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JAK KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA 

 
Niniejszy podręcznik został napisany, aby pomóc w bezpiecznym sterowaniu i 
obsłudze zacieraczki Pro-600. 
Ten podręcznik przeznaczony jest dla sprzedawców i operatorów Pro-600. 
 
Przedmowa 
 
Dział „Środowisko” zawiera instrukcje na temat tego, jak przeprowadzać recykling 
zużytego przyrządu w sposób przyjazny środowisku naturalnemu. 
 
Dział „Opis Maszyny” pomaga w zaznajomieniu się z rozmieszczeniem i funkcjami 
sterowania poszczególnych elementów obsługi maszyny. 
 
Dział „Zalecenia Bezpieczeństwa” oraz „Zdrowie i Bezpieczeństwo” wyjaśnia, 
jak użytkować maszynę, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo 
ogólnospołeczne. 
 
„Procedura Start i Stop” objaśni uruchamianie i zatrzymywanie zacieraczki. 
 
Przewodnik „Wykrywanie i Usuwanie Usterek” okaże się pomocny w przypadku, 
gdy będziesz mieć problem z zacieraczką. 
 
Dział „Obsługa i Konserwacja” jest po to, aby pomóc Ci w ogólnym utrzymaniu 
oraz obsłudze Twojej zacieraczki. 
 
Dział „Lista i schemat części składowych” przedstawia szczegółowo części 
składowe zacieraczki wraz z ich numerami katalogowymi, co pomocnym jest w 
pracach konserwacyjno-naprawczych i zamawianiu części zamiennych. 
 
Dział „Gwarancja” określa charakter objęcia gwarancją i procedurę reklamacyjną. 
 
Dział „Deklaracja Zgodności” przedstawia normy, na podstawie których maszyna 
została wykonana. 
 
Wytyczne odnośnie zapisów. 
Tekst w niniejszym podręczniku, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest 
przedstawiony w sposób następujący: 
 
 

Urządzenie może stanowić zagrożenie. Istnieje ryzyko uszkodzenia 
maszyny lub zranienia operatora, jeżeli procedury nie są 
przeprowadzane w sposób właściwy. 
 
 
 
Istnienie możliwość zagrożenia życia operatora. 

 

!
UWAGA

!
OSTRZEŻENIE
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UWAGA 

 
 

Przed obsługą i przeprowadzaniem konserwacji tej maszyny NALEŻY 
PRZECZYTAĆ I PRZESTUDIOWAĆ niniejszy podręcznik. 

 
Należy WIEDZIEĆ jak bezpiecznie wykorzystywać regulację urządzenia i jak należy 
dokonywać bezpiecznej jego konserwacji. 
(Notabene: należy się upewnić, czy wiadomo, jak wyłączyć maszynę już przed jej 
włączeniem na wypadek wystąpienia problemów.) 
ZAWSZE nosić lub używać odpowiednich elementów ochrony osobistej. 
Jeżeli masz JAKIEKOLWIEK PYTANIA na temat bezpiecznego używania i 
konserwacji tego urządzenia, ZAPYTAJ NASZEGO KIEROWNIKA NADZORU LUB 
SKONTAKTUJ SIĘ Z GRUPĄ BELLE. +48 46 814 40 91; 92 
 

SPIS TREŚCI 
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PORADNIK WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK............................................. 11 
OBSŁUGA I KONSERWACJA.................................................................................. 12 
CZĘŚCI ZAMIENNE................................................................................................. 13 
ZESPÓŁ GŁÓWNY – MODEL BENZYNOWY.......................................................... 14 
ZESPÓŁ GŁÓWNY – MODEL ELEKTRYCZNY....................................................... 16 
ZESPÓŁ RAMION I DYSKU..................................................................................... 19 
ZESPÓŁ NAPĘDU – HONDA................................................................................... 21 
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ZESPÓŁ ROZRUSZNIKA......................................................................................... 24 
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Grupa Belle zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia bez 
wcześniejszego poinformowania. 
 
 
 



 4 Podręcznik użytkownika Pro-600
 

 
OPIS MASZYNY 

 

 
 
1. Włącznik / wyłącznik silnika. 7. Dźwignia blokady uchwytu. 
2. Zbiornik paliwa. 8. Pokrętło nachylenia łopatek. 
3. Obudowa filtra powietrza. 9. Osłona pasa napędowego. 
4. Wydech spalin. 10. Pierścień ochronny. 
5. Dźwignia przepustnicy. 11. Filtr oleju silnikowego / bagnet. 
6. Wyłącznik.  
 

ŚRODOWISKO 
 

Bezpieczne usuwanie odpadów. 
Instrukcje ochrony środowiska naturalnego. 
Maszyna zawiera materiały wartościowe. Zużytą aparaturę i akcesoria 
umieszczaj w odpowiednich urządzeniach do recyklingu. 

 
Element składowy Materiał 
Uchwyt 
Osłona pasa napędowego 
Płyta nośna 
Końcówki uchwytu 
Silnik spalinowy * 
Silnik elektryczny * 
Przekładnia 
Części różne 

Stal 
Tworzywo ABS 
Stal 
Guma 
Aluminium i stal 
Stal i miedź 
Aluminium, stal, brąz fosforowy 
Stal i aluminium 

*) w zależności od modelu. 
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DANE TECHNICZNE 
 
Model Benzynowy Elektryczny 
Szerokość zacieraczki [mm] 600 600 
Wysokość zacieraczki [mm] 930 930 
Długość zacieraczki [mm] 1500 1500 
Ciężar zacieraczki [kg] 53 73 
Powierzchnia robocza [m2] 0.6 0.6 
Prędkość obrotowa [obr/min] 50 – 115 130 
Drgania przenoszone na ręce 
operatora [m/s2] 6.8 N/A 

Maks. czas pracy operatora 
[min] 81 N/A 

 
 
 

 
 

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA 
 
Dla bezpieczeństwa własnego i bezpieczeństwa wszystkich przebywających wokół 
należy przeczytać i upewnić się, czy się rozumie, następujące informacje nt. 
bezpieczeństwa. Operator jest odpowiedzialny za to, aby upewnił się, że w pełni 
rozumie, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie. W przypadku niepewności, co do 
bezpiecznego i właściwego użytkowania zacieraczki Pro-600 skonsultuj się ze 
swym kierownikiem nadzoru lub Grupą Belle. 
 

Niewłaściwa konserwacja może być niebezpieczna. Przed 
rozpoczęciem przeprowadzania wszelkich prac konserwacyjnych, 
serwisowania lub napraw należy przeczytać i zrozumieć niniejszy 
dział. 

 
• Urządzenie to jest ciężkie i nie może być podnoszone ręcznie w pojedynkę. 

Zatem, albo POPROŚ O POMOC albo użyj odpowiedniego sprzętu 
dźwignicowego. 

!
UWAGA
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• Ogródź miejsce przeprowadzania robót i utrzymuj współpracowników oraz 
osoby nieupoważnione w bezpiecznej odległości od miejsca pracy urządzenia. 

• Noś Sprzęt Ochrony Osobistej (SOO) w każdym miejscu, gdzie sprzęt ten jest 
przewidziany do użytku (patrz Zdrowie i Bezpieczeństwo). 

• Upewnij się, że potrafisz bezpiecznie wyłączyć urządzenie przed tym, jak 
dokonasz jego włączenia, na wypadek powstania problemów. 

• Zawsze wyłączaj silnik urządzenia przed jego transportowaniem, 
przemieszczaniem na miejscu robót oraz przed wykonywaniem czynności 
konserwacyjnych bądź naprawczych. 

• Podczas pracy silnik staje się bardzo gorący, zatem pozwól, aby silnik się 
ochłodził zanim zaczniesz go dotykać. Nigdy nie pozostawiaj silnika w ruchu 
bez jego dozoru. 

• Nigdy nie usuwaj ani nie naruszaj jakichkolwiek osłon, w które wyposażona jest 
maszyna, one są tu dla Twojej ochrony. Zawsze sprawdzaj osłony pod 
względem ich stanu technicznego i bezpieczeństwa. Jeżeli jakakolwiek z nich 
jest uszkodzona lub nie ma jej w ogóle, NIE UŻYWAJ ZACIERACZKI dopóki 
osłona ta nie zostanie wymieniona lub naprawiona. 

• Nie używaj maszyny, gdy jesteś chory, czujesz się zmęczony, lub też, gdy 
jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

 
Bezpieczeństwo Paliwowe 
 
 

Paliwo jest łatwopalne. Może spowodować obrażenia personelu lub 
uszkodzenia sprzętu. Zanim zaczniesz uzupełniać paliwo wyłącz 
silnik, zgaś wszelkie źródła otwartego ognia, nie pal tytoniu podczas 
uzupełniania paliwa w zbiorniku. Pamiętaj, aby zawsze wytrzeć 
rozlane paliwo. 

 
 
• Przed rozpoczęciem uzupełniania paliwa wyłącz silnik i pozwól, aby się 

ochłodził. 
• Podczas uzupełniania paliwa NIE pal tytoniu ani nie zezwalaj na obecność 

nieosłoniętych płomieni w tej strefie. 
• Każdy wyciek paliwa należy natychmiast zabezpieczyć przy użyciu piasku. Gdy 

wyciek nastąpi na ubranie, należy je zmienić. 
• Paliwo przechowuj w dopuszczonych, przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach, z dala od źródeł ognia i zapłonu. 
 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
 
Drgania. 
Niektóre drgania powstające podczas pracy zacieraczki przenoszone są przez 
uchwyt na ręce operatora maszyny. Zacieraczka Pro-600 Grupy Belle została 
specjalnie zaprojektowana tak, aby zmniejszyć poziom drgań przenoszonych na ręce 
i ramiona. Odnieś się do wymagań i danych technicznych, aby poznać poziomy 
drgań i czasów użytkowania maszyny (zalecany maksymalny, dzienny czas 
narażenia na działanie drgań). NIE przekraczaj maksymalnych czasów użytkowania 
maszyny. 
 

!
UWAGA
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SOO (Sprzęt Ochrony Osobistej). 
Należy nosić odpowiedni SOO podczas użytkowania urządzenia, np. Okulary 
Ochronne, Rękawice Ochronne, Nauszniki, Maski Przeciwpyłowe oraz Buty z 
ochraniaczami palców u nóg. Noś zawsze ubranie odpowiednie do pracy, jaką 
wykonujesz. Zwiąż z tyłu długie włosy oraz usuń biżuterię, która może dostać się w 
kontakt z poruszającymi się elementami urządzenia. 
 
Paliwo. 
Zapobiegaj dostawaniu się paliwa do przewodu pokarmowego i nie wdychaj oparów 
paliwa, unikaj także kontaktu paliwa ze skórą. Natychmiast wycieraj wszelkie 
rozpryski paliwa. Jeżeli paliwo dostało się do oczu, przepłucz je obfitą ilością wody i 
zasięgnij jak najszybciej porady medycznej. 
 
Opary spalin. 
 

Opary spalin tworzone przez to urządzenie są wysoce toksyczne 
i mogą być śmiertelne!!! 

 
 
 
Nie używaj zacieraczki z napędem spalinowym wewnątrz budynków, ani w 
pomieszczeniach zamkniętych; upewnij się, że obszar pracy jest odpowiednio 
wentylowany. 
Nie używaj zacieraczki z napędem elektrycznym na zewnątrz podczas złych 
warunków pogodowych, tj. deszcz, mżawka lub duża wilgotność powietrza. 
 

KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM 
Kontrola przed uruchomieniem. 
Należy przeprowadzić następującą Kontrolę przed uruchomieniem maszyny przed 
rozpoczęciem każdej sesji roboczej lub po każdych czterech godzinach pracy, w 
zależności od tego, co wystąpi pierwsze. W tym celu prosimy się odnieść do działu 
obsługi celem uzyskania szczegółowych wskazówek. Jeżeli zostanie wykryte 
jakiekolwiek uszkodzenie to zacieraczka nie może być używana zanim usterka ta nie 
zostanie usunięta. 
1. Sprawdź gruntownie maszynę pod kątem występowania oznak uszkodzeń. 

Sprawdź, czy wszystkie elementy składowe są zamontowane i 
zabezpieczone. Szczególną uwagę zwróć na zabezpieczenie pasa 
napędowego, które jest założone pomiędzy silnikiem i przekładnią. 

2. Sprawdź przewody płynów technicznych urządzenia, zamknięcia otworów 
wlewowych i spustowych, upewnij się, że nie ma oznak jakichkolwiek 
wycieków. Wycieki muszą zostać zatrzymane i usunięte przed użyciem 
zacieraczki. 

3. Sprawdź poziom oleju w silniku i w razie konieczności uzupełnij go. 
4. Sprawdź poziom paliwa w zbiorniku i uzupełnij go, jeżeli zachodzi taka 

potrzeba. 
5. Sprawdź urządzenie pod kątem wycieków paliwa i oleju. 
 
 
 
 

!
OSTRZEŻENIE
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PROCEDRA START I STOP 
 

Nieprawidłowa konserwacja może być niebezpieczna. Przeczytaj i 
Zrozum ten dział przed dokonywaniem jakichkolwiek prac 
konserwacyjnych, obsługi i napraw. 

 
Silnik benzynowy Honda GX120. 
1. Otwórz kurek paliwa przez przesunięcie dźwigni zamykania i otwierania 

dopływu paliwa całkowicie do prawej strony. 
2. Gdy uruchamiasz zimny silnik, ustaw zawór dławiący na ON przez 

przesunięcie dźwigni dławika całkowicie do lewej strony. Gdy silnik jest 
ponownie uruchamiany ze stanu nagrzanego, manipulacja zaworem 
dławiącym zazwyczaj nie jest wymagana, chociaż jednak, jeżeli silnik oziębił 
się do pewnego stopnia, częściowe użycie dławika może okazać się 
konieczne. 

 
3. Przekręć przełącznik ON/OFF na silniku 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
do pozycji „I”. 

4. Ustaw przepustnicę w pozycji neutralnej 
przez przesunięcie dźwigni przepustnicy 
całkowicie w prawo. Nie uruchamiaj 
silnika na pełnej przepustnicy, gdyż 
zacieraczka zacznie pracować od razu 
w momencie uruchomienia silnika. 

5. Trzymając uchwyt stały rękojeści regulacyjnej jedną ręką, złap uchwyt linki 
startera drugą ręką. Wyciągnij starter, aż poczujesz opór silnika, po czym 
zwolnij linkę, tak aby zwinęła się powoli. Nie puszczaj jej nagle, tak że 
rękojeść uderza o obudowę silnika. 

6. Uważając, aby nie wyciągać linki startera całkowicie (do oporu), ciągnij 
energicznie jej uchwyt. 

7. Powtarzaj te czynności, dopóki silnik nie zapali. 
8. Gdy silnik zapala stopniowo, ustaw dźwignię dławika w pozycji OFF przez 

przesunięcie jej w prawo. 
9. Gdy silnik po kilku próbach nadal odmawia odpalenia, postępuj zgodnie z 

informacjami dotyczącymi wykrywania usterek w Poradniku Wykrywania i 
Usuwania Usterek. 

10. Zacieraczki Grupy Belle serii „Pro-600” są wyposażone w sprzęgło 
bezwładnościowe, co umożliwia silnikowi jego bieg w stanie jałowym bez 
napędzania łopatek. Praca łopatek rozpocznie się po przesunięciu dźwigni 
obrotów w położenie odpowiadające wyższym niż jałowe obrotom. 

11. W celu zatrzymania silnika ustaw przepustnicę w pozycji neutralnej i przekręć 
przełącznik ON/OFF na silniku do pozycji „0” przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara. 

12. Zakręć zawór paliwa. 
 
Silnik elektryczny 
1. Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do odpowiedniego źródła 

zasilania. 
2. Upewnij się, że włącznik / wyłącznik silnika ustawiony jest w położeniu „I”. 

przepustnica
dławik 
zawór paliwa
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3. Naciśnij zielony przycisk rozrusznika, aby uruchomić silnik. 
4. Jeżeli silnik nie uruchamia się po kilku próbach, odwołaj się do Przewodnika 

Wykrywania i Usuwania Usterek. 
5. Aby zatrzymać urządzenie, przestaw włącznik / wyłącznik silnika w położenie 

„O”. 
 

PRACA ZACIERACZKI 
 
Praca z zacieraczką. 
Prowadzenie zacieraczki po powierzchni jest bardzo proste. Stań w pozycji operatora 
przed uchwytem, upewnij się, że stoisz stabilnie na obydwu nogach i powoli przesuń 
dźwignię obrotów do wymaganej prędkości. 
Naciśnij uchwyt (w dół) – zacieraczka przemieści się w prawo. 
Podnieś uchwyt – zacieraczka przemieści się w lewo. 
Przechyl uchwyt lekko w prawo – zacieraczka zacznie przemieszczać się do przodu. 
Przechyl uchwyt lekko w lewo – zacieraczka zacznie przemieszczać się do tyłu. 
Trzymając uchwyt w położeniu neutralnym utrzymujesz zacieraczkę w miejscu. 
 
Przygotowanie powierzchni betonowej. 
Użycie mechanicznej lub ręcznej listwy wibracyjnej do wyrównania betonu zapewni 
powierzchni odpowiedni stopień zagęszczenia i najlepszy stan wyjściowy do pracy 
wykończeniowej. 
Pamiętaj, że nieprawidłowo wyrównane powierzchnie nie dają się wykończyć za 
pomocą urządzenia „pływającego” typu zacieraczki. 
 
Flotacja zacieraczki. 
Przed rozpoczęciem tego typu pracy, upewnij się, że dysk został prawidłowo 
przymocowany na łopatkach. Zwróć uwagę, że jeśli łopatki obracają się zgodnie z 
kierunkiem wskazówek zegara, dysk powinien być zamontowany również zgodnie z 
tym kierunkiem. Betonowa powierzchnia będzie gotowa do wykończenia dyskiem, 
jeżeli obcas buta pozostawia 2-3 mm odcisk. Po flotacji i wyschnięciu, kiedy but 
pozostawia tylko nieznaczny odcisk, powierzchnia jest gotowa do pracy 
wykończeniowej. Ramy czasowe tych czynności zależą od warunków pogodowych. 
Po każdym etapie prac, silnik urządzenia należy zatrzymać. 
Nigdy nie pozostawiaj zacieraczki z włączonym silnikiem, zwłaszcza z 
zamontowanym dyskiem, kiedy beton jest względnie miękki. Biorąc pod uwagę 
ciężar zacieraczki, jej pozostawienie w miejscu na obrabianej powierzchni może 
spowodować lokalne uszkodzenie powierzchni. 
 

 
Nigdy nie podnoś zacieraczki z pierścień ochronny. 
Zacieraczkę podnosi się za zamontowany na niej hak. 
 
 

 
Praca wykończeniowa. 
Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych po flotacji, należy w pierwszej 
kolejności zdemontować dysk i oczyścić łopatki, ramiona łopatek oraz pierścień 
ochronny z pozostałości cementu/betonu, które odłożyły się podczas flotacji. 

!
UWAGA
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Zwiększ nachylenie łopatek do 10 mm do pierwszego przejścia wykańczającego, 
następne przejścia wykonuj za każdym razem zwiększając nachylenie. Kontynuuj 
pracę wykańczającą do momentu uzyskania wymaganego stanu powierzchni. Czas 
przerwy pomiędzy kolejnymi przejściami zależy od warunków pogodowych oraz 
proporcji zawartości cementu i wody w betonie. Jeżeli zauważysz, że niektóre części 
powierzchni betonu schną szybciej niż inne, rozprowadź na nich niewielką ilość wody 
za pomocą pędzla, co ułatwi ich wykończenie. Pamiętaj, aby w takich miejscach 
prowadzić zacieraczkę ze szczególną ostrożnością, ponieważ będzie wykazywać 
tendencje do ślizgania się na wodzie. Upewnij się, że jesteś w stanie zapanować nad 
urządzeniem na całej powierzchni roboczej. 
 
Regulacja pochylenia. 
Pokrętło pochylenia łopatek znajduje się w łatwo dostępnym dla operatora miejscu. 
Możliwość ustawień nachylenia jest nieograniczona i może zostać wykonana 
zawsze, kiedy zachodzi taka potrzeba. Podczas pracy wykończeniowej szybkość 
schnięcia powierzchni może różnić się pomiędzy poszczególnymi obszarami; można 
wtedy dostosować nachylenie łopatek odpowiednio do potrzeb, w trakcie pracy. 
 
Czyszczenie zacieraczki. 
Zacieraczka musi być czyszczona każdorazowo po pracy, aby zapobiec zasychaniu 
odłożonego cementu na jej elementach. Pamiętaj, że zaschnięty cement / beton jest 
bardzo trudny do usunięcia. 
 
Zmiana łopatek. 
Upewnij się, że świeca zapłonowa (model spalinowy) lub zasilanie (model 
elektryczny) jest odłączone, zanim przystąpisz do zmiany łopatek. 
Ustaw zacieraczkę na równym podłożu. Ustaw nachylenie łopatek tak, że będą one 
spoczywać płasko na podłożu. 
 
 

Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmieniania łopatek. 
Podczas pracy łopatki ulegają zużyciu w ten sposób, że ich 
krawędzie stają się ostre jak noże. Dla własnego bezpieczeństwa, 
zmieniając łopatki noś grube rękawice ochronne, aby uniknąć 
skaleczenia rąk. 

 
Odkręć śruby i zdejmij podkładki zabezpieczające na każdym z ramion zacieraczki. 
Zanim zamontujesz inne łopatki, oczyść zacieraczkę z cementu (spód i boki). 
Zakładając łopatkę pamiętaj, aby krawędź zacierająca łopatki była za ramieniem 
zacieraczki. Załóż podkładki zabezpieczające i dokręć śruby na ramionach 
zacieraczki. 
 
Odpowiedzialność. 
Grupa Belle nie ponosi odpowiedzialności za możliwe obrażenia u operatorów i/lub 
uszkodzenia sprzętu i/lub innego mienia, które powstały w wyniku niezgodnego z 
przeznaczeniem lub nieprawidłowego wykorzystania zacieraczki, bądź w wyniku 
nieprzestrzegania zaleceń/ostrzeżeń zawartych w niniejszym podręczniku 
użytkownika! 
 

!
UWAGA
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PORADNIK WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK 

 
Problem Przyczyna Środek zaradczy 
Silnik nie uruchamia się. Brak paliwa. Uzupełnij poziom paliwa. 
 Wyłącznik silnia w położeniu 

„OFF”. 
Przestaw wyłącznik silnika, uruchom 
silnik 

 Świeca zapłonowa zalana. Osusz świecę i fajkę, wyreguluj szczerbę 
świecy. 

 Silnik zimny. Zamknij dławik (ssanie) 
 Silnik zalany. Honda: otwórz dławik, otwórz 

maksymalnie przepustnicę, pociągnij 
linkę rozrusznika aż silnik odpali. 

 Przewód zasilania odłączony. Podłącz przewód. 
Silnik ciągle nie 
uruchamia się. 

Poważna usterka. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub Grupą 
Belle. 

   
Zacieraczka pozostawia 
wiry na powierzchni, 
zaciąga beton lub 
wyrzuca go. 

Wałek uszkodzony. Wymień wałek. 

 Łopatki / ramiona zacieraczki 
zgięte. 

Sprawdź i wymień, co potrzeba. 

 Łopatki nieprawidłowo 
zamontowane. 

Sprawdź ustawienie i wyreguluj łopatki. 

 Zamontowane łopatki mają 
różne rozmiary. 

Zamontuj łopatki tego samego rozmiaru. 

 Łopatki są zużyte. Załóż nowe łopatki. 
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OBSŁUGA I KONSERWACJA 

Zacieraczki Pro-600 produkowane przez Grupę Belle są zaprojektowane tak, aby 
zapewnić bezawaryjną pracę na wiele lat. Ważnym jest jednak, aby regularnie 
przeprowadzać opisaną w niniejszym dziale konserwację urządzenia. Zaleca się, aby 
wszystkie ważniejsze prace konserwacyjne i naprawy były przeprowadzane przez 
autoryzowanego dealera Grupy Belle. Zawsze stosuj wyłącznie oryginalne części 
zamienne Grupy Belle; używanie nieautentycznych części może doprowadzić do 
unieważnienia Twojej gwarancji. 
Przed dokonywaniem jakiejkolwiek konserwacji maszyny zatrzymaj silnik. W 
przypadku maszyny z silnikiem benzynowym rozłącz przewód wysokiego npięcia od 
korpusu świecy zapłonowej. W przypadku maszyny z silnikiem wysokoprężnym, 
upewnij się, że wyłącznik silnika znajduje się w położeniu STOP. 
Zawsze ustawiaj maszynę na poziomym podłożu dla zapewnienia 
prawidłowego odczytu poziomów płynu. Stosuj wyłącznie zalecane oleje (patrz 
tabela na następnej stronie). 
 

Praca okresowa. 
Jeżeli zacieraczka jest używana po raz pierwszy, olej silnikowy należy wymieniać po 
pierwszym uruchomieniu w regularnych odstępach czasu (w celu uzyskania 
szczegółów patrz instrukcja silnika). Naciąg pasa napędowego należy sprawdzać co 
4 godziny. 
 
Rutynowa konserwacja co 4 godz.  

codziennie 
po I miesiącu 
co 20 godz. 

co 3 miesiące 
co 50 godz. 

co 6 miesięcy 
co 100 godz. 

Olej 
silnikowy 

Sprawdź 
poziom     

 Wymień     
Filtr 
powietrza Sprawdź stan     

 Oczyść lub 
wymień     

Świeca 
zapłonowa 

Sprawdź i 
oczyść     

Pas 
napędowy 

Sprawdź 
naprężenie     

 
Pas napędowy 
Zdejmij osłonę pasa napędowego i sprawdź naprężenie pasa lekkim naciskiem palca 
na górną część pasa, blisko środka pomiędzy napędem silnika a kołem pasowym 
wibratora. Pas powinien odchylić się o około 5 mm do 10 mm. Jeżeli naprężenia 
pasa wymaga regulacji, poluzuj dostatecznie cztery śruby montażowe silnika, aby 
umożliwić przesunięcie silnika. Wyreguluj pozycję silnika przez obrót pasa zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia naprężenia pasa, przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara w celu jego zmniejszenia. Po ustawieniu naprężenia 
ponownie dokręć śruby montażowe silnika i sprawdź naprężenie pasa po raz drugi. 
Na końcu załóż z powrotem osłonę pasa napędowego upewniając się, że jest 
zamontowana prawidłowo i bezpiecznie. 
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Typ i ilość oleju / paliwa, typ świecy zapłonowej. 
 
 Typ oleju Ilość (L) Typ paliwa Ilość (L) Typ świecy Przerwa m. 

elektrodami
Honda GX 
120 

S.A.E. 
10W30 

0,6 Bezołowiowa 2,6 BM6ES lub 
BMR6EA 

0,6 – 0,7 
mm 

Przekładnia EP90 0,6 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
 

CZĘŚCI ZAMIENNE 
 
Odwołaj się do widoku zespołu rozebranego, pokazującego wzajemne położenie 
części oraz do listy części zamiennych. Zamawiając części zamienne przygotuj 
następujące informacje: 
1. Typ urządzenia i numer modelu. 
2. Numer części (nie numer części na rysunku, numer z listy części). 
3. Właściwy adres, pod który należy wysłać części. 
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ZESPÓŁ GŁÓWNY – MODEL BENZYNOWY 
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Lp. Numer części Opis części Ilość 
1 140.60.726 Zespół kontroli nachylenia łopatek 1 
2 140.90.025 Pokrętło ręczne 1 
3 06.1.018 Przetyczka osiowa 1 
4 140.60.028 Dysk łożyska 2 
5 140.90.029 Tulejka 1 
6 140.60.685 Prowadnik 1 
7 140.60.026 Łożysko oporowe 1 
8 07.0.068 Wkręt z łbem gniazdowym 1 
9 8/10003 Nakrętka M10 3 
10 140.60.986 Pręt wiążący M10 x 230 1 
11 140.60.706 Mocowanie regulacji otwarcia przepustnicy 1 
12 140.60.753 Śruba z łbem wpuszczanym 4 
13 140.60.933 Płytka montażowa 1 
14 140.60.375 Wkręt z łbem gniazdowym 1 
15 140.60.934 Przekładnia – komplet 1 
16 140.60.984 Mocowanie widełek – prawe 1 
17 140.60.713 Widełki 1 
18 140.60.985 Mocowanie widełek – lewe 1 
19 140.60.671 Pierścień ustalający 2 
20 140.60.672 Ośka widełek 1 
21 7/8012 Śruba ustalająca M8 x 25 2 
22 4/8003 Podkładka sprężysta M8 2 
23 8/8001 Nakrętka M8 2 
24 140.60.697 Kołek gwintowany 4 
25 140.60.658 Zacisk jarzma 1 
26 140.60.657 Jarzmo 1 
27 4/1003 Podkładka sprężysta M10 4 
28 8/10003 Nakrętka M10 4 
29 00.0.158 Śruba M8 x 110 1 
30 8/8008 Śruba M8 Nyloc 1 
31 140.60.754 Wąż zbrojony 1 
32 140.60.723 Wąż zbrojony 1 
33 140.90.669 Manetka 2 
34 137.90.823 Przewód manetki 2200 mm 1 
35 140.90.667 Końcówka uchwytu 2 
36 140.60.988 Uchwyt 1 
37 137.90.930 Przewód manetki 900 mm 1 
38 140.60.280 Dźwignia przepustnicy 1 
39 140.90.282 Śruba z łbem wpuszczanym 2 
40 140.60.824 Linka gazu Honda 1 
41 8/10006 Nakrętka M10 Nyloc 2 
42 140.60.821 Dźwignia 1 
43 140.60.822 Pokrętło 1 
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ZESPÓŁ GŁÓWNY – MODEL ELEKTRYCZNY 
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Lp. Numer części Opis części Ilość 
1 140.60.282 Śruba 2 
2 140.60.354 Nakrętka Nyloc 4 
3 140.60.352 Podkładka 4 
4 140.60.776 Płytka montażowa gniazdka 1 
5 140.60.352 Podkładka 4 
6 140.60.779 Śruba 4 
7 140.60.906 Przewód manetki 2 
8 140.60.731 Szpachla 1 
9 140.60.988 Uchwyt górny 1 
10 140.60.667 Końcówka uchwytu 2 
11 140.60.782 Manetka 2 
12 140.60.891 Rozrusznik – komplet 1 
13 140.60.729 Nakrętka Nyloc 4 
14 140.60.921 Zacisk górny 2 
15 140.60.922 Zacisk dolny 2 
16 140.60.822 Pokrętło 1 
17 140.60.821 Dźwignia blokująca 1 
18 140.60.035 Nakrętka 2 
19 140.60.165 Nakrętka 2 
20 140.60.050 Przeciwnakrętka 1 
21 140.60.986 Pręt regulacji wysokości 1 
22 140.60.165 Nakrętka 1 
23 140.60.666 Wkręt dociskowy 1 
24 140.60.988 Dolna część uchwytu 1 
25 140.60.119 Klin napędu 1 
26 140.60.302 Tulejka stożkowa 1 
27 140.60.820 Koło pasowe 1 
28 140.60.057 Śruba ustalająca 2 
29 140.60.047 Podkładka elastyczna 2 
30 140.60.784 Mocowanie osłony pasa napędowego 1 
31 140.60.691 Osłona pasa napędowego 1 
32 140.60.099 Podkładka płaska 2 
33 140.60.468 Podkładka elastyczna 2 
34 140.60.057 Śruba ustalająca 2 
35 140.60.302 Tulejka stożkowa 1 
36 140.60.693 Koło pasowe napędzane 1 
37 140.60.711 Klin napędzany 1 
38 140.60.612 Pasek klinowy 1 
39 140.60.145 Podkładka płaska 4 
40 140.60.165 Nakrętka 4 
41 140.60.138 Śruba z łbem walcowym z gniazdem 1 
42 140.60.657 Jarzmo 1 
43 140.60.058 Zacisk jarzma 1 
44 140.60.697 Kołek gwintowany 4 
45 140.60.006 Podkładka płaska 4 
46 140.60.005 Podkładka elastyczna 4 
47 140.60.060 Śruba ustalająca 4 
48 140.60.985 Mocowanie widełek – lewe 1 
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Lp. Numer części Opis części Ilość 
49 140.60.672 Ośka widełek 1 
50 140.60.671 Pierścień ustalający 2 
51 140.60.785 Mocowanie silnika – część przednia 1 
52 140.60.787 Śruba 4 
53 140.60.786 Mocowanie silnika – tył 1 
54 140.60.709 Kołek gwintowany silnika 4 
55 140.60.753 Śruba 4 
56 140.60.654 Uchwyt 1 
57 140.60.933 Płyta podstawowa 1 
58 140.60.005 Podkładka elastyczna 2 
59 140.60.004 Śruba 2 
60 140.60.929 Dystansownik 1 
61 140.60.934 Przekładnia – komplet 1 
62 140.60.984 Mocowanie widełek – prawe 1 
63 140.60.713 Widełki 1 
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ZESPÓŁ RAMION I DYSKU 
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Lp. Numer części Opis części Ilość 
1 140.60.681 Łożysko oporowe 1 
2 140.60.652 Łożysko 1 
3 140.60.656 Pierścień ustalający 1 
4 140.60.655 Pierścień ustalający 1 
5 140.60.689 Łożysko 1 
6 140.60.651 Łożysko 1 
7 140.60.678 Dysk obrotowy 1 
8 140.60.872 Tarcza dociskowa 1 
9 140.60.871 Wałek napędowy 1 
10 140.60.663 Klin M6 x 25 1 
11 140.60.1153 Koło zacieraczki 1 
12 140.60.920 Podkładka 6 
13 07.0.025 Śruba ustalająca M8 x 25 1 
14 140.60.870 Podkładka dźwigni 6 
15 140.60.916 Uszczelka olejowa 6 
16 140.60.1154 Pierścień stabilizujący 1 
17 140.60.927 Dysk 1 
18 140.60.1108 Łopatka 6 
19 03.0.019 Wkręt dociskowy z gniazdem M8 x 16 6 
20 140.60.876 Ramię zacieraczki 6 
21 4/6005 Podkładka elastyczna M6 12 
22 02.0.018 Wkręt dociskowy M6 x 35 12 
23 8/8001 Nakrętka M8 6 
24 140.60.918 Wkręt M8 x 20 6 
25 8/8001 Nakrętka M8 6 
26 03.0.008 Wkręt dociskowy M8 x 20 6 
27 8/8001 Nakrętka M8 6 
28 03.0.008 Wkręt dociskowy M8 x 20 6 
29 140.60.664 Klin M8 x 7 x 50 1 
30 140.60.665 Pas napędowy 1 
 



 21 Podręcznik użytkownika Pro-600
 

 
ZESPÓŁ NAPĘDU – HONDA 

 

 
 

140.60.694 SPRZĘGŁO 
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Lp. Numer części Opis części Ilość 
1 29.1.149 Silnik Honda GX120 1 
2 8/8001 Nakrętka M8 4 
3 4/8003 Podkładka elastyczna M8 4 
4 4/8006 Podkładka płaska M8 4 
5 04.0.018 Kołek gwintowany 4 
6 06.3.001 Klin 6 x 6 x 33 1 
7 03.0.024 Wkręt dociskowy M6 x 16 1 
8 140.60.693 Dolne koło pasowe 1 
9 11.4.090 Pas napędowy 1 
10 4/6001 Podkładka płaska M6 2 
11 4/6005 Podkładka elastyczna M6 2 
12 02.0.011 Śruba ustalająca M6 x 12 2 
13 140.60.691 Osłona pasa napędowego 1 
14 02.3.020 Śruba ustalająca 5/16” x 1” UNF 1 
15 4/8003 Podkładka M8 1 
16 05.3.062 Podkładka płaska M8 1 
17 140.90.694 Sprzęgło 1 
18 06.8.001 Klin 1 
19 07.0.126 Śruba z łbem wpuszczanym M8 x 12 2 
20 140.60.708 Mocowanie osłony pasa napędowego 1 
21 140.60.722 Pierścień ustalający 1 
22 140.60.721 Korpus sprzęgła 1 
23 140.60.752 Łożysko 2 
24 140.60.719 Sprężyna sprzęgła 3 
25 140.60.718 Obciążnik 3 
26 140.60.728 Korpus napędu 1 
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ZESPÓŁ PRZEKŁADNI 

 

 
 
Lp. Numer części Opis części Ilość 
1 140.60.1000 Korek gwintowy 1 
2 140.60.1001 Pierścień ustalający 1 
3 140.60.1002 Pierścień uszczelniający 1 
4 140.60.1003 Łożysko 1 
5 140.60.1010 Obudowa przekładni (NVR 63) 1 
6 140.60.999 Uszczelka olejowa 1 
7 140.60.1008 Łożysko 1 
8 140.60.1009 Koło zębate – brąz (NVR 63) 1 
9 140.60.1008 Łożysko 1 
10 140.60.1004 Uszczelka pierścieniowa pokrywy obudowy 1 
11 140.60.1006 Pokrywa obudowy (NVR 63) 1 
12 07.0.007 Śruba z łbem walcowym z gniazdem M8 x 16 8 
13 140.60.999 Uszczelka olejowa 1 
14 140.60.735 Przekładnia ślimakowa (NVR 63) 1 
15 140.60.711 Klin 6 x 6 x30 1 
16 140.60.262 Łożysko 1 
17 140.60.1007 Uszczelka pierścieniowa 1 
18 140.60.1011 Pokrywa boczna (NVR 63) 1 
19 07.0.007 Śruba z łbem walcowym z gniazdem M8 x 16 6 
20 140.60.999 Uszczelka olejowa 1 
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ZESPÓŁ ROZRUSZNIKA 

 

 
 
Lp. Numer części Opis części Ilość 
1 140.60.894 Pokrywa 1 
2 140.60.952 Zespół przewodów manetki 1 
3 140.60.836 Dławik 1 
4 140.60.896 Przycisk STOP 1 
5 140.60.898 Włącznik 1 
6 140.60.895 Obudowa 1 
8 140.60.893 Dławik 1 
9 140.60.951 Zespół przewodów wtyczki zasilania 1 
10 140.60.923 Wtyczka zasilania 1 
11 140.60.906 Zespół przewodów 1 
12 140.60.836 Dławik 1 
13 140.60.893 Dławik 1 
14 140.60.950 Zespół przewodów silnika 1 
15 140.60.902 Komponent elektryczny 1 1 
16 140.60.901 Komponent elektryczny 2 1 
17 140.60.993 Komponent elektryczny 3 1 
18 140.60.900 Komponent elektryczny 4 1 
19 140.60.903 Płytka obwodów drukowanych 1 
20 140.60.931 Śruba 4 
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GWARANCJA 

 
Nowa Zacieraczka Pro-600 wyprodukowana przez Grupę Belle jest objęta gwarancją 
dla pierwotnego nabywcy przez okres jednego roku (12 miesięcy) od pierwotnej daty 
zakupu. 
 
Gwarancja Grupy Belle obejmuje błędy w konstrukcji, materiałach i jakości 
wykonania. 
Następujące elementy nie są objęte gwarancją Grupy Belle: 
1. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zrzuceniem lub 

temu podobnym uszkodzeniem wywołanym lub będącym wynikiem nie 
zastosowania się do wskazanej kolejności założenia, zasady działania lub 
instrukcji konserwacji przez użytkownika. 

2. Zmiany przyłączenia i naprawy wykonane przez osoby spoza Grupy Belle lub 
osoby inne niż jej uznani przedstawiciele handlowi. 

3. Koszt transportu i przesyłek do i od Grupy Belle lub jej uznanych 
przedstawicieli handlowych celem naprawy bądź oceny technicznej 
jakichkolwiek z maszyn, niebędących podstawą do roszczenia 
gwarancyjnego. 

4. Koszty materiałowo-robocze odnawiania, naprawy i wymiany elementów 
składowych w związku z ich zwykłym zużyciem. 

 
Następujące elementy składowe nie są objęte gwarancją: 
- pasy napędowe, 
- filtry powietrza silnika, 
- silnikowe świece zapłonowe. 
 
Grupa Belle i/lub jej uznani przedstawicie handlowi, dyrektorzy, pracownicy lub firmy 
ubezpieczeniowe nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa lub inne 
uszkodzenia, straty i wydatki powstałe w związku lub będące skutkiem niemożności 
użytkowania maszyny w określonym przez siebie celu. 
 
Roszczenia Gwarancyjne. 
Wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji należy najpierw kierować do Działu 
Obsługi Gwarancji firmy Grupa Belle telefonicznie, poprzez faks, pocztą 
elektroniczną lub też pisemnie. 
 
Adres, na jaki należy kierować roszczenia gwarancyjne: 
 
Belle Poland Sp. z o.o. 
ul. Mszczonowska 36 
96-200 Rawa Mazowiecka 
POLSKA 
 
tel.: +48 46 814 40 91; 92 
fax: +48 46 814 47 00 
info@belle-poland.com.pl 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
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. . / . . / . . 
 
Producent: Belle Group Sheen UK 
  Errut Products Ltd., 
  Sheen, Nr.Buxton, Derbyshire 
  SK17 0EU. UK 
 
Niniejszym oświadczamy, iż wymienione poniżej urządzenie mechaniczne 
odpowiada wszystkim stosowanym postanowieniom Dyrektywy Kompatybilności 
Urządzeń Mechanicznych oraz Krajowym Przepisom i Regulacjom Prawnym 
przyjmującym tą Dyrektywę. Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji bez uzyskania 
uprzedniej zgody niżej podpisanego skutkuje pozbawieniem niniejszej deklaracji 
mocy prawnej. 
 

TYP:  

ZNAK FABRYCZNY: Pro-600 

MODEL Pro-600 

KOD:  

NR WYROBU:  

DATA PRODUKCJI:  
 
Odpowiednie Normy Zharmonizowane: 
 
EN 292 Część 1 : 1991 –  Bezpieczeństwo Urządzeń Mechanicznych – Pojęcia 

podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1 – 
Terminologia podstawowa, metodologia. 

EN 292 Część 2 : 1991 – Bezpieczeństwo Urządzeń Mechanicznych – Pojęcia 
podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 2 – 
Podstawy i wymagania techniczne. 

EN 500-4 : 1996 – Przenośne, konstrukcyjne maszyny drogowe – 
Bezpieczeństwo – Część 4 

 
Dyrektor Zarządzający 
 
podpis nieczytelny 
 



 28 Podręcznik użytkownika Pro-600
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Belle Poland Sp. z o.o. 
ul. Mszczonowska 36 
96-200 Rawa Mazowiecka 
POLSKA 
 
tel.: +48 46 814 40 91; 92 
fax: +48 46 814 47 00 
info@belle-poland.com.pl 
 
 
Belle Group Head Office 
Sheen, Nr.Buxton 
Derbyshire 
SK17 0EU GB 
 
tel.: +44(0) 1298 84606 
fax: +44(0) 1298 84621 
sales@belle-group.co.uk 
www.bellegroup.com 


