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Uwaga: (Uwaga ta ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do silników stosowanych 
na terenie USA). Konserwacja, wymiana, naprawa urządzeń oraz systemów 
kontroli emisji może być przeprowadzona przez każdą firmę lub osobę 
zajmującą się naprawą silników nie przeznaczonych do trakcji. Jednakowoż, 
w celu uzyskania bezpłatnych napraw na warunkach oraz przy 
uwzględnieniu zastrzeżeń gwarancji udzielonej przez firmę Briggs & 
Stratton, każda czynność serwisowa związana z naprawą lub wymianą 
elementu mającego wpływ na kontrolę emisji, musi być dokonana przez 
dealera upoważnionego przez fabrykę. 

 

W jaki sposób posługiwać się zamieszczonymi w Instrukcji rysunkami: 
 

Oznaczenia    1 –  – odnoszą się do rysunków umieszczonych wewnątrz okładek 
 
Oznaczenia     1 - 13 – odnoszą się do elementów składowych silnika, przedstawionych na  

rysunku nr     1. 

Oznaczenia     1 - 9 – odnoszą się do elementów / działań przedstawionych na ilustracjach. 
 

Prosimy w tym miejscu odnotować, dla przyszłego użytku, model, typ oraz numer kodowy 

będącego w Państwa posiadaniu silnika  . 

 

W tym miejscu prosimy odnotować, dla przyszłego użytku, datę zakupu  . 

 

Informacje Techniczne 
 
WSKAŹNIKI MOCY: wskaźniki mocy dla poszczególnych modeli są pierwotnie opracowane, 
bazując na kodeksie J1940 (procedury dla wskaźników mocy oraz momentu obrotowego dla 
małych silników) (Nowelizacja 2002-05) SAE (Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacyjnych, 
Society of Automotive Engineers),. Biorąc pod uwagę zarówno szeroki wachlarz produktów, w 
których umieszczone są nasze silniki oraz rozmaitość kwestii środowiskowych, mających 
zastosowanie podczas eksploatacji sprzętu, może się tak zdarzyć, że zakupiony przez Państwa 
silnik, przy wykorzystaniu w napędzie jednostki sprzętu, nie osiągnie mocy znamionowej 
(rzeczywistej mocy „na miejscu”). Różnica ta może zostać spowodowana rozmaitymi 
czynnikami, włączając w to, lecz nie ograniczając się wyłącznie do tego: wysokość położenia 
miejsca zastosowania (nad poziomem morza), temperaturę otoczenia, ciśnienia barometryczne, 
wilgotność, jakość paliwa, jakość smarowania silnika, maksymalną regulowaną prędkość 
obrotową silnika, różnice w wykonaniu poszczególnych egzemplarzy silnika, rozwiązanie 
konstrukcyjne jednostki sprzętowej, w której dany silnik znalazł zastosowanie, sposób, w jaki 
silnik jest eksploatowany, sposób docierania silnika w celu zredukowania tarcia oraz stopień 
czystości komór spalania, regulację zaworów oraz gaźnika, a także inne czynniki. Związane z 
mocą osiągi mogą być również dopasowane, biorąc za podstawę porównanie z innymi, 
podobnymi silnikami mającymi podobne zastosowania i dlatego też nie koniecznie będą one 
zgodne z wartościami wynikłymi z zastosowania wyżej wymienionych kodeksów. 
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Elementy składowe silnika (patrz rysunek nr       ). 
      Silnik Model Typ   Kod 
  XXXXXX XXXX XX  XXXXXXXX 
 
      Dźwignia sterująca regulatora 
      Filtr powietrza. 

      Uchwyt linki rozruchu 

      Obudowa palca rozdzielacza 

      Tłumik / chwytacz iskier (o ile jest zastosowany). 

      Świeca zapłonu. 

      Membranowa pompka zastrzykowa. 

      Gaźnik. 

      Wlew paliwa 

      Zbiornik paliwa. 

      Koło zamachowe 

13 Wlew oleju / bagnet kontrolny poziomu oleju. 

 
Symbole oraz znaczenie zagrożeń. 

 

 

 
Ogień 

 

 

 
Eksplozja 

 

 
Toksyczne wyziewy 

 

 
Gorące powierzchnie 

 

 
Elementy ruchome 

 

 

 
Odbicie 

 

 
Porażenie 

 

Międzynarodowe symbole oraz ich znaczenie 
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Zapobiegawcze środki bezpieczeństwa. 

  
PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA 

 Należy przeczytać całą Instrukcję Obsługi oraz Konserwacji ORAZ Instrukcję 
sprzętu napędzanego przy pomocy tego silnika*. 

 Nie przestrzeganie postanowień instrukcji może spowodować poważne obrażenia 
ciała lub śmierć. 

 
* Firma Briggs & Stratton nie koniecznie musi wiedzieć jakie jednostki sprzętu silnik ten będzie 
napędzał. Z tej przyczyny, należy starannie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi sprzętu, w 
którym zamontowany będzie ten silnik. 
 

Ten symbol alarmu bezpieczeństwa jest stosowany w celu zidentyfikowania informacji 
bezpieczeństwa związanej z zagrożeniami, które mogą skutkować powstaniem obrażeń ciała u 
osób. 
W celu wskazania prawdopodobieństwa i potencjalnego stopnia uszkodzenia ciała, wraz z 
symbolami alarmowymi stosowane są hasła sygnalizacyjne (NIEBEZPIECZEŃSTWO, 
OSTRZEŻENIE, OSTROŻNIE). Dodatkowo, do przedstawienia typu zagrożenia mogą być 
zastosowane symbole niebezpieczeństw. 
 
 

 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na zagrożenie, które, o ile nie będzie się go 
unikać, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała. 
 

 

 

 
OSTRZEŻENIE wskazuje na zagrożenie, które, o ile nie będzie się go unikać, 
może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. 

 

 

 
OSTROŻNIE wskazuje na zagrożenie, które, o ile nie będzie się go unikać, 
mogłoby spowodować mniejsze lub umiarkowane obrażenia ciała. 

  
Słowo OSTROŻNIE, o ile będzie użyte bez symbolu alarmowego, wskazuje na 
sytuacje, które mogą skutkować uszkodzeniem silnika. 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

 

 
Silnikowe gazy wydechowe emitowane przez ten produkt zawierają środki chemiczne, 
uznane w Stanie Kalifornia za powodujące raka, wywołujące deformacje płodów lub inne 
szkody dla reprodukcji. 
 

  

 
INSTRUKCJE EKSPLOATACJI ORAZ KONSERWACJI 

ZAWIERAJĄ INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU: 
 Uświadomienie użytkownikowi zagrożeń związanych z silnikami. 
 Poinformowanie o ryzyku uszkodzenia ciała związanego z tymi zagrożeniami, oraz 
 Poinformowanie, w jaki sposób można uniknąć lub zredukować ryzyko uszkodzenia 

ciała. 
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Benzyna oraz jej opary są skrajnie 
łatwopalne oraz wybuchowe. 
 
Ogień lub eksplozja mogą spowodować 
ostre oparzenia lub śmierć 

 

PODCZAS UZUPEŁNIANIA PALIWA 

 Należy silnik WYŁĄCZYĆ i przed zdjęciem korka wlewu benzyny pozwolić aby ostygł 
przez co najmniej 2 minuty. 

 Paliwo należy wlewać na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
 Nie należy dopuszczać do przelania zbiornika. W celu zapewnienia przestrzeni 

niezbędnej do termicznego rozszerzania objętości paliwa, należy je wlewać do 
wysokości, w przybliżeniu, 1-½  cala poniżej górnej części wlewu paliwowego. 

 Benzynę należy przechowywać z dala od źródeł iskrzenia, otwartego ognia, świeczek 
kontrolnych piecyków gazowych, źródeł ciepła oraz innych źródeł zapłonu. 

 Należy często sprawdzać przewody paliwowe, zbiornik paliwa, korek wlewowy oraz 
armaturę paliwową pod kątem ewentualnych pęknięć oraz przecieków. W razie potrzeby 
należy wadliwe elementy wymienić. 

 

PODCZAS URUCHAMIANIA SILNIKA 

 Należy upewnić się, że świeca zapłonowa, tłumik dźwięków, korek wlewu paliwa oraz filtr 
powietrza są prawidłowo zamontowane. 

 Nie należy przeprowadzać rozruchu silnika w przypadku nie zamontowanej świecy 
zapłonowej. 

 W przypadku rozlewu paliwa, z uruchomieniem silnika należy odczekać, aż paliwo 
odparuje. 

 W przypadku zalania silnika, cięgno zasysacza należy ustawić w położenie OPEN / RUN 
[„OTWARTE / PRACA”], cięgno przepustnicy w pozycję FAST [„SZYBKO”], a następnie 
należy przeprowadzić rozruch (zakręcić wałem) silnika aż do jego uruchomienia. 

 
PODCZAS OBSŁUGI JEDNOSTKI SPRZĘTU. 

 

 Nie należy przechylać jednostki sprzętu ani silnika o kąt powodujący wylewanie benzyny. 
 W celu wyłączenia silnika nie należy dławić gaźnika.  
 

PODCZAS TRANSPORTU JEDNOSTKI SPRZĘTU. 

 

 Jednostkę sprzętu należy transportować z PUSTYM  zbiornikiem paliwowym lub z 
ZAMKNIĘTYM zaworem odcinającym dopływ paliwa.  

 

 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 
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PODCZAS PRZECHOWYWANIA BENZYNY LUB JEDNOSTKI SPRZĘTU 
POSIADAJĄCEJ BENZYNĘ W BAKU. 

 

 Benzynę przechowywać należy z dala od pieców, kuchenek, bojlerów wodnych oraz 
innych urządzeń posiadających płomienie świeczek kontrolnych lub inne źródła zapłonu, 
które mogłyby zapalić jej opary. 

 
 
 

 

  

Startujący silnik wytwarza iskry. 
 
Iskry mogą spowodować zapłon 
znajdujących się w otoczeniu 
łatwopalnych gazów. 
 
W rezultacie może wyniknąć eksplozja 
oraz pożar. 

 
 
 W przypadku, jeżeli w pobliżu ulatnia się gaz LPG lub gaz ziemny, nie wolno uruchamiać 

silnika. 
 Nie wolno stosować sprayów rozruchowych pod ciśnieniem (szybkostartów), ponieważ 

ich opary są łatwopalne. 
 

 

 

 

 Silniki mogą wydzielać tlenek węgla 
(czad), bezwonny, bezbarwny gaz 
trujący. 
Wdychanie tlenku węgla może 
spowodować mdłości, omdlenia lub 
śmierć. 

 

 

 Silnik należy uruchamiać oraz obsługiwać na wolnym powietrzu. 
 Nie wolno uruchamiać silnika w zamkniętym pomieszczeniu, nawet jeżeli drzwi lub okna 

są otwarte. 

OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE 
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Przypadkowe iskrzenie może 
spowodować pożar lub porażenie 
elektryczne. 
 
Przypadkowe uruchomienie silnika 
może spowodować pochwycenie 
(części ciała) przez wirujące elementy 
silnika, urazy w postaci amputacji lub 
ran szarpanych. 

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REGULACJI LUB CZYNNOŚCI NAPRAWCZYCH. 

 Należy zdjąć przewód wysokiego napięcia ze świecy zapłonowej i utrzymywać go z 
daleka od świecy zapłonowej.  

 Należy rozłączyć akumulator poprzez zdjęcie zacisku z kołka (-) ujemnego (tylko w 
przypadku silników wyposażonych w rozruszniki elektryczne). 

 

KIEDY DOKONUJE SIĘ TESTOWANIA POD KĄTEM OBECNOŚCI ISKRY 

 Należy posługiwać się certyfikowanym testerem świec zapłonowych., 
 Nie wolno sprawdzać obecności iskry przy wykręconej świecy zapłonowej. 

 

 

 

 

 

 

Pracujące silniki wytwarzają ciepło. 
Niektóre elementy silnika, zwłaszcza 
tłumiki stają się skrajnie gorące. 
W przypadku dotknięcia mogą powstać 
ostre oparzenia termiczne. 
Palne odpady takie jak liście, trawa, 
krzewy, gałęzie, mogą zapalić się 
powodując pożar. 

 

 Przed dotknięciem należy pozwolić, aby tłumik, blok cylindrowy oraz ożebrowanie 
wystygło. 

 Z rejonu tłumika oraz bloku cylindrowego należy usunąć nagromadzone palne obiekty. 
 Podczas pracy w terenach leśnych, trawiastych lub pokrytych krzewami gruntach 

nieuprawnych należy zainstalować i utrzymywać w dobrym stanie roboczym chwytacz 
iskier.  Jest to wymóg Stanu Kalifornia (rozdział 4442 Kalifornijskiego Kodeksu Zasobów 
Publicznych [California Public Resources Code]). W pozostałych stanach mogą 
obowiązywać podobne przepisy. Przepisy federalne mają zastosowanie na terenach 
federalnych. 

OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE 
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Elementy wirujące mogą zetknąć się lub 
pochwycić dłonie, stopy, włosy, 
elementy ubrania lub akcesoria. 
 
W rezultacie może dojść do urazów w 
postaci amputacji lub poważnych ran 
szarpanych. 

 

 Sprzętem należy posługiwać się dopiero wtedy, kiedy będą założone odpowiednie 
osłony ochronne. 

 Dłonie oraz stopy należy utrzymywać z dala od elementów wirujących. 
 Długie włosy należy związać a biżuterię należy zdjąć. 
 Nie należy nosić luźnego ubrania, zwisających tasiemek lub elementów, które mogłyby 

zostać pochwycone przez maszynę. 
 

 

 

Gwałtowne cofnięcie się linki 
rozruchowej (szybki ruch powrotny) 
może pociągnąć dłoń i ramię w kierunku 
silnika szybciej aniżeli można by było ją 
puścić. 
 
W wyniku mogą powstać złamania 
kości, pęknięcia, stłuczenia oraz 
skręcenia.  

 

 Podczas uruchamiania silnika należy linkę rozruchową ciągnąć powoli do momentu, aż 
stanie się wyczuwalny opór, następnie należy pociągnąć ją w sposób gwałtowny. 

 Przed przystąpieniem do uruchamiania silnika, należy odłączyć całe obciążenie osprzętu 
zewnętrznego / silnika. 

 Bezpośrednio podłączone elementy wyposażenia takie jak (lecz nie tylko) ostrza, wirniki, 
koła pasowe, koła łańcuchowe, itp. muszą być przymocowane w sposób pewny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE 



 11 

 
 
 
 
 

Zalecenia dotyczące stosowania oleju. (patrz rysunek ).    
Silniki  są dostarczane z firmy Briggs & Stratton bez oleju. Przed uruchomieniem silnika 
należy wlać olej. Nie wolno wlewać nadmiernej ilości oleju. 
 
Należy stosować wysokojakościowe oleje zawierające detergenty, zgodne z klasyfikacją API 
„Service SF, SG, SH, SJ” lub wyższą, taką jak olej firmy Briggs & Stratton 30W, numer 
zamówieniowy części zamiennych 100005. Do zalecanych olejów nie należy dodawać żadnych 
specjalnych dodatków uszlachetniających. Nie należy stosować domieszki oleju do benzyny. 
Klasyfikację lepkościową oleju należy dobrać zgodnie z poniższymi wytycznymi, odpowiednio do  
przewidywanej temperatury, w jakiej silnik będzie uruchamiany przed następną wymianą oleju 
(olej letni, zimowy, czy też wielosezonowy). 
 
 Uwaga: Oleje syntetyczne, spełniające wymogi klasyfikacji ILSAC GF-2, 

posiadające znak certyfikacyjny oraz symbol serwisowy API (ukazany po lewej 
stronie) wraz z oznakowaniem „SJ/CF ENERGY CONSERVING” 
[OSZCZĘDZANIE ENERGII] lub wyższe, nadają się do zastosowania we 
wszystkich przedziałach temperaturowych. Zastosowanie oleju syntetycznego 
nie wpływa na długość wymaganych interwałów wymiany oleju. 

 
*  Silniki chłodzone powietrzem pracują w wyższej temperaturze niż silniki samochodowe. 

Zastosowanie olejów wielosezonowych, które nie są olejami syntetycznymi (5W-30, 
10W-30, itp.) w temperaturach przekraczających 40°F (4°C), przyniesie skutek w postaci 
wyższego, niż normalne, zużyciu oleju. Stosując olej wielosezonowy, należy częściej 
sprawdzać poziom oleju. 

** Użycie oleju zgodnego z klasyfikacją SAE 30, w przypadku, jeżeli będzie stosowany on 
w temperaturze poniżej 40°F (4°C), przyniesie skutek w postaci utrudnionego rozruchu 
oraz ze względu na niedostateczne smarowanie, możliwego uszkodzenia gładzi 
cylindrowej. 

 
Sprawdzanie poziomu oleju (Pojemność oleju wynosi ok. 0,6 litra, lub 20 uncji). 

 
Silnik należy wypoziomować, oraz oczyścić obszar wokół wlewu olejowego   . Należy wyjąć 
bagnet olejowskazu, wytrzeć go czystą ściereczką    . Następnie należy włożyć go ponownie i 
wcisnąć do oporu. Bagnet olejowskazu należy wyjąć ponownie i sprawdzić poziom oleju. 
Poziom oleju powinien sięgać do znaku „FULL” [„PEŁNO”]       .  
Jeżeli niezbędne będzie uzupełnienie oleju, należy dolewać go powoli. Przed uruchomieniem 
silnika należy docisnąć bagnet olejowskazu. Nie należy wlewać nadmiernej ilości oleju, gdyż 
może to spowodować: 

1. Dymienie 
2. Trudności z rozruchem 
3. Zanieczyszczenie elektrod świecy zapłonowej 
4. Nasycenie olejem filtra olejowego 

 
Zalecenia dotyczące stosowanego paliwa. 
Należy stosować czystą, świeżo nalaną, benzynę bezołowiową, o minimalnej liczbie oktanowej 
wynoszącej 77. Benzynę ołowiową można stosować tylko wtedy, kiedy jest ona dostępna w 
handlu, a nieosiągalna jest benzyna bezołowiowa. Należy kupować takie ilości benzyny, które 
mogą zostać zużyte w ciągu 30 dni. Patrz Przechowywanie. 
Na terenie USA benzyna ołowiowa nie może być stosowana. Niektóre paliwa, zwane benzynami 
natlenionymi lub benzynami o zmienionej formule (RFG1) są benzynami mieszanymi z 
alkoholami lub eterami. Nadmierna ilość takich substancji, może uszkodzić system paliwowy lub 

                                                
1 RFG – Reformulated Federal Gasoline 
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spowodować problemy z dotrzymaniem parametrów pracy. W przypadku, jeżeli pojawią się 
jakiekolwiek niepożądane symptomy eksploatacyjne, należy wówczas zastosować benzynę o 
niższej zawartości alkoholu lub eteru. 
Ten silnik posiada certyfikat dopuszczający go do pracy na benzynie. System Kontroli Emisji 
Gazów Wydechowych: EM (modyfikacje silnikowe). Nie wolno stosować benzyn zawierających 
alkohol metylowy. Nie wolno stosować domieszki oleju do benzyny. 
W celu ochrony silnika, zalecamy stosowanie Stabilizatora Paliwowego firmy Briggs & Stratton, 
dostępnego u Autoryzowanych Dealerów Serwisowych firmy Briggs & Stratton. 
 
Sprawdzanie poziomu paliwa. 
 
 
 
 

Przed dokonaniem uzupełnienia paliwa, należy pozwolić aby silnik 
się ochłodził przez ok. 2 minuty. 

 
Przed zdjęciem korka wlewu paliwa należy oczyścić znajdujący się wokół niego obszar. Zbiornik 
należy napełnić do poziomu w przybliżeniu 1 cala2 poniżej dolnej części wlewu paliwowego w 
celu zapewnienia przestrzeni niezbędnej do termicznego rozszerzania objętości paliwa. Należy 
zachować ostrożność i nie wlewać nadmiernej ilości paliwa. 
 

Rozruch silnika (patrz rysunek nr   ) 
 

 ZAWSZE NALEŻY RĘCE ORAZ STOPY UTRZYMYWAĆ Z DALA 
OD RUCHOMYCH ELEMENTÓW SPRZĘTU. 
 
Nie wolno stosować spray’ów rozruchowych pod ciśnieniem 
(szybkostartów), ponieważ ich opary są łatwopalne. 

 
Rozruch, przechowywanie oraz uzupełnianie paliwa w sprzęcie należy przeprowadzać po 
uprzednim ustawieniu go w pozycji wypoziomowanej.  Sprawdzić poziom oleju. 
 
Przed pierwszym uruchomieniem silnika . 
 

1. Ustawić dźwignię cięgna przepustnicy w położenie FAST [„SZYBKO”] 
2. Pięciokrotnie mocno wcisnąć membranową pompkę zastrzykową       . 

 
                        Dźwignię hamulca     , jeśli znajduje się w wyposażeniu, zaciągnąć w sposób   
                        pewny. Należy chwycić uchwyt linki rozruchowej i ciągnąć ją powoli aż stanie 

się wyczuwalny opór. Następnie w celu pokonania kompresji, należy ją w 
sposób gwałtowny pociągnąć, zabezpieczając przed gwałtownym powrotem 

oraz uruchomić silnik. W razie konieczności należy operację rozruchową powtórzyć. Po 
uruchomieniu silnika, należy dźwignię cięgna przepustnicy utrzymywać w położeniu FAST. 
 

3. Jeżeli po trzykrotnym pociągnięciu linki rozruchu silnik nie zastartuje, należy trzykrotnie 
wcisnąć membranową pompkę zastrzykową i ponownie pociągnąć linkę rozruchową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 1 cal = 2,54 cm 
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Przed kolejnymi uruchomieniami silnika . 
 

1. Ustawić dźwignię cięgna przepustnicy w położenie FAST [„SZYBKO”] 
2. Trzykrotnie mocno wcisnąć membranową pompkę zastrzykową  

 
 
                        Dźwignię hamulca (2), jeśli znajduje się w wyposażeniu, zaciągnąć w sposób                                         
                        pewny. Należy Należy chwycić uchwyt linki rozruchowej i ciągnąć ją powoli aż 

stanie się wyczuwalny opór. Następnie w celu pokonania kompresji, należy ją 
w sposób gwałtowny pociągnąć, zabezpieczając przed gwałtownym powrotem 

oraz uruchomić silnik. W razie konieczności należy operacje rozruchowa powtórzyć. Po 
uruchomieniu silnika, należy dźwignię cięgna przepustnicy utrzymywać w położeniu FAST. 
 
Uwaga: Jeżeli zatrzymanie pracy silnika nastąpiło na skutek braku paliwa, należy uzupełnić 
paliwo i trzykrotnie wcisnąć membranową pompkę zastrzykową. Przy rozruchu nagrzanego 
silnika funkcja pompki zwykle jest zbędna.  Jednakże rozruch w warunkach niskiej temperatury 
powietrza może wymagać powtórzenia wtrysku przy użyciu pompki. 
 

Zatrzymywanie silnika (patrz rysunek  ).  
Zwolnić dźwignię hamulca bezpieczeństwa LUB ustawić dźwignię cięgna przepustnicy w 
położeniu STOP. 
 

Regulacje (patrz rysunek nr ). 
 

W celu zapobieżenia przed przypadkowym uruchomieniem, 
należy zdemontować kabel wysokiego napięcia    , prowadzący 

do świecy zapłonowej, oraz przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych uziemić go. 
 
 
Regulacje cięgna przepustnicy. 
Dźwignie manualne nie wymagają regulacji. 
 
Cięgno zdalnego sterowania przepustnicą 
 
(Filtra powietrza nie zamieszczono na ilustracji, dla zachowania przejrzystości rysunku).  
Poluzować śrubę mocującą obudowy  (2) . Przesunąć dźwignię sterującą regulatora      o pełen 
zakres, zgodnie z kierunkiem strzałki. Dźwignię cięgna przepustnicy sprzętu ustawić w 
położeniu FAST [SZYBKO]. Dokręcić śrubę mocującą obudowy. 
 
Dźwignia o stałym położeniu 
 
Niniejsza dźwignia sterująca regulatora      została ustawiona fabryczne, zgodne z wymogami 
producenta i nie należy zmieniać jej położenia. 
 
Kontrola przełącznika stopu  
Cięgno sterowania przepustnicą przesunąć w położenie STOP, (o ile znajduje się w 
wyposażeniu). Dźwignia sterująca regulatora      musi dobrze stykać się z przełącznikiem stopu        
.    
Skontrolować i w razie konieczności wyregulować działanie dźwigni sterujących sprzętu. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 

 

 
Regulacja gaźnika. 
 

Producent sprzętu, w którym zainstalowany jest silnik, powinien określić maksymalną 
prędkość obrotową, przy której może pracować silnik. Prędkości tej NIE WOLNO 

PRZEKRACZAĆ.  
W niniejszym silniku zastosowano pulsacyjnie pompowany gaźnik, który nie podlega 
regulacji. Silnik zwolni na biegu jałowym tylko do około 300 do 600 obrotów na minutę 
poniżej maksymalnej prędkości obrotowej, co wyjaśni wyższą, niżby się można było 
spodziewać, prędkość obrotową biegu jałowego. 
 
 
 
 
 
 
Konserwacja (patrz rysunki nr     ). 
 
Należy zapoznać się również z Harmonogramem Konserwacyjnym. Należy dotrzymywać 
godzinowych lub kalendarzowych interwałów, w zależności od tego co nastąpi prędzej. 
Częstsze serwisowanie jest wymagane, kiedy sprzęt pracuje w niekorzystnych warunkach 
roboczych.  

W celu zapobieżenia przypadkowym uruchomieniom silnika, 
należy zdjąć kabel wysokiego napięcia       świecy zapłonowej, i 
przed przystąpieniem do serwisowania                             

                                               należy go uziemić.  
 
UWAGA: Jeżeli silnik musi zostać przechylony na potrzeby transportu urządzenia, lub 
dokonania jego kontroli w celu usunięcia trawy, silnik należy ustawić tak, by część silnika, w 
której znajduje się świeca zapłonu znajdowała się w położeniu górnym (2).   
 
Transport lub przechylenie świecy zapłonu może spowodować: 

1. Dymienie 
2. Trudności z rozruchem 
3. Zanieczyszczenie elektrod świecy zapłonowej 
4. Nasycenie olejem filtra olejowego 

 

Olej (patrz rysunek nr  ) 
 
Poziom oleju należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu. 
Należy być pewnym, że utrzymywany jest prawidłowy poziom oleju. (Poziom oleju) należy 
sprawdzać co każde 5 motogodzin, lub codziennie, przed uruchomieniem silnika. Należy 
zapoznać się z procedurą uzupełniania oleju, w rozdziale Zalecenia Dotyczące Stosowania 
Oleju. 
 
Wymiana  oleju 
Po raz pierwszy, olej należy wymienić po upływie pierwszych 5 motogodzin pracy silnika. 
Wymianę oleju należy przeprowadzać przy ciepłym silniku. Nowy olej należy stosować zgodnie 

z zalecaną klasyfikacją lepkościową SAE (patrz rysunek ). 
   
                              Przed przechyleniem silnika  lub urządzenie w celu odpompowania oleju          
                              należy usunąć paliwo ze zbiornika paliwa poprzez całkowite jego zużycie go  
                              do pracy silnika.  
 
Podczas opróżniania silnika z oleju od góry, należy utrzymywać silnik stroną, po której znajduje 
się świeca zapłonowa (2) skierowaną ku górze. Stosując grzechotkę  oraz przedłużacz 
kwadratowy  (4) można wykręcić korek spustowy (3) i opróżnić silnik z oleju od dołu. 
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Filtr powietrza (patrz rysunek nr  ) 
 
Wymienić element Oil-Foam® w przypadku jego uszkodzenia lub wysokiego stopnia 
zabrudzenia. 

 Usunąć śrubę 
 Ostrożnie usunąć filtr powietrza, chroniąc gaźnik przed dostaniem się do niego 

zanieczyszczeń 
 Zdemontować filtr powietrza i oczyścić wszystkie jego części. Element Oil-Foam®  (1) 

wypłukać w wodzie z dodatkiem ciekłego detergentu. Następnie należy go wycisnąć do 
sucha przy pomocy czystej ściereczki. Nasycić w oleju silnikowym. Następnie ponownie 
wycisnąć przy pomocy czystej, ściereczki, usuwając nadmiar oleju. 

  Zainstalować w korpusie element Oil-Foam®  oraz miskę, o ile znajduje się w 
wyposażeniu. 

 
UWAGA: Na filtrze powietrza Style 2 (2) należy zainstalować element w taki sposób, by 
uszczelka wargowa wystawała (nieco) poza krawędź korpusu, tworząc po zamontowaniu 
pokrywy, uszczelnienie ochronne.  
 

 Solidnie zamocować filtr powietrza na gaźniku przy użyciu śruby. 
 
 
Konserwacja  - ciąg dalszy  
 

Świeca zapłonowa (patrz rysunek nr  ).  
 

NIE WOLNO sprawdzać iskry przy usuniętej świecy zapłonowej. W 
celu sprawdzenia iskry, należy stosować wyłącznie Tester Iskry (1)             
produkcji firmy Briggs & Stratton. 

NIE WOLNO podejmować rozruchu silnika, podczas gdy świeca zapłonowa jest wykręcona. 
Jeżeli silnik będzie zalany, cięgno przepustnicy należy ustawić w położenie FAST, i obracać 
wałem silnika, aż do jego uruchomienia. 
 
Odległość pomiędzy elektrodami w świecy zapłonowej (2) powinna wynosić 0,76 mm lub 0,030 
cala. 
Świecę należy wymieniać co 100 motogodzin pracy urządzenia lub co sezon, w zależności od 
tego, co nastąpi prędzej. Klucz do śrub zapłonowych dostępny jest u Autoryzowanego Dealera 
firmy Briggs & Stratton. 
Uwaga: Na niektórych obszarach, w celu stłumienia sygnałów zapłonowych, miejscowe prawo 
wymaga stosowania oporowych świec zapłonowych. W przypadku, jeżeli silnik pierwotnie był 
wyposażony  w oporową świecę zapłonową, podczas wymiany należy stosować ten sam typ 
świecy zapłonowej. 
 

Utrzymywanie silnika w czystości   (patrz rysunek nr  ) 
 
Okresowo usuwać nagromadzone w strefie silnika zanieczyszczenia i trawę. Oczyścić obudowę 
palca rozdzielacza (1). Nie należy czyścić silnika przy pomocy rozpylacza wody, gdyż woda 
może skontaminować paliwo. Silnik należy czyścic przy użyciu szczoteczki, lub 
skompresowanego powietrza. 

 Nagromadzenie się zanieczyszczeń wokół tłumika (5) może 
spowodować pożar. Przed każdym użyciem maszyny należy tłumik 
przejrzeć oraz oczyścić. 
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W przypadku, jeżeli tłumik wyposażony jest w siatkowy chwytacz iskier (2), siatkę chwytacza 
iskier, w celu jej oczyszczenia oraz kontroli należy zdemontować. W razie jej uszkodzenia, 
należy ją wymienić. 
Należy oczyścić system chłodzenia. Trawa lub źdźbła mogą zatkać system chłodzenia silnika, 
szczególnie w wyniku dłuższego ścinania wysokiej, suchej trawy. W celu uniknięcia przegrzania 
oraz uszkodzenia silnika, wewnętrzne ożebrowanie oraz powierzchnie chłodzące mogą 
wymagać oczyszczenia. W celu oczyszczenia powierzchni otoczonej na rysunku grubą linią (4)   
należy odkręcić trzy śruby (3) i unieść obudowę dmuchawy. 
Nie należy poluzowywać dwóch śrub wspornika (5).  Nie zginać ani demontować osłony koła 
zamachowego (6).  
 
Harmonogram Konserwacyjny. 
 
Należy przestrzegać godzinowych lub kalendarzowych interwałów konserwacyjnych, w 
zależności od tego, który z nich nastąpi prędzej. Częstsza obsługa jest wymagana, kiedy 
eksploatacja urządzenia następuje w niekorzystnych warunkach, zgodnie z tym co zostało 
podane poniżej.  
 
Pierwsze 5 motogodzin 

 Wymiana oleju 
 
Co 5 motogodzin lub codziennie 

 Sprawdzenie poziomu oleju. 
 Oczyszczenie obudowy palca rozdzielacza  
 Oczyszczenie obszaru znajdującego się wokół tłumika dźwięków. 
 

Co 25 motogodzin lub co sezon 
 W przypadku pracy pod wysokim obciążeniem oraz w warunkach wysokiej temperatury 

otoczenia, wymiana oleju. 
 Service air cleaner Oil-Foam® element* 

 
Co 50 motogodzin lub co sezon 

 Wymiana oleju. 
 Oczyszczenie oraz dokonanie przeglądu chwytacza iskier, o ile jest zamontowany. 

 
Co 100 motogodzin lub co sezon 

 Wymiana systemu chłodzenia*. 
 Wymiana świecy zapłonowej. 

 
* W warunkach zapylenia lub o ile występują zanieczyszczenia w powietrzu lub po 

przeprowadzeniu przedłużonej operacji ścinania, wysokiej, suchej trawy, urządzenie należy 
czyścić częściej. 
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Lista Niektórych Oryginalnych Części Zamiennych firmy Briggs & Stratton. 
 

Briggs & Stratton (lub zamiennik) 
Część                                                                                                                               Nr części 
  
Olej (20 uncji) (0,57 litra) 100005 
Zestaw pompki olejowej (do napędu pompki wykorzystuje się standardową 
wiertarkę elektryczną w celu szybkiego usuwania oleju z silnika)              

 
      5056 

Stabilizator paliwa (1 uncja, 30 ml, opakowanie jednorazowego użytku) 992030 
Stabilizator paliwa (butelka 4,2 uncji, 125 ml, ) 

lub 
999005E 

5041 
Element Oil-Foam®  filtra powietrza                                                                   698369 
Oil-Foam®                                                                                                                          272235 
                                                                                                                                          lub 5047  
Element filtra powietrza stosowany wraz z miską 
Opornościowa świeca zapłonowa 802592E 
Standartowa świeca zapłonowa 492167E 
Platynowa świeca zapłonowa o przedłużonej żywotności (stosowana w  
większości silników górnozaworowych) 
                                                                                                                     

 
992041  

  lub 5062 
Tester iskry 19368 
Klucz do świec zapłonowych 

lub 
89838 
5023 

Chwytacz iskier                                                                                                                  398067 
 
 
Przechowywanie. 
Silniki, które będą składowane przez okres dłuższy aniżeli 30 dni powinny być chronione lub w 
celu zabezpieczenia przed wydzielaniem się w systemie paliwowym lub ważnych elementach 
gaźnika żywic z paliwa, powinno zostać ono z silnika usunięte. 
W celu zabezpieczenia silnika, zalecamy zastosowanie Stabilizatora Paliwowego dostępnego u 
Autoryzowanych Dealerów  firmy Briggs & Stratton. Stabilizator należy wymieszać z paliwem w 
zbiorniku urządzenia lub pojemniku do przechowywania paliwa. W celu umożliwienia dostania 
się stabilizatora do gaźnika, na krotki czas należy uruchomić silnik. Silnik oraz paliwo mogą być 
przechowywane do 24 miesięcy. 
Uwaga: W przypadku, jeżeli nie jest stosowany stabilizator paliwa lub jeżeli silnik pracuje na 
benzynie z domieszką alkoholu, np. na benzoholu, całość paliwa należy usunąć ze zbiornika a 
silnik uruchomić na tak długi czas, aż nie zatrzyma się on z braku paliwa.  
 

1. Należy wymienić olej. Patrz Obsługa Olejowa (patrz rysunki nr    ). 
2. Należy zdemontować świecę zapłonową i wlać do cylindra ok. 15 ml (1/2 uncji) oleju. 

Następnie należy świecę wkręcić z powrotem i powoli obracać wałem silnika, w celu 
rozprowadzenia oleju wewnątrz. 

3. Z cylindra oraz ożebrowania głowicy cylindrowej, z pod osłony palca rozdzielacza oraz 
zza tłumika należy usunąć trawę oraz źdźbła. 

4. Urządzenia należy składować w suchym i czystym pomieszczeniu, lecz NIE w pobliżu 
kuchenki, pieca lub podgrzewacza wody, w którym wykorzystywany jest płomień 
świeczki kontrolnej oraz w pobliżu jakichkolwiek urządzeń mogących wytwarzać iskry. 

 
Serwis 
 
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem firmy Briggs & Stratton. Każdy z nich 
prowadzi skład Oryginalnych Części Zamiennych firmy Briggs & Stratton i jest wyposażony w 
specjalistyczne narzędzia serwisowe. Wyszkoleni mechanicy zapewniają profesjonalną naprawę 
wszystkich silników produkcji firmy Briggs & Stratton. Wyłącznie stacje obsługi oznakowane jako 
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„Autoryzowana Stacja Obsługi Briggs & Stratton” dają rękojmię spełnienia standardów wymagań 
firmy Briggs & Stratton. 
 
W przypadku, jeżeli zakupują państwo sprzęt napędzany silnikiem produkcji 
firmy Briggs & Stratton, uzyskujecie Państwo gwarancję korzystania z 
wykwalifikowanego, niezawodnego serwisu w powyżej 30.000 
Autoryzowanych Serwisów Dealerskich na całym świecie, włączając w to 
powyżej 5.000 Mistrzów Obsługi Technicznej. Wszędzie tam, gdzie oferowany 
jest serwis firmy Briggs & Stratton należy zawsze powinny znajdować się takie 
oznakowania. 

 
 

 
Możecie Państwo zlokalizować swój najbliższy Autoryzowany Serwis Dealerski firmy Briggs 
& Stratton na naszej mapie lokalizacyjnej, umieszczone na stronie internetowej 
www.briggsandstratton.com lub w katalogu „Yellow PagesTM” [„Żółte strony”, branżowy 
wykaz firm i instytucji ] pod hasłem: 

TM 
 „Engines, gasoline” [„Silniki benzynowe”] lub „Gasoline Engines [„Benzynowe, 
silniki], lub „Lawn mowers” [Kosiarki do trawy”] lub w podobnych kategoriach haseł. 

 
Uwaga: Logo zawierające maszerujące palce oraz „Yellow Pages” [„Żółte strony”] stanowią 
zarejestrowane znaki handlowe, chronione przez różne jurysdykcje. 
 
Ilustrowany podręcznik warsztatowy zawiera „Teorię Obsługi”, ogólne specyfikacje wymagań 
technicznych oraz szczegółową informację dotyczącą regulacji, dostrajania oraz naprawy,  
L-head jednocylindrowych, górnozaworowych silników czterosuwowych. W Autoryzowanych 
Serwisach Dealerskich firmy Briggs & Stratton można zamówić (podręcznik warsztatowy) P/N 
270962. Dla wszystkich modeli, numer zamówieniowy wynosi P/N 272147. 
Użytkownik powinien wymagać, by wszelkie wymieniane części zastępowane były częściami 
oryginalnymi posiadającymi logo firmy Briggs & Stratton zarówno na opakowaniu jak i/lub na 
samej części. Części nieoryginalne zapewniają niższą jakość pracy, a ich stosowanie  może 
doprowadzić do utraty gwarancji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 19 

 
 

POLITYKA GWARANCYJNA FIRMY BRIGGS & STRATTON WOBEC WLAŚCICIELI 
SILNIKÓW. 

 
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 roku, zastępuje wszystkie gwarancje nie datowane oraz 
gwarancje datowane przed dniem 1 stycznia 2003 roku.  
 

GWARANCJA OGRANICZONA 
Korporacja Briggs & Stratton bezpłatnie naprawi lub wymieni każdą część (wszystkie części), 
które okażą się wadliwe ze względu na materiał jak i wykonawstwo oraz w obu tych 
przypadkach. Koszty transportu elementów przedstawionych do naprawy lub wymiany, w 
ramach niniejszej gwarancji muszą zostać poniesione przez nabywcę. Niniejsza gwarancja 
obowiązuje przez okres oraz pod warunkami określonymi poniżej. W celu uzyskania serwisu 
gwarancyjnego, prosimy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym Serwisem 
Dealerskim firmy BRIGGS & STRATTON, umieszczonym na naszej mapie lokalizacyjnej na 
stronie www.briggsandstratton.com lub telefonicznie pod numerem 1-800-233-3723, lub też 
wymienionym w katalogu „Yellow Pages”. 
NIE ISTNIEJE ŻADNA INNA WYRAŹNA GWARANCJA. GWARANCJE DOROZUMIANE, 
WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJE ZE WZGLĘDU NA UWARUNKOWANIA RYNKOWE 
ORAZ DOPASOWANIE DO POSZCZEGÓLNYCH CELÓW, KTÓRE SĄ OGRANICZONE 
DO JEDNEGO ROKU OD DNIA NABYCIA LUB W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ 
PRAWO, KAŻDA Z OSOBNA ORAZ WSZYSTKIE RAZEM GWARANCJE DOROZUMIANE 
SĄ WYKLUCZONE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU SZKÓD TOWARZYSZĄCYCH LUB 
SZKÓD KONSEKWENCYJNYCH3 JEST WYKLUCZONA DO STOPNIA WYKLUCZENIA 
DOPUSZCZONEGO PRZEZ PRAWO. Niektóre stany lub kraje nie zezwalają na istnienie 
ograniczeń jak długo trwa  gwarancja sugerowana oraz niektóre stany oraz kraje nie 
zezwalają na wykluczenia lub ograniczenia szkód towarzyszących lub szkód istotnych, tak 
więc, że powyższe ograniczenia oraz wykluczenia Państwo mogą nie obowiązywać. 
Gwarancja ta daje Państwu specyficzne prawa oraz możecie Państwo posiadać inne prawa, 
które różnią się w zależności od stanu oraz w zależności od kraju. 
 
 
Nasze produkty 
 VANGUARD ELS® 

I/C 
INDUSTRIAL 
PLUS™ 
INTEK™ 
(Sleeve Bore) 
[tuleja 
cylindrowa] 

Fource™ 
Intek™ 
(Kool bore) 
[tuleja 
cylindrowa 
Kool] 
Power Built™ 
OHV 
QUANTUM® 
Quattro™ 
Q45™ 
Sprint™ 

Classic™ Etek™ 

Okres gwarancyjny* 
Użytek 
domowy 2 lata 2 lata 2 lata 1 rok 1 rok 

                                                
3 „Incidental and consequential damages” są to: (1) Szkody towarzyszące, wynikłe z naruszeń sprzedającego, obejmujące wydatki 
w sposób uzasadniony poniesione podczas przeglądu, przyjęcia, transportu oraz dozoru towarów  w sposób prawidłowy 
odrzuconych oraz  uzasadnione handlowe opłaty, wydatki lub prowizje związane z pokryciem szkody oraz inne uzasadnione wydatki 
towarzyszące opóźnieniu lub innemu naruszeniu. 
(2) Szkody konsekwencyjne wynikłe z naruszeń sprzedającego obejmują: 

a.) każdą stratę wynikającą z ogólnych lub szczególnych wymagań oraz potrzeb, co do których sprzedawca w momencie 
zawierania umowy kupna/sprzedaży powinien wiedzieć, a których nie mógł w rozsądny sposób pokryć przy pomocy 
ochrony ubezpieczeniowej lub w inny sposób; oraz  

b.) uszkodzenia ciała osób lub uszkodzenie własności, w najbliższy sposób wynikające z każdego naruszenia gwarancji. 
 

 



 20 

Użytek 
przemysłowy 

1 rok 90 dni 90 dni 

* Należy zwrócić uwagę na powyższe okresy gwarancyjne: 2 lata dla silników typu Classic™ w 
krajach Unii Europejskiej oraz krajach Europy Wschodniej, dla wszystkich produktów 
przeznaczonych dla użytku domowego w krajach Unii Europejskiej oraz dla systemów kontroli 
emisji silników certyfikowanych przez EPA oraz CARB. 5 lat dla użytku domowego, 90 dni dla 
użytku przemysłowego dla rozruszników typu Touch-N-Mow ®, [„Dotknij-I-ścinaj”] dla silników 
Quantum™ oraz Intek™. Silniki stosowane w zawodach wyścigowych, na torach komercyjnych 
oraz na torach w wypożyczalniach nie są objęte gwarancją. 
 
Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu nabycia przez początkowego nabywcę detalicznego 
lub komercyjnego użytkownika końcowego i trwa przez okres wyszczególniony w powyższej 
tabeli. „Użytek domowy” oznacza osobisty użytek w gospodarstwie domowym przez nabywcę 
detalicznego. „Użytek przemysłowy”: oznacza każdy inny rodzaj użytkowania, włączając w to, 
odpłatne wykorzystanie komercyjne dla celów produkcyjnych lub wypożyczanie. O ile silnik już 
raz został wykorzystany w sposób przemysłowy, wówczas w świetle warunków niniejszej 
gwarancji, będzie on następnie uznawany za silnik wykorzystywany w sposób przemysłowy. 
 
W CELU UZYSKANIA GWARANCJI NA PRODUKTY FIRMY BRIGGS & STRATTON, NIE 
JEST KONIECZNA ŻADNA REJESTRACJA GWARANCJI. NALEŻY ZACHOWAĆ DOWÓD 
ZAKUPU. W PRZYPADKU, JEŻELI NIE PRZEDSTAWICIE PAŃSTWO NA POTRZEBY 
WYKONANIA USŁUGI GWARANCYJNEJ DOWODU PIERWOTNEGO ZAKUPU, WÓWCZAS 
W CELU USTALENIA OKRESU GWARANCYJNEGO ZASTOSOWANA BĘDZIE DATA 
PRODUKCJI WYROBU. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PAŃSTWA GWARANCJI NA SILNIK. 
 
Briggs & Stratton przyjmuje naprawę gwarancyjną i przeprasza Państwa za związane z tym 
niedogodności. Naprawę gwarancyjną może przeprowadzić każdy Autoryzowany Serwis 
Dealerski. Większość napraw gwarancyjnych jest załatwiana w sposób rutynowy, lecz czasami 
wnioski w sprawie napraw gwarancyjnych mogą nie być zasadne. Dla przykładu, gwarancja nie 
ma zastosowania jeżeli uszkodzenia silnika nastąpiło w wyniku niewłaściwego użytkowania, 
braku rutynowej konserwacji, podczas  transportu, (niewłaściwego) obchodzenia się, 
składowania oraz nieprawidłowego zamontowania. Podobnie, gwarancja zostaje anulowana w 
przypadku usunięcia numeru seryjnego silnika lub dokonania zmian względnie modyfikacji przy 
silniku. 
W przypadku, jeżeli klient nie zgadza się z decyzją Serwisu Dealerskiego, w celu ustalenia czy 
gwarancja ma zastosowanie, przeprowadzone zostanie odpowiednie postępowanie. Należy 
zażądać, aby Dealer przedstawił wszystkie istotne fakty swojemu Dystrybutorowi lub Fabryce, 
celem oceny. W przypadku, jeżeli Dystrybutor lub fabryka zadecydują, że reklamacja była 
uzasadniona, nabywcy zostaną w pełni zrefundowane pozycje, które okazały się wadliwe. W 
celu uniknięcia nieporozumień, które mogłyby powstawać pomiędzy klientem a Dealerem, 
poniżej są wyszczególnione niektóre przyczyny uszkodzeń silnika, których gwarancja nie 
obejmuje. 
Normalne zużycie: 
Silniki, podobnie jak wszystkie urządzenia mechaniczne, w celu osiągnięcia poprawnych 
parametrów pracy, wymagają okresowej wymiany elementów oraz serwisowania. Gwarancja nie 
obejmuje napraw, kiedy żywotność elementu lub silnika została wyczerpana przez zwykłe 
użytkowanie. 
 
 
Nieprawidłowa konserwacja: 
Żywotność silnika zależy od warunków, w których jest on eksploatowany oraz troski jaka jest mu 
poświęcona. Niektóre urządzenia, takie jak glebogryzarki, pompy oraz kosiarki rotacyjne są 
często wykorzystywane w zapylonych lub zanieczyszczonych środowiskach, co może 
powodować przedwczesne zużycie. Takie zużycie, spowodowane przez brud, pył, piasek do 
czyszczenia świec zapłonowych lub inne materiały ścierne, nie jest objęte gwarancją. 
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Ta gwarancja obejmuje wyłącznie wadliwy materiał oraz / lub nieprawidłowe 
wykonawstwo silników i nie obejmuje wymiany lub refundacji osprzętu, w jakim silniki te 
mogą być zamontowane. Gwarancja nie pokrywa napraw wymaganych z powodu: 

1. PROBLEMÓW WYNIKŁYCH Z PRZYCZYNY CZĘŚCI ZAMIENNYCH, KTÓRE NIE SĄ 
ORYGINALNYMI CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI PRODUKCJI FIRMY BRIGGS & 
STRATTON. 

2. Niezadowalających osiągów silnika lub skrócenia żywotności silnika, wynikającego z 
zastosowania urządzeń sterujących osprzętu lub instalacji zapobiegających 
przypadkowemu uruchomieniu (Należy się skontaktować z producentem osprzętu). 

3. Przeciekających gaźników, zatkanych przewodów paliwowych, zapieczonych zaworów 
lub innych uszkodzeń wynikłych z zastosowania zanieczyszczonego lub zwietrzałego 
paliwa (Należy stosować świeżo nalaną, czystą benzynę bezołowiową oraz stabilizator 
paliwowy produkcji firmy Briggs & Stratton, nr części zamiennej 5041). 

4.  Elementów, które zostały porysowane lub pęknięte z uwagi na eksploatację silnika z 
zastosowaniem zanieczyszczonego lub niepełnowartościowego oleju, lub zastosowanie 
niewłaściwego gatunku oleju smarnego (poziom oleju należy sprawdzać codziennie lub 
po upływie 8 motogodzin pracy. W razie potrzeby należy poziom oleju uzupełnić oraz 
stosować się do zalecanych interwałów czasowych wymiany oleju). OIL GARD ® 
(OCHRONA OLEJOWA) nie może spowodować wyłączenia pracującego silnika. 
Uszkodzenie silnika może spowodować brak utrzymywania prawidłowego poziomu oleju 
silnikowego w skrzyni korbowej. Należy przeczytać Instrukcję Eksploatacji oraz 
Konserwacji. 

5. Naprawy lub regulacji elementów współpracujących, takich jak sprzęgła, przekładnie, 
zdalne sterowanie, itp., które to urządzenia nie są produkcji firmy Briggs & Stratton. 

6. Uszkodzenia lub zużycia elementów wynikłych z wniknięcia do silnika zanieczyszczeń, z 
przyczyny nieprawidłowej konserwacji filtra powietrza, ponownego montażu, lub 
stosowania nieoryginalnych elementów filtra powietrza lub wkładów (Należy czyścić oraz 
naolejać elementy Oil-Foam® - czyścić pianką filtry wstępnego oczyszczania i wymieniać 
wkłady w zalecanych odstępach czasowych). Należy przeczytać Instrukcję Eksploatacji 
oraz Konserwacji. 

7. Części uszkodzonych na skutek stosowania nadmiernych obrotów, przegrzania 
wynikłego z zatkania ożebrowania chłodzącego lub obszaru koła zamachowego przez 
trawę, odpadki lub uszkodzeń wynikających z pracy silnika w zamkniętych 
pomieszczeniach, w warunkach niedostatecznego przewietrzania. (Ożebrowanie 
chłodzące cylindra, głowicy cylindrowej oraz koło zamachowe należy czyścić w 
zalecanych interwałach czasowych). Należy przeczytać Instrukcję Eksploatacji oraz 
Konserwacji. 

8. Elementy silnika lub osprzętu pęknięte w wyniku nadmiernej wibracji, z przyczyny 
poluzowania elementów mocujących silnika, luźnych ostrzy tnących, niewyważonych 
ostrzy tnących lub niewyważonych wirników, nieprawidłowego zamocowania osprzętu na 
wale korbowym silna, stosowania nadmiernych obrotów lub innego rodzaju sposobów 
niewłaściwego użytkowania. 

9. Pękniętego lub zgiętego wału korbowego, w wyniku uderzenia ostrza tnącego kosiarki 
rotacyjnej w masywny obiekt lub z powodu z byt dużego naprężenia paska klinowego. 

10. Rutynowych operacji regulacji lub dostrajania silnika. 
11. Uszkodzeń silnika lub jego elementów składowych, tj. komory spalania, zaworów, gniazd 

zaworowych, prowadnic zaworów lub spalonych uzwojeń rozrusznika z przyczyny 
stosowania paliwa zastępczego takiego jak propan-butan (LPG), gaz ziemny, benzyny o 
pogorszonej jakości itp. 

 
 
 
 
Obsługa gwarancja jest dostępna wyłącznie poprzez dealerów serwisowych, którzy 
posiadają autoryzację udzieloną przez firmę Briggs & Stratton. Państwa najbliższy 
dealer serwisowy jest wymieniony w katalogu „Yellow pages™” lub w książce 
telefonicznej pod hasłem „Engines, gasoline” [„Silniki benzynowe”] lub „Gasoline 
Engines [„Benzynowe, silniki], lub „Lawn mowers” [Kosiarki do trawy”] lub w 
podobnych kategoriach haseł. 
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Silniki firmy Briggs & Stratton są wykonywane z zastosowaniem jednego lub więcej patentów 
konstrukcja D-247 177 (inne patenty w toku) 
6.325.036 5.645.025 5.235.943 4.895.119 DES.308.871 
6.284.123 5.642.701 5.197.425 4.819.593 DES.308.872 
6.260.529 5.619.845 5.197.422 4.719.682 DES.309.457 
6.230.678 5.606.948 5.191.864 4.633.556 DES.356.951 
6.202.616 5.606.851 5.188.069 4.630.498 DES.361.771 
6.116.212 5.548.955 5.196.142 4.522.080 DES.375.963 
6.077.063 5.546.901 5.138.996 4.520.288  
6.064.027 5.503.125 5.086.890 4.512.499  
6.014.808 5.501.203 5.070.829 4.453.507  
5.894.715 5.497.679 5.058.544 4.430.984  
5.852.951 5.320.795 5.040.644   
5.823.153 5.271.363 5.009.208   
5.819.513 5.269.713 4.996.956   
5.813.384 5.265.700 4.977.879   
5.765.713 5.243.878 4.971.219   
 


