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1 Přístroj

Výkonná, profesionální zahradní řezačka. Se šikmým trychtýřem, silným benzinovým motorem 5,5 PS/4-
taktním OHV Briggs &. Stratton. Snímatelný bezpečnostní trychtýř s automatickým vypínáním kvůli 
snadnému čištění a údržbě. Bezpečné stání díky širokému podvozku. Pohodlná přeprava. Všechny díly 
z nárazuvzdorného, práškovou barvou nastříkaného ocelového plechu, trychtýř a kola z plastu odolného 
vůči povětrnostním vlivům a teplotám. 
Oblasti použití: rozmělňování veškerého zahradního odpadu pro kompost nebo jako materiál pro zakrytí 
plevele. 

1.1 Objem dodávky, popis přístroje

Obr. 1

1. Trychtýř
2. Aretační šroub pro trychtýř
3. Vyhazovací šachta
4. Řezací nůž
5. Kolečko
6. Motor
7. Sytič
8. Palivová nádrž
9. Lankový startér
10. Hrdlo pro plnění oleje
11. Primární čerpadlo

1.2 Záruka

Záruční nároky dle přiloženého záručního listu.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Návod k obsluze je třeba před prvním použitím přístroje kompletně přečíst. Pokud nastanou o zapojení a 
obsluze přístroje pochybnosti, obraťte se na výrobce (servisní oddělení).

ABY BYL ZARUČEN VYSOKÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI, DODRŽUJTE POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ 
POKYNY:

POZOR!

1. Dávejte pozor na okolní podmínky, za nichž pracujete. Motorový přístroj produkuje jedovaté 
spaliny, jakmile běží motor. Tyto plyny mohou být bez zápachu a neviditelné. Proto nesmíte s 
přístrojem nikdy pracovat v uzavřených či špatně větraných místnostech. Zajistěte při pracích 
dostatečné osvětlení. Za mokra, sněhu, ledu, svazích, na nerovném terénu dávejte pozor na bezpečné 
stání. 
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2. Nepouštějte ke stroji cizí osoby. Návštěvníci a diváci, především děti, jakož i nemocné a invalidní 
osoby musí být drženy mimo dosah pracoviště. Zabraňte tomu, aby ostatní osoby přišly do kontaktu s 
nástroji.

3. Zajistěte bezpečné uložení nástrojů. Nástroje, které se nepoužívají, musí být uschovány na suchém, 
pokud možno vysoko položeném místě či nepřístupně uzamčeny. 

4. Použijte pro každou práci vždy správný nástroj. Nepoužívejte např. malé nástroje či příslušenství 
pro práce, jež musí být provedeny těžkým nástrojem. Používejte nástroje výlučně pro účely, pro něž 
byly vyrobeny.

5. Dávejte pozor na přiměřený oděv. Oděv musí být účelový a nesmí Vám při práci bránit. 
6. Používejte osobní ochranné pomůcky. Noste bezpečnostní obuv s ocelovými špičkami/podešvemi a 

drsnou podešví.
7. Noste ochranné brýle. Předměty mohou být odhozeny proti Vám.
8. Noste ochranu uší. Noste osobní ochranu uší, např. zátky do uší.
9. Ochrana rukou. Noste pevné rukavice – rukavice z chromité usně nabízí dobrou ochranu.
10. Přeprava. Řezačku přepravujte zásadně s namontovaným plnicím trychtýřem. Při odstavení stroje 

dávejte pozor, aby nemohl být nikdo ohrožen. Zajistěte přístroj proti překlopení, poškození či úniku 
paliva.

11. Odstraňte nástrčný klíč atd. Před zapnutím stroje musí být odstraněny všechny klíče aj.
12. Zůstaňte vždy pozorní. Dávejte pozor na to, co děláte. Používejte svůj zdravý lidský rozum. 

Nepoužívejte motorové nástroje, jste-li unavení. Pod vlivem alkoholu, drog či léků, jež negativně 
ovlivňují schopnost reakce, se nesmí se strojem pracovat.

13. Naplnění paliva. Před naplněním vypněte vždy motor. Uzávěr nádrže otvírejte vždy opatrně, aby se 
stávající přetlak mohl pomalu snižovat a palivo nevystříklo. Prací se strojem vznikají vysoké teploty na 
tělese. Proto nechte stroj před naplněním zchladnout. Jinak by se mohlo palivo vznítit a mohlo by to 
vést k vážným popáleninám. Při plnění paliva je třeba dávat pozor, aby jej nebylo naplněno příliš 
mnoho. Pokud kapalina přeteče, je třeba ji ihned odstranit a přístroj vyčistit. Po naplnění dávejte pozor 
na bezpečné uložení šroubení uzávěru, aby se zabránilo jeho povolení díky vznikajícím vibracím při 
práci.

14. Dávejte pozor na poškozené díly. Nástroj si před jeho použitím prohlédněte. Jsou poškozeny 
jednotlivé díly? Zeptejte se při lehkém poškození vážně sami sebe, zda bude nástroj přesto pracovat 
bezvadně a bezpečně. Dávejte pozor na správné vyrovnání a nastavení pohyblivých dílů. Zapadají díly 
správně do sebe? Jsou díly poškozené? Je vše správně nainstalováno? Souhlasí všechny ostatní 
předpoklady pro bezvadnou funkci? Poškozená ochranná opatření atd. musí být řádně opravena či 
vyměněna autorizovanými osobami, pokud není v návodu k obsluze vysvětleno výslovně jinak. Vadné 
spínače musí vyměnit autorizované místo. Při plánovaných opravách se prosím obraťte na Vaše místní 
servisní centrum.

15. Dbejte na to, aby ochranný kryt (plnicí trychtýř) této řezačky fungoval vždy bezvadně a byl usazen tak, 
aby byly nože vždy zcela zakryté.
Před provedením nastavení či údržby motor vždy vypněte. To platí především pro výměnu řezacího 
nože.

16. Používejte jen schválené díly. Používejte při údržbě a opravě jen identické náhradní díly. Obraťte se 
kvůli náhradním dílům na autorizované servisní centrum.

2.1 Chování v případě nouze

Zaveďte úrazu odpovídající potřebnou první pomoc a vyzvěte co možná nejrychleji kvalifikovanou 
lékařskou pomoc.
Chraňte zraněného před dalšími úrazy a uklidněte jej.
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2.2 Označení na přístroji

Vysvětlení symbolů
V tomto návodu a/nebo na přístroji jsou použity následující symboly:

Bezpečnost produktu:

Produkt odpovídá 
příslušným normám EU

Zákazy:

Zákaz, všeobecný (ve 
spojení s jiným 
piktogramem)

Zákaz ohně, 
nechráněného zdroje 

světla a kouření
Sahat dovnitř zakázáno Přístroj  nepoužívejte 

za deště

Výstraha:

Výstraha/pozor Výstraha před 
hořlavými látkami 

Výstraha před 
nebezpečím klopýtnutí

Výstraha před horkým 
povrchem

Výstraha před 
poraněním 

ruky/skřípnutím

Výstraha před zdraví 
škodlivými plyny

Přístroj se smí používat 
jen mimo uzavřené 

prostory

Výstraha před řezným 
poraněním

Výstraha před 
poletujícími objekty

Dodržujte 
bezpečnostní odstup

Příkazy:

Používejte ochranné 
brýle Používejte sluchátka Používejte ochrannou 

obuv
Používejte ochranné 

rukavice

Před použitím si 
přečtěte návod k 

obsluze

Ochrana životního prostředí:

Odpad zlikvidujte 
odborně tak, abyste 
neškodili životnímu 

prostředí.

Obalový materiál 
z lepenky lze odevzdat 
za účelem recyklace do 

sběrny.

Vadné a/nebo 
likvidované elektrické či 

elektronické přístroje 
musí být odevzdány do 

příslušných sběren.

Zelený bod–Duales 
System Deutschland 

AG

Obal:

Chraňte před vlhkem Obal musí směřovat 
nahoru Pozor - křehké
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Technické údaje:

Konstrukce motoru Obsah Otáčky za minutu Hmotnost Hladina akustického 
výkonu Výkon motoru

2.3 Použití v souladu s určením

Motorová řezačka je určena k rozmělňování odřezků z keřů, křoví, živých plotů a stromů až do maximálně 
předepsaného průměru (odřezky z tújí mohou přístroj ucpat).

POZOR!
Řezačka není vhodná k úpravě rašeliny a nesmí se nikdy používat k rozmělňování např. kovových předmětů, kamenů, 
zeminy, skla, textilií, papíru, kartonu či plastů. Tyto materiály mohou vážně poškodit řezací nástroj. Navíc vzniká 
nebezpečí úderu kamenem.

Při nedodržení ustanovení, z všeobecně platných předpisů, jakož i z tohoto návodu, nelze činit výrobce 
odpovědným za škody.

2.4 Zbytková nebezpečí a ochranná opatření

2.4.1 Mechanická zbytková nebezpečí

Ohrožení Popis Ochranné(á) opatření Zbytkové nebezpečí
Pořezání, uříznutí Rotující nože mohou způsobit 

vážná řezná poranění resp. 
amputaci částí těla.

Noste vždy ochranné rukavice. 
Nikdy nesahejte do běžícího 
stroje.

2.4.2 Elektrická zbytková nebezpečí

Ohrožení Popis Ochranné(á) opatření Zbytkové nebezpečí
Přímý elektrický kontakt Při kontaktu s nástrčkou 

zapalovací svíčky může při 
běžícím motoru dojít k úderu 
elektrickým proudem.

Při běžícím motoru se 
nedotýkejte nástrčky zapalovací 
svíčky.

2.4.3 Tepelná zbytková nebezpečí

Ohrožení Popis Ochranné(á) opatření Zbytkové nebezpečí
Popáleniny, omrzliny Kontakt s výfukem může vést k 

popáleninám.
Přístroj nechte vychladnout.

2.4.4 Ohrožení hlukem

Ohrožení Popis Ochranné(á) opatření Zbytkové nebezpečí
Poškození sluchu Častá resp. dlouhodobá práce 

s přístrojem bez ochranných 
pomůcek může vést 
k poškození sluchu.

Používejte chrániče uší.

2.4.5 Ohrožení materiály a jinými látkami

Ohrožení Popis Ochranné(á) opatření Zbytkové nebezpečí
Kontakt, vdechnutí Vdechnutí spalin stroje může 

být velmi zdraví škodlivé.
Přístroj používejte jen venku.
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2.4.6 Likvidace

Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů umístěných na přístroji resp. obalu. Popis jednotlivých významů 
najdete v kapitole „Označení na přístroji“.

2.5 Požadavky na obsluhu

Obsluha si musí před použitím přístroje pozorně přečíst návod k obsluze.

2.5.1 Kvalifikace

Kromě podrobného poučení odborníkem není pro používání přístroje nutná žádná speciální kvalifikace.

2.5.2 Minimální věk

Na přístroji smí pracovat jen osoby, jež dosáhly 16 let. 
Výjimku představuje využití mladistvých, pokud se toto děje během profesního vzdělávání za účelem 
dosažení dovednosti pod dohledem školitele.

2.5.3 Školení

Používání přístroje vyžaduje pouze odpovídající poučení odborníkem resp. návodem k obsluze. Speciální 
školení není nutné.

3 Technické údaje

Konstrukce motoru 1-válcový 4-taktní
Obsah: 163 ccm
Max. výkon 4,0 kW / 5,5 PS
Otáčky motoru: 1600 min-1

Řezný výkon max.: 45 mm
Palivo / obsah nádrže: Benzín (bezolovnatý)/1,5 l
Obsah olejové nádrže: 0,7 l
Spotřeba paliva: 395 g/kWh
Startovací systém: Reverzační startér
Hladina akustického výkonu: 110 dB(A)
Nožový systém: 4 dvojité otočné nože

2 centrální řezací nože
Hmotnost cca: 41,6 kg
Rozměry: 960 x 430 x 1430 mm
Obj. č.: 94055

4 Přeprava a skladování

• Přístroj se smí přepravovat jen s vypnutým motorem.
• Před uskladněním přístroj důkladně vyčistěte.
• Přístroj uložte na čistém a suchém místě.
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5 Montáž a první uvedení do provozu

Konstrukční skupina 1 Dodané díly a přísl.

 
Obr. 2

Obr. 1 – poz. 1

Popis

 

       Obr. 3

• Do motoru nalijte olej (15W40) a do nádrže 
benzín (bezolovnatý),

• Měrkou oleje zkontrolujte, zda je v nádrži 
dostatek oleje.

5.1 Bezpečnostní pokyny pro první uvedení do provozu

Dbejte vždy na pevné uložení šroubení a používejte výhradně jmenované díly z objemu dodávky.

5.2 Postup

Proveďte montáž jednotlivých dílů ve znázorněném pořadí. Přitom dbejte na správné uspořádání 
konstrukčních dílů podle obrázků.

8
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6 Obsluha

 
Obr. 4

 7. Sytič
 8. Palivová nádrž
 9. Lankový startér
10. Hrdlo pro plnění oleje
11. Primární čerpadlo

 
Obr. 5

• Po naplnění paliva a motorového oleje 
zmáčkněte cca 3-5krát primární čerpadlo.

 
Obr. 6

• Páčku sytiče dejte do startovací polohy 
(START)

• Zatáhněte kontrolovaně za lankový startér.
• Jakmile motor běží, můžete opět vypnout 

sytič (STOP).

6.1 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

• Použijte přístroj až poté, co jste si pozorně přečetli návod k obsluze.
• Dodržujte všechny v návodu uvedené bezpečnostní pokyny.
• Chovejte se zodpovědně vůči ostatním osobám.
• Stroj nepřetěžujte!

 Nesahejte nikdy rukou do výhozu!

6.2 Návod krok za krokem

• Naplňte palivo 
• Naplňte motorový olej
• Zmáčkněte 3-5krát primární čerpadlo - obr. 5
• Dejte spínač do polohy START - obr. 6
• Vytáhněte rovnoměrně lanko startéru - obr. 6
• Jakmile motor běží, můžete opět vypnout sytič (STOP) 
• Dávejte rozmělněný materiál pomalu do plnicího trychtýře.
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7 Poruchy  -  Příčiny  -  Odstranění
POZOR:  ZKONTROLUJTE VŽDY NEJPRVE POJISTKY PROTI PŘEHŘÁTÍ!

Porucha Příčina Odstranění
Vzpříčený řezaný 
materiál

1. Nůž je tupý 1. Nůž naostřete nebo otočte

Klesající výkon 1. Ucpaný řezací mechanizmus 1. Přístroj vypněte a vyčistěte.
Motor nestartuje 1. Prázdná nádrž

2. Žádná zapalovací jiskra
3. „Uchlastaný“ motor
4. Nůž je blokován

1. Natankujte plnou nádrž; zkontrolujte, zda 
karburátor obsahuje palivo; zkontrolujte 
odvzdušnění nádrže a udělejte jehlou díru ve 
víku nádrže 

2. Vyčistěte zapalovací svíčku, příp. vložte 
novou; zkontrolujte zapalovací kabel; 
zapalování nechte přezkoušet v servisu

3. Zapalovací svíčku vyšroubujte, vyčistěte a 
osušte; za startovací lanko při vyšroubované 
zapalovací svíčce několikrát zatáhněte 

4. Zajistěte, aby řezací mechanizmus nebyl 
zablokovaný.

8 Prohlídky a údržba

8.1 Bezpečnostní pokyny pro prohlídky a údržbu

Jen pravidelně udržovaný a ošetřovaný přístroj může být uspokojivou pomůckou. Nedostatečná údržba a 
péče může vést k nepředvídaným nehodám a úrazům.
Veškeré práce provádějte jen při vypnutém přístroji!

8.2 Péče o nože

 

  

   Obr. 7

K otočení řezacích nožů musíte nejprve vyjmout 
nástrčku zapalovací svíčky. 
Poté sejměte plnicí trychtýř.
Sejměte ochranu nože.
Nyní máte volný přístup k nožům. Povolte 
upevňovací šrouby a otočte nože o 180°. 
Zajistěte, aby byly nože opět pevně upevněné.

Jsou-li nože tupé, lze tyto nechat zbrousit 
odborníkem.
Nebo nahraďte nože novými.

 Pracujte vždy v rukavicích.
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Nože udržujte vždy ostré a dbejte na to, aby řezací byl mechanizmus po skončené práci 
důkladně vyčištěn!

8.3 Plán prohlídek a údržby

Časový interval Popis Příp. další 
detaily

Po každém použití • Vyčistěte řezací mechanizmus.
Dle potřeby • Naostřete resp. otočte nože.

9 Náhradní díly

Reklamace a objednávky náhradních dílů budou rychle a nebyrokratickou cestou vyřízeny 
pomocí příslušného servisního formuláře na

http://www.guede.com/support

Tento formulář si lze vyžádat i na

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-0
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-250
E-Mail: info@guede.com
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Prohlášení o shodě EU
EC Declaration of Conformity

Tímto prohlašujeme my, Güde GmbH & Co. KG
We herewith declare, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do 
oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic EU na bezpečnost a 
hygienu.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health 
requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toho prohlášení 
svou platnost.

In a case of alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration will loose its 
validity.

Označení přístrojů: - MGH 5,5 BS
Machine desciption:

Obj. č.: - 94055
Article-No.:

Příslušné směrnice EU: - EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
Applicable EC Directives: - EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

- EG-Richtlinie Elektromagnetische
  Verträglichkeit 89/336/EWG mit Änderungen
- EG-Richtlinie 93/68/EWG
- EG Richtlinie 2000/14 EWG
 gemessener 
Schallleistungspegel 107 dB(A)

garantierter Schallleistungspegel 110 dB(A)

Použité harmonizované
normy: - EN 292-1/2:1991
Applicable harmonized - EN 60335-1:1994
Standard: - EN 55014-1:2000

- EN 55014-2:1997
- EN 61000-3-2:2000
- EN 61000-3-11:2000

Datum/podpis výrobce: 14.3.2008
Date/Authorized Signature:
Údaje o podepsaném: pan Arnold, jednatel
Title of Signatory:

CZ
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