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54 CZCZ

III. Součásti a ovládací prvky motoru
 • UPOZORNĚNÍ

 y Oba modely motorů mají stejné ovládací prvky a součásti. Popis součástí a ovládacích prvků je proveden na motoru 
Heron® 8896670.

Poznámka: 
 y U modelu se může lišit vzhled a provedení krytu (krytky) výfuku (obr.3, pozice 13) oproti vyobrazenému provedení. 
Na popisném obr. 3, pozice 13 je výstup výfukových plynů osazen přenastavitelnou směrovou krytkou, díky které si 
uživatel může nasměrovat výfuk plynů dle potřeby po jejím předchozím odšroubování. V případě, že je směrová krytka 
výfuku dodávána odděleně, demontujte stávající osazení výfukového otvoru a výfukový otvor osaďte směrovou kryt-
kou s nasměrováním dle potřeby.
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Obr. 3

II. Technická specifikace
Model motoru 8896670 8896770

Max. výkon/otáčky 4,0 kW (5,5 HP)/4000 min-1 9,5 kW (13 HP)/4000 min-1

Jmenovitý výkon/otáčky 3,5 kW/3600 min-1 7,8 kW /3600 min-1

Typ hřídele a průměr Horizontální, S; ∅ 20 mm Horizontální, S; ∅ 25 mm
Obsah válce motoru 163 ccm 389 ccm
Vrtání × zdvih 68 × 45 mm 88 × 64 mm
Typ motoru Čtyřtaktní zážehový s OHV rozvody
Palivo Natural 95 nebo Natural 98 bez oleje
Objem oleje v olejové vaně ~ 300 ml ~ 800 ml
Typ oleje motorový třídy SAE 15W40 pro čtyřtaktní motory
Objem palivové nádrže 3,6 l 6,5 l
Spotřeba paliva ~ 0,56 l/kWh ~ 0,53 l/kWh
Doba provozu na jednu nádrž při 50% zatížení ~3,5 hod. ~4 hod.
Zapalovací svíčka NGK BP6ES nebo její ekvivalent
Chlazení vzduchem
Zapalování T.C.I. (tranzistorové, bezkontaktní)
Teplota použití motoru -20°C až +45°C
Hmotnost bez náplní 15,6 kg 31 kg
Rozměry 370 × 260 × 350 mm 470 × 330 × 450 mm
Hladina akustického tlaku Lpa; nejistota K 80,5 dBA; K=±3 dB(A) 83,41 dBA; K=±3 dB(A)
Hladina akustického výkonu Lwa; nejistotak K 91,12 dBA; K=±3 dB(A) 94,21 dBA; K=±3 dB(A)

Tabulka 1















1918 CZCZ

 y V případě nadýchání výfukových plynů nebo spalin z požá-
ru ihned kontaktujte lékaře a vyhledejte lékařské ošetření.

 y V zájmu zabezpečení dostatečného chlazení motor provo-
zujte ve vzdálenosti minimálně 1 m od zdí budov jiných zaří-
zení či strojů. Na motor nikdy nepokládejte žádné předměty.

 yMotor nesmí být provozován v prostředí s výbušnou 
nebo hořlavou atmosférou nebo v prostředí s vysokým 
rizikem požáru nebo výbuchu.

 y Nikdy nepřenastavujte parametry motoru (např. pře-
nastavení otáček, elektrického vybavení, karburátoru) 
a nijak motor neupravujte, např. prodloužení výfuku. 
Veškeré díly motoru smí být nahrazeny pouze origi-
nálními kusy výrobce, které jsou určeny pro daný typ 
motoru. Pokud motor nepracuje správně, obraťte se na 
autorizovaný servis značky HERON®. 

 yMotor nijak neupravujte a neměňte jeho parametry.

 y Podle hygienických předpisů nesmí být motor (poháně-
né zařízení) používán v době nočního klidu tj. od 22.00 
do 6.00 hodin a případně v jiných hodinách během dne 
(např. v neděli) dle úpravy místními předpisy.

XIII. Hluk

 • VÝSTRAHA
 y Uvedené číselné hodnoty akustického 
tlaku a výkonu v technické specifikaci 
představují hladiny vyzářeného hluku, 
které se vztahují pouze na motor, avšak 
nevztahují se na zařízení, do kterého je motor nainstalo-
ván. Ačkoliv mezi hodnotami hladiny vyzářeného hluku 
a hladiny expozice hluku je určitá korelace, není ji možno 
spolehlivě použít ke stanovení, zda jsou či nejsou nutná 
další opatření. Faktory, které ovlivňují aktuální hladinu 
hlukové expozice pracovníků zahrnují vlastnosti pracovní 
místnosti, jiné zdroje hluku jako např. počet strojů nebo 
jiných v blízkosti probíhajících pracovních procesů, a dále 
i délku doby, po kterou je obsluhující pracovník vystaven 
hluku. Také povolená úroveň expozice se může lišit v růz-
ných zemích. Proto po instalaci motoru (poháněného 
zařízení) na pracoviště nechte provést měření akustic-
kého tlaku a výkonu oprávněnou osobou, aby se zjistilo 
zatížení pracovníka hlukem a k tomu, aby se stanovila 
bezpečná doba expozice a nezbytné používání certifiko-
vané ochrany sluchu s dostatečnou úrovní ochrany.

XIV. Likvidace odpadu
OBALOVÉ MATERIÁLY

Obalové materiály vyhoďte do příslušného kontejneru na 
tříděný odpad.

MOTOR

Výrobek obsahuje elektrické/elektro-
nické součásti. Podle evropské směrnice 
(EU) 2012/19 se elektrická a elektronická 
zařízení nesmějí vyhazovat do směsného 
odpadu, ale je nezbytné je odevzdat 
k ekologické likvidaci zpětného sběru 
elektrozařízení. Informace o těchto místech obdržíte na 
obecním úřadě. Motor musí být k ekologické likvidaci 
odevzdán bez provozních náplní.

LIKVIDACE  
NEPOUŽITELNÝCH PROVOZNÍCH NÁPLNÍ

Nepoužitelné provozní náplně musí být odevzdány k eko-
logické likvidaci do zpětného sběru nebezpečných látek 
v dobře uzavřených a odolných nádobách.

 

Pozice páčky sytiče pro startování: „START“
Pozice páčky sytiče pro chod: „RUN“

Sériové číslo 
a rok výroby 
(viz motor)

První dvojčíslí vyjadřuje rok výroby 
a následující čísla jsou výrobní číslo.

Tabulka 4

ENGINE Max. 4,0 kW (5,5HP) / 4000 min-1 
Rated 3,5 kW / 3600 min-1 |  163 ccm

OHV | 15,9 kg | 370 × 260 × 350 mm 
T: -20˚ a  +45˚C |  1 000 m | pr 100 kPa ( ~1 atm. )
Serial number: see engine

Produced by Madal Bal a.s.  
 

CZ 76001 Zlín • Czech Republic

Poznámka: 
Význam uvedených údajů na technickém štítku je uveden 
v kapitole Technická specifikace.

XII. Bezpečnostní pokyny  
pro používání motoru

 y Nikdy zařízení nespouštějte v uzavřeném nebo 
v částečně uzavřeném prostoru a za podmínek 
nedostatečného chlazení a přístupu čerstvého 
vzduchu. Provozování motoru v blízkosti otevře-
ných oken nebo dveří není dovoleno z důvodu 
nedokonalého odvodu výfukových plynů.  Toto 
platí i při používání motoru v příkopech, šachtách 
či jámách venku, kde výfukové plyny zaplní tyto 
prostory, protože mají větší hustotu než vzduch, 
a proto nejsou z těchto prostor dobře odvětrá-
vány. Může tak dojít k otravě pracující osoby 
v těchto prostorech. Výfukové plyny jsou jedova-
té a obsahují jedovatý oxid uhelnatý, který jako 
bezbarvý a nepáchnoucí plyn může při nadýchání 
způsobit ztrátu vědomí, případně i smrt. 
Bezpečné provozování motoru v uzavřených nebo 
v částečně uzavřených prostorech musí posoudit 
a schválit příslušné úřady (protipožární ochrana, 
odvod spalin, hluk apod.), které dokáží posoudit 
všechna rizika, stanovit a posoudit všechny přípust-

né limitní hodnoty rizikových faktorů, jinak není 
provozování motoru v těchto prostorech dovoleno.

 y Benzín je hořlavý a jedovatý, včetně jeho výparů. 
Zamezte proto kontaktu benzínu s pokožkou, 
vdechování výparů, či jeho požití. Manipulaci 
s benzínem a tankování provádějte v dobře 
větraných prostorech, aby nedošlo k vdechování 
benzínových výparů. Používejte při tom vhodné 
ochranné pomůcky, aby nedošlo k potřísnění 
kůže při případném rozlití.  
Při manipulaci s benzínem nekuřte ani nemani-
pulujte s otevřeným ohněm. Vyvarujte se kon-
taktu se sálavými zdroji tepla. 
Benzín nedoplňujte za chodu elektrocentrály 
– před tankováním vypněte motor a vyčkejte, až 
budou všechny její části vychladlé. 

 y Pokud dojde k rozlití paliva, před nastartováním motoru 
musí být vysušeno a výpary odvětrány.

 y Před zahájením provozu se musí obsluha motoru 
důkladně seznámit se všemi jejími ovládacími prvky 
a zejména pak se způsobem, jak v nouzové situaci 
motor co nejrychleji vypnout. 

 y Nenechávejte nikoho obsluhovat motor bez předcho-
zího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obslu-
hovala fyzicky či mentálně nezpůsobilá osoba a osoba 
indisponovaná vlivem drog, léků, alkoholu či nadmíru 
unavená. Zamezte používání motoru dětmi a zajistěte, 
aby si s motorem nehrály.

 yMotor a výfuk jsou během provozu i dlouho po vypnutí 
velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Dbejte proto 
na upozornění v podobě symbolů na stroji. Všechny 
osoby (zejména děti) i zvířata se proto musí zdržovat 
v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

 y Nikdy neobsluhujte motor mokrýma rukama. Hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

 y Při pobytu v bezprostřední blízkosti motoru používejte 
ochranu sluchu, jinak může dojít k nevratnému poško-
zení sluchu. 

 y Při případném požáru motoru nesmí být hašena vodou, 
ale hasícím přístrojem určeným/ vhodným k hašení 
elektroinstalace.
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Obr. 3 (pokračovanie)

Obr. 3, pozícia – popis

1) Palivová nádrž s uzáverom

2) Ventil na prívod/uzatvorenie prívodu paliva

3) Tlačidlo na vypnutie motora 

4) Rukoväť s lankom na štartovanie motora

5) Páčka sýtiča

6) Regulácia výkonu (otáčok) motora

7) Kryt vzduchového filtra

8) Karburátor

9) Skrutka na odkaľovanie karburátora

10) Skrutka na vypúšťanie oleja z olejovej vane motora

11) Uzáver na naliatie motorového oleja  
do olejovej vane motora

12) Hriadeľ motora

13) Prestaviteľný smerový kryt výfuku

14) Konektor zapaľovacej sviečky

15) Elektronický snímač kontroly úrovne hladiny oleja  
v olejovej vani

16) Rok výroby (prvé dvojčíslo) a sériové číslo motora

IV. Inštalácia motora 

 • VÝSTRAHA 
 y Inštaláciu motora do príslušného zariadenia smie vyko-
návať iba odborne vyškolená osoba, ktorá je schopná 
posúdiť a zaistiť vykonanie všetkých nevyhnutných 
úkonov pre jeho bezpečnú inštaláciu a prevádzku pohá-
ňaného zariadenia.

 • VÝSTRAHA
 y Pred uvedením motora do chodu musí byť motor nainš-
talovaný do poháňaného zariadenia.

V. Pred uvedením motora 
do prevádzky

 • VÝSTRAHA
 y Pred uvedením motora do prevádzky si prečítajte 
celý návod na použitie a ponechajte ho priložený 
pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla zoznámiť. 
Pokiaľ výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho 
predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. 
Zabráňte poškodeniu tohto návodu. Výrobca nenesie 
zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté použí-
vaním prístroja, ktoré je v rozpore s týmto návodom. 
Pred použitím motora sa zoznámte so všetkými jeho 
ovládacími prvkami a súčasťami a tiež so spôsobom 
jeho vypnutia, aby ste ho mohli ihneď vypnúť v prípade 
nebezpečnej situácie. Pred použitím skontrolujte pevné 
upevnenie všetkých súčastí a skontrolujte, či nejaká časť 
motora, ako napr. bezpečnostné ochranné prvky, nie sú 
poškodené, či zle nainštalované alebo či nechýbajú na 
svojom mieste. Motor s poškodenými alebo chýbajúcimi 
časťami nepoužívajte a zaistite jeho opravu či náhradu 
v autorizovanom servise značky Heron® – pozrite 
kapitolu Servis a údržba alebo webové stránky v úvode 
návodu.

III. Súčasti a ovládacie prvky motora
 • UPOZORNENIE

 y Oba modely motorov majú rovnaké ovládacie prvky a súčasti. Popis súčastí a ovládacích prvkov je vyhotovený na moto-
re Heron® 8896670.

Poznámka: 
 y Pri modeli sa môže líšiť vzhľad a vyhotovenie krytu výfuku (obr. 3, pozícia 13) oproti vyobrazenému vyhotoveniu. Na 
popisnom obr. 3, pozícii 13 je výstup výfukových plynov osadený prestaviteľným smerovým krytom, vďaka ktorému 
si používateľ môže nasmerovať výfuk plynov podľa potreby po jej predchádzajúcom odskrutkovaní. V prípade, že sa 
smerový kryt výfuku dodáva oddelene, demontujte existujúce osadenie výfukového otvoru a výfukový otvor osaďte 
smerovým krytom s nasmerovaním podľa potreby.
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Vyhlásenie  
o zabudovaní neúplného strojného zariadenia

Predmet vyhlásenia – model, identifikácie výrobkov:

Benzínový motor HERON® 8896670 
163 ccm, max. 4,0 kW

Benzínový motor HERON® 8896770 
389 ccm, max. 9,5 kW

Výrobca Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3 • CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,  
že vyššie uvedené modely motorov ako neúplné strojné zariadenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2006/42 ES sú v zhode s príslušnými požiadavkami tejto smernice pre tento typ zariadenia a že bola vypracovaná  
technická dokumentácia podľa časti B prílohy č. 7 tejto smernice. Uvedené zariadenia spĺňajú požiadavky nariadenia  

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628, smernice (EÚ) 2011/65 a smernice (EÚ) 2014/30.
Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Kompletizáciu technickej dokumentácie neúplného strojného zariadenia podľa prílohy č. 7 oddielu B smernice  
2006/42 ES vykonal Martin Šenkýř. Technická dokumentácia je k dispozícii na adrese spoločnosti Madal Bal, a.s.

Výrobca sa zaväzuje, že na základe odôvodnenej žiadosti odovzdá vnútroštátnym orgánom príslušné informácie  
o neúplnom strojnom zariadení elektronickou formou alebo iným dohodnutým spôsobom.  

Odovzdaním nie sú dotknuté práva duševného vlastníctva výrobcu neúplného strojného zariadenia.

Neúplné strojné zariadenie sa nesmie uviesť do prevádzky, kým nebude vydané vyhlásenie  
o zhode úplného strojného zariadenia, do ktorého sa má zabudovať, s ustanoveniami smernice 2006/42 ES.

EÚ schválenie typu spaľovacích motorov v necestných mobilných strojoch (EÚ) 2016/1628 (pozrite štítok na stroji): 

Miesto a dátum vydania vyhlásenia: 30. 11. 2018

V mene spoločnosti Madal Bal, a.s.: 

Martin Šenkýř 
člen predstavenstva spoločnosti

 y Pri prípadnom požiari motora nesmie sa hasiť vodou, 
ale hasiacim prístrojom určeným/ vhodným na hasenie 
elektroinštalácie.

 y V prípade nadýchania výfukových plynov alebo spalín 
z požiaru ihneď kontaktujte lekára a vyhľadajte lekárske 
ošetrenie.

 y V záujme zabezpečenia dostatočného chladenia motor 
prevádzkujte vo vzdialenosti minimálne 1 m od stien 
budov, iných zariadení či strojov. Na motor nikdy nepo-
kladajte žiadne predmety.

 yMotor sa nesmie prevádzkovať v prostredí s výbušnou 
alebo horľavou atmosférou alebo v prostredí s vysokým 
rizikom požiaru alebo výbuchu.

 y Nikdy neprestavujte parametre motora (napr. prestave-
nie otáčok, elektrického vybavenia, karburátora) a nija-
ko motor neupravujte, napr. predĺženie výfuku. Všetky 
diely motora sa smú nahradiť iba originálnymi kusmi 
výrobcu, ktoré sú určené pre daný typ motora. Pokiaľ 
motor nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaný 
servis značky HERON®. 

 yMotor nijako neupravujte a nemeňte jeho parametre.

 y Podľa hygienických predpisov sa nesmie motor (pohá-
ňané zariadenie) používať v čase nočného pokoja, t. j. 
od 22.00 do 6.00 hodiny a prípadne v iných hodinách 
počas dňa (napr. v nedeľu) podľa úpravy miestnymi 
predpismi.

XIII. Hluk

 • VÝSTRAHA
 y Uvedené číselné hodnoty akustického 
tlaku a výkonu v technickej špecifikácii 
predstavujú hladiny vyžiareného hluku, 
ktoré sa vzťahujú iba na motor, avšak 
nevzťahujú sa na zariadenie, do ktorého je motor nainš-
talovaný. Aj keď je medzi hodnotami hladiny vyžiarené-
ho hluku a hladiny expozície hluku určitá korelácia, nie 
je ju možné spoľahlivo použiť na stanovenie, či sú alebo 
nie sú nutné ďalšie opatrenia. Faktory, ktoré ovplyvňujú 
aktuálnu hladinu expozície hluku pracovníkov, zahŕňajú 
vlastnosti pracovnej miestnosti, iné zdroje hluku, ako 
napr. počet strojov alebo iných v blízkosti prebiehajú-
cich pracovných procesov, a ďalej aj dĺžku času, keď je 

obsluhujúci pracovník vystavený hluku. Takisto povo-
lená úroveň expozície sa môže líšiť v rôznych krajinách. 
Preto po inštalácii motora (poháňaného zariadenia) na 
pracovisko nechajte vykonať meranie akustického tlaku 
a výkonu oprávnenou osobou, aby sa zistilo zaťaženie 
pracovníka hlukom a na to, aby sa stanovil bezpečný 
čas expozície a nevyhnutné používanie certifikovanej 
ochrany sluchu s dostatočnou úrovňou ochrany.

XIV. Likvidácia odpadu
OBALOVÉ MATERIÁLY

Obalové materiály vyhoďte do príslušného kontajnera na 
triedený odpad.

MOTOR

Výrobok obsahuje elektrické/elektro-
nické súčasti. Podľa európskej smernice 
(EÚ) 2012/19 sa elektrické a elektronické 
zariadenia nesmú vyhadzovať do zmeso-
vého odpadu, ale je nutné ich odovzdať 
na ekologickú likvidáciu spätného zberu 
elektrozariadení. Informácie o týchto miestach dostanete 
na obecnom úrade. Motor sa musí na ekologickú likvidáciu 
odovzdať bez prevádzkových náplní (benzín, olej).

LIKVIDÁCIA NEPOUŽITEĽNÝCH 
PREVÁDZKOVÝCH NÁPLNÍ

Nepoužiteľné prevádzkové náplne je nutné odovzdať na 
ekologickú likvidáciu do spätného zberu nebezpečných 
látok v dobre uzavretých a odolných nádobách.
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III. A motor részei és működtető elemei
 • FIGYELMEZTETÉS!

 y A két motor felépítése, kivitele és működtető elemei azonosak. A motor részeit és működtető elemeit a Heron® 
8896670 motoron mutatjuk be.

Megjegyzés 
 y A motoroknál eltérhet a kipufogó kivitele az ábrán látható kiviteltől (3. ábra 13-as tétel). A bemutatáshoz használt 
ábrán a kipufogógázt elvezető fedél (3. ábra 13-as tétel) beállítható, így a felhasználó az üzemeltetési feltételeknek 
megfelelően állíthatja be a motorból kiáramló gáz elvezetési irányát (a fedelet csavarok rögzítik). Amennyiben 
a motorhoz külön tartozékként van mellékelve a beállítható gázelvezető fedél, akkor az eredeti kipufogót szerelje le, és 
szerelje fel helyette ezt a gázelvezető fedelet (beállítva a kiáramló gáz irányát).
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3. ábra

II Műszaki specifikáció
Motor típusa 8896670 8896770

Motor max. teljesítménye/fordulatszáma 4,0 kW (5,5 LE)/4000 f/p-nél 9,5 kW (13 LE)/4000 f/p-nél
Névleges teljesítmény/fordulatszám 3,5 kW/3600 f/p-nél 7,8 kW/7000 f/p-nél
Kihajtó tengely típusa és átmérője Vízszintes, S; ∅ 20 mm Vízszintes, S; ∅ 25 mm
Hengerűrtartalom 163 cm3 389 cm3

Furat × löket 68 × 45 mm 88 × 64 mm
Motor típusa Négyütemű gyújtómotor, OHV vezérléssel
Üzemanyag 95-ös vagy 98-as ólommentes és olajmentes benzin
Motorolaj mennyisége az olajteknőben ~ 300 ml ~ 800 ml
Olaj típusa motorolaj négyütemű motorokhoz, SAE 15W40 osztály
Üzemanyagtartály térfogata 3,6 l 6,5 l
Üzemanyag-fogyasztás ~ 0,56 l/kWh ~ 0,53 l/kWh

Üzemelési idő teli tartály és 50 %-os 
teljesítmény esetén

~3,5 óra ~4 óra

Gyújtógyertya NGK BP6ES vagy ezzel egyenértékű
Hűtés léghűtés
Gyújtás T.C.I. (tranzisztoros gyújtás, érintkezés nélküli)
Környezeti hőmérséklet a használat során -20°C és +45°C között
Tömeg (töltetek nélkül) 15,6 kg 31 kg
Méret 370 × 260 × 350 mm 470 × 330 × 450 mm
Akusztikus nyomás Lpa; pontatlanság K 80,5 dBA; K=±3 dB(A) 83,41 dBA; K=±3 dB(A)
Akusztikus teljesítmény LwA, pontatlanság K 91,12 dBA; K=±3 dB(A) 94,21 dBA; K=±3 dB(A)

1. táblázat
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 y Tűz esetén a motort nem szabad vízzel oltani, a motort 
csak elektromos berendezések oltásához ajánlott tűzol-
tó készülékkel szabad oltani.

 y A kipufogó gázok nagyobb mennyiségű belégzése ese-
tén forduljon orvoshoz.

 y A megfelelő hűtés érdekében, a motort legalább 
1 méterre állítsa fel a faltól vagy más tárgytól, illetve 
egyéb berendezéstől. A motorra ne helyezzen semmily-
en tárgyat sem.

 y A motort ne használja robbanásveszélyes helyen, gyúlé-
kony anyagok közelében, gyúlékony gázokat tartalmazó 
környezetben.

 y A motor paramétereit nem változtassa meg (pl. 
fordulatszám, elektronika, karburátor stb.). A motort 
ne alakítsa át (pl. a kipufogó meghosszabbításával). 
A motorhoz csak eredeti illetve a gyártó által az adott 
típusú motorhoz ajánlott alkatrészeket és tartozékokat 
használjon. Amennyiben a motor nem működik megfe-
lelő módon, akkor forduljon a HERON® márkaszervizhez. 

 y A motort ne alakítsa át és a paramétereit ne változtassa meg.

 y A higiéniai előírások szerint, a megengedettnél nagyo-
bb zajt kibocsátó motorokat este 22:00 órától reggel 
6:00-ig nem szabad üzemeltetni olyan helyen, ahol 
a berendezés zavarhatja mások nyugalmát.

XIII. Zaj

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A motor műszaki adatai között feltünte-
tett akusztikus nyomás és teljesítmény 
értékek a motor által kibocsátott zajra 
vonatkoznak. A zajkibocsátás feltüntetett 
értékei azonban nem feltétlenül felelnek meg a mun-
kahelyi biztonságos zajértékeknek. Annak ellenére, 
hogy a zajkibocsátás és a zajterhelés között kölcsönös 
viszony van, nem lehet egyértelműen megállapítani, 
hogy szükséges-e (vagy sem) további intézkedés 
a zajterhelés csökkentésére. Az aktuális zajterhelés 
mértékére különböző tényezők vannak hatással: többek 
között a helyiség akusztikai tulajdonságai, az egyéb 
zajforrások (pl. több gép egyidejű működtetése és egy-
mástól való távolsága) illetve a zajterhelés időtartama. 
Továbbá a zajterhelés megengedett értékei is eltérhet-

nek az egyes országokban. Ezért a motor telepítési 
helyén végeztessen el zajnyomás és zajteljesítmény 
mérést, ami alapján meghatározható a dolgozók zajter-
helése és a halláskárosodást még nem okozó expozíció 
időtartama, továbbá a zajterhelés ellen védő megfelelő 
munkavédelmi eszközök típusa.

XIV. Hulladék  
megsemmisítés
CSOMAGOLÓ ANYAG

A csomagolást az anyagának megfelelő hulladékgyűjtő 
konténerbe dobja ki.

MOTOR

A készülék elektronikus/elektromos al-
katrészeket tartalmaz. Az elektromos és 
elektronikus hulladékokról szóló 2012/19/
EU európai irányelv, valamint az idevonat-
kozó nemzeti törvények szerint az ilyen 
hulladékot alapanyagokra szelektálva szét 
kell bontani, és a környezetet nem károsító módon újra 
kell hasznosítani. A szelektált hulladékok gyűjtőhelyeiről 
a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat. 
Az motor a környezetünket kímélő módon kell megsem-
misíteni. A gyűjtőhelyre leadott motor nem lehet üzemi 
folyadék (olaj, benzin).

AZ ÜZEMI FOLYADÉKOK MEGSEMMISÍTÉSE

Az áramfejlesztőből kieresztett üzemi folyadékokat 
(veszélyes hulladékokat) zárható és tartós edényben kell 
a kijelölt gyűjtőhelyen leadni.

A készülékkel végzett munka közben 
viseljen megfelelő tanúsítvánnyal és 
védelmi szinttel rendelkező fülvédőt.

Megfelel az EU vonatkozó előírásainak.

 

Szivatókar helyzete indításhoz: „START”
Szivatókar helyzete működtetéshez: 
„RUN”

Gyártási szám 
és a gyártás 

éve (lásd 
a motoron)

A gyártás évét jelző két számot a gyár-
tási szám követi.

4. táblázat

ENGINE Max. 4,0 kW (5,5HP) / 4000 min-1 
Rated 3,5 kW / 3600 min-1 |  163 ccm

OHV | 15,9 kg | 370 × 260 × 350 mm 
T: -20˚ a  +45˚C |  1 000 m | pr 100 kPa ( ~1 atm. )
Serial number: see engine

Produced by Madal Bal a.s.  
 

CZ 76001 Zlín • Czech Republic

Megjegyzés 
A termékcímkén található adatok magyarázata a műszaki 
adatok fejezetben található.

XII. Biztonsági utasítások 
a motor használatához

 y A berendezést zárt helyen, illetve ahol nem 
biztosítható a megfelelő hűtés vagy a friss 
levegő utánpótlása, üzemeltetni tilos. A motort 
nem szabad nyitott ablak vagy ajtó mellett 
üzemeltetni, mert ez nem elegendő a kipufogó 
gázok biztonságos elvezetéséhez.  Ez vonatkozik 
a motor árkokban, bányákban, vagy üregekben 
és csatornákban való üzemeltetésére is, ahol 
a kipufogó gáz kitöltheti a zárt teret. A kipufogó 
gáz nehezebb a levegőnél. A zárt helyen dolgozó-
kat mérgezés (fulladás) érheti. A berendezésből 
eltávozó kipufogó gáz mérgező, szén-monoxi-
dot is tartalmaz. A szén-monoxid színtelen és 
szagtalan gáz, amely eszméletvesztést, rosszabb 

esetben halálos fulladást okozhat. 
A motor részben zárt helyen való üzemeltetését 
csak megfelelő kompetenciával rendelkező ható-
ság engedélyezheti, amely képes felmérni az összes 
kockázatot (tűz, égéstermék elvezetése, zaj stb.), 
és amely meg tudja határozni a kockázati tényezők 
határértékeit és a szükséges intézkedéseket. Ezek 
nélkül a motor ilyen helyen nem üzemeltethető.

 y A benzin gyúlékony és mérgező, ez a gőzeire is 
vonatkozik. Előzze meg a benzin belélegzését, 
lenyelését vagy bőrre kerülését. Az üzemanyag 
betöltését csak jól szellőztetett helyen hajtsa 
végre, az üzemanyag gőzeit pedig ne lélegezze 
be. Az üzemanyag betöltése során használjon 
egyéni védőfelszereléseket (pl. védőkesztyű).  
Az üzemanyagok kezelése során dohányozni és 
nyílt lángot használni szigorúan tilos! A készülé-
ket védje a sugárzó hőtől is. 
Az üzemelő készülékbe üzemanyagot betölteni 
tilos. A művelet előtt az motort állítsa le és várja 
meg a motor teljes lehűlését. 

 y Amennyiben az üzemanyag véletlenül kifolyik, akkor 
azt még a motor indítása előtt törölje fel.

 y A berendezés használatba vétele előtt az üzemeltető ismer-
kedjen meg a berendezés működtetésével és működtető 
elemeivel, illetve legyen tisztában azzal, hogyan kell vés-
zhelyzet esetén a motort a lehető leggyorsabban leállítani. 

 y A motort nem használhatja olyan személy, aki nem 
ismeri a működtetés módját. A berendezést nem 
működtetheti olyan személy, aki kábítószer, alkohol 
vagy gyógyszerek kábító hatása alatt áll, illetve aki 
fáradt és nem tud a munkára összpontosítani. A motort 
gyerekek nem üzemeltethetik, ügyeljen arra is, hogy 
a motorrla gyerekek ne tudjanak játszani.

 y A motor (mindenekelőtt a kipufogó) az üzemeltetés 
során erősen felmelegszik, sőt, a kikapcsolás után még 
hosszú ideig is forró marad. A berendezésen található 
figyelmeztető jelzések utasításait tartsa be. Illetéktelen 
személyek (elsősorban gyerekek és háziállatok) nem 
tartózkodhatnak a berendezés közelében. 

 y A motorhoz ne nyúljon nedves kézzel. Áramütés veszélye!

 y A motor közvetlen környezetében használjon fülvédőt 
(az erős és hosszan tartó zaj halláskárosodást okozhat). 
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Abb. 3 (Fortsetzung)

Abb. 3, Position-Beschreibung

1) Treibstofftank mit Verschluss

2) Ventil für die Zuführung/Verschluss der Zuführung 
des Treibstoffs

3) Taste zum Abschalten vom Motor 

4) Griff mit Schnur zum Starten des Motors

5) Vergaserhebel

6) Regulation der Leistung (der Umdrehungszahl) des Motors

7) Luftfilterabdeckung

8) Vergaser

9) Schlammablassschraube des Vergasers

10) Schraube zum Ölablass aus dem Öltank des Motors

11) Verschluss der Einfüllung des Motorenöls 
in die Ölwanne des Motors

12) Motorwelle

13) Einstellbare Richtungsabdeckung des Auspuffs

14) Zündkerzenstecker

15) Elektronischer Fühler zur Kontrolle des Stands  
des Öls in der Ölwanne

16) Herstellungsjahr (erste zwei Ziffern) und 
Seriennummer des Motors

IV. Installation des Motors 

 • WARNUNG 
 y Die Installation des Motors in die jeweilige Anlage darf 
nur eine fachlich geschulte Person vornehmen, die in 
der Lage ist, alle notwendigen Schritte für eine sichere 
Installation und den Betrieb der angetriebenen Anlage 
zu beurteilen und sicherzustellen.

 • WARNUNG
 y Vor der Inbetriebnahme des Motors muss der Motor in 
die angetriebene Anlage installiert werden.

V. Vor der 
Motorinbetriebnahme

 • WARNUNG
 y Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Motors die 
komplette Bedienungsanleitung und halten Sie diese 
in der Nähe des Gerätes, damit sich der Bediener mit 
ihr vertraut machen kann. Wenn Sie das Produkt 
ausleihen oder verkaufen, legen Sie bitte auch 
diese Bedienungsanleitung bei. Verhindern Sie 
die Beschädigung dieser Gebrauchsanleitung. Der 
Hersteller trägt keine Verantwortung für Schäden 
infolge vom Gebrauch des Gerätes im Widerspruch 
zu dieser Bedienungsanleitung. Machen Sie sich 
vor dem Gebrauch des Motors mit allen ihren 
Bedienungselementen und Bestandteilen und auch mit 
dem Ausschalten der Lampe vertraut, um sie im Falle 
einer gefährlichen Situation sofort ausschalten zu kön-
nen. Überprüfen Sie vor Gebrauch, ob alle Bestandteile 
fest angezogen sind und ob nicht ein Teil des Motors, 
wie z. B. die Sicherheitselemente, beschädigt bzw. fal-
sch installiert sind, oder ob sie nicht am jeweiligen Ort 
fehlen. Benutzen Sie kein Motor mit beschädigten oder 
fehlenden Teilen, sondern stellen Sie seine Reparatur 
oder Austausch in einer autorisierten Werkstatt 
der Marke Heron® sicher - siehe Kapitel Service und 
Instandhaltung oder auf der Webseite am Anfang der 
Gebrauchsanleitung.

III. Bestandteile und Bedienungselemente des Motors
 • HINWEIS

 y Beide Motorenmodelle haben die gleichen Bedienungselemente und Teile. Die Beschreibung der Bedienungselemente 
und Teile erfolgt für den Motor Heron® 8896670. 

Bemerkung: 
 y Beim Modell können sich das Aussehen und die Ausführung der Auspuffabdeckung (Abb.3, Position 13) von der abge-
bildeten Ausführung unterscheiden. Auf der Abb. 3, Position 13 ist der Austritt der Auspuffgase mit einer verstellbaren 
Richtungsabdeckung ausgestattet, dank derer der Nutzer nach dem Abschrauben die Richtung der Auspuffgase nach 
Bedarf verstellen kann. Wenn die Richtungsabdeckung des Auspuffs getrennt geliefert wird, demontieren Sie die vor-
handene Bestückung der Auspufföffnung und setzen Sie die Richtungsabdeckung mit der Ausrichtung nach Bedarf auf.
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 y Stellen Sie die Parameter des Motors niemals um 
(zum Beispiel Umstellen der Umdrehungszahl, der 
elektrischen Ausrüstung, des Vergasers) und ändern 
Sie den Motor nicht ab, z.B. durch Verlängerung des 
Auspuffs. Alle Teile des Motors dürfen nur durch 
Originalherstellerteile ersetzt werden, die für den 
jeweiligen Motortyp bestimmt sind. Falls der Motor 
nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an eine auto-
risierte Servicestelle der Marke HERON®. 

 y Ändern Sie den Motor nicht ab und verstellen Sie seine 
Parameter nicht.

 y Nach den hygienischen Vorschriften darf der Motor (die 
angetriebene Anlage) nicht während der Nachtruhe von 
22.00 bis 6.00 Uhr betrieben werden, gegebenenfalls 
auch nicht zu einer anderen Tageszeit (z.B. am Sonntag) 
gemäß den örtlichen Vorschriften.

XIII. Lärm

 • WARNUNG
 y Die angegebenen Zahlenwerte des 
Schallleistungspegels in den technis-
chen Daten stellen nur den vom Motor 
ausgegebenen Lärm dar, beziehen sich 
jedoch nicht auf die Anlage, in die der Motor installiert 
ist. Obwohl zwischen den Werten des ausgestrahl-
ten Lärms und dem Pegel der Lärmexposition eine 
bestimmte Korrelation besteht, kann man sie nicht 
zuverlässig zur Festlegung anwenden, ob weitere 
Maßnahmen notwendig oder nicht notwendig sind. 
Faktoren, die den aktuellen Pegel der Lärmexposition 
der Arbeiter beeinflussen, umfassen die Eigenschaften 
des Arbeitsraumes, andere Lärmquellen wie z. B. 
Anzahl der Maschinen oder andere, in der Nähe 
laufende Arbeitsprozesse, und ferner auch die Zeit, 
während der der bedienende Arbeiter dem Lärm 
ausgesetzt ist. Ebenso kann sich auch der gene-
hmigte Expositionspegel in verschiedenen Ländern 
unterscheiden. Lassen Sie daher nach Installation des 
Motors (der angetriebenen Anlage) am Arbeitsplatz 
den Schallleistungspegel von einer hierzu berechtigten 
Person kontrollieren, damit die Lärmbelastung für den 
Mitarbeiter festgestellt wird und die sichere Zeit für 
die Ausstellung und der nötige zertifizierte Hörschutz 
bestimmt werden können.

XIV. Abfallentsorgung
VERPACKUNGSMATERIALIEN

Werfen Sie die Verpackungen in den entsprechenden 
Container für sortierten Abfall.

MOTOR

Das Produkt enthält elektrische/elek-
tronische Bestandteile. Nach der euro-
päischen Richtlinie (EU) 2012/19 dürfen 
elektrische und elektronische Geräte 
nicht in den Hausmüll geworfen werden, 
sondern sie müssen zu einer umweltge-
rechten Entsorgung an festgelegte Sammelstellen für 
Elektrogeräte übergeben werden. Informationen über die 
Sammelstellen erhalten Sie bei dem Gemeindeamt. Der 
Motor muss zu einer umweltgerechten Entsorgung ohne 
Betriebsflüssigkeiten (Benzin, Öl) abgegeben werden.

ENTSORGUNG VON UNBRAUCHBAREN 
BETRIEBSMEDIEN

Unbrauchbare Betriebsmedien müssen zur umweltge-
rechten Entsorgung an Sammelstellen für gefährliche 
Stoffen in dicht geschlossenen und widerstandsfähigen 
Behältern eingereicht werden.

XII. Sicherheitsanweisungen 
für die Anwendung des 
Motors

 y Starten Sie das Gerät niemals in geschlosse-
nen oder teilweise geschlossenen Räumen 
und bei unzureichender Kühlung und ohne 
Frischluftzufuhr. Der Betrieb eines Motors in 
der Nähe von offenen Fenstern oder Türen ist 
wegen unzureichender Abgasableitung nicht 
zulässig.  Dies gilt für die Anwendung des 
Motors in Gräben, Schächten oder Gruben im 
Außenbereich, wo die Abgase den Bereich füllen, 
da die eine höhere Dichte als Luft haben, und 
daher werden sie aus diesen Bereichen nicht gut 
abgeleitet. Es kann dadurch zur Vergiftung der 
in diesem Bereich arbeitenden Person kommen. 
Die Abgase sind giftig und enthalten giftiges 
Kohlenmonoxid, das als farb- und geruchloses 
Gas beim Einatmen Bewusstlosigkeit, ggf. auch 
Tod verursachen kann. 
Der sichere Betrieb des Motors in geschlossenen 
oder teilweise geschlossenen Räumen muss 
von den zuständigen Behörden (Brandschutz, 
Rauchgas, Lärm usw.) bewertet und genehmigt 
werden, die alle Risiken bewerten, alle zulässi-
gen Grenzwerte für Risikofaktoren bestimmen 
und beurteilen können, ansonsten ist das 
Betreiben des Motors in diesen Bereichen nicht 
erlaubt.

 y Benzin ist entflammbar und giftig, inklusive 
seiner Dämpfe. Vermeiden Sie Hautkontakt mit 
dem Benzin und ein Verschlucken, atmen Sie die 
Dämpfe nicht ein. Umgang mit Benzin und das 
Betanken sind stets in gut belüfteten Bereichen 
durchzuführen, damit die Benzindämpfe nicht 
eingeatmet werden. Benutzen Sie dabei geeigne-
te Schutzausrüstung, damit es bei einer zufälligen 
Verschüttung zu keinem Hautkontakt kommt.  
Beim Umgang mit Benzin nicht rauchen und offe-
nes Feuer vermeiden. Vermeiden Sie Kontakt mit 
strahlenden Hitzequellen. 
Das Benzin darf nicht nachgefüllt werden, wenn 
der Stromerzeuger läuft – vor dem Tanken ist der 
Motor auszuschalten und alle seine Teile müssen 
vollkommen abgekühlt sein. 

 yWenn Kraftstoff verschüttet wird, muss er getrocknet 
und die Dämpfe entlüftet werden, bevor der Motor 
gestartet wird.

 y Vor der Inbetriebnahme muss sich der Bediener des 
Motors mit allen seinen Steuerungselementen und insbe-
sondere der Art vertrauch machen, wie im Notfall der 
Motor so schnell wie möglich ausgeschaltet werden kann. 

 y Personen ohne vorherige Einweisung dürfen den 
Motor nicht bedienen. Vermeiden Sie auch, dass der 
Stromerzeuger durch physisch oder geistig unmündige 
Personen, Minderjährige oder unter Rauschmittel-, 
Medikamenten- oder Alkoholeinfluss stehende 
Personen oder zu sehr müde Personen benutzt wird. 
Verhindern Sie die Anwendung des Motors durch Kinder 
und sorgen Sie dafür, dass diese mit dem Motor nicht 
spielen.

 y Der Motor und Auspuff sind während des Betriebs und 
lange Zeit nach dem Ausschalten sehr heiß und können 
Verbrennungen verursachen. Beachten Sie daher die 
Hinweise in Form von Symbolen auf der Maschine. 
Sämtliche Personen (vor allem Kinder) und Tiere 
müssen sich daher in einer sicheren Entfernung vom 
Gerät aufhalten. 

 y Bedienen Sie den Motor niemals mit nassen Händen. Es 
droht die Gefahr von Stromschlagverletzungen.

 y Verwenden Sie beim Aufenthalt in unmittelbarer Nähe 
des Motors einen Gehörschutz, andernfalls kann es zu 
irreversiblen Gehörschäden kommen. 

 y Im Brandfall darf der Motor nicht mit Wasser, sondern 
mit einem Feuerlöscher, der zum Löschen von elektris-
chen Leitungen bestimmt ist, gelöscht werden.

 y Bei Einatmen von Abgasen oder 
Verbrennungsprodukten aus einem Feuer lassen Sie sich 
sofort von einem Arzt beraten und suchen Sie ärztliche 
Hilfe auf.

 y Um eine ausreichende Kühlung des Motors zu gewähr-
leisten, betreiben Sie ihn mindestens 1 m von den 
Gebäudewänden oder anderen Geräte und Maschinen. 
Legen Sie niemals Gegenstände auf den Motor.

 y Der Motor darf nicht in explosionsgefährdeten oder 
entflammbaren Umgebungen oder in Umgebungen mit 
hoher Brand- oder Explosionsgefahr betrieben werden.
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Fig. 3 (continued)

Fig. 3, position-description

1) Fuel tank with cap

2) Fuel supply open/close valve

3) Engine shut off button 

4) Handle with engine starting cord

5) Choke lever

6) Throttle lever (engine rpm)

7) Air filter cover

8) Carburettor

9) Carburettor mud bolt

10) Oil drain bolt for removing oil from engine oil pan

11) Oil cap for pouring motor oil into the engine oil pan

12) Engine shaft

13) Adjustable directional exhaust cover

14) Spark plug connector

15) Electronic sensor for detecting the oil level in the oil pan

16) Year of manufacture (first two digits) and engine's 
serial number

IV. Installing the engine 

 • WARNING 
 y The engine may only be installed into a respective piece 
of equipment by a professionally trained person able to 
evaluate and ensure the performance of all necessary 
tasks for its safe installation and operation of the 
powered equipment.

 • WARNING
 y The engine must be installed into the powered equip-
ment before being started.

V. Before starting the 
engine

 • WARNING
 y Prior to starting the engine, carefully read the entire 
user's manual before first use and keep it with the 
product so that the user can become acquainted with 
it. If you lend or sell the product to somebody, include 
this user's manual with it. Prevent this user's manual 
from being damaged. The manufacturer takes no 
responsibility for damages or injuries arising from use 
that is in contradiction to this user's manual. Before 
using this engine, first acquaint yourself with all the 
control elements and parts as well as how to turn it 
off immediately in the event of a dangerous situation 
arising. Before using, first check that all parts are firmly 
attached and check that no part of the engine, such as 
for example safety protective elements, is damaged or 
incorrectly installed, or missing. Do not use an engine 
with damaged or missing parts and have it repaired or 
replaced at an authorised service centre for the Heron® 
brand - see chapter Servicing and maintenance, or 
the website address at the introduction to this user's 
manual.

III. Parts and control elements of the engine
 • ATTENTION

 y Both engine models have the same control elements and components. The description of components and control 
elements is provided for the engine Heron® 8896670.

Note: 
 y The models may differ in their appearance and exhaust pipe cover design (fig. 3, position 13) compared to the shown 
design. On description fig. 3, position 13, the exhaust fume outlet is fitted with an adjustable directional cover thanks 
to which the user can direct the exhaust fumes as necessary, after screwing it out in advance. In the event that the 
directional exhaust cover is supplied separately, remove the existing exhaust hole fitting and attach the directional 
cover pointing in the required direction.

7

4

6

5

1

2

3

12

11

10

13

14

9

8

Fig. 3















9796 ENEN

Declaration
about the installation  

of incomplete mechanical equipment
Subject of declaration - model, product/s identification:

Petrol Engine HERON® 8896670
163 ccm, max. 4.0 kW

Petrol Engine HERON® 8896770
389 ccm, max. 9.5 kW

Manufacturer Madal Bal a.s. Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Company ID No.: 49433717

hereby declares 
that the engine models listed above, as incomplete mechanical equipment in the sense of the Directive of the European 
Parliament and Council 2006/42 ES are in compliance with the respective requirements of this directive for this type of 

equipment and that technical documentation has been drawn up according to part B of annex no. 7 of this directive. The 
equipment listed above meet the requirements of the Directive of the European Parliament and Council (EU) 2016/1628, 

Directive (EU) 2011/65 and Directive (EU) 2014/30.
This declaration is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer.

The technical documentation for the incomplete mechanical equipment pursuant to annex no. 7, section B, of Directive 
2006/42 ES was drawn up by Martin Šenkýř. The technical documentation is available at the business address of Madal Bal, a.s.

The manufacturer undertakes, on the basis of a legitimate request, to provide national authorities respective information 
about incomplete mechanical equipment by electronic means or in another agreed upon manner. This handover does not 

affect the intellectual property rights of the manufacturer of the incomplete mechanical equipment.

The incomplete mechanical equipment must not be put into operation until a statement of compliance is issued for the 
complete mechanical equipment into which it is to be installed, with the provisions of Directive 2006/42 ES.

EU approval of internal combustion engines for non-road mobile machinery (EU) 2016/1628 (see rating label on the machine): 

Place and date of issue of the declaration: 30/11/2018

On behalf of Madal Bal, a.s. 

Martin Šenkýř
Member of the Board of Directors 

suitable protective aids to prevent skin contact 
and potential spillage. When handling petrol, 
do not smoke or handle an open flame. Avoid 
contact with sources of radiant heat. Do not refill 
petrol while the engine is running. Turn off the 
motor and wait for all parts to cool down before 
refilling the tank. 

 y In the event of a fuel spill, then it must be dried up and 
the fumes ventilated prior to starting the engine.

 y Before starting the engine, the operator must be thorou-
ghly acquainted with all its control elements, and name-
ly then with the method in which the engine is turned 
off as quickly as possible in an emergency situation. 

 y Do not allow anybody to operate the engine without 
prior instruction. Prevent the equipment from being 
operated by a person that is physically or mentally unfit, 
incapacitated under the influence of drugs, medication, 
alcohol or exhausted. Prevent children from using the 
engine and ensure that they do not play with it.

 y The engine and exhaust are very hot during operation 
and long thereafter and may cause burns. Therefore, 
heed all warnings in the form of symbols on the machi-
ne. All persons (children in particular) and animals must 
therefore remain at a safe distance from the equipment. 

 y Never operate the engine with wet hands. There is 
a danger of injury by electrical shock.

 yWhen present in the direct vicinity of the engine, use 
hearing protection, otherwise irreparable hearing 
damage may occur. 

 y In the event of an engine fire, it must not be extinguished 
using water but rather with a fire extinguisher intended/
suitable for extinguishing electrical installations.

 y In the event that exhaust gases or fumes from a fire are 
inhaled, immediately contact a doctor and seek medical 
treatment.

 y In the interest of ensuring sufficient cooling of the engi-
ne, operate it at a distance of at least 1 m from building 
walls of other equipment or machines. Never place any 
items on the engine.

 y The engine must not be operated in an environment 
with an explosive or flammable atmosphere or in an 
environment with a high risk of fire or explosion.

 y Never adjust the engine's parameters (e.g. adjusting rpms, 
electrical wiring, carburettor) and do not modify the engi-
ne in any way, e.g. extend the exhaust pipe. All the engi-
ne's parts may only be replaced with original parts from 
the manufacturer, which are intended for the given engine 
type. If the engine is not working correctly, please contact 
an authorised service centre for the HERON® brand. 

 y Do not modify the engine in any way and do not change 
its parameters.

 y According to hygiene regulations, the engine (powered 
equipment) must not be used during night time quiet 
hours i.e. from 10 p.m. to 6 a.m. and during other hours 
of the day (e.g. on Sunday) as per local council codes.

XIII. Noise

 • WARNING
 y The provided acoustic pressure and 
power values contained in the technical 
specifications present the level of emitted 
noise that relates solely to the engine 
but does not relate to the equipment into which the 
engine is installed. Despite the fact that there is a certain 
correlation between the values of emitted noise and the 
noise exposure level, it is not possible to reliably use them 
to determine whether other measures are necessary or 
not. Factors that affect the current level of noise exposure 
of workers include the properties of the rooms in which 
they are working, other noise sources, e.g. number of 
machines or other work process being performed in the 
vicinity and also the duration of the time for which the 
worker is exposed to the noise. Also, the permitted level 
of exposure may differ from country to country. Therefore, 
for the installation of the engine (powered equipment) at 
a workplace, have an acoustic pressure and power mea-
surement taken by a qualified person to determine the 
noise load placed on the worker so that a safe exposure 
time and necessary use of certified hearing protection 
with a sufficient level of protection can be set.

XIV. Disposal
Unusable product must be returned for  
collection of electrical equipment without 
sealing liquid (oil, gasoline).
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CZ / MODEL MOTORU HERON® 8896670

SK / MODEL MOTORA HERON® 8896670
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EN / ENGINE MODEL HERON® 8896670

65.1

65
.1

1
06

34
5

365

9666

30

88

120

306

35.7

9∅9
80

5
14

39.5
253

85 170

53

CZ / MODEL MOTORU HERON® 8896670

SK / MODEL MOTORA HERON® 8896670

HU / MOTOR TÍPUSA HERON® 8896670

DE / MOTORMODELL HERON® 8896670

EN / ENGINE MODEL HERON® 8896670

65.1

65
.
1

1
0
6

34
5

365

9666

3
0

88

120

306

35.7

9∅9
80

5
14

39.5
253

85 170

53



101100 ENEN

CZ / MODEL MOTORU HERON® 8896770

SK / MODEL MOTORA HERON® 8896770

HU / MOTOR TÍPUSA HERON® 8896770

DE / MOTORMODELL HERON® 8896770

EN / ENGINE MODEL HERON® 8896770

90°

60°

13
3.

5

105
195.5

127

16
5.
1

70

103

4-
M8
  
18 2-
M8
  
18

4-
M1
0×

1.
5 
 1
8

156

450

44
3

103

17
13.5

73
28

�11
11

194141.5

380

63

CZ / MODEL MOTORU HERON® 8896770

SK / MODEL MOTORA HERON® 8896770

HU / MOTOR TÍPUSA HERON® 8896770

DE / MOTORMODELL HERON® 8896770

EN / ENGINE MODEL HERON® 8896770

90°

60°

13
3.
5

105
195.5

127

16
5.
1

70

103

4-
M8
  
18 2-
M8
  
18

4-
M1
0×

1.
5 
 1
8

156

450

44
3

103

17
13.5

73
28

�11
11

194141.5

380

63


