
INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL 80K
UBIJAK WIBRACYJNY

SILNIK LONCIN/HONDA

OSTRZEŻENIE!
Aby zredukować ryzyko zranienia operator oraz personel konserwujący muszą przeczytać i 
zrozumieć poniższą instrukcję przed używaniem, wymienianiem części czy wykonywaniem 
czynności konserwujących na sprzęcie. Używając, konserwując i pracując przy tym sprzęcie 
powinno się zachować szczególną uwagę. Instrukcja oraz urządzenie zawierają ważne informacje
o potencjalnym zagrożeniu przynoszącym szkodę użytkownikowi i osobom trzecim.
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Wstęp
Dziekujemy za wybór naszego sprzetu. Stopy wibracyjne, które oferujemy, zostały zbudowane tak, by 
zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo i skuteczność w trakcie pracy. Są proste w obsłudze i eksploatacji. 
Osoby korzystające z maszyn powinny postępować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji 
dołączanej do każdej maszyny, oraz przestrzegać znaków ostrzegawczych umieszczonych na urządzeniu. 
Firma "Dro-Masz" nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie stopy wibracyjnej.

Przeznaczenie i budowa
Stopa wibracyjna 80K to skuteczne urządzenie zdolne do nieprzerwanego ubijania powierzchni gleby. Jej 
siła równomiernie zagęszcza cząsteczki gleby. Służy zarówno do zagęszczania gruntu pod drogi, wały i 
zbiorniki, jak i do zasypek rur gazowych, wodnych, oraz instalacji kablowej. 

Zasady bezpieczeństwa - Przepisy BHP
oraz zalecenia ogólne

• Przed przystapieniem do pracy z maszyną, operator musi znaznajomić się z niniejszą instrukcją 
bezpieczeństwa i obsługi maszyny.

• Pracę na stopie wibracyjnej może wykonywać tylko osoba, która ma dobry stan zdrowia 
potwierdzony świadectwem lekarskim i ukończyła 18 lat.

• Powinno się sprawdzić, czy zagęszczany obszar nie zawiera żadnych działających przewodów 
elektrycznych, instalacji wodnych oraz gazowych i innych, które mogą zostać uszkodzone przez 
wibracje.

• Należy unikać pracy stopą wibracyjną w zamkniętych pomieszczeniach, tunelach i innych źle 
wentylowanych miejscach. Spowodowane jest to wydalaniem śmiertelnego tlenku węgla. Jeżeli 
konieczna jest praca w takim miejscu powinno się zadbać o odpowiedni odpływ tlenku węgla.

• UWAGA! Tlenek węgla generowany przez silnik może spowodować śmierć w zamkniętym 
pomieszczeniu.

• Maszyna nie może być używana, jeżeli zabezpieczenia i urządzenia bezpieczeństwa zostały 
zdemontowanie lub są niesprawne.

• Należy trzymać z daleka łatwopalne rzeczy od kanału wylotowego, gdyż ma on wysoką temperaturę.
• Nie wolno pracować maszyną, jeżeli wszystkie osłony nie są odpowiednio ustawione
• Zbliżanie nóg oraz rąk do części ruchomych może spowodować poważne obrażenia w przypadku 

kontaktu.
• Należy sprawdzić, czy maszyna i operator są na stabilnym terenie, który nie spowoduje przechylenia

się, zsuwania oraz upadku stopy wibracyjnej.

• Operator nie może pozostawiać bez nadzoru maszyny z pracującym silnikiem. Operator musi mieć 
możliwość kontroli ruchu maszyny przy użyciu uchwytu i przełącznika start/stop. Maszyna może 
być używana tylko przez przeszkolonych operatorów. 

• Podczas czynności obsługowych i naprawczych silnik maszyny musi być bezwzględnie wyłączony.



• Przed uzupełnieniem paliwa należy bezwzględnie wyłączyć silnik. Unikaj rozlewania paliwa i 
natychmiast usuwaj wszelkie pozostałości paliwa. Uzupełniaj paliwo tylko w dobrze wentylowanych 
obszarach. Dodatkowo, nie należy uzupelniać stanu paliwa w skrzyni ładunkowej z plastikową 
okładziną z powodu elektryczności statycznej mogącej spowodować zapłon. 

• Nie dotykaj gorących elementów silnika, w szczególności tłumika. 
• Przed podnoszeniem maszyny upewnij się, że uchwyt dźwigowy i jego mocowania nie są 

uszkodzone oraz że gumowe amortyzatory są nieuszkodzone i poprawnie zamontowane. 
• Podczas transportu maszyny zbiornik paliwa powinien być pusty, a zawór paliwa ustawiony w pozycji

zamkniętej
• Podczas pracy z maszyną operator musi mieć pewność, że w pobliżu maszyny nie znajdują się 

niepowołane osoby.

• Podczas pracy z maszyną operator musi używać ochronników słuchu o skuteczności wytłumienia 
dźwięku powyżej 10dB. Nadmierny hałas może spowodować chwilową, lub permanentną utratę
słuchu.

• Podczas pracy maszyną zawsze używaj sprzętu ochronnego takiego jak ciężkie, przeciwpoślizgowe 
buty oraz środki ochrony słuchu i wzroku

• Stopa wibracyjna jest maszyną wibrującą, stanowiącą zagrożenie dla zdrowia operatora. Według 
norm przekracza ona dopuszczalną wartość drgań. Dlatego też czas pracy ciągłej operatora 
powinien być  ograniczony i nie powinien przekraczać maksymalnie 4 godzin. Wskazane też jest 
dodatkowo używać specjalnych rękawic antywibracyjnych. 

• Nigdy nie używaj maszyny, jeżeli jesteś zmęczony, spożywałeś alkohol lub leki, które mogą wpływać 
na Twoje postrzeganie, swobodę ruchów lub zdolność koordynacji.

• Maszyna nie może być używana w otoczeniu potencjalnie narażonym na pożar lub wybuch.
• Nigdy nie używaj maszyny w jakikolwiek sposób przerobionej względem oryginalnej budowy.
• Do wszelkich prac naprawczych przy stopie wibracyjnej należy używać odpowiednich narzędzi i w 

dobrym stanie technicznym.
• UWAGA! Poślizgnięcie/potknięcie/upadek są głównymi przyczynami ran oraz śmierci. Należy 

uważać przy pracy na nierównych lub śliskich powierzchniach, oraz w pobliżu niezabezpieczonych 
osuwisk, czy wykopalisk. Zawsze utrzymuj odpowiednie oparcie dla stóp, aby nie poślizgnąć się i nie
stracić kontroli przy starcie maszyny.

Uwaga! 
• Zabrania się pracować maszyną przy innej częstotliwości wibracji, niż wynikającej z obrotów 

nominalnych silnika. Obroty te są fabrycznie ustawione na 3600 obr./min., ograniczone od góry i 
zaplombowane. Zmiana częstotliwości pracy grozi uszkodzeniem maszyny, utratą gwarancji, a 
nawet utratą zdrowia.

• W trakcie pracy zabronione jest operowanie sprzętem na półobrotach. Niedostosowanie się do tego 
zakazu skutkuje wprowadzeniem dużych drgań rezonansowych przenoszonych na elementy stopy 
wibracyjnej. W efekcie tego może dojść do uszkodzeń maszyny i obrażeń operatora.

• Nie należy uruchamiać silnika maszyny w przypadku braku filtra powietrza. Może to spowodować 
przedwczesne zużycie, a nawet uszkodzenie silnika.

• Zabrania się użytkowania niesprawnej stopy wibracyjnej oraz stosowania niebezpiecznych metod 
pracy.

• W trakcie przerw pracy oraz po jej zakończeniu należy bezwzględnie zamykać kurek dopływu 
paliwa!

• Zabrania się uzupełniania stanu paliwa przy włączonym silniku, pozostawiania stopy wibracyjnej 
będącej w ruchu bez nadzoru, oraz dopuszczania do pracy na swoim stanowisku pracy osób 
nieupoważnionych. 

• Benzyna jest łatwopalna oraz wybuchowa w pewnych okolicznościach. Przed tankowaniem silnika 
należy się upewnić, czy w pobliżu nie ma iskier, ognia, lub palącego personelu. Wylana benzyna, lub
jej opary mogą spowodować zapłon. W związku z tym nie należy przelewać zbiornika paliwa, oraz 
powinno się co unikać rozlewania benzyna przy tankowaniu. Jeżeli wystąpi rozlanie przed 
włączeniem silnika należy upewnić się, czy obszar jest suchy. Zawsze należy sprawdzać, czy 
zakrętka od zbiornika paliwa jest odpowiednio zakręcona po tankowaniu.

• Zakres pracy maszyny winien mieścić się w granicach  od -10oC do +40oC 
• Zabrania się usuwania osłon i urządzeń czy znaków zabezpieczających. 
• Nie wolno dotykać części oraz czyszczenia i smarowania stopy wibracyjnej będącej w ruchu!
• Trzymaj ręce, narzędzia i inne rzeczy z dala od paska napędowego podczas pracy maszyny, 

by uniknąć urazów i uszkodzeń.
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Przed rozpoczęciem pracy

Przed przystąpieniem do pracy należy:
Zapoznać się z instrukcją obsługiwanego urządzenia – niezgodna z zaleceniami eksploatacja może 
doprowadzić do trwałego uszkodzenia maszyny, a nawet do utraty zdrowia:

• przygotować ochronniki słuchu o skuteczności wytłumienia dźwięku powyżej 10dB.
Sprawdzić stan techniczny stopy wibracyjnej, a w szczególności:

• czy nie ma widocznych uszkodzeń
• zamocowanie wszystkich połączeń śrubowych(w przypadku luzowania się śrub należy 

wymienićpodkładki sprężyste lub nakrętki samohamowne)
• poziom paliwa, oleju w skrzyni korbowej silnika(codziennie), poziom oleju powinien sięgać krawędzi 

otworu wlewowego oleju, gdy maszyna znajduje się na płaskiej powierzchni. Ewentualnie uzupełnić 
– absolutnie nie wolno dolewać w czasie pracy silnika! Aby dokonać wymiany oleju należy odkręcić 
korek wylewu w podstawie silnika po czym zlać zużyty olej. Następnie zakręcamy korek wylewowu, 
odkręcić korek wlewowy. Silnik zalewamy olejem do poziomu korka przy poziomo ustawionym silniku

• Olej w wibratorze należy zmieniać co 300 godzin pracy, jednak nie rzadziej niż raz do roku, w ilości 
600ml.

• Należy usunąć świecę zapłonu, wyczyścić ją, ewentualnie wymienić(jeśli zachodzi taka potrzeba), 
oraz wyregulować szczelinę świecy zapłonowej do 0.6-0.7mm.

• sprawdzenie czy nie ma wycieków z silnika i wibratora, czy wszystkie przewody, zaciski, śruby są 

dokręcone.
• czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidlowo zamocowane – osłony
• stan filtra powietrza co najmniej raz w tygodniu(jeżeli maszyna pracuje w otoczeniu o dużym 

zapaleniu należy sprawdzać codziennie) W tym celu należy:
1) Poluzować sruby pokrywę filtra i zdjąć ją
2) usuń pył z pokryw
3)Wyczyścić filtr wstępny przy użyciu wody i środka czyszczącego, zaimpgernuj filtr olejem 
silnikowym, wytrzyj go do sucha.
4)Wyczyść wkład filtra delikatnie uderzając nim o płaską powierzchnię. UWAGA! Jeżeli wkład jest 
zniszczony, wymień go
5)Upewnij się, że filtr jest zamontowany poprawnie.

• W przypadku filtra składającego się z elementu papierowego i z tworzywa piankowego należy:
1)Zdemontować element z tworzywa piankowego i sprawdzić element papierowy, czy nie jest 
uszkodzony. Jeżeli jest – należy go wymienić.
2)Umyć element z tworzywa piankowego odpornym termicznie płynem i odczekać do wyschnięcia. 
Następnie zaimpregnować olejem silnikowym i wytrzeć do sucha.
3)Element papierowy filtra należy wydmuchać sprężonym powietrzem od wewnątrz w celu usnięcia 
pyłu i kurzu.

• Należy również pamiętać o czyszczeniu tłumika płomieni, najlepiej za pomocą szczotki drucianej. 
Tłumik płomieni musi być wolny od dziur oraz pęknięć. Wrazie uszkodzeń należy go wymienić! 

• Uwaga! W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie wolno przystępować do pracy. Należy 
niezwłocznie przystąpić do szybkiej ich likwidacji.

W trakcie pracy i po jej zakończeniu

• Stopą wibracyjną należy pracować tylko w pozycji pełnego gazu(sprzęgło odśrodkowe).
• Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywanie czynności, uwzględniając 

warunki bezpiecznej pracy dla siebie i dla otoczenia.
• Podczas pracy na maszynie zachować odstęp od krawędzi skarp i osuwisk.
• Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.
• W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest 

zatrzymać obsługiwaną stopę wibracyjną i wszystkie inne urządzenia, które mogą spowodować 
jakiekolwiek zagrożenie.

• Po zakończonej pracy należy wyłączyć obsługiwaną stopę wibracyjną i tak zabezpieczyć, aby 
uniemożliwić jej przypadkowe włączenie.

• Upewnić się, czy pzostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia.
• W czasie przerw jak i po zakończeniu pracy stopę wibracyjną należy ustawić na płaskim terenie.
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Remonty i konserwacje(zachowanie ostrożności)
• Remonty , regulacje, naprawy i konserwacje okresowe mogą wykonywać osoby posiadające do tego

odpowiednie kwalifikacje. Pracownikowi obsługującemu stopę wibracyjną nie wolno tych czynności 
dokonywać.

• Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją, czy konserwacją stopa wibracyjna 
musi być bezwzględnie zatrzymana, i tak zabezpieczona, aby przypadkowe uruchomienie jej nie 
było w ogóle możliwe. Umieścić tablicę "NAPRAWA – NIE URUCHAMIAĆ"

• Przy wszelkiego rodzaju zabiegach konserwacyjnych, przeglądach, czy remontach należy używać 
części i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.

Warunki pierwszego uruchomienia
(docieranie silnika)

• Uzupełnienie stanu paliwa w zbiorniku.
• Przekręcenie pokrętła wyłącznika zapłonu w pozycję "I" – włączone.
• Otworzenie dopływu paliwa ze zbiornika za pomocą dźwigni dolnej.
• Włączenie ssania za pomocą dźwigni górnej zgodnie ze

wskaźnikiem strzałki.
• Uruchomienie silnika przez pociągnięcie rączki rozrusznika.
• Po uruchomieniu silnika niezwłoczne wyłączenie ssania.
• Zaleca się włączyć silnik na wolnych obrotach na 20 minut w celu dotarcia napędu, a po następnych 

10 godzinach użytkowania wymienić olej.
• Silnik zalany jest fabrycznie olejem MOBIL 15W-40 w ilości 0,6 dm3.
• Istotne jest używanie maszyny zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.

Obsługa stopy wibracyjnej 
Aby uruchomić silnik należy:

• ustawić przełącznik zapłonu w pozycji "WŁ"
• otworzyć zawór paliwa
• ustawić regulator przepustnicy w 1/3

maksymalnej prędkości obrotowej
• ustawić ssanie. Jeżeli silnik jest zimny należy

włączyć ssanie. W przypadku, gdy silnik jest
ciepły, lub temperatura powietrze jest wysoka
nie powinno się używać ssania.

• Uruchomić silnik przez pociągnięcie rączki
rozruchu. Najpierw należy to zrobić delikatnie, do
wyraźnego oporu, a następnie mocno i szybko.

Po uruchomieniu ustaw regulator przepustnicy w pozycji
biegu jałowego, stopniowo wyłączaj ssanie, rozgrzej
silnik przez około 5 minut następnie należy dokonać w
krótkim czasie zmiany liczby obrotów od biegu luzem do
uruchomienia mechanizmu wibracji, aby nie
spowodwać zagrzania się sprzęgła.
W celu zatrzymania zagęszczarki należy dźwignią gazu
zmniejszyć obroty, aż do wyłączenia sprzęgła i
zatrzymania maszyny.
Przed zatrzymaniem silnika ustaw regulator przepustnicy w pozycji biegu jałowego i pozwól silnikowi 
pracować przez kilka minut.
W celu zatrzymania silnika należy ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji "WYŁ" i zamknąć dopływ 
paliwa(zawór paliwa).
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Operator po zakończeniu pracy powinien wykonać następujące czynności:
• zatrzymać stopę wibracyjną
• zatrzymać silnik
• oczyścić stopę wibracyjną
• sprawdzić jej stan techniczny
• zabezpieczyć stopę wibracyjną przed działaniem 

warunków atmosferycznych i tak, aby niepowołane osoby nie mogły uruchomić maszyny
• sprawdzić stan oleju w silniku, ewentualnie uzupełnić
• sprawdzić stan filtra powietrza i ewentualnie wyczyścić

Uwaga!: Przechowywanie stopy wibracyjnej powinno być w magazynach suchych pod dachem w sposób 
całkowicie zabezpieczający ją przed działaniem warunków atmosferycznych. Na okres magazynowania 
powinna być zakonserwowana przed korozją.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PALIWA I OLEJU
Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa(w przypadku silnika Diesel olej napędowy)

Olej silnikowy: Mobil 15W-40
Wymiana oleju silnikowego: pierwsza po 10 godzinach pracy, potem po każdych 300 godzinach pracy.

Transport
• Stopę wibracyjną należy transportować z wyłączonym silnikiem.
• Powinno się zabezpieczyć zbiornik paliwa przed wyciekiem.
• Na bliskie odległości na terenie placu budowy maszynę można przewozić na wózku 

transportowym(wyposażenie dodatkowe).
• W przypadku długodystansowego transportu, lub na nierównej drodze, należy spuścić paliwo ze 

zbiornika oraz zabezpieczyć maszynę przed działaniem warunków atmosferycznych.
• Powinna być transportowana w takiej samej pozycji jak pozycja pracy, to znaczy pionowo w 

stopie z zabezpieczeniem przed przechyłami i możliwością przesuwania się w czasie 
transportu (wskazane jest zabezpieczenie maszyny pasami transportowymi zaczepionymi 
zawsze od płyty dennej, a nie od jej górnej części). W Przypadku innej pozycji transportowej 
uszkodzeniom ulec może silnik. Nieprawidłowe przewożenie powoduje utratę gwarancji.

• W przypadku podnoszenia maszyny przy użyciu siły mięśni należy podnieść ją za uchwyt z tyłu i za 
przednią krawędź z przodu. Uwaga! Do podniesienia maszyny potrzebne są co najmniej 2-3 osoby!
(Wg przepisów BHP przy pracy dorywczej maksymalne obciążenie dla jednej osoby wynosi 50kg) 

Przechowywanie
Stopa wibracyjna powinna być przechowywana w magazynach suchych pod dachem w sposób całkowicie 
zabezpieczający ją przed działaniem warunków atmosferycznych.Na okres magazynowania powinna być 
oczyszczona z brudu i zanieczyszczeń oraz zakonserwowana przed korozją, z zamkniętym zaworem 
paliwowym silnika! UWAGA! Przechowując stopę wibracyjną należy:

• odprowadzić paliwo ze zbiornika, gaźnika, przewodów
• wlać parę kropel oleju silnikowego do cylindra poprzez usunięcie świecy zapłonowej
• wyczyścić zewnętrzną powierzchnię maszyny materiałem nasączonym olejem
• przykryć stopę wibracyjną gruntu w pomieszczeniu bez wilgotności oraz kurzu

Tabele zabiegów konserwacyjnych

Aby upewnić się, że stopa wibracyjna jest w dobrym stanie przed użyciem, należy przeprowadzać kontrolę 
zgodnie z tabelami 1 i 2 
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Tabela 1. Kontrola stopy wibracyjnej

Przedmiot Godziny pracy Uwagi

Luźne lub zgubione śruby Co 8 godzin(codziennie)

Uskodzone części Co 8 godzin(codziennie)

Funkcje systemu kontrolowania Co 8 godzin(codziennie

Sprawdzanie poziomu oleju w 
stopie wibracyjnej

Co 100 godzin Zalecany olej: Mobil 10W-30

Wymiana oleju w stopie 
wibracyjnej

Co 300 godzin Uzupełniać 800 centymetrów 
sześciennych

Tabela 2. Kontrola silnika

Przedmiot Godziny pracy

Wyciek oleju lub paliwa Co 8 godzin(codziennie)

Szczelność gwintów złącznych Co 8 godzin(codziennie)

Sprawdzenie poziomu oleju w silniku i uzupełnienie Co 8 godzin(codziennie)
(uzupełniać do określonego maksymalnego

poziomu)

Wymiana oleju w silniku (po pierwszych 10 godzinach, później co 50 godzin)

Czyszczenie filtra powietrza Co 8 godzin, codziennie

Ewentualne problemy - możliwe rozwiązania

Objaw Możliwe przyczyny i rozwiązania

Silnik się nie włącza -Sprawdzić włączniki i upewnić się, czy jest "ON"
-Sprawdzić zapas paliwa
-W przypadku posiadania silnika Honda sprawdzić czujnik oleju – jeżeli jest go 
za mało, dolać.
-Sprawdzić, czy świecia zapłonowa jest podłączona
-Sprawdzić czystość gaźnika

Silnik zatrzymuje pracę -Sprawdzić zapas paliwa
-Sprawdzić czy kurek paliwa jest włączony
-Sprawdzić stan filtra powietrza

Benzynowy silnik ma 
braki mocy

-Sprawdzić stan filtra powietrza
-Sprawdzić stan świecy

Niewystarczające 
wibracje

-Sprawdzić, czy nie ma obsuwającego się, lub brakującego paska klinowego
-Sprawdzić, czy obroty silnika wynoszą 3,500r/min.
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Dane techniczne

Model 80K-1 80K-2

Silnik  Czterosuwowy, górnozaworowy
OHC, chłodzony powietrzem 

 Czterosuwowy, górnozaworowy
OHV, chłodzony powietrzem 

Typ silnika LONCIN 165F-1H Honda GX 100

Moc kw 4.0KM 5.5kM

Waga kg 72 kg 72 kg

Pojemność skokowa 166 cm3 166 cm3

Poj. Zbiornika paliwa 2,8l 2.8l

Paliwo PB 95 PB 95

Głębokość zagęszczania 60cm 72cm

Wymiar stopy 345 x 285 mm 345 x 285 mm 

Max. Siła odśrodkowa 10.0 KN 10.0 KN

Zużycie paliwa 1.4 l/h 1.4 l/h 

Wysokość skoku 65mm 65 mm 
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Numer przedmiotu Nazwa przedmiotu Ilość

1 Śruba 12*70 H 4

2 Śruba 12*55 H 7

3 Metalowa płyta 1

4 Płyta 285B-331L 1

5 Stopa 1

6 Podkładka SW Φ12 7

8 Podkładka SW Φ12 7

9 Nylonowa nakrętka M12 4

10 Nakrętka M10 4

11 Śruba 10*20T 4

12 Śruba 10*35T 4

13 Wsparcie stopy 4

14 Podkładka 1/4(CU) 1

15 Korek oleju 1

19 O-ring G-90 1

20 Wewnętrzna sprężyna 2

21 Zewnętrzna sprężyna 2

22 Cylinder sprężynowy 1

24 Trzpień Φ16 1

25 Zestaw tłoka 1

26 Podkładka pierścienia Φ15 1

27 O-ring G-90 2

28 Tuleja ochronna 1

29 Miedzienia uszczelka 17*25.5*1 1

30 Wskaźnik poziomu 1

31 Uszczelka 1/4(CU) 1

32 Korek M12*1.25 1

33 O-ring 160*4 1

34 Zacisk miechy 1

35 Przewodnik obręczy 2

36 Śruba M6*50 2

37 Nakrętka M8 2

38 Trzpień Φ6 1

39 Mieszak 1

41 Trzpień 6D-8.5L 1

43 Śruba 10*35T 4

44 Cylinder 1

45 O-ring Φ110x4 1

46 Koniec tłoka 1
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Numer przedmiotu Nazwa przedmiotu Ilość

1 Śruba 6*18H,SW 8

2 Osłona skrzyni 1

3 O-ring 22.4*2.65 1

4 Śruba 8*20 1

5 Podkładka M8 1

6 Pierścien zabezpieczający Φ50 1

7 Łożysko 6204 1

8 Pręt łączący 1

9 Koło zębate 1

10 Wew. pierścien zabezpieczający Φ62 1

11 Łożysko 6207 1

12 Łożysko 6305-2Z 1

13 Skrzynia korbowa 1

14 Zew. pierścien zabezpieczający Φ20 1

15 O-ring 40*2.4 1

16 Osłona łożyska 1

17 Klucz 5*20 1

18 Wałek zębaty 1

19 Łożysko 6204 1

20 Łożysko 6007 1

21 Korek oleju 40*68*8 1

22 Bęben sprzęgła 1

23 Podkładka 8*7 1

24 Śruba M*25 T 1

25 Podkładka SW Φ10 4

26 Śruba 10*35 4

27 Blacha zabezpieczająca 1

28 Sprzęgło 1

29 Wpust czułenkowy 1

30 Płyta łącząca 1

31 Silnik 1

32 Płyta silnika 1

33 Śruba M10*50 2

34 Śruba M8*40 4

35 Podkładka SW M8 4

36 Podkładka 8,5*22*3 4

37 Nakrętka M8 4

40 Linka gazu 1

43 Dźwignia gazu 1




