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Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto kvalitního produktu.

Tento zážehový motor nabízí

Jednoválcový, 4-taktní motor ruční nebo
elektrický startér Výkonný vzduchový
chladicí systém
OHV - Over Head Valve (kromě 152F) TCI
zapalování Module
Fan kapuce ze speciálního tichého ocelového plechu

Naše řada benzínových motorů čtyřtaktních vzduchem chlazených byly vyvinuty s ohledem na 
materiálové a energetické úspory. Vzhledem k jejich kompaktní konstrukci zařízení jsou snadno 
se přenáší na každém místě a pohodlné rukojeti. Nabízejí širokou škálu aplikací, jež v oblasti 
řemesel, průmyslu, zahradnictví a zemědělství, nebo domácnosti. Tato příručka vám pomůže 
používat motor optimálně. Přečtěte si pečlivě

před použití zařízení v provozu. Tím životnost zařízení je se výrazně zvýšil.

Prosím kontaktujte nás pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k tomuto návodu. V některých 
případech je zařízení na zařízení se může pohybovat v rozmezí od typu popsaného v této příručce.
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Bezpečnostní instrukce:

Řiďte se následujícími tipy a nápady pro vaši vlastní bezpečnost, jinak k poškození zařízení nebo 
zranění obsluhy může nastat.

• Ujistěte se, že motor pracuje pouze v dobře větraných prostorách, 
jinak by mohlo dojít k ohrožení zdraví, protože výpary.

• V blízkosti jiných osob, motor musí pracovat s péčí řádného hospodáře. 
Ujistěte se, že výfukové potrubí je volný a dosažitelné možné bu; nesmí 
být zakryty nebo blokovány.
• Před naplněním nádrže s palivem, motor musí být vždy vypnutý.

• Nádrž nesmí být naplněna do prasknutí.
• Je-li palivo rozlije na zařízení při plnění, musí být odstraněny 
před nastartováním motoru.
• Před změnou značku oleje, zda je víčko nádrže je uzavřený, takže 
žádný olej může jít do palivové nádrže.
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně, zápalných nebo explo- 

sive
látek nebo plynů, a létajících jisker.
• Motor by měl být alespoň jeden metr od stěn domu či jiných 
pevných zařízení.
• Ujistěte se, že všechny pohyblivé a rotující díly jsou pokryty.
• Zatímco prací zařízení, jednotlivé komponenty (např ex haust) 
tepla. Buďte opatrní při dotyku, protože jinak by mohlo dojít k 
popálení.

• Pracovat v bezpečném prostředí a udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od něj za
provozu.
• Pracovat na přímé a pevném povrchu. Na svazích de- vice může dojít 
k úniku paliva.
• Větší mezera (šikmé bar) může mít, a to i s plnou hladinou oleje, 
negativní vliv na zařízení.
• Dávejte pozor při převozu zařízení; zkontrolujte, zda nedochází k úniku 
paliva. Doporučujeme, že nádrž se vyprázdní a přívodní ventil paliva 
uzavřen.
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Před uvedením přístroje dodržujte následující body:

• Ujistěte se, že jsou všechny palivové vedení jsou připojeny a pevně spojeny, takže k žádnému úniku může a- CUR.

• Ujistěte se, že všechny šrouby a matice pevně aplikovány.
• Zkontrolujte paliva a hladinu oleje a pokud je to nutné, doplňte palivo nebo olej

(8) Křídlová matice
(9) Kryt vzduchového filtru
(10) Křídlová matice
(11) Vzduchový Filtr
(12) Pěnový filtr
(13) Těsnění

(14)
Držák vzduchového 
filtru

Vzduchový filtr je třeba pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyčistit nebo vyměnit.
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Spouštět a zastavovat motor

Otevření škrticí klapky (1) a vypouštěcí šroub (3) z karburátoru. Jakmile je palivo dojde, 
vypouštěcí šroub (3) může být uzavírán. Pak můžete spustit motor obvyklým způsobem.

(4)Plynová páčka (5) plynu se 
otevře ventil (6) Vypouštěcí šroub

Motor lze spustit pouze v rámci výkonu a jmenovitých otáčkách. Zjistíte-li neobvyklé příhody, 
ihned zastavte motor a zahájit nápravná co nejpřesněji měřit Ures. Motor by neměla být vyměřena 
během prvních 1-3 minut po startu!
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(4)sytiče
(5) sytiče není aktivován 
(6) Carburattor vypouštěcí 
šroub

(3) zapalování „OFF“ 
(4) Spínač zapalování

Chcete-li zastavit motor, snižte rychlost na minimum, nastavte sytič do polohy „OFF“ a otáčením 
„zapnout / vypnout„OFF“, motor musí být vypnut poté ihned. Spínač se nachází přímo na skříni 
klikového hřídele.

Pravidelná údržba

- vzduchový filtr pravidelně čistit a nahradit ji, pokud to není čistá už ne. Je třeba čistit po 
zhruba 25 hodinách práce.
- Zkontrolujte, zda všechny součásti pro těsnost a utáhněte je, pokud je to nutné!
- Pravidelně kontrolujte hladinu motorového oleje.
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Každých 50 hodin provozu svíčky by měly být čištěny, zkoušeny, nebo v případě potřeby vyměnit. V 
případě, že uzemňovací elektroda je spálen příliš silný nebo zapalovací svíčka nosí, je třeba vyměnit 
za novou zapalovací svíčkou stejného typu. mount nebo pouze prostředky rozpouštějí uchycení 
svíčky ve studeném motoru! Používejte pouze originální zapalovací svíčky!

Vyčistěte palivovou nádrž každých 100 hodinách provozu. Tato nádrž je třeba vzít z držáku a 
opláchne.
Palivový filtr je třeba pravidelně čistit.

Pokud má být motor skladován po dlouhou dobu, palivová nádrž musí být zcela vyprázdněny a 
karburátor vyprázdnil jeho vypouštěcí šroub (3). Motorový olej by měl být propuštěn, když je 
motor horký, ale vypnout
(!) Pak vyplňte nový olej. Motor by měl být kompletně vyčistit od nečistot zvenčí. Vzduchový filtr a 
zapalovací svíčky je třeba znovu zkontrolovat a vyměnit nebo vyčistit, pokud je to nutné. Spalovací 
komora musí být vyplněny motorový olej, když je zapalovací svíčka ne- zašroubován tak, aby 
spalovací komora není oxidován. Za to, že motor může být uložena v paměťovém suché místo.
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momenty

Část nm
152F-160 168 177 - 192

šrouby hlavy válců 24 25 ± 1 34 ± 1

Kliková hřídel případové šrouby 14 ± 1
24 ± 

1

Spojovací tyč šroub 11 ± 1
23 ± 

1
Setrvačníku šrouby 50 75-85 110-120
zapalovací svíčky 20
Zapalovací svíčka mezera 0,6 - 0,7 mm (0024

- 0,028in)

Vůle ventilů (za studena)
IN: 0,15 +/- 0,02 mm 

EX:
0,20 +/- 0,02 

mm

Technická data

Motor označeny s 152F UP154 154FA / P
národ:
Typ motoru: 4 mrtvice, 1 válec, vzduchem 4 mrtvice, 1 hydroválci der, 4 mrtvice, 1 válec,

chlazený, SV, benzín vzduchem chlazený, vzduchem chlazený, SV,

motor OHV, benzín benzínový motor
motor

Zdvihový objem 98 87 105
(cc):
Zapalovací svíčka: F7TC F6TC F6TC
Max. Napájení: 2 kW / 3HP při 3600 1,8 kW / 2,4hp při 3600 2 kW / 3 koní při

otáčkách za minutu. otáčkách za minutu. 3600 otáčkách za minutu.
Startovací zařízení převinout začátek
Typ motorového 
oleje: SAE 15W / 40 m ineral na zimu / Léto
Palivo Spotřeba energie <390g 230g 309g
(g / kW / h):
Typ paliva: Super bezolovnatý
Palivo tanku 1,4 1,60 1,30
schopnost 
kumulace(super
Bezolovnatý vl):

Motorový olej schopnost 0,40 0,40 0,40
kumulace (vl):
Chlazen
í Vzduchem chlazený motor

Celková hmotnost 10 kg 11,5 kg 8,8 kg
Rozměry v cm: 29 x 28 x 35 39,7 x 34,5 x 36,7 31 x 28 x 36,5
Vrtání x zdvih (v 52 x 46 54 x 38 54 x 46
mm):
Zapalování: Transistor / Magneto
Motor Stop Obvod na zem
systém



:
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Motor designa- ce: 154 F / P 160F / P 168

Typ motoru: 4-taktní, 1 cylinde r, vzduchem chlazený, OHV, benzínový motor

Zdvihový objem 87 118 196
(cc):
Zapalovací svíčka: F6TC F6TC F6TC
Max. Napájení: 1,8 kW / 2,4hp při 3600 3 kW / 4HP při 3600 4,8 kW / 6,5 kW při 3600

otáčkách za minutu. otáčkách za minutu. otáčkách za minutu.

Startovací zařízení převinout začátek
Druh motorového 
oleje: SAE 15W / 40 minerální na zimu / Léto
Palivo Spotřeba 330g 309g 290g
energie (g / kW / h):
Typ paliva: Super bezolovnatý
Palivová nádrž capac- ity 1,5 3,6 3,60

(Super
bezolovnatý vl):
olej capac- motoru 
ity 0,40 0,60 0,60
(v l):
Chlazení Vzduchem chlazený motor

Celková hmotnost 10 kg 14 kg 18 kg
Rozměry v cm: 35,5 x 32,5 x 34 40 x 34,5 x 36 41,7 x 36,8 x 38,5
Vrtání x zdvih (v 54 x 38 60 x 42 68 x 54
mm):
Zapalování
: Transistor / Magneto
Zastavení motoru sys- 
tém: Obvod na zem
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Motor označeny s UP170 177 188
národ:
Typ motoru: 4 mrtvice, 1 válec , Vzduchem chlazený, OHV, g asoline engine
Zdvihový objem 208 270 389
(cc):
Zapalovací svíčka: F6TC
Max. Napájení: 5,2 kW / 7 kW při 3600 6,8 kW / 9 koní při 3600 9,6 kW / 13,0 koní při 3600

otáčkách za minutu. otáčkách za minutu. otáčkách za minutu.
Startovací zařízení E -start / převinout začít
Typ motorového 
oleje: SAE 15W / 40 m ineral na zimu / Léto
Palivo Spotřeba energie <374g 280g 275 g
(g / kW / h):
Typ paliva: Super bezolovnatý
Palivo tanku 3,6 6 6
schopnost 
kumulace(super
Bezolovnatý 
vl):
Motorový olej schopnost 0,6 1,10 1,10
kumulace (vl):
Chlazen
í vzduchem chlazený motor

Celková hmotnost 15 kg 27 kg 33 kg
Rozměry v cm: 41,7 x 36,8 x 38,5 54 x 50 x 51 54,2 x 50,0 x 50,7
Vrtání x zdvih (v 70 x 54 77x 58 88 x 64
mm):
Zapalování: Transistor / Magnet Zündung
Motor Stop Obvod na zem
systém
:



© Od FatalniCeny 
http://www.fatalniceny.cz



Motor designa- ce: UP190 190 192

Typ motoru: 4 mrtvice, 1 válec , Vzduchem chlazený, OHV, g asoline engine

Zdvihový objem 419 420 439
(cc):
Zapalovací svíčka: F7TC F7TC F7TC

Max. Napájení: 10,4 kW / 14 koní při 3600
11,8 kW / 16 koní při 
3600 12,5 kW / 18 koní při 3600

otáčkách za minutu. otáčkách za minutu. otáčkách za minutu

Startovací zařízení E -start / převinout začít

Druh motorového oleje:
SAE 15W / 40 mineral pro zimní / 
letní

Palivo Spotřeba 374g 275g
energie (g / kW / h):
Typ paliva: Super bezolovnatý
Palivová nádrž capac- ity 6,5 6 6,5

(Super
bezolovnatý vl):
olej capac- motoru 
ity 1,10
(v l):
Chlazení Vzduchem chlazený motor

Celková hmotnost 31kg 33 kg
Rozměry v cm: 54,2 x 50,0 x 50,7
Vrtání x zdvih (v 90 x 66 92 x 66
mm):
Zapalování
: Transistor / Magneto
Zastavení motoru sys- 
tém: Obvod na zem

Důležitá poznámka
Reprodukce celku nebo zčásti, a jakékoliv komerční využití, 

včetně části příručky, pouze s písemným souhlasem

FatalniCeny.cz

             FatalniCeny
Leopoldka 5, Velký Šenov
40778
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