalnego wieku operatora określonego przez lokalne 

przepisy), 

• Kobiety w ciąży, 

• Osoby z ograniczonymi możliwościami psychicznymi. 

2. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia operator powinien zapoznać się 

z instrukcją obsługi wydaną przez producenta urządzenia i upewnić się, że zna 
działanie wszystkich urządzeń sterujących. 

3. Ponadto pracownicy obsługujący rębak muszą mieć odpowiednie kwalifikacje 
i odbyć stosowne szkolenie BHP, celem poznania zasad bezpiecznej i prawidło-
wej obsługi. 

4. Aby wykonywać pracę rębakiem konieczne jest zapoznanie się z instrukcją ob-
sługi. 

5. Operatorzy muszą zapewnić wystarczającą przestrzeń oraz utwardzoną i nie-
śliską powierzchnię do pracy z urządzeniem.  

6. Operatorzy wykonujący pracę rębakiem powinien ciągle obserwować teren 

prac i nie powinien nigdy zezwalać na przebywanie osób postronnych lub zwie-
rząt w strefie roboczej maszyny. 

7. Operatorzy rębaka są odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób postronnych lub 
zwierząt mogących znajdować się w pobliżu maszyny. 

8. Prace z użyciem rębaka mogą wykonywać tylko osoby pełnoletnie, przeszko-

lone przez pracodawcę. 
9. Pracownik wykonujący pracę za pomocą rębaka musi być wypoczęty, zdrowy, 

w dobrej kondycji fizycznej. 
10. Nie wolno pracować podczas deszczu i złej pogody, eksploatować jedynie 

w świetle dziennym lub dobrym świetle sztucznym. 
11. Nie należy przeciążać urządzenia. 
12. Pracować roztropnie oraz robić regularne przerwy. 

13. Należy zadbać, aby noże rębaka były zawsze ostre. 

Nieprawidłowe użycie urządzenia może spowodować poważne obrażenia. 
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Wyposażenie ochronne osobiste i piktogramy 
Podczas pracy z rębakiem należy używać: 

• okularów/maski ochronnej  

• ochronników słuchu  
• rękawic ochronnych 
• obuwia ochronnego 

• ubrania ochronnego, ściśle przylegającego do ciała, bez luźnych odstających 
pasków lub rękawów. 

Oznacznie Opis Oznacznie Opis 

 

Stosuj ochronę rąk 

 

Osobą postronnym wstęp wzbro-
niony! 

 

Stosuj ochronę stóp 

 

Zakaz władania rąk do leju podaj-
nika, Zachowaj bezpieczną odle-

głość od otworu wlotowego i strefy 
wyrzutu 

 

Załóż okulary 
ochronne 

 

Uwaga! Niebezpieczeństwo zranie-
nia przez wirujące walce tnące. 
Podczas pracy maszyny trzymaj 
ręce i stopy z dala od otworów. 

 

Stosuj ochronę słuchu 

 

Uwaga, możliwość obcięcia pal-
ców/dłoni! 

 

Zapoznaj się z instruk-
cją obsługi 

 

Uwaga niebezpieczeństwo prze-
chwycenia/wciągnięcia/wplątania! 

Wirujące elementy! 

 

Zakaz używania 
otwartego ognia! 

(Zbiornik z paliwem) 
 

Uwaga niebezpieczeństwo! 

 

Zakaz używania 
otwartego ognia! 

(Zbiornik z paliwem) 
 

Uwaga! Gorąca powierzchnia! 
(tłumik spalin i jego otoczenie) 

 

Kierunek obrotu prze-
kładni pasowej.  

 

Uwaga obrotowe ostrza, niebezpie-
czeństwo obcięcia palców! 

  

Uwaga, wypadajace drobne elementy z dużą 
prędkością, stosuj wypsoażenie ochrony osobistej 

(maska pełnotwatrzwa) 
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Znaki bezpieczeństwa: 
1. Znaki bezpieczeństwa należy utrzymywać w stale w stanie czystym 

i czytelnym. 

2. Niezwłocznie należy wymienić znaki bezpieczeństwa, których brakuje lub 

stały się nieczytelne. 

3. Na wymienione części, które posiadały znak/znaki bezpieczeństwa, również 

należy nanieść aktualny znak. 

4. Znaki bezpieczeństwa są dostępne u autoryzowanego dystrybutora lub  

w dziale handlowym/serisowym fabryki. 

Instalacja znaków bezpieczeństwa: 
1. Miejsce instalacji  należy odtłuścić oraz wytrzeć do sucha. 

2. Znaki ostrzegawcze nanosić gdy temp. wynosi więcej niż 10˚C (50˚F). 

3. Przed zdjęciem papieru ochronnego, należy ustalić odpowiednie miejsce 

aplikacji. 

4. Odrywając papier ochronny warstwy klejowej należy nanieść znak 

ostrzegawczy, a następnie wygładzić za pomocą papieru ochronnego.  

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy 
1. Dokonać przeglądu rębaka przed każdym użyciem. Sprawdzić czy system za-

bezpieczający i napędzający funkcjonuje poprawnie. Jeśli nie to system powi-

nien być naprawiony przed uruchomieniem rębaka. 

2. Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest upewnienie się, że wszystkie 

osłony są poprawnie zamocowane (sprawdzić dokręcenie śrub). 

3. Maszyna powinna być ustawiona na równej, twardej nie śliskiej powierzchni 

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

4. Przed rozpoczęciem rozdrabniania należy upewnić się, że w pobliżu maszyny 

nie znajdują się osoby postronne oraz zwierzęta. 

5. Przed włączeniem silnika sprawdzić czy wyłącznik bezpieczeństwa nie jest za-

łączony, a po uruchomieniu poprawność jego działania. 

6. Należy założyć kask bądź inne nakrycie głowy okrywające włosy, okulary 

ochronne, ochronniki słuchu oraz odzież ochronną. Osoba obsługująca ma-

szynę nie powinna nosić szalika, krawata, zbyt luźnej odzieży (zalecana 

odzież ściśle przylegająca do ciała) ani rękawic przeznaczonych do innych 

prac (np. skórzanych spawalniczych). 

7. Uszkodzone lub nieczytelne naklejki muszą zostać wymienione. 

Wyłącznik bezpieczeństwa 
Rębak wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa, który otacza lej wrzu-

towy. Wyłącznik bezpieczeństwa podczas jego załączenia ma charakter pracy sta-

łej zwarciowej. Po usunięciu awarii lub zażegnaniu niebezpieczeństwa w celu przy-

stąpienia do dalszej pracy należy fizycznie odblokować wyłącznik, „wyciągając”).  

Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy należy sprawdzić poprawność działania 

wyłącznika bezpieczeństwa, przy załączonym układzie wyłącznika bezpieczeństwa 

silnik nie może się uruchomić. 
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  W przypadku uruchomienia się silnika przy wciśniętym wyłączniku bezpie-

czeństwa nie wolno rozpoczynać pracy zanim awaria nie zostanie usunięta przez 

wykwalifikowanego pracownika.  

 

Zasady bezpiecznego wykonania pracy 
1. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że leje wlotowy oraz wyrzutowy są pu-

ste. 

2. Podczas pracy oraz zaraz po wyłączeniu nie dotykać kanału wrzutowego, 

nie wkładać rąk w głąb wlotu podajnika (urządzenie nawet po wyłączeniu pra-

cuje jeszcze przez krótką chwilę).   

3. Operator musi zapewnić wystarczającą przestrzeń oraz utwardzoną i nieśliską 

powierzchnię do pracy z urządzeniem. Pracować wyłącznie przy świetle dzien-

nym lub bardzo dobrym sztucznym oświetleniu.  

4. Operator musi zapewnić sobie również dobrą równowagę i stabilność. Nie wy-

chylać się do przodu nie stać powyżej urządzenia podczas wrzucania materiału. 

5. Podczas pracy głowę, włosy oraz ciało trzymać z daleka od otworu wrzutowego 

oraz używać gogli ochronnych, ochronników słuchu i ubrania ochronnego. 

6. Operator wykonujący pracę rębakiem powinien ciągle obserwować teren prac 

i natychmiast przerwać pracę w przypadku pojawienia osób postronnych lub 

zwierząt w strefie roboczej maszyn.  

7. Przed włożeniem materiału przeznaczonego do cięcia do leju wlotowego, zwró-

cić należy uwagę czy w materiale nie ma w nim obcych elementów twardszych 

niż drewno takich jak: kamienie, druty, liny, gwoździe, nity, łańcuchy itp., mo-

gące uszkodzić noże, mechanizm tnący lub całą maszynę co w konsekwencji 

może prowadzić do niebezpiecznego wypadku zagrażającemu życiu i zdrowiu 

operatora i innych osób postronnych. 

8. W przypadku zablokowania tarczy tnącej należy bezzwłocznie zatrzymać silnik 

napędzający. 

9. W przypadku zaczepienia gałęziami ubrania operatora i ciągnięcia go w stronę 

wlotu podajnika rębaka operator musi bezzwłocznie wcisnąć wyłącznik bezpie-

czeństwa. 

10. Dla zabezpieczenia się przed przypadkowym włączeniem silnika napędzającego 

rębak, należy wcisnąć wyłącznik bezpieczeństwa oraz wyłączyć zapłon na sil-

niku spalinowym. 

11. Podczas każdej przerwy w pracy napęd rębaka musi być wyłączony. 

12. Kiedy układ tnący pracuje jeszcze przez określony czas po wyłączeniu silnika 

zabronione jest transportowanie, przenoszenie i podnoszenie. 

13. Aby uniknąć zacięć należy na przemian wkładać wiotki i cienki materiał z więk-

szymi gałęziami. 

14. Urządzenie wyłączyć dopiero kiedy cały materiał przejdzie przez rozdrabniacz. 

W przeciwnym wypadku urządzenie może się zaciąć. 

15. Podczas pracy należy zachować bezpieczną odległość od urządzenia, ponieważ 

długie gałęzie mogą zostać wyrzucone podczas wciągania. 
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Określenie obszarów maszyny: 
Obszar maszyny Oznaczenie Opis 

Obszar maszyny 1 A Strefa niebezpieczna; zagrożenie uderzeniem pobieranym 
materiałem, zakaz przebywania operatora, osób postron-

nych i zwierząt 

Obszar maszyny 2 B strefa operatora podczas włączania/wyłączania maszyny 

Obszar maszyny 3 C strefa pracy operatora podczas załadunku leja wlotowego, 

zakaz przebywania osób postronnych i zwierząt 

Obszar maszyny 4 D strefa niebezpieczna, zagrożenie uderzeniem przerobionym 
materiałem; zakaz przebywania operatora, osób postron-
nych i zwierząt 

Strefa zagrożenia Uwagi 

A strefa niebezpieczna; zagrożenie uderzeniem pobieranym materiałem, zakaz 
przebywania operatora, osób postronnych i zwierząt 

B strefa operatora podczas włączania/wyłączania maszyny 

C  strefa pracy operatora podczas załadunku leja wlotowego, zakaz przebywania 
osób postronnych i zwierząt 

D strefa niebezpieczna, zagrożenie uderzeniem przerobionym materiałem; za-
kaz przebywania operatora, osób postronnych i zwierząt 

 

 

 

A - strefa niebez-

pieczna; zagrożenie 
uderzeniem pobiera-
nym materiałem, za-

kaz przebywania ope-
ratora, osób postron-

nych i zwierząt, 

B – strefa operatora 

podczas włącza-
nia/wyłączania ma-

szyny, 

C – strefa pracy ope-

ratora podczas zała-
dunku leja wloto-

wego, zakaz przeby-
wania osób postron-

nych i zwierząt, 

D – strefa niebez-
pieczna, zagrożenie 

uderzeniem przero-
bionym materiałem; 

zakaz przebywania 
operatora, osób po-

stronnych i zwierząt. 
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 Czynności po zakończeniu pracy. 

1. Po wyłączeniu napędu, odczekać krótką chwilę, ponieważ elementy wirujące 

mechanizmu pracują jeszcze przez pewien czas od wyłączenia napędu. 

2. Upewnić się czy maszyna jest w stanie kompletnego zatrzymania, a następnie 

wykonać czynności związane z oczyszczeniem i konserwacją maszyny. 

3. Odstawić maszynę i zabezpieczyć w miejscu postojowym. 

4. Kontrola stanu technicznego, regulowanie i wykonywanie doraźnych napraw 

i prac konserwacyjnych oraz czyszczenie części i zespołów roboczych można 

przeprowadzać tylko wówczas, gdy rębak ma wyłączony napęd. 

5. Okresowo sprawdzaj czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Uszkodzone 

wymieniaj. 

6. Podczas wymiany uszkodzonego noża rębaka czynności dokręcania lub odkrę-

cania noża wykonuj zawsze w rękawicach ochronnych oraz według instrukcji 

zamieszczonej w punkcie 9. 

 

 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroże-

nia dla życia lub zdrowia pracowników. 
1. Po stwierdzeniu wad, uszkodzenia bądź niewłaściwego działania maszyny lub 

jej podzespołów rębak bezzwłocznie wyłączyć i unieruchomić oraz powiadomić 

o tym przełożonego. Wznowienie pracy bez usunięcia uszkodzenia lub przy-

czyny awarii jest niedopuszczalne. 

2. W przypadku konieczności pozostawienia rębaka w czasie pracy bez nadzoru, 

wyłączyć silnik i unieruchomić maszynę.  

3. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, pra-

cownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie 

sytuacji i decyzję. 

4. W razie wypadku przy pracy, wyłączyć silnik napędzający maszynę, zgłosić fakt 

wypadku przełożonemu, wezwać pogotowie, jeżeli to konieczne. Pozostawić 

stanowisko pracy w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.  

5. W przypadku występowania wątpliwości co do sposobu wykonywania pracy, 

pracę należy przerwać i zwrócić się o wytyczne do przełożonego. 

6. W razie pożaru silnika napędzającego rębak. Postępować zgodnie z instrukcją 

postępowania na wypadek pożaru.  

7. Niesprawny lub uszkodzony lub pozostający w naprawie rębak powinien być 

wycofany z użytkowania, oraz wyraźnie oznakowany tablicami informacyjnymi 

i zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego uruchomienie.  
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Dotarcie maszyny: 
Pomimo braku ograniczeń roboczych dotyczących pierwszego uruchomienia roz-

drabniacza do drewna, zaleca się dokonanie następujących sprawdzeń kontrol-

nych: 

1.  Po przepracowaniu 1 godziny: 

• Sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub, 

• Sprawdzić stan łożysk wirnika, 

• Sprawdzić stan tarczy tnącej oraz ostrzy tnących. W razie potrzeby wy-

regulować bądź wymienić.  

• Nasmarować wszystkie kalamitki. 

• Informacje dotyczące obsługi silnika spalinowego - rozdział 12 

2.  Po przepracowaniu każdych następnych 10 godzinach: 

• Powtórzyć wymienione powyżej kroki.  

5. CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
 

1. Zabrania się pracować rębakiem po spożyciu alkoholu lub środków odurzają-

cych i substancji psychotropowych (narkotyki) oraz leków osłabiających zdol-

ność reagowania. 

2. Zabrania się użytkowania rębaka przez: 

• Osoby nieuprawnione, nieprzeszkolone, niezaznajomione z instrukcją obsługi, 

• Dzieci (poniżej minimalnego wieku operatora określonego przez lokalne prze-

pisy), 

• Kobiety w ciąży, 

• Osoby z ograniczonymi możliwościami psychicznymi. 

3. Zabrania się rozpoczynania pracy rębakiem nie sprawdziwszy stanu technicz-

nego urządzenia. 

4. Operatorom zabrania się oddalania od rębaka bez uprzedniego wyłączenia 

silnika i wyjęcia kluczyka ze stacyjki lub odłączenia zasilania. 

5. Zabrania sie dokonywać jakichkolwiek regulacji rębaka ani wykonywać na-

praw podczas gdy rębak jest sprzężony. 

6. Zabrania się używania maszyny ze zdjętymi lub uszkodzonymi zabezpiecze-

niami takimi jak pokrywy i osłony, leje wrzutowe i wyrzutowe oraz z brakują-

cymi naklejkami ostrzegawczymi. 

7. Zabrania się wykorzystywania urządzenia w innych celach niż dozwolone do 

których jest przeznaczony. 

8. Zabrania się korzystania z urządzenia podczas przemieszczenia. 

9. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urządzenia, 

wprowadzenie zmian lub modyfikacji skutkuje natychmiastową utratą gwaran-

cji. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody mienia 

i wypadki (obrażenia ciała, śmierć) powstałe w wyniku wprowadzenia zmian 

lub modyfikacji urządzenia.  
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Uwagi oraz pierwsza pomoc 
1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać przełożonemu, a stanowisko 

pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek. 

2. Zawsze być przygotowanym. Zaopatrzyć się zgodnie z poniższymi wskazów-

kami w: 

• Kompletnie wyposażoną apteczkę łatwo dostępna dla operatora oraz osób 

przebywających w pobliżu. Apteczka powinna zawierać odpowiednią ilość 

środków opatrunkowych na skaleczenia i rany cięte. 

• Czyste ręczniki i ścierki pozwalające na tamowanie krwotoków. 

• Telefon komórkowy lub inne urządzenie pozwalające na szybkie wezwanie 

pomocy. 

3. Nie pracować samotnie! W pobliżu powinna znajdować się osoba znająca za-

sady udzielania pierwszej pomocy. Pomocnik musi znajdować się w bezpiecz-

nej odległości od terenu pracy, ale zawsze powinien zwracać uwagę na ope-

ratora. Używać urządzenia wyłącznie w miejscach, w których można szybko 

wezwać pogotowie! Jeżeli dojdzie do zranienia należy udzielić pierwszej po-

mocy i w razie konieczności uzyskać dalszą pomoc medyczną. 

6. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA 
 

Urządzenie należy transportować na odpowiedniej do tego typu platfor-

mie/przyczepce, na zastosowanym podwoziu nie można poruszać się po drogach 

publicznych. Przed przemieszczaniem lub transportowaniem, należy złożyć i za-

bezpieczyć lej załadunkowy. Nigdy nie wolno dopuszczać nikogo do siadania bądź 

stawania na maszynie. 

Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w suchym miejscu 

w temperaturze 0ºC do + 40ºC. 

Przed składowaniem, należy postępować zgodnie z następującą procedurą: 

1. Usunąć cały zalegający materiał z maszyny. 

2. Dokładnie umyć maszynę wodą pod ciśnieniem w celu usunięcia wszelkiego 

brudu, szlamu lub piasku. 

3. Skontrolować wszelkie obrotowe części, w razie potrzeby usunąć splątany 

materiał. 

4. Uruchomić maszynę na kilka minut w celu osuszenia maszyny od wewnątrz. 

5. Podnieść i zablokować lej wrzutowy. 

6. Wykonać zaprawki lakiernicze zarysowań i wyszczerbień w celu zabezpiecze-

nia przed korozją. 
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7. WYMIANA I USTAWIENIE OSI NOŻY TNĄCYCH 
Przed przystąpieniem do regulacji położenia noży lub ich wymiany należy 

urządzenie odłączyć od źródła napędu i postawić na stabilnym, równym i nie śli-

skim podłożu.  

Schemat regulowania noży: 

1. Regulację ostrzy rozpoczynamy od poluzowania śrub blokujących M12 (2) 

oraz nakrętek kontrujących M8 (3) i częściowo wykręcamy śrubę M8 (4). 

2. Następnie poluzowujemy śruby M10 (1) blokujące przeciwostrze (A) i wysu-

wamy przeciwostrze (A) do wewnątrz komory tnącej od 3 mm dla uzyskania 

najdrobniejszych zrębek, lub do 14 mm dla uzyskania najgrubszych zrębek, 

po ustaleniu położenia przeciwostrza, dokręcamy śruby (1). 

3. Przystępujemy do ustawienia noży tnących, za pomocą śrub regulacyjnych 

M8 (4) ustalamy prześwit w odległości od 1 mm do 2,5 mm względem prze-

ciwostrza (A) po czym dokręcamy ostrze za pomocą śrub imbusowych M12. 

Śruby regulacyjne kontrujemy (4).  Uwaga: Każde ostrze (B) względem 

przeciwostrza należy ustawić z osobna z takim samym prześwitem.   

 

1–Śruba M10, 2–Śruba M12 (ostrze), 3–Nakrętka kontrująca M8, 4–Śruba M8,  

A – Przeciwostrze , B – Ostrze tarczy 
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8.  CZĘŚCI WYMIENNE I MONTAŻ 
Części wymienne mogą być zamawiane bezpośrednio u producenta. Podczas 

zamawiania prosimy o podanie typu urządzenia. 

 



REMET CNC TECHNOLOGY 
 

Strona 17 z 24 
Producent maszyn i urządzeń, obróbka skrawaniem 

 



REMET CNC TECHNOLOGY 
 

Strona 18 z 24 
Producent maszyn i urządzeń, obróbka skrawaniem 

9.  KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji. 
 Przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy urządzenie musi być od-

łączone od źródła napędu i stać na stabilnym, równym i nie śliskim podłożu. Urzą-

dzenie należy czyścić przed i po każdym użyciu, oraz należy sprawdzić stan dokrę-

cenia śrub mocujących osłony.  

Konserwacja i czyszczenie silnika spalinowego należy wykonywać według 

dołączanej do zestawu oryginalnej instrukcji silnika spalinowego. 

 

Ogólne czynności związane z konserwacją i czyszczeniem 
Urządzenie, powinno być utrzymywane w czystości przez cały czas. Aby oczy-

ścić urządzenie należy użyć wyłącznie szczotki lub szmatki. Nigdy nie używać żad-

nych rozpuszczalników i środków czyszczących. 

 Skontrolować czy wszystkie osłony i elementy ochronne nie są uszkodzone 

i czy znajdują się na właściwych miejscach. Wymienić, jeżeli zajdzie taka koniecz-

ność. Zwracać szczególną uwagę na luźne i zużyte elementy. Sprawdzić czy śruby  

i nakrętki są mocno dokręcone.  

 

10. UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Urządzenie, akcesoria oraz opakowanie utylizować zgodnie z wymogami 

ochrony środowiska w specjalistycznych punktach utylizacyjnych. 

Urządzenie nie może być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domo-

wego. Chroń środowisko. Urządzenie powinno być oddane do lokalnego punktu 

utylizacji. Utylizacja jest darmowa. Więcej informacji można uzyskać w punkcie 

utylizacji. Nieprawidłowa utylizacja może zostać ukarana zgodnie z lokalnymi prze-

pisami. 
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11. ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH PROBLEMÓW 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Urządzenie nie wciąga, 
nie docina gałęzi 

Stępione noże. 
Noże założone w złym 

kierunku. 
Niewłaściwy kąt ostrze-

nia. 

Noże naostrzyć i zamon-

tować zgodnie z instruk-
cją 

Noże założone w złym 

kierunku 

Noże zamontować zgod-

nie z instrukcją 

Niepoprawna wielkość 
zrębków 

Zbyt duże lub zbyt mały 
prześwit noży 

Naostrzyć lub w razie 
konieczności wymienić  

Podczas pracy słychać 
metaliczne bądź inne 

niepokojące dźwięki 

Zbyt duża ilość zanie-
czyszczeń wewnątrz me-

chanizmu lub możliwe 
uszkodzenia łożyska  

Po uprzednim odłączeniu 
źródła napędu oczyścić 

wnętrze rozdrabniacza. 
W razie uszkodzenia ło-

żyska dokonać wymiany 
przez wykwalifikowany 

personel 

Rura wylotowa jest za-
blokowana 

Zbyt mała prędkość ob-
rotowa tarczy tnącej 

Sprawdzić stan 
 przekładni pasowej 

Podczas pracy słychać 
„piski” 

Paski napędowe nie są 
zużyte lub nie są   

poprawnie napięte 

Sprawdzić stan pasków  
w przypadku zużycia wy-

mienić oraz poprawnie 
napiąć za pomocą śrub 

regulacyjnych przy pod-
stawie silnika 
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12. OBSŁUGA SILNIKA SPAINOWEGO 
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13. KARTA GWARANCYJNA 
 

 

 

 

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA GWARANCYJNEGO: 

1. Na niniejsze urządzenie udzielana jest 24 miesięczna gwarancja.  

W przypadku użytkowania w firmach, użytku zarobkowego i każdego innego niż użytek 

prywatny obowiązuje skrócony okres gwarancji (12 miesięcy). 

2. Uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą 
są wykluczone z gwarancji. Części podlegające naturalnemu zużyciu nie są objęte gwaran-
cją. 

3. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przestrzeganie wskazówek doty-
czących pracy, stosowania odpowiedniego paliwa dobrej jakości, kontroli, czyszczenia, kon-

serwacji przechowywania i transportu urządzenia. 
4. Uszkodzenia spowodowane przez wady materiałowe lub produkcyjne zostaną bezpłatnie 

usunięte przez dostarczenie nowego urządzenia bądź przez naprawę. Warunkiem skorzy-
stania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie kompletnego urządzenia wraz z do-
kumentem zakupu do centrum serwisowego w siedzibie firmy. 

5. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane naprawy spowodowane przez: 
-   użytkowania rębaka niezgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem, 

-   zdarzeniami losowymi lub innymi, za które gwarant nie ponosi odpowiedzialności  
-  przy użytkowaniu z niesprawną instalacją zasilającą,   

6. Gwarant może nie uznać gwarancji w przypadku stwierdzenia: 

-   wprowadzenia modyfikacji, 
-   przegrzania/zatarcia silnika spalinowego, 

-   wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, 
-   wystąpienia szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi,  
-   braku wymaganych informacji i zapisów lub ich modyfikacji w karcie   gwarancyjnej, 

-  użytkowania rębaka niezgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. 
7. Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu. Do 

naprawy przyjęte zostaną wyłącznie urządzenia, które zostały dostarczone w odpowiednim 
opakowaniu oraz zostały opłacone koszty transportu. 

8. W przypadku zgłoszenia naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się  

z biurem obsługi. Można tam uzyskać dalsze informacje odnośnie reklamacji. 
9. Utylizacja urządzenia przeprowadzana jest bezpłatnie. 

 

 

 

 

Symbol urządzenia: ……………………………… 

Numer seryjny: ……………………………………… 

Data produkcji:  202.… 

Data sprzedaży: ……………………………………  

Podpis sprzedającego: …………….….………..… 

_______________________ 

 Pieczątka 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

14. Deklaracja zgodności UE 
 

 


