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1 ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
Машина С51 е проектирана изключително за рязане на настилки от асфалт, пресен и втвърден бетон 
(армиран или не), както и промишлен цимент. 
Използване по начини, различни от указаните от производителя, ще се счита за противоречащо на 
предписанията. Производителят не носи отговорност за каквито и да било щети, произлизащи от това. 
Всички рискове се поемат изцяло от ползвателя. Използване съгласно предписанията означава 
спазване на инструкцията за експлоатация и съобразяване с изискванията за технически преглед и 
обслужване.  
 

1.1 Символи 
 
Важни предупреждения и съвети са показани върху машината със символи. Следните символи, 
поставени на машината, означават: 
 

  
Четете инструкцията за експлоатация 

 
Носете средства за защита на слуха 

  
Носете средства за защита на ръцете 

 
Носете средства за защита на очите 

  
Индикация за дълбочина на рязане Опасност: риск от порязване 

  
Въртене на колелото в тази посока сваля диска Въртене на колелото в тази посока вдига диска 

 

 

 

Никога не движете машината с работещ на 
празен ход диск 

Посока на въртене на диска 

 
Аварийно спиране 
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1.2 Табелка с технически данни 
 
Следните важни данни можете да намерите на табелката, прикрепена към машината. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Указания за безопасност за някои фази на работа 
 
Преди започване на работа 

 Преди започване на работа, запознайте се с работната обстановка в мястото на използване на 
машината. Работната обстановка включва: препятствия на площадката за работа и маневриране, 
здравина на пода, необходимост от предпазни приспособления на строителния обект, свързана с 
обществени пътища на преминаване, и достъп до медицинска помощ в случай на инцидент. 

 Редовно проверявайте дали дискът е монтиран правилно. 

 Незабавно демонтирайте повредените или силно износени дискове, тъй като те могат да 
застрашат оператора по време на въртене.  

 Монтирайте в машината само диамантени дискове NORTON! Използването на други инструменти 
може да доведе до повреда на машината! 

 Използвайте предпазни очила BS2092 в съответствие с Процеси №8 от Наредбата за защита на 
очите 1974, Наредба 2(2) Част 1. 

 От съображения за безопасност, никога не оставяйте машината без надзор, разблокирана или 
отключена. 

 
При работещ двигател 

 Не движете машината докато дискът работи на празен ход.  

 Винаги режете с монтиран предпазител на диска. 

 Непрекъснато подавайте вода за охлаждане по време на рязане. 
 
Работа с машини с бензинов двигател: 

 Винаги използвайте указания вид гориво.  

 В затворени пространства, изгорелите газове трябва да бъдат отвеждани, а помещението – добре 
проветрявано. 

 Машини работещи на бензин и нафта, които изпускат токсични отработени газове, не трябва да се 
поставят в места, забранени съгласно Закона за безопасността на работното място от 1974г. 
(Великобритания) или забранени от отговорниците по безопасността на предприятието или от 
инспекторите по безопасността. 

 Горивото е запалимо, затова, преди пълнене на резервоара, изключете двигателя, изгасете всички 
източници на открит огън и не пушете. Внимавайте да не разливате бензин по частите на машината. 
Винаги почиствайте разлятото гориво.  

 

Код на машината Модел на машината 

Сериен номер 

Година на 

производство 

Мощност 

Тегло 

Макс. диаметър 

на диска 

Стандарт за 

безопасност 
Скорост на диска 

Диаметър 

на отвора 

Тип 
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2 ОПИСАНИЕ НА С51 
 

Всяка модификация, която може да доведе до промяна на оригиналните характеристики на машината, 
може да бъде извършена единствено от Saint-Gobain Abrasives S.A., които трябва да потвърдят, че 
машината продължава да бъде в съответствие с предписанията за безопасност. Saint-Gobain Abrasives 
S.A. си запазват правото да правят технически или конструктивни промени без предварително 
известие.  
 

2.1 Кратко описание 

Фугорезът С51 се използва за малки поправки в бетон и асфалт, за рязане на индукционни вериги и 
монтаж на кабели, както и за рязане на разширителни фуги. Машината може да се използва или в 
мокър, или в сух режим на работа.  
 
Поради компактната си конструкция, тя може да бъде транспортирана в кола или ван, дръжката може 
да се демонтира, обърне или прибере. Контейнерът за вода също може да се махне.  
 
Всички компоненти на С51 са сглобени по висок стандарт за качество, гарантирайки дълъг живот, 
надеждност и минимална необходимост от поддръжка. 
 
Предлагат се специализирани видове дискове за рязане на настилки от асфалт, пресен бетон, втвърден 
бетон (армиран или не), както и промишлен цимент.  
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2.2 Разположение на компонентите на машината 
 

 
 
Изработена от заварени стоманени профили с отворено сечение, С51 е едновременно стабилна и 
лесна за транспортиране.  
 
Монолитният предпазител за диска (1) напълно защитава оператора и работната площадка. Той е 
здраво закрепен към главната рама. Дръжката от горната страна на предпазителя улеснява свалянето 
му при смяната на диска.  
 
Дръжката (3) може да се сваля или да се обръща за по-удобно транспортиране. Височината е 
регулируема. 
 
Рамата на двигателя (4), на която са разположени валът за диска, двигателят, предпазният кожух на 
диска и предпазният кожух на ремъка, е закрепена към задната ос. Прецизно изработеният вал е 
поставен в лагерен блок с два самонагаждащи се лагера за тежък режим на работа, включително с 
гресьорки. Валът е с диаметър 30мм. В единия край е монтирана триремъчната конична шайба. Валът 
се стеснява до 25,4мм в единия край, което позволява закрепването на вътрешен фланец с щифтове. 
Предпазният кожух на ремъка (5) е затворен възел от две части. Задния капак е закрепен с болтове 
към главната рама на машината и две фиксиращи гайки са заварени към него. Външният капак, 
покриващ трите задвижващи ремъка и конусните шайби, е закрепен с два болта. 
 
Показалецът (6) позволява на оператора лесно да прави прецизни прорези.  
 
Резервоарът за вода (7) с вместимост 20 литра може лесно да се свали от машината, което позволява 
пълненето му без да е необходимо да се премества самата машина.  
 
Машината се задвижва от GX200 двигател на Honda (9), с 6,5 к.с. Аварийният прекъсвач (8), разположен 
близо до лостовете, позволява незабавно спиране на машината в случай на опасност.  
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2.3 Технически данни 
 

Двигател Honda GX200, 4-тактов, 1-цилиндров, 6,5 к.с. (4,8kW) 

Филтър Двоен филтър 

Гориво Стандартно неетилирано 

Масло Honda 4-тактово или еквивалентно високодетергентно 
моторно масло премиум качество, сертифицирано да отговаря 
или да превишава изискването за сервизна класификация SG, 
SF (SG, SF обозначение на контейнера на маслото) на 
автомобилопроизводителите в САЩ 
Препоръчително SAE 10W-30 

Стартер Ръчен, с издърпваща се корда 

Макс диаметър на диска 350 mm 

Отвор 25,4 mm 

Макс. дълбочина на рязане 125 mm 

Диаметър на фланеца 95 mm 

Скорост на вала за диска 2800 min-1 

Задвижващи ремъци 3 

Резервоар за вода 20 l 

Размери на машината 780x460x890 mm с резервоара 
780x460x745 mm без резервоара 

Тегло 76 kg 

Макс. работно тегло 101kg 

Ниво на звукова налягане 84 dB (A) (ISO EN 11201) 

Ниво на звукова енергия 100 dB (A) (ISO EN 3744) 

 

2.4 Декларация относно вибрационните емисии 
 
Декларирана стойност на вибрационните емисии съгласно EN 12096: 

 

Машина 
Модел/Код 

Измерена стойност на 
вибрационните 

емисии, m/s2 

Корекционен 
коефициент К, m/s2 

Използван инструмент 
Модел/Код 

C 51 P6.5 
Honda 

70184683534 
6.02 0.9 Duo Extreme 

 

 Стойностите са определени, прилагайки процедурата, описана в стандарт EN 13862. 
 

 Измерванията са извършени с нови машини. Реалните стойности могат да варират в зависимост от 
условията на строителния обект по отношение на: 

 Обработван материал 
 Степен на износване на машината 
 Липса на поддръжка 
 Неправилен избор на инструмент за конкретното приложение 
 Инструмент в лошо състояние 
 Неопитен оператор 
 и др. 

 

 Времето на излагане на вибрациите се базира на извършваната работа (във връзка с адекватността 
на машината/инструмента/обработвания материал/оператора). 
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 При оценка на рисковете в резултат от вибрация ръка-рамо следва да вземете под внимание 
ефективната употреба на машината при номинална мощност, за един цял работен ден. Много 
често се оказва, че ефективната употреба представлява 50% от общата продължителност на работа. 
Трябва да отчетете почивките, времето за захранване с вода, подготовката за работа, времето за 
преместване на машината, времето за монтаж на диска и др. 

 

2.5 Декларация относно шумовите емисии 
 
Декларирана стойност на шумовите емисии съгласно EN ISO 11201 и NF EN ISO 3744: 

 

Машина 
Модел/Код 

Ниво на звуково 
налягане 

LPeq 
EN ISO 11201 

Корекционен 
коефициент К 

Ниво на звуково 
налягане LPeq 
EN ISO 11201 

Ниво на звукова 
енергия 

LWeq 
NF EN ISO 3744 

Корекционен 
коефициент К 

Ниво на звукова 
енергия LWeq 

NF EN ISO 3744 

C 51 P6.5 
Honda 

70184683534 
84 dB(A) 2.5 dB(A) 100 dB(A) 4 dB(A) 

 

 Стойностите са определени, прилагайки процедурата, описана в стандарт EN 13862. 
 

 Измерванията са извършени с нови машини. Реалните стойности могат да варират в зависимост от 
условията на строителния обект по отношение на: 

 Степен на износване на машината 
 Липса на поддръжка 
 Неправилен избор на инструмент за конкретното приложение 
 Инструмент в лошо състояние 
 Неопитен оператор 
 и др. 

 

 Измерените стойности се отнасят за оператор при нормална употреба, както е описано.  
 
 
 
 
 
 
 

  



VERS. 2015.07.20 C51_MAN_EN (Превод) 
 

10 

3 МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
Преди да започнете да работите с С51 е необходимо да монтирате някои части.  
 

3.1 Монтаж  
 
Поставете дръжката за оператора в удобно за използващия машината положение като я фиксирате с 
затягащата гайка. 
 

3.2 Монтаж на инструмента 
 
За работа с С51 използвайте само дискове NORTON. 
В машината могат да се монтират дискове с максимален диаметър 350 mm.  
 
Всички използвани инструменти трябва да бъдат избрани според тяхната максимална разрешена 
скорост за максималната разрешена скорост на въртене на машината.  
 
Преди монтаж на нов диск изключете машината. 
 
За да монтирате нов диск, следвайте стъпките по-долу: 

 Завъртете колелото докато режещата глава застане в повдигнато положение.  

 Свалете водния резервоар. 

 Разхлабете страничния винт и свалете дисковия предпазител.  

 Разхлабете шестостенната гайка на вала, която държи свалящия се външен фланец. 

 Свалете външния фланец. 

 Почистете фланците и вала за закрепване на диска и прегледайте за износване. 

 Монтирайте диска върху вала, като се уверите, че посоката на въртене е правилна. Неправилната 
посока на въртене води до бързо затъпяване на инструмента. 

 Поставете обратно външния фланец на диска. 

 Затегнете шестостенната гайка със специално предназначения за това гаечен ключ. 

 Монтирайте обратно предпазителя.  
 
Отворът на диска трябва да отговаря точно на диаметъра на вала. Пукнатият или повреден отвор 
представлява опасност за оператора и за машината. 
 

3.3 Система за водно охлаждане 
 

 Напълнете водния резервоар с чиста вода. 

 Отворете водния кран при дисковия предпазител (обърнете внимание ръкохватката на крана да е 
завъртяна по посока на водни поток).  

 Уверете се, че водата тече свободно в системата и се подава правилно към двете страни на диска, 
тъй като недостатъчното количество вода може да доведе до преждевременно износване на 
диамантения диск.  

 При опасност от замръзване, изпразнете системата за водно охлаждане.  
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3.4 Стартиране на машината 
 
Уверете се, че дискът е повдигнат над земята преди да включите машината. 
 

  
Завъртете вентила за гориво в положение ON 
(ВКЛ.) 

Преместете лоста на въздушната клапа в 
положение CLOSED (ЗАТВОРЕНО).  
ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте въздушната клапа, 
ако двигателят е топъл или температурата на 
въздуха е висока.  

  

 

 

 
Преместете лоста на дроселната клапа леко 
наляво. 

Поставете ключа на двигателя в положение ON 
(ВКЛ.) и проверете дали аварийният ключ на 
таблото на машината е в правилно положение.  

  

  
Издърпайте леко дръжката на стартера, докато 
почувствате съпротивление, след това 
издърпайте бързо.  
ВНИМАНИЕ: Не позволявайте на дръжката на 
стартера да се удря в двигателя при връщането 
си. Върнете я внимателно, за да предотвратите 
повреда на стартера.  

Докато двигателят загрява, постепенно 
премествайте лоста на въздушната клапа в 
положение OPEN (ОТВОРЕНО). 
Преместете лоста на дроселната клапа на 
максимална скорост на двигателя. 

 
За да спрете двигателя, преместете лоста на дроселната клапа докрай вдясно, след това завъртете 
ключа на двигателя в положение OFF (ИЗКЛ.). Завъртете горивния вентил в положение OFF (ИЗКЛ.). 
  

ГОРИВЕН ВЕНТИЛ ВЪЗДУШНА КЛАПА 

ЗАТВОРЕНО 

ЗАТВОРЕНО 

КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ 

ЛОСТ НА ДРОСЕЛНАТА КЛАПА 

НИСКА ВИСОКА 

ЛОСТ НА ВЪЗДУШНАТА КЛАПА 

ОТВОРЕНО 
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4 ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 
Взимайте следните мерки за безопасен транспорт и съхранение на С51. 

4.1 Обезопасяване за транспорт 
 
Преди транспортиране на машината: 

 Свалете диска. 

 Изпразнете водния резервоар. 

 Свалете дръжката надолу във фиксиращата тръба и я закрепете с помощта на гайката. 

 Вдигнете водача до изправено положение.  

 Вдигнете режещата глава до най-високото ѝ положение като използвате ръчното колело. 
 

4.2 Процедура за транспортиране 
 
Машината може да се премества по равни повърхности на нейните колела. Не повдигайте машината с 
кран, тъй като нито една част на машината не е проектирана да носи теглото на цялата C51. 
 

4.3 Неизползване за дълго време 
 
Ако машината няма да се използва дълго време, вземете следните мерки: 

 Почистете обстойно машината. 

 Разхлабете задвижващите ремъци. 

 Сложете смазка на резбования вал. 

 Евентуално сменете моторното масло. 

 Изпразнете системата за водно охлаждане 
 
Мястото на съхранение на машината трябва да бъде чисто, сухо и с постоянна температура.  
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5 РАБОТА С С51 
 

5.1 Работно място 
 

Преди да пристъпите към работа, проверете следното: 

 Махнете от работното място всичко, което може да попречи на работния процес. 

 Уверете се, че работното място е достатъчно добре осветено.  

 Уверете се, че имате постоянна добра видимост върху работното място, така че да можете да се 
намесите в работния процес по всяко време. 

 Не допускайте външни хора до работното място, за да осигурите безопасна работа. 
 

5.2 Метод на рязане 

В този раздел ще намерите указания как да направите прави п с желаната дълбочина. 
 
5.2.1 Подготовка за рязане 
 
Преди да включите машината: 

 Начертайте линия на пода с желаната дължина. 

 Уверете се, че сте напълнили резервоара на двигателя с гориво и водния резервоар с вода. 
Машината се доставя без бензин.  

 Двигателят се доставя с масло. Проверете нивото на маслото преди стартиране. Допълнете, ако е 
необходимо.  

 Уверете се, че сте монтирали правилния инструмент съгласно препоръките на производителя, в 
зависимост от материала, който ще се обработва, работната процедура (сухо или мокро рязане), 
която ще се прилага и желаната ефективност.  

 Уверете се, че фланците здраво държат диамантения диск. 

 Уверете се, че дискът не докосва пода преди стартиране.  

 Нагласете дръжката в удобно положение.  

 Придвижете машината докато разположите диска точно над начертаната линия.  

 Свалете водача, така че да докосне линията.  
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5.2.2 Рязане на подови настилки 
 
Вече можете да включите двигателя. 
За да направите прорез: 

 Въртете ръчното колело за дълбочината на рязане, докато острието не докосне леко пода.  

 Отворете водния клапан, за да регулирате количеството вода, което е нужно, спрямо вида на 
инструмента, като използвате 15 до 25 l/min за мокро и 1-2 l/min за ограничаване на праха при сухо 
рязане. Проверявайте минималното водно ниво редовно.  

 За да свалите инструмента вътре в прореза, завъртете ръчното колело по посока обратна на 
часовниковата стрелка. Всяко завъртане на колелото ще повдига или ще сваля инструмента с 7,5 
mm. 

 Щом желаната дълбочина на рязане бъде достигната, можете да избегнете преместването на 
винта от вибрациите при работа като затегнете копчето отстрани на машината (вж. 1 на следващата 
илюстрация). 
 

 
 

 Бутайте машината напред със стабилен и постепенен натиск и следвайте линията с показалеца. 
Скоростта на подаване трябва да се регулира спрямо материала и дълбочината на рязане. 

 В края на прореза, извадете инструмента като завъртите ръчното колело по посока на 
часовниковата стрелка, спрете водата и изключете двигателя. 
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6  ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ 
 
ВНИМАНИЕ: Винаги изключвайте машината, за да извършите техническо обслужване. Носете 
предпазна маска за лицето и очила по време на обслужване. 
 

6.1. Поддръжка на машината 

За да гарантирате трайно качество на рязане с С51, придържайте се към следния план за поддръжка 
на машината 

 Интервал на 
периодична поддръжка 
Спазвайте посочените 
интервали 
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С
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р
о
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л

ем
 

С
л

ед
 п

о
вр

ед
а 

Цялата машина Оглед (общ вид, 
херметичност) 

       

Почистване        

Фланец и 
приспособления за 
закрепване на диска 

Почистване        

Степен на натягане на 
ремъците 

Проверка        

Водни маркучи и дюзи Почистване        

Винт за дълбочина Смазване        

Корпус на двигателя Почистване        

Достъпни винтове и 
гайки 

Затягане        

 
Регулиране и смяна на ремъците 
След един час работа, ремъците загряват и се разтягат. По тази причина е необходимо да ги натегнете 
наново. За да регулирате степента на натягане на ремъците, първо свалете предпазния кожух като 
отвиете двата винта. Разхлабете четирите болта на двигателя и го преместете като използвате двата 
винта отпред.  
За да смените ремъците, преместете целия двигател напред. Нагласете ремъците и ги натегнете 
наново като преместите двигателя назад. 
Винаги използвайте комплект от два ремъка. Не сменяйте само един ремък. 
 
Смазване 
С51 използва лагери с доживотна смазка. По тази причина машината не се нуждае от смазване. 
Слагайте смазка на винта за дълбочина всеки ден. 
 
Почистване 
Машината ще работи по-дълго, ако я почиствате обстойно в края на всеки работен ден.  
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6.2 Поддръжка на двигателя 

 Интервал на периодична 
поддръжка 
Извършвайте на всеки посочен 
интервал от месеци или 
работни часове, което е по-рано 

С
л
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 6
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и
 1

0
0

 ч
ас

а 

Моторно масло Проверка на нивото     

Смяна     

Въздушен филтър Проверка     

Почистване     

Горивен филтър Почистване     

Свещ Проверка - Почистване     

Горивна линия Проверка (Смяна, ако е 
необходимо) 

На всеки 2 години 

 
 
 

Моторно масло 
За смяна на маслото: 

 Махнете капачката на резервоара за 
масло/пръта и изпускателния болт.  

 Оставете маслото да изтече напълно.  

 Изхвърлете използваното масло по 
безопасен за околната среда начин. 
Съветваме ви да занесете използваното 
масло в затворен контейнер до местния 
център за рециклиране или сервиз. Не 
го изхвърляйте на боклука, не го 
изливайте на земята или в 
канализацията.  

 Поставете наново изпускателния болт и 
го затегнете до 18 N.m. 

 Напълнете картера с моторно масло до 
външния ръб на гърлото.  

 Поставете обратно капачката/пръта. 
 

 
 

 

 
  

КАПАЧКА НА 
РЕЗЕРВОАРА ЗА МАСЛО 

/ ИЗМЕРВАТЕЛНА 
ПРЪЧКА 

ИЗПУСКАТЕЛЕН 

БОЛТ 

ГОРНО НИВО УПЛЪТНИТЕЛНА 

ШАЙБА 
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Въздушен филтър 
С51 има двоен филтър.  
За обслужване на въздушния филтър, 
следвайте указанията по-долу: 

 Свалете гайката, капака на въздушния 
филтър и крилчатата гайка.  

 Извадете филтърните елементи и ги 
разделете.  

 Внимателно проверете двата елемента 
за дупки или разкъсвания и ги сменете, 
ако са повредени.  

 Хартиен елемент: почукайте с 
елемента леко няколко пъти върху 
твърда повърхност, за да отстраните 
мръсотията или продухайте филтъра 
леко със сгъстен въздух отвътре навън. 
Никога не четкайте замърсяванията, 
тъй като така мръсотията ще проникне 
в нишките.  

 Елемент от пяна: Почистете с топла 
сапунена вода, изплакнете и оставете 
да изсъхне напълно. Потопете 
елемента в чисто моторно масло и 
изстискайте цялото излишно 
количество. Двигателят ще пуши при 
първото пускане, ако в гъбата остане 
прекалено много масло.  

 Разгледайте елементите внимателно 
на светлина. Сглобете ги отново, ако 
нямат дупки и разкъсвания. 

 

 

 
 

Горивен филтър 
За обслужване на горивния филтър, 
следвайте указанията по-долу: 

 Затворете вентила за гориво и свалете 
филтъра.  

 Почистете филтъра с разтворител. 

 Поставете уплътнителния пръстен и 
филтъра. 

 Затегнете филтъра до 4 N.m. 

 
 
  

ЕЛЕМЕНТ ОТ 

ПЯНА 

КАПАК НА ВЪЗДУШНИЯ 

ФИЛТЪР 

ХАРТИЕН 

ЕЛЕМЕНТ 

ГАЙКА  ДВУЕЛЕМЕНТЕН ТИП 

КРИЛЧАТА 

ГАЙКА 

КРИЛЧАТА 

ФИЛТЪРНА ЧАША 

УПЛЪТНИТЕЛЕН 

ПРЪСТЕН 
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Свещ 
За обслужване на свещта, следвайте 
указанията по-долу: 

 Огледайте свещта. Изхвърлете я, ако 
изолаторът е пукнат или нащърбен. 

 Почистете нагара и другите 
наслоявания с твърда телена четка.  

 Измерете разстоянието между 
електродите с дебеломер. Ако е 
необходимо, регулирайте разстоянието 
като огъвате страничния електрод. 

 Уверете се, че уплътнителната шайба е 
в добро състояние; сменете свещта, ако 
е необходимо. 

 Завийте свещта първо на ръка, за да се 
уверите, че шайбата е застанала 
правилно и след това затегнете с гаечен 
ключ (затегнете с половин оборот 
повече, ако поставяте нова свещ), за по-
добро притискане на уплътнителната 
шайба. Ако използвате старата свещ, 
затегнете 1/8 – 1/4 оборот след като 
свещта застане на мястото си. 

 

 

 

Горивна линия 
За обслужване на горивната линия, 
следвайте указанията по-долу: 

 Източете горивото в подходящ 
контейнер и свалете резервоара за 
гориво.  

 Откачете горивната линия и отвийте 
горивния филтър от резервоара.  

 Почистете филтъра с разтворител и 
проверете дали мрежата на филтъра не 
е повредена.  

 Поставете уплътнителния пръстен на 
филтъра и го монтирайте отново. 
Затегнете филтъра до 2 N.m. След 
монтаж проверете за течове.  

 

 

 
Допълнителна поддръжка 
За допълнителна поддръжка се свържете с най-близкия до вас сервизен център.  
  

РАЗСТОЯНИЕ 

СТРАНИЧЕН ЕЛЕКТРОД 

ТЕЛЕНА ЧЕТКА 

УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 

ГОРИВЕН ФИЛТЪР 

СЪЕДИНИТЕЛНА ГАЙКА 

НА ГОРИВЕН ФИЛТЪР 
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7 НЕИЗПРАВНОСТИ: ПРИЧИНИ И РЕШЕНИЯ 
 

7.1 Процедура за откриване на причината за неизправност 
 
В случай на проблем по време на работа, изключете машината. Всички интервенции по машината, с 

изключение на описаните в предходния раздел, се извършват само от квалифициран техник.  

 

7.2 Насоки за отстраняване на неизправности 
 

Проблем Възможна причина Решение 

Трудно стартиране. Недостатъчно гориво. Напълнете резервоара с 
гориво. 

Горивният филтър е задръстен. Почистете горивния филтър. 

Повредена свещ. Проверете свещта. 

По-сериозна повреда. Свържете се с най-близкия 
сервизен център. 

Двигателят няма мощност. Въздушният филтър е 
задръстен. 

Почистете или сменете 
въздушния филтър. 

По-сериозна повреда. Свържете се с най-близкия 
сервизен център. 
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7.3 Отдел Обслужване на клиенти 
 
При поръчка на резервни части, посочвайте следните данни: 

 Сериен номер (7-цифрен) 

 Код на частта 

 Точно наименование 

 Необходим брой части 

 Адрес на доставка 

 Посочвайте ясно начина на доставка като например „Експресно“ или „С въздушен транспорт“. Без 
конкретни указания ние ще изпратим частите по избран от нас начин, който не винаги е най-
бързият.  

 
Точните указания ще предотвратят проблемите и грешките при доставка.  
Ако не сте сигурни, изпратете ни повредената част. 
При гаранционен иск, частта винаги трябва да се връща за преглед.  
Резервни части за двигателя могат да се поръчат от производителя на двигателя или от негов 
дистрибутор, което често е по-бързо и по-евтино.  
 
Машината е произведена от  Saint-Gobain Abrasives S.A.  

190, Bd. J. F. Kennedy  
L- 4930 BASCHARAGE  
Grand-Duché de Luxembourg.  
Tel. : 00352-50401-1  
Fax : 00352- 50 16 33  
http://www.construction.norton.eu  
e-mail: sales.nlx@saint-gobain.com 
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За гаранционни искове и техническа помощ се обръщайте към местния дистрибутор, където можете 
също така да поръчате машини, резервни части и консумативи: 
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