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D ležité 
P ed uvedením tohoto stroje do provozu si pozorn  p e t te tento návod k obsluze a p ísn  
dodržujte bezpe nostní p edpisy! Návod k obsluze uschovejte! 
 
P dní vrták, který jste si zakoupili, je ur ený zejména k p íprav  pozemk  pro stavbu sloupk , 
zales ování nebo výsadbu strom  a lze jej používat rovn ž v kopcovitém nebo horském terénu, 
a to i na strmých svazích. 
 
Tyto p dní vrtáky naleznou využití v zem d lských hospodá stvích, lesnických firmách, 
zahradnických centrech a oborách. 
 
P evody jsou kompletn  vyrobené z kalené a popoušt né oceli. 
 
S pomocí p dního vrtáku budete schopni pracovat bezpe n  a bez asových ztrát. 
 
Nicmén  stejn  jako všechny ostatní podobné stroje jej musíte mít neustále pod kontrolou a proto 
jej musíte používat a zacházet s ním odborn , ale také s „respektem“, tj. s velkou opatrností 
a pozorností. 
 
Takto získáte v rného a užite ného „spole níka“. 
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MOŽNÉ PROBLÉMY 
V p ípad  obtížného startování nebo nedostate ného výkonu i náhlého zastavení motoru 
zkontrolujte následující v ci: 
a) palivo v nádrži, 
b) zda ventil p ívodu paliva není zav ený nebo ucpaný, 
c) zda palivové potrubí není ucpané nebo odpojené, 
d) zda v palivové sm si není voda (vy ist te celý palivový systém), 
e) zda palivová sm s je namíchána ve správném pom ru nebo zda nebyl použit nevhodný olej, 
f) zda ventil ví ka nádrže není ucpaný, 
g) zda plovák karburátoru není zablokovaný, 
h) zda vysokootá ková tryska není ucpaná, 
i) zda vzduchový filtr není zanesený, 
j) zda zapalovací sví ka není špinavá nebo vzdálenost mezi elektrodami není p íliš velká, 
k) zda kabel zapalovací sví ky není p erušený nebo odpojený, 
l) zda kabel vypínacího tla ítka není p erušený nebo odpojený, 
m) zda výfukové potrubí válce nebo tlumi  výfuku není zanesený. 
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ÚVOD 
 
Stroje a za ízení podléhají neustálému vývoji a vyhrazujeme si právo m nit p íslušné technické 
údaje a hmotnosti. Obrázky uvedené v tomto návodu jsou ist  názorné a nejsou právn  závazné. 
 
 

Vhodný zp sob použití 
P dní vrták, který jste si zakoupili, lze používat výhradn  k vrtání  na pozemcích, na kterých se 
budou stav t sloupky, provád t zales ování, výsadba strom  apod. 
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Vysv tlivky 
Hlavní sou ásti 

1 Palivová nádrž 
2 Držadlo 
3 Karburátor 
4 P evodová sk í  
5 Vrták 
6 Plynová pá ka 
7 Rukoje  startéru 
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PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 
KARBURÁTOR 

Po každých 50 hodinách provozu zkontrolujte se ízení karburátoru tak, že zkontrolujete maximální 
a minimální otá ky, a vy ist te plovákovou komoru. Zkontrolujte volnob žné otá ky a v p ípad  
pot eby je se i te pomocí se izovacího šroubu volnob žných otá ek na karburátoru. P i 
volnob žných otá kách je spojka vypnutá a vrták se neotá í. 

ZAPALOVACÍ SVÍ KA 
Po každých 25 hodinách provozu pe liv  o ist te zapalovací sví ku. Rovn ž zkontrolujte 
vzdálenost mezi jejími elektrodami (musí být 0,5 mm). 

VZDUCHOVÝ FILTR 
Po 25 hodinách provozu pe liv  o ist te filtr a filtra ní sí ku pomocí benzínu. Potom jej osušte 
a namontujte zp t. 

ŠROUBY A MATICE 
Po každých 25 hodinách provozu zkontrolujte šrouby a matice a v p ípad  pot eby je utáhn te. 

TLUMI  VÝFUKU 
Po každých 50 hodinách provozu zkontrolujte tlumi  výfuku. V p ípad  pot eby jej sejm te z válce 
a vy ist te výfukové potrubí. Nedovolte, aby se prach a výfukové usazeniny dostaly do komory 
válce. 

REDUK NÍ P EVODOVKA 
Po každých 50 hodinách provozu vym te vazelínu v reduk ní p evodovce. 

Vým na u modelu NEA 
a) Odšroubujte 6 šroub  ze sk ín  p evodovky a otev ete ji. 
b) Odstra te zbývající starou vazelínu a dopl te asi 200–250 gram  nové. Používejte vazelínu 

vhodnou pro teploty mezi 120 a 170 °C. 
c) Zav ete sk í  p evodovky, zašroubujte šrouby a utáhn te je.  

VRTÁK 
Pravideln  kontrolujte vrtací nástavec a jeho epel a v p ípad  pot eby jej vym te. 

SKLADOVÁNÍ 
P edpokládáte-li, že nebudete stroj delší dobu používat, p ijm te následující opat ení: 
a) Zcela vyprázdn te palivovou nádrž a potom nastartujte motor a nechejte jej b žet, dokud 

nedojde palivo. 
b) Vyšroubujte zapalovací sví ku a nalijte do komory válce trochu oleje pro dvoutaktní motory. 

Motor pomalu proto te taháním za startovací lanko, aby se olej roznesl po st nách válce 
a pístu. Zašroubujte zapalovací sví ku nazp t. 

c) Pe liv  o ist te stroj a namažte olejem nelakované kovové díly. 
d) Uložte stroj na suchém míst  a chra te jej p ed prachem. 
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PRÁCE S OVLÁDACÍ RUKOJETÍ PLYNU 
Pro správnou práci s ovládací rukojetí plynu (Obr. 4) musí být operátor seznámen se všemi jejími 
funkcemi a tímto zp sobem motor zapínat a udržovat pracovní otá ky pod kontrolou. 

POLOAKCELERACE P I STARTOVÁNÍ 
Poznámka: ervené tla ítko musí být ve st ední poloze. Je-li v poloze STOP, akcelerace není 
možná. Abyste zabránili nebezpe í poruchy, plynovou pá ku nikdy netla te násilím do této polohy. 
Poloakcelerace zabra uje zbyte ným asovým ztrátám, zp sobeným p ípadným zahlcením 
motoru. 
– Uchopte ovládací rukoje  plynu tak, že dlaní stisknete ervenou bezpe nostní spouš  na její 

horní ásti. 
– Stiskn te plynovou pá ku až do její krajní polohy. 
– P epn te ervené tla ítko do polohy START a pak pá ku uvoln te. 
– Nyní m žete motor nastartovat. Použití bezpe nostní spoušt  je nezbytné, aby se zabránilo 

nebezpe ným akceleracím zp sobeným neopatrným nebo nep edvídaným zacházením. 
Dokud nestisknete bezpe nostní spouš , plynovou pá ku nebudete moci použít. 

Poznámka 
Po nastartování motoru se tla ítko po první akceleraci automaticky vrátí do st ední polohy. 

AKCELERACE SE ZAPNUTÝM MOTOREM 
– Držte ovládací rukoje  plynu se stisknutou bezpe nostní spouští. 
– Stiskn te plynovou pá ku tak, abyste docílili požadovaných otá ek. 

VYPNUTÍ (jak vypnout motor) 
– Uvoln te plynovou pá ku a bezpe nostní spouš  a potom p epn te tla ítko do polohy STOP. 

STARTOVÁNÍ MOTORU (studený motor)   
a) Otev ete ventil p ívodu paliva. 
b) Je-li motor studený, p epn te pá ku syti e do polohy „Close“ (Zav eno). 
c) Stiskn te plynovou pá ku do st ední polohy. 
d) Prudce zatáhn te za lanko startéru (max. 2-krát), až se motor nastartuje. 
e) P epn te pá ku syti e do polohy „Open“ (Otev eno) a nechejte motor b žet 2-3 minuty na 

volnob žné otá ky. 

Poznámka 
b hem prvních 10 provozních hodin je nutné s motorem pracovat p i st edních otá kách. Nikdy 
však nenechávejte motor b žet na maximální otá ky, když nevrtáte. 

DEKOMPRESOR 
– P dní vrtáky jsou vybaveny dekompresorem, který usnad uje startování motoru snížením 

velikosti síly p sobící na startovací lanko p i startování. 
Chcete-li startovat tento typ motor , stiskn te dekompresní tla ítko (Obr. 5), nalézající se na válci 
na stran  se startérem a dále postupujte zp sobem uvedeným v bod  A. 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model  BBA 520 
Rozm ry 430 × 700 × 730 mm 
Hmotnost bez vrtáku (kg) 10,5 kg 
Spojka Automatická – odst edivá 
P evodovka  Mazná vazelínou s p evodovým pom rem 1:40 
Otá ky 160–200 min–1 
Max. hloubka vrtu 220 mm 
Úrove  akustického tlaku (Lpa) v dB podle EN 791 93 dB (A) 
Úrove  akustického výkonu (Lwa) v dB podle EN 791 113 dB(A) 
Úrove  akustického výkonu (Ld) zaru ená na ízením EN 2000/14 114 dB(A) 

P
dn

í v
rtá

k 

Úrove  vibrací podle EN 791 1,1 m2/s 
Po et takt  2 
Zdvihový objem (cm3) 51,7 
Maximální výkon kW 1,98 
Palivo Sm s benzínu a oleje 
Objem palivové nádrže 0,9 l 
Karburátor  Membránový 
Zapalovací systém Elektronický 
Startovací systém Startér se zp tným navíjením 
Vypínací systém Vypínací tla ítko  

Mo
to

r 

Ovládací systém Plynová pá ka 

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené 
mohou m nit bez p edb žného oznámení. 

Poznámka 
Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 
Údaje a hmotnosti jsou pouze informativní a výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv je m nit 
bez p edchozího upozorn ní. 
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OBECNÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 
POZOR! 

P ed zapo etím práce: 
– Než za nete se strojem pracovat, musíte si p e íst tento návod a porozum t mu. i te se 

všemi varováními a bezpe nostními pokyny. Uschovejte tento návod pro p íští pot ebu. 
– P dní vrták, který jste si zakoupili, lze používat výhradn  k vrtání  na pozemcích, na kterých 

se budou stav t sloupky, provád t zales ování, výsadba strom  apod. 
– Pracovat s ním mohou jen dosp lé osoby náležit  zaškolené prodejcem nebo jinou 

odpov dnou a povolanou osobou. 
– Obsluha stroje nese odpov dnost za v ci a t etí osoby nacházející se v pracovním dosahu 

stroje. 
– Ujist te se, že v pracovním dosahu p dního vrtáku nejsou žádné osoby, zví ata ani p edm ty. 
– Dbejte na to, abyste p i práci byli vždy v dobré fyzické kondici, odpo atí a nikoliv pod vlivem 

alkoholu, drog nebo lék . 
– Pracujte pouze za dobré viditelnosti a p i p irozeném osv tlení. 
– Vždy používejte vhodný pracovní od v a odpovídající ochranné prost edky: t snou kombinézu 

p iléhající k t lu, aby nemohla být zachycena otá ejícími se ástmi stroje, pevné pracovní boty 
s neklouzavou podrážkou, pracovní rukavice, p ilbu atd. 

– Používejte vždy ochranná sluchátka nebo ucpávky do uší. 
– Nikdy nepoužívejte díly, které se liší od díl  dodaných stavební spole ností. Používejte jen 

originální prvky. 
– Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opot ebené vrtací díly i nástroje, deformované nebo se 

zuby i trhlinami. 
– Stroj nespoušt jte ani s ním nepracujte v uzav ených prostorech. Palivo musí být mícháno 

a dopl ováno na volném prostranství, motor musí být vypnutý a v blízkosti ne nesmí nalézat 
zdroje tepla, otev eného ohn  nebo jisker. B hem této innosti je zakázáno kou it. 

– Jakýkoliv servis, opravy sou ástí nebo jejich vým nu lze provád t jen s vypnutým motorem 
a noži. 

– Všechna bezpe nostní za ízení k ovino ezu, jako nap íklad ochranné kryty, musí být b hem 
celého období používání stroje udržovány ve funk ním stavu. 

– Dávejte si pozor na vliv vibrací. Práci je nutné asto p erušovat a dávat si krátké p estávky. 
– P i práci držte p dní vrták pevn  ob ma rukama a dbejte na bezpe ný a pevný postoj. 
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SMONTOVÁNÍ P DNÍHO VRTÁKU 
a) Pomocí vhodných šroub  p ipevn te držadlo ke sk íni p evodovky a motoru. 
b) P ipevn te ovládací lanko plynu ke karburátoru na motoru a nastavte šroubovací koncovku 

tak, abyste eliminovali p ípadné nedostate né napnutí mezi lankem a pouzdrem a zajistili 
správnou a postupnou akceleraci. 

c) P ipojte o ko zemnicího vodi e k jednomu ze šroub  na motoru nebo na držadle a p ipojte 
konektor („samici“) zemnicího vodi e ke konektoru („samci“) vycházejícímu z vnit ní cívky. 

d) P ipevn te vrták k h ídeli reduk ní p evodovky a utáhn te p íslušné šrouby (platí pro modely 
NEA). 

PALIVO 
– Motory používají standardní sm s složenou z 20 díl  benzínu a 1 dílu oleje (5 %). Kvalita oleje 

je velmi d ležitá. Používáte-li olej NMMA TC-W (syntetický olej), který je výslovn  ur en pro 
vysoce namáhané dvoutaktní motory, míchejte jej v pom rech uvedených na obalu. 

Tento typ oleje snižuje usazování popele a sazí na zapalovací sví ce, ve válci, na pístu a v tlumi i 
výfuku a snižuje také emise ve výfukových plynech. 
Motory jsou konstruovány tak, že mohou pracovat jak s olovnatým benzínem Super, tak 
s bezolovnatým benzínem. 
– Chemické složení paliva je rovn ž d ležité. N které složky mohou p sobit agresivn  na 

membránu karburátoru, t snicí kroužky a potrubí. Z tohoto d vodu používejte pouze 
osv d ené zna ky benzínu. 

Benzín s olejem míchejte p ed pln ním do nádrže a tuto innost provád jte na dob e odv traném 
otev eném prostranství a v dostate né vzdálenosti od zdroj  jisker, plamen  a neelektrického 
sv tla. P i této innosti neku te a motor m jte vypnutý. 
– P istupte k pln ní palivové nádrže tak, že pomalu odšroubujete ví ko a nalijete sm s dovnit , 

p i emž musíte dávat pozor, abyste ji nerozlili. Rozlité palivo kolem motoru okamžit  ut ete. 
Dávejte pozor, abyste si palivem nepot ísnili od v. 

– Motor startujte ve vzdálenosti nejmén  3 metry od místa, kde jste plnili palivovou nádrž, 
abyste zabránili nebezpe í požáru. 

– Nikdy nedopl ujte palivo do nádrže, když je motor horký. 

PRACOVNÍ  
POZICE 

 
POLOAKCELERACE 

 
BEZPE NOSTNÍ SPOUŠ  

 
TLA ÍTKO 
 

PLYNOVÁ PÁ KA 

Obr. 4 


