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MASZYNY DLA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I MIESZKANIOWEGO 
* zacieraczki * frezarki * wibratory * listwy wibracyjne * zagęszczarki gruntu * piły spalinowe* 

* szlifierki * części zamienne * serwis * 
87-200 Wąbrzeźno, ul. Okrężna 22; tel. (0-56) 68 864 48 

 

ZAC IERACZKA  

„ B L I Ź N I A K ”  

K – 750-2 T 

"Bliźniak" 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

PRODUCENT:  KREBER Maszyny Budowlane Sp. z o.o. 
   ul. Okrężna 22 
   87-200 Wąbrzeźno 
 

   Producent z pełną odpowiedzialnością oświadcza, że: 
 

Zacieraczka 
 

Typ: K-750-2-T „Bliźniak” 
o mocy znamionowej – 15,5 kW 

i nr seryjnym …………… 
 

  zmierzonym poziomie mocy akustycznej Lwa (zmierzony) = 102,4 `2,3 dB 

  gwarantowanym poziomie mocy akustycznej Lwa = 105 dB 
 
 
odpowiada następującym wymogom: 
 

• Dyrektywa Rady 2006/42/WE z 17.05.2006, wprowadzona do polskiego prawodawstwa 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1228). 

• Dyrektywa Rady 2004/108/WE z 20.11.2006, wprowadzona do polskiego prawodawstwa Ustawą 
z dnia 13 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 
556). 

• PN-EN 12649+A1 – Maszyny do zagęszczania i wygładzania betonu – Bezpieczeństwo. 
 
 
 
Dane jednostki która przeprowadziła badania typu WE: 

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 

ul. Wrocławska 37a; 30-011 Kraków. 

 

 
 
Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania     PROKURENT 

dokumentacji technicznej 
         Kamil Filipowicz       Marek Uciński 

 

 
 

Wąbrzeźno, dnia 5 lipca 2021 
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Do użytkowników 
 

 Oddając do eksploatacji zacieraczki typu K – 750 - 2 T chcemy Państwa zapoznać z 
prawidłową jej obsługą, budową, konserwacją oraz zakresem zastosowania przy 
wykańczaniu powierzchni betonowych. Przed rozpoczęciem eksploatacji, dozór 
techniczny, kierownik działu oraz operator powinni zapoznać się z instrukcją. 

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń instrukcji może spowodować utratę 
gwarancji. 
Za wszelkie sugestie dotyczące pracy naszych wyrobów będziemy państwu wdzięczni. 
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1.) Przeznaczenie i zakres zastosowania 
 

Zacieraczka typ K-750-2 T przeznaczona jest do zacierania i wygładzania posadzek 
żywicznych, betonowych oraz powierzchniowo utwardzanych. Wyposażona w wygodne 
dla operatora siedzisko, zapobiega powstawaniu śladów po obuwiu roboczym na 
zacieranych posadzkach. Dwie równoległe do siebie przekładnie wyposażone w krzyżaki 
oraz łopatki zwiększają wydajność takiej maszyny do ok. 16 m2/min. Szybka oraz 
nieskomplikowana wymiana łopatek i talerzy zacierających w znacznym stopniu ułatwia 
obsługę oraz wpływa na zwiększenie wydajności pracy. 

 

2.) Instrukcja BHP 
 
- Do pracy z zacieraczką może być dopuszczony pracownik, który zapoznał się z 

instrukcją obsługi. 
- Przed każdorazowym uruchomieniem należy sprawdzić stan techniczny 

zacieraczki! 
- Zabrania się pracy z maszyną mającą uszkodzone lub zdemontowane elementy 

osłon i zabezpieczeń. 
- Operator powinien w czasie pracy z maszyną stosować ochronniki uszu. 
- Podczas pracy należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń. Gazy 

spalinowe zawierają trujący tlenek węgla. Jest to gaz bezbarwny i bezwonny, mogący 
spowodować utratę świadomości lub śmierć!! 

- Zakaz używania maszyny w pomieszczeniach zamkniętych i zagrożonych 
wybuchem!! 

- Przed każdorazowym tankowaniem należy wyłączyć silnik. W przypadku rozlania 
się paliwa należy dokładnie je usunąć oraz nie uruchamiać silnika przed wyparowaniem 
resztek oparów paliwa. 

- Zakaz znajdowania się osób postronnych w strefie pracy zacieraczki. 
- Podczas pracy i tankowania zabrania się używania otwartego ognia. 
- Przed rozpoczęciem zacierania należy sprawdzić czy powierzchnia, na której 

będzie pracować maszyna jest wolna od tzw. „ciał obcych”, jak np. nakrętki, śruby, części 
metalowe, wystające zbrojenie lub dylatacje. Mogą one doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń maszyny oraz do zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu maszyny, jak 
i również dla samego operatora. 

- Transport maszyny może odbywać się tylko przy wyłączonym silniku oraz 
zdemontowanym talerzu. 

- Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać tylko przy wyłączonym silniku 
oraz odłączonym przewodzie zapłonowym od świecy zapłonowej. 

- Naprawy oraz remonty mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis 
lub producenta. 

Zabrania się stosowania maszyny do prac niezgodnych z jej przeznaczeniem! 
NIESTOSOWANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH ZALECEŃ GROZI 

POWAŻNYM USZCZERBKIEM NA ZDROWIU I ŻYCIU. 
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3.) Charakterystyka techniczna zacieraczki 
 

Typ    - K – 750-2 T 
Napęd    - silnik benzynowy 
Waga    - 300 kg 
Wydajność    - ~ 16 m2/min 
Wymiary robocze   - 2 x Ø 765 mm 
Wymiary transportowe - 1645 x 820 x 1270 mm 

Zmierzony hałas na stanowisku pracy operatora wyniósł:    - 88,5 `1,2 dB (A) 

Zmierzona moc akustyczna urządzenia wyniosła:     - 104,5 `0,6 dB (A) 

Deklarowana moc akustyczna urządzenia:      - 106 dB (A) 
Wartość przyspieszenia drgań oddziaływujących na operatora:    - 3,2 `0,25 (m/s2) 

Wartość przyspieszenia drgań oddziaływujących na operatora (siedzisko): - 0,7 `0,06 (m/s2) 

 
 

3.1 Ogólny opis zacieraczki  
 

1. Siedzisko operatora   7. Osłony boczne  
2. Silnik spalinowy    8. Drążki sterownicze 
3. Pokrętła nastawcze łopatek   9. Bateria  
4. Zbiornik paliwa    10. Osłona czołowa 
5. Dźwignia gazu     11. Łopatki 
6. Lampa oświetleniowa   12. Uchwyt transportowy 
       13. Wyłącznik bezpieczeństwa 

 

 
       Rys. nr 1 
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4.) Charakterystyka techniczna silnika 
 

Typ      - GX 630 - Honda 
Zapłon    - Iskrowy 
Rozruch    - Elektryczny 
Paliwo    - Benzyna bezołowiowa 

 
 
4.1 Ogólny opis silnika 
 

 
 

       Rys. nr 2 
 

1. Filtr powietrza  
2. Korek wlewu oleju  
3. Filtr oleju    
4. Korek spustowy   
5. Włącznik silnika 
6. Gałka ssania 
 

Szczegółowe informacje odnośnie obsługi oraz informacji o silniku zawiera 
załączona dodatkowo instrukcja obsługi silnika wydana przez producenta. 

 
Szczegółowe informacje odnośnie obsługi oraz informacji o akumulatorze 

zawiera załączona dodatkowo instrukcja użytkowania akumulatora wydana 
przez producenta 
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5.) Czynności przed uruchomieniem maszyny 

 
- sprawdź stan techniczny zacieraczki, 
- sprawdź poziom oleju w silniku, 
- sprawdź poziom oleju w przekładniach, 
- skontroluj stan baterii, 
- uzupełnij paliwo (benzyna bezołowiowa), 
- upewnij się czy osłony oraz zabezpieczenia nie zostały uszkodzone lub 
zdemontowane. W przypadku ich braku lub uszkodzenia nie uruchamiaj 
maszyny, 
- skontroluj stopień zużycia łopatek oraz talerzy, przy dużym zużyciu wymień na 

nowe, 
- sprawdź wszystkie połączenia śrubowe, 
- upewnij się czy powierzchnia, na której będzie pracować maszyna jest wolna 

od „ciał obcych” (patrz instrukcja BHP). 
 

6.) Uruchomienie maszyny 
Operator powinien zająć miejsce na siedzisku. W przypadku gdy silnik jest 

zimny należy wyciągnąć dźwignię ssania, a następnie uruchomić silnik naciskając 
dźwignię gazu. Nie należy trzymać włączonego rozrusznika dłużej niż 10 s. 
maszynę należy uruchamiać na tzw. Biegu jałowym „tzn. silnik nie powinien 
przekroczyć 1500 obr/min”. Po zwiększeniu obrotów silnika do min 2000 obr/min 
sprzęgło odśrodkowe na wałku silnika przekazuje napęd poprzez pas klinowy na 
przekładnię uruchamiającą jednocześnie łopatki. Szybkość obrotów łopatek 
reguluje się przez zwiększanie lub zmniejszanie nacisku na dźwignię gazu. Silnik 
powinien pracować na tzw. pełnym gazie. Nie zastosowanie się do tego zalecenia 
może prowadzić do uszkodzenia sprzęgła odśrodkowego. 

  
7.) Sterowanie maszyną 
 

Operator powinien unikać wykonywania gwałtownych ruchów drążkami 
sterowniczymi gdyż może to doprowadzić do powstania na świeżo zacieranej 
posadzce nierówności. 

Rysunek nr 4 przedstawia schematycznie sterowanie zacieraczką. 

 
       Rys. nr 4 
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8.) Ustawienie robocze łopatek 

 
Czynność tą wykonujemy poprzez pokrętło nastawcze (poz.3 rys. nr 1). Kąt 

ustawienia łopatek jest zależny od gatunku oraz stopnia twardości zacieranej 
posadzki. 
 

9.) Montaż talerza zacierającego 
 

Maszynę należy ustawić na talerzach 
(talerzu) w taki sposób, aby łopatki znalazły 
się pod profilem mocującym (rys. nr 5) 
Następnie pokrętłem nastawczym (rys. nr 1 
poz. 3) ustawić kąt łopatek zgodny z 
wysokością profilu mocującego. 
 

Przed każdorazowym transportem 
maszyny talerze zacierające należy 
zdemontować ! 
          Rys. nr 5 
 

10.) Wymiana łopatek 
 

W przypadku zużycia się łopatek należy 
wymienić je na nowe. Każda z łopatek jest 
przymocowana dwiema śrubami M8. Przy 
montażu nowych łopatek należy zwrócić uwagę na 
stan techniczny śrub (gwint) oraz podkładek 
sprężystych. Gdy są uszkodzone powinny zostać 
wymienione na nowe. Duże obciążenie 
występujące w czasie pracy maszyny może 
spowodować oderwanie się łopatek zagrażając 
osobom znajdującym się w pobliżu. 

         Rys. nr 6 
 
 

11.) Konserwacja krzyżaka 
 
 
Przed codziennym uruchomieniem 

maszyny należy przesmarować krzyżak za 
pomocą tawotnicy (poz. 1 rys. nr 7). 

 
       Rys. nr 7 
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12.) Instrukcja obsługi silnika HONDA 
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13. Kontrola poziomu oleju w silniku 
 

Sprawdzanie poziomu oleju może odbywać się tylko przy wyłączonym 
oraz chłodnym silniku. Należy wyjąć bagnet (rys. nr 8) i oczyścić czystym 
czyściwem. Następnie wprowadzić ponownie do końca w przewód olejowy nie 
zakręcając nakrętki. Po wyjęciu sprawdzić poziom oleju. Jeżeli poziom oleju jest 
zbyt niski (poniżej znaku poziom minimalny) należy dolać odpowiedni olej, nie 
przekraczając poziomu maksymalnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Rys. nr 8 
 
 
13.1 Zalecany olej silnikowy 

 
Olejem, który należy stosować w przypadku jego niedoboru w silniku jest olej 

o klasie użytkowe SF typ SAE 10 W 30. 

Używanie innych olejów może spowodować uszkodzenie silnika oraz 
utratę gwarancji. 

 
14.  Kontrola oleju w przekładni (przekładniach) 
 

Sprawdzanie poziomu oleju w przekładni (przekładniach) może odbywać 
się tylko przy wyłączonej maszynie. Dwa szkła kontrolne pozwalają na stałą 
kontrolę poziomu oleju. Jeżeli poziom oleju jest zbyt niski, należy dolać nie 
przekraczając poziomu maksymalnego. 

 
Rys. nr 9 
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14.1 Zalecany olej przekładniowy 
 

Olejem, który należy stosować w przypadku jego niedoboru w przekładni 
(przekładniach) jest olej Typ Vexol Plus 680 LK 

 

Używanie innych olejów może spowodować uszkodzenie przekładni oraz 
utratę gwarancji. 

 
15. Czynności po zakończonej pracy 
 

Po zakończonej pracy należy zadbać o to, aby maszyna została dokładnie 
oczyszczona. Wszystkie części robocze jak np. krzyżak, dokładnie przesmarować. 

 
CZYNNOŚCI TE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ TYLKO PRZY WYŁĄCZONYM SILNIKU ! 

 
16. Przechowywanie maszyny 
 

Jeżeli zaszła konieczność dłuższego postoju maszyny (1-6 m-cy) np w okresie 
zimowym, należy maszynę przechowywać w suchym i ogrzanym miejscu. 
Zalecane jest dokładne oczyszczenie maszyny oraz jej konserwacja (np. 
przesmarowanie krzyżaków). 

 
17. Zasady transportu 

 
Transport zacieraczki K-750-2 T może odbywać się tylko w sposób 
zmechanizowany za pomocą wózka transportowego na krótkie odległości lub 
np.: żurawia samojezdnego gdy chcemy podnieść zacieraczkę i przestawić w 
inne miejsce chwytając za uchwyty transportowe (rys nr 1 poz. 12). 

 



K R E B E R  

 31 

 
18.  Tabela przeglądów technicznych 
 

Częstotliwość (roboczogodziny) 
CZYNNOŚCI Przed 

uruchomieniem 25 50 100 200 (6-m-cy) 

Kontrola filtra powietrza X     

Wymiana filtra powietrza    X  

Kontrola świec zapłonowych X     

Wymiana świec zapłonowych    X X 

Kontrola oleju w silniku X     

Wymiana oleju w silniku    X  

Kontrola oleju w przekładniach X     

Wymiana oleju w przekładniach     X 

Kontrola filtru paliwa  X    

Wymiana filtru paliwa    X  

Kontrola stanu technicznego maszyny X     

Konserwacja krzyżaka X     

Przegląd techniczny maszyny     X 

 
Przeglądy techniczne o częstotliwości 200 roboczogodzin lub, co 6 m-cy 

mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis producenta. 
 

Niestosowanie zalecanych częstotliwości przeglądów technicznych może prowadzić do 
uszkodzenia maszyny oraz utraty gwarancji! 
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19.  Karta gwarancyjna 

 
KARTA GWARANCYJNA 

 
 
 
Dokument ten upoważnia nabywcę …………………………………………………………….………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
do serwisu gwarancyjnego firmy KREBER Maszyny Budowlane Sp. z o.o. 
 
Typ maszyny   K – 750-2 T  Nr fabryczny maszyny …..…….………………...… 
 
Model silnika   GX 630  Nr fabryczny silnika ……………………………….. 
 
Data sprzedaży …………………………….  Nr dokumentu sprzedaży …………………………. 
 
Kontroli przedsprzedażnej dokonano w dniu ……………………………, do maszyny została załączona 
instrukcja obsługi oraz klient został przeszkolony w zakresie obsługi maszyny/urządzenia. 
 
 
 
 
 
…………………………………………….…   ……………………………………… 

data i pieczęć sprzedawcy     podpis nabywcy 
 
 
 

Wykaz napraw w okresie gwarancyjnym 
 

L.p. Data przyjęcia 
do naprawy 

Data usunięcia 
awarii 

Opis przeprowadzonych czynności Podpis i pieczątka 
serwisu 
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WARUNKI GWARANCJI 
 
 
Firma KREBER Maszyny Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie gwarantuje prawidłowe działanie maszyn i urządzeń w 
okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży i zapewnia bezpłatna naprawę uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, 
konstrukcyjnych lub montażowych w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia usterki i dostarczenia do autoryzowanego punktu 
serwisowego. 
 

1. W ramach gwarancji sprzedający zobowiązuje się do: 
 

- usunięcia awarii w przeciągu 14 dni od dostarczenia maszyny/urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego 
- pokrycia kosztów części zamiennych i robocizny (w przypadku stwierdzenia zasadności naprawy gwarancyjnej) 

 
2. Naprawy gwarancyjne dokonywane będą wyłącznie na podstawie ważnej karty gwarancyjnej. Za ważną kartę gwarancyjną uważa 

się kartę z wypełnionymi wszystkimi rubrykami mówiącymi o nabywcy, czyli nazwa i adres nabywcy, dacie i miejscu zakupu 
maszyny/urządzenia, typie i numerze maszyny/urządzenia, modelu silnika i jego numerze oraz pieczęci sprzedawcy i podpisach 
nabywcy. 

 
3. Przeprowadzanie napraw we własnym zakresie lub w zakładach nie posiadających autoryzacji firmy KREBER Maszyny 

Budowlane Sp. z o.o., bez wiedzy i zgody gwaranta powoduje utratę gwarancji. 
 

4. Za datę przyjęcia do naprawy uznaje się dostarczenie maszyny/urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego i podpisanie 
raportu przyjęcia do naprawy. 

 
5. Koszty związane ze zgłoszeniem usterki, dostawą maszyny/urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego, ubezpieczeniem i 

frachtem pokrywa zgłaszający reklamację. 
 

6. Wybór sposobu usunięcia usterki maszyny/urządzenia należy do udzielającego gwarancji. 
 

7. Użytkowanie maszyny/urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi 
powoduje utratę gwarancji. 

 
8. Gwarancja nie obejmuje części i podzespołów, których naturalne zużycie następuje przed upływem okresu gwarancyjnego, a 

zwłaszcza wszelkich elementów gumowych, uszczelek, uszczelniaczy, szybkozłączy, okładzin sprzęgła itp. 
 

9. W ramach gwarancji w żadnym przypadku firma KREBER Maszyny Budowlane Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
skutków usterki lub wady maszyny/urządzenia tj. wyrządzonych szkód, strat w zyskach itp. 

 
10. Odpowiedzialność udzielającego gwarancji z tytułu rękojmi za wady ukryte towaru jest zgodna z art. 558 & 1 Kodeksu Cywilnego 

wyłączona. 
 

11. Gwarancja wygasa całkowicie w następujących przypadkach: 
 

- po upływie 12 miesięcy od daty sprzedaży maszyny/urządzenia 
- w przypadku stwierdzenia eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem maszyny i instrukcją obsługi 
- w przypadku uszkodzeń lub braku oznaczeń identyfikacyjnych maszyny/urządzenia 
- błędnie lub całkowicie niewypełnionej karty gwarancyjnej 

 
12. Kartę gwarancyjną wypełnia i dostarcza nabywcy autoryzowany punkt sprzedaży, który jej kopię odsyła niezwłocznie do siedziby 

firmy KREBER Maszyny Budowlane Sp. z o.o. 
 
 
 
……………………………………… 
            Podpis nabywcy 
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE NA SILNIKI PRZEMYSŁOWE 

ZAMONTOWANE W URZĄDZENIACH INNYCH PRODUCENTÓW (OEM) 
 
 

1) Aries Power Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , zapewnia dobrą jakość i sprawne 

działanie silnika zamontowanego w urządzeniu , na które została wydana Karta Gwarancyjna 
Producenta (OEM) , przy używaniu zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych 
określonych w Instrukcji Obsługi wydanej przez GWARANTA i dołączonej do urządzenia. 

2) ARIES Power Equipment Sp. z o.o. odpowiada jedynie za wady wynikłe z przyczyny tkwiące w 

sprzedanym silniku. 
3) ARIES udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na silnik okres 24 (dwudziestu 

czterech) miesięcy dla Konsumentów oraz 3 (trzech) lub12 (dwunastu) miesięcy dla 
Przedsiębiorców licząc od dnia sprzedaży urządzenia – patrz szczegółowa tabela poniżej . Okres 
gwarancji dla Konsumentów uzależniony jest od typu urządzenia, i jest określony przez OEM. 

4) ARIES nie udziela gwarancji na silniki do maszyn i urządzeń jeżeli urządzenie w którym ww. 
silnik został zamontowany , narusza normy i warunki pracy silnika określone przez firmę 
HONDA. 

5) Nie są objęte gwarancją uszkodzenia silnika wynikłe z niewłaściwego, niezgodnego z Instrukcją 
Obsługi używania , konserwacji i regulacji lub przechowywania i transportowania oraz wynikłe 
po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności , za które nie odpowiada ani Producent , 
ani Sprzedawca , w tym pogarszanie się estetyki silnika w wyniku upływu czasu. 

6) Nie są objęte gwarancją materiały eksploatacyjne i części silnika , które przy używaniu go 
zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych w Instrukcji Obsługi mogą zużyć się przed 
upływem gwarancji , w szczególności świece, filtry, powłoki lakiernicze elementów osłonowych, 
elementy gumowe i gumowo - metalowe, uszczelki. 

7) Nie uważa się za naprawę gwarancyjną wymienionych w Instrukcji Obsługi zabiegów , będących 
należytą , normalną obsługą eksploatacyjną. 

8) ARIES odmówi wykonania świadczenia gwarancyjnego , a uprawniony z gwarancji traci prawa w 
zakresie roszczeń z tytułu wad ( uszkodzeń ) powstałych lub mogących powstać w wyniku 
uszkodzeń mechanicznych w silniku oraz w związku z niżej wymienionymi działaniami 
użytkownika : 
a) używaniem części zamiennych innych niż oryginalne,  
b) używaniem materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne i/lub zalecane przez 

Producenta,  
c) przeprowadzaniem modyfikacji nie autoryzowanych przez Producenta i napraw dokonywanych 

przez nieautoryzowane przez ARIES warsztaty serwisowe,(regulacja pracy silnika modyfikacje 
wydajności silnika powiększenia i inne ). 

9) Uprawniony z gwarancji dostarczy wadliwe urządzenie do dowolnego autoryzowanego przez 
Gwaranta punktu serwisowego(APS) lub wskazanego przez Gwaranta punktu sprzedaży na 
własny koszt . APS ma prawo obciążyć uprawnionego z gwarancji za demontaż oraz 
doprowadzenie silnika do właściwego stanu technicznego. Każdy przegląd lub naprawa musi być 
potwierdzona w Karcie Gwarancyjnej Urządzenia 

10) Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie datowanego protokołu, z wyszczególnieniem 
zgłoszonych wad i objawów niesprawności oraz opisem warunków, jakich dany silnik pracował , 
podanych przez Uprawnionego do gwarancji. 

11) Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie ważnej Karty 
Gwarancyjnej wystawionej przez producenta urządzenia (OEM) zawierające dane nabywcy 
(nazwa przedsiębiorstwa, nazwisko, adres), datę sprzedaży, numer silnika i numer urządzenia oraz 
pieczęć Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). 
Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem 
upoważniającym do wykonania nieodpłatnych napraw. 
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12) ARIES zapewnia, że naprawa gwarancyjna nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia 
urządzenia do APS. W przypadkach nietypowych, czas naprawy może ulec wydłużeniu.  

13) W przypadku uznania przez ARIES naprawy urządzenia jako bezpłatnej w okresie gwarancyjnym, 
poniesione przez Uprawnionego z gwarancji zasadne i udokumentowane koszty transportu 
zostaną zwrócone. 

14) Gwarancja, której udziela ARIES nie obejmuje odpowiedzialności ARIES za szkody na majątku 
lub osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny Uprawniony do gwarancji, a będące 
skutkiem wad silnika stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji. 

15) W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę na zakupione urządzenie faktury VAT, przyjmuje 
się, że Uprawniony do gwarancji będzie wykorzystywał urządzenie w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

16) Prawa i obowiązki stron wynikających z gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w 
warunkach gwarancji i Karcie Gwarancyjnej. 

17) Udzielenie przez ARIES gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 
Kupującego w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
 
 
Tabela okresów gwarancyjnych na silniki Honda urządzeniach OEM. 
 
 

Seria silników HONDA Maksymalny okres gwarancji (m-ce) 
 Konsument Przedsiębiorca Go-kart 

GX / GXV / GD - seria 24 12 3 
GS / GSV  - seria 24 12 3 
GC / GCV – seria  24 3 N 
GX22/GX25/GX31/GX35/GXH50/GXV50-
seria 

24 12 N 

 
 
N – stosowanie niedozwolone 

 
 


