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WPROWADZENIE 
Dziękujemy za wybór produktu firmy Kellfri AB. Przestrzeganie ogólnych zaleceń w zakresie 
bezpieczeństwa, stosowanie się do instrukcji obsługi oraz zachowywanie zasad zdrowego 
rozsądku zapewnią długoletnią i bezproblemową eksploatację produktu. Urządzenia  
i produkty firmy Kellfri są przeznaczone dla rolników indywidualnych, którzy przykładają dużą wagę do 
funkcjonalności.

INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU
Spalinowy rębak Kellfri WC08 do drewna o wymiarach do 8,5 cm. Wirnik wyposażony jest  
w dwa ostrza o szerokości 30 cm.

Automatyczne podawanie i wydawanie przy pomocy siły odśrodkowej. Kąt nachylenia  
i położenie ostrzy sprawiają, że gałęzie są automatycznie wciągane do tarczy tnącej i wyrzucane z maszyny 
przez działanie siły odśrodkowej.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Wyłącznie do rozdrabniania gałęzi i chrustu o wielkości do 8,5 cm. Rozdrabnianie odpadów drzewnych, 
drewna małowymiarowego, gałęzi i konarów w celu ich wykorzystania jako opał, wyściółkę ogrodową, 
podkład pod ścieżki biegowe, kompost itp. 

DANE TECHNICZNE 13-WC08E
Długość 231 cm

Szerokość: 80 cm

Wysokość: 150 cm

Masa netto: 180 kg

Masa brutto: 221 kg

Wielkość opakowania 113 x 59 x 109 cm

Koła: 15”

Silnik: 4-suwowy silnik 15 KM 

Podajnik grubszych gałęzi maks. 85 mm 
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Ostrzeżenie! 

W celu zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa z produktu wolno  
korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkownik odpowiada za  
zapoznanie się z instrukcją i jej przestrzeganie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub produktu należy – dla bezpieczeństwa własnego  
i innych osób – zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i z instrukcją obsługi oraz 
upewnić się, że ich treść jest zrozumiała. Użytkownik urządzenia/produktu musi mieć stale zapewniony 
łatwy dostęp do instrukcji obsługi oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa. Dla dobra własnego  
i innych osób warto okresowo przeglądać informacje dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku zniszczenia 
informacji dotyczących bezpieczeństwa lub instrukcji obsługi lub zajścia okoliczności, które sprawią,  
że ich użytkowanie stanie się niemożliwe, nowe dokumenty można zamówić pod adresem:
Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA, SZWECJA. Tel.: 0511-242 50

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można także pobrać ze strony internetowej firmy Kellfri:  
www.kellfri.se
Zabrania się korzystania z urządzenia/produktu w przypadku, gdy użytkownik czuje się osłabiony, 
zmęczony lub gdy spożywał alkohol. Dotyczy to również znajdowania się pod wpływem silnych leków 
lub narkotyków. Należy zawsze stosować się do zasad ruchu drogowego oraz obowiązujących przepisów 
w zakresie ochrony zwierząt. Osobom poniżej 15. roku życia oraz cierpiącym na niedyspozycje psychiczne 
nie wolno obsługiwać urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

OSTROŻNIE!

UWAGA!

Symbole ostrzegawcze identyfikują istotne aspekty bezpieczeństwa omówione w niniejszej instrukcji i służą jako  
pomoc w unikaniu zagrożeń oraz nieszczęśliwych wypadków. Podczas korzystania z urządzenia: 

 Należy zachować jak najdalej posuniętą ostrożność! 

Ostrzeżenie! 

Ten symbol oznacza, że w razie nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji dojdzie do poważnego  
wypadku.  Wypadek taki skutkuje ciężkimi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią lub powstaniem  
poważnych szkód materialnych.

Ten symbol oznacza, że jeżeli nie będą przestrzegane zalecenia niniejszej instrukcji, dojdzie  
do nieszczęśliwego wypadku.  Wypadek taki skutkuje ciężkimi obrażeniami ciała lub  
powstaniem szkód materialnych.

Ten symbol oznacza, że jeżeli nie będą przestrzegane zalecenia instrukcji, może wówczas dojść  
do nieszczęśliwego wypadku. Wypadek taki skutkuje obrażeniami ciała lub powstaniem  
szkód materialnych.

Symbol UWAGA! oznacza ryzyko awarii w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRODUKTU
• Spaliny zawierają substancje toksyczne, dlatego urządzenia nie wolno nigdy użytkować  

w niedostatecznie wentylowanych miejscach. Urządzenie nie jest przystosowane do używania 
wewnątrz pomieszczeń. Maszynę należy tankować zawsze na zewnątrz budynków.

• W przypadku kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. układem wydechowym) zachodzi  
ryzyko poparzeń.

• Nową maszynę należy dotrzeć przez pierwsze 20 godzin, nie eksploatując jej w tym czasie  
na wysokim biegu i z pełnym obciążeniem.

• Unikać kontaktu skóry z benzyną/olejem. W razie kontaktu skórę należy starannie przemyć wodą. 
• Podczas uzupełniania paliwa należy unikać wdychania oparów benzyny.
• Podczas użytkowania urządzenia w pobliżu nie może znajdować się paliwo ani inne  

wybuchowe materiały.
• Nie wolno tankować maszyny, gdy silnik jest uruchomiony. 
• Podczas pracy maszyny NIGDY nie wkładać do niej żadnych części ciała. Przed podjęciem jakichkolwiek 

działań na maszynie należy ją wyłączyć i upewnić się, że tarcza tnąca przestała się obracać.
• Nigdy nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Pozostawiając maszynę bez  

dozoru nawet na chwilę, należy wyłączyć silnik . 
• Podczas pracy maszyny w jej pobliżu może znajdować się wyłącznie operator. Należy pamiętać  

o istnieniu strefy niebezpiecznej maszyny, wynoszącej 15 m.
• Nie wolno korzystać z urządzenia, jeżeli wszystkie osłony nie zostaną prawidłowo założone.
• Nie wolno uruchamiać silnika w zamkniętym pomieszczeniu, ponieważ spaliny zawierają  

tlenek węgla, którego wdychanie prowadzi do śmierci.
• Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć z obszaru roboczego niebezpieczne obiekty,  

takie jak duże kamienie, gałęzie itp.
• Nie kontynuować pracy w przypadku wystąpienia silnych drgań – należy wówczas niezwłocznie 

wyłączyć urządzenie i sprawdzić, co nie działa prawidłowo. Przeczytać o konserwacji  
i serwisowaniu.

• Nie wolno zmieniać ustawień silnika, jeżeli nie wynika to z zaleceń producenta.
• Nigdy nie zezwalać nikomu na jazdę na maszynie!
• NIGDY nie wyciągać zakleszczonych w rębaku przedmiotów, kiedy jest on włączony!  

Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy się upewnić, że urządzenie przestało pracować.
• Maszyna może być podnoszona wyłącznie za przeznaczone do tego punkty podnoszenia.  

Przy podnoszeniu maszyny należy korzystać wyłącznie z urządzeń podnoszących  
o odpowiednim udźwigu.

• Podczas użytkowania maszyny należy zawsze stawiać ją na płaskim podłożu.

NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO! 

Surowo zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w oryginalnej konstrukcji urządzenia bez zgody 
producenta. Wprowadzenie bez upoważnienia zmian i/lub zastosowanie akcesoriów może spowodować 
zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika oraz innych osób.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA PRZECZYTAĆ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!  
NALEŻY NAUCZYĆ SIĘ I ZAPAMIĘTAĆ, JAKIE SĄ PRAWIDŁOWE SPOSOBY KORZYSTANIA Z MASZYNY  
ORAZ JEJ WYŁĄCZANIA

OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe korzystanie z maszyny może skutkować powstaniem 
niebezpiecznych sytuacji. Dlatego też jej użytkownik powinien dysponować odpowiednią 
wiedzą w zakresie jej eksploatacji i działania! Maszyna nie może być użytkowana przez 
osoby, które nie ukończyły 18 lat. 
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NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
Należy dopilnować, aby naklejki ostrzegawcze były zawsze dobrze widoczne i czyścić je w razie potrzeby. 
Nie czyścić naklejek ostrzegawczych myjką wysokociśnieniową. Gdy naklejka zetrze się, w inny sposób 
przestanie spełniać swoją funkcję lub część, na której jest przyklejona, zostanie wymieniona, należy za-
mówić nowe naklejki.

Należy stosować  
odpowiednie środki  
ochrony osobistej!

Ostrzeżenie: wirujące elementy!
Ostrzeżenie przed przygnieceniem!

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytać instrukcję obsługi!

Ostrzeżenie przed 
przygnieceniem!

Ostrzeżenie przed 
odrzutem!

Strefa niebezpieczna: 
15 m

Ostrzeżenie:  
wirujące elementy!

Poziom hałasu
Stosować środki  
ochrony słuchu!
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INSTRUKCJE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNYCH
W sytuacji awaryjnej zadzwonić pod numer 112.
Podczas pracy w pojedynkę zawsze należy mieć przy sobie telefon komórkowy lub radiotelefon. W trakcie 
wykonywania wszelkich prac oraz czynności konserwacyjnych i serwisowych apteczka i gaśnica muszą 
być łatwo dostępne.
W sytuacji awaryjnej nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego – czerwony przycisk z boku silnika.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
Należy zawsze stosować odpowiednią odzież i obuwie. Podczas pracy z maszyną nie nosić luźnych ubrań 
ani biżuterii. Pracując z urządzeniem wyposażonym w mechanizmy obrotowe, należy mieć związane 
włosy. Należy korzystać z rękawic ochronnych w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa poparzenia po 
zetknięciu z gorącymi powierzchniami (np. układu wydechowego) oraz uniknięcia kontaktu skóry z 
olejem lub benzyną. Przy włączonym silniku należy stosować środki ochrony słuchu. Podczas pracy rębaka 
mogą zostać z niego wyrzucone przedmioty obce, które mogą dostać się do oczu, powodując poważne 
obrażenia. W trakcie użytkowania maszyny zawsze stosować okulary ochronne. 

OTOCZENIE
Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia lub korzystania z niego należy się upewnić, że w pobliżu 
nie znajdują się osoby trzecie, dzieci lub przedmioty obce. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia 
ciężkich obrażeń ciała. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu miejsca przechowywania 
urządzenia/produktu lub korzystania z niego znajdują się dzieci. Sprawdzić, czy w obszarze roboczym nie 
znajdują się nisko zawieszone przewody elektryczne. Zachować ostrożność podczas pracy na pochyłym 
terenie oraz w pobliżu rowów. W przypadku urządzeń/produktów zaprojektowanych do obsługi przez 
jedną osobę zawsze należy pracować w pojedynkę. W obszarze roboczym nigdy nie mogą się znajdować 
jakiekolwiek śmieci. Powierzchnie robocze utrzymywać w czystości. Zawsze należy pamiętać o istnieniu 
strefy niebezpiecznej urządzenia.

NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO! 

Dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia muszą przebywać pod nadzorem 
dorosłych. Niebezpieczeństwo nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci
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PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA
Należy dokładnie przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi. Treść informa-
cji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji obsługi oraz naklejek ostrzegawczych musi zostać zrozumiana. 
Podczas pracy należy zachowywać zasady zdrowego rozsądku oraz stosować odpowiednie środki ochro-
ny osobistej.

Zawsze należy sprawdzać parametry zespołu maszyn przeznaczonego do wykorzystania. Ważne, aby 
były one dopasowane i zgodne ze sobą w stopniu zadowalającym. Zapewni to prawidłowe działanie 
urządzenia/produktu oraz bezpieczeństwo operatora i innych osób.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo urządzenie/produkt. Aby zmniejszyć ryzyko 
powstania szkód, od razu wymienić lub naprawić zepsute i zużyte części urządzenia. Należy nasmarować 
ruchome elementy oraz upewnić się, że wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. W razie potrzeby podjąć 
odpowiednie działania.

Istotne jest nauczenie się oraz zapamiętanie prawidłowego sposobu pracy. Osoby początkujące powinny 
utrzymywać małą prędkość do momentu, w którym nauczą się prawidłowo obchodzić z urządzeniem/
produktem. Użytkownik/klient jest odpowiedzialny za zapewnienie bezproblemowej obsługi przez 
operatora. W przypadku podejrzeń, że urządzenie może stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika, 
nie wolno z niego korzystać. 

WAŻNE! Przed pierwszym użyciem maszyny należy skontrolować prędkość obrotową silnika, 
poprzez ustawienie przepustnicy w pozycji całkowicie zamkniętej/całkowicie otwartej. 

• Wlać olej silnikowy i sprawdzić jego poziom. 
• Wlać benzynę. UWAGA! Należy używać czystej benzyny, bez domieszki oleju.
• Nie wolno korzystać z maszyny, jeżeli urządzenia zabezpieczające nie są prawidłowo zamontowane.
• Należy dopilnować, aby wszystkie osoby postronne pozostawały poza strefą niebezpieczną.  

W żadnych okolicznościach nie wolno kierować maszyny w stronę osób pozostających w jej pobliżu.
• Przed uruchomieniem sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone! 
• Upewnić się, że maszyna jest umieszczona na stabilnym, płaskim podłożu i nie grozi jej przewrócenie. 
• WAŻNE! Przed rozpoczęciem eksploatacji należy się upewnić, czy działa przycisk zatrzymania 

awaryjnego. Włączyć silnik i nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego – maszyna powinna się 
wyłączyć. Nie wolno korzystać z maszyny, jeżeli przycisk zatrzymania awaryjnego nie działa. Przed 
rozpoczęciem korzystania z maszyny należy usunąć tę usterkę.

WAŻNE! Po kilku godzinach eksploatacji sprawdzić śruby mocujące ostrzy i odstęp między 
ostrzami tnącymi, a ostrzem statycznym – powinien wynosić on 1 – 1,5 mm. W razie potrzeby 
wyregulować odstęp i dokręcić wszystkie śruby. 
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UŻYTKOWANIE
Urządzenie/produkt mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które rozumieją treść informacji dotyczących 
bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi. Podczas pracy z urządzeniem/produktem należy zachować 
ostrożność oraz korzystać z niego wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Praca z urządzeniem 
wyposażonym w ruchome elementy wiąże się z niebezpieczeństwem zakleszczenia. Należy zachować 
ostrożność podczas pracy z urządzeniem wyposażonym w węże hydrauliczne, gdyż wytryskujący pod 
ciśnieniem olej może przeniknąć przez skórę. W takim wypadku należy niezwłocznie skontaktować się 
z lekarzem. Przy urządzeniach zaprojektowanych do obsługi jednoosobowej zawsze należy pracować  
w pojedynkę. Należy przestrzegać strefy niebezpiecznej w pobliżu urządzenia.
• Należy dopilnować, aby obszar roboczy był dobrze oświetlony – nie wolno korzystać z maszyny przy 

złej widoczności.
• W przypadku powstania dużych drgań w czasie korzystania z maszyny należy ją niezwłocznie 

zatrzymać i sprawdzić! Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności przy 
maszynie należy sprawdzić, czy wszystkie jej ruchome części się zatrzymały. Przed przywróceniem 
maszyny do pracy należy usunąć wszystkie usterki.

• Obsługi urządzenia NIGDY nie wolno powierzać dzieciom ani osobom nieprzeszkolonym!
• NIGDY nie zezwalać nikomu na jazdę na maszynie podczas jej transportu! 
• Jeżeli w maszynie zakleszczy się przedmiot obcy, należy ją niezwłocznie zatrzymać, odczekać,  

aż rębak przestanie się obracać, i sprawdzić, czy nie powstało jakieś uszkodzenie. 
• Maszynę należy ustawiać na płaskim podłożu. 
• Poziom hałasu wytwarzanego przez maszynę przekracza 90  dB, dlatego podczas jej użytkowania 

należy korzystać ze środków ochrony słuchu. 
• Po godzinie pracy po pierwszym uruchomieniu należy sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby.
• Maszyna jest przewidziana do obsługi jednoosobowej. Podczas jej użytkowania w pobliżu nie mogą 

znajdować się inne osoby. 

Ostrzeżenie! 

W celu zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa z produktu wolno korzystać 
wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkownik odpowiada za zapoznanie się z instrukcją 
i jej przestrzeganie.

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA
1. Przekręcić przełącznik w pozycję „ON” (WŁĄCZONY).
2. Włączyć ssanie i otworzyć zawór paliwa. 

ELEMENT UPUSTOWY

ON/OFF
3. Powoli pociągnąć uchwyt rozrusznika, aż uruchomi się mechanizm, a następnie pociągnąć uchwyt szyb-
kim ruchem. Nie wyciągać linki rozrusznika całkowicie i nie puszczać uchwytu, gdy linka jest wyciągnięta 
– istnieje ryzyko jej zaplątania. Powyższe czynności powtarzać aż do momentu uruchomienia silnika.
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4.  Przed rozpoczęciem eksploatacji rozgrzewać silnik przez ok. 3 minuty, a następnie ustawić 
przepustnicę w pozycji maksymalnie otwartej.

PRAWIDŁOWE WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA:
1. Ustawić najniższą prędkość za pomocą przepustnicy.
2. Przekręcić kluczyk zapłonowy w pozycję „OFF” (WYŁĄCZONY).
3. Zamknąć zawór paliwa.

 ROZDRABNIANIE 
• Przed uruchomieniem rębaka zapoznać się z urządzeniem.
• Istotne jest, aby podczas pracy rębak znajdował się w stabilnym położeniu.
• Należy zawsze zachowywać bezpieczny odstęp od miejsca, na które jest wyrzucane rozdrobnione 

drewno. Rurę wyrzutnika należy skierować w taki sposób, aby wyrzucane kawałki drewna nie 
stwarzały zagrożenia dla operatora lub innych osób. 

• Przed włożeniem czegokolwiek do rury podającej, ostrożnie uruchomić rębak i poczekać,  
aż wejdzie na właściwe obroty.

• Nigdy nie wkładać żadnej części ciała do leja podającego ani do żadnego innego elementu rębaka, 
gdy jest on włączony.

• Przed włożeniem do urządzenia materiału, który ma zostać rozdrobniony, należy się upewnić,  
że nie znajdują się na nim kawałki metalu, ziemi, gwoździe, kamienie itp. 

• W przypadku podawania ręcznego NIGDY nie należy stać przed lejem podającym. 
• Należy się upewnić, że żadna osoba nie trzyma dłoni ani rąk w pobliżu walca.
• Skierować gałęzie w kierunku gardzieli rębaka – rozpocznie się proces rąbania – a następnie  

puścić gałęzie, gdy tylko urządzenie je chwyci i zacznie rozdrabniać.

Gdy coś utknie w gardzieli/maszynie: Natychmiast wyłączyć urządzenie, odczekać kilka minut, 
aby upewnić się, że tarcza tnąca przestała się obracać, a następnie otworzyć osłonę. Ostrzeżenie! 
Jakiekolwiek działania wolno podejmować wyłącznie wtedy, gdy maszyna jest wyłączona!

W razie potrzeby otworzyć osłonę, użyć grzechotki zapadkowej do obrócenia wirnika i wyjąć 
zakleszczony element, ewentualnie pomagając sobie patykiem. Do wydobywania przedmiotów 
zakleszczonych wewnątrz obudowy lub w leju nie używać rąk – zachodzi ryzyko skaleczenia. 
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KONSERWACJA I SERWISOWANIE
Należy się upewnić, że urządzenie stoi stabilnie i nie przewróci się podczas prac konserwacyjnych i 
serwisowych. Aby zmniejszyć ryzyko powstania szkód, należy od razu wymienić zepsute i zużyte części. 
Prace konserwacyjne, serwisowe i kontrolne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami. Aby zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia szkód i awarii, należy stosować wyłącznie części zamienne o identycznych parametrach. 
Nigdy nie wolno wykonywać przy maszynie jakichkolwiek czynności w czasie, gdy pracuje jej silnik. 
• Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych/serwisowych przy urządzeniu należy upewnić się, 

że jest wyłączone. Przypadkowemu uruchomieniu można zapobiec poprzez zdjęcie fajki świecy 
zapłonowej.

• Przed rozpoczęciem pracy należy zaczekać, aż silnik ostygnie.
• Prace konserwacyjne i naprawcze należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
• W pobliżu urządzenia zabrania się palenia oraz używania otwartego ognia. Benzyna jest cieczą 

łatwopalną, a jej zapłon może spowodować powstanie obrażeń ciała.
• Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych lub serwisowych sprawdzić, czy wszystkie śruby  

i nakrętki są dokręcone. Właściwe wartości momentów dokręcenia podane zostały w Tabeli 
momentów dokręcenia dla śrub metrycznych (str. 15). Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze 
przetestować urządzenie.

• Tłumika, układu wydechowego ani filtrów nie wolno polewać wodą, gdyż przedostanie się wody do 
silnika może spowodować w nim poważne uszkodzenia. 

• Nigdy nie używać zabrudzonego oleju/paliwa, gdyż może to doprowadzić do poważnego 
uszkodzenia silnika.

• Filtr powietrza silnika należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu. W razie potrzeby należy  
go wyczyścić lub wymienić na nowy. 

W sprawie części zamiennych prosimy kontaktować się z działem serwisu Kellfri.

WYMIANA OLEJU
Podczas wymiany oleju należy zwrócić uwagę, czy używany jest odpowiedni pojemnik na olej.  
Zużyty olej należy przekazać do właściwego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat  
można uzyskać w urzędzie gminy. 
• Należy się upewnić, że maszyna jest zabezpieczona przed przewróceniem. 
• Wyciągnąć bagnet olejowy.
• Pod silnikiem umieścić naczynie na zużyty olej i odkręcić korek. 
• Opróżnić miskę olejową, założyć i dokręcić korek. 
• Wlać nowy olej, jednocześnie kontrolując jego poziom. 
• Należy używać oleju SAE 80W-90 i uzupełniać go tak, by jego poziom znajdował się pomiędzy 

oznaczeniami min. i maks. na bagnecie.
• W przypadku pracy w warunkach dużego zapylenia może zachodzić potrzeba częstszego 

wymieniania oleju.
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WYSZUKIWANIE USTEREK PRZYCZYNA CZYNNOŚĆ

Rębak nie działa prawidłowo: 
tarcza tnąca nie wciąga 
gałęzi.

• Zużyte ostrza
• Wkładane gałęzie są zbyt duże
• Za duża odległość między 

ostrzami tnącymi a 
przeciwostrzem

• Sprawdzić ostrza, w razie potrzeby naostrzyć i wymienić
• Wyłączyć maszynę i wyjąć niedopasowaną gałąź
• Wyregulować odległość między ostrzami, powinna  

ona wynosić 1 – 1,5 mm 

Urządzenia nie można 
uruchomić

• Zawór paliwa jest zamknięty
• Zbiornik paliwa jest pusty
• Zawór ssania jest otwarty
• Zapłon jest ustawiony w 

pozycji OFF (WYŁ.)
• W układzie paliwowym 

znajduje się woda
• Zużyta świeca

• Otworzyć zawór
• Napełnić zbiornik paliwem
• Wyłączyć ssanie
• Ustawić przełącznik zapłonu na pozycji ON (WŁ.)
• Wyczyścić układ paliwowy i napełnić nowym paliwem
• Wymienić świecę zapłonową

Słaba praca silnika • Filtr powietrza jest zapchany 
• Tłumik i układ wydechowy  

są zapchane

• Wyczyścić lub wymienić filtr powietrza
• Sprawdzić i wyczyścić układ

Silne drgania • Poluzowane elementy lub 
uszkodzona tarcza tnąca

• Sprawdzić maszynę, wymienić uszkodzone części lub 
skontaktować się ze sprzedawcą.

Rębak nie wyrzuca 
rozdrobnionego materiału

• Rębak jest zapchany
• Silnik pracuje na niskich 

obrotach

• Zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik, odłączyć świecę 
zapłonową i sprawdzić, czy coś nie utknęło w urządzeniu, 
wyczyścić

• Zawsze używać maszyny na wysokich obrotach

Rozdrabnianie odbywa się 
wolniej lub zmieniła się 
wielkość rozdrobnionego 
materiału

• Niskie obroty
• Stępiły się ostrza

• Zawsze prowadzić silnik na wysokich obrotach
• Wymienić lub naostrzyć ostrza

Zablokował się wirnik
Silnik nie uruchamia się, 
ponieważ nie obraca się 
wirnik

• Włożona gałąź jest zbyt duża
• Śmieci: kamienie lub inny 

materiał zakleszczyły się w 
wirniku.

• Po wyłączeniu silnika w 
wirniku utknął kawałek gałęzi

• Wyłączyć maszynę i wykręcić świecę zapłonową, aby 
mieć pewność, że silnik się nie uruchomi. Otworzyć 
obudowę i sprawdzić, co się zakleszczyło. Obrócić ręcznie 
wirnik, korzystając z grzechotki zapadkowej. 

• Po usunięciu zakleszczonych w wirniku przedmiotów 
sprawdzić wszystkie ostrza. W razie ostrzenia lub 
wymiany ostrzy dokręcić wszystkie śruby. 
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KONSERWACJA

ELEMENT              CZYNNOŚĆ CODZIENNIE Po 20godzinach 
lub po pierwszym 

miesiącu pracy

Po 50 godzinach / 
co 3 miesiące

Po 100 godzinach / 
co 6 miesięcy

Po 100 godzinach / 
co roku

Olej  
silnikowy

Kontrola X

Wymiana X X

Filtr  
powietrza

Kontrola X

Czyszczenie X

Wymiana X

Świeca 
zapłonowa

Czyszczenie X

Wymiana X

KONSERWACJA

CZYNNOŚĆ CODZIENNIE Po 8  
godzinach

Po 20godzinach lub po 
pierwszym miesiącu pracy

Po 3 miesiącach lub 
po 150 godzinach

Sprawdzenie śrub i nakrętek X

Sprawdzenie i uzupełnienie oleju przekładniowego X X

Czyszczenie i wymiana oleju przekładniowego X X X

Kontrola pod kątem nieszczelności X

Czyszczenie urządzenia X

KONTROLA, CZYSZCZENIE I WYMIANA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ
1. Wyciągnąć fajkę świecy zapłonowej i wykręcić świecę, używając klucza do świec.
2. Oczyścić świecę i zmierzyć przerwę iskrową (odległość pomiędzy elektrodami).    
     Prawidłowa odległość to 0,7–0,8 mm.

0,7 mm - 0,8 mm

3. Zamontować z powrotem świecę zapłonową.
W przypadku wymiany świecy na nową należy po dokręceniu obrócić ją jeszcze o pół obrotu (dokręcać 
ręcznie). W przypadku montażu starej świecy należy po wkręceniu dokręcić ją dodatkowo jeszcze  
o 1/8–1/4 obrotu. 
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OSTRZE
Zawsze sprawdzać stan ostrzy, śrub mocujących ostrza oraz nakrętek. Istotne jest, aby ostrza zawsze były 
naostrzone – ma to wpływ na jakość rozdrabnianego materiału.

OSTRZENIE LUB WYMIANA OSTRZA (ZAMONTOWANEGO NA SIŁOWNIKU TNĄCYM)
1. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności przy maszynie należy wyłączyć 

silnik i odkręcić świecę zapłonową.
2. Zdjąć zabezpieczenie wyrzutu: podnieść osłonę (patrz rysunek 1) i odkręcić śruby mocujące.

3. Odkręcić siłownik tnący, obracając go ręcznie, aż w otworze obudowy siłownika ukażą się dwa 
ostrza tnące. 

4. Zdemontować ostrze, odkręcając śruby mocujące.
5.  Założyć nowe ostrze lub naostrzyć stare.
6. W celu wymiany lub naostrzenia drugiego ostrza obrócić tarczę tnącą i powtórzyć powyższe czynności. 

UWAGA! Zwrócić uwagę, aby zamontować ostrze ostrą krawędzią na zewnątrz (w stronę rynny rębaka). 
Moment dokręcenia śrub wynosi 27–35 Nm.

WAŻNE: Podczas ostrzenia ostrza należy zawsze zabezpieczyć dłonie rękawicami ochronnymi. W trakcie 
ostrzenia zachować pierwotny kąt i zwrócić uwagę, aby zeszlifować tak samo każde ostrze. W przeciwnym 
razie pojawią się drgania.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Przed rozpoczęciem transportu należy się upewnić, że w pobliżu nie znajdują się osoby postronne, 
dzieci lub niepożądane przedmioty. Podczas transportu i przemieszczania należy zawsze zachowywać 
szczególną ostrożność. Należy sprawdzić prawidłowość zamocowania urządzenia/produktu oraz upewnić 
się, że zabezpieczenia transportowe są zamontowane. Ładunek należy zawsze umieszczać możliwie jak 
najniżej. Należy pamiętać o istnieniu stref niebezpiecznych także podczas transportu i przemieszczania 
urządzenia. Żadna osoba nie może się znajdować pod podwieszonym ładunkiem. Pojazdy służące do 
przewozu muszą mieć sprawne hamulce.
Nieużywane urządzenie/produkt należy przechowywać w suchym, najlepiej zadaszonym miejscu. 
Należy się upewnić, że urządzenie/produkt jest przechowywane w stabilnej pozycji i zabezpieczone 
przed przewróceniem. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę w miejscu przechowywania urządzenia. 
Urządzenie może się przewrócić!
• Upewnić się, że zawór paliwa jest zamknięty, aby uniknąć wycieku podczas transportu. 
• W przypadku przechowywania urządzenia przez dłuższy czas należy je wyczyścić i dokonać jego 

przeglądu.

UTYLIZACJA 
W razie złomowania urządzenia należy je rozebrać i przewieźć do wyznaczonego przez gminę miejsca. 
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy.
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MOMENTY DOKRĘCENIA ŚRUB METRYCZNYCH

SPECYFIKACJA ŚRUB 4.8 5.8 8.8 10.9 12.9

ŚREDNICA x PODZIAŁKA 
GWINTU

kN Nm kN Nm kN Nm kN Nm kN Nm

6 x 1 4.9 5.5 6.1 6.8 9.4 10.4 13.8 15.3 16.1 17.9

8 x 1 9.9 14.5 12.2 18.0 18.9 27 28 40 32 47

10 x 1.25 15.8 28.0 19.5 35 30 53 43 78 51 91

10 x 1.5 14.5 26.6 18 33 27 50 40 73 47 86

12 x 1.25 23.8 50 29 62 45 95 65 139 77 163

12 x 1.75 21.3 46 26 56 40 86 50 127 69 148

14 x 1.5 32 79 40 96 61 150 90 220 105 257

14 x 2 29 73 36 90 55 137 80 201 94 135

16 x 1.5 43 121 54 150 82 229 121 336 141 393

16 x 2 40 113 50 141 76 214 111 314 130 369

18 x 1.5 57 178 70 220 110 345 157 491 184 575

18 x 2.5 49 157 60 194 95 306 135 435 158 509

20 x 1.5 72 248 89 307 140 482 199 687 233 804

20 x 2.5 63 222 77 275 122 432 173 615 203 719

22 x 1.5 88 337 109 416 172 654 245 932 266 1090

22 x 2.5 78 305 97 376 152 502 216 843 253 987

24 x 2 101 420 125 519 196 814 280 1160 237 1360

24 x 3 90 383 112 474 175 744 250 1080 292 1240

27 x 2 131 615 162 760 225 1200 363 1700 425 1990

27 x 3 119 568 147 703 230 1100 328 1570 384 1840

30 x 2 165 850 204 1060 321 1670 457 2370 535 2380

30 x 3.5 144 772 178 995 280 1500 300 2130 467 2500
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SPRAWDZIĆ, CZY DOSTARCZONE ZOSTAŁY WSZYSTKIE CZĘŚCI

#35
śruba z łbem  

sześciokątnym 
M6x16
2 szt.

#40
podkładka  

płaska duża Ø8
4 szt.

#49
podkładka  
płaska Ø8

12 szt.

#50
nakrętka Nyloc 

M10
6 szt.

#53
śruba z łbem  

sześciokątnym 
M8x25
2 szt.

#21
uszczelka  

przeciwpyłowa
2 szt.

#26
blokada sworznia

2 szt.

#31
podkładka płaska 

Ø20
2 szt.

#32
tuleja koła

2 szt.

#33
sworzeń

Ø11x87,5
1 szt.

#54
podkładka  

zabezpieczająca 
Ø 8

6 szt.

#63
sworzeń  
Ø11x83

1 szt.

#64
zawleczka  
sworznia

2 szt.

#75
śruba z łbem  

sześciokątnym 
M8x20
4 szt.

#84
nakrętka M6

2 szt.

#85
śruba z łbem 

sześciokątnym 
M10x45

2 szt.

#87
śruba z łbem 

sześciokątnym 
M10x50

4 szt.
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INSTRUKCJA MONTAŻU

rębak z silnikiem - 1 szt.

rura wyrzutnika - 1 szt. dyszel - 1 szt. oś koła - 1 szt.

uchwyt - 1 szt. mocowanie montażowe do uchwytu - 2 szt.

koła - 2 szt. lej podający - 1 szt.
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KROK 1:
Zamontować koła (#30) na rębaku
Zamontować oś kół (#29) – zwrócić uwagę na pozycję osi. 
Zamontować w odpowiedniej kolejności koła zgodnie z ilustracją:
Oś koła (#29) - tuleja koła (#32) - podkładka  Ø20 (#31) - koło (#30) - uszczelka przeciwpyłowa (#21) - 
podkładka zabezpieczająca Ø8 (#54) - śruba z łbem sześciokątnym M8x25 (#53)  

położenie osi koła 

INSTRUKCJA MONTAŻU
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KROK 2:
Zamontować lej podawczy (#4) na rębaku (#3), zabezpieczyć dużą podkładką (#40), podkładką 
zabezpieczającą (#54) i śrubą z łbem sześciokątnym M18x20(#75).
Następnie zamontować rurę wyrzutnika (#2) zgodnie z ilustracją:  zabezpieczyć dużą podkładką (#40), 
podkładką zabezpieczającą (#54) i śrubą z łbem sześciokątnym M18x20(#75).

INSTRUKCJA MONTAŻU
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KROK 3:
Zamontować mocowanie uchwytu (#86) na ramie (#22), zabezpieczyć śrubą z łbem sześciokątnym 
M10x50 (#87), podkładką płaską Ø10 (#49) i nakrętką  Nylock M10 (#50).
Zamontować uchwyt (#28) na mocowaniu uchwytu (#86), zabezpieczyć śrubą M10x45 (#85), podkładką 
Ø10 (#49) i nakrętką Nylock M10 (#50). Zamontować blokadę sworznia (#26) w tylnym otworze.
Zamontować dyszel (#29), zabezpieczyć sworzniem przegubowym (#63) i zawleczką sworznia (#64). 
Zamontować sworzeń (#33) i zawleczkę sworznia (#63) na drugim końcu dyszla.

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 4:
Przykręcić końcówkę czerwonego kabla  
do rozrusznika, jak pokazano na poz.  
(A) na ilustracji. Następnie nałożyć  
czerwoną nakrętkę jako osłonę na śrubę.

A
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KROK 5:
Przed rozpoczęciem użytkowania rębaka wyciągnąć blokady sworzni (#26) i rozłożyć uchwyt (#28),  
a następnie założyć z powrotem blokady sworzni. 

INSTRUKCJA MONTAŻU
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NR Nazwa Liczba

1 Osłona 1

2 Rura wyrzutnika 1

3 Osłona zabezpieczająca – wirnik 1

4 Lej podający 1

5 Mocowanie arkusza gumowego 1

6 Osłona – arkusz gumowy 1

7 Ostrze tnące 2

8 Wirnik 1

9 Element dystansowy 2

10 Pokrywa 1

11 Blacha 1

12 Pokrywa przekładni pasowej – 
strona przednia

1

13 Pasek klinowy SPA1782 2

14 Pokrywa przekładni pasowej – 
strona tylna

1

15 Duże koło pasowe 1

16 Małe koło pasowe 1

17 Uchwyt montażowy 1

18 Obudowa wirnika 1

19 Silnik 15 KM 1

20 Dyszel 1

21 Uszczelka przeciwpyłowa 2

22 Rama 1

23 Skrzynka akumulatora 1

24 Uszczelka gumowa 1

25 Akumulator 12 V 18 Ah 1

26 Blokada sworznia 2

27 Przycisk zatrzymania awaryjnego 1

28 Uchwyt 1

29 Oś koła 1

30 Koło 2

31 Podkładka płaska Ø20 2

32 Tuleja 2

33 Sworzeń przegubowy 1

34 Nakrętka motylkowa M6 1

NR Nazwa Liczba

35 Śruba z łbem sześciokątnym 
M6x16

14

36 Podkładka płaska Ø6 18

37 Nakrętka Nyloc M6 7

38 Podkładka płaska duża Ø6 9

39 Śruba z łbem sześciokątnym 
M8x16

1

40 Podkładka płaska duża Ø8 10

41 Śruba z łbem sześciokątnym 
M10x16

5

42 Podkładka zabezpieczająca Ø10 34

43 Śruba z łbem sześciokątnym 
M6x20

5

44 Śruba z łbem sześciokątnym 
M10x25

18

45 Łożysko GB/T7810-1995 2

46 Osłona ostrza 2

47 Podkładka zabezpieczająca Ø6 12

48 Śruba z łbem sześciokątnym 
M10x35

10

49 Podkładka płaska Ø10 41

50 Nakrętka Nylock M10 20

51 Klin 1

52 Podkładka płaska Ø8 1

53 Śruba z łbem sześciokątnym 
M8x25

4

54 Podkładka zabezpieczająca Ø8 15

55 Podkładka płaska 2

56 Klin 1

57 Śruba M8x12 4

58 Osłona gumowa – pokrywa prze-
kładni pasowej

1

59 Nakrętka Nyloc M8 4

60 Śruba z łbem sześciokątnym 
M10x80

2

61 Śruba z łbem sześciokątnym M10 4

62 Śruba M10x50 4

63 Sworzeń przegubowy 1
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NR Nazwa Liczba

64 Zawleczka sworznia 2

65 Śruba imbusowa M10x20 5

66 Osłona silnika 1

67 Śruba imbusowa M10x70 2

68 Śruba  M4x16 2

69 Podkładka płaska Ø4 2

70 Nakrętka Nyloc M4 2

71 Śruba z łbem sześciokątnym 
M10x20

2

72 Nit 4

73 Podkładka zabezpieczająca Ø6 1

74 Śruba M6x16 2

75 Śruba z łbem sześciokątnym 
M8x20

6

76 Śruba z łbem sześciokątnym 
M8x12

3

77 Uchwyt silnika 1

78 Podkładka płaska Ø12 1

79 Łożysko kulkowe osiowe –  
jeden kierunek

1

80 Przetyczka 2

81 Pokrętło blokujące 1

82 Śruba z łbem sześciokątnym 
M8x35

2

83 Zawieszenie 1

84 Nakrętka M6 2

85 Śruba M10x45 2

86 Mocowanie uchwytu 2

87 Śruba M10x50 4
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ADNOTACJE:
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Jesteśmy Państwu wdzięczni za pomoc przy wskazaniu ewentualnych usterek dostarczonego produktu firmy Kellfri. Przed 
złożeniem reklamacji prosimy zapoznać się z ogólnymi warunkami zakupu firmy Kellfri, które można znaleźć w naszym kata-
logu lub na naszej stronie internetowej: www.kellfri.se, a także z przesłaną instrukcją obsługi (jeżeli została ona dołączona).

Uprzejmie prosimy podać informacje, o których mowa poniżej, a także załączyć zdjęcie – posłużą one jako podstawa do 
rozpatrzenia reklamacji.

Nabywca: Numer klienta:

Adres: Numer faktury:

E-mail: Telefon (w godzinach pracy):

Reklamowany produkt/podzespół: 

Opis usterki:

Prosimy opisać przebieg zdarzeń:

Pozostałe informacje:

Formularz reklamacyjny oraz zdjęcie należy przesłać na adres: 
Kellfri Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 16
99 -300 Kutno
POLSKA

Własnoręczny podpis: Data:

Kiedy dostarczono produkt? Kiedy uruchomiono produkt? Czy produkt działał po dostarczeniu?

Formularz reklamacyjny



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA URZĄDZENIA, W ORYGINALE
Wydana zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE, załącznik 2 A
Kellfri AB
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara, Szwecja

niniejszym zaświadcza, że urządzenie 
Nazwa: 13-WC08E
Typ: Rębak
spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.
Pozostały sprzęt musi spełniać wymagania określone przez dyrektywę maszynową.

Tina Baudtler, Dyrektor Działu Marketingu

WARUNKI GWARANCJI
Okres gwarancyjny: –  Firma Kellfri udziela gwarancji na okres 12 miesięcy  

od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje: –  wymianę części po stwierdzeniu wad materiałowych  
lub produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje: – kosztów robocizny;
– kosztów przejazdu; 
–  urządzeń, w których nabywca samodzielnie wprowadził zmiany  

lub zezwolił na wprowadzenie zmian;
–  ewentualnych kosztów powstałych w następstwie uszkodzenia 

urządzenia;
–  uszkodzeń powstałych na skutek normalnego zużycia urządzenia, 

niedostatecznego serwisowania, braku doświadczenia użytkownika 
lub użycia nieoryginalnych części zamiennych;

– części zużywalnych (np. węże, uszczelki, oleje i paski napędowe).

Firma Kellfri AB nieustannie dokłada wszelkich starań, aby ulepszać swoje produkty, i dlatego  
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących m.in. projektu lub wyglądu tych  
produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

OBSŁUGA KLIENTA
Zachęcamy do wyrażania opinii, a także do zadawania pytań na temat naszych urządzeń i produktów. 

20171214

KELLFRI POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Sklęczkowska 16´, 99-300 Kutno 
Tel. + 48 24 722 11 50 
e-mail info@kellfri.pl   www.kellfri.pl


