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Gratulujemy zakupu profesjonalnego urządzenia marki BENZA !
Niniejsza instrukcja omawia eksploatację i  czynności  obsługowe motopomp BENZA.
Wszelkie  zawarte  w  instrukcji  informacje  oparte  są  na  aktualnych  danych
produkcyjnych, dostępnych w chwili przygotowywania druku.
Zwróć szczególną uwagę na uwagi oznaczone następującymi symbolami:

OSTRZEŻENIE
Oznacza  wysokie  ryzyko  wystąpienia  uszkodzeń  ciała,  utraty  życia  lub  zniszczenia
urządzenia w przypadku zlekceważenia wskazówek zawartych w instrukcji.

[UWAGA]
Oznacza ryzyko wystąpienia uszkodzeń ciała lub zniszczenia urządzenia.

WSKAZÓWKA:
Oznacza szczególnie przydatne informacje.
W  przypadku  braku  w  instrukcji  odpowiedzi  na  jakiekolwiek  pytanie  dotyczące
eksploatacji motopompy, skonsultuj  się z przedstawicielem firmy BENZA.

OSTRZEŻENIE
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● Motopompa zaprojektowana została do bezpiecznej i bezawaryjnej pracy, co
gwarantowane  jest  w  przypadku  pełnego  przestrzegania  uwag  i  zaleceń
zawartych w instrukcji obsługi.

● Nie uruchamiaj motopompy, zanim całkowicie nie przeczytasz i w pełni nie
zrozumiesz  instrukcji.  Nie  wypełnienie  tego  warunku  może  spowodować
uszkodzenie ciała, śmierć lub całkowite zniszczenie sprzętu.



1.      WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
----------------------------------------------------------------------------------------------------

● Nie używaj motopompy w pobliżu zbiorników z paliwem z
powodu  potencjalnego  zagrożenia  zapłonem.  Nie
napełniaj zbiornika paliwem w czasie pracy silnika.  Nie
używaj otwartego ognia w pobliżu zbiornika z paliwem. W
czasie  napełniania  zbiornika  uważaj,  aby  nie  rozlać
paliwa.  Jeżeli  dojdzie  do  rozlania  paliwa,  wytrzyj  je  do
sucha szmatą przed ponownym uruchomieniem silnika.

● Nie  pozostawiaj  łatwopalnych  materiałów  w  pobliżu
motopompy. 

● Nie  uruchamiaj  motopompy  w  zamkniętych  lub
niedostatecznie  wentylowanych  pomieszczeniach.
Niewystarczająca ilość świeżego powietrza prowadzi do
przegrzewania się silnika oraz do wysokiej koncentracji
trującego  tlenku  węgla  w  pomieszczeniu.  Jeżeli
konieczne  jest  użycie  motopompy  w  pomieszczeniu,
upewnij  się,  że wentylacja  działa prawidłowo.  Zapewnij
również wylot gazów wydechowych na zewnątrz budynku.
Motopompa  powinna  znajdować  się  w  odległości  co
najmniej 1 metra od otaczających ścian  / obiektów.

● Nie nakrywaj motopompy. Silnik posiada układ chłodzenia powietrzem. W
przypadku braku dopływu powietrza może dojść do poważnego uszkodzenia
silnika. Jeżeli motopompa została nakryta na okres jego przechowywania,
upewnij się przed ponownym uruchomieniem, że wszelkie nakrycia zostały
usunięte.

● Motopompa  powinna  pracować  na  równej,  poziomej  powierzchni.
Podbudowa  /  fundament  nie  są  wymagane.   Transport  pracującej
motopompy  może  powodować  zagrożenie,  dlatego  też  jest  całkowicie
zabroniony.  Zbyt  duży  przechył  motopompy  podczas  pracy  może
doprowadzić do zakłócenia pracy układu smarowania silnika spalinowego, a
tym samym do jego uszkodzenia.

● Nie  uruchamiać  urządzenia  w  czasie  opadów  deszczu,
śniegu  oraz  w  wilgotnym  otoczeniu.  Nie  dotykać
urządzenia mokrymi rękami – ryzyko porażenia prądem!

● W  czasie  pracy  silnik  spalinowy  osiąga  wysoką
temperaturę (zachowuje ją również przez pewien czas po
wyłączeniu).   Nie  dotykaj  żadnych  części  silnika
(zwłaszcza  okolic  układu  wydechowego)!  Nie  zbliżaj  do
rozgrzanego silnika materiałów łatwopalnych!

● Upewnij  się,  że  dzieci  oraz  zwierzęta  domowe  nie  mają  dostępu  do
urządzenia.
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2. ZALECENIA OBSŁUGOWE
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• ELASTYCZNY WAŁEK NAPĘDOWY NIE MOŻE BYĆ POPROWADZONY 
W SPOSÓB POWODUJĄCY PRZEŁAMANIE WEWNĘTRZNEJ SPRĘŻYNY
NAPĘDOWEJ. PRACA Z ZBYT WYGIĘTYM WAŁKIEM POWODUJE 
PRZETARCIE SPRĘŻYNY NAPĘDOWEJ I JEJ ZERWANIE.

• ELASTYCZNY WAŁEK NAPĘDOWY NIE MOŻE BYĆ PODPARTY O 
TWARDĄ KRAWĘDŹ np. BURTA SAMOCHODU, KRAWĘDŹ WŁAZU DO 
STUDZIENKI. W MIEJSCU PODPARCIA TWORZY SIĘ KARB PRZEZ 
KTÓRY POWODUJE DO PRZETARCIE SPRĘZYNY NAPEDOWEJ.

• NALEŻY ZABEZPIECZYĆ MODUŁ POMPOWY PRZED MOŻLIWOŚCIĄ 
ZAGŁĘBIENIA SIĘ W NIESTABILNE PODŁOŻE WYPOMPOWYWANEGO 
ZBIORNIKA np. MUŁ, LUŹNY PIACH, ZAROŚLA. MOŻE TO 
POWODOWAĆ ZABLOKOWANIE WIRNIKA W MODULE POMPOWYM I 
ZERWANIE SPRĘŻYNY NAPĘDOWEJ.

MECHANICZNE USZKODZENIA ELASTYCZNEGO WAŁKA
NAPĘDOWEGO ORAZ  ZERWANIA SPRĘŻYNY NAPĘDOWEJ NIE

PODLEGAJĄ NAPRAWOM GWARANCYJNYM



3. KONTROLA URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM

KONTROLA POZIOMU OLEJU

Przed  sprawdzeniem  poziomu  oleju  bądź  jego  uzupełnieniem  upewnij  się,   że
motopompa znajduje się na stabilnym, poziomym podłożu oraz wyłącz silnik.

● Wykręć korek z miarką poziomu oleju i sprawdź jego poziom.
● Jeżeli  poziom  oleju  znajduje  się  poniżej  dolnej  kreski,  uzupełnij  olejem

odpowiedniej jakości (zgodnie z tabelą poniżej) do poziomu maksymalnego.

● W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia  oleju (lub konieczności okresowej
wymiany zgodnie z planem obsługi) należy wymienić jego pełną objętość.

Rekomendowany olej silnikowy

Wymagane jest stosowanie olejów klasy CS (wg klasyfikacji API) lub wyższej, zgodnie z
tabelą poniżej. Ogólnie, dla typowych zastosowań, zalecany jest olej SAE 10W30 lub
10W40.
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KONTROLA POZIOMU PALIWA

OSTRZEŻENIE

● Sprawdź poziom paliwa w zbiorniku na wskaźniku.
● Jeżeli  poziom paliwa  jest  niski,  należy  go  uzupełnić  benzyną  bezołowiową  o

liczbie  oktanowej 95 (lub wyższej).

● Upewnij się, że w zbiorniku paliwa znajduje się sitko, pełniące rolę wstępnego
filtra paliwa.

OSTRZEŻENIE

KONTROLA KOMPONENTÓW

Przed uruchomieniem motopompy sprawdź również poniższe elementy:

● przewody paliwowe (pod kątem ewentualnych nieszczelności)
● śruby i nakrętki mocujące
● całość zespołu (ew. pęknięcia, inne uszkodzenia)
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Zabronione  jest  uzupełnianie  paliwa  w zbiorniku  podczas  palenia  tytoniu  oraz  w
pobliżu otwartego ognia. Ryzyko wybuchu pożaru!

Upewnij się,  że wypełnione zostały wszystkie warunki bezpieczeństwa:
● Nie dolewaj paliwa przy pracującym silniku, lub gdy silnik jest gorący.
● Zamknij zawór paliwa przed napełnieniem zbiornika.
● Nie dopuszczaj, aby podczas  tankowania do paliwa dostał się pył, brud, woda

lub inne ciała obce.
● Dokładnie wytrzyj rozlane paliwo przed uruchomieniem silnika.
● Nie zbliżaj się do motopompy z otwartym ogniem podczas tankowania.



KONTROLA OTOCZENIA MOTOPOMPY

OSTRZEŻENIE

   4. OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. URUCHAMIANIE SILNIKA

1) Podłącz  elastyczny  wałek  napędowy  do  gniazda  na  silniku  (końcówka  z
sprzęgłem) oraz do gniazda na module pompowym, jeżeli nie jest podłączony

2) Do króćca na module pompowym podłącz wąż odprowadzający ciecz i zabezpiecz
opaską.

3) Zanurz moduł pompowy w zbiorniku cieczy która będzie tłoczona.
4) Ustaw wyłącznik zapłonu silnika w pozycję “ON”.

5) Otwórz zawór paliwa.

6) Wyciągnij wyłącznik zimnego rozruchu (ssania), jeżeli silnik jest zimny.
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Upewnij się, że wykonane zostały wszelkie czynności ograniczające  ryzyko wybuchu
pożaru:

● usuń z otoczenia materiały łatwopalne
● ustaw motopompa w odległości  co najmniej  1  metra  od ścian bądź innych

konstrukcji
● motopompa  powinna  pracować  jedynie  w  suchym,  dobrze  wentylowanym

otoczeniu
● sprawdź, czy w okolicach tłumika nie znajdują się ciała obce
● ustaw motopompę na stabilnym, poziomym podłożu 
● nie zakrywaj otworów wentylacyjnych prądnicy.

 [UWAGA]

Przed uruchomieniem silnika sprawdź poziom oleju!



7) Pociągnij  rękojeść  rozrusznika  ręcznego  do  chwili  wyczucia  wyraźnego  oporu  (suw
sprężania).  Pozwól dźwigni  powrócić do normalnego  położenia,  a  następnie  energicznie
szarpnij.

● Jeżeli  po kilku próbach silnika nie udało  się  uruchomić,  powtórz  powyższe
kroki przy wyłączonym urządzeniu zimnego rozruchu (ssaniu).

● Nie wyciągaj linki rozrusznika ręcznego na jej całkowitą długość.
● Po uruchomieniu silnika pozwól lince i dźwigni rozrusznika powrócić na miejsce.

8) Jeżeli silnik został uruchomiony z włączonym urządzeniem zimnego rozruchu (ssaniem),
wraz  ze  wzrostem  temperatury  silnika  cofaj  stopniowo  wyłącznik,  aż  do  całkowitego
wyłączenia.

9) Pozwól na rozgrzanie silnika bez obciążenia przez kilka minut.

3.ZATRZYMANIE MOTOPOMPY

a) Wyłącz silnik przełącznikiem znajdującym się na jego obudowie (“OFF”).

b)   Zamknij zawór paliwa.
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c) Odłącz  elastyczny wałek napędowy od gniazda na silniku

4. CZUJNIK OLEJU

a) Zamontowany na silniku czujnik oleju wyczuwa awarię polegającą na zbyt niskim
poziomie oleju w silniku i automatycznie zatrzymuje silnik.

b)  W przypadku, kiedy silnik się automatycznie się wyłączy, sprawdź poziom oleju w
silniku.
Uzupełnij olej do właściwego poziomu i ponownie uruchom silnik.

c) Jeżeli silnik nie daje się uruchomić, sprawdź ponownie poziom oleju.
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[UWAGA]

Nie wykręcaj czujnika oleju w celu dolania oleju.

Użyj w tym celu korka wlewowego znajdującego się po przeciwnej stronie silnika.

[UWAGA]

Należy unikać pracy motopompy bez zatopionego modułu pompowego w tłoczonej 
cieczy.



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ

CODZIENNIE ● Kontrola poziomu oleju
● Sprawdzenie podzespołów zgodnie z punktem “ 2. KONTROLA URZĄDZENIA PRZED 

URUCHOMIENIEM”

CO 50 GODZIN ● Czyszczenie wkładu filtra powietrza. Częściej, jeżeli urządzenie pracuje w dużym zapyleniu.
● Sprawdzenie świecy zapłonowej. Czyszczenie w razie konieczności

CO 100 GODZIN ● Wymiana oleju silnikowego. Częściej, jeżeli urządzenie pracuje w dużym zapyleniu.

CO 200 GODZIN ● Regulacja przerwy na świecy zapłonowej.
● Czyszczenie filtra wstępnego paliwa (przy zaworze).

CO 500 GODZIN ● Wymiana świecy zapłonowej i wkładu filtra powietrza.
● Czyszczenie i regulacja gaźnika, regulacja luzów zaworowych, kontrola gniazd zaworowych i 

głowicy.

CO 1000 GODZIN 
(24 MIESIĄCE)

● Sprawdzenie urządzeń kontrolno – sterujących.
● Kontrola rozrusznika.
● Wymiana poduszek zawieszenia silnika.
● Naprawa główna silnika
● Wymiana przewodów paliwowych

WSKAZÓWKA:
● Pierwszej  wymiany  oleju  należy  dokonać  po  przepracowaniu  20  godzin.

Kolejne wymiany w odstępach 100. godzinnych.
● Przed  wymianą  oleju  zastanów  się  nad  sposobem  jego  utylizacji.  Nie

wylewaj zużytego oleju do kanalizacji ani bezpośrednio w glebę.

 6.   CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE                                           

1. WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO

● Wymiany oleju silnikowego należy dokonywać każdorazowo po przepracowaniu
100 godzin (dla silnika nowego pierwsza wymiana po 20 godzinach)

a)   Rozgrzej  silnik.  Wykręć  korek  spustowy  oleju  i  korek  wlewowy.  Spuść  olej  do
wcześniej przygotowanego naczynia.

b)    Zakręć korek spustowy i napełnij silnik olejem do górnej kreski na miarce.

● Używaj tylko nowego oleju wysokiej jakości. Zastosowanie zanieczyszczonego
lub  niewłaściwej  jakości  oleju  może  spowodować  uszkodzenie  silnika  lub
skrócenie jego żywotności.

10



2. CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

 
Utrzymanie  wkładu  filtra  powietrza  w  należytej  czystości  jest  kluczowe  dla
bezawaryjnej pracy silnika. Zanieczyszczenia, które mogą dostać się do silnika poprzez
nieprawidłowo  zamontowany  lub  niewłaściwie  obsługiwany  filtr  powietrza  niszczą
silnik. 
Zawsze dbaj o czystość wkładu filtrującego.

a)  Odbezpiecz zaczepy pokrywy filtra i zdemontuj pokrywę.

b) Element wewnętrzny: umyć w mieszaninie nafty i oleju silnikowego (w stosunku 3:1).
Wycisnąć.

c) Element zewnętrzny: umyć naftą, po czym nasączyć w oleju silnikowym. Wycisnąć.

3.  CZYSZCZENIE  ŚWIECY  ZAPŁONOWEJ.  REGULACJA   PRZERWY  MIĘDZY
ELEKTRODAMI

● Jeśli  świeca  zapłonowa  jest  zanieczyszczona  nagarem,  usuń  go  za  pomocą
szczotki drucianej.

● Wyreguluj odstęp pomiędzy elektrodami świecy na 0,6 – 0,7 mm.
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4. CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO PALIWA

Zanieczyszczenia  oraz  woda  znajdujące  się  w  paliwie  usuwane  są  przez  wstępny
(siatkowy) filtr, znajdujący się przy zaworze paliwa.

1) Odkręć pokrywę filtra i usuń wodę i zanieczyszczenia.
2) Oczyść sitko i pokrywę filtra benzyną.
3) Zamontuj ponownie filtr paliwa na zaworze. Po uruchomieniu silnika sprawdź, czy
nie występują wycieki.

 7. PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA POZA OKRESEM UŻYTKOWANIA

W  przypadku  planowego  przechowywania  motopompy  przez  okres  6  miesięcy  (lub
dłużej) należy wykonać następujące czynności zabezpieczające:

● Wypuścić paliwo ze zbiornika, zdejmując ostrożnie przewód paliwowy.
● Wypuścić paliwo z gaźnika przez odkręcenie pokrywy komory pływakowej.
● Wymienić olej silnikowy na nowy.
● Sprawdzić połączenia gwintowe.
● Nasmaruj elementy sprzęgłowe w gnieździe silnika oraz modułu pompowego oraz

końcówki elastycznego wałka napędowego
● Przetrzeć motopompę szmatką nasączoną olejem. NIE UŻYWAĆ WODY!
● Pociągnąć za dźwignię rozrusznika do wyczucia oporu i pozostawić w tej pozycji.
● Pozostawić motopompę w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.

   8.   POZIOM HAŁASU
Motopompa jest urządzeniem mechanicznym wytwarzającym określony poziom hałasu.
Personel obsługujący urządzenie powinien być wyposażony w profesjonalny sprzęt do
ochrony słuchu.
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  9.   ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kiedy  motopompa  nie  daje  się  uruchomić,  lub  po  uruchomieniu  nie  tłoczy,  należy
dokonać  wstępnej  diagnostyki  niesprawności  w  oparciu  o  poniższą  tabelę.  Jeżeli
pomimo  postępowania  zgodnie  ze  wskazówkami  motopompa  nadal  pozostaje
niesprana, skontaktuj się z najbliższym serwisem firmy BENZA.

Kiedy nie można uruchomić silnika:

Sprawdź, w jakim położeniu znajduje się
dźwignia “ssania”

► Ustaw dźwignię w pozycji “włączone”

Sprawdź zawór paliwa ► Jeżeli zamknięty, otwórz (OPEN)

Sprawdź poziom paliwa ► W razie konieczności napełnij

Sprawdź nasadkę (“fajkę”) świecy
zapłonowej

► Jeśli jest luźna, załóż na świecę zapłonową

Sprawdź zanieczyszczenie świecy zapłonowej ► Wymontuj świecę i oczyść elektrody

Kiedy motopompa nie tłoczy:

Upewnij się, czy elastyczny wałek napędowy
podłączony jest do gniazda na silniku i

modułu pompowego

► Jeżeli wałek nie będzie podłączony w
prawidłowy sposób nie będzie

przekazywany moment obrotowy na moduł
pompowy

Upewnij się, czy moduł pompowy nie jest
zanieczyszczony osadami lub innymi

zabrudzeniami

► Usuń wszystkie zanieczyszczenia

Upewnij się, że wąż tłoczący jest właściwie
umocowany na module i jest szczelny

► Zamocuj w prawidłowy sposób wąż
tłoczny, jeżeli wąż jest nieszczelny wymień

na drugi. 
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