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®
Dziêkujemy za zaufanie i zakup wysokiej jakoœci agregatu pr¹dotwórczego marki FOGO .

Jesteœmy przekonani, i¿ przy wspó³pracy z czo³owymi producentami podzespo³ów w 
œwiecie oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych stworzyliœmy produkt,
który wyznacza miary postêpu w zakresie bezpieczeñstwa i niezawodnoœci. Mamy nadziejê, ¿e 
znajdzie on Pañstwa uznanie  w codziennym u¿ytkowaniu.

 Bezpieczne korzystanie uwarunkowane jest zapoznaniem siê z niniejsz¹ instrukcj¹.

Agregaty Sp. z o.o.

W celu zapewnienia bezpieczeñstwa
u¿ytkownika oraz spe³nienia wszelkich norm 
europejskich zleciliœmy wykonanie badañ 
oraz certyfikacji zewnêtrznej jednostce 
notyfikowanej. Do ka¿dego urz¹dzenia 
zapewniamy certyfikat CE.

SZANOWNY KLIENCIE

NORMY I CERTYFIKATY



1. Ogólna charakterystyka ..................................................................................................................................str. 1
2. Budowa agregatu ................................................................................................................................................str. 1

Silnik ...........................................................................................................................................str. 1
Prądnica ....................................................................................................................................str. 2

3. Zasady bezpieczeństwa ..................................................................................................................................str. 4
4. Dobór agregatu do odbiornika ....................................................................................................................str. 5
5. Eksploatacja ...........................................................................................................................................................str. 6

Uruchamianie ........................................................................................................................str. 6
Zatrzymywanie ...................................................................................................................str. 10
Lista czynności serwisowych .................................................................................str. 11
Sposób wykonywania czynności serwisowych ..........................................str. 12
Wykaz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych .................str. 12
Niedomagania ....................................................................................................................str. 14

6. Ogólne warunki handlu ................................................................................................................................str. 15
Sprzedaż .................................................................................................................................str. 15
Dostawa .................................................................................................................................str. 15
Okres gwarancji ...............................................................................................................str. 15
Warunki gwarancji ..........................................................................................................str. 15
Serwis .....................................................................................................................................str. 16

7. Wyposażenie opcjonalne agregatu ......................................................................................................str. 17
8. Karta zgłoszenia reklamacyjnego ..........................................................................................................str. 18
9. Dane techniczne agregatów .....................................................................................................................str. 19

SPIS TREŚCI



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Agregat pr¹dotwórczy jest to urz¹dzenie wytwarzaj¹ce energiê elektryczn¹ w procesie 
przemiany energii mechanicznej wytworzonej przez silnik spalinowy, na energiê elektryczn¹
wytworzon¹ przez pr¹dnicê po³¹czon¹ z silnikiem. 

Wykorzystywany mo¿e byæ jako Ÿród³o zasilania w awaryjnych sytuacjach zaniku energii w 
sieci oraz jako podstawowe Ÿród³o pr¹du na placu budowy, dzia³ce, w domu czy warsztacie. Przy 
wspó³pracy z automatycznym uk³adem rozruchu stanowi doskona³e zabezpieczenie obiektów 
przed niekontrolowanymi zanikami napiêcia.

Podawane dane techniczne agregatów okreœlone s¹ dla wysokoœci 0 m.n.p.m.,
o

temperatury otoczenia 20 C i wilgotnoœci wzglêdnej 60%. W przypadku pracy w gorszych 
warunkach osi¹gi agregatu ulegaj¹ obni¿eniu: wysokoœæ - spadek sprawnoœci o 1% co 100m, 

otemperatura - spadek sprawnoœci o 2% co 5 C. Agregat mo¿na przystosowaæ do sta³ego 
u¿ywania na du¿ych wysokoœciach (powy¿ej 1830 m n.p.m.) poprzez dokonanie niezbêdnych
przeróbek w silniku przez autoryzowany serwis. 

BUDOWA AGREGATU

Agregat pr¹dotwórczy w wersji podstawowej sk³ada siê z silnika spalinowego oraz
pr¹dnicy jedno lub trójfazowej skrêconych ze sob¹ i osadzonych w ramie metalowej za pomoc¹ 
amortyzatorów.

Wyposa¿ony jest w niezbêdne zabezpieczenia umo¿liwiaj¹ce prawid³owe
funkcjonowanie,  takie jak czujnik ciœnienia lub poziomu oleju, termiczne zabezpieczenie 
przeci¹¿eniowe oraz inne wyposa¿enie opcjonalne: dwu lub czteropolowy wy³¹cznik 
nadpr¹dowy, licznik motogodzin, rozrusznik elektryczny z akumulatorem, zestaw uziemiaj¹cy,
zestaw transportowy, w¹¿ do odprowadzenia spalin, przewody spawalnicze (agregat z modu³em 
spawalniczym), panel automatycznego startu (agregat z rozrusznikiem elektrycznym) .

SILNIK
®

W przenoœnych agregatach pr¹dotwórczych FOGO  zastosowano czterosuwowe 
górnozaworowe silniki benzynowe takich producentów jak HONDA, BRIGGS&STRATTON (linia 
VANGUARD COMMERCIAL POWER) oraz wysokoprê¿ne silniki firmy HATZ.

Automatyczna stabilizacja na poziomie 3000 obrotów na minutê niezale¿na od obci¹¿enia 
gwarantuje optymalne parametry wspó³pracuj¹cych z nimi pr¹dnic.

Wszystkie silniki ch³odzone s¹ powietrzem i mog¹ skutecznie pracowaæ w przestrzeni
ootwartej do temperatury otoczenia 40 C. W pomieszczeniach zamkniêtych silniki na czas pracy

3winny mieæ umo¿liwiony nap³yw œwie¿ego powietrza w iloœci min. 100 m /h.
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W zale¿noœci od budowy silnika stosowany jest ró¿ny sposób smarowania. W przypadku 
silników jednocylindrowych - rozbryzgowy, dwucylindrowych (widlastych) - ciœnieniowy. W 
ka¿dym przypadku zabezpieczone s¹ one przed zbyt niskim poziomem lub spadkiem ciœnienia
oleju.

Silniki jednocylindrowe wyposa¿one s¹ we w³asne zbiorniki paliwa (mog¹ byæ opcjonalnie 
zast¹pione zbiornikami o zwiêkszonej pojemnoœci). W tym przypadku paliwo grawitacyjnie opada 
do komory spalania. Silniki dwucylindrowe wyposa¿one s¹ w podciœnieniowe pompki paliwa 
które umo¿liwiaj¹ pobieranie paliwa z zewnêtrznych zbiorników. W agregatach pr¹dotwórczych

®FOGO  wyposa¿onych w silniki dwucylindrowe stosowane s¹ zbiorniki o pojemnoœci 20 litrów 
®osadzone na ramie nad silnikiem. Wszystkie zbiorniki paliwa stosowane w agregatach FOGO

wyposa¿one s¹ w siatkowe filtry paliwa chroni¹ce przed dostaniem  siê brudu, kurzu lub innych
zanieczyszczeñ do gaŸnika. 

Silniki wyposa¿one s¹ we w³asne uk³ady wydechowe zakoñczone t³umikiem, które s¹ 
kompatybilne z wê¿ami do odprowadzania spalin.

U¿ytkownik ma do wyboru dwa rodzaje rozruchu: rêczny rewersyjny link¹ oraz elektryczny
stacyjk¹ (mo¿liwoœæ wspó³pracy z automatyk¹). Silniki z rozrusznikiem elektrycznym
wyposa¿one s¹ w system zabezpieczaj¹cy prawid³owe ³adowanie akumulatora.

PR¥DNICA
®

W agregatach pr¹dotwórczych FOGO  zastosowano jedno i trójfazowe synchroniczne i 
asynchroniczne pr¹dnice pr¹du przemiennego.

Jedno³o¿yskowa konstrukcja oraz ko³nierzowe po³¹czenie z silnikiem gwarantuj¹ cich¹ i 
bezpieczn¹ pracê. Napêd z silnika przenoszony jest poprzez sto¿ek oraz prêt gwintowany.
Obudowa pr¹dnicy wykonana jest z lekkich stopów aluminium. Uzwojenie wirnika i stojana 
impregnowane jest specjalnym lakierem epoksydowym i posiada klasê izolacji H.

Pr¹dnice jednofazowe posiadaj¹ system samoregulacji napiêcia zapewniony przez
wewnêtrzne uzwojenie sprzê¿one w uk³adzie z kondensatorem. Zapewnia on utrzymanie 
napiêcia na poziomie 10% przy równomiernym obci¹¿eniu. Pr¹dnice trójfazowe posiadaj¹ 
system samoregulacji napiêcia na poziomie 6 % przy równomiernym obci¹¿eniu. 

W pr¹dnicach trójfazowych dopuszcza siê nierównomiernoœæ obci¹¿enia faz do 30 % 
mocy znamionowej, natomiast z gniazd jednofazowych pr¹dnic trójfazowych mo¿na odebraæ nie 
wiêcej ni¿ 40 % mocy znamionowej agregatu. W niektórych modelach dopuszcza siê odbiór mocy 
z gniazd jednofazowych powy¿ej 40% (patrz dane techniczne). W przypadku przekroczenia tych
wartoœci nast¹piæ mo¿e pogorszenie parametrów elektrycznych pr¹dnicy, g³ównie napiêcia, a 
tak¿e mo¿e nast¹piæ przegrzanie uzwojeñ i ich spalenie. 

Pr¹dnice w wersjach specjalnych wyposa¿one s¹ w dwa rodzaje elektronicznych
regulatorów napiêcia AVR z kontrol¹ jednej lub trzech faz. W przypadku tych pierwszych 
dopuszcza siê nierównomiernoœæ obci¹¿enia faz do 10% mocy znamionowej, w przypadku tych
drugich oddzia³ywanie faz mocno obci¹¿onych na stabilnoœæ faz o niewielkim obci¹¿eniu jest 
bardzo nieznaczne. Zastosowane regulatory AVR gwarantuj¹ stabilnoœæ napiêcia do 5%. 

W pr¹dnicach jedno i trójfazowych dopuszcza siê chwilowe 10 % przeci¹¿enie ponad moc 
znamionow¹ ale nie d³u¿ej ni¿ 5 minut na ka¿de 3 godziny pracy zespo³u.
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Pr¹dnice w niektórych modelach wyposa¿ane s¹ w modu³y spawalnicze umo¿liwiaj¹ce 
pracê z elektrodami ka¿dego rodzaju o œrednicy maks. 5 mm (F 7220 S / F 7220 SE) oraz 6 mm 
(F 10300 SE) w cyklu 35% tzn. 3,5 minuty w ka¿dych 10 minutach pracy.

®
Stosowane w agregatach FOGO  pr¹dnice posiadaj¹ stopieñ ochrony IP 23 lub IP 54. 

Dziêki zastosowaniu stopnia ochrony IP 54 wyd³u¿a siê ¿ywotnoœæ pr¹dnicy poniewa¿ ³o¿yska i 
uzwojenie s¹ optymalnie chronione przed szkodliwymi wp³ywami czynników zewnêtrznych. IP 54 
zwiêksza mo¿liwoœæ zastosowañ w warunkach wysokiej wilgotnoœci i zapylenia. 

STOPIEÑ OCHRONY IP 23 LUB IP 54

 Ochrona przeciw cia³om obcym i dotkniêciem

 Pierwsza cyfra

Ochrona przed dostaniem siê wody

 Druga cyfra

 0 - bez ochrony

 2 - cia³a obce > 12 mm

 1 - cia³a obce > 50 mm

 3 - cia³a obce > 2,5 mm

 0 - bez ochrony

 1 - pionowo spadaj¹ce krople wody
O 2 - kapi¹ca woda do 15  od pionu

O 3 - pryskaj¹ca skoœnie woda do 60  od pionu

 4 - cia³a obce > 1 mm  4 - woda tryskaj¹ca ze wszystkich kierunków

 5 - ochrona przed kurzem  5 - woda lej¹ca siê ze wszystkich kierunków

PR¥DNICA IP 23 PR¥DNICA IP 54

BEZPIECZNE

NIEBEZPIECZNE
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ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

 - nie uruchamiaæ bez przeczytania niniejszej instrukcji
- nie uruchamiaæ agregatu pr¹dotwórczego w zamkniêtym pomieszczeniu bez 

odpowiedniej wentylacji. Gazy spalinowe zawieraj¹ du¿e iloœci bezwonnego gazu 
truj¹cego (CO - tlenku wêgla) - GROZI ZATRUCIEM A NAWET ŒMIERCI¥!!!

- nie uruchamiaæ agregatu pr¹dotwórczego w przypadku rozlania paliwa. Ponowne
uruchomienie jest dopuszczalne po usuniêciu rozlanego paliwa - GROZI WYBUCHEM!!!

- nie uruchamiaæ agregatu pr¹dotwórczego w œrodowisku ulatniaj¹cych siê gazów, oparów 
farb, rozcieñczalników lub innych ³atwopalnych materia³ów  GROZI WYBUCHEM!!!

- nie uruchamiaæ agregatu pr¹dotwórczego w terenach leœnych lub podobnych bez ³apacza 
iskier GROZI PO¯AREM!!!

- nie uruchamiaæ agregatu pr¹dotwórczego w stanie mokrym lub zawilgoconym bez 
odpowiednich zabezpieczeñ przeciwpora¿eniowych - GROZI PORA¯ENIEM A NAWET
ŒMIERCI¥!!!

- przed rozpoczêciem pracy dokonaæ sprawdzenia stanu technicznego agregatu w tym
szczególnie os³on ochronnych i izolacji przewodów

- nie dotykaæ elementów wiruj¹cych w czasie pracy urz¹dzenia  GROZI USZKODZENIEM
LUB UTRAT¥ ZDROWIA!!!

 - nie nape³niaæ zbiornika paliwa podczas pracy silnika - GROZI WYBUCHEM!!!
- nie paliæ tytoniu i nie u¿ywaæ otwartego ognia w pobli¿u kanistrów albo baniek z paliwem.

GROZI WYBUCHEM!!! 
 - w czasie pracy agregatu uwa¿aæ na przebywaj¹ce w pobli¿u dzieci i zwierzêta
- nie transportowaæ i nie pozostawiaæ agregatu w zamkniêtych pomieszczeniach zaraz po 

zakoñczeniu pracy  GROZI PO¯AREM!!!
 - na pracuj¹cym agregacie nie umieszczaæ ¿adnych przedmiotów  GROZI ZAP£ONEM!!!
- w czasie pracy agregatu pr¹dotwórczego oraz d³ugo po wy³¹czeniu nie dotykaæ uk³adu 

wydechowego w³¹cznie z t³umikiem  GROZI POPARZENIEM!!!
- pamiêtaj ¿e d³ugotrwa³y i czêsty kontakt skóry ze zu¿ytym olejem silnikowym mo¿e 

spowodowaæ raka skóry. Aczkolwiek kontakt taki jest nie do unikniêcia , nale¿y jednak 
natychmiast dok³adnie umyæ rêce po zabrudzeniu.

- nie uruchamiaæ i nie zatrzymywaæ agregatu pod obci¹¿eniem  GROZI USZKODZENIEM!!!
 - nie regulowaæ obrotów silnika  GROZI USZKODZENIEM I UTRAT¥ GWARANCJI!!!
- uwa¿aæ aby podczas pracy lub transportu nie nast¹pi³o przechylenie wiêksze ni¿ 20 stopni. 

Wiêksze przechylenie mo¿e spowodowaæ wylanie paliwa lub z³e smarowanie GROZI
USZKODZENIEM!!!

- nie stosowaæ nieoryginalnych czêœæ zamiennych oraz paliw i olejów nieznanego 
pochodzenia  GROZI USZKODZENIEM I UTRAT¥ GWARANCJI!!!
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DOBÓR AGREGATU DO ODBIORNIKA

URZ¥DZENIA WYPOSA¯ONE W SILNIKI ELEKTRYCZNE
Po³¹czone w gwiazdê - moc agregatu co najmniej 3 razy wiêksza od mocy znamionowej 

urz¹dzenia
Po³¹czone w trójk¹t - moc agregatu co najmniej 9 razy wiêksza od mocy znamionowej 

urz¹dzenia
Po³¹czone w gwiazdê / trójk¹t (softstart) - moc agregatu co najmniej 3 razy wiêksza od mocy 

znamionowej urz¹dzenia
Z falownikiem - moc agregatu co najmniej 1,5 razy wiêksza od mocy znamionowej 

urz¹dzenia.
Komutatorowe (elektronarzêdzia) - moc agregatu co najmniej 1,2 razy wiêksza od mocy 

znamionowej urz¹dzenia.

URZ¥DZENIA GRZEWCZE
Moc agregatu co najmniej 1,2 razy wiêksza od mocy znamionowej urz¹dzenia.

OŒWIETLENIE
¯arowe - moc agregatu co najmniej 1,2 razy wiêksza od mocy znamionowej urz¹dzenia.
Sodowe - moc agregatu co najmniej 5 razy wiêksza od mocy znamionowej urz¹dzenia.

UPS
Moc agregatu co najmniej 1,7 razy wiêksza od mocy znamionowej urz¹dzenia.

URZ¥DZENIA ELEKTRONICZNE
Moc agregatu co najmniej 1,2 razy wiêksza od mocy znamionowej urz¹dzenia.

UWAGA
W celu dok³adnego doboru agregatu do odbiornika nale¿y dokonaæ pomiarów elektrycznych w 
momencie rozruchu urz¹dzenia.
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EKSPLOATACJA

URUCHAMIANIE
-  Napełnić zbiornik odpowiednim paliwem. Agregaty benzynowe - PB 95 / 98, agregaty  

z silnikiem diesla - olej napędowy. Tankowanie musi się odbywać w dobrze przewietrzanych 
pomieszczeniach przy wyłączonym silniku. W miejscu tankowania, a także w pobliżu miejsca 
składowania paliwa nie wolno palić ani stosować urządzeń z otwartym ogniem lub wytwarzających 
iskry. Zbiornika nie należy przepełniać, a po każdym tankowaniu należy sprawdzić, czy zbiornik jest 
prawidłowo zamknięty.

- Zalać agregat olejem, ewentualnie sprawdzić i uzupeł-
nić poziom oleju. Sprawdzanie poziomu powinno od-
bywać się gdy agregat jest wypoziomowany. W celu 
sprawdzenia stanu oleju odkręcić korek wlewu oleju 
lub wysunąć bagnet, przetrzeć, ponownie wsunąć, po 
wyjęciu bagnetu sprawdzić poziom oleju na miarce. 
Jeżeli poziom jest zbyt niski, należy dolać olej tak, aby 
poziom osiągnął poziom maksymalny. Nie wolno wle-
wać więcej oleju, niż wskazuje stan maksymalny. Sto-
sować oleje podawane przez producentów silników. Do agregatów z silnikiem Hondy oraz Briggs & 
Stratton Vanguard można stosować oleje SAE 10W-30 lub SAE 10W-40. W przypadku agregatów z 
silnikami wysokoprężnymi Hatz można stosować oleje SAE 10W-40 oraz SAE 15W 40. W zależności 
od temperatury zaleca się stosowanie odpowiednich olejów podanych w tabeli obok. Ilość oleju 
do każdego silnika podana w danych technicznych. Nie wolno stosować olejów do silników dwu-
suwowych oraz olejów nierozpuszczalnych, gdyż wpływa to niekorzystnie na długość życia silnika i 
może doprowadzić do jego uszkodzenia. W przypadku niedoboru oleju w misce olejowej lub jego 
nadmiaru mogą zadziałać czujniki poziomu lub ciśnienia oleju, w konsekwencji zatrzymanie pracy 
silnika lub brak możliwości uruchomienia. Wyposażenie silnika w czujnik olejowy absolutnie nie 
zwalnia użytkownika z codziennego sprawdzania poziomu oleju. 

-  Sprawdzić czystość filtru powietrza. W razie stwierdzenia zabrudzenia wyczyścić. Stosowa-
nie zabrudzonego filtru powietrza powoduje nieprawidłowy stosunek mieszanki paliwowo-po-
wietrznej, w wyniku czego silnik nierówno pracuje, dusi się, a czasami staje. Jest to szczegól-
nie niebezpieczne w przypadku agregatów prądotwórczych, ponieważ spadek obrotów silnika 
powoduje zmianę częstotliwości prądu na gniazdku. Stosowanie innych form filtracji powie-
trza lub używanie urządzenia bez filtru powietrza może doprowadzić do jego awarii, a nawet
poważnego uszkodzenia (np. zarysowanie ścianek 
cylindra, zabrudzenie gaźnika itp.). Nie wolno uru-
chamiać silnika bez zamontowanego filtru powietrza,
gdyż prowadzi to do szybkiego zużycia silnika.

-  W agregatach z rozrusznikiem elektrycznym podłą-
czyć akumulator przykręcając w  kolejności klemę o 
dodatniej polaryzacji, a następnie klemę o polaryza-
cji ujemnej. Akumulator powinien posiadać napięcie 
nominalne 12V i pojemność co najmniej 18Ah (patrz 
osprzęt). Akumulator wytwarza eksplodujące gazy, 
dlatego nie wolno dopuścić w pobliże akumulatora 
otwartego ognia, papierosów oraz urządzeń wytwa-
rzających iskry. 

- Upewnić się, czy podłączone odbiorniki są wyłączone, 
ewentualnie odłączyć odbiorniki na czas rozruchu.

VANGUARDHONDA

6



PONI¯SZA TREŒÆ DOTYCZY AGREGATÓW Z SILNIKAMI  BENZYNOWYMI
 - Otworzyæ kranik paliwa

 - W³¹cznik zap³onu ustawiæ w pozycji „w³¹czony” („ON”) . 

- Linkê rozrusznika wyci¹gn¹æ lekko a¿ do poczucia lekkiego oporu (w tym momencie 
sprzêg³o rozrusznika zaczepia siê o kosz zaczepowy umieszczony na kole zamachowym 
silnika). Energicznie poci¹gn¹æ. W przypadku nie uruchomienia nale¿y powtarzaæ próbê 
a¿ do chwili rozruchu. Je¿eli linka rozrusznika zostanie szarpniêta przed zazêbienie siê 
sprzêg³a spowoduje to gwa³towne uderzenie elementów sprzêg³a w kosz zaczepowy co 
w efekcie mo¿e spowodowaæ zerwanie linki startera (najczêœciej) lub zerwania
elementów sprzêg³a. Szarpniêcie linki do koñca jej d³ugoœci mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie sprê¿yny powrotnej rozrusznika. Po uruchomieniu silnika w ¿adnym 
wypadku nie nale¿y puszczaæ linki swobodnie, lecz kontrolowaæ jej zwijanie siê poprzez 
stopniowe popuszczanie jej. Puszczenie linki spowoduje gwa³towne zwiniêcie jej przez 
sprê¿ynê powrotn¹ i uderzenie r¹czki w obudowê.

- Przy zimnym silniku w³¹czyæ ssanie („CHOKE”), nie u¿ywaæ ssania gdy silnik jest ciep³y.
Jeœli po uruchomieniu silnik nie mo¿e ustabilizowaæ swoich obrotów i zaczyna "trz¹œæ 
siê" oznacza to, i¿ ma zbyt bogat¹ mieszankê paliwowo-powietrzn¹ i nale¿y 
bezwzglêdnie wy³¹czyæ ssanie.
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- W wersjach z rozrusznikiem elektrycznym przekręcić kluczyk w stacyjce (1). Rozrusznik 
może pracować nieprzerwanie najwyżej 5 sekund. Pomiędzy kolejnymi próbami rozruchu 
odczekać ok. 10 sekund. Gdy silnik rozpocznie pracę, puścić kluczyk. Kluczyk musi samo-
czynnie wrócić do położenia początkowego (2) i podczas pracy musi znajdować się w tym 
położeniu.

  (1)    (2)    (1)      (2)

 UWAGA: nigdy nie uruchamiać rozrusznika podczas pracy silnika niebezpieczeństwo  
uszkodzenia uzębienia

- Gdy silnik zacznie pracować równomiernie, cofnąć ssanie („CHOKE”)  w położenie  
wyjściowe

- Po osiągnięciu przez zespół prądotwórczy równomiernych, ustabilizowanych obrotów silnika 
załączyć odbiorniki prądu 

 UWAGA: Kiedy agregat jest już rozgrzany, zaleca się  minimalne obciążenie w wysokości 
30% obciążenia znamionowego. Agregat należy także obciążać tak aby obciążenie było w 
miarę możliwości jednakowe na 3 fazach

PONIŻSZA TREŚĆ DOTYCZY AGREGATÓW Z SILNIKAMI WYSOKOPRĘŻNYMI HATZ
- Pociągnąć lekko uchwyt rozrusznika mechanicznego aż do wyczuwalnego 

oporu, następnie mocno pociągnąć aż do końca linki. W przypadku nie 
uruchomienia należy powtarzać próbę aż do chwili rozruchu. W wersjach z 
rozrusznikiem elektrycznym przekręcić kluczyk do pozycji „START” 

- Rozrusznik może pracować nieprzerwanie najwyżej 8 sekund. Pomiędzy 
kolejnymi próbami rozruch odczekać ok. 5 sekund 

-  Gdy tylko silnik zaskoczy, puścić kluczyk
- Kluczyk musi samoczynnie wrócić do położenia początkowego i podczas 

pracy musi znajdować się w tym położeniu
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UWAGA: nigdy nie uruchamiaæ rozrusznika podczas pracy silnika niebezpieczeństwo uszkodzenia 
uzębienia!

- Po osiągnięciu przez zespół prądotwórczy równomiernych, ustabilizowanych obrotów silnika 
załączyć odbiorniki prądu 

PONIŻSZA TREŚĆ DOTYCZY AGREGATÓW Z MODUŁEM SPAWALNICZYM

UWAGA: nie wolno spawać i korzystać z generatora równocześnie
Aby używać urządzenie jako agregat należy: 
- Przestawić przełącznik 3 na GEN 
- Postępować jak w punkcie „Uruchomienie agregatów z silnikami benzynowymi” 

Aby u¿ywać urządzenie jako spawarkę należy: 
- Włożyć wtyczkę kabla uziemiającego do gniazda 1.  
- Połączyć kabel uziemiający z częścią przeznaczoną do spawania. 
- Włożyć wtyczkę przewodu z uchwytem elektrody do drugiego gniazda 4. 
- Ustawić zakres prądu spawania przełącznikiem 2 i 3.  
- Postępować jak w punkcie „Uruchomienie  agregatów z silnikami benzynowymi” bez podłą-

czania odbiorników 
- Przystąpić do spawania

UWAGA: Nie wolno przełączać przełączników prądu spawania (2 i 3) podczas spawania

UWAGA: Podczas spawania występuje napięcie na gniazdach odbioru mocy, ale napięcie jest niskie i 
nie stabilne. Zaleca się odłączyć urządzenia podłączone pod gniazda ze względu bezpieczeństwa.

UWAGA: Spawarka może dostarczać maksymalny prąd spawania tylko przez kilka minut, po czym 
należy pozwolić jej ostygnąć (patrz tabelka na panelu kontrolnym) tak, więc jeśli podczas 
pracy z wysokimi prądami spawania zadziała wyłącznik termiczny (przestaje spawać) należy 
pozwolić agregatowi popracować przez kilka minut bez obciążenia w celu wystudzenia gene-
ratora.

OPIS PANELU KONTROLNEGO
1. Ujemne gniazdo spawające
2. Regulator prądu spawania
4. Dodatnie gniazdo spawające
5. Regulator mocy łuku
6. Gniazdo zdalnego sterowania
7. Alarm przeładowania przy spawaniu

OPIS PANELU KONTROLNEGO
1. gniazdo uziemiające
2. przełącznik wartości znamionowej prądu  

spawania / przełączenie na wytwarzanie prądu
3. przełącznik zakresu prądu spawania 
4. gniazdo spawalnicze

F 7220 S
F 7220 SE

F 10300 SE
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ZATRZYMYWANIE
- Wyci¹gn¹æ wtyczkê odbiornika z gniazda agregatu lub wy³¹czyæ odbiornik 
- Po od³¹czeniu odbiorników pozostawiæ pracuj¹cy agregat na biegu ja³owym przez 3 

minuty
- W przypadku agregatów benzynowych wy³¹cznik zap³onu ustawiæ w pozycji 

„wy³¹czony” („OFF”),  w agregatach z rozrusznikami elektrycznymi przekrêciæ kluczyk 
w stacyjce do pozycji „wy³¹czony” („0”). W agregatach z silnikami wysokoprê¿nymi
dŸwigniê obrotów prze³o¿yæ w po³o¿enie „STOP” (przesun¹æ w dó³ do oporu i trzymaæ a¿ 
agregat przestanie pracowaæ)

- Zamkn¹æ kranik paliwa (tylko w agregatach benzynowych). W silnikach 
jednocylindrowych pozostawienie otwartego zaworu paliwowego mo¿e spowodowaæ
przedostanie siê paliwa do gaŸnika i przepe³nienie go. Nadmierna iloœæ paliwa sp³ywa
do komory spalania i stamt¹d przedostaje siê do miski olejowej mieszaj¹c siê z olejem. 
Mieszanka taka traci swe w³aœciwoœci smarne powoduj¹c powolne zacieranie siê silnika 
(korbowodu, wa³u korbowego, pierœcieni i cylindra). Poniewa¿ smarowanie silnika 
odbywa siê na zasadzie rozbryzgowej, zbyt wysoki poziom mieszanki olejowo-
paliwowej w ekstremalnych warunkach powoduje przedostanie siê jej ponad t³ok  i 
unieruchomienie silnika. W takich przypadkach nale¿y wykrêciæ œwiecê, spuœciæ olej,
przeczyœciæ komorê spalania sprê¿onym powietrzem i dokonaæ wymiany oleju. UWAGA!
Podczas poruszania t³oka przy wykrêconej œwiecy zgromadzony nad t³okiem olej 
wytryskuje z du¿¹ si³¹ i na znaczn¹ odleg³oœæ.

- W przypadku gdy agregat nie bêdzie u¿ywany d³u¿ej ni¿ 30 dni nale¿y kompletnie 
opró¿niæ zbiornik paliwa. Zlaæ paliwo ze zbiornika paliwa, ale nie przez obracanie
zespo³u a nastêpnie resztkê paliwa, która pozostanie w baku spaliæ poprzez
uruchomienie i samoczynne wy³¹czenie agregatu z powodu braku paliwa.

- Poczekaæ do czasu ca³kowitego wystygniêcia agregatu
- Pozostawiæ zespó³ w suchym i czystym miejscu
- W sytuacjach awaryjnych wymagaj¹cych natychmiastowego zatrzymania silnika nale¿y 

przestawiæ wy³¹cznik zap³onu w pozycjê „Wy³¹czony” („OFF”)

HONDA HONDAVANGUARDVANGUARD HATZ HATZ
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 Interwa³ (roboczogodziny) / 
 praca konserwacyjna

Codziennie Pierwsze 20 co 50 co 100 co 300

 Czyszczenie pr¹dnicy X   *

X

X X

X

X

X

X

 Sprawdzanie oleju

 Wymiana oleju **

 Kontrola filtra powietrza *

 Czyszczenie filtra powietrza *

 Wymiana filtra olejowego**

 Sprawdzanie œwiec zap³onowych

 Sprawdzanie i ustawianie
 zaworów***
 Czyszczenie odstojnika paliwa

 Czyszczenie zbiornika paliwa***

 Sprawdzanie uk³adu paliwa ***

X

X

X

Co 2 lata

 * przy du¿ym zapyleniu filtr powietrza oraz pr¹dnicê nale¿y czyœciæ codziennie, a je¿eli 
bêdzie to konieczne nawet w krótszych odstêpach czasu 

** je¿eli zespó³ jest eksploatowany w ciê¿kich warunkach i wysokiej temperaturze olej 
nale¿y wymieniaæ co 25 godzin ³¹cznie z filtrem oleju

*** prace nale¿y przeprowadziæ w autoryzowanym serwisie 

UWAGA Tylko stosowanie oryginalnych czêœci zamiennych zapewnia dobr¹ jakoœæ naprawy i 
poprawne dzia³anie silnika, a co za tym idzie udzielenie przez sprzedawcê pe³nej gwarancji.
Sprzedawca (oraz Gwarant) nie odpowiadaj¹ za uszkodzenia silnika wynikaj¹ce ze stosowania 
nie oryginalnych lub nie dostarczonych przez Dystrybutora czêœci zamiennych.

LISTA CZYNNOŒCI SERWISOWYCH
Harmonogram przedstawia listê czynnoœci obs³ugowych wykonywanych odpowiednio 

codziennie, po pierwszych 20 godzinach pracy agregatu oraz kolejno co 50, 100 i 300 
roboczogodzin przepracowanych przez agregat.

10

 Czyszczenie ³apacza iskier X

 Regulacja obrotów silnika*** X

 Pomiar rezystancji izolacji Co 6 miesiêcy

1111



SPOSÓB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŒCI SERWISOWYCH
- Czyszczenie i sprawdzanie pr¹dnicy -ka¿dorazowo przed uruchomieniem agregatu

nale¿y sprawdziæ wzrokowo po³¹czenia poszczególnych elementów pr¹dnicy, mo¿liwe 
uszkodzenia izolacji przewodów, s³abe styki, itp. W przypadku d³u¿szego 
magazynowania przy niekorzystnych warunkach klimatycznych, przede wszystkim przy 
wysokiej wilgotnoœci, zaleca siê wykonaæ pomiar rezystancji izolacji pr¹dnicy za 
pomoc¹ megaomomierza 500 V. Rezystancja izolacji powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 1 
MÙ. Je¿eli bêdzie ni¿sza uzwojenie pr¹dnicy nale¿y przedmuchaæ suchym i ciep³ym 
powietrzem. Po przedmuchaniu wykonaæ ponowny pomiar rezystancji izolacji. 

 - Sprawdzanie oleju - patrz rozdzia³ EKSPLOATACJA - URUCHOMIENIE
- Wymiana oleju - Zu¿yty olej nale¿y zlewaæ przy rozgrzanym silniku co zapewnia jego 

szybkie i dok³adne sp³yniêcie z miski olejowej. Odkrêciæ korek wlewu oraz korek
spustowy oleju. Spuœciæ olej do przygotowanego naczynia. 

UWAGA Ze zu¿ytym olejem postêpuj w sposób, który nie zagra¿a œrodowisku. Zanieœ go w 
szczelnym pojemniku do najbli¿szej stacji benzynowej lub zak³adu utylizacji. Nie 
wylewaj oleju do œcieków i nie wylewaj go na ziemiê. Wkrêciæ korek spustowy i 
sprawdziæ jego dokrêcenie. Przez otwór wlewowy wlaæ œwie¿y olej przestrzegaj¹c
informacji zamieszczonych w rozdziale EKSPLOATACJA - URUCHOMIENIE

- Kontrola i czyszczenie filtra powietrza - Przy czyszczeniu filtra powietrza nie wolno 
stosowaæ benzyny albo innych œrodków o niskim punkcie zap³onu, gdy¿ mo¿e to byæ 
przyczyn¹ wybuchu lub po¿aru.
Odkrêciæ nakrêtkê motylkow¹ lub odci¹gn¹æ sprê¿ynê i zdj¹æ pokrywê. Zdj¹æ wk³ad 
filtra i oddzieliæ wk³ad papierowy od wk³adu g¹bczastego. Obydwa elementy sprawdziæ,
czy nie maj¹ jakichkolwiek uszkodzeñ. Przy zauwa¿eniu jakiegokolwiek uszkodzenia
wk³ad filtra nale¿y wymieniæ. Wk³ad g¹bczasty umyæ dok³adnie w gor¹cej wodzie z 
dodatkiem p³ynnego detergentu. U¿ywanie proszkowych detergentów powoduje 
osadzanie siê drobinek proszku na filtrze i przedostawanie siê ich do gaŸnika i komory
spalania, co powoduje przyspieszone zu¿ycie silnika. Nastêpnie dok³adnie wyp³ukaæ i 
wysuszyæ. Po wyschniêciu wk³ad nale¿y nas¹czyæ niewielk¹ iloœci¹ oleju silnikowego (tak 
aby by³ wilgotny, lecz aby olej nie œcieka³).Jeœli w filtrze pozostanie zbyt du¿a iloœæ 
oleju mog¹ byæ k³opoty z uruchomieniem silnika. Wk³ad papierowy poprzez uderzanie w 
tward¹ powierzchniê oczyœciæ z wiêkszych elementów i cz¹stek brudu, a nastêpnie 
przedmuchaæ sprê¿onym powietrzem (o ciœnieniu nie wiêkszym ni¿ 30 psi). Nigdy do 
czyszczenia nie wolno u¿ywaæ szczotki, gdy¿ brud zamiast usuniêcia zostanie wciœniêty w 
papier filtracyjny lub zostanie uszkodzona pow³oka papieru.  Jeœli czyszczenie nie odnosi 
skutku wk³ad filtr niezw³ocznie trzeba wymieniæ na nowy.

111212



- Wymiana filtra olejowego - tylko agregaty z silnikami dwucylindrowymi VANGUARD.
Wymieniaj filtr oleju co 100 godzin pracy, lub co sezon, w zale¿noœci od tego, co bêdzie 
pierwsze. Przed za³o¿eniem nowego filtra, lekko nas¹cz uszczelkê filtra olejowego 
czystym olejem silnikowym. Dokrêæ filtr rêcznie, a¿ uszczelka dotknie adaptera filtra oleju. 
Dokrêæ od 1/2 do 3/4 obrotu wiêcej. Uruchom i pozwól popracowaæ silnikowi w trybie 
ja³owym, aby sprawdziæ, czy nie ma przecieków oleju. Zatrzymaj silnik. SprawdŸ
ponownie poziom oleju oraz dolej oleju, jeœli bêdzie taka potrzeba. 

- Sprawdzanie œwiec zap³onowych - Kontrolê stanu technicznego œwiecy zap³onowej 
przeprowadza siê po 100 godzinach pracy zespo³u pr¹dotwórczego lub po ka¿dym 
sezonie. Je¿eli nie da siê utrzymaæ odleg³oœci miêdzy elektrodami od 0,6 do 0,8 mm 
œwiecê nale¿y wymieniæ na now¹. Nie nale¿y czyœciæ nagaru na elektrodach papierem 
œciernym. Do tego celu u¿ywaæ szczotki drucianej i czystej szmatki. Nale¿y zwróciæ uwagê
na stan przewodu wysokiego napiêcia i kapturka. Gdy przewód iskrzy  nale¿y go wymieniæ 
na nowy.

 - Sprawdzanie i ustawianie zaworów - czynnoœæ wykonywana w autoryzowanym serwisie
- Czyszczenie odstojnika paliwa - tylko silniki HONDA. Ustawiæ zawór paliwowy w 

pozycjê "OFF" - zamkniête. Wykrêciæ odstojnik paliwa wraz z pierœcieniem 
uszczelniaj¹cym (o-ringiem), dok³adnie przep³ukaæ w niepalnym œrodku myj¹cym i 
pozostawiæ do wyschniêcia. Nastêpnie zamontowaæ osadnik postêpuj¹c w odwrotnej 
kolejnoœci i mocno dokrêciæ. Zawór paliwa otworzyæ (ustawiæ w pozycji "ON") i 
sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czenia odstojnika. Praca silnika z nieszczelnym odstojnikiem 
jest niedozwolona i niebezpieczna dla u¿ytkownika.

 - Czyszczenie zbiornika paliwa - czynnoœæ wykonywana w autoryzowanym serwisie
- Czyszczenie ³apacza iskier - £apacz iskier nale¿y co 100 godzin pracy poddaæ 

przegl¹dowi technicznemu, aby zachowa³ pe³n¹ sprawnoœæ. Odkrêæ œruby i zdemontowaæ
odchylacz spalin. Odkrêæ œruby i zdj¹æ os³onê t³umika. Odkrêæ œruby z ³apacza iskier i 
wyj¹æ go z t³umika. Drucian¹ szczotk¹ usuñ osady z siatki ³apacza iskier. SprawdŸ, czy 
siatka ³apacza iskier nie ma dziur lub rozdaræ. Jeœli jest uszkodzona, wymieñ ³apacz iskier.

UWAGA T³umik podczas pracy silnika mocno siê nagrzewa i pozostaje gor¹cy przez pewien 
czas po zatrzymaniu silnika. Uwa¿aj, aby nie dotkn¹æ t³umika, kiedy jest gor¹cy.
Pozwól mu ostygn¹æ przed przeprowadzeniem obs³ugi. 

 - Regulacja obrotów silnika -  czynnoœæ wykonywana w autoryzowanym serwisie
 - Sprawdzanie uk³adu paliwa - czynnoœæ wykonywana w autoryzowanym serwisie
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WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

 Wykaz części zamiennych dostępny jest na stronie internetowej www.fogo.pl 
 lub pod numerem telefonu +48 65-534-11-80



 USTERKA Przyczyna usterki

 1. Brak paliwa.
 2. Nie wyci¹gniêta dŸwignia ssania.
 3. Zbyt niski poziom oleju
 4. Uszkodzona lampka kontrolna
 poziomu oleju
 5. Zanieczyszczona œwieca zap³onowa

 6. Uszkodzony uk³ad zap³onowy

 Silnik nie
 uruchamia siê

NIEDOMAGANIA
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Sposób naprawy

 1. Uzupe³niæ zbiornik paliwa
 2. Sprawdziæ ew. wyci¹gn¹æ
 3. Sprawdziæ ew. uzupe³niæ
 4. Sprawdziæ ew. wymieniæ

 5. Sprawdziæ stan œwiecy ew.
 wymieniæ
 6. Zg³osiæ usterkê do serwisu

 1. Niski poziom paliwa w zbiorniku
 2. Nie wciœniêta dŸwignia ssania
 3. Zanieczyszczony filtr powietrza
 4. Zanieczyszczone paliwo

 Silnik pracuje
 nierównomiernie

 1. Sprawdziæ ew. uzupe³niæ
 2. Sprawdziæ ew. wcisn¹æ
 3. Sprawdziæ ew. wymieniæ
 4. Wymieniæ paliwo na nowe

 1. Uszkodzony kondensator
 2. Uszkodzone uzwojenia pr¹dnicy

 3. Za ma³e obroty silnika

 Brak wzbudzenia  1. Sprawdziæ ew. wymieniæ
 2. Sprawdziæ stan uzwojenia
 ew. zg³osiæ usterkê do
 serwisu
 3. Zg³osiæ do serwisu

 1. Za du¿a pojemnoœæ kondensatora
 2. Za du¿e obroty silnika

 Za wysokie
 napiêcie po 
 obci¹¿eniu

 1. Sprawdziæ ew. wymieniæ
 2. Zg³osiæ do serwisu

 1. Uszkodzone diody wirnika pr¹dnicy
 2. Uszkodzone uzwojenia wirnika
 3. Za ma³a pojemnoœæ kondensatora
 4. Za du¿e obci¹¿enie
 5. Za ma³e obroty silnika

 Za niskie napiêcie
 po obci¹¿eniu

 1. Sprawdziæ ew. wymieniæ
 2. Sprawdziæ uzwojenia
 3. Sprawdziæ ew. wymieniæ
 4. Sprawdziæ ew. zmieniæ
 5. Zg³osiæ do serwisu

 1. LuŸny styk na pr¹dnicy

 2. Nierówne obroty silnika

 Zmiany napiêcia  1. Sprawdziæ styki ew.
 dokrêciæ
 2. Zg³osiæ do serwisu

 1. Uszkodzone ³o¿ysko pr¹dnicy
 2. LuŸne po³¹czenie mechaniczne

 G³oœna praca
 pr¹dnicy

 1. Wymieniæ ³o¿ysko
 2. Sprawdziæ ew. poprawiæ

 1. Uszkodzony amortyzator silnika
 2. LuŸne po³¹czenie œrubowe
 3. Nierówne pod³o¿e

 Za du¿e drgania
 pr¹dnicy

 1. Sprawdziæ ew. wymieniæ
 2. Poprawiæ, dokrêciæ
 3. Wypoziomowaæ agregat

 1. Nie prze³¹czona dŸwignia na obroty
 maksymalne
 2. le ustawione obroty silnika

 Z³y zakres napiêcia  1. Przestawiæ dŸwigniê na 
 maksymalne obroty
 2. Zg³osiæ do serwisu
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OGÓLNE WARUNKI HANDLU

SPRZEDAŻ
 Przedsiębiorstwo Agregaty Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż swoich wyrobów wyłącznie poprzez 
sieć autoryzowanych partnerów handlowych.

DOSTAWA
 W obrocie krajowym  na terenie RP  agregaty FOGO® dostarczane sa do dystrybutorów na 
koszt producenta. Agregaty Sp. z o.o. zastrzegają sobie wybór spedycji za pomocą której będą reali-
zowane dostawy. W przypadku exportu towarów poza granice RP  dostawa odbywa się na zasadach 
ex-works  odbiór następuje z magazynu producenta.

OKRES GWARANCJI
 Agregaty przenośne FOGO® objęte są podstawowym okresem gwarancyjnym 12 miesięcy.
 Istnieje możliwość przedłużenia okresu ochrony gwarancyjnej z 12 do 24 miesięcy. Przedłużo-
nej gwarancji można udzielić wyłącznie agregatom fabrycznie wyposażonym w liczniki motogodzin. 
Warunkiem wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych przez Agregaty Sp. z o.o. jest dokonywanie 
przeglądów okresowych silnika wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. Przeglądy mu-
szą być potwierdzone w karcie gwarancyjnej. 
 Lista czynności serwisowych oraz ich okresowość znajduje się w dziale eksploatacja.

WARUNKI GWARANCJI
 Agregaty Sp. z o.o. gwarantuje, że dostarczone agregaty prądotwórcze są wolne od usterek w 
zakresie elementów i wykonania. Warunki gwarancji nie podlegają przedłużeniu, nawet jeśli agregat 
nie był używany. Gwarancja obejmuje produkty dostarczone bezpośrednio przez Sprzedawcę oraz 
części i podzespoły zakupione u innych dostawców sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje:
 - części podlegających zużyciu takich jak np. wibroizolatory, paski klinowe;
 - części oraz płynów eksploatacyjnych takich jak: filtry, olej silnikowy, kondensatory,
 świece etc. 
 - części uszkodzonych przez nieprawidłowe użytkowanie;
 - części uszkodzonych na skutek nieuważnego lub nieodpowiedzialnego obchodzenia się 
 z urządzeniem;
 - części uszkodzonych na skutek nieprawidłowego montażu przez osoby 
 nieupoważnione przez Agregaty Sp. z o.o.  w szczególności agregaty wyposażone w 
 panel automatyki i SZR;
 - części uszkodzonych na skutek nadwerężenia materiałów;
 -  części uszkodzonych na skutek zaniedbań w czynnościach konserwacyjnych;
 - części uszkodzonych z powodów niezależnych od Agregaty Sp. z o.o. a w szczególności 
 wyładowań atmosferycznych, działań wojennych czy terrorystycznych. 
 - produktów ze zmienionymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi 
 - produktów, które zostały podane jakimkolwiek modyfikacjom bez pisemnej zgody
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- produktów, które zosta³y podane jakimkolwiek modyfikacjom bez pisemnej zgody
Agregaty Sp. z o.o.

 - produktów z naruszonymi plombami fabrycznymi
- produktów uszkodzonych w skutek pod³¹czenia niew³aœciwych (np... uszkodzonych)

odbiorników
- produktów, w których zosta³y zastosowane nieoryginalne czêœci zamienne lub inne 

materia³y eksploatacyjne.
- produktów zalanych niezgodnymi z instrukcj¹ obs³ugi p³ynami eksploatacyjnymi lub 

nieodpowiednim paliwem. 

Agregaty Sp. z o.o. naprawi ka¿dy produkt lub podzespó³ wykazuj¹cy usterkê zawinion¹ 
przez producenta, pod warunkiem pisemnego stwierdzenia usterki w okresie wa¿noœci
gwarancji.

O usterce nale¿y zawiadomiæ w ci¹gu 7 dni od jej zaobserwowania, pod rygorem utraty
gwarancji. Naprawy na koszt Agregaty Sp. z o.o. s¹ wykonywane w fabrykach Producenta. 
Kupuj¹cy nie ma prawa ¿¹daæ odszkodowania za uszkodzenie wynikaj¹ce z zaopatrzenia lub 
dzia³ania osób trzecich. 

Gwarancja jest uzale¿niona od wywi¹zania siê Kupuj¹cego z warunków umowy, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem warunków p³atnoœci.

SERWIS
Zg³oszenie agregatu do naprawy (zarówno gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej) musi 

nast¹piæ faxem na numer 065 534 11 81 lub drog¹ pocztow¹ na adres Agregaty Sp. z o.o. wed³ug 
za³¹czonego druku.
W przypadkach nag³ych prosimy o kontakt z kierownikiem serwisu pod nr tel. kom. 607-212-611

Po otrzymaniu zg³oszenia serwisowego nast¹pi w miarê potrzeb i mo¿liwoœci naprawa w 
miejscu stacjonowania agregatu. Je¿eli jest to niemo¿liwe agregat zostanie odebrany wybran¹
przez Agregaty Sp. z o.o. spedycj¹. W przypadku naprawy gwarancyjnej transport jest bezp³atny.
W przypadku naprawy pogwarancyjnej lub gdy gwarancja nie zostanie uznana przez Agregaty
Sp. z o.o. koszty transportu lub dojazdu serwisu pokrywa klient. 

Agregaty Sp. z o.o. zobowi¹zuj¹ siê do³o¿yæ wszelkich starañ aby dokonaæ naprawy w 
okresie 14 dni od daty otrzymania agregatu. W przypadku, gdy naprawa nie jest mo¿liwa w 
powy¿szym terminie klient zostanie o tym fakcie niezw³ocznie poinformowany.

W przypadku zakupu agregatu u partnera handlowego poza granicami RP warunki
serwisu i gwarancji ustalane s¹ przez przedstawiciela na kraj.
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE AGREGATÓW:
-  Wyłącznik różnicowo-prądowy – wykrywa upływność prądu do ziemi. Podnosi bezpieczeństwo 

pracy z agregatem wyposażonym w zestaw uziemiający.
-  Kontrola izolacji – wykrywa przebicie izolacji przewodów zasilających lub izolacji prądnicy.
-  Wyłącznik nadprądowy – chroni prądnicę przed nadmiernym przeciążeniem.
- Zestaw uziemiający – podnosi bezpieczeństwo w przypadku pojawienia się napięcia na meta-

lowych elementach konstrukcji agregatu. Zaleca się stosowanie również w agregatach wypo-
sażonych w inne zabezpieczenia elektryczne.

-  Wąż do odprowadzenia spalin – niezbędny w przypadku pracy w pomieszczeniu lub na po-
jeździe. Występuje w dwóch długościach: 1,5m i 2,5m. Odpowiednie adaptery umożliwiają 
montaż z każdym silnikiem spalinowym

-  Zestaw transportowy – podnoszący komfort pracy w przypadku konieczności przemieszczania 
agregatu

- Licznik motogodzin – niezbędny dla uzyskania 24 miesięcznej gwarancji oraz umożliwiający 
prawidłową kontrolę czasu pracy i okresów między przeglądami.

-  Akumulator rozruchowy – dla wersji z rozruchem elektrycznym
-  Panel automatycznego startu – przy zaniku energii w sieci. Umożliwia regulację czasów reakcji. 

Wyświetlacz typu LED umożliwia monitoring parametrów pracy oraz okresów między przeglą-
dami. Wyłącza agregat przy zbyt wysokiej temperaturze, zbyt niskim lub wysokim ciśnieniu 
oleju, zbyt wysokich obrotach silnika. Posiada opcję stałego doładowywania akumulatora. 
Panel uniwersalny, może być stosowany ze wszystkimi agregatami prądotwórczymi wyposażo-
nymi w start elektryczny

- Przewody spawalnicze – standardowo występują w dwóch długościach 5m lub 10m
- Zdalne sterowanie – umożliwia obsługę modułu spawalniczego na odległość. Szczególnie po-

mocne przy pracach na wysokościach czy w wykopach. Standardowa długość to 10m.
- Świece żarowe – umożliwiają rozruch agregatu z silnikiem DIESEL’a  w temperaturach od -35° C
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WYPE£NIA ZG£ASZAJ¥CY
DANE AGREGATU
MODEL AGREGATU: .................................................. NUMER AGREGATU : ................................................
DATA SPRZEDA¯Y: .................................................... FAKTURA NR: ..........................................................
FIRMA SPRZEDAJ¥CA AGREGAT:................................................................................................................
WSKAZANIE LICZNIKA MOTOGODZIN: .......................................................................................................

OPIS USTERKI:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
DANE ZLECENIODAWCY
IMIÊ I NAZWISKO: ....................................................................................................................................
NAZWA FIRMY: .........................................................................................................................................
ADRES: .....................................................................................................................................................
NIP: .......................................................... NR TELEFONU: ........................................................................

Je¿eli agregat jest na gwarancji podstaw¹ uznania roszczeñ jest za³¹czenie oryginalnej karty 
gwarancyjnej. Brak karty bêdzie równoznaczny z odrzuceniem roszczeñ gwarancyjnych.

OŒWIADCZENIE:
Wyra¿am zgodê na pokrycie kosztów naprawy oraz transportu agregatu w przypadku, gdy nie zostan¹ 
uznane roszczenia gwarancyjne. Jednoczeœnie wyra¿am zgodê na odp³atn¹ wymianê elementów 
eksploatacyjnych (filtry, œwieca, olej silnikowy).
Jedynie prawid³owe przegl¹dy zapewniaj¹ poprawne funkcjonowanie urz¹dzenia. Wszystkie towary i 
us³ugi wg aktualnego cennika Agregaty Sp. z o.o.
Proszê o wczeœniejsz¹ wycenê kosztów naprawy : TAK / NIE

DATA : ………………………………………………………………….……………………
IMIÊ I NAZWISKO : ………………………………………………….........……………………
PODPIS : …………………………………………………………………………………….

KARTA ZG£OSZENIA REKLAMACYJNEGO
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Dane Techniczne

 Typ

 Silnik

 Pr¹dnica

 Moc trójfazowa

 Moc jednofazowa

 Napiêcie 3~/1~

 Pr¹d znamionowy

 Start

 Wymiary d³/szer/wys

 Waga

 Iloœæ oleju w misce ol.

 Pojemnoœæ zbiornika 

 Spalanie

 F 2001 / F 2001 E 

 HONDA GX 160

 R80LBL

 -

 2200 W 1~ / 2500 W 1~

 230 V 50 Hz

 10,8 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 520 x 405 x 400 mm

 37 kg / 45 kg z akumulatorem (E)

 0,6 l

 3,6 l

 1,2 l przy 3/4 obci¹¿enia 

 F 3001

 HONDA GX 200

 R12SCS

 -

 3000 W 1~ / 3200 W 1~

 230 V 50 Hz

 13,9 A 1~

 rewersyjny link¹

 520 x 405 x 400 mm

 47 kg

 0,6 l

 3,6 l

 1,2 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 4001

 HONDA GX 240

 EP295L

 -

 3600 W 1~ / 4100 W 1~

 230 V 50 Hz

 17,8 A 1~

 rewersyjny link¹

 650 x 470 x 510 mm

 59 kg

 1,1 l

 5,9 l

 1,6 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 4001 D / F 4001 DE

 HATZ 1B 30

 EP295L

 - 

 3500 W 1~ / 4000 W 1~

 230 V 50 Hz

 17,4 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 650 x 470 x 510 mm

 75 kg / 83 kg z akumulatorem (E)

 1,1 l

 5,0 l

 0,8 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 5000 / F 5000 E

 HONDA GX 270

 ET2MCF

 4400 VA 3~ / 4900 VA 3~

 4000 W 1~

 400 / 230 V 50 Hz

 7,1 A 3~ / 17,3 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 775 x 565 x 595 mm

 82 kg / 90 kg z akumulatorem (E)

 1,1 l

 5,9 l

 1,8 l przy 3/4 obci¹¿enia

 Typ

 Silnik

 Pr¹dnica

 Moc trójfazowa

 Moc jednofazowa

 Napiêcie 3~/1~

 Pr¹d znamionowy

 Start

 Wymiary d³/szer/wys

 Waga

 Iloœæ oleju w misce ol.

 Pojemnoœæ zbiornika 

 Spalanie

 F 6000 D / F 6000 DE 

 HATZ 1B 40

 ET7/4MCF

 5400 VA 3~ / 5900 VA 3~

 4000 W 1~

 400 / 230 V 50 Hz

 8,5 A 3~ / 17,3 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 775 x 565 x 595 mm

 96 kg / 104 kg z akumulatorem (E)

 1,5 l

 5,0 l

 1,4 l przy 3/4 obci¹¿enia 

 F 6001 D / F 6001 DE

 HATZ 1B 40

 EK2MCT

 -

 5400 W 1~ / 5900 W 1~

 230 V 50 Hz

 25,6 A 1~

 rewersyjny link¹

 775 x 565  x 595 mm

 96 kg / 104 kg z akumulatorem (E)

 1,5 l

 5,0 l

 1,4 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 7000 / F 7000 E

 HONDA GX 390

 ET2MCF

 5900 VA 3~ / 6700 VA 3~

 4000 W 1~ 

 400 /  230 V 50 Hz

 9,6 A 3~ / 17,3 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 775 x 565 x 595 mm

 82 kg / 90 kg z akumulatorem (E)

 1,3 l

 6,5 l

 2,7 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 7001  / F 7001 E

 HONDA GX 390

 EK2MCT

 - 

 6000 W 1~ / 6500 W 1~

 230 V 50 Hz

 28,6 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 775 x 565 x 595 mm

 83 kg / 91 kg z akumulatorem (E)

 1,3 l

 6,5 l

 2,7 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 10000 / F 10000 E

 VANGUARD 18 HP

 ET2LBF

 10000 VA 3~ / 10700 VA 3~

 6000 W 1~

 400 / 230 V 50 Hz

 15,4 A 3~ / 26 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 900 x 645 x 620 mm

 104 kg / 118 kg z akumulatorem (E)

 1,7 l

 20 l

 3,0 l przy 3/4 obci¹¿enia

 Typ

 Silnik

 Pr¹dnica

 Moc trójfazowa

 Moc jednofazowa

 Napiêcie 3~/1~

 Pr¹d znamionowy

 Start

 Wymiary d³/szer/wys

 Waga

 Iloœæ oleju w misce ol.

 Pojemnoœæ zbiornika 

 Spalanie

 F 13000 E 

 VANGUARD 22HP

 FT2MAS

 11300 VA 3~ / 12400 VA 3~

 4500 W 1~

 400 / 230 V 50 Hz

 17,9 A 3~ / 19,5 A 1~

 link¹ lub elektryczny

 900 x 645 x 620 mm

 141 kg z akumulatorem 

 1,7 l

 20 l

 3,6 l przy 3/4 obci¹¿enia 

 F 4001 R

 HONDA GX 240

 ER2CAA

 -

 3600 W 1~ / 4100 W 1~

 230 V 50 Hz

 17,8 A 1~

 rewersyjny link¹

 650 x 470 x 510 mm

 59 kg

 1,1 l

 5,9 l

 1,6 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 7000 R / F 7000 ER

 HONDA GX 390

 ET2MCR

 5900 VA 3~ / 6700 VA 3~ 

 2300 W 1~ 

 230 V 50 Hz

 9,6 A 3~ / 10,0 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 775 x 565 x 595 mm

 82 kg / 90 kg z akumulatorem (E)

 1,3 l

 6,5 l

 2,7 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 7001 R / F 7001 ER

 HONDA GX 390

 EK2LAA

 - 

 6000 W 1~ / 6600 W 1~

 230 V 50 Hz

 28,6 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 775 x 565 x 595 mm

 83 kg / 91 kg z akumulatorem (E)

 1,3 l

 6,5 l

 2,7 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 9540 R / F 9540 ER

 VANGUARD 18 HP

 9700 VA 3~ / 10600 VA 3~

 7400 W 1~

 400 / 230 V 50 Hz

 15,3 A 3~ / 32,1 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 900 x 645 x 620 mm

 104 kg / 118 kg z akumulatorem (E)

 1,7 l

 20 l

 3,0 l przy 3/4 obci¹¿enia

 Typ

 Silnik

 Pr¹dnica

 Moc trójfazowa

 Moc jednofazowa

 Napiêcie 3~/1~

 Pr¹d znamionowy

 Start

 Wymiary d³/szer/wys

 Waga

 Iloœæ oleju w misce ol.

 Pojemnoœæ zbiornika 

 Spalanie

 F 10000 R / F 10000 ER 

 VANGUARD 18 HP

 ET2LBR

 10000 VA 3~ / 10700 VA 3~

 3300 W 1~

 400 / 230 V 50 Hz

 15,4 A 3~ / 14,3 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 900 x 645 x 620 mm

 104 kg / 118 kg z akumulatorem (E)

 1,7 l

 20 l

 3,0 l przy 3/4 obci¹¿enia 

 F 13000 ER

 VANGUARD 22 HP

 FT2MAR

 11300 VA 3~ / 12400 VA 3~

 4500 W 1~

 400 / 230 V 50 Hz

 17,9 A 3~ / 19,5 A 1~

 link¹ lub elektryczny

 900 x 645 x 620 mm

 141 kg z akumulatorem

 1,7 l

 20 l

 3,6 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 13540 ER

 VANGUARD 22 HP

 13000 VA 3~ / 14300 VA 3~

 11000 W 1~ 

 400 / 230 V 50 Hz

 20,7 A 3~ / 26 A 1~

 link¹ lub elektryczny

 900 x 645 x 620 mm

 150 kg z akumulatorem

 1,7 l

 20 l

 3,6 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 7220 S / F 7220 SE

 HONDA GX 390

 EW220DC

 6500 VA 3~ / 6700 VA 3~

 3500 W 1~ 

 400 / 230 V 50 Hz

 9,6 A 3~ / 15,2 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 775 x 565 x 595 mm

 92 kg / 100 kg z akumulatorem (E)

 1,3 l

 6,5 l

 2,7 l przy 3/4 obci¹¿enia

 F 10300 SE

 VANGUARD 22 HP

 FW300TDC

 1000 VA 3~ / 10500 VA 3~

 4000 W 1~

 400 / 230 V 50 Hz

 15,2 A 3~ / 17,3 A 1~

 link¹ lub elektryczny (wersja E)

 900 x 645 x 620 mm

 167 kg z akumulatorem (E)

 1,7 l

 20 l

 3,6 l przy 3/4 obci¹¿enia

Dok³adne dane techniczne wraz z dokumentacj¹ techniczno rozruchow¹ znajduj¹ siê na stronach internetowych firmy Agregaty Sp. z o.o. tj. http://www.fogo.pl
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