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Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 
Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung
Translation of the original user‘s manual

Benzínové elektrocentrály HERON® / CZ
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 y Elektrocentrály mají elektrický start (kromě modelu 8896140)  
pro komfortní startování pouhým stisknutím tlačítka.  
Elektrocentrály je rovněž možné startovat i ručně (tažným startérem) 
v případě, když je vybitá gelová 12 V baterie (AGM).

V
 y Elektrocentrály jsou vybaveny digitálním počítadlem celkových provoz-
ních hodin od prvního startu, provozních hodin od posledního startu, 
aktuálního napětí a frekvence, přičemž hodnoty jsou zobrazeny na displeji.

 y Systém elektronické regulace výstupního napětí AVR zamezuje kolí-
sání napětí, v jehož důsledku může dojít k poškození připojených elektro-
spotřebičů. Podmínky pro napájení citlivých elektrospotřebičů (počítače, 
TV, kancelářská technika apod.) jsou uvedeny dále v textu.

 y Elektrocentrály jsou vybaveny zásuvkou s výstupem 12 V/8,3 A DC pro 
nabíjení autobaterií.

 y Díky novému technickému provedení výfuku a konstrukce mají elektrocen-
trály nižší hlučnost.

 y Sklopitelné madlo se zablokováním ve svislé poloze a pevná gumová kola, která jsou součástí dodávky, umožňují 
komfortní převoz elektrocentrály na místo potřeby podobným způsobem jako cestovní zavazadlo s madlem 
a kolečky.
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 y Elektrocentrály majú elektrický štart (okrem modelu 8896140)  
pre komfortné štartovanie jednoduchým stlačením tlačidla. 
Elektrocentrály je takisto možné štartovať aj ručne (ťažným štartérom) 
v prípade, keď je vybitá gélová 12 V batéria (AGM).

V
 y Elektrocentrály sú vybavené digitálnym počítadlom celkových prevád-
zkových hodín od prvého štartu, prevádzkových hodín od posledného 
štartu, aktuálneho napätia a frekvencie, pričom hodnoty sú zobrazené 
na displeji.

 y Systém elektronickej regulácie výstupného napätia AVR zamedzuje 
kolísaniu napätia, v ktorého dôsledku môže dôjsť k poškodeniu pripoje-
ných elektrospotrebičov. Podmienky pre napájanie citlivých elektrospotre-
bičov (počítače, TV, kancelárska technika a pod.) sú uvedené ďalej v texte.

 y Elektrocentrály sú vybavené zásuvkou s výstupom 12 V/8,3 A DC  
na nabíjanie autobatérií.

 y Vďaka novému technickému vyhotoveniu výfuku a konštrukcie majú  
elektrocentrály nižšiu hlučnosť.

 y Sklopiteľné držadlo so zablokovaním vo zvislej polohe a pevné gumové kolesá, ktoré sú súčasťou dodávky,  
umožňujú komfortný prevoz elektrocentrály na miesto potreby podobným spôsobom ako cestovná batožina 
s držadlom a kolieskami.
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 y Az áramfejlesztők indítása elektromos (a 8896140 típus kivételével),  
a komfortos indításhoz csak egy gombot kell megnyomni. 
Az áramfejlesztők kézzel (berántó kötéllel) is indíthatók, ha a 12 V-os 
zselés akkumulátor (AGM) lemerülne.

V
 y Az áramfejlesztőkön digitális üzemóra számláló számlálja az összes üze-
mórát és a legutolsó indítás óta eltelt időt. A kijelzőn az üzemórák mel-
lett az aktuális feszültség és frekvencia értéke is látható.

 y Az áramfejlesztő AVR rendszerrel (kimenő feszültség elektronikus sza-
bályozással) is fel van szerelve, ez biztosítja a konstans kimeneti feszült-
séget terhelés során. Az érzékeny elektronikával rendelkező elektromos 
fogyasztók (számítógép, TV, irodatechnika stb.) csatlakoztatási feltételeit 
a szöveg tartalmazza.

 y Az áramfejlesztőkön 12 V/8,3 A DC kimenet is található, amelyről az 
autó akkumulátorokat lehet közvetlenül feltölteni).

 y A kipufogó és az áramfejlesztő konstrukció modernizált kivitelének 
köszönhetően az áramfejlesztők csendesebben üzemelnek.

 y A lehajtható fogantyú (felső helyzetben rögzíthető) és a tömör gumikerekek segítségével az áramfejlesztő  
a kerekes bőröndökhöz hasonló módon a felhasználás helyére húzható.
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 y Stromerzeugungsanlagen verfügen über einen Elektrostart  
(außer Modell 8896140) für komfortables Starten auf Knopfdruck.  
Der Stromerzeuger kann ebenfalls manuell (mit Starterseil) gestartet 
werden, wenn die 12 V Gel-Batterie (AGM) entladen ist.

V
 y Die Stromerzeuger sind mit einem digitalen Zähler der gesamten 
Betriebsstunden seit dem ersten Start, der Betriebsstunden seit dem 
letzten Start und der aktuellen Spannung und Frequenz ausgestattet, 
wobei die Werte auf dem Display abgebildet werden.

 y Das System der elektronischen Regulation der Ausgangsspannung 
AVR verhindert Spannungsschwankungen, durch die es zu einer 
Beschädigung der angeschlossenen Elektrogeräte kommen könnte. Die 
Bedingungen für den Anschluss empfindlicher Elektrogeräte (Computer, 
TV, Bürotechnik usw.) sind im weiteren Text angeführt.

 y Die Stromerzeuger haben eine Steckdose 12 V/8,3 A DC für das Laden 
von Autobatterien.

 y Durch die neue technische Ausführung des Auspuffs und die Konstruktion 
haben die Stromerzeuger einen geringeren Lärmpegel.

 y Der einklappbarer Griff mit einer Blockierung in senkrechter Lage und die mitgelieferten festen Gummiräder 
ermöglichen eine bequeme Bewegung des Stromerzeugers an den gewünschten Ort ähnlich wie einen Koffer mit 
Griff und Rädchen.





11
EN

8
89

61
4

0
 • 

8
89

61
41

 • 
8

89
61

45
 • 

8
89

61
47

 y The generators have an electrical start (except for model 8896140)  
for comfortable starting by the simple press of a button.  
It is also possible to start the generators manually (using a pull starter) 
in the event that the gel 12 V battery (AGM) is flat.

V
 y The generators are equipped with a digital counter of total operational 
hours from the first start, operational hours from the previous start, 
current voltage and frequency, with the values shown on the display.

 y The electronic input voltage regulation system AVR limits voltage 
fluctuations, which could result in damage to the connected electrical 
appliances. Conditions for powering sensitive electrical appliances (compu-
ters, TVs, office equipment, etc.) are provided farther in the text.

 y The generators are equipped with an output socket 12 V/8.3 A DC for 
charging car batteries.

 y Thanks to the new technical design of the exhaust pipe and the build of 
the generators, they have a reduced noise level.

 y The folding handle with a lock in the vertical position and the included solid rubber wheels enable comfortable 
transport of the generator to the required location in a similar way as luggage with a handle and travel wheels.
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Obr. 13 / 13. ábra / Abb. 13 / Fig. 13

Obr. 14A / 14A. ábra / Abb. 14A / Fig. 14A

Obr. 15A / 15A. ábra / Abb. 15A / Fig. 15A

Obr. 14B / 14B. ábra / Abb. 14B / Fig. 14B

Obr. 15B / 15B. ábra / Abb. 15B / Fig. 15B
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Obr. 21 / 21. ábra / Abb. 21 / Fig. 21

Obr. 23 / 23. ábra / Abb. 23 / Fig. 23

HERON® 8896140
HERON® 8896141

Obr. 22 / 22. ábra / Abb. 22 / Fig. 22

HERON® 8896145
HERON® 8896147
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Označení modelu generátoru 8896140 8896145 8896147

MOTOR ELEKTROCENTRÁLY 

Max. výkon motoru při otáčkách 5,5 kW  
(7,4 HP)/4000 min-1 12,6 kW (17 HP)/4000 min-1

Typ motoru Zážehový (benzínový), čtyřtakt, jednoválec s OHV rozvodem

Zapalování T.C.I., tranzistorové, bezkontaktní

Zdvihový objem válce 224 cm3 460 cm3 460 cm3

Zapalovací svíčka NGK BPR6ES nebo ekvivalent

Objem oleje v olejové nádrži cca 600 ml cca 1 l cca1 l

Typ motorového oleje SAE 15W40 SAE 15W40 SAE 15W40

Palivo Bezolovnatý automobilový benzín bez oleje (Natural 95 nebo 98)

STANDARDNÍ SROVNÁVACÍ PODMÍNKY 7)

Teplota okolního prostředí Tr = 25°C

Celkový barometrický tlak pr 100kPa (~1 atm.)

Relativní vlhkost ∅r 30 %

Tabulka 1 (pokračování)

1) Uváděné jmenovité napětí může nabývat hodnoty 
v rozsahu povolené odchylky pro elektrickou distri-
buční síť.

2) Provozní (jmenovitý) elektrický výkon (COP) je celkový 
trvalý elektrický výkon, který je generátor schopen 
poskytovat nepřetržitě a přitom zajišťovat konstantní 
elektrické zatížení při podmínkách provozu a použití 
elektrocentrály stanovených výrobcem (včetně dodržo-
vání plánu a postupů údržby). Uváděný max. elektrický 
výkon slouží pro velmi krátkodobé pokrytí vyššího 
odběru proudu připojenými spotřebiči nad hodnotu 
dlouhodobého provozního výkonu, např. při rozběhu 
elektromotoru. Elektrocentrála tedy může být dlouho-
době zatížena pouze na hodnotu provozního (jmeno-
vitého) výkonu. Celkovým elektrickým výkonem elek-
trocentrály se rozumí celkový odebíraný příkon všech 
připojených elektrospotřebičů ke generátoru pro určité 
napájecí napětí, tj. celkový příkon všech elektrospo-
třebičů napájených z 230 V 16 A/32 A zásuvek, nebo 
400 V zásuvky. 

3) Při zatížení elektrocentrály nad její max. výkon nemu-
sí dojít k vyhození jističe, ale k zadušení motoru. 
Elektrický výkon elektrocentrály je dán výkonem alter-
nátoru a nikoli vypínacím proudem jističe. 

4) Třída výkonové charakteristiky G2: charakteristika 
výstupního napětí generátoru je velmi podobná 
charakteristikám napětí komerční distribuční sítě pro 
dodávku elektrické energie. Objeví-li se změny zatížení, 
mohou se vyskytnout krátkodobé přijatelné odchylky 
napětí a kmitočtu.

5) Třída kvality A: Při jiné provozní teplotě či tlaku, než 
odpovídá standardním srovnávacím podmínkám (viz 
tabulka 1), není jmenovitý výkon nižší než 95% původ-
ní hodnoty stanovené při standardních srovnávacích 
podmínkách (přepočet dle ISO 3046-1).

6) Systém AVR: Systém automatického elektronického 
vyrovnávání napětí při zatížení a neobjevují se tak špič-
kové výkyvy napětí (ostré píky na sinusoidě), které by 
napájený elektrospotřebič mohly poškodit.

7) Standardní srovnávací podmínky: Okolní podmínky 
prostředí pro stanovení jmenovitých parametrů elek-
trocentrály (jmenovitého výkonu COP, spotřeby paliva, 
třídy kvality).
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III. Součásti a ovládací prvky
 Obr.1, pozice-popis

1) Zásuvky 230 V/16 A
2) Jistič 230 V/16 A zásuvek
3) Jistič 12V/8,3 A DC zásuvky 
4) Zásuvka 12V/8,3 A DC pro nabíjení autobaterie
5) Provozní spínač 
6) Ukazatel střídavého napětí (V), frekvence (Hz),  

počítadlo motohodin (H)
7) Výkonnostní štítek
8) Zemnící svorka

Obr.2, pozice-popis

1) Ukazatel střídavého napětí (V), frekvence (Hz),  
počítadlo motohodin (H)

2) Zásuvky 230 V/16 A
3) Jistič 230 V zásuvek
4) Zásuvka 230 V/32 A
5) Zemnící svorka
6) Zásuvka 12V/8,3 A DC pro nabíjení autobaterie
7) Jistič 12V/8,3 A DC zásuvky
8) Výkonnostní štítek
9) Provozní spínač

Obr.3, pozice-popis

1) Ukazatel střídavého napětí (V), frekvence (Hz),  
počítadlo motohodin (H)

2) Zásuvka 230 V/16 A
3) Zásuvka 230 V/32 A
4) Zásuvka 400 V
5) Zemnící svorka
6) Jistič 400 V zásuvky
7) Jistič 230 V zásuvek
8) Zásuvka 12V/8,3 A DC pro nabíjení autobaterie
9) Jistič 12V/8,3 A DC zásuvky
10) Výkonnostní štítek
11) Přepínač mezi 230 V a 400 V zásuvkou
12) Provozní spínač

Obr.4, pozice-popis

1) Sklopitelné madlo se zablokováním ve svislé poloze 
pro manipulaci s elektrocentrálou

2) Ukazatel množství benzínu v nádrži
3) Benzínová nádrž
4) Odjišťovací kolík pro sklopení madla
5) Uzávěr benzínové nádrže

Obr.5, pozice-popis

1) Sklopitelné madlo se zablokováním ve svislé poloze 
pro manipulaci s elektrocentrálou

2) Benzínová nádrž
3) Odjišťovací kolík pro sklopení madla
4) Ukazatel množství benzínu v nádrži
5) Uzávěr benzínové nádrže

Obr.6, pozice-popis

1) Kryt vzduchového filtru
2) Úchyty krytu vzduchového filtru
3) Páčka sytiče
4) Palivový ventil (uzávěr přívodu paliva do karburátoru)
5) Rukojeť tažného startéru 
6) Gumové kolo

Obr.7, pozice-popis

1) Kryt alternátoru
2) Výfuk

Obr.8, pozice-popis

1) Konektor zapalovací svíčky
2) Karburátor
3) Šroub pro odkalení karburátoru
4) Opěrná noha s gumovými stojkami

Obr.9, pozice-popis

1) Konektor zapalovací svíčky
2) Karburátor
3) Šroub pro odkalení karburátoru
4) Opěrná noha s gumovými stojkami
5) Výfuk

Obr.10, pozice-popis

1) Olejové čidlo
2) Rok a měsíc výroby a číslo výrobní série
3) Šroub pro vypouštění oleje z klikové skříně
4) Uzávěr olejové nádrže 
5) Baterie
6) Svorky baterie pro připojení kabelů
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      Nikdy do elektrocentrály nepoužívejte oleje určené 
pro dvoutaktní motory!

 • VÝSTRAHA
      Při doplnění či výměně oleje nemíchejte motorové 

oleje různých tříd SAE či oleje stejné třídy SAE od 
různých výrobců.

DOPORUČENÉ VISKÓZNÍ TŘÍDY SAE 
MOTOROVÝCH OLEJŮ PODLE VNĚJŠÍCH TEPLOT (°C)
      V grafu (obr.12) jsou uvedeny třídy motorových olejů 

pro uvedený rozsah teplot v případě, že není k dispozi-
ci motorový olej třídy SAE 15 W40. 

 y Proveďte kontrolu výšky hladiny oleje na měrce po jejím 
vyšroubování z nádrže.

      Kontrolu hladiny oleje provádějte pouze, stojí-li elek-
trocentrála na vodorovné rovině a delší dobu (alespoň 
15 minut) po vypnutí motoru. Pokud budete kontrolu 
hladiny oleje provádět krátce po vypnutí elektrocent-
rály, nebude všechen olej stečený ze stěn klikové skříně 
a odečet hladiny nebude věrohodný.

5. Zkontrolujte stav vzduchového filtru.

      Zanesení a stav vzduchového filtru kontrolujte před 
každým uvedením elektrocentrály do provozu (plán 
dalších kontrol a údržby je uveden v kapitole Čištění 
a údržba). Sejměte kryt vzduchového filtru (obr.13) 
a zkontrolujte, zda filtr nechybí a v jakém je stavu- tj. 
zda-li není zanesený, poškozený apod. Filtr čistěte po 
každých 50 motohodinách nebo v případě provozu 
v prašném prostředí po každých 10 motohodinách 
nebo častěji dle instrukcí uvedených dále v kapi-
tole Čištění a údržba. V případě silného zanesení 
nebo opotřebení jej nahraďte za nový originální 
(objednávací číslo vzduchového filtru pro daný model 
generátoru je v tabulce 1). Zanesený vzduchový filtr 
nebo provoz elektrocentrály bez vzduchového filtru 
povede k poškození karburátoru a motoru. Zanesený 
vzduchový filtr brání přívodu dostatečného množství 
spalovacího vzduchu do motoru a dochází ke karboni-
zaci motoru, svíčky a výfuku.

6. Do benzínové nádrže přes sítko v plnícím 
otvoru benzínové nádrže nalijte čistý bezolov-
natý automobilový benzín bez oleje. 

      Palivo nalévejte do nádrže vždy přes sítko, které je vlo-
žené v otvoru palivové nádrže. 
Odstraní se tím případné mechanické nečistoty obsa-
žené v benzínu, které mohou ucpat palivový systém 
a zanést karburátor.

 y Benzín je vysoce hořlavý a velice těkavý. Snadno může 
dojít ke vznícení benzínu či jeho výparů, proto při mani-
pulaci s benzínem nekuřte a zamez-
te přístupu jakéhokoli zdroje ohně 
a jisker. Benzín do nádrže čerpadla 
nedoplňujte za provozu motoru 

a před doplněním benzínu vypněte motor čerpadla 
a nechte jej vychladnout!

 y Benzín je zdraví škodlivý. Zamezte proto kontaktu benzí-
nu s pokožkou, vdechování jeho výparů a požití. Při 
manipulaci s benzínem používejte ochranné pomůcky- 
zejména nesmáčivé rukavice a také brýle. 
Benzín se vstřebává pokožkou do těla. 
Benzín doplňujte pouze v dobře větraném 
prostředí pro zamezení vdechování výparů.

 • UPOZORNĚNÍ
 y Normou ČSN 65 6500 je stanoveno, že pokud není 
benzín skladován v uzavřené nádobě bez přístupu 
vzduchu a světla při teplotě 10-20°C, je doporučená 
doba použitelnosti benzínu 3 měsíce.  
Benzín zvětrává, což znamená, že z benzínu vyprchají 
nejtěkavější (nejhořlavější) složky a rovněž při změnách 
teploty prostředí může být benzín kontaminován zkon-
denzovanou vzdušnou vlhkostí, což v závislosti na stáří 
benzínu může způsobit potíže se startováním motoru, 
snížení výkonu, zvýšenou karbonizaci svíčky, výfuku atd. 

Do benzínu doporučujeme přidat kondicionér 
do benzínu (odvodňovač benzínu). Velice to 
pomůže při případných potížích se startováním, 
zlepšuje to vlastnosti benzínu, prodlužuje život-

nost motoru a snižuje karbonizaci výfuku. Kondicionér do 
benzínu lze zakoupit na čerpací stanici. Dle našich zkuše-
ností je osvědčený kondicionér značky Wynn's s názvem 
DRY FUEL od belgického výrobce. Při používání kondici-
onéru se řiďte pokyny k jeho používání uvedenými na oba-
lu výrobku. Dle našich zkušeností stačí do benzínu přidat 
menší objem kondicionéru, než uvádí výrobce, avšak záleží 
na kvalitě benzínu a na jeho stáří, neboť benzín může být 
zvětralý již při prodeji na čerpací stanici. Před použitím 
benzínu nechte kondicionér v benzínu působit 15-30 min. 
Pokud je kondicionér přidán až do palivové nádrže generá-
toru, je nutné přiměřeným pohybem generátoru promísit 
směs v benzínové nádrži, aby kondicionér mohl působit 
v celém objemu benzínu a před startováním motoru po-
čkat 15-30 min.

      Množství paliva v nádrži sledujte na ukazateli množství 
benzínu v nádrži.

      Nádrž neplňte až po hrdlo. Bude to mít za následek 
vylévání paliva i přes uzavřený uzávěr během manipu-
lace s elektrocentrálou.

      Benzín nikdy nedoplňujte za provozu elektrocentrály 
a před doplněním benzínu elektrocencentrálu nechte 
vychladnout.

7. Palivovým ventilem otevřete přívod paliva do 
karburátoru pootočením páčky palivového 
ventilu do pozice symbolu „1“ na piktogramu 
na rámu elektrocentrály.

      Před nastartováním chvíli vyčkejte, aby benzín dotekl 
do karburátoru.
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8. Páčku sytiče přepněte do pozice symbolu 

9. K pólům baterie připojte vodiče pro elektrické 
startování (obr.10, pozice 6). Červený kabel 
připojte ke kladnému pólu baterie se symbo-
lem znaménka „+“ a černý kabel k zápornému 
pólu. Dokonalý kontakt kabelu s pólem bate-
rie zajistěte dotažením šroubu. Na póly bate-
rie nakonec nasaďte gumovou krytku (obr.10).

 y Baterie není u nové elektrocentrály připojena z důvodu 
minimalizace procesu samovybíjení a také z bezpečnost-
ních důvodů při přepravě.

      Před připojením vodičů k pólům baterie je nutné 
z pólů sejmout ochranné plastové  krytky.

Poznámka:
 y Před připojením vodičů k pólům baterie doporučujeme 
změřit napětí na pólech baterie voltmetrem a zjistit tak, 
zda není vybitá. 
Pro Vaši orientaci uvádíme hodnoty napětí akumulátoru 
ve vztahu k úrovni jeho nabití v tabulce 2.

Úroveň nabití  
akumulátoru

Svorkové napětí  
akumulátoru

100% 12,90 V až 14,4 V

75% 12,60 V

50% 12,40 V

25% 12,10 V

0% 11,90 V

Tabulka 2

 y Baterii doporučujeme udržovat plně nabitou. Pokud je 
baterie delší dobu méně nabitá nebo vybitá, výrazně se 
snižuje její životnost, zhoršuje se její schopnost nastarto-
vat elektrocentrálu a také možnost její regenerace inte-
ligentními mikroprocesorovými nabíječkami autobaterií, 
pokud jsou vybaveny funkcí regenerace baterií.

Poznámka:
 y Pokud je elektrocentrála v provozu, baterie je automa-
ticky dobíjena, podobně jako autobaterie za provo-
zu automobilu. Pokud elektrocentrála není delší dobu 
v provozu, baterie není dobíjena a dochází k jejímu při-
rozenému samovybíjení, které je o to významější, pokud 
jsou kabely připojeny k baterii.

 y Pokud je nutné baterii nabít, tak k nabíjení doporučujeme 
použít inteligentní mikroprocesorovou nabíječku autoba-
terií s nabíjecím proudem v rozsahu 1-2 A, např. mikropro-
cesorovou nabíječku Extol® Craft 417301 s nabíjecím prou-
dem 1 A, která sama kontroluje a vyhodnocuje úroveň 
nabití baterie a nemůže dojít k přebití baterie, což je velmi 
důležité pro bezpečnost a životnost baterie. Při překročení 
určité meze přebití může dojít k explozi baterie, protože 
baterie je těsně uzavřena a nadbytečný plyn vznikající při 
přebíjení (nikoli dobíjení), nemá kudy z baterie unikat.

 y Svorkové napětí gelové baterie by nemělo z výše uvede-
ného důvodu přesáhnout 14,4 V, což spolehlivě zajišťují 
nebo by měly zajistit inteligentní mikroprocesorové 
nabíječky (pokud jsou kvalitní). K nabíjení baterie by 
vzhledem ke kapacitě baterie z bezpečnostních důvo-
dů neměla být použita nabíječka s nabíjecím proudem 
větším než 2 A, protože větší nabíjecí proud nedokáže 
baterie vstřebat a způsobí to efekt „falešného“ nabití 
(baterie nebude s odstupem času nabita), případně 
explozi baterie.

 y Inteligentní mikroprocesorové nabíječky s pulzním dobí-
jením mohou být připojeny k baterii dlouhodobě pro 
udržení baterie plně nabité dlouhou dobu, pokud není 
generátor delší dobu používaný a po plném nabití nabí-
jení automaticky ukončí a při poklesu svorkového napětí 
baterii automaticky pulzně dobijí. 

 y Pokud je k nabíjení baterie generátoru použita nabíječ-
ka bez automatické regulace, při nabíjení je nezbytné 
pravidelně měřit svorkové napětí baterie při odpojených 
nabíjecích kabelech nabíječky, aby nepřesáhlo 14,4 V.

 y Pokud není elektrocentrála delší dobu dostatečně dlouho 
v provozu, odpojte kabely od baterie, aby se minimalizoval 
proces přirozeného samovybíjení a pro zachování co nej-
delší životnosti baterii po několika měsících plně nabijte.

 y Další užitečné informace o olověných akumulátorech 
naleznete v dokumentu s názvem „Průvodce světem 
olověných akumulátorů“, který naleznete na webových 
stránkách HERON® po zadání objednávacího čísla elek-
trocentrály do vyhledavače nebo Vám jej poskytne naše 
zákaznické středisko.

V. Startování  
elektrocentrály

 • VÝSTRAHA
 y Před nastartováním elektrocentrály vždy zkontrolujte, 
zda není elektrocentrála poškozena (nezapojené vodiče, 
netěsnosti palivového systému, chybějící ochranné prvky 
a součástky  apod.). Před použitím elektrocentrály pro 
napájení spotřebičů proveďte předběžnou provozní zkouš-
ku a ujistěte se, že je bez závad. Můžete tak předejít úrazu, 
poškození elektrocentrály či připojených spotřebičů.

 • VÝSTRAHA
 y Před startováním elektrocentrály ze zásuvek odpojte 
všechny připojené spotřebiče nebo je vypněte pro-
vozním spínačem, pokud jej mají. 

ELEKTRICKÉ STARTOVÁNÍ

      Provozní spínač přepněte do pozice „START“ 
(symbol „II“ na spínači), obr.14A a krátkodobě 
jej v této pozici přidržte, aby došlo k nastarto-
vání motoru. Po nastartování jej uvolněte.
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MANUÁLNÍ STARTOVÁNÍ 

      Provozní spínač přepněte do pozice "I" a poté 
povytáhněte rukojeť tažného startéru a pak jej 
rychlým pohybem povytáhněte (obr. 14B). 

 y Pokud elektrocentrála nenastartuje, rukojeť za přidržo-
vání rukou nechte vrátit zpět do výchozí polohy a proces 
startování opakujte.

 • UPOZORNĚNÍ
 y Rukojeť ručního startéru z vytažené pozice neuvolňuj-
te, ale za přidržování ji nechte vrátit zpět do výchozí 
pozice, protože náhlé uvolnění rukojeti v povytažené 
pozici by způsobilo její prudký návrat a mohlo by 
dojít k poškození startovacího mechanizmu.

      Po nastartování generátoru páčku sytiče 

pozvolna přemístěte do pozice symbolu 

 y Pokud by mělo při přemístění páčky sytiče dojít k zaduše-
ní motoru, páčku sytiče rychle ihned vraťte zpět do výcho-
zí pozice a ještě krátký čas vyčkejte a poté jej zkuste opět 
pozvolna přemístit do pozice pro provoz elektrocentrály.

 y Pro startování elektrocentrály se zahřátým motorem, 
která již byla delší dobu v provozu, nemusí být nutné, 
aby byla páčka sytiče v pozici pro startování. Je však 
nutné to ověřit praktickou zkouškou v případě, že nedo-
jde k nastartování elektrocentrály při páčce v pozici pro-
voz elektrocentrály.

 • UPOZORNĚNÍ 
 y Pokud během chodu elektrocentrály bude nestandardní 
zvuk, vibrace či chod, elektrocentrálu ihned vypněte 
a zjistěte a odstraňte příčinu nestandardního chodu. 
Je-li nestandardní chod způsoben závadou uvnitř pří-
stroje, zajistěte jeho opravu v autorizovaném servisu 
značky HERON® prostřednictvím obchodníka nebo se 
obraťte přímo na autorizovaný servis (servisní místa 
naleznete na HERON® webových stránkách elektrocent-
rál v úvodu návodu).

VI. Připojení elektrických  
spotřebičů a zatížitelnost 
elektrocentrály

 y Do zásuvek 230 V~50 Hz je možné připojit elektrospo-
třebiče určené pro napájení ze standardní elektrické 
distribuční sítě.

 y Do 400 V~50 Hz je možné připojit třífázové spotřebiče 
určené pro střídavé napětí 398 V v elektrické distribuční síti.

 y Osazení napájecího kabelu elektrospotřebiče modrou 
32 A/230 V nebo červenou 400 V zásuvkovou vidlicí 
smí provádět pouze elektrikář s potřebnou kvalifikací!

 y V případě modelu elektrocentrály Heron® 8896147 
není napětí současně v 400 V zásuvce a 230 V zásuv-

kách. Pro napájení 230 V spotřebiče připojeného do 
16 A nebo 32 A zásuvky přepněte přepínač (obr.3, 
pozice 11) do pozice 230 V. Pro napájení 400 V spo-
třebiče připojeného do 400 V zásuvky, přepeněte 
přepínač (obr.3, pozice 11) do pozice 400 V.

 • VÝSTRAHA
 y Pokud je elektrocentrála v provozu, nesmí být pře-
vážena či manipulována na jiné místo. Před přemís-
těním ji vypněte.

      Pro napájení elektrospotřebičů je nutné 
respektovat následující podmínky, jinak může 
dojít k poškození napájených spotřebičů či 
elektrocentrály:

      Celkový jmenovitý (provozní) příkon všech 
připojených elektrospotřebičů nesmí překročit 
jmenovitý (provozní) elektrický výkon elek-
trocentrály. Ke zjištění jmenovitého příkonu 
elekrospotřebiče lze použít běžně dostupný 
zásuvkový měřič příkonu (wattmetr). Celkovým 
elektrickým výkonem elektrocentrály se rozu-
mí celkový odebíraný příkon všech připojených 
elektrospotřebičů ke generátoru pro určité 
napájecí napětí, tj. celkový příkon všech elek-
trospotřebičů napájených z 230 V 16 A/32 A 
zásuvek, nebo 400 V zásuvky.

      Z 16 A/230 V zásuvky neodebírejte více než 3,5 kW.

      Připojené elektrospotřebiče zapínejte (uvá-
dějte do provozu) postupně jeden po druhém 
s časovou prodlevou a ne všechny spotřebiče 
najednou, což je důležité zejména v případě, 
když se celkový odebíraný příkon připojených 
spotřebičů blíží nebo je roven jmenovitému 
elektrickému výkonu generátoru. Velký nárazo-
vý příkon zapnutím všech připojených spotře-
bičů současně může způsobit špičkový výkyv 
napětí a může dojít k poškození připojených 
elektrospotřebičů.

      Citlivé elektrické přístroje jako např. počítač, 
TV, kancelářskou techniku apod. pro jistotu při-
pojujte přes přepěťovou ochranu. V obchodní 
síti lze zakoupit prodlužovací kabel se zásuvka-
mi s přepěťovou ochranou. 
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      Elektrocentrálou nesmí být současně napájeny 
citlivé elektrické přístroje (např. počítač, TV, 
kancelářská technika) a spotřebič se silovým 
elektromotorem, který má nárazový rozběho-
vý příkon a proměnný příkon v závislosti na 
zatížení elektromotoru jako např. ruční elek-
tronářadí apod., protože může dojít ke „špič-
kovému“ výkyvu napětí, které může citlivý 
elektrospotřebič poškodit. 

      Pokud je elektrocentrála použita jako záložní 
zdroj elektrické energie pro napájení TN-C-S 
(TN-C) sítě (tj. pevná elektroinstalace v bytech 
atd.), připojení elektrocentrály musí provést 
pouze elektrikář s potřebnou kvalifikací, proto-
že musí být dána do souladu IT síť elektrocen-
trály s TN-C-S (TN-C) sítí. Elektrocentrála smí 
být připojena k TN-C-S (TN-C) síti pouze přes 
přepěťovou ochranu, která je zabudována do 
TN-C-S (TN-C) sítě. Za případné škody vzniklé 
neodborným připojením nenese výrobce elek-
trocentrály odpovědnost

INFORMACE K PŘÍKONU ELEKTRONÁŘADÍ

 • UPOZORNĚNÍ
 y Příkon uváděný na štítku elektrospotřebičů s elektro-
motorem, je ve většině případů vyjádřením síly elektro-
motoru- jakou zátěž může elektromotor zvládnout, než 
aby tím byl vyjádřen příkon při běžném způsobu použití 
elektrospotřebiče, protože hodnota příkonu vzrůstá se 
zatížením elektromotoru. 
Silové elektromotory v ručním elektronářadí mají při 
rozběhu startovací příkon, který je vyšší než příkon při 
běžném provozním zatížení elektromotoru, ale většinou 
nedosahuje hodnoty příkonu uváděné na štítku elek-
trospotřebiče nebo výjimečně přesahuje do 30 % uvá-
děné hodnoty. Při běžném provozním zatížení ručního 
elektronářadí je příkon pod hodnotou uváděnou na 
štítku. Pro názornost jsou startovací příkony a příkony 
při běžném způsobu použití některého elektronářadí 
a minimální potřebné elektrické výkony elektrocentrál 
pro jejich napájení uvedeny v tabulce 3 a 4. 

 y Typickým příkladem elektrospotřebičů, jenž se liší od 
výše uvedeného a které mají vyšší špičkový odběr prou-
du, jsou kompresory s tlakovou nádobou, vysokotlaké 
vodní čističe s vyšším příkonem a rovněž to mohou být 
některé elektrospotřebiče s elektromotory se starším 
rokem výroby (viz sériové číslo na štítku spotřebiče), pro 
jejichž napájení je nutné zvolit elektrocentrálu s cca 1 až 
2 kW vyšším elektrickým výkonem, než je příkon uvádě-
ný na výkonnostním štítku elektrospotřebiče (viz tabulka 
4), protože výkonnější alternátor elektrocentrály dokáže 
vykrýt špičkový (nárazový) odběr proudu při startu těch-
to elektrospotřebičů.

 y Pokud je k elektrocentrále připojen tepelný elektro-
spotřebič a celkový odebíraný příkon se blíží nebo je 
roven provoznímu elektrickému výkonu elektrocentrály, 
nemusí být dosaženo uváděného provozního elektrické-
ho výkonu elektrocentrály, protože např. horkovzdušná 

pistole s regulací teploty má extrémně rychlé změny 
v příkonu až 300 W za sekundu (k tomuto jevu dochází 
i při jejím napájení z elektrické distribuční sítě) a tako-
véto rychlé změny příkonu nemusí být alternátor elek-
trocentrály schopen vykrýt v případě, když se celkový 
odebíraný příkon blíží nebo je roven provoznímu elek-
trickému výkonu elektrocentrály, což se projeví snížením 
elektrického výkonu generátoru. Horkovzdušná pistole 
bez regulace teploty mívá stabilní příkon a k tomuto 
jevu by nemělo docházet.

 y Při výběru elektrocentrály dle jejího elektrického 
výkonu, je rozhodující hodnota příkonu uváděná na 
štítku elektrospotřebiče, rok výroby elektrospotře-
biče, typ spotřebiče (kompresor s tlakovou nádobou 
apod.) a počet zamýšlených elektrospotřebičů, 
které budou elektrocentrálou napájeny, protože 
příkony připojených elektrospotřebičů se sčítají. 
Rozhodujícím faktorem pro použití elektrospotře-
biče s příkonem, který se blíží hodnotě provozního 
elektrického výkonu elektrocentrály, může být 
funkce SOFT START elektrospotřebiče, která zajiš-
ťuje pomalejší rozběh elektromotoru, a tím snižuje 
špičkový náběh proudu, který by jinak neumožňo-
val daný elektrospotřebič používat se zamýšlenou 
elektrocentrálou o nižším elektrickém výkonu.

 y Před zakoupením elektrocentrály anebo připojením 
elektrospotřebiče/elektrospotřebičů k elektrocent-
rále si nejprve pro přehled ověřte jeho příkon běžně 
dostupným wattmetrem (měřičem spotřeby elek-
trické energie) jak při rozběhu elektrospotřebiče, 
tak jeho předpokládaném zatížení z elektrické dis-
tribuční sítě (viz tabulka 3 a 4) a pokud je to možné, 
ověřte si používání tohoto spotřebiče/těchto spotře-
bičů na vzorku zamýšlené elektrocentrály, protože 
wattmetr nemusí být schopen zachytit špičkový 
náběh proudu, který trvá méně než sekundu.

 y V tabulce 3 je zpracován přehled příkonů úhlových bru-
sek s průměrem kotouče od 115 mm do 230 mm s pou-
žitím nástrojů o uvedené specifikaci dle určeného účelu 
použití úhlových brusek a požadavku na minimální elek-
trický výkon elektrocentrál. 

Poznámka:
 y V tabulce 3 a 4 je odkazováno na digitální invertorové 
elektrocentrály HERON® 8896216 a HERON® 8896217, 
které již nejsou v naší nabídce. Jsou zde uvedeny 
z pouze z toho důvodu, že na nich byly prováděny 
uvedené testy a nelze je v uvedených zkouškách zcela 
ztotožňovat s příslušnými dostupnými modely HERON® 
8896218 a HERON® 8896219 z dále uvedených důvodů. 
Nynější model HERON® 8896218 (900 W/Max. 1 100 W) 
je vybaven lepší elektronikou než model HERON® 
8896216 a lépe zvládá zatížení na plný provozní výkon 
oproti původnímu modelu HERON® 8896216. Nynější 
model HERON® 8896219 (1850 W/Max. 2000 W) má 
oproti původnímu modelu HERON® 8896217 (1 600 W/
max. 2000 W) větší provozní elektrický výkon. Uvedené 
modely digitálních elektrocentrál HERON® 8896216 
a HERON® 8896217 tak lépe vystihují potřebný minimál-
ní elektrický výkon pro danou zátěž.
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ÚHLOVÁ BRUSKA
EXTOL® 
PREMIUM 
8892021

EXTOL®  
CRAFT  
403126

EXTOL® 
INDUSTRIAL 
8792014

EXTOL® 
PREMIUM 
8892018

EXTOL® 
PREMIUM 
8892020

Uváděný příkon  
Průměr kotouče  
Funkce SOFT START: ANO × NE

750 W 
∅ 115 mm 
NE

900 W 
∅ 125 m 
NE

1400 W 
∅ 125 mm 
ANO

1200 W 
∅ 150 mm 
NE

2350 W 
∅  230 mm  
ANO

Napájení ze sítě Startovací příkon s nástrojem bez zatížení

Brusný kotouč 839 W 635 W 726 W 1006 W 1470 W

Diamantový řezný kotouč 818 W 565 W 667 W 820-1142 W 1436 W

Kartáč hrnkový copánkový 716 W 602 W 688 W 945 W 1236 W

Napájení ze sítě Provozní příkon s nástrojem bez zatížení

Brusný kotouč 445 W 484 W 550 W 590 W 1021 W

Diamantový řezný kotouč 425 W 467 W 518 W 590 W 908 W

Kartáč hrnkový copánkový 434 W 560 W 548 W 586 W 1110 W

Napájení ze sítě Provozní příkon s používáním nástroje

Brusný kotouč - broušení oceli 670 W 902 W 947 W 913 W 1902 W

Diamantový řezný kotouč - řezání kamene 590 W 721 W 670 W 720 W 1300 W

Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu 957 W 1200 W 1258 W 854-1000 W 1530 W

Napájení digitání elektrocentrálou 
Heron®8896216 (0,9 kW; Max.1,0 kW) Možnost práce s nástrojem

Brusný kotouč - broušení oceli ANO NE NE NE NE

Diamantový řezný kotouč - řezání kamene ANO ANO ANO NE NE

Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu ANO 1), 2)/
NE 3)

ANO 1), 2)/
NE 3) NE NE NE

Napájení digitání elektrocentrálou 
Heron®8896217 (1,6 kW; Max.2,0 kW) Možnost práce s nástrojem

Brusný kotouč - broušení oceli ANO ANO ANO ANO ANO

Diamantový řezný kotouč - řezání kamene ANO ANO ANO ANO ANO

Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu ANO ANO ANO ANO ANO

Napájení elektrocentrála Heron®8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW) Možnost práce s nástrojem

Používání výše uvedených nástrojů ANO ANO ANO ANO ANO

Tabulka 3
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SPECIFIKACE POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Úhlová bruska Extol® Premium 8892021

Brusný kotouč: Ø 115 mm, tl. 6,6 mm, 144 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 115 mm, 102 g

1) Hrnkový copánkový kartáč: Ø 65 mm, 196 g
2) Broušení kovu při přiměřené zátěži: ano
3) Hrnkový copánkový kartáč: Ø 80 mm, 374 g

Úhlová bruska Extol® Craft 403126

Brusný kotouč: Ø 125 mm, tl. 6,6 mm, 172 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 125 mm, 120 g

1) Hrnkový copánkový kartáč: Ø 65 mm, 196 g
2) Broušení kovu při přiměřené zátěži: ano
3) Hrnkový copánkový kartáč: Ø 80 mm, 374 g

Úhlová bruska Extol® Industrial 8792014

Brusný kotouč: Ø 125 mm, tl. 6,6 mm, 172 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 125 mm, 120 g

Kartáč hrnkový copánkový: Ø 80 mm, 374 g

Úhlová bruska Extol® Premium 8892018

Brusný kotouč: Ø 150 mm, tl. 6,6 mm, 242 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 150 mm, 194 g

Kartáč hrnkový copánkový: Ø 80 mm, 374 g

Úhlová bruska Extol® Premium 8892020

Drátěný kartáč: Ø 10 cm, ot. 7000 min-1, 860 g
Diamantový kotouč: Ø 230 mm, 546 g

Brusný kotouč: Ø 230 mm, tl. 6 mm, 566 g

Tabulka 3 (pokračování)
 y Pro ilustraci příkonu při velmi intenzivním zatížení bylo 
zvoleno „ broušení asfaltu“ hrnkovým drátěným kartá-
čem mezi nimiž je veliké tření, což zvyšuje příkon.

 y V tabulce 3 byly úhlové brusky Extol® Premium 8892021 
a Extol® Craft 403126 z důvodu porovnatelnosti příko-
nu s většími úhlovými bruskami pro ilustraci použity 
s hrnkovým copánkovým kartáčem o průměru 85 mm, 

který je však pro tyto brusky příliš těžký a není dovoleno 
tyto úhlové brusky používat s tímto kartáčem, došlo 
by k poškození brusky. Tyto brusky musí být používány 
s hrnkovým kartáčem o průměru 65 mm.

 y V tabulce 4 jsou pak pro přehled uvedeny příkony ostat-
ního elektrického nářadí.

PŘEHLED PŘÍKONŮ OSTATNÍHO ELEKTRONÁŘADÍ  
A MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ ELEKTRICKÝ VÝKON ELEKTROCENTRÁL

KOMPRESORY Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Kompresor dvoupístový Extol® Craft 418211 
(2 200 W, tlaková nádoba 50 l)

Elektrocentrála Heron® 8896413  
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

 y Startovací příkon a proud: 2800 W; 12,3 A
 y Příkon při tlakování nádoby-při tlaku 3 bar: 1900 W
 y Příkon při tlakování nádoby-při tlaku 8 bar: 2270 W
 y Příkon při broušení s pneu exentrickou bruskou: 2200 W  

(rovnovážný tlak 4 bar)

 y Nelze použít Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW)

Kompresor jednopístový Extol® Craft 418210 
(1 500 W, tlaková nádoba 50 l)

Elektrocentrála Heron® 8896416  
(2,5 kW; Max.2,8 kW)

 y Nelze použít Heron® 8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Kompresor bezolejový Extol® Craft 418101 
(1 100 W)

Digitální elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

VYSOKOTLAKÉ VODNÍ ČISTIČE Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Vysokotlaký vodní čistič Extol® Premium 8895200
(1800 W, max. 140 bar)

Digitální elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Startovací/provozní příkon: 1630 W/1500 W

Vysokotlaký vodní čistič Extol® Industrial 8795200
(3 000 W, max. 180 bar)

Elektrocentrála Heron® 8896413  
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

 y Startovací/provozní příkon: 2650 W/2550 W  y Nelze použít Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW)

Tabulka 4
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POKOSOVÁ A KOTOUČOVÁ PILA Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Kotoučová pila Extol® Premium 8893003 
(1 200 W, ∅ 185 mm)

Digitální elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Startovací příkon s pilovým kotoučem: 1524 W
 y Provozní příkon s pilovým kotoučem bez zatížení: 630 W
 y Provozní příkon při řezání dřeva: 809 W

Pokosová pila Extol® Craft 405425 
(1 800 W, ∅ 250 mm)

Digitální elektrocentrála Heron® 8896217 
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Startovací příkon s pilovým kotoučem: 1396 W
 y Provozní příkon s pilovým kotoučem bez zatížení: 1132 W
 y Provozní příkon při řezání dřeva: 1420 W

LEŠTIČKA Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Úhlová leštiška Extol® Industrial 8792500 
(1 400 W, ∅ 180 mm)

Digitální elektrocentrála Heron® 8896216 
(0,9 kW; Max.1,0 kW)

 y Startovací příkon: 542 W
 y Provozní příkon při intenzivním zatížení: 842 W

TEPELNÉ NÁŘADÍ Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Svářečka na plastové trubky Extol® Craft 419311 
(1 800 W)

Elektrocentrála Heron® 8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Horkovzdušná pistole  
(2 000 W)

Elektrocentrála Heron® 8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Tabulka 4 (pokračování)

 • UPOZORNĚNÍ
 y Příkony elektrospotřebičů uvedené v tabulce 3 a 4 byly 
měřeny běžným komerčně dostupným wattmetrem 
a uvedená hodnota se může lišit v závislosti na intenzitě 
zatížení (např. vyvíjením tlaku na elektronářadí během 
práce). Pro orientaci ilustrují hodnoty příkonů běžného 
předpokládaného používání elektronářadí, které lze apli-
kovat i na jiné typy elektronářadí (např. hoblíky a další.).

 y Uvedení konkrétních modelů elektrocentrál slouží 
pouze jako příklad z naší nabídky pro ilustraci elektrické-
ho výkonu elektrocentrál. Jsou však i jiné modely našich 
elektrocentrál nebo jiných značek se stejným elektric-
kým výkonem, které lze použít. Pokud bude elektronářa-
dí více zatíženo, může být nutné použít elektrocentrálu 
s větším elektrickým výkonem, než je uvedeno. Uvedený 
požadovaný minimální elektrický výkon elektrocent-
rál je pouze ilustrační a před záměrem použití určité 
elektrocentrály, jejíž elektrický provozní výkon je blízký 
uváděnému příkonu na používaném elektrospotřebiči, 
proveďte měření wattmetrem a provozní zkoušku se 
vzorkem elektrocentrály dle předpokládaného provozní-
ho zatížení elektrospotřebiče (pokud je to možné).

 y Z tabulky 3 a 4 vyplývá, že elektrocentrála 
HERON® 8896416 s provozním elektrickým 
výkonem 2,5 kW a max. el. výkonem 2,8 kW 
je naprosto dostačující pro napájení většiny 
elektrospotřebičů včetně elektronářadí jako 
např. úhlové brusky, kotoučové pily, dále méně 
výkonných kompresorů, elektrického čerpadla 
apod., za předpokladu že k této elektrocentrále 
bude připojeno pouze jedno elektronářadí (viz 
přehled příkonů a použitelných elektrocentrál 
dále v textu).

 y Dojde-li k překročení proudové zatížitelnosti jis-
tičů (viz vypínací proud jističe Itrips v tabulce 1), 
dojde k „vyhození” tohoto jističe (páčka jističe bude 
v dolní pozici) a přerušení dodávky elektrického 
proudu spotřebiči, případně k zadušení motoru 
generátoru, pokud je elektrický výkon alternátoru 
nižší, než vypínací proud jističe. V tomto případě 
spotřebič odpojte od elektrocentrály a tento spotře-
bič k elektrocentrále již nepřipojujte, ale nahraďte 
jej spotřebičem s nižším odběrem proudu (nižším 
příkonem), poté jistič zpět „nahoďte”.

 y Pokud se začne elektrocentrála během provozu 
chovat nestandardně (např. náhlé zpomalení otá-
ček, nestandardní zvuk apod.), zkuste jističem 
přerušit dodávku proudu do zásuvek s připojeným 
elektrospotřebičem a pokud se tímto projev nestan-
dardního provozu elektrocentrály neodstraní, elek-
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4) Vzhledem k velkému mechanickému namáhání musí 
být používány pouze odolné a ohebné kabely v gumo-
vé izolaci (splňující požadavky normy IEC 60245-4).

5) Splňuje-li elektrický generátor požadavky ochranné 
funkce „ochrana elektrickým oddělením “ v souladu 
s přílohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnění 
generátoru není nutné (viz odstavec uzemnění 
elektrocentrály).

6) Při použití prodlužovacích kabelů nebo mobilních 
distribučních sítí nesmí hodnota odporu přesáh-
nout 1,5 Ω. Celková délka kabelů při průřezu vodi-
če 1,5 mm2 nesmí přesáhnout 60 m. Při průřezu 
vodiče 2,5 mm2 nesmí délka kabelů přesáhnout 
100 m (s výjimkou případu, kdy generátor splňuje 
požadavky ochranné funkce „ochrana elektrickým 
oddělením“ v souladu s přílohou B, B.5.2.1.1. EN ISO 
8528-13). Prodlužovací přívody musí být roztažené po 
celé své délce z důvodu chlazení okolním vzduchem.

7) Volba ochranného uspořádání, které musí být pro-
vedeno v závislosti na charakteristice generátoru, 
na provozních podmínkách a na schématu uzem-
něných spojů určených uživatelem. Tyto pokyny 
a návod pro použití musí obsahovat všechny 
informace potřebné pro uživatele, aby mohl správ-
ně provádět tato ochranná opatření (informace 
o uzemnění, přípustných délkách spojovacích kabe-
lů, zařízeních doplňkové ochrany atd.).

 • VÝSTRAHA
 y Uživatel musí dodržovat požadavky předpisů vztahují se 
elektrické bezpečnosti, které se vztahující na místo, kde 
je elektrický generátor používán.

 y Nikdy zařízení nespouštějte v uzavřeném nebo 
v částečně uzavřeném prostoru, za podmínek nedo-
statečného chlazení a přístupu čerstvého vzduchu. 
Provozování elektrocentrály v blízkosti otevřených 
oken nebo dveří není dovoleno z důvodu nedoko-
nalého odvodu výfukových plynů. Toto platí i při 
používání elektrocentrály 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 odvětrávány. 
Může tak dojít k otravě pracující osoby v těchto 
prostorech. Výfukové plyny jsou jedovaté a obsa-
hují jedovatý oxid uhelnatý, který jako bezbarvý 
a nepáchnoucí plyn může při nadýchání způsobit 
ztrátu vědomí, případně i smrt. 
Bezpečné provozování elektrocentrály v uzavřených 
nebo v částečně uzavřených prostorech musí posou-
dit a schválit příslušné bezpečnostní úřady (proti-
požární ochrana, odvod spalin, hluk apod.), které 
dokáží posoudit všechna rizika, stanovit a posoudit 
všechny přípustné limitní hodnoty rizikových fakto-
rů, jinak není provozování motoru v těchto prosto-
rech dovoleno.

 y Benzín je hořlavý a jedovatý, včetně jeho výparů. 
Zamezte proto kontaktu benzínu s pokožkou, vde-
chování výparů, či jeho požití. Manipulaci s benzínem 
a tankování provádějte v dobře větraných prosto-
rech, 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 nemanipu-
lujte s otevřeným ohněm. Vyvarujte se kontaktu 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 elektro-
centrály musí být vysušeno a výpary odvětrány.

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

 y Nenechávejte nikoho obsluhovat elektrocentrálu bez 
předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení 
obsluhovala fyzicky či mentálně nezpůsobilá osoba 
a osoba indisponovaná vlivem drog, léků, alkoholu či 
nadmíru unavená. Zamezte používání elektrocentrály 
dětmi a zajistěte, aby si s elektrocentrálou nehrály.

 y Elektrocentrála a zejména pak motor a výfuk jsou 
během provozu i dlouho po vypnutí velmi horké 
a mohou způsobit popáleniny. Dbejte proto na upozor-
nění v podobě symbolů na stroji. Všechny osoby (zejmé-
na děti) i zvířata se proto musí zdržovat v bezpečné 
vzdálenosti od zařízení. 

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

 y Při pobytu v bezprostřední blízkosti elektrocentrály pou-
žívejte ochranu sluchu, jinak může dojít k nevratnému 
poškození sluchu. 

 y Při případném požáru elektrocentrály nesmí být haše-
na vodou, ale hasícím přístrojem určeným/ vhodným 
k hašení elektroinstalace.

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

 y V zájmu zabezpečení dostatečného chlazení elektrocen-
trálu provozujte ve vzdálenosti minimálně 1 m od zdí 
budov jiných zařízení či strojů. Na elektrocentrálu nikdy 
nepokládejte žádné předměty.

 y Elektrocentrála nesmí být zabudována do žádných  
konstrukcí.

 y K elektrocentrále nepřipojujte jiné typy zásuvkových 
konektorů, než odpovídají platným normám a pro které 
je elektrocentrála zároveň uzpůsobena. V opačném 
případě hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem 
nebo vznik požáru. Přívodní (prodlužovací) kabel pou-
žitých spotřebičů musí odpovídat platným normám. 
Vzhledem k velkému mechanickému namáhání použí-
vejte výhradně ohebný pryžový kabel.

 y Ochrana centrály proti přetížení a zkratu je závislá na 
speciálně přizpůsobených jističích. Pokud je nutné tyto 
jističe vyměnit, musí být nahrazeny jističi se stejnými 
parametry a charakteristikami. Výměnu smí provádět 
pouze autorizovaný servis značky HERON®. 

 y K elektrocentrále připojujte pouze spotřebiče v bezvad-
ném stavu, nevykazující žádnou funkční abnormalitu. 
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XVI. EU Prohlášení o shodě
Předměty prohlášení-modely, identifikace výrobků:

Elektrocentrály benzínové

HERON® 8896140 / 8896141
(3,0 kW/Max. 3,5kW)
HERON® 8896145

(7,3 kW/Max. 8,2 kW)
HERON® 8896147

(6,0 kW/Max. 6,5 kW- 230 V; 7,5 kW/Max. 8,2 kW-400 V)

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

prohlašuje,  
že výše popsané předměty prohlášení jsou ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie: 

2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují),  
které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1:2007 do 22.2.2022, poté dle EN IEC 61000-6-1:2019; 
EN 61000-6-3:2007; EN 61000-3-2:2014 do 1.3.2022, poté dle EN IEC 61000-3-2:2019; 

EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES, 2000/14 ES provedl Martin Šenkýř se sídlem na adrese Madal Bal, a.s., 
Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Česká republika.  Technická dokumentace (2006/42 ES, 2000/14 ES)  

je k dispozici na výše uvedené adrese společnosti Madal Bal a.s. Postup posouzení shody (2006/42 ES, 2000/14 ES): 
Ověření jednotlivého zařízení notifikovanou osobou č.:  

1282 Ente Certificatione Macchine Srl, Via Ca´ Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

EU schválení typu spalovacích motorů na mezní hodnoty emisí ve výfukových plynech
dle  (EU) 2016/1628 (viz štítek na stroji)

Místo a datum vydání ES prohlášení o shodě: Zlín 30.11.2018

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce 
(podpis, jméno, funkce): 

   
Martin Šenkýř 

člen představenstva společnosti výrobce
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Označenie modelu generátora 8896140 8896145 8896147

MOTOR ELEKTROCENTRÁLY 

Max. výkon motora pri otáčkach 5,5 kW  
(7,4 HP)/4 000 min-1 12,6 kW (17 HP)/4 000 min-1

Typ motora Zážihový (benzínový), štvortakt, jednovalec s OHV rozvodom

Zapaľovanie T.C.I., tranzistorové, bezkontaktné

Zdvihový objem valca 224 cm3 460 cm3 460 cm3

Zapaľovacia sviečka NGK BPR6ES alebo ekvivalent

Objem oleja v olejovej nádrži cca 600 ml cca 1 l cca 1 l

Typ motorového oleja SAE 15W40 SAE 15W40 SAE 15W40

Palivo Bezolovnatý automobilový benzín bez oleja (Natural 95 alebo 98)

ŠTANDARDNÉ POROVNÁVACIE PODMIENKY 7)

Teplota okolitého prostredia Tr = 25 °C

Celkový barometrický tlak pr 100 kPa (~ 1 atm.)

Relatívna vlhkosť ∅r 30 %

Tabuľka 1 (pokračovanie)

1) Uvádzané menovité napätie môže mať hodnoty v roz-
sahu povolenej odchýlky pre elektrickú distribučnú sieť.

2) Prevádzkový (menovitý) elektrický výkon (COP) je 
celkový trvalý elektrický výkon, ktorý je generátor 
schopný poskytovať nepretržite a pritom zaisťovať 
konštantné elektrické zaťaženie pri podmienkach 
prevádzky a použitia elektrocentrály stanovených 
výrobcom (vrátane dodržiavania plánu a postupov 
údržby). Uvádzaný max. elektrický výkon slúži na 
veľmi krátkodobé pokrytie vyššieho odberu prúdu 
pripojenými spotrebičmi nad hodnotu dlhodobého 
prevádzkového výkonu, napr. pri rozbehu elektromo-
tora. Elektrocentrála teda môže byť dlhodobo zaťa-
žená iba na hodnotu prevádzkového (menovitého) 
výkonu. Celkovým elektrickým výkonom elektrocen-
trály sa rozumie celkový odoberaný príkon všetkých 
pripojených elektrospotrebičov ku generátoru pre 
určité napájacie napätie, t. j. celkový príkon všetkých 
elektrospotrebičov napájaných z 230 V 16 A/32 A zásu-
viek, alebo 400 V zásuvky. 

3) Pri zaťažení elektrocentrály nad jej max. výkon nemu-
sí dôjsť k vyhodeniu ističa, ale k zaduseniu motora. 
Elektrický výkon elektrocentrály je daný výkonom 
alternátora a nie vypínacím prúdom ističa. 

4) Trieda výkonovej charakteristiky G2: charakteristika 
výstupného napätia generátora je veľmi podobná 
charakteristikám napätia komerčnej distribučnej siete 
pre dodávku elektrickej energie. Ak sa objavia zmeny 
zaťaženia, môžu sa vyskytnúť krátkodobé prijateľné 
odchýlky napätia a kmitočtu.

5) Trieda kvality A: Pri inej prevádzkovej teplote či tlaku, 
než zodpovedá štandardným porovnávacím podmi-
enkam (pozrite tabuľku 1), nie je menovitý výkon nižší 
než 95 % pôvodnej hodnoty stanovenej pri štandard-
ných porovnávacích podmienkach (prepočet podľa 
ISO 3046-1).

6) Systém AVR: Systém automatického elektronického 
vyrovnávania napätie pri zaťažení, kdy sa tak neobja-
vujú špičkové výkyvy napätia (ostré píky na sínusoide), 
ktoré by napájaný elektrospotrebič mohli poškodiť.

7) Štandardné porovnávacie podmienky: Okolité podmi-
enky prostredia na stanovenie menovitých parametrov 
elektrocentrály (menovitého výkonu COP, spotreby 
paliva, triedy kvality).
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III. Súčasti a ovládacie prvky
 Obr. 1, pozícia – popis

1) Zásuvky 230 V/16 A
2) Istič 230 V/16 A zásuviek
3) Istič 12 V/8,3 A DC zásuvky 
4) Zásuvka 12 V/8,3 A DC na nabíjanie autobatérie
5) Prevádzkový spínač 
6) Ukazovateľ striedavého napätia (V), frekvencia (Hz),  

počítadlo motohodín (H)
7) Výkonnostný štítok
8) Uzemňovacia svorka

Obr. 2, pozícia – popis

1) Ukazovateľ striedavého napätia (V), frekvencia (Hz),  
počítadlo motohodín (H)

2) Zásuvky 230 V/16 A
3) Istič 230 V zásuviek
4) Zásuvka 230 V/32 A
5) Uzemňovacia svorka
6) Zásuvka 12 V/8,3 A DC na nabíjanie autobatérie
7) Istič 12 V/8,3 A DC zásuvky
8) Výkonnostný štítok
9) Prevádzkový spínač

Obr. 3, pozícia – popis

1) Ukazovateľ striedavého napätia (V), frekvencie (Hz), 
počítadlo motohodín (H)

2) Zásuvka 230 V/16 A
3) Zásuvka 230 V/32 A
4) Zásuvka 400 V
5) Uzemňovacia svorka
6) Istič 400 V zásuvky
7) Istič 230 V zásuviek
8) Zásuvka 12 V/8,3 A DC na nabíjanie autobatérie
9) Istič 12 V/8,3 A DC zásuvky
10) Výkonnostný štítok
11) Prepínač medzi 230 V a 400 V zásuvkou
12) Prevádzkový spínač

Obr. 4, pozícia – popis

1) Sklopiteľné držadlo so zablokovaním vo zvislej polohe 
na manipuláciu s elektrocentrálou

2) Ukazovateľ množstva benzínu v nádrži
3) Benzínová nádrž
4) Odisťovací kolík na sklopenie držadla
5) Uzáver benzínovej nádrže

Obr. 5, pozícia – popis

1) Sklopiteľné držadlo so zablokovaním vo zvislej polohe 
na manipuláciu s elektrocentrálou

2) Benzínová nádrž
3) Odisťovací kolík na sklopenie držadla
4) Ukazovateľ množstva benzínu v nádrži
5) Uzáver benzínovej nádrže

Obr. 6, pozícia-popis

1) Kryt vzduchového filtra
2) Úchyty krytu vzduchového filtra
3) Páčka sýtiča
4) Palivový ventil (uzáver prívodu paliva do karburátora)
5) Rukoväť ťažného štartéra 
6) Gumové koleso

Obr. 7, pozícia – popis

1) Kryt alternátora
2)  Výfuk

Obr. 8, pozícia – popis

1) Konektor zapaľovacej sviečky
2) Karburátor
3) Skrutka na odkalenie karburátora
4) Oporná noha s gumovými stojkami

Obr. 9, pozícia – popis

1) Konektor zapaľovacej sviečky
2) Karburátor
3) Skrutka na odkalenie karburátora
4) Oporná noha s gumovými stojkami
5)  Výfuk

Obr. 10, pozícia – popis

1) Olejový snímač
2) Rok a mesiac výroby a číslo výrobnej série
3) Skrutka na vypúšťanie oleja z kľukovej skrine
4) Uzáver olejovej nádrže 
5) Batéria
6) Svorky batérie na pripojenie káblov
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      Nikdy do elektrocentrály nepoužívajte oleje urče-
né pre dvojtaktné motory!

 • VÝSTRAHA
      Pri doplnení či výmene oleja nemiešajte motorové 

oleje rôznych tried SAE či oleje rovnakej triedy SAE 
od rôznych výrobcov.

ODPORÚČANÉ VISKÓZNE TRIEDY SAE MOTOROVÝCH  
OLEJOV PODĽA VONKAJŠÍCH TEPLÔT (°C)
      V grafe (obr. 12) sú uvedené triedy motorových olejov 

pre uvedený rozsah teplôt v prípade, že nie je k dispo-
zícii motorový olej triedy SAE 15 W40. 

 y Skontrolujte výšku hladiny oleja na mierke po jej 
vyskrutkovaní z nádrže.

      Kontrolujte hladinu oleja iba vtedy, ak stojí elektrocen-
trála na vodorovnej rovine a dlhší čas (aspoň 15 minút) 
po vypnutí motora. Ak budete kontrolovať hladinu 
oleja krátko po vypnutí elektrocentrály, nebude všetok 
olej stečený zo stien kľukovej skrine a odpočet hladiny 
nebude vierohodný.

5. Skontrolujte stav vzduchového filtra.

      Zanesenie a stav vzduchového filtra kontrolujte pred 
každým uvedením elektrocentrály do prevádzky (plán 
ďalších kontrol a údržby je uvedený v kapitole Čistenie 
a údržba). Odoberte kryt vzduchového filtra (obr. 13) 
a skontrolujte, či filter nechýba a v akom je stave – t. 
j. či nie je zanesený, poškodený a pod. Filter čistite 
po každých 50 motohodinách alebo v prípade 
prevádzky v prašnom prostredí po každých 10 
motohodinách alebo častejšie podľa inštrukcií uve-
dených ďalej v kapitole Čistenie a údržba. V prípade 
silného zanesenia alebo opotrebenia ho nahraďte za 
nový originálny (objednávacie číslo vzduchového filtra 
pre daný model generátora je v tabuľke 1). Zanesený 
vzduchový filter alebo prevádzka elektrocentrály bez 
vzduchového filtra povedie k poškodeniu karburátora 
a motora. Zanesený vzduchový filter bráni prívodu 
dostatočného množstva spaľovacieho vzduchu do 
motora a dochádza ku karbonizácii motora, sviečky 
a výfuku.

6. Do benzínovej nádrže cez sitko v plniacom 
otvore benzínovej nádrže nalejte čistý bezo-
lovnatý automobilový benzín bez oleja. 

      Palivo nalievajte do nádrže vždy cez sitko, ktoré je vlo-
žené v otvore palivovej nádrže. 
Odstránia sa tým prípadné mechanické nečistoty 
nachádzajúce sa v benzíne, ktoré môžu upchať palivo-
vý systém a zaniesť karburátor.

 y Benzín je vysoko horľavý a veľmi prchavý. Ľahko môže 
dôjsť k vznieteniu benzínu či jeho výparov, preto pri 
manipulácii s benzínom nefajčite 
a zamedzte prístupu akéhokoľvek 
zdroja ohňa a iskier. Benzín do nádr-

že čerpadla nedoplňujte počas prevádzky motora a pred 
doplnením benzínu vypnite motor čerpadla a nechajte 
ho vychladnúť!

 y Benzín je zdraviu škodlivý. Zamedzte preto kontaktu ben-
zínu s pokožkou, vdychovaniu jeho výparov a požitiu. Pri 
manipulácii s benzínom používajte ochranné pomôcky 
– najmä nezmáčavé rukavice a takisto okulia-
re. Benzín sa vstrebáva pokožkou do tela. 
Benzín doplňujte iba v dobre vetranom prost-
redí na zamedzenie vdychovaniu výparov.

 • UPOZORNENIE
 y Normou ČSN 65 6500 je stanovené, že ak sa ben-
zín neskladuje v uzatvorenej nádobe bez prístupu 
vzduchu a svetla pri teplote 10 – 20 °C, je odporúča-
ný čas použiteľnosti benzínu 3 mesiace.  
Benzín zvetráva, čo znamená, že z benzínu vyprchajú 
najprchavejšie (najhorľavejšie) zložky a takisto pri zme-
nách teploty prostredia môže byť benzín kontaminova-
ný skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou, čo v závislosti 
od staroby benzínu môže spôsobiť problémy so štarto-
vaním motora, zníženie výkonu, zvýšenú karbonizáciu 
sviečky, výfuku atď. 

Do benzínu odporúčame pridať kondicionér do 
benzínu (odvodňovač benzínu). Veľmi to pomô-
že pri prípadných problémoch so štartovaním, 
zlepšuje to vlastnosti benzínu, predlžuje život-

nosť motora a znižuje karbonizáciu výfuku. Kondicionér do 
benzínu je možné kúpiť na čerpacej stanici. Podľa našich 
skúseností je osvedčený kondicionér značky Wynn's s ná-
zvom DRY FUEL od belgického výrobcu. Pri používaní kon-
dicionéra sa riaďte pokynmi na jeho používanie uvedený-
mi na obale výrobku. Podľa našich skúseností stačí do ben-
zínu pridať menší objem kondicionéra, než uvádza výrob-
ca, no záleží na kvalite benzínu a na jeho starobe, pretože 
benzín môže byť zvetraný už pri predaji na čerpacej stanici. 
Pred použitím benzínu nechajte kondicionér v benzíne 
pôsobiť 15 – 30 min. Ak je kondicionér pridaný až do pali-
vovej nádrže generátora, je nutné primeraným pohybom 
generátora premiešať zmes v benzínovej nádrži, aby kondi-
cionér mohol pôsobiť v celom objeme benzínu a pred štar-
tovaním motora počkať 15 – 30 min.

      Množstvo paliva v nádrži sledujte na ukazovateli množ-
stva benzínu v nádrži.

      Nádrž neplňte až po hrdlo. Bude to mať za následok 
vylievanie paliva aj cez uzatvorený uzáver počas mani-
pulácie s elektrocentrálou.

      Benzín nikdy nedoplňujte počas prevádzky elektro-
centrály a pred doplnením benzínu elektrocentrálu 
nechajte vychladnúť.

7. Palivovým ventilom otvorte prívod paliva do 
karburátora pootočením páčky palivového 
ventilu do pozície symbolu „1“ na piktograme 
na ráme elektrocentrály.

      Pred naštartovaním chvíľu vyčkajte, aby benzín dotie-
kol do karburátora.
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8. Páčku sýtiča prepnite do pozície symbolu 

9. K pólom batérie pripojte vodiče na elektrické 
štartovanie (obr. 10, pozícia 6). Červený kábel 
pripojte ku kladnému pólu batérie so symbo-
lom znamienka „+“ a čierny kábel k zápornému 
pólu. Dokonalý kontakt kábla s pólom batérie 
zaistite dotiahnutím skrutky. Na póly batérie 
nakoniec nasaďte gumovú krytku (obr. 10).

 y Batéria nie je pri novej elektrocentrále pripojená z dôvo-
du minimalizácie procesu samovybíjania a tiež z bezpeč-
nostných dôvodov pri preprave.

      Pred pripojením vodičov k pólom batérie je nutné 
z pólov odobrať ochranné plastové krytky.

Poznámka:
 y Pred pripojením vodičov k pólom batérie odporúčame 
zmerať napätie na póloch batérie voltmetrom a zistiť 
tak, či nie je vybitá. 
Pre vašu orientáciu uvádzame hodnoty napätia akumu-
látora vo vzťahu k úrovni jeho nabitia v tabuľke 2.

Úroveň nabitia  
akumulátora

Svorkové napätie  
akumulátora

100 % 12,90 V až 14,4 V

75 % 12,60 V

50 % 12,40 V

25 % 12,10 V

0 % 11,90 V

Tabuľka 2

 y Batériu odporúčame udržiavať plne nabitú. Ak je batéria 
dlhší čas menej nabitá alebo vybitá, výrazne sa znižuje 
jej životnosť, zhoršuje sa jej schopnosť naštartovať elek-
trocentrálu a tiež možnosť jej regenerácie inteligentný-
mi mikroprocesorovými nabíjačkami autobatérií, ak sú 
vybavené funkciou regenerácie batérií.

Poznámka:
 y Ak je elektrocentrála v prevádzke, batéria sa automatic-
ky dobíja, podobne ako autobatéria počas prevádzky 
automobilu. Ak elektrocentrála nie je dlhší čas v prevád-
zke, batéria sa nedobíja a dochádza k jej prirodzenému 
samovybíjaniu, ktoré je o to významnejšie, ak sú káble 
pripojené k batérii.

 y Ak je nutné batériu nabiť, tak na nabíjanie odporúčame 
použiť inteligentnú mikroprocesorovú nabíjačku auto-
batérií s nabíjacím prúdom v rozsahu 1 – 2 A, napr. mik-
roprocesorovú nabíjačku Extol® Craft 417301 s nabíjacím 
prúdom 1 A, ktorá sama kontroluje a vyhodnocuje úro-
veň nabitia batérie a nemôže dôjsť k prebitiu batérie, čo 
je veľmi dôležité pre bezpečnosť a životnosť batérie. Pri 
prekročení určitej medze prebitia môže dôjsť k explózii 
batérie, pretože batéria je tesne uzatvorená a nadby-
točný plyn vznikajúci pri prebíjaní (nie dobíjaní) nemá 
kadiaľ z batérie unikať.

 y Svorkové napätie gélovej batérie by nemalo z vyššie 
uvedeného dôvodu presiahnuť 14,4 V, čo spoľahlivo 
zaisťujú alebo by mali zaistiť inteligentné mikroproce-
sorové nabíjačky (ak sú kvalitné). Na nabíjanie batérie 
by sa vzhľadom na kapacitu batérie z bezpečnostných 
dôvodov nemala použiť nabíjačka s nabíjacím prúdom 
väčším než 2 A, pretože väčší nabíjací prúd nedokáže 
batéria vstrebať a spôsobí to efekt „falošného“ nabitia 
(batéria nebude s odstupom času nabitá), prípadne 
explóziu batérie.

 y Inteligentné mikroprocesorové nabíjačky s pulzným 
dobíjaním môžu byť pripojené k batérii dlhodobo na 
udržanie batérie plne nabitej dlhý čas, ak sa generátor 
dlhší čas nepoužíva a po plnom nabití nabíjanie automa-
ticky ukončia a pri poklese svorkového napätia batériu 
automaticky pulzne dobíjajú. 

 y Ak je na nabíjanie batérie generátora použitá nabíjačka 
bez automatickej regulácie, pri nabíjaní je nevyhnutné 
pravidelne merať svorkové napätie batérie pri odpoje-
ných nabíjacích kábloch nabíjačky, aby nepresiahlo 14,4 V.

 y Ak nie je elektrocentrála dlhší čas dostatočne dlho v pre-
vádzke, odpojte káble od batérie, aby sa minimalizoval 
proces prirodzeného samovybíjania a na zachovanie čo 
najdlhšej životnosti batériu po niekoľkých mesiacoch 
plne nabite.

 y Ďalšie užitočné informácie o olovených akumulátoroch 
nájdete v dokumente s názvom „Sprievodca svetom 
olovených akumulátorov“, ktorý nájdete na webových 
stránkach HERON® po zadaní objednávacieho čísla elek-
trocentrály do vyhľadávača alebo vám ho poskytne naše 
zákaznícke stredisko.

V. Štartovanie  
elektrocentrály

 • VÝSTRAHA
 y Pred naštartovaním elektrocentrály vždy skontrolujte, 
či nie je elektrocentrála poškodená (nezapojené vodiče, 
netesnosti palivového systému, chýbajúce ochranné 
prvky a súčiastky a pod.). Pred použitím elektrocentrály 
na napájanie spotrebičov vykonajte predbežnú prevád-
zkovú skúšku a uistite sa, že je bez porúch. Môžete tak 
predísť úrazu, poškodeniu elektrocentrály alebo pripoje-
ných spotrebičov.

 • VÝSTRAHA
 y Pred štartovaním elektrocentrály odpojte od zásu-
viek všetky pripojené spotrebiče alebo ich vypnite 
prevádzkovým spínačom, ak ho majú. 

ELEKTRICKÉ ŠTARTOVANIE

      Prevádzkový spínač prepnite do pozície „START“ 
(symbol „II“ na spínači), obr. 14 A a krátkodobo 
ho v tejto pozícii pridržte, aby došlo k naštartova-
niu motora. Po naštartovaní ho uvoľnite.
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MANUÁLNE ŠTARTOVANIE 

      Prevádzkový spínač prepnite do pozície „I“ a potom 
povytiahnite rukoväť ťažného štartéra a potom ho 
rýchlym pohybom povytiahnite (obr. 14B). 

 y Ak elektrocentrála nenaštartuje, rukoväť s pridržiavaním 
rukou nechajte vrátiť späť do východiskovej polohy 
a proces štartovania opakujte.

 • UPOZORNENIE
 y Rukoväť ručného štartéra z vytiahnutej pozície neu-
voľňujte, ale pri pridržiavaní ju nechajte vrátiť späť 
do východiskovej pozície, pretože náhle uvoľnenie 
rukoväti v povytiahnutej pozícii by spôsobilo jej 
prudký návrat a mohlo by dôjsť k poškodeniu štar-
tovacieho mechanizmu.

      Po naštartovaní generátora páčku sýtiča pozvoľ-

na premiestnite do pozície symbolu 

 y Ak by malo pri premiestnení páčky sýtiča dôjsť k zaduse-
niu motora, páčku sýtiča rýchlo vráťte späť do východis-
kovej pozície a ešte krátky čas vyčkajte a potom ho skús-
te opäť pozvoľna premiestniť do pozície pre prevádzku 
elektrocentrály.

 y Na štartovanie elektrocentrály so zahriatym motorom, 
ktorá už bola dlhší čas v prevádzke, nemusí byť nutné, 
aby bola páčka sýtiča v pozícii pre štartovanie. Je však 
nutné to overiť praktickou skúškou v prípade, že nedô-
jde k naštartovaniu elektrocentrály pri páčke v prevádz-
kovej pozícii elektrocentrály.

 • UPOZORNENIE 
 y Ak počas chodu elektrocentrály budete počuť 
neštandardný zvuk, vibrácie či chod, elektrocentrálu 
ihneď vypnite a zistite a odstráňte príčinu neštandard-
ného chodu. Ak je neštandardný chod spôsobený 
poruchou vnútri prístroja, zaistite jeho opravu v auto-
rizovanom servise značky HERON® prostredníctvom 
obchodníka alebo sa obráťte priamo na autorizovaný 
servis (servisné miesta nájdete na HERON® webových 
stránkach elektrocentrál v úvode návodu).

VI. Pripojenie  
elektrických spotrebičov  
a zaťažiteľnosť  
elektrocentrály

 y Do zásuviek 230 V~ 50 Hz je možné pripojiť elektrospo-
trebiče určené na napájanie zo štandardnej elektrickej 
distribučnej siete.

 y Do 400 V~ 50 Hz je možné pripojiť trojfázové spotrebiče 
určené pre striedavé napätie 398 V v elektrickej distri-
bučnej sieti.

 y Osadenie napájacieho kábla elektrospotrebiča mod-
rou 32 A/230 V alebo červenou 400 V zásuvkovou 
vidlicou smie vykonávať iba elektrikár s potrebnou 
kvalifikáciou!

 y V prípade modelu elektrocentrály Heron® 8896147 
nie je napätie súčasne v 400 V zásuvke a 230 V zásuv-
kách. Na napájanie 230 V spotrebiča pripojeného do 
16 A alebo 32 A zásuvky prepnite prepínač (obr. 3, 
pozícia 11) do pozície 230 V. Na napájanie 400 V spo-
trebiča pripojeného do 400 V zásuvky prepnite prepí-
nač (obr. 3, pozícia 11) do pozície 400 V.

 • VÝSTRAHA
 y Ak je elektrocentrála v prevádzke, nesmie sa s ňou 
manipulovať alebo prevážať na iné miesto. Pred pre-
miestnením ju vypnite.

      Pre napájanie elektrospotrebičov je nutné 
rešpektovať nasledujúce podmienky, inak 
môže dôjsť k poškodeniu napájaných spotrebi-
čov či elektrocentrály:

      Celkový menovitý (prevádzkový) príkon všetkých 
pripojených elektrospotrebičov nesmie prekročiť 
menovitý (prevádzkový) elektrický výkon elek-
trocentrály. Na zistenie menovitého príkonu elek-
trospotrebiča je možné použiť bežne dostupný 
zásuvkový merač príkonu (wattmeter). Celkovým 
elektrickým výkonom elektrocentrály sa rozumie 
celkový odoberaný príkon všetkých pripojených 
elektrospotrebičov ku generátoru pre určité 
napájacie napätie, t. j. celkový príkon všetkých 
elektrospotrebičov napájaných z 230 V 16 A/32 A 
zásuviek alebo 400 V zásuvky.

      Z 16 A/230 V zásuvky neodoberajte viac než 3,5 kW.

      Pripojené elektrospotrebiče zapínajte (uvádza-
jte do prevádzky) postupne jeden po druhom 
s časovým oneskorením a nie všetky spotrebiče 
naraz, čo je dôležité najmä v prípade, keď sa 
celkový odoberaný príkon pripojených spotre-
bičov blíži alebo je rovný menovitému elek-
trickému výkonu generátora. Veľký nárazový 
príkon zapnutím všetkých pripojených spotre-
bičov súčasne môže spôsobiť špičkový výkyv 
napätia a môže dôjsť k poškodeniu pripojených 
elektrospotrebičov.

      Citlivé elektrické prístroje, ako napr. počítač, 
TV, kancelársku techniku a pod. pre istotu pri-
pájajte cez prepäťovú ochranu. V obchodnej 
sieti je možné kúpiť predlžovací kábel so zásuv-
kami s prepäťovou ochranou. 
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      Elektrocentrálou sa nesmú súčasne napájať 
citlivé elektrické prístroje (napr. počítač, TV, 
kancelárska technika) a spotrebič so silovým 
elektromotorom, ktorý má nárazový rozbeho-
vý príkon a premenlivý príkon v závislosti od 
zaťaženia elektromotora, ako napr. ručné elek-
tronáradie a pod., pretože môže dôjsť k „špič-
kovému“ výkyvu napätia, ktoré môže citlivý 
elektrospotrebič poškodiť. 

      Ak je elektrocentrála použitá ako záložný zdroj 
elektrickej energie na napájanie TN-C-S (TN-
C) siete (t. j. pevná elektroinštalácia v bytoch 
atď.), pripojenie elektrocentrály musí vykonať 
iba elektrikár s potrebnou kvalifikáciou, preto-
že sa musí dať do súladu IT sieť elektrocentrály 
so sieťou TN-C-S (TN-C). Elektrocentrála smie 
byť pripojená k sieti TN-C-S (TN-C) iba cez pre-
päťovú ochranu, ktorá je zabudovaná do siete 
TN-C-S (TN-C). Za prípadné škody vzniknuté 
neodborným pripojením nenesie výrobca elek-
trocentrály zodpovednosť

INFORMÁCIE K PRÍKONU ELEKTRONÁRADIA

 • UPOZORNENIE
 y Príkon uvádzaný na štítku elektrospotrebičov s elektro-
motorom, je vo väčšine prípadov vyjadrením sily elek-
tromotora – akú záťaž môže elektromotor zvládnuť, než 
aby tým bol vyjadrený príkon pri bežnom spôsobe pou-
žitia elektrospotrebiča, pretože hodnota príkonu vzrastá 
so zaťažením elektromotora. 
Silové elektromotory v ručnom elektronáradí majú pri 
rozbehu štartovací príkon, ktorý je vyšší než príkon pri 
bežnom prevádzkovom zaťažení elektromotora, ale 
väčšinou nedosahuje hodnotu príkonu uvádzanú na štít-
ku elektrospotrebiča alebo výnimočne presahuje do 30 
% uvádzanej hodnoty. Pri bežnom prevádzkovom zaťa-
žení ručného elektronáradia je príkon pod hodnotou 
uvádzanou na štítku. Pre názornosť sú štartovacie príko-
ny a príkony pri bežnom spôsobe použitia niektorého 
elektronáradia a minimálne potrebné elektrické výkony 
elektrocentrál pre ich napájanie uvedené v tabuľke 3 a 4. 

 y Typickým príkladom elektrospotrebičov, ktoré sa líšia 
od vyššie uvedeného a ktoré majú vyšší špičkový odber 
prúdu, sú kompresory s tlakovou nádobou, vysokotla-
kové vodné čističe s vyšším príkonom a takisto to môžu 
byť niektoré elektrospotrebiče s elektromotormi so star-
ším rokom výroby (pozrite sériové číslo na štítku spotre-
biča), na ktorých napájanie je nutné zvoliť elektrocen-
trálu s cca 1 až 2 kW vyšším elektrickým výkonom, než 
je príkon uvádzaný na výkonnostnom štítku elektrospo-
trebiča (pozrite tabuľku 4), pretože výkonnejší alternátor 
elektrocentrály dokáže vykryť špičkový (nárazový) odber 
prúdu pri štarte týchto elektrospotrebičov.

 y Ak je k elektrocentrále pripojený tepelný elektrospotre-
bič a celkový odoberaný príkon sa blíži alebo je rovný 
prevádzkovému elektrickému výkonu elektrocentrály, 
nemusí sa dosiahnuť uvádzaný prevádzkový elektrický 
výkon elektrocentrály, pretože napr. teplovzdušná pištoľ 

s reguláciou teploty má extrémne rýchle zmeny v prí-
kone až 300 W za sekundu (k tomuto javu dochádza 
aj pri jej napájaní z elektrickej distribučnej siete) a takéto 
rýchle zmeny príkonu nemusí byť alternátor elektrocent-
rály schopný vykryť v prípade, keď sa celkový odoberaný 
príkon blíži alebo je rovný prevádzkovému elektrickému 
výkonu elektrocentrály, čo sa prejaví znížením elektric-
kého výkonu generátora. Teplovzdušná pištoľ bez regu-
lácie teploty máva stabilný príkon a k tomuto javu by 
nemalo dochádzať.

 y Pri výbere elektrocentrály podľa jej elektrického 
výkonu, je rozhodujúca hodnota príkonu uvádzaná 
na štítku elektrospotrebiča, rok výroby elektrospo-
trebiča, typ spotrebiča (kompresor s tlakovou nádo-
bou a pod.) a počet zamýšľaných elektrospotrebi-
čov, ktoré budú elektrocentrálou napájané, pretože 
príkony pripojených elektrospotrebičov sa sčítajú. 
Rozhodujúcim faktorom na použitie elektrospotre-
biča s príkonom, ktorý sa blíži hodnote prevádzko-
vého elektrického výkonu elektrocentrály, môže byť 
funkcia SOFT START elektrospotrebiča, ktorá zais-
ťuje pomalší rozbeh elektromotora, a tým znižuje 
špičkový nábeh prúdu, ktorý by inak neumožňoval 
daný elektrospotrebič používať so zamýšľanou elek-
trocentrálou s nižším elektrickým výkonom.

 y Pred kúpou elektrocentrály alebo pripojením elek-
trospotrebiča/elektrospotrebičov k elektrocent-
rále si najprv na prehľad overte jeho príkon bežne 
dostupným wattmetrom (meračom spotreby elek-
trickej energie) tak pri rozbehu elektrospotrebiča, 
ako aj jeho predpokladanom zaťažení z elektrickej 
distribučnej siete (pozrite tabuľku 3 a 4) a ak je to 
možné, overte si používanie tohto spotrebiča/týchto 
spotrebičov na vzorke zamýšľanej elektrocentrály, 
pretože wattmeter nemusí byť schopný zachytiť 
špičkový nábeh prúdu, ktorý trvá menej než sekun-
du.

 y V tabuľke 3 je spracovaný prehľad príkonov uhlových 
brúsok s priemerom kotúča od 115 mm do 230 mm 
s použitím nástrojov s uvedenou špecifikáciou podľa 
určeného účelu použitia uhlových brúsok a požiadavky 
na minimálny elektrický výkon elektrocentrál. 

Poznámka:
 y V tabuľke 3 a 4 sa odkazuje na digitálne invertorové 
elektrocentrály HERON® 8896216 a HERON® 8896217, 
ktoré už nie sú v našej ponuke. Sú tu uvedené z iba 
z toho dôvodu, že sa na nich vykonávali uvedené testy 
a nie je možné ich v uvedených skúškach celkom sto-
tožňovať s príslušnými dostupnými modelmi HERON® 
8896218 a HERON® 8896219 z ďalej uvedených dôvodov. 
Terajší model HERON® 8896218 (900 W/max. 1 100 W) 
je vybavený lepšou elektronikou než model HERON® 
8896216 a lepšie zvláda zaťaženie na plný prevádzkový 
výkon oproti pôvodnému modelu HERON® 8896216. 
Terajší model HERON® 8896219 (1 850 W/max. 2 000 
W) má oproti pôvodnému modelu HERON® 8896217 
(1 600 W/max. 2 000 W) väčší prevádzkový elektrický 
výkon. Uvedené modely digitálnych elektrocentrál 
HERON® 8896216 a HERON® 8896217 tak lepšie vystihujú 
potrebný minimálny elektrický výkon pre danú záťaž.
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UHLOVÁ BRÚSKA
EXTOL® 
PREMIUM 
8892021

EXTOL®  
CRAFT  
403126

EXTOL® 
INDUSTRIAL 
8792014

EXTOL® 
PREMIUM 
8892018

EXTOL® 
PREMIUM 
8892020

Uvádzaný príkon  
Priemer kotúča  
Funkcia SOFT START: ÁNO × NIE

750 W 
∅ 115 mm 
NIE

900 W 
∅ 125 m 
NIE

1 400 W 
∅ 125 mm 
ÁNO

1 200 W 
∅ 150 mm 
NIE

2 350 W 
∅  230 mm  
ÁNO

Napájanie zo siete Štartovací príkon s nástrojom bez zaťaženia

Brúsny kotúč 839 W 635 W 726 W 1 006 W 1 470 W

Diamantový rezný kotúč 818 W 565 W 667 W 820 – 1 142 W 1 436 W

Kefa hrnčeková vrkočová 716 W 602 W 688 W 945 W 1 236 W

Napájanie zo siete Prevádzkový príkon s nástrojom bez zaťaženia

Brúsny kotúč 445 W 484 W 550 W 590 W 1 021 W

Diamantový rezný kotúč 425 W 467 W 518 W 590 W 908 W

Kefa hrnčeková vrkočová 434 W 560 W 548 W 586 W 1 110 W

Napájanie zo siete Prevádzkový príkon s používaním nástroja

Brúsny kotúč – brúsenie ocele 670 W 902 W 947 W 913 W 1 902 W

Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa 590 W 721 W 670 W 720 W 1 300 W

Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu 957 W 1 200 W 1 258 W 854 – 1 000 W 1 530 W

Napájanie digitálnou elektrocentrálou 
Heron® 8896216 (0,9 kW; max. 1,0 kW) Možnosť práce s nástrojom

Brúsny kotúč – brúsenie ocele ÁNO NIE NIE NIE NIE

Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa ÁNO ÁNO ÁNO NIE NIE

Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu ÁNO 1), 2)/
NIE 3)

ÁNO 1), 2)/
NIE 3) NIE NIE NIE

Napájanie digitálnou elektrocentrálou 
Heron® 8896217 (1,6 kW; max. 2,0 kW) Možnosť práce s nástrojom

Brúsny kotúč – brúsenie ocele ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Napájanie elektrocentrála Heron® 8896411 
(2,0 kW; max. 2,3 kW) Možnosť práce s nástrojom

Používanie vyššie uvedených nástrojov ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Tabuľka 3
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ŠPECIFIKÁCIA POUŽÍVANÝCH NÁSTROJOV PRE UHLOVÉ BRÚSKY

Uhlová brúska Extol® Premium 8892021

Brúsny kotúč: Ø 115 mm, hr. 6,6 mm, 144 g
Diamantový rezný kotúč: Ø 115 mm, 102 g

1) Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 65 mm, 196 g
2) Brúsenie kovu pri primeranej záťaži: áno
3) Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 80 mm, 374 g

Uhlová brúska Extol® Craft 403126

Brúsny kotúč: Ø 125 mm, hr. 6,6 mm, 172 g
Diamantový rezný kotúč: Ø 125 mm, 120 g

1) Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 65 mm, 196 g
2) Brúsenie kovu pri primeranej záťaži: áno
3) Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 80 mm, 374 g

Uhlová brúska Extol® Industrial 8792014

Brúsny kotúč: Ø 125 mm, hr. 6,6 mm, 172 g
Diamantový rezný kotúč: Ø 125 mm, 120 g

Kefa hrnčeková vrkočová: Ø 80 mm, 374 g

Uhlová brúska Extol® Premium 8892018

Brúsny kotúč: Ø 150 mm, hr. 6,6 mm, 242 g
Diamantový rezný kotúč: Ø 150 mm, 194 g

Kefa hrnčeková vrkočová: Ø 80 mm, 374 g

Uhlová brúska Extol® Premium 8892020

Drôtená kefa: Ø 10 cm, ot. 7 000 min-1, 860 g
Diamantový kotúč: Ø 230 mm, 546 g

Brúsny kotúč: Ø 230 mm, hr. 6 mm, 566 g

Tabuľka 3 (pokračovanie)
 y Na ilustráciu príkonu pri veľmi intenzívnom zaťažení 
bolo zvolené „brúsenie asfaltu“ hrnčekovou drôtenou 
kefou, medzi ktorými je veľké trenie, čo zvyšuje príkon.

 y V tabuľke 3 sa uhlové brúsky Extol® Premium 8892021 
a Extol® Craft 403126 z dôvodu porovnateľnosti príkonu 
s väčšími uhlovými brúskami na ilustráciu použili s hrn-
čekovou vrkočovou kefou s priemerom 85 mm, ktorá je 

však pre tieto brúsky príliš ťažká a nie je dovolené tieto 
uhlové brúsky s touto kefou používať, inak by došlo 
k poškodeniu brúsky. Tieto brúsky sa musia používať 
s hrnčekovou kefou s priemerom 65 mm.

 y V tabuľke 4 sú potom na prehľad uvedené príkony ostat-
ného elektrického náradia.

PREHĽAD PRÍKONOV OSTATNÉHO ELEKTRONÁRADIA  
A MINIMÁLNY POŽADOVANÝ ELEKTRICKÝ VÝKON ELEKTROCENTRÁL

KOMPRESORY Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Kompresor dvojpiestový Extol® Craft 418211 
(2 200 W, tlaková nádoba 50 l)

Elektrocentrála Heron® 8896413  
(5,0 kW; max. 5,5 kW)

 y Štartovací príkon a prúd: 2 800 W; 12,3 A
 y Príkon pri tlakovaní nádoby pri tlaku 3 bar: 1 900 W
 y Príkon pri tlakovaní nádoby pri tlaku 8 bar: 2 270 W
 y Príkon pri brúsení s pneu excentrickou brúskou: 2 200 W  

(rovnovážny tlak 4 bar)

 y Nie je možné použiť Heron® 8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW)

Kompresor jednopiestový Extol® Craft 418210 
(1 500 W, tlaková nádoba 50 l)

Elektrocentrála Heron® 8896416  
(2,5 kW; max. 2,8 kW)

 y Nie je možné použiť Heron® 8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW)

Kompresor bezolejový Extol® Craft 418101 
(1 100 W)

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

VYSOKOTLAKOVÉ VODNÉ ČISTIČE Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Vysokotlakový vodný čistič Extol® Premium 8895200
(1 800 W, max. 140 bar)

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

 y Štartovací/prevádzkový príkon: 1 630 W/1 500 W

Vysokotlakový vodný čistič Extol® Industrial 8795200
(3 000 W, max. 180 bar)

Elektrocentrála Heron® 8896413  
(5,0 kW; max. 5,5 kW)

 y Štartovací/prevádzkový príkon: 2 650 W/2 550 W  y Nie je možné použiť Heron® 8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW)

Tabuľka 4
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POKOSOVÁ A KOTÚČOVÁ PÍLA Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Kotúčová píla Extol® Premium 8893003 
(1 200 W, ∅ 185 mm)

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

 y Štartovací príkon s pílovým kotúčom: 1 524 W
 y Prevádzkový príkon s pílovým kotúčom bez zaťaženia: 630 W
 y Prevádzkový príkon pri rezaní dreva: 809 W

Pokosová píla Extol® Craft 405425 
(1 800 W, ∅ 250 mm)

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217 
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

 y Štartovací príkon s pílovým kotúčom: 1 396 W
 y Prevádzkový príkon s pílovým kotúčom bez zaťaženia: 1 132 W
 y Prevádzkový príkon pri rezaní dreva: 1 420 W

LEŠTIČKA Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Uhlová leštička Extol® Industrial 8792500 
(1 400 W, ∅ 180 mm)

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896216 
(0,9 kW; max. 1,0 kW)

 y Štartovací príkon: 542 W
 y Prevádzkový príkon pri intenzívnom zaťažení: 842 W

TEPELNÉ NÁRADIE Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Zváračka na plastové rúrky Extol® Craft 419311 
(1 800 W)

Elektrocentrála Heron® 8896411 
(2,0 kW; max. 2,3 kW)

Teplovzdušná pištoľ  
(2 000 W)

Elektrocentrála Heron® 8896411 
(2,0 kW; max. 2,3 kW)

Tabuľka 4 (pokračovanie)

 • UPOZORNENIE
 y Príkony elektrospotrebičov uvedené v tabuľke 3 a 4 boli 
merané bežným komerčne dostupným wattmetrom 
a uvedená hodnota sa môže líšiť v závislosti od intenzity 
zaťaženia (napr. vyvíjaním tlaku na elektronáradie počas 
práce). Pre orientáciu ilustrujú hodnoty príkonov bežné-
ho predpokladaného používania elektronáradia, ktoré 
je možné aplikovať aj na iné typy elektronáradia (napr. 
hoblíky a ďalšie).

 y Uvedenie konkrétnych modelov elektrocentrál slúži iba 
ako príklad z našej ponuky na ilustráciu elektrického 
výkonu elektrocentrál. Sú však aj iné modely našich 
elektrocentrál alebo iných značiek s rovnakým elek-
trickým výkonom, ktoré je možné použiť. Ak budete 
elektronáradie viac zaťažovať, môže byť nutné použiť 
elektrocentrálu s vyšším elektrickým výkonom, než je 
uvedené. Uvedený požadovaný minimálny elektrický 
výkon elektrocentrál je iba ilustračný a pred zámerom 
použitia určitej elektrocentrály, ktorej elektrický prevád-
zkový výkon je blízky uvádzanému príkonu na používa-
nom elektrospotrebiči, vykonajte meranie wattmetrom 
a prevádzkovú skúšku so vzorkou elektrocentrály podľa 
predpokladaného prevádzkového zaťaženia elektrospo-
trebiča (ak je to možné).

 y Z tabuľky 3 a 4 vyplýva, že elektrocentrála 
HERON® 8896416 s prevádzkovým elektrickým 
výkonom 2,5 kW a max. el. výkonom 2,8 kW je 
úplne dostačujúca na napájanie väčšiny elektro-
spotrebičov vrátane elektronáradia, ako napr. 
uhlovej brúsky, kotúčovej píly, ďalej menej 
výkonných kompresorov, elektrického čerpadla 
a pod., za predpokladu že k tejto elektrocent-
rále bude pripojené iba jedno elektronáradie 
(pozrite prehľad príkonov a použiteľných elek-
trocentrál ďalej v texte).

 y Ak dôjde k prekročeniu prúdovej zaťažiteľnosti isti-
čov (pozrite vypínací prúd ističa Itrips v tabuľke 1), 
dôjde k „vyhodeniu“ tohto ističa (páčka ističa bude 
v dolnej pozícii) a prerušeniu dodávky elektrického 
prúdu spotrebiču, prípadne k zaduseniu motora 
generátora, ak je elektrický výkon alternátora nižší, 
než vypínací prúd ističa. V tomto prípade spotrebič 
odpojte od elektrocentrály a tento spotrebič k elek-
trocentrále už nepripájajte, ale nahraďte ho spotre-
bičom s nižším odberom prúdu (nižším príkonom), 
potom istič späť „nahoďte“.

 y Ak sa začne elektrocentrála počas prevádzky sprá-
vať neštandardne (napr. náhle spomalenie otáčok, 
neštandardný zvuk a pod.), skúste ističom prerušiť 
dodávku prúdu do zásuviek s pripojeným elektro-
spotrebičom a ak sa týmto prejav neštandardnej 
prevádzky elektrocentrály neodstráni, elektro-
centrálu ihneď vypnite prepnutím prevádzko-



















62
SK

3) Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom závisí od 
ističov, ktoré sú špeciálne prispôsobené elektrické-
mu generátoru. Ak je výmena ističov nutná, musia 
sa nahradiť ističmi s identickými parametrami 
a výkonovými charakteristikami.

4) Vzhľadom na veľké mechanické namáhanie sa musia 
používať iba odolné a ohybné káble v gumovej izolá-
cii (spĺňajúce požiadavky normy IEC 60245-4).

5) Ak spĺňa elektrický generátor požiadavky ochrannej 
funkcie „ochrana elektrickým oddelením “ v súlade 
s prílohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnenie 
generátora nie je nutné (pozrite odsek „uzemnenie 
elektrocentrály“).

6) Pri použití predlžovacích káblov alebo mobilných 
distribučných sietí nesmie hodnota odporu pre-
siahnuť 1,5 Ω. Celková dĺžka káblov pri priereze 
vodiča 1,5 mm2 nesmie presiahnuť 60 m. Pri priere-
ze vodiča 2,5 mm2 nesmie dĺžka káblov presiahnuť 
100 m (s výnimkou prípadu, keď generátor spĺňa 
požiadavky ochrannej funkcie „ochrana elektrickým 
oddelením“ v súlade s prílohou B, B.5.2.1.1. EN ISO 
8528-13). Predlžovacie prívody musia byť roztiahnu-
té po celej svojej dĺžke z dôvodu chladenia okoli-
tým vzduchom.

7) Voľba ochranného usporiadania, ktoré musí vyho-
tovené v závislosti od charakteristiky generátora, 
od prevádzkových podmienok a od schémy uzem-
nených spojov určených používateľom. Tieto poky-
ny a návod na použitie musia obsahovať všetky 
informácie potrebné pre používateľa, aby mohol 
správne vykonávať tieto ochranné opatrenia (infor-
mácie o uzemnení, prípustných dĺžkach spojovacích 
káblov, zariadeniach doplnkovej ochrany atď.).

 • VÝSTRAHA
 y Používateľ musí dodržiavať požiadavky predpisov vzťa-
hujúce sa na elektrickú bezpečnosť, ktoré sa vzťahujú na 
miesto, kde sa elektrický generátor používa.

 y Nikdy zariadenie nespúšťajte v uzatvorenom alebo 
v čiastočne uzatvorenom priestore za podmienok 
nedostatočného chladenia a prístupu čerstvého 
vzduchu. Prevádzkovanie elektrocentrály v blíz-
kosti otvorených okien alebo dverí nie je dovolené 
z dôvodu nedokonalého odvodu výfukových plynov. 
Toto platí aj pri používaní elektrocentrály v prieko-
pách, šachtách alebo jamách vonku, kde výfukové 
plyny zaplnia tieto priestory, pretože majú väčšiu 
hustotu ako vzduch, a preto nie sú z týchto pries-
torov dobre odvetrávané. Môže tak dôjsť k otrave 
osoby pracujúcej v týchto priestoroch. Výfukové 
plyny sú jedovaté a obsahujú jedovatý oxid uhoľna-
tý, ktorý ako bezfarebný a nepáchnuci plyn môže 
pri nadýchaní spôsobiť stratu vedomia, prípadne 
aj smrť. 
Bezpečné prevádzkovanie elektrocentrály v uza-
vretých alebo v čiastočne uzavretých priestoroch 
musia posúdiť a schváliť príslušné bezpečnostné 
úrady (protipožiarna ochrana, odvod spalín, hluk 
a pod.), ktoré dokážu posúdiť všetky riziká, stanoviť 
a posúdiť všetky prípustné limitné hodnoty riziko-

vých faktorov, inak nie je prevádzkovanie motora 
v týchto priestoroch dovolené.

 y Benzín je horľavý a jedovatý, vrátane jeho výparov. 
Zabráňte preto kontaktu benzínu s pokožkou, vdy-
chovaniu výparov alebo jeho požitiu. Manipulujte 
s benzínom a tankujte v dobre vetraných priesto-
roch, aby nedošlo k vdychovaniu benzínových výpa-
rov. Používajte pri tom vhodné ochranné pomôcky, 
aby nedošlo k zasiahnutiu pokožky pri prípadnom 
rozliatí.  
Pri manipulácii s benzínom nefajčíte ani nemanipu-
lujte s otvoreným ohňom. Vyvarujte sa kontaktu so 
sálavými zdrojmi tepla. 
Benzín nedopĺňajte za chodu elektrocentrály – pred 
tankovaním vypnite motor a počkajte, kým nebudú 
všetky jej časti vychladnuté. 

 y Ak dôjde k rozliatiu paliva, pred naštartovaním elektro-
centrály je nutné ho vysušiť a výpary odvetrať.

 y Pred začatím prevádzky sa musí obsluha elektrocentrály 
dôkladne oboznámiť so všetkými jej ovládacími prvkami 
a hlavne so spôsobom, ako v núdzovej situácii elektro-
centrálu čo najrýchlejšie vypnúť. 

 y Nenechávajte nikoho obsluhovať elektrocentrálu bez 
predchádzajúceho poučenia. Zabráňte aj tomu, aby 
zariadenie obsluhovala fyzicky či mentálne nespôsobilá 
osoba a osoba indisponovaná vplyvom drog, liekov, 
alkoholu či nadmieru unavená. Zabráňte používaniu 
elektrocentrály deťmi a zaistite, aby sa s elektrocentrá-
lou nehrali.

 y Elektrocentrála a hlavne motor a výfuk sú počas prevádz-
ky aj dlho po vypnutí veľmi horúce a môžu spôsobiť popá-
leniny. Dbajte preto na upozornenia v podobe symbolov 
na stroji. Všetky osoby (najmä deti) aj zvieratá sa preto 
musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia. 

 y Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrými rukami. 
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

 y Pri pobyte v bezprostrednej blízkosti elektrocentrály 
používajte ochranu sluchu, inak môže dôjsť k nevratné-
mu poškodeniu sluchu. 

 y Pri prípadnom požiari elektrocentrály sa nesmie 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 S cieľom zaistiť dostatočné chladenie prevádzkujte 
elektrocentrálu vo vzdialenosti minimálne 1 m od stien 
budov, iných zariadení alebo strojov. Na elektrocentrálu 
nikdy neklaďte žiadne predmety.

 y Elektrocentrála nesmie byť zabudovaná do žiadnych 
konštrukcií.

 y K elektrocentrále nepripájajte iné typy zásuvkových 
konektorov, než vyhovujúce platným normám a pre 
ktoré je elektrocentrála zároveň prispôsobená. V opač-
nom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia elektric-
kým prúdom alebo vznik požiaru. Prívodný (predlžovací) 
kábel použitých spotrebičov musí zodpovedať platným 
normám. Vzhľadom na veľké mechanické namáhanie 
používajte výhradne ohybný gumový kábel.
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XVI. EÚ Vyhlásenie o zhode
Predmety vyhlásenia – modely, identifikácia výrobkov:

Elektrocentrály benzínové

HERON® 8896140 / 8896141
(3,0 kW/max. 3,5 kW)

HERON® 8896145
(7,3 kW/max. 8,2 kW)

HERON® 8896147
(6,0 kW/max. 6,5 kW – 230 V; 7,5 kW/max. 8,2 kW – 400 V)

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

vyhlasuje,  
že vyššie opísané predmety vyhlásenia sú v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: 

2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;
Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Harmonizované normy (vrátane ich pozmeňujúcich príloh, ak existujú),  
ktoré sa použili na posúdenie zhody a na ktorých základe sa zhoda vyhlasuje:

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1:2007 do 22. 2. 2022, potom podľa EN IEC 61000-6-1:2019; 
EN 61000-6-3:2007; EN 61000-3-2:2014 do 1. 3. 2022, potom podľa EN IEC 61000-3-2:2019; 

EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

Kompletizáciu technickej dokumentácie 2006/42 ES, 2000/14 ES vykonal Martin Šenkýř so sídlom na adrese Madal Bal, 
a.s., Priemyselná zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Česká republika.  Technická dokumentácia (2006/42 ES, 2000/14 ES)  

je k dispozícii na vyššie uvedenej adrese spoločnosti Madal Bal a.s. Postup posúdenia zhody (2006/42 ES, 2000/14 ES): 
Overenie jednotlivého zariadenia notifikovanou osobou č.:  

1282 Ente Certificatione Macchine Srl, Via Ca´ Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

EÚ schválenie typu spaľovacích motorov na medzné hodnoty emisií vo výfukových plynoch
podľa (EÚ) 2016/1628 (pozrite štítok na stroji)

Miesto a dátum vydania ES vyhlásenia o zhode: Zlín, 30. 11. 2018

Osoba oprávnená na vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode v mene výrobcu 
(podpis, meno, funkcia): 

   
Martin Šenkýř 

člen predstavenstva spoločnosti výrobcu
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Az áramfejlesztő típusjele 8896140 8896145 8896147

ÁRAMFEJLESZTŐ MOTOR 

Max. teljesítmény / fordulaton 5,5 kW  
(7,4 LE)/4000 f/p 12,6 kW (17 LE)/4000 f/p

Motor típusa benzinmotor, négyütemű, egyhengeres, OHV vezérlés

Gyújtás T.C.I. tranzisztoros gyújtás, érintkezés nélküli

Henger lökettérfogat 224 cm3 460 cm3 460 cm3

Gyújtógyertya NGK BPR6ES vagy ezzel egyenértékű

Motorolaj mennyisége az olajteknőben kb. 600 ml kb. 1 l kb. 1 l

Motorolaj típusa SAE 15W40 SAE 15W40 SAE 15W40

Üzemanyag Ólmozatlan autó benzin (95 vagy 98 oktánszámú benzin)

STANDARD ÖSSZEHASONLÍTÁSI FELTÉTELEK 7)

Környezeti hőmérséklet Tr = 25°C

Légköri nyomás pr 100kPa (~1 atm.)

Relatív páratartalom ∅r 30 %

1. táblázat (folytatás)

1) A névleges feszültség ingadozása azonos az áramszol-
gáltatók által szolgáltatott hálózati feszültség enge-
délyezett ingadozási határértékeivel.

2) A COP típusú elektromos üzemi (névleges) teljesítmény 
olyan teljesítmény, amelyet az áramfejlesztő a gyártó 
által meghatározott körülmények között (ideértve 
a rendszeres karbantartások betartását is) folyama-
tosan le tud adni, konstans terhelést feltételezve. 
A feltüntetett maximális elektromos teljesítményt az 
áramfejlesztő csak rövid ideig tartó terhelés (pl. a csat-
lakoztatott készülék bekapcsolása) esetén biztosítja. Az 
áramfejlesztőt hosszabb ideig csak az üzemi (névleges) 
teljesítménnyel lehet terhelni. Az áramfejlesztő teljes 
teljesítménye az adott tápfeszültségű (230 V 16 A/32 A 
vagy 400 V) aljzatokhoz csatlakoztatott elektromos 
fogyasztók összesített teljesítményfelvétele. 

3) Az áramfejlesztő maximális teljesítménye feletti terhe-
lés esetén nem feltétlenül a kimegszakító kapcsol le, 
előfordulhat, hogy a motor fullad le. Az áramfejlesztő 
elektromos teljesítményét ugyanis a generátor hatá-
rozza meg (nem a kismegszakító terhelhetősége). 

4) G2 teljesítménykarakterisztika osztály: a generátor 
kimeneti feszültségének a karakterisztikája a hagyomá-
nyos elektromos hálózatok karakterisztikájához nagyon 
hasonló. A terhelésben bekövetkezett változásokat 
rövid idejű és elfogadható mértékű feszültség- és frek-
venciaingadozás követi.

5) „A” minőségi osztály: a standard összehasonlítási fel-
tételektől (lásd az 1. táblázatot) eltérő üzemeltetési 
nyomás vagy hőmérséklet esetén a névleges teljesít-
mény nem kisebb, mint a standard összehasonlítási 
feltételeknél megadott névleges teljesítmény 95%-a 
(átszámolás az ISO 3046-1 szerint).

6) AVR rendszer: a kimenő feszültség elektronikus szabá-
lyozása, terhelés esetén nem jelennek meg csúcsfe-
szültségek (csúcsok a szinuszgörbén), amelyek az 
áramfejlesztő meghibásodását okozhatnák.

7) Standard összehasonlítási feltételek: az áramfejlesztők 
névleges paramétereinek (COP névleges teljesítmény, 
üzemanyag-fogyasztás, minőségi osztályok) az össze-
hasonlításához felhasznált környezeti feltételek.
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III. A készülék részei és működtető elemei
 1. ábra. Tételszámok és megnevezések

1) 230 V/16 A aljzat
2) 230 V/16 A aljzatok kismegszakítója
3) 12 V/8,3 A DC egyenfeszültségű aljzat kismegszakító 
4) 12 V/8,3 A DC aljzat (autó akkumulátortöltő)
5) Működtető kapcsoló 
6) Váltakozó feszültség (V), frekvencia (Hz) kijelző,  

üzemóra számláló (H)
7) Műszaki adattáblázat
8) Földelő kapocs

2. ábra. Tételszámok és megnevezések

1) Váltakozó feszültség (V), frekvencia (Hz) kijelző,  
üzemóra számláló (H)

2) 230 V/16 A aljzat
3) 230 V-os aljzatok kismegszakítója
4) 230 V/32 A aljzat
5) Földelő kapocs
6) 12 V/8,3 A DC aljzat (autó akkumulátortöltő)
7) 12 V/8,3 A DC egyenfeszültségű aljzat kismegszakító
8) Műszaki adattáblázat
9) Működtető kapcsoló

3. ábra. Tételszámok és megnevezések

1) Váltakozó feszültség (V), frekvencia (Hz) kijelző,  
üzemóra számláló (H)

2) 230 V/16 A aljzat
3) 230 V/32 A aljzat
4) 400 V-os aljzat
5) Földelő kapocs
6) 400 V-os aljzat kismegszakító
7) 230 V-os aljzatok kismegszakítója
8) 12 V/8,3 A DC aljzat (autó akkumulátortöltő)
9) 12 V/8,3 A DC egyenfeszültségű aljzat kismegszakító
10) Műszaki adattáblázat
11) 230 V és 400 V átkapcsoló
12) Működtető kapcsoló

4. ábra. Tételszámok és megnevezések

1) Lehajtható fogantyú, függőleges helyzetben rögzíthe-
tő az áramfejlesztő mozgatásához

2) Tartályban lévő üzemanyag mennyiségét mutató kijelző
3) Benzintartály
4) Fogantyú kioldó retesz
5) Benzintartály sapka

5. ábra. Tételszámok és megnevezések

1) Lehajtható fogantyú, függőleges helyzetben  
rögzíthető az áramfejlesztő mozgatásához

2) Benzintartály
3) Fogantyú kioldó retesz
4) Tartályban lévő üzemanyag mennyiségét  

mutató kijelző
5) Benzintartály sapka

6. ábra. Tételszámok és megnevezések

1) Légszűrő fedél
2) Légszűrő fedél csat
3) Szivatókar
4) Üzemanyag szelep (üzemanyag adagolás a karburátorba)
5) Indítókötél fogantyú 
6) Gumi kerék

7. ábra. Tételszámok és megnevezések

1) Generátor burkolat
2) Kipufogó

8. ábra. Tételszámok és megnevezések

1) Gyújtógyertya csatlakozó
2) Karburátor
3) Karburátor leeresztő csavar
4) Támasztó láb, gumi talppal

9. ábra. Tételszámok és megnevezések

1) Gyújtógyertya csatlakozó
2) Karburátor
3) Karburátor leeresztő csavar
4) Támasztó láb, gumi talppal
5) Kipufogó

10. ábra. Tételszámok és megnevezések

1) Olaj érzékelő
2) Gyártás éve, hónapja és gyártási száma
3) Leeresztő dugó, a forgattyús házban található olaj  

leeresztéséhez
4) Olajtartály sapka 
5) Akkumulátor
6) Akkumulátor kapocs a vezeték csatlakoztatásához





70
HU

 • FIGYELMEZTETÉS!
      Ne keverjen össze különböző SAE osztályokba 

sorolt olajokat, illetve különböző gyártóktól 
származó olajokat (akkor sem, ha azonos a SEA 
besorolásuk).

A KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET 
TARTOMÁNYOKNAK (°C) MEGFELELŐ SAE 
VISZKOZITÁS OSZTÁLYOK.
      A grafikon (12. ábra) a környezeti hőmérséklettartomá-

nyoknak megfelelően tartalmazza azokat a motorolaj 
viszkozitási osztályokat, amelyeket a SAE 15 W40 olaj 
helyett az áramfejlesztőben használni lehet. 

 y Az olaj mennyiségét az olajtartály záródugó kicsavarozá-
sa után ellenőrizze le a szintmérőn.

      Az olajszint ellenőrzéséhez az áramfejlesztőt állítsa 
vízszintes felületre és a motort legalább 15 perccel az 
ellenőrzés előtt állítsa le. Amennyiben az olajszintet 
a motor leállítása után ellenőrzi le, akkor a rendszerben 
található olaj még nem folyik vissza a tartályba, a leol-
vasás eredménye nem lesz megbízható.

5. Ellenőrizze le a légszűrő állapotát.

      A levegőszűrő állapotát és tisztaságát minden indítás 
előtt ellenőrizze le (az egyéb ellenőrzések és karba-
ntartások leírásait a Tisztítás és karbantartás fejezet 
tartalmazza). Vegye le a levegőszűrő fedelét (13. ábra) 
és ellenőrizze le a levegőszűrő állapotát és tisztaságát, 
sérülésmentességét stb. A levegőszűrőt 50 üze-
móránként (poros környezetben való üzemeltetés 
esetén 10 üzemóránként, vagy még gyakrabban) 
tisztítsa meg (lásd a Tisztítás és karbantartás 
fejezetben leírtakat is). A szűrőbetét sérülése vagy 
elkopása, illetve erős elszennyeződése esetén a szűrő-
betétet cserélje ki (vásároljon eredeti szűrőbetétet). 
A rendelési számokat a konkrét áramfejlesztőkhöz 
a műszaki adatokat tartalmazó 1. táblázatban találja 
meg. Az eltömődött és szennyezett, sérült vagy hiány-
zó levegőszűrő a karburátor meghibásodását okozza. 
Az eltömődött levegő szűrőn keresztül kevesebb 
levegő jut a motorba, a motorban, a gyújtógyertyán és 
a kipufogóban szén és korom rakódik le.

6. A szűrőszitán keresztül töltsön tiszta és friss 
ólmozatlan benzint az üzemanyag tartályba. 

      Az üzemanyagot mindig (a töltőnyílásba behelyezett) 
szitán keresztül öntse be a tartályba. 
A szita kiszűri a benzinben esetleg található szennye-
ződéseket, amelyek eltömhetnék az üzemanyag rend-
szert vagy a karburátort.

 y A benzin erősen gyúlékony és robbanékony anyag. 
A benzin kezelése és betöltése közben ne dohányozzon, 
na használjon nyílt lángot, és előzze 
meg a szikraképződést is (a benzin 
és a benzingőz gyúlékony és robba-

nékony). A működő motorba üzemanyagot betölteni 
tilos. A művelet előtt a motort állítsa le és várja meg 
a motor lehűlését!

 y A benzin egészségre ártalmas anyag. Előzze meg a ben-
zin belélegzését, lenyelését vagy bőrre kerülését. A ben-
zin betöltését csak jól szellőztetett helyen hajtsa végre, 
és használjon egyéni védőfelszereléseket 
(védőkesztyűt és védőszemüveget). A benzin 
a bőrön keresztül is fel tud szívódni a testbe! 
A benzint csak jól szellőztetett helyen töltse 
a tartályba, a benzingőzöket ne lélegezze be.

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A ČSN 65 6500 szabvány szerint, ha a benzint nem 
tárolják légmentesen lezárt tartályban, a benzin 
nincs védve a fénytől, illetve, ha a környezeti hőmér-
séklet kisebb vagy nagyobb 10-20°C-nál, akkor 
a benzin felhasználhatósága csak 3 hónap.  
A benzin párolog, ami azt jelenti, hogy az illó anyagok (leg-
gyúlékonyabb anyagok) elpárolognak a benzinből, illetve 
a változó hőmérsékletek miatt a benzin felveszi a levegő 
páratartalmát (a benzin öregszik), ami problémát okozhat 
a motor indításakor, továbbá csökkenhet a motor telje-
sítménye, valamint a gyertyára és a kipufogó rendszerre 
nagyobb mennyiségben rakódik le a szén és a korom. 

A benzinbe tölthet speciális kondicionáló készít-
ményt is (megköti a benzinben található vizet). 
Ez megkönnyíti a motor indítását, javítja a ben-
zin tulajdonságait, növeli a motor élettartamát 

és csökkenti a szén és korom lerakódásokat. Benzin kondi-
cionáló készítményt benzinkutaknál vásárolhat. 
Tapasztalataink szerint az egyik legjobb ilyen kondicionáló 
készítmény a belga Wynn's márka DRY FUEL nevű terméke. 
A benzin kondicionálót a gyártó használati útmutatója szerint 
használja fel. Tapasztalataink szerint a kondicionáló gyártó 
által megadott mennyiségnél kisebb mennyiség is elegendő 
a benzin feljavításához. Azonban a benzin már a benzinkútnál 
is régi lehet, tehát a „friss” benzint is fel kell javítani. A benzin 
felhasználása előtt hagyja legalább 15-30 percig hatni a kon-
dicionáló anyagot. Ha a kondicionáló anyagot az áramfejle-
sztő benzintartályába önti be, akkor az áramfejlesztőt meg 
kell mozgatni a benzin és a kondicionáló megfelelő összeke-
veredéséhez, továbbá hagyja legalább 15-30 percig hatni 
a kondicionálót a benzinben (a motor indítása előtt).

      Rendszeresen ellenőrizze le a tartályban lévő üzema-
nyag mennyiségét a kijelzőn keresztül.

      A tartályt ne töltse túl, a benzin szintje nem érheti 
el a betöltő nyílás szélét. Ellenkező esetben a benzin 
a gépből kiszivároghat és tüzet okozhat (pl. mozgatás 
vagy szállítás esetén).

      Az áramfejlesztő működése közben a benzint betölteni 
tilos, a benzin betöltése előtt várja meg az áramfejle-
sztő teljes lehűlését.

7. Az üzemanyag szelepet nyissa meg, hogy 
a benzin a karburátorba tudjon folyni. Az 
üzemanyag szelepet az áramfejlesztő keretén 
található címke 1-es jelére fordítsa el.
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      Az indítás előtt várjon egy kis ideig, hogy a benzin be 
tudjon folyni a karburátorba.

8. A szivató kart állítsa  állásba.

9. Az akkumulátor kapcsaihoz csatlakoztassa az 
indító vezetékeket (10. ábra 6-os tétel). A piros 
vezetéket a „+” (plusz), a fekete vezetéket 
a „-” (mínusz) pólushoz csatlakoztassa. A saru 
csavarját húzza meg (a megfelelő érintkezés 
biztosításához). A pólusokra húzza rá a gumi-
sapkát (10. ábra).

 y Az új áramfejlesztőn az akkumulátor nincs bekötve (az 
önlemerülés csökkentése, valamint a szállítási biztonság 
növelése érdekében).

      A bekötés előtt a pólusokról vegye le a műanyag sapkát.

Megjegyzés
 y A kábelek bekötése előtt voltmérővel mérje meg az 
akkumulátor kapocsfeszültségét (nem merült-e le). 
Az alábbi 2. táblázat az akkumulátor töltöttségi állapo-
taihoz tartozó feszültségeket mutatja.

Akkumulátor  
töltöttségi állapota

Akkumulátor  
kapocsfeszültsége

100% 12,90 V ÷ 14,4 V

75% 12,60 V

50% 12,40 V

25% 12,10 V

0% 11,90 V

2. táblázat

 y Az akkumulátort tartsa folyamatosan töltött állapotban. 
A hosszabb ideig lemerült, vagy alacsony töltöttségű 
akkumulátor élettartama rövidebb lesz, nehezebben 
indítja el az áramfejlesztőt, és csökken az akkumulátor 
regenerálhatóságai is (ez olyan intelligens akkumulátor-
töltővel hajtható végre, amely rendelkezik akkumulátor 
regeneráló funkcióval).

Megjegyzés
 y A működő áramfejlesztő a beépített akkumulátort foly-
amatosan tölti (ahogy az autókban is töltődik az akku-
mulátor a motor üzemeltetése közben). Ha az áramfej-
lesztőt hosszabb ideig nem használja, akkor a beépített 
akkumulátor önlemerülése miatt az akkumulátor veszít 
a töltöttségéből (különösen akkor, ha az akkumulátor-
hoz a vezetékek is be vannak kötve).

 y Amennyiben az akkumulátort külső akkumulátortö-
ltővel kívánja feltölteni, akkor javasoljuk intelligens 
mikroprocesszoros akkumulátortöltő használatát 1-2 
A-es töltőárammal (ilyen például az Extol® Craft 417301 
mikroprocesszoros akkumulátortöltő, amelynek a töltőá-
rama 1 A). Az ilyen akkumulátortöltő méri, ellenőrzi és 
vezérli a töltőáramot és az akkumulátor töltöttségét, az 
akkumulátor nem lesz túltöltve (ez fontos a hosszú élet-

tartam és biztonságos üzemeltetés érdekében). A beépí-
tett akkumulátor bizonyos mértékű túltöltése esetén 
az akkumulátor felrobbanhat, mert a túltöltés közben 
keletkező gázok nem tudnak eltávozni a hermetikusan 
lezárt akkumulátorból.

 y A fentiek miatt a zselés akkumulátor kapocsfeszültsége 
nem lépheti túl a 14,4 V-ot (ezt csak a minőségi intelli-
gens mikroprocesszoros akkumulátortöltők biztosítják 
megbízható módon). Az akkumulátor kapacitását figye-
lembe véve (biztonsági okokból), nem javasoljuk olyan 
akkumulátortöltő használatát, amelynek a töltőárama 
2 A-nál nagyobb, mert a nagyobb töltőárammal az akku-
mulátor nem tud megbirkózni, és úgynevezett „fals töl-
tés” effektus jön létre (az akkumulátor nem töltődik fel 
teljesen), és az akkumulátor fel is robbanhat.

 y Az intelligens mikroprocesszoros akkumulátortöltők, 
amelyek impulzus árammal töltik az akkumulátort, hos-
szabb ideig is az akkumulátorhoz lehetnek csatlakoz-
tatva (ha az áramfejlesztőt hosszabb ideig nem kívánja 
használni), mert az akkumulátor teljes feltöltése után 
automatikusan kikapcsolják a töltést, és csak akkor kap-
csolnak be ismét, ha az akkumulátor kapocsfeszültsége 
bizonyos érték alá süllyed. 

 y Amennyiben az akkumulátort nem automatikus vezér-
lésű akkumulátortöltőről tölti fel, akkor a töltés közben 
többször is meg kell mérni az akkumulátor kapocsfe-
szültségét, amely nem lehet több 14,4 V-nál (a mérés 
előtt a töltőkábeleket szerelje le az akkumulátorról).

 y Ha az áramfejlesztőt hosszabb ideig nem kívánja 
használni, akkor az akkumulátor kapcsairól vegye le 
a vezetékeket, ezzel minimalizálhatja a természetes 
önlemerülés folyamatát, továbbá az akkumulátor élet-
tartamának a megőrzése érdekében néhány havonta 
töltse fel az akkumulátort.

 y Az ólomakkumulátorokról sok hasznos információt talál 
„Az ólomakkumulátorok világa - kézikönyv”-ben. A kézi-
könyvet a HERON® honlapjáról töltheti le, a megvásá-
rolt áramfejlesztő gyártási számának a megadása után 
(illetve a vevőszolgálatunktól és kérheti a kézikönyv 
megküldését).
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V. Az áramfejlesztő  
indítása

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A bekapcsolás előtt ellenőrizze le az áramfejlesztőt, 
azon nem lehet sérülés (lógó vezeték, tömítetlenség, 
szivárgás, hiányzó védelmi eszközök és alkatrészek 
stb.). Az elektromos készülékek csatlakoztatása előtt 
ellenőrizze le a fogyasztó állapotát és használhatóságát. 
Ezzel megelőzheti a sérüléseket és áramütéseket, vagy 
a készülékek és az áramfejlesztő meghibásodásait.

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y Az áramfejlesztő indítása előtt az aljzatokból húzza 
ki a csatlakoztatott elektromos fogyasztókat, vagy 
azokat a főkapcsolóikkal kapcsolja le. 

ELEKTROMOS INDÍTÁS

      A működtető kapcsolót billentse START állásba 
(a kapcsoló II. jelű helyzete, 14A. ábra) és rövid 
ideig tartsa ebben a helyzetben (a motor indí-
tásához). A motor beindulása után a kapcsolót 
engedje el.

MANUÁLIS INDÍTÁS 

      A működtető kapcsolót billentse „I” állásba, 
majd indítókötelet kissé húzza ki, majd hirte-
len rántsa meg (14B. ábra). 

 y Amennyiben az áramfejlesztő motorja nem indul be, 
akkor az indítókötél fogantyúját lassan engedje vissza ala-
phelyzetbe, majd próbálja meg ismét beindítani a motor.

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A kihúzott indítókötél fogantyúját lassan engedje 
vissza alaphelyzetbe (ne engedje el). Az indítókötél 
elengedése a kötél hirtelen berántása miatt sérülést 
okozhat az indító egységben!

      A motor elindulása után a szivatókart lassan 

nyomja vissza  állásba.

 y Amennyiben a szivató alaphelyzetbe való visszaállítása 
közben azt észleli, hogy a motor lefulladni készül, akkor 
a szivatót gyorsan húzza ki, várjon egy kicsit, majd las-
san tolja vissza a szivatót az alaphelyzetbe (az áramfejle-
sztő folyamatos üzemeltetéséhez).

 y A meleg motorú áramfejlesztő újbóli indítása során 
nem feltétlenül kell a szivatókart indítás állásba állítani. 
Gyakorlati tapasztalatokkal állapítsa meg, hogy a meleg 
motorú áramfejlesztőt el lehet-e indítani a szivatókar 
folyamatos üzemetetés állásában is.

 • FIGYELMEZTETÉS! 
 y Ha a használat közben szokatlan jelenséget észlel: zaj, 
rezgés stb. akkor a készüléket azonnal kapcsolja le és 
próbálja megállapítani és megszüntetni a jelenség okát. 
Amennyiben a jelenség a készülék hibájára utal, akkor 
a készüléket HERON® márkaszervizben javíttassa meg (a 
HERON® szervizek jegyzékét az útmutató elején feltün-
tetett honlapon találja meg). Az áramfejlesztő javítását 
az eladó üzletben vagy a márkaszervizben rendelje meg.
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VI. Az elektromos  
fogyasztók bekötése és 
az áramfejlesztők  
terhelhetősége

 y Az áramfejlesztők 230 V~50 Hz aljzataihoz a normál 
elektromos hálózathoz csatlakoztatható készülékeket és 
fogyasztókat lehet bekötni.

 y A 400 V~50 Hz-es aljzatokhoz olyan elektromos 
fogyasztókat lehet csatlakoztatni, amelyeknek a tápfe-
szültsége 380-400 V~50 Hz.

 y Az elektromos fogyasztóra csak villanyszerelő 
szakember szerelhet fel 32 A/230 V (kék) vagy 
400 V (piros) csatlakozódugót!

 y A Heron® 8896147 típusú áramfejlesztőn egyi-
dejűleg csak a 400 V-os vagy a 230 V-os aljzaton van 
feszültség (együtt nem). A 230 V-os tápfeszültségű 
elektromos fogyasztót csatlakoztassa a 16 A vagy 
32 A-es aljzathoz, majd a kapcsolót (3. ábra, 11-es 
tétel) kapcsolja 230 V állásba. A 400 V-os tápfeszült-
ségű elektromos fogyasztót csatlakoztassa a 400 
V-os aljzathoz, majd a kapcsolót (3. ábra, 11-es tétel) 
kapcsolja 400 V állásba.

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A működő áramfejlesztőt ne mozgassa és ne tolja 
másik helyre. A mozgatás előtt az áramfejlesztőt 
kapcsolja le.

      Az elektromos fogyasztók csatlakoztatásához 
az alábbi feltételeket tartsa be (ellenkező eset-
ben a fogyasztó vagy az áramfejlesztő meghi-
básodhat).

      A csatlakoztatott fogyasztók együttes teljesít-
ményfelvétele nem haladhatja meg az áram-
fejlesztő névleges (üzemi) teljesítményét. Az 
elektromos fogyasztók névleges teljesítmény-
felvételét hagyományos teljesítménymérővel 
(wattmérővel) lehet meghatározni. Az áramfej-
lesztő teljes teljesítménye az adott tápfeszült-
ségű (230 V 16 A/32 A vagy 400 V) aljzatokhoz 
csatlakoztatott elektromos fogyasztók összesí-
tett teljesítményfelvétele.

      A 16 A/230 V aljzatokhoz nem szabad 3,5 kW-ot 
meghaladó teljesítményfelvételű elektromos 
fogyasztókat csatlakoztatni.

      A csatlakoztatott elektromos fogyasztókat 
egymás után kapcsolja be (nem egyszerre), 
különösen akkor, ha az elektromos fogyasztók 
összesített teljesítményfelvétele megközelíti 
az áramfejlesztő névleges teljesítményét. A hir-
telen teljesítményfelvétel (csúcsáram) feszült-
ségingadozást és az áramfejlesztő meghibáso-
dását okozhatja.

      Az érzékeny elektronikai készülékeket, pl. 
számítógépet, tévét, irodatechnikát stb. túlfe-
szültség védelmen keresztül csatlakoztassa az 
áramfejlesztőhöz. Elektromos szaküzletekben 
lehet túlfeszültség védelemmel szerelt hossza-
bbító vezetékeket vásárolni. 

      Az áramfejlesztőhöz ne csatlakoztasson egy-
idejűleg érzékeny elektronikai készülékeket, 
pl. számítógépet, tévét, irodatechnikát stb. 
valamint villanymotoros készülékeket, mert 
a villanymotor (pl. elektromos kéziszerszám) 
indító karakterisztikája esetleg csúcsárammal 
terheli meg az áramfejlesztőt, amely a feszült-
ségingadozás miatt az érzékeny készülékek 
meghibásodását okozhatja. 

      Ha az áramfejlesztőt (pl. hosszabb áramkima-
radás miatt) pót áramforrásként TN-C-S (TN-C) 
hálózathoz kívánja csatlakoztatni, és árammal 
kívánja ellátni a villanyóra utáni elektromos 
hálózathoz csatlakoztatott elektromos készülé-
keket, akkor az áramfejlesztő és a hálózat 
csatlakoztatását csak villanyszerelő szakember 
hajthatja végre (aki tisztában van a TN-C-S 
(TN-C) és az IT hálózatok üzemeltetésével és 
biztonsági előírásaival). Az áramfejlesztőt csak 
a TN-C-S (TN-C) hálózatba beépített túlfeszült-
ség védelmen keresztül szabad a TN-C-S (TN-C) 
hálózathoz csatlakoztatni. Az áramfejlesztő 
szakszerűtlen bekötése miatt keletkezett káro-
kért a berendezés gyártója semmilyen felelős-
séget sem vállal.

AZ ELEKTROMOS FOGYASZTÓK 
TELJESÍTMÉNYFELVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
INFORMÁCIÓK

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A villanymotoros elektromos fogyasztókon általában 
a villanymotor maximális teljesítményfelvétele (vagyis 
a készüléktől elvárt „ legnagyobb teljesítmény”) van fel-
tüntetve. Ez a teljesítményfelvétel azonban nem azonos 
a normál üzemeltetés közbeni teljesítményfelvétellel. 
A villanymotor nagyobb terheléséhez nagyobb teljesít-
ményfelvétel tartozik. 
Az elektromos kéziszerszámokba épített villanymotorok 
indításakor indítási teljesítményfelvétellel kell számolni, 
amely azonban általában nem éri el a készülék címkéjén 
megadott maximális teljesítményfelvételt (kivételes 
esetekben az indítási teljesítményfelvétel legfeljebb 
30 %-kal haladja meg a normál teljesítményfelvétel 
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értékét). Tehát az elektromos kéziszerszámok működte-
tése közben a teljesítményfelvétel nem éri el a címkén 
megadott értéket. A 3. és az 4. táblázatban tájékoztató 
jelleggel feltüntettük néhány elektromos kéziszerszám 
indítási és normál üzemeltetési teljesítményfelvételét, 
valamint az üzemeltetésükhöz szükséges minimális 
áramfejlesztői teljesítményt. 

 y A 4. táblázatban feltüntettünk néhány légtartályos kom-
presszort, valamint nagynyomású és nagyobb teljesít-
ményű mosót, továbbá régebbi gyártású villanymotoros 
szerszámot (lásd az adott készülék termékcímkéjén 
szereplő gyártási adatokat), mivel ezek üzemeltetéséhez 
általában 1 – 2 kW teljesítménnyel nagyobb teljesít-
ményű áramfejlesztőket kell használni, mint amekkora 
teljesítményfelvétel az adott elektromos készülék ter-
mékcímkéjén szerepel. A nagyobb teljesítményű áram-
fejlesztők a rövid ideig tartó (az indításkor keletkező) 
csúcsáramokkal is megbirkóznak.

 y Amennyiben az áramfejlesztőhöz hőfejlesztő elektro-
mos fogyasztókészüléket csatlakoztat, és a teljesítmény-
felvétel megközelíti az áramfejlesztő üzemi teljesítmé-
nyét, akkor az áramfejlesztő nem fogja elérni a feltün-
tetett üzemi teljesítményét. Például egy szabályozható 
hőmérsékletű forrólevegős pisztoly csatlakoztatása 
esetén a pisztoly teljesítményfelvétele egy másodperc 
alatt meghaladhatja a 300 W-ot is (ez a jelenség akkor 
is előfordul, ha a forrólevegős pisztoly a hagyományos 
elektromos hálózathoz van csatlakoztatva). Ilyen gyors 
teljesítményfelvétel változásra az áramfejlesztő nem tud 
reagálni (ha a teljesítményfelvétel megközelíti az áram-
fejlesztő üzemi teljesítményét), az áramfejlesztő üzemi 
teljesítménye csökkenni fog. Hőmérséklet szabályozó 
nélküli forrólevegős pisztoly esetében a teljesítményfel-
vétel stabil, a fenti jelenség ennél nem fog előfordulni.

 y Az áramfejlesztő kiválasztása során számolni kell 
a működtetni kívánt elektromos kéziszerszám tel-
jesítményfelvételével, az adott készülék típusával 
és kivitelével (pl. légtartályos kompresszor stb.), 
valamint az áramfejlesztőhöz még csatolni kívánt 
egyéb elektromos eszközök teljesítményfelvéte-
lével is. A teljesítményfelvételeket össze kell adni. 
Amennyiben az elektromos fogyasztó (pl. kéziszer-
szám) teljesítményfelvétele megközelíti az áram-
fejlesztő teljesítményét, akkor a használhatóságot 
nagy mértékben befolyásolja a készülék indítási 
áramfelfutása, vagyis a lágyindítás funkció (SOFT 
START). Ez a funkció a villanymotort lassabban fut-
tatja fel az üzemi fordulatszámra, és gondoskodik 
arról, hogy ne legyen nagy az indítási csúcsáram (így 
az ilyen áramfejlesztő is használható lesz a készülék 
tápellátásához).

 y Az áramfejlesztő megvásárlása vagy kiválasztá-
sa előtt az áramfejlesztőről üzemeltetni kívánt 
elektromos fogyasztókon hajtson végre ellenőrző 
mérést wattmérővel. Mérje meg a teljesítmény-
felvételt indításkor és üzem közben (lásd a 3. és 4. 
táblázatot). Az elektromos fogyasztókat elektromos 
hálózathoz csatlakoztassa. Ha lehetséges, akkor az 
elektromos fogyasztót próbálja meg üzemeltetni 
az adott áramfejlesztőről is, mivel a wattmérő nem 
minden esetben tudja az indítási teljesítményfel-

vételt megmérni (a csúcsáram egy másodpercnél 
rövidebb ideig tart).

 y A 3. táblázat áttekintést nyújt a 115 - 230 mm átmérőjű 
tárcsákkal szerelt sarokcsiszolók teljesítményfelvételéről, 
meghatározott szerszámok használatával, meghatározott 
felhasználásokhoz, valamint tartalmazza az áramfejle-
sztőktől elvárt minimális elektromos teljesítményt is. 

Megjegyzés
 y A 3. és 4. táblázatban hivatkozunk a HERON® 8896216 és 
a HERON® 8896217 áramfejlesztőkre is (annak ellenére, 
hogy ezeket már nem forgalmazzuk). Csak azért vannak 
feltüntetve, mert ezeken is végrehajtottuk a feltüntetett 
teszteket. Ezek a régebbi áramfejlesztők az alábbiakban 
feltüntetett okok miatt nem összehasonlíthatók az újabb 
HERON® 8896218 és HERON® 8896219 áramfejlesztőkkel. 
Az új HERON® 8896218 (900 W / max. 1100 W) áramfej-
lesztőbe jobb minőségű elektronika van beépítve, mint 
a HERON® 8896216 áramfejlesztőbe, valamint jobban 
megbirkózik a teljes üzemi teljesítményhez tartozó ter-
heléssel, mint a HERON® 8896216 áramfejlesztő. Az új 
HERON® 8896219 (1850 W / max. 2000 W) áramfejlesztő 
üzemi elektromos teljesítménye nagyobb, mint a régi 
HERON® 8896217 (1 600 W / max. 2000 W) áramfejle-
sztőé. A HERON® 8896216 és a HERON® 8896217 digitális 
áramfejlesztők adatai elsősorban az adott terheléshez 
kapcsolódó minimális elektromos teljesítmény megha-
tározását segítik.
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SAROKCSISZOLÓ
EXTOL® 
PREMIUM 
8892021

EXTOL®  
CRAFT  
403126

EXTOL® 
INDUSTRIAL 
8792014

EXTOL® 
PREMIUM 
8892018

EXTOL® 
PREMIUM 
8892020

Feltüntetett teljesítményfelvétel 
Tárcsa átmérő 
SOFT START funkció: IGEN × NEM

750 W 
∅ 115 mm 
NEM

900 W 
∅ 125 m 
NEM

1400 W 
∅ 125 mm 
IGEN

1200 W 
∅ 150 mm 
NEM

2350 W 
∅  230 mm  
IGEN

Tápellátás hálózatról Indítási teljesítményfelvétel betétszerszámmal, terhelés nélkül

Csiszoló tárcsa 839 W 635 W 726 W 1006 W 1470 W

Gyémánt vágótárcsa 818 W 565 W 667 W 820-1142 W 1436 W

Csésze copf-drótkefe 716 W 602 W 688 W 945 W 1236 W

Tápellátás hálózatról Üzemi teljesítményfelvétel betétszerszámmal, terhelés nélkül

Csiszoló tárcsa 445 W 484 W 550 W 590 W 1021 W

Gyémánt vágótárcsa 425 W 467 W 518 W 590 W 908 W

Csésze copf-drótkefe 434 W 560 W 548 W 586 W 1110 W

Tápellátás hálózatról Üzemi teljesítményfelvétel betétszerszámmal

Csiszolótárcsa acél csiszolása 670 W 902 W 947 W 913 W 1902 W

Gyémánt vágótárcsa - kő vágása 590 W 721 W 670 W 720 W 1300 W

Csésze copf-drótkefe - aszfalt csiszolása 957 W 1200 W 1258 W 854-1000 W 1530 W

Tápellátás Heron®8896216 digitális  
áramfejlesztőről (0,9 kW; max. 1,0 kW) Kéziszerszám csatlakoztathatósága

Csiszolótárcsa acél csiszolása IGEN NEM NEM NEM NEM

Gyémánt vágótárcsa - kő vágása IGEN IGEN IGEN NEM NEM

Csésze copf-dróttárcsa - aszfalt csiszolása IGEN 1), 2)/
NEM 3)

IGEN 1), 2)/
NEM 3) NEM NEM NEM

Tápellátás Heron®8896217 digitális  
áramfejlesztőről (1,6 kW; max. 2,0 kW) Kéziszerszám csatlakoztathatósága

Csiszolótárcsa acél csiszolása IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN

Gyémánt vágótárcsa - kő vágása IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN

Csésze copf-dróttárcsa - aszfalt csiszolása IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN

Tápellátás Heron®8896411 digitális  
áramfejlesztőről (2,0 kW; max. 2,3 kW) Kéziszerszám csatlakoztathatósága

A fenti betétszerszámok használatával IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN

3. táblázat
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SAROKCSISZOLÓ BETÉTSZERSZÁMOK SPECIFIKÁCIÓJA

Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892021

Csiszolótárcsa: Ø 115 mm, vastagság 6,6 mm, 144 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 115 mm, 102 g

1) Csésze copf-drótkefe: Ø 65 mm, 196 g
2) Fém csiszolása normál terheléssel: igen
3) Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

Sarokcsiszoló Extol® Craft 403126

Csiszolótárcsa: Ø 125 mm, vastagság 6,6 mm, 172 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 125 mm, 120 g

1) Csésze copf-drótkefe: Ø 65 mm, 196 g
2) Fém csiszolása normál terheléssel: igen
3) Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

Sarokcsiszoló Extol® Industrial 8792014

Csiszolótárcsa: Ø 125 mm, vastagság 6,6 mm, 172 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 125 mm, 120 g

Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892018

Csiszolótárcsa: Ø 150 mm, vastagság 6,6 mm, 242 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 150 mm, 194 g

Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892020

Drótkefe: Ø 10 cm, ford. 7000 f/p, 860 g
Gyémánt tárcsa: Ø 230 mm, 546 g

Csiszolótárcsa: Ø 230 mm, vastagság 6 mm, 566 g

3. táblázat (folytatás)
 y Az intenzív teljesítményfelvétel illusztrálásához csésze 
drótkefével történő aszfalt csiszolást választottunk, mivel 
a nagyobb súrlódás miatt nagyobb a teljesítményfelvétel is.

 y A 3. táblázat adatainak a meghatározásához, valamint 
a nagyobb sarokcsiszolókkal való összehasonlítás 
céljából, az Extol® Premium 8892021 és az Extol® Craft 
403126 sarokcsiszolókba 85 mm átmérőjű csésze copf-

-drótkefét fogtunk be, amely azonban ezekhez a sarokcsi-
szolókhoz túl nehéz, és amelyet ezekben a sarokcsiszoló-
kban nem szabad használni (tönkreteszi a sarokcsiszolót). 
Ezekbe a sarokcsiszolókban legfeljebb 65 mm átmérőjű 
csésze drótkeféket lehet befogni és használni.

 y A 4. táblázat konkrét elektromos kéziszerszámok teljesít-
ményfelvételeit tartalmazza.

EGYÉB ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK ÁTTEKINTÉSE, VALAMINT A KÉZISZERSZÁMOK 
HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS ÁRAMFEJLESZTŐI TELJESÍTMÉNY

KOMPRESSZOROK Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Kéthengeres Extol® Craft 418211 kompresszor 
(2 200 W, 50 l-es légtartállyal)

Áramfejlesztő Heron® 8896413  
(5,0 kW; max. 5,5 kW)

 y Indítási teljesítményfelvétel és áram: 2800 W; 12,3 A
 y Teljesítményfelvétel a légtartály feltöltéséhez, 3 bar nyomásnál: 1900 W
 y Teljesítményfelvétel a légtartály feltöltéséhez, 8 bar nyomásnál: 2270 W
 y Csiszolás pneumatikus excenteres csiszolóval 2200 W  

(egyenlő nyomás 4 bar)

 y A Heron®8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW) áramfejlesztő nem 
használható

Egyhengeres Extol® Craft 418210 kompresszor 
(1500 W, 50 l-es légtartállyal)

Áramfejlesztő Heron® 8896416 
(2,5 kW; max. 2,8 kW)

 y A Heron®8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW) áramfejlesztő nem használható

Olajmentes kompresszor Extol® Craft 418101 
(1 100 W)

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217  
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

NAGYNYOMÁSÚ VIZES TISZTÍTÓ Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Nagynyomású vizes tisztító Extol® Premium 8895200
(1800 W, max. 140 bar)

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217  
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

 y Indítási / üzemi teljesítményfelvétel: 1630 W/1500 W

Nagynyomású vizes tisztító Extol® Industrial 8795200
(3000 W, max. 180 bar)

Áramfejlesztő Heron® 8896413  
(5,0 kW; max. 5,5 kW)

 y Indítási / üzemi teljesítményfelvétel: 2650 W/2550 W
 y A Heron®8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW) áramfejlesztő nem 

használható

4. táblázat
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GÉRFŰRÉSZ ÉS KÖRFŰRÉSZ Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Körfűrész Extol® Premium 8893003 
(1 200 W, ∅ 185 mm)

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217  
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

 y Indítási teljesítményfelvétel fűrésztárcsával: 1524 W
 y Üzemi teljesítményfelvétel fűrésztárcsával, terhelés nélkül: 630 W
 y Üzemi teljesítményfelvétel fa fűrészelésekor: 809 W

Gérfűrész Extol® Craft 405425 
(1 800 W, ∅ 250 mm)

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217  
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

 y Indítási teljesítményfelvétel fűrésztárcsával: 1396 W
 y Üzemi teljesítményfelvétel fűrésztárcsával, terhelés nélkül: 1132 W
 y Üzemi teljesítményfelvétel fa fűrészelésekor: 1420 W

POLÍROZÓ Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Sarok polírozó Extol® Industrial 8792500 
(1 400 W, ∅ 180 mm)

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896216  
(0,9 kW; max. 1,0 kW)

 y Indítási teljesítményfelvétel 542 W
 y Üzemi teljesítményfelvétel intenzív terheléssel: 842 W

HŐFEJLESZTŐ KÉZISZERSZÁMOK Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Műanyagcső hegesztő Extol® Craft 419311 
(1 800 W)

Áramfejlesztő Heron® 8896411  
(2,0 kW; max. 2,3 kW)

Forrólevegős pisztoly (2000 W) Áramfejlesztő Heron® 8896411  
(2,0 kW; max. 2,3 kW)

4. táblázat (folytatás)

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A 3. és 4. táblázatban található kéziszerszám teljesítmé-
nyfelvételeket hagyományos wattmérővel mértük, az 
itt feltüntetett érték csak tájékoztató jellegű. A készülék 
használati intenzitásától függően a tényleges teljesít-
ményfelvétel ettől eltérhet (pl. a betétszerszám mun-
kadarabra nyomásával). A feltüntetett értékeket más 
elektromos kéziszerszámok feltételezett teljesítményfel-
vételéhez is alkalmazni lehet (pl. gyalugép).

 y Az áramfejlesztők feltüntetése csak példa arra, hogy 
milyen elektromos teljesítményt állítanak elő az egyes 
áramfejlesztők. Az adatokat összehasonlításhoz is fel 
lehet használni, például a kínálatunkban szereplő egyéb 
áramfejlesztőkkel, vagy más márkájú áramfejlesztők-
kel való összevetéshez. Előfordulhat, hogy a nagyobb 
szerszámterhelésekhez nagyobb teljesítményű áram-
fejlesztőre lesz szüksége. A minimálisan szükséges 
áramfejlesztői teljesítmény csak tájékoztató jellegű adat, 
ezért az elektromos kéziszerszámok és berendezések 
áramfejlesztőről történő üzemeltetése előtt vesse össze 
az elektromos fogyasztó paramétereit az áramfejlesztő 
által előállított teljesítménnyel és terhelhetőséggel. Az 
elektromos készülékek működtetéséhez olyan áramfej-
lesztőt válasszon, amely biztonsággal tudja szolgáltatni 
a szükséges üzemi és indítási teljesítményt.

 y A 3. és a 4. táblázatból kitűnik, hogy a 2,5 kW 
üzemi teljesítményű (max. 2,8 kW elektromos 
teljesítményű) HERON® 8896416 áramfejlesztő 
elegendő a legtöbb hagyományos kéziszerszám 
(pl. sarokcsiszoló, körfűrész, kisebb teljesítmé-
nyű kompresszor stb.) tápellátásához, amenny-
iben az áramfejlesztőhöz csak egy elektromos 
kéziszerszámot csatlakoztat (a teljesítményfel-
vételeket és felhasználásokat lásd az adott szer-
szám használati útmutatójában).

 y Amennyiben a kismegszakítón átfolyó áram megha-
ladja a kismegszakító kikapcsolási áramát (lásd az 
1. táblázatban az „Itrips” kapcsoló áram értéket), 
akkor a kismegszakító lekapcsol (a kapcsoló kar 
alsó állásba kapcsol), megszűnik az elektromos 
fogyasztó árammal való ellátása, illetve az áramfej-
lesztő motorja is lefulladhat (ha a generátor elek-
tromos teljesítménye kisebb, mint kismegszakító 
lekapcsolási árama). A problémát okozó elektromos 
fogyasztót válassza le az áramfejlesztőről, és csak 
kisebb áramfelvételű (kisebb teljesítményfelvételű) 
készüléket csatlakoztasson az áramfejlesztőhöz 
(majd kapcsolja be a kismegszakítót).

 y Amennyiben az áramfejlesztő az üzemeltetés során 
nem működik megfelelően (pl. hirtelen leesik a for-
dulatszáma, furcsa hangokat hallani stb.), akkor 
az áramfejlesztőhöz csatlakoztatott elektromos 
fogyasztók áramellátását a kismegszakító lekapc-
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szerint az üzemeltetési útmutatóban fel kell hívni 
a felhasználó figyelmét az üzemeltetési eltérésekre.

3) Az áramütés elleni védelemről az áramfejlesztőbe 
épített kismegszakítók gondoskodnak, ezek a kis-
megszakítók megfelelnek az áramfejlesztő speci-
fikus követelményeinek. A kismegszakítók cseréje 
esetén, csak az eredetivel azonos kismegszakítót 
szabad beépíteni.

4) A jelentős mechanikai terhelések miatt csak gumi 
bevonatú (az IEC 60245-4 szabvány előírásainak 
megfelelő) hajlékony vezetékeket szabad csatlakoz-
tatni az áramfejlesztőhöz.

5) Amennyiben az áramfejlesztő védelme megfelel „az 
elektromos leválasztás” szerinti védelemnek, akkor 
az áramfejlesztőt az EN ISO 8528-13 szabvány B; 
B.5.2.1.1 melléklete szerint nem kell leföldelni (lásd 
a földeléssel foglalkozó fejezetet).

6) A csatlakoztatott hosszabbító vezeték vagy a mobil 
áramellátó hálózat ellenállása nem lehet nagyobb 
1,5 Ω-nál. 1,5 mm2 vezető keresztmetszet esetén 
a vezeték hossza nem lehet 60 m-nél több. 2,5 mm2 
vezető keresztmetszet esetén a vezeték hossza nem 
lehet 100 m-nél több (kivéve, ha az áramfejlesztő 
megfelel az EN ISO 8528-13 szabvány B (B.5.2.1.1.) 
mellékletében található elektromos leválasztási 
védelemre vonatkozó követelményeknek). A hos-
szabbító vezetéket mindig szét kell teríteni, hogy 
biztosított legyen a vezeték megfelelő hűtése.

7) Az érintésvédelmi rendszer kialakítását az áram-
fejlesztő jellemzői, az üzemeltetési feltételek, 
valamint a földelési módszerek figyelembe vételé-
vel a felhasználó köteles létrehozni. A fenti intéz-
kedéseknek, valamint a használati útmutatónak 
együttesen tartalmaznia kell az összes információt 
az áramfejlesztő biztonságos üzemeltetéséhez (föl-
delési információk, megengedett vezeték hosszúsá-
gok, kiegészítő védelem, stb.).

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A felhasználó köteles betartani az áramfejlesztő üzemel-
tetésének az országában előírt specifikus érintésvédelmi 
előírásokat is.

 y A berendezést zárt helyen, illetve ahol nem bizto-
sítható a megfelelő hűtés vagy a friss levegő után-
pótlása, üzemeltetni tilos. Az áramfejlesztőt nem 
szabad nyitott ablak vagy ajtó mellett üzemeltetni, 
mert ez nem elegendő a kipufogó gázok biztonságos 
elvezetéséhez. Ez vonatkozik az áramfejlesztő árko-
kban, bányákban, vagy üregekben és csatornákban 
való üzemeltetésére is, ahol a kipufogó gáz kitölthe-
ti a zárt teret. A kipufogó gáz nehezebb a levegőnél. 
A zárt helyen dolgozókat mérgezés (fulladás) érheti. 
A berendezésből eltávozó kipufogó gáz mérgező, 
szén-monoxidot is tartalmaz. A szén-monoxid szín-
telen és szagtalan gáz, amely eszméletvesztést, ros-
szabb esetben halálos fulladást okozhat. 
Az áramfejlesztő részben zárt helyen való üzemel-
tetését csak megfelelő kompetenciával rendelkező 
hatóság engedélyezheti, amely képes felmérni az 

összes kockázatot (tűz, égéstermék elvezetése, 
zaj stb.), és amely meg tudja határozni a kockázati 
tényezők határértékeit és a szükséges intézkedése-
ket. Ezek nélkül az áramfejlesztő 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 üze-
manyag betöltése során használjon egyéni védőfel-
szereléseket (pl. védőkesztyű).  
Az üzemanyagok kezelése során dohányozni és nyílt 
lángot használni szigorúan tilos! A készüléket védje 
a sugárzó hőtől is. 
Az üzemelő készülékbe üzemanyagot betölteni 
tilos. A művelet előtt a motort állítsa le és várja meg 
a motor teljes lehűlését. 

 y Amennyiben az üzemanyag véletlenül kifolyik, akkor azt 
még az áramfejlesztő bekapcsolása előtt törölje fel.

 y A berendezés használatba vétele előtt az üzemeltető 
ismerkedjen meg a berendezés működtetésével és 
működtető elemeivel, illetve legyen tisztában azzal, 
hogyan kell vészhelyzet esetén az áramfejlesztőt a lehe-
tő leggyorsabban leállítani. 

 y Az áramfejlesztőt 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. Az áramfejlesztőt 
gyerekek nem üzemeltethetik, ügyeljen arra is, hogy az 
áramfejlesztővel a gyerekek ne tudjanak játszani.

 y Az áramfejlesztő (mindenekelőtt a kipufogó) az üze-
meltetés 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 háziálla-
tok) nem tartózkodhatnak a berendezés közelében. 

 y Az áramfejlesztőhöz ne nyúljon nedves kézzel. Áramütés 
veszélye!

 y Az áramfejlesztő közvetlen környezetében használjon 
fülvédőt (az erős és hosszan tartó zaj halláskárosodást 
okozhat). 

 y Tűz esetén az áramfejlesztőt nem szabad vízzel oltani, az 
áramfejlesztőt csak elektromos berendezések oltásához 
ajánlott tűzoltó készülékkel szabad oltani.

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

 y A megfelelő hűtés érdekében, az áramfejlesztőt lega-
lább 1 méterre állítsa fel a faltól vagy más tárgytól, 
illetve egyéb berendezéstől. Az áramfejlesztőre ne hely-
ezzen semmilyen tárgyat sem.

 y Az áramfejlesztőt nem lehet más berendezésbe beépíteni.
 y Az áramfejlesztőhöz ne csatlakoztasson nem szabvány-
os, és a berendezésen található aljzattól eltérő csatlako-
zódugókat. A fenti utasítások be nem tartása áramütést 
vagy tüzet okozhat. Az áramfejlesztőhöz csak az előí-
rásoknak minden szempontból megfelelő vezetékeket 
(csatlakozódugókat és hosszabbítókat) szabad csatla-
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XVI. EU Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat tárgya, modell vagy típus, termékazonosító:

Benzinmotoros áramfejlesztő

HERON® 8896140 / 8896141
(3,0 kW/max. 3,5 kW)

HERON® 8896145
(7,3 kW/max. 8,2 kW)

HERON® 8896147
(6,0 kW/max. 6,5 kW- 230 V; 7,5 kW/max. 8,2 kW-400 V)

Gyártó: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

kijelenti,  
hogy a fent megnevezett termékek megfelelnek az Európai Unió harmonizáló rendeletek és irányelvek előírásainak: 

2006/42/EK; 2011/65/EU; 2014/30/EU; 2000/14/EK; 2016/1628/EU.
A jelen nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Harmonizáló szabványok (és módosító mellékleteik, ha ilyenek vannak), amelyeket a megfelelőség nyilatkozat 
kiállításához felhasználtunk, és amelyek alapján a megfelelőségi nyilatkozatot kiállítottuk:

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1:2007 2022.2.22-ig, ezt követően EN IEC 61000-6-1:2019; 
EN 61000-6-3:2007; EN 61000-3-2:2014 2022.3.1-ig, ezt követően EN IEC 61000-3-2:2019; 

EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

A műszaki dokumentáció (2006/42/EK és 2000/14/EK szerinti) összeállítását Martin Šenkýř hajtotta végre,  
a Madal Bal a.s. társaság székhelyén: Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság.   

A műszaki dokumentáció (a 2006/42/EK és 2000/14/EK szerint), a Madal Bal, a.s. társaság székhelyén áll rendelkezésre. 
A megfelelőség kiértékelése (2006/42/EK; 2000/14/EK):  

az egyes berendezések típusvizsgálatát az alábbi vizsgáló intézet hajtotta végre:  
1282 Ente Certificatione Macchine Srl, Via Ca´ Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

EU típusjóváhagyás a kipufogó gázok károsanyag kibocsátásának a határértékeire
a 2016/1628/EU szerint (lásd a gépcímkét)

Az EK megfelelőségi nyilatkozat kiadásának a helye és dátuma: Zlín, 2018.11.30.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat kidolgozásért felelős személy 
(aláírása, neve, beosztása): 

   
Martin Šenkýř 

gyártó cég igazgatótanácsi tag
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Bezeichnung des Modells des Generators 8896140 8896145 8896147

STROMERZEUGERMOTOR 

Max. Motorleistung bei Drehzahl 5,5 kW  
(7,4 HP)/4000 Min-1 12,6 kW (17 HP)/4000 Min-1

Motortyp Benzin-, Viertakt-, Einzylindermotor mit OHV-Ventilsteuerung

Zündung T.C.I., Transistor, kontaktlos

Hubraum des Zylinders 224 cm3 460 cm3 460 cm3

Zündkerze NGK BPR6ES oder Äquivalent

Ölvolumen in dem Öltank ca. 600 ml ca. 1 l ca. 1 l

Motorenöltyp SAE 15W40 SAE 15W40 SAE 15W40

Treibstoff Bleifreies Autobenzin ohne Öl (Natural 95 oder 98)

STANDARDMÄSSIGE VERGLEICHSBEDINGUNGEN 7)

Umgebungstemperatur Tr = 25°C

Gesamtluftdruck pr 100kPa (~1 atm.)

Relative Luftfeuchtigkeit ∅r 30 %

Tabelle 1 (Fortsetzung)

1) Die angegebene Nennspannung kann innerhalb des 
zulässigen Abweichungsbereichs für das elektrische 
Verteilungsnetz liegen.

2) Die COP-Betriebsleistung ist eine permanente 
elektrische Leistung, die der Stromerzeuger kon-
tinuierlich bereitstellen kann, während er unter 
den Betriebsbedingungen und der Verwendung 
des vom Hersteller eingestellten Stromerzeugers 
eine konstante elektrische Last bereitstellt (ein-
schließlich der Einhaltung des Wartungsplans und 
der Wartungsverfahren).. Die angegebene maximale 
elektrische Leistung wird zur kurzzeitigen Abdeckung 
eines höheren Stromverbrauchs der angeschlossenen 
Geräte über dem Wert der Langzeitbetriebsleistung 
verwendet, z. B. beim Anlauf des Elektromotors. Somit 
kann der Stromerzeuger nur langfristig mit dem 
Betriebs- (Nenn-) Leistungswert belastet werden. Unter 
der elektrischen Gesamtleistung des Stromerzeugers 
wird die gesamt abgenommene Leistung aller an den 
Generator mit einer gewissen Eingangsspannung 
angeschlossenen Elektrogeräte verstanden, d.h. 
die Gesamtleistung aller aus den 230 V 16 A/32 
A Steckdosen oder der 400 V Steckdose gespeisten 
Elektrogeräte. 

3) Wenn der Stromerzeuger über seine maximale 
Leistung belastet wird, muss der Leistungsschalter 
nicht unbedingt ansprechen, sondern der Motor kann 
ersticken. Die Leistung des Stromerzeugers wird von 
der Leistung der Lichtmaschine und nicht von dem 
Ausschaltstrom der Sicherung bestimmt. 

4) Leistungsklasse G2: Die Charakteristik der 
Ausgangsspannung des Generators ähnelt stark 
den Charakteristiken der Spannung im kommerziel-
len Stromnetz. Bei Lastwechseln können kurzzeitig 
akzeptable Spannungs- und Frequenzabweichungen 
auftreten.

5) Qualitätsklasse A: Bei anderen Betriebstemperaturen 
und –drücken als unter den Standardbedingungen 
(siehe Tabelle 1) ist die Nennleistung nicht niedriger 
als 95% des ursprünglichen Werts, der unter den 
Standardvergleichsbedingungen festgelegt wurde 
(Umrechnung gemäß ISO 3046-1).

6) AVR-System: Das System des automatischen elektro-
nischen Spannungsausgleichs bei einer Belastung 
verhindert Spannungsspitzen (scharfe Spitzen auf der 
Sinuskurve), die das gespeiste Elektrogerät beschädi-
gen könnten.

7) Standardmäßige Vergleichsbedingungen: 
Umgebungsbedingungen für die Festlegung der 
Nennparameter des Stromerzeugers (Nennspannung 
COP, Kraftstoffverbrauch, Qualitätsklassen).
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III. Bestandteile und Bedienungselemente
 Abb.1, Position - Beschreibung

1) Steckdosen 230 V/16 A
2) Steckdosenschutzschalter 230 V/16A
3) Schutzschalter für 12V/8,3 A DC Steckdose 
4) Steckdose 12V/8,3 A DC zum Laden von Autobatterien
5) Betriebsschalter 
6) Anzeige für Wechselspannung (V), Frequenz (Hz),  

Betriebsstudenzähler (H)
7) Typenschild
8) Erdungsklemme

Abb.2, Position - Beschreibung

1) Anzeige für Wechselspannung (V), Frequenz (Hz),  
Betriebsstudenzähler (H)

2) Steckdosen 230 V/16 A
3) Schutzschalter für 230 V Steckdosen
4) Steckdosen 230 V/32 A
5) Erdungsklemme
6) Steckdose 12V/8,3 A DC zum Laden von Autobatterien
7) Schutzschalter für 12V/8,3 A DC Steckdose
8) Typenschild
9) Betriebsschalter

Abb. 3, Position - Beschreibung

1) Anzeige für Wechselspannung (V), Frequenz (Hz), 
Betriebsstudenzähler (H)

2) Steckdosen 230 V/16 A
3) Steckdosen 230 V/32 A
4) Steckdose 400 V
5) Erdungsklemme
6) Schutzschalter für 400 V Steckdose
7) Schutzschalter für 230 V Steckdosen
8) Steckdose 12V/8,3 A DC zum Laden von Autobatterien
9) Schutzschalter für 12V/8,3 A DC Steckdose
10) Typenschild
11) Umschalter zwischen den Steckdosen mit 230 V und 400 V
12) Betriebsschalter

Abb. 4, Position - Beschreibung

1) Einklappbarer Griff für die Bewegung des 
Stromerzeugers mit Blockierung in senkrechter Lage 

2) Anzeige der Benzinmenge im Tank
3) Benzintank
4) Sicherungssplint für das Einklappen des Griffs
5) Benzintankdeckel

Abb. 5, Position - Beschreibung

1) Einklappbarer Griff für die Bewegung des 
Stromerzeugers mit Blockierung in senkrechter Lage

2) Benzintank
3) Sicherungssplint für das Einklappen des Griffs
4) Anzeige der Benzinmenge im Tank
5) Benzintankdeckel

Abb. 6, Position - Beschreibung

1) Luftfilterabdeckung
2) Luftfilterdeckelhalterungen
3) Vergaserhebel
4) Treibstoffventil (Verschluss der Treibstoffzufuhr  

in den Vergaser)
5) Seilzugstartergriff 
6) Gummirad

Abb. 7, Position - Beschreibung

1) Lichtmaschinenabdeckung
2) Auspuff

Abb. 8, Position-Beschreibung

1) Zündkerzenstecker
2) Vergaser
3) Schraube zur Entschlammung vom Vergaser
4) Ständer mit Gummifüßen

Abb. 9, Position - Beschreibung

1) Zündkerzenstecker
2) Vergaser
3) Schraube zur Entschlammung vom Vergaser
4) Ständer mit Gummifüßen
5) Auspuff

Abb. 10, Position - Beschreibung

1) Ölsensor
2) Produktionsjahr und -monat und die Nummer  

der Produktionsserie
3) Schraube zum Ölablass aus dem Kurbelgehäuse
4) Öltankdeckel 
5) Batterie
6) Batterieklemmen für den Kabelanschluss
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eine Viskositätsklasse SAE 15W40 aufweisen. Öle 
mit Viskositätsklasse SAE 15W40 gewährleisten 
gute Schmiereigenschaften unter Temperaturen 
in unseren klimatischen Bedingungen (in einem 
Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis +35°C). 
Öle mit Viskositätsklasse SAE 15W40 können an norma-
len Tankstellen bezogen werden. 
Im Stromerzeuger darf nur hochwertiges Motoröl 
verwendet werden. Es ist verboten, andere Öltypen 
wie etwa Lebensmittelöl, Öl für pneumatisches 
Werkzeug oder gebrauchtes Autoöl zu verwenden.

      Verwenden Sie für den Stromerzeuger niemals Öle 
für Zweitakt-Motoren!

 • WARNUNG
      Beim Nachfüllen oder Auswechseln des Öls ver-

mischen Sie kein Motorenöl verschiedener Klassen 
SAE oder Öl der gleichen Klasse SAE von verschie-
denen Herstellern.

EMPFOHLENE SAE-VISKOSITÄTSKLASSEN FÜR 
MOTORÖLE NACH AUSSENTEMPERATUREN (°C)
      In der Grafik (Abb. 12) dargestellten Grafik 

sind die Motorölklassen für den angegebenen 
Temperaturbereich angegeben, wenn kein Motoröl der 
Klasse SAE 15 W40 verfügbar ist. 

 y Kontrollieren Sie den Ölpegel am Messstab nach dem 
Herausschrauben aus dem Tank.

      Die Kontrolle des Ölstandfs darf nur dann durchgeführt 
werden, wenn der Stromerzeuger auf einem waagerech-
ten Untergrund steht und der Motor für eine längere 
Zeit (mindestens 15 Minuten) stillsteht. Wenn Sie die 
Kontrolle des Ölpegels kurz nach dem Abschalten des 
Stromerzeugers durchführen, wird nicht das komplette Öl 
von dem Kurbelgehäuse abgelaufen sein und das Ablesen 
des Ölpegels wird nicht der Wahrheit entsprechen.

5. Kontrollieren Sie den Zustand vom Luftfilter.

      Überprüfen Sie jedes Mal den Zustand und die 
Verstopfung Luftfilters, bevor Sie den Stromerzeuger 
in Betrieb nehmen (weitere Informationen zu 
Inspektion und Wartung siehe Kapitel Reinigung 
und Wartung).. Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung 
(Abb.13) und stellen Sie sicher, dass der Filter nicht fehlt 
und in welchem Zustand er ist, ob er nicht verstopft, 
beschädigt usw. ist.Reinigen Sie den Filter alle 50 
Betriebsstunden oder in staubiger Umgebung 
alle 10 Stunden oder häufiger, wie im Abschnitt 
"Reinigung und Wartung" beschrieben. Bei starker 
Verstopfung oder Abnutzung ist der Filter durch ein 
neues Original zu ersetzen (die Bestellnummer des 
Luftfilters für das jeweilige Generatormodell findet sich 
in Tabelle 1). Ein verstopfter Luftfilter oder der Betrieb 
eines Stromerzeugers ohne Luftfilter führt zu Schäden 
am Vergaser und am Motor. Ein zugesetzter Luftfilter 
verhindert die Zufuhr einer ausreichenden Luftmenge 
in den Motor und es kommt zur Verrußung des Motors, 
der Zündkerzen und des Auspuffs.

6. Füllen Sie den Benzintank durch das Sieb in 
der Kraftstofftanköffnung mit reinem bleifrei-
en Kfz-Benzin ohne Öl ein. 

      Füllen Sie den Kraftstoff immer durch ein Sieb am 
Tankeinlass in den Tank. 
Dadurch werden etwaige mechanische 
Verunreinigungen im Benzin beseitigt, die das 
Treibstoffsystem verstopfen und den Vergaser verset-
zen können.

 y Benzin ist stark feuergefährlich und sehr flüchtig. Benzin 
und seine Gase sind leicht entzündbar, deswegen ist 
beim Umgang mit Benzin das 
Rauchen verboten und es ist 
jegliche Flammen- oder 
Funkenquelle in der Umgebung 
auszuschließen. Füllen Sie kein Benzin während des 
Betriebs des Motors in den Tank der Pumpe! Vor dem 
Tanken des Benzins stellen Sie den Motor der Pumpe 
aus und lassen Sie diesen auskühlen!

 y Der Benzin ist gesundheitsschädlich. Verhindern Sie des-
wegen einen Kontakt des Benzins mit der Haut und ein 
Einatmen der Dämpfe und eine Einnahme! Verwenden 
Sie beim Umgang mit Benzin Schutzmittel 
– insbesondere nicht saugfähige 
Handschuhe und auch eine Brille. Das Benzin 
wird durch die Haut in den Körper absor-
biert. Benzin ist nur in einer gut gelüfteten 
Umgebung nachzutanken, in der kein Einatmen von 
Dämpfen droht.

 • HINWEIS
 y Die Norm ČSN 65 6500 empfiehlt für Benzin, das 
nicht in einem geschlossenen Behälter ohne Zufuhr 
von Luft und Licht bei einer Temperatur von 10-20°C 
gelagert wird, eine Haltbarkeit des Benzins von 
3 Monaten.  
Benzin altert, was bedeutet, dass aus dem Benzin die 
flüchtigsten (und brennbarsten) Bestandteile verdamp-
fen. Bei Temperaturänderungen kann das Benzin durch 
kondensierte Luftfeuchtigkeit kontaminiert werden, was 
in Abhängigkeit vom Alter des Benzins Schwierigkeiten 
beim Starten des Motors, eine gesenkte Leistung, eine 
erhöhte Verrußung der Zündkerzen und des Auspuffs 
usw. verursachen kann. 

Es wird empfohlen, ein Additiv für Benzin 
(Benzinentfeuchter) zu verwenden. Dies hilft 
sehr bei eventuellen Schwierigkeiten beim 
Starten, verbessert die Eigenschaften des 

Benzins, verlängert die Lebensdauer des Motors und senkt 
die Verrußung des Auspuffs. Der Abscheider für Benzin 
kann an Tankstellen bezogen werden. Nach unseren 
Erfahrungen hat sich das Additiv der Marke Wynn´s DRY 
FUEL vom belgischen Hersteller bewährt. Bei der 
Verwendung von Benzinzusatz halten Sie sich an die 
Gebrauchsanweisung auf der Verpackung des 
Erzeugnisses. Nach unseren Erfahrungen reicht es, dem 
Benzin eine kleinere Menge von Benzinzusatz als vom 
Hersteller angegeben hinzuzufügen, dies hängt jedoch 
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von der Qualität des Benzins und seinem Alter ab, denn 
das Benzin kann bereits bei seinem Verkauf in der 
Tankstelle älteren Datums sein. Vor der Verwendung des 
Benzins lassen Sie den Benzinzusatz 15-30 min. im Benzin 
wirken. Wenn der Benzinzusatz erst in den Kraftstofftank 
des Generators hinzugegeben wird, ist er durch eine ent-
sprechende Bewegung des Generators mit dem Benzin im 
Tank zu vermischen, damit der Benzinzusatz im ganzen 
Volumen des Benzins wirken kann. Vor dem Starten des 
Motors sollte 15-30 min. gewartet werden.

      Den Tankstand können Sie im Parameter „Benzin im 
Tank“ verfolgen.

      Füllen Sie den Tank nicht bis zum Einfüllstutzen. Dies 
führt dazu, dass der Kraftstoff trotz der geschlossenen 
Kappe während des Umgangs mit dem Stromerzeuger 
ausgegossen wird.

      Füllen Sie nie Benzin während des Betriebs des 
Stromerzeugers nach und lassen Sie den Stromerzeuger 
vor dem Nachtanken des Benzins auskühlen.

7. Öffnen Sie die Kraftstoffzufuhr in den 
Vergaser durch Drehen des Schalters des 
Kraftstoffventils in die Position mit dem 
Symbol „1“ auf dem Piktogramm auf dem 
Rahmen des Stromerzeugers.

      Warten Sie vor dem Start ein paar Augenblicke, bis der 
Benzin in den Vergaser gelaufen ist.

8. Schalten Sie den Vergaserhebel in die Position 

des Symbols  um.

9. Schließen Sie die Kabel für das elektrische 
Starten an die Batteriepole an (Abb.10, 
Position 6). Schließen Sie das rote Kabel an 
den Pluspol der Batterie mit dem Symbol „+“ 
und das schwarze Kabel an den Minuspol. 
Einen perfekten Kontakt des Kabels mit dem 
Batteriepol erreichen Sie durch Anziehen 
der Schraube. Zuletzt setzen Sie die 
Gummikappen auf die Batteriepole. (Abb.10).

 y Die Batterie ist bei einem neuen Stromerzeuger nicht 
angeschlossen, um den Selbstentladungsprozess zu mini-
mieren und auch aus Sicherheitsgründen beim Transport.

      Vor dem Anschluss der Kabel an die Batteriepole müs-
sen von den Polen die Kappen entnommen werden.

Bemerkung:
 y Bevor Sie die Kabel an die Batteriepole anschließen, 
empfiehlt es sich, die Spannung an den Batteriepolen 
mit einem Voltmeter zu messen, um zu sehen, ob sie 
nicht entladen ist. 
Nur zur Orientierung werden Spannungswerte des 
Akkumulators in Bezug auf seinen Ladestatus in Tabelle 
2 angeführt.

Ladestatus vom Akku Klemmenspannung  
der Batterie

100% 12,90 V bis 14,4 V

75% 12,60 V

50% 12,40 V

25% 12,10 V

0% 11,90 V

Tabelle 2

 y Wir empfehlen, die Batterie voll geladen zu halten. Wenn 
die Batterie eine längere Zeit weniger geladen oder voll 
entladen ist, so senkt dies wesentlich ihre Lebensdauer, 
verschlechtert ihre Fähigkeit, den Stromerzeuger zu 
starten, und beschränkt auch die Möglichkeit ihrer 
Regeneration mit intelligenten Mikroprozessor-
Ladegeräten für Autobatterien, wenn diese mit der 
Funktion der Regeneration von Batterien ausgestattet sind.

Bemerkung:
 y Wenn der Stromerzeuger in Betrieb ist, wird die Batterie 
automatisch wie eine Autobatterie im Auto aufgeladen. 
Wenn der Stromerzeuger längere Zeit nicht in Betrieb 
ist, wird die Batterie nicht nachgeladen und entlädt sich 
natürlicherweise selbst, was umso schneller vor sich 
geht, wenn Kabel an die Batterie angeschlossen sind.

 y Wenn die Batterie geladen werden muss, empfeh-
len wir, intelligente Mikroprozessor-Ladegeräte für 
Autobatterien mit einem Ladestrom im Bereich 1-2 A zu 
verwenden, z.B. das Mikroprozessor-Ladegerät Extol® 
Craft 417301 mit einem Ladestrom von 1 A, das den 
Ladezustand der Batterie selbst kontrolliert und auswer-
tet, wodurch ein Überladen der Batterie ausgeschlos-
sen wird, was für die Sicherheit und die Lebensdauer 
der Batterie sehr wichtig ist. Beim Überschreiten einer 
gewissen Grenze des Überladens kann es zu einer 
Explosion der Batterie kommen, da die Batterie dicht 
geschlossen ist und das beim Überladen (keinesfalls 
beim Nachladen) entstehende überflüssige Gas keine 
Entweichmöglichkeit aus der Batterie hat.

 y Die Klemmenspannung der Gel-Batterie sollte aus den 
oben genannten Gründen 14,4 V nicht überschreiten, 
was durch intelligente Mikroprozessor-Ladegeräte 
zuverlässig gesichert wird oder sein sollte (sofern sie 
von guter Qualität sind). Zum Aufladen der Batterie 
sollte mit Rücksicht auf die Kapazität der Batterie 
aus Sicherheitsgründen kein Ladegerät mit einem 
Ladestrom von mehr als 2 A verwendet werden, weil die 
Batterie nicht in der Lage ist, einen größeren Ladestrom 
aufzunehmen, wodurch der Effekt eines „falschen“ 
Aufladens entsteht (die Batterie wird nach einer Zeit 
nicht geladen sein), gegebenenfalls kann es zu einer 
Explosion der Batterie kommen.

 y Intelligente Mikroprozessor-Ladegeräte mit Pulsladung 
können langfristig an die Batterie angeschlossen 
werden, um diese für eine lange Zeit voll geladen zu 
halten, wenn  der Generator eine längere Zeit nicht 
genutzt wird. Nach einer vollständigen Aufladung wird  
das Aufladen automatisch eingestellt und bei einem 
Absinken der Spannung an den Klemmen wird die 
Batterie automatisch pulsgeladen. 
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 y Wenn zur Aufladung der Batterie des Generators ein 
Ladegerät ohne automatische Regulation verwen-
det wird, muss beim Aufladen regelmäßig die 
Klemmenspannung der Batterie bei abgeklemmten 
Ladekabeln des Ladegeräts gemessen werden, damit 
diese 14,4 V nicht übersteigt.

 y Wenn der Stromerzeuger längere Zeit nicht in Betrieb 
ist, klemmen Sie die Kabel von der Batterie ab, damit die 
natürliche Entladung verlangsamt wird. Zur Erhaltung 
einer längstmöglichen Haltbarkeitsdauer der Batterie soll-
te diese nach einigen Monaten voll aufgeladen werden.

 y Weitere nützliche Informationen zu Bleibatterien fin-
den Sie in dem Dokument mit dem Titel "Wegweiser 
durch die Welt der Bleu-Akkus, das Sie auf der HERON®-
Webseite nach Eingabe der Bestellnummer des 
Stromerzeugers in die Suchmaschine finden oder von 
unserem Kundendienstcenter bereitgestellt bekommen.

V. Starten des 
Stromerzeugers

 • WARNUNG
 y Vergewissern Sie sich vor dem Starten des 
Stromerzeugers, dass dieser nicht beschädigt ist 
(nicht angeschlossene Verdrahtung, Leckagen im 
Kraftstoffsystem, fehlende Schutzelemente und 
Komponenten usw.). Bevor Sie den Stromerzeuger 
zum Speisen der Geräte verwenden, führen Sie einen 
Vortest durch und stellen Sie sicher, dass er fehlerfrei ist. 
Sie können Unfälle, Schäden am Stromerzeuger oder 
angeschlossenen Geräten verhindert werden.

 • WARNUNG
 y Vor dem Starten des Stromerzeugers entfernen Sie 
alle angeschlossenen Geräte aus den Steckdosen 
oder stellen Sie deren Hauptschalter aus, wenn sie 
über einen solchen verfügen. 

ELEKTRISCHER START

      Schalten Sie den Betriebsschalter in die 
Position „START“ um (Symbol „II“ auf dem 
Schalter); Abb. 14A und halten Sie ihn kurz in 
dieser Position, damit der Motor startet. Nach 
dem Starten geben Sie ihn wieder frei.

MANUELLER START 

      Stellen Sie den Hauptschalter in die Position "I" 
und ziehen Sie dann den Griff des Starterseils 
etwas heraus und ziehen Sie dann mit einer 
schnellen Bewegung am Starterseil (Abb. 14B). 

 y Wenn der Stromerzeuger nicht startet, halten Sie den 
Seilzuggriff, bis er zur Startposition zurückkehrt, und 
wiederholen Sie den Startvorgang.

 • HINWEIS
 y Lassen Sie den Griff des Handstarters in herausge-
zogener Position nicht los, sondern lassen Sie ihn 
langsam unter Festhalten in die Ausgangsposition 
zurückkehren. Ein plötzliches Loslassen des Griffs 
in herausgezogener Position lässt diesen zurüc-
kschnellen, wodurch der Startermechanismus 
beschädigt werden könnte.

      Nach dem Starten des Generators stellen Sie 
den Bedienungsschalter des Startvergaser 

langsam in die Position mit dem Symbol 

 y Wenn der Motor beim Umlegen des 
Bedienungsschalters des Startvergasers abgewürgt 
werden sollte, legen Sie den Schalter des Startvergasers 
schnell zurück in die Ausgangsposition und warten 
Sie noch eine kurze Zeit und versuchen Sie dann, den 
Schalter langsam in die Position für den Betrieb des 
Stromerzeugers zu bringen.

 y Beim Starten des Stromerzeugers mit warmem Motor, der 
bereits eine längere Zeit in Betrieb war, kann es überflüs-
sig sein, den Schalter des Startvergasers in die Position für 
das Starten zu bringen. Es muss jedoch durch einen prak-
tischen Test überprüft werden, wenn der Stromerzeuger 
nicht mit dem Hebel in der Position für den Betrieb startet.

 • HINWEIS 
 y Wenn der Stromerzeuger ungewöhnliche Geräusche oder 
Vibrationen ausgibt oder ungewöhnlich läuft, schalten Sie 
den Stromerzeuger sofort ab und stellen Sie die Ursache 
der Abnormalität fest und beseitigen Sie die Ursache. 
Sofern der nicht standardmäßige Lauf durch einen Defekt 
im Inneren des Gerätes verursacht wurde, veranlassen Sie 
die Reparatur in einer autorisierten Servicewerkstatt der 
Marke HERON® über den Händler oder wenden Sie sich 
direkt an eine autorisierte Werkstatt (Servicestellen finden 
Sie auf den Webseiten für Stromerzeuger von HERON® in 
der Einleitung der Gebrauchsanleitung).
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VI. Anschließen  
von Elektrogeräten  
und Belastbarkeit  
des Stromerzeugers

 y An die Steckdosen 230 V~50 Hz können Elektrogeräte 
angeschlossen werden, die für das normale elektrische 
Stromnetz bestimmt sind.

 y An 400 V~50 Hz können Dreiphasen-Geräte angeschlos-
sen werden, die für eine Wechselspannung von 398 V im 
Stromnetz bestimmt sind.

 y Das Aufbringen eines blauen Steckers 32 A/230 
V oder eines roten Steckers 400 V auf das Netzkabel 
eines Elektrogeräts ist einem Elektriker mit der nöti-
gen Qualifikation vorbehalten!

 y Im Falle des Stromerzeugermodels Heron® 8896147 
kann nicht gleichzeitig Spannung an der 400 
V Steckdose und den 230 V Steckdosen anliegen. Für 
den Anschluss eines 230 V Geräts an die 16 A oder 32 
A Steckdose bringen Sie den Schalter  (Abb.3, Position 
11) in die Position 230 V. Für den Anschluss eines 
400 V Geräts an die 400 V Steckdose bringen Sie den 
Schalter  (Abb.3, Position 11) in die Position 400 V.

 • WARNUNG
 y Wenn der Stromerzeuger in Betrieb ist, darf er nicht 
anderweitig transportiert oder gehandhabt werden. 
Vor dem Transport muss sie ausgeschaltet werden.

      Für den Anschluss von Elektrogeräten müs-
sen die folgenden Bedingungen berücksich-
tigt werden, anderenfalls kann es zu einer 
Beschädigung der angeschlossenen Geräte 
oder des Stromerzeugers kommen:

      Die gesamte Nennspannung (Betriebsspannung) 
aller angeschlossenen Elektrogeräte darf nicht 
die Nennspannung (Betriebsspannung) des 
Stromerzeugers übersteigen. Zur Bestimmung 
der Nennleistung eines Elektrogeräts kann 
ein gewöhnlich erhältlicher Leistungsmesser 
(Wattmeter) genutzt werden. Unter der elek-
trischen Gesamtleistung des Stromerzeugers wird 
die gesamt abgenommene Leistung aller an den 
Generator mit einer gewissen Eingangsspannung 
angeschlossenen Elektrogeräte verstanden, d.h. 
die Gesamtleistung aller aus den 230 V 16 A/32 
A Steckdosen oder der 400 V Steckdose gespeis-
ten Elektrogeräte.

      Aus der 16 A/230 V Steckdose entnehmen Sie 
nicht mehr als 3,5 kW.

      Stellen Sie die angeschlossenen Elektrogeräte 
nacheinander mit einem gewissen Zeitverzug 
an, keinesfalls alle Geräte auf einmal, was insbe-
sondere dann wichtig ist, wenn die insgesamt 
abgenommene Leistung der angeschlossenen 
Geräte der elektrischen Nennleistung des 
Generators nahekommt oder dieser gleicht. 
Eine plötzliche Leistungsabnahme durch 
gleichzeitiges Einschalten aller angeschlosse-
nen Geräte kann Spannungsspitzen erzeugen, 
durch die die angeschlossenen Elektrogeräte 
beschädigt werden können.

      Empfindliche elektrische Geräte wie 
z.B. Computer, TV oder Bürotechnik 
schließen Sie sicherheitshalber über einen 
Überspannungsschutz an. Im Handel sind 
Verlängerungskabel mit Steckdosen mit 
Überspannungsschutz erhältlich.

      Der Stromerzeuger darf nicht gleichzeitig 
empfindliche elektrische Geräte wie z.B. 
Computer, TV oder Bürotechnik und Geräte 
mit einem Leistungselektromotor speisen, 
der eine Leistungsspitze beim Anlauf und eine 
veränderliche Leistung in Abhängigkeit von der 
Belastung des Elektromotors hat. Dies sind zum 
Beispiel Elektrowerkzeuge, bei denen es zu 
Spannungsspitzen kommen kann, die das emp-
findliche Elektrogerät beschädigen könnten. 

      Wenn der Stromerzeuger als Notstromaggregat 
für die Versorgung eines TN-C-S (TN-C)-Netzes 
genutzt wird (d.h. eines festen Elektronetzes 
in Wohnungen usw.), darf den Anschluss des 
Stromerzeugers nur ein Elektriker mit der not-
wendigen Qualifikation ausführen, weil das 
IT-Netz des Stromerzeugers mit dem TN-C-S 
(TN-C) Netz in Einklang gebracht werden 
muss. Der Stromerzeuger darf nur über einen 
Überspannungsschutz an ein TN-C-S (TN-C)-
Netz angeschlossen werden, der in das TN-C-S 
(TN-C)-Netz eingebaut ist. Der Hersteller der 
Stromerzeuger haftet nicht für Schäden, die 
durch unsachgemäßen Anschluss verursacht 
werden

INFORMATIONEN ZUR LEISTUNG  
VON ELEKTROWERKZEUGEN

 • HINWEIS
 y Die auf dem Typenschild der Elektrogeräte mit 
Elektromotor angegebene Leistung ist in den meisten 
Fällen der Ausdruck der Leistung des Elektromotors 
- welche Last kann der Elektromotor tragen, als die 
Leistungsaufnahme in der normalen Art und Weise der 
Verwendung des Elektrogerätes auszudrücken, weil der 
Leistungswert mit der Belastung des Elektromotors steigt. 
Antriebsmotoren in einem elektrischen Handwerkzeug 
haben eine Startleistung beim Start, die höher ist als 
die Leistungsaufnahme bei normaler Motorbetriebslast, 



98
DE

erreicht jedoch meistens nicht die auf dem Typenschild 
des Elektrogeräts angegebenen Nennleistungen 
oder überschreitet ausnahmsweise 30% des ange-
gebenen Wertes. Bei normalen Betriebslasten des 
elektrischen Handwerkzeugs liegt die Leistung unter 
dem auf dem Typenschild angegebenen Wert. Zu 
Veranschaulichungszwecken sind in den Tabellen 2 und 
4 die Startleistungen und Leistungsaufnahmen bei der 
herkömmlichen Verwendung eines Elektrowerkzeugs und 
die notwendige Mindestleistung, die der Stromerzeuger 
zu deren Stromversorgung benötigt, gezeigt. 

 y Ein typisches Beispiel von Elektrogeräten, die sich von 
dem oben angeführten unterscheiden und höhere 
Spitzen der Stromabnahme haben, sind Kompressoren 
mit Druckbehälter und Hochdruckreiniger mit höherer 
Leistung, ebenfalls können dies einige Elektrogeräte 
mit Elektromotoren mit älterem Herstellungsjahr sein 
(siehe Seriennummer auf dem Typenschild), für deren 
Betrieb ein Stromerzeuger mit einer um etwa 1 bis 2 kW 
höheren elektrischen Leistung zu wählen ist, als auf 
dem Typenschild des Elektrogeräts angeführt (siehe 
Tabelle 4), weil der leistungsstärkere Alternator des 
Stromerzeugers dann die Abnahmespitze beim Start 
dieser Elektrogeräte abdecken kann.

 y Wenn an den Stromerzeuger ein wärmeerzeugen-
des Elektrogerät angeschlossen ist und die gesamte 
beanspruchte Leistung der elektrischen Leistung 
des Stromerzeugers nahe- oder gleichkommt, wird 
die angeführte elektrische Betriebsleistung des 
Stromerzeugers nicht notwendig erreicht, denn z.B. eine 
Heißluftpistole mit Temperaturregulierung hat extrem 
schnelle Leistungsschwankungen von bis zu 300 W in 
der Sekunde (dies auch bei einer Versorgung aus dem 
Stromnetz) und es kann passieren, dass der Alternator 
des Stromerzeugers nicht in der Lage ist, solch schnelle 
Leistungsänderungen abzudecken, wenn die gesamte 
beanspruchte Leistung der elektrischen Leistung des 
Stromerzeugers nahe- oder gleichkommt, was sich in 
einer Senkung der elektrischen Leistung des Generators 
äußert. Eine Heißluftpistole ohne Temperatursteuerung 
pistole hat üblicherweise eine stabile Leistungsaufnahme 
und diese Erscheinung sollte nicht auftreten.

 y Bei der Auswahl eines Stromerzeugers nach 
seiner elektrischen Leistung sind der auf dem 
Elektrogerätetikett angegebene Leistungswert, 
das Baujahr des Geräts, der Gerätetyp (Kompressor 
mit Druckbehälter usw.) und die Anzahl der vor-
gesehenen Elektrogeräte, die vom Stromerzeuger 
gespeist werden, ausschlaggebend, da die 
Leistungsaufnahmen der angeschlossenen 
Elektrogeräte zusammenaddiert werden. Ein ent-
scheidender Faktor für die Verwendung eines 
Elektrogerätes mit einer Leistungsaufnahme in der 
Nähe vom Wert der elektrischen Betriebsleistung 
des Stromerzeugers kann die Funktion SOFT 
START des Elektrogerätes sein, der einen langsa-
meren Anlauf des Elektromotors gewährleistet und 
dadurch den Spitzenstromfluss verringert, der dem 
Elektrogerät sonst nicht ermöglichen würde, den 
vorgesehenen Stromerzeuger mit einer niedrigeren 
elektrischen Leistung zu verwenden.

 y Prüfen Sie vor dem Kauf eines Stromerzeugers oder 
durch Anschließen von Elektrogeräten an einen 
Stromerzeuger zunächst die Leistungsaufnahme 
Stromverbrauch des Elektrogerätes mit einem han-
delsüblichen Wattmeter (Stromverbrauchszähler), 
sowohl beim Starten des Elektrogerätes als auch 
bei der angenommenen Last aus dem Stromnetz 
(siehe Tabelle 3 und 4). Und falls möglich, prüfen 
Sie die Verwendung dieses Geräts / dieser Geräte 
an einem vorgesehenen Stromerzeugermuster, 
da der Wattmeter möglicherweise keinen 
Spitzenstromfluss erfassen muss, der weniger als 
eine Sekunde dauert.

 y Tabelle 3 fasst den Überblick der Leistungsaufnahmen 
von Winkelschleifern mit einem Scheibendurchmesser 
von 115 mm bis 230 mm zusammen, wobei Werkzeuge 
mit den angegebenen Spezifikationen verwendet wer-
den, je nach Verwendungszweck der Winkelschleifer 
und Anforderungen an eine minimale elektrische 
Leistung der Stromerzeuger. 

Bemerkung:
 y In der folgenden Tabelle 3 und 4 wird auf digi-
tale Inverter-Stromerzeuger HERON® 8896216 
und HERON® 8896217 verwiesen, die nicht mehr in 
unserem Angebot sind. Sie sind hier nur aufgeführt, 
weil an ihnen die angegebenen Tests durchgeführt wur-
den und sie können in den Tests mit den verfügbaren 
Modellen HERON® 8896218 und HERON® 8896219 aus 
den nachstehenden Gründen nicht verglichen werden. 
Das gegenwärtige Modell HERON® 8896218 (900 W/Max. 
1 100 W) ist mit einer besseren Elektronik ausgestattet, 
als das Modell HERON® 8896216 und arbeitet besser mit 
einer vollen Betriebslast gegenüber dem ursprünglichen 
Modell HERON® 8896216. Das gegenwärtige Modell 
HERON® 8896219 (1850 W/Max. 2000 W) hat gegenüber 
dem ursprünglichen Modell HERON® 8896217 (1 600 W/
max. 2000 W) eine höhere elektrische Betriebsleistung. 
Die angeführten Modelle der digitalen Inverter-
Stromerzeuger HERON® 8896216 und HERON® 8896217 
decken somit besser die notwendige minimale elek-
trische Leistung für die jeweilige Belastung ab.
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WINKELSCHLEIFER
EXTOL® 
PREMIUM 
8892021

EXTOL®  
CRAFT  
403126

EXTOL® 
INDUSTRIAL 
8792014

EXTOL® 
PREMIUM 
8892018

EXTOL® 
PREMIUM 
8892020

Angegebene Leistungsaufnahme  
Scheibendurchmesser  
SOFT START-Funktion: JA × NEIN

750 W 
∅ 115 mm 
NEIN

900 W 
∅ 125 m 
NEIN

1400 W 
∅  125 mm 
JA

1200 W 
∅ 150 mm 
NEIN

2350 W 
∅  230 mm  
JA

Stromnetzversorgung Leistungsaufnahme beim Start mit Werkzeug ohne Last

Schleifscheibe ≤ 839 W ≤ 635 W ≤ 726 W ≤ 1006 W ≤ 1470 W

Diamanttrennscheibe ≤ 818 W ≤ 565 W ≤ 667 W 820-1142 W ≤ 1436 W

Topfbürste mit Zöpfen ≤ 716 W ≤ 602 W ≤ 688 W ≤ 945 W ≤ 1236 W

Stromnetzversorgung Betriebsleistungsaufnahme mit Werkzeug ohne Last

Schleifscheibe ≤ 445 W ≤ 484 W ≤ 550 W ≤ 590 W ≤ 1021 W

Diamanttrennscheibe ≤ 425 W ≤ 467 W ≤ 518 W ≤ 590 W ≤ 908 W

Topfbürste mit Zöpfen ≤ 434 W ≤ 560 W ≤ 548 W ≤ 586 W ≤ 1110 W

Stromnetzversorgung Betriebsleistungsaufnahme mit Werkzeugeinsatz

Schleifscheibe - Schleifen von Stahl ≤ 670 W ≤ 902 W ≤ 947 W ≤ 913 W ≤ 1902 W

Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein ≤ 590 W ≤ 721 W ≤ 670 W ≤ 720 W ≤ 1300 W

Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt ≤ 957 W ≤ 1200 W ≤ 1258 W 854-1000 W ≤ 1530 W

Speisung durch den digitalen 
Stromerzeuger Heron®8896216  
(0,9 kW; Max.1,0 kW)

Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug

Schleifscheibe - Schleifen von Stahl JA NEIN NEIN NEIN NEIN

Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein JA JA JA NEIN NEIN

Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt JA 1), 2)/NEIN 3) JA 1), 2)/NEIN 3) NEIN NEIN NEIN

Speisung durch den digitalen 
Stromerzeuger Heron®8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug

Schleifscheibe - Schleifen von Stahl JA JA JA JA JA

Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein JA JA JA JA JA

Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt JA JA JA JA JA

Speisung durch den Stromerzeuger 
Heron®8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW) Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug

Verwendung der o. a. Werkzeuge JA JA JA JA JA

Tabelle 3
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SPEZIFIKATION DER VERWENDETEN WERKZEUGE FÜR WINKELSCHLEIFER

Winkelschleifer Extol® Premium 8892021

Schleifscheibe: Ø 115 mm, St. 6,6 mm, 144 g
Diamanttrennscheibe: Ø 115 mm, 102 g

1) Topfbürste mit Zöpfen: Ø 65 mm, 196 g
2) Schleifen von Metall bei angemessener Belastung: ja
3) Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

Winkelschleifer Extol® Craft 403126

Schleifscheibe: Ø 125 mm, St.. 6,6 mm, 172 g
Diamanttrennscheibe: Ø 125 mm, 120 g

1) Topfbürste mit Zöpfen: Ø 65 mm, 196 g
2) Schleifen von Metall bei angemessener Belastung: ja
3) Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

Winkelschleifer Extol® Industrial 8792014

Schleifscheibe: Ø 125 mm, St.. 6,6 mm, 172 g
Diamanttrennscheibe: Ø 125 mm, 120 g

Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

Winkelschleifer Extol® Premium 8892018

Schleifscheibe: Ø 150 mm, St. 6,6 mm, 242 g
Diamanttrennscheibe: Ø 150 mm, 194 g

Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

Winkelschleifer Extol® Premium 8892020

Drahtbürste: Ø 10 cm, U. 7000 min-1, 860 g
Diamantscheibe: Ø 230 mm, 546 g

Schleifscheibe: Ø 230 mm, St.. 6 mm, 566 g

Tabelle 3 (Fortsetzung)
 y Um die Leistung bei sehr hoher Belastung zu verans-
chaulichen, wurde "Asphaltschleifen" mit einer 
Topfdrahtbürste gewählt, zwischen der eine hohe 
Reibung auftritt, die die Leistungsaufnahme erhöht.

 y In Tabelle 3 wurden die Winkelschleifer Extol® Premium 
8892021 und Extol® Craft 403126 zur Vergleichbarkeit der 
Leistungsaufnahme mit größeren Winkelschleifern zu 
Darstellungszwecken mit einer für diese Schleifmaschinen 

zu schweren Topfdrahtbürste mit einem Durchmesser 
von 85 mm verwendet. Diese Winkelschleifer dürfen mit 
dieser Bürste nicht verwendet werden, da die Geräte 
beschädigt werden. Diese Winkelschleifer dürfen nur 
mit Topfdrahtbürste mit einem Durchmersser von max. 
65 mm verwendet werden.

 y In der Tabelle 4 sind dann als Überblick die Aufnahme- 
leistungen sonstiger elektrischer Geräte angeführt.

ÜBERSICHT DER LEISTUNGSAUFNAHME ANDERER ELEKTROGERÄTE  
UND DIE ERFORDERLICHE MINDESTLEISTUNG DER STROMERZEUGER

KOMPRESSOREN Mindestleistung des Stromerzeugers

Zweikolben-Kompressor Extol® Craft 418211 
(2 200 W, Druckbehälter 50 L)

Stromerzeuger Heron® 8896413  
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

 y Startleistungsaufnahme und -strom: 2800 W; 12,3 A
 y Leistungsaufnahme bei Druckaufbau im Gefäß - bei 3 bar: ≤ 1900 W
 y Leistungsaufnahme bei Druckaufbau im Gefäß - bei 8 bar: ≤ 2270 W
 y Leistungsaufnahme beim Schleifen mit Druckluft-Exzenterschleifer: 

2200 W (konstanter Druck 4 bar)

 y Heron®8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW) nicht einsetzbar

Einkolben-Kompressor Extol® Craft 418210 
(1 500 W, Druckbehälter 50 L)

Stromerzeuger Heron® 8896416  
(2,5 kW; Max.2,8 kW)

 y Heron® 8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW) nicht einsetzbar

Ölloser Kompressor Extol® Craft 418101 
(1 100 W)

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

HOCHDRUCKWASSERREINIGER Mindestleistung des Stromerzeugers

Hochdruckwasserreiniger Extol® Premium 8895200
(1800 W, max. 140 bar)

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Start-/Betriebsleistungsaufname: 1630 W/1500 W

Hochdruckwasserreiniger Extol® Industrial 8795200
(3 000 W, max. 180 bar)

Stromerzeuger Heron® 8896413  
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

 y Start-/Betriebsleistungsaufnahme: 2650 W/2550 W  y Heron®8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW) nicht einsetzbar

Tabelle 4
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GEHRUNGS- UND KREISSÄGE Mindestleistung des Stromerzeugers

Kreissäge Extol® Premium 8893003 
(1 200 W, ∅ 185 mm)

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Startleistungsaufnahme mit Sägeblatt: ≤ 1524 W
 y Betriebsleistungsaufnahme mit Sägeblatt ohne Last ≤ 630 W
 y Betriebsleistungsaufnahme beim Sägen von Holz: ≤ 809 W

Gehrungssäge pila Extol® Craft 405425 
(1 800 W, ∅ 250 mm)

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217 
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Startleistungsaufnahme mit Sägeblatt: ≤ 1396 W
 y Betriebsleistungsaufnahme mit Sägeblatt ohne Last ≤ 1132 W
 y Betriebsleistungsaufnahme beim Sägen von Holz: ≤ 1420 W

POLIERMASCHINE Mindestleistung des Stromerzeugers

Winkel-Poliermaschine Extol® Industrial 8792500 
(1 400 W, ∅ 180 mm)

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896216 
(0,9 kW; Max.1,0 kW)

 y Startleistungsaufnahme: ≤ 542 W
 y Betriebsleistungsaufnahme bei intensiver Belastung: ≤ 842 W

WERKZEUGE MIT WÄRMEERZEUGUNG Mindestleistung des Stromerzeugers

Schweißgerät für Kunststoffrohre Extol® Craft 419311 
(1 800 W)

Stromerzeuger Heron® 8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Heißluftpistole  
(2 000 W)

Stromerzeuger Heron® 8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Tabelle 4 (Fortsetzung)

 • HINWEIS
 y Die Leistungsaufnahmen der in Tabelle 4 und 4 aufge-
listeten Geräte wurden mit einem im Handel erhält-
lichen Wattmeter gemessen, und der Wert kann in 
Abhängigkeit von der Belastungsintensität variieren 
(z. B. durch Ausüben von Druck auf die Maschine 
während der Arbeit). Zur Orientierung zeigen sie die 
Leistungsaufnahmewerte der normalen erwarteten 
Verwendung des Elektrowerkzeugs, die auf andere 
Elektrowerkzeugtypen (z. B. Hobelmaschinen usw.) 
angewendet werden können.

 y Die Aufführung bestimmter Stromerzeugermodelle 
dient nur als Beispiel aus unserem Angebot zur 
Veranschaulichung der elektrischen Leistung des 
Stromerzeugers. Es gibt jedoch auch andere Modelle 
unseres Stromerzeugers oder anderer Marken mit 
der gleichen elektrischen Leistung, die verwendet 
werden können. Wenn das Elektrowerkzeug stärker 
belastet wird, muss möglicherweise ein Stromerzeuger 
mit einer höheren elektrischen Leistung als angege-
ben verwendet werden. Die erforderliche elektrische 
Mindestleistung der Stromerzeuger ist nur beispielhaft 
und Sie sollten vor der Verwendung eines bestimmten 
Stromerzeugers, dessen elektrische Leistung nahe an 
der angegebenen Leistungsaufnahme des Elektrogeräts 
liegt, eine Messung mit einem Wattmeter und einen 
Testlauf mit einem Muster des Stromerzeugers ent-
sprechend der angenommenen Betriebslast des 
Elektrogeräts durchführen (falls möglich).

 y Die Tabellen 3 und 4 zeigen, dass der 
Stromerzeuger HERON® 8896416 mit einer 
elektrischen Betriebsleistung von 2,5 kW und 
max. elektrischen Leistung von 2,8 kW absolut 
ausreichend ist, um die meisten Elektrogeräte 
wie Winkelschleifer, Kreissägen, weniger 
leistungsstarke Kompressoren, elektrische 
Pumpen usw. anzutreiben, vorausgesetzt, dass 
nur ein Elektrogerät an diesen Stromerzeuger 
angeschlossen ist (siehe Überblick der 
Leistungsaufnahmen und verwendbarer 
Stromerzeuger weiter im Text).

 y Wenn der Strom die Belastbarkeit der Sicherungen 
überschreitet (siehe Ausschaltstrom der Sicherung 
Itrips in Tabelle 1), schaltet sich diese Sicherung 
aus (der Schalter der Sicherung befindet sich in der 
unteren Position) und die Stromversorgung für das 
Elektrogerät wird unterbrochen, gegebenenfalls 
wird der Motor des Generators „abgewürgt“, wenn 
die elektrische Leistung des Alternators niedriger 
ist als der Ausschaltstrom der Sicherung. Trennen 
Sie in diesem Fall das Gerät vom Stromerzeuger 
und schließen Sie das Gerät nicht mehr an den 
Stromerzeuger an, sondern ersetzen Sie es durch 
ein Gerät mit niedrigem Stromverbrauch (niedri-
gere Leistung), und danach schalten Sie den 
Leistungsschalter wieder ein.
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 y Wenn sich der Stromerzeuger während des 
Betriebs ungewöhnlich verhält (z.B. plötzliche 
Verlangsamung der Umdrehungszahl, ungewöhn-
liche Geräusche), versuchen Sie, mit der Sicherung 
die Stromversorgung in die Steckdosen mit dem 
angeschlossenen Elektrogerät zu unterbrechen. 
Sollte hierdurch das ungewöhnliche Verhalten des 
Stromerzeugers nicht abgestellt werden, schalten 
Sie den Stromerzeuger sofort aus, indem Sie den 
Hauptschalter in die Position „OFF“ bringen, und 
stellen Sie die Ursache dieses ungewöhnlichen 
Verhaltens fest. Wenn ein Grund für einen nicht 
standardmäßigen Fehler im Stromerzeuger besteht, 
stellen Sie seine Reparatur bei einer autorisierten 
HERON®-Servicestelle sicher.

VII. Ausschalten/Außer- 
betriebsetzung  
des – Stromerzeugers
1. Schalten Sie den Schutzschalter des 

Stromerzeugers in die Position „OFF“(Schalter 
unten).

2. Schalten Sie den Betriebsschalter in die Position 
„OFF“ um.

3. Trennen Sie alle Geräte von  
dem Stromerzeugerausgang.

4. Schließen Sie die Kraftstoffzufuhr mit dem 
Kraftstoffventil durch Umlegen des Schalters in die 
Position „0“ auf dem Piktogramm.

      Um den Stromerzeuger schnell auszuschalten, schalten 
Sie zuerst den Betriebsschalter auf "0FF" und dann die 
Schutzschalter auf "0FF". Führen Sie danach die restli-
chen Schritte durch.

 • HINWEIS
 y Das Schließen der Kraftstoffzufuhr zum 
Kraftstoffventil ist notwendig, da sonst Kraftstoff, 
insbesondere während des Transports und der 
Handhabung, in den Motorzylinder gelangen kann, 
und der Motorzylinder muss gereinigt werden, ohne 
dass eine kostenlose Reparatur in Anspruch genom-
men werden kann.
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Verwenden Sie beim Aufenthalt in 
der Nähe des Stromerzeugers einen 
zugelassenen Gehörschutz mit ausrei-
chendem Schutzniveau.

Entspricht den einschlägigen 
Anforderungen der EU.

AC (~)
DC (=) Gleich- und Wechselspannung.

Symbol für den richtigen Ölstand  
im Öltank.

Vergaserhebelposition „START“  
zum Starten; „RUN“ für den Betrieb.

Position des Treibstoffventilhebels zum 
Öffnen/Schließen der Treibstoffzufuhr 
in den Vergaser. Symbol „0“ - geschlos-
sen, „1“ - geöffnet.

Erdungsklemme

Tabelle 5

XIII. Sicherheitsanweisungen 
für die Anwendung  
des Stromerzeugers
Stromerzeuger können Risiken verursachen, die von 
Laien, insbesondere Kindern, nicht erkannt werden. Bei 
ausreichender Kenntnis der Funktionen elektrischer 
Stromerzeuger ist ein sicherer Betrieb möglich.

a) Grundlegende Sicherheitsinformationen

1) Schützen Sie Kinder so, dass sie einen sicheren 
Abstand zu Stromerzeugern haben.

2) Der Treibstoff ist brennbar und leicht entflammbar. 
Kraftstoff nicht bei laufendem Motor auffüllen. 
Kraftstoff nicht auffüllen, wenn Sie rauchen oder 
wenn eine offene Feuerquelle in der Nähe ist. 
Verhindern Sie das Verschütten vom Kraftstoff.

3) Einige Teile von Verbrennungsmotore sind 
sehr heiß und können Verbrennungen verursa-
chen. Beachten Sie die Warnhinweise auf den 
Stromerzeugern.

4) Motorabgase sind giftig. Verwenden Sie keine elek-
trischen Stromerzeuger in nicht belüfteten Räumen. 
Wenn sich Stromerzeuger in belüfteten Räumen 
befinden, müssen andere Anforderungen hin-
sichtlich des Schutzes gegen Feuer oder Explosion 
beachtet werden. 

b) Elektrische Sicherheit

1) Vor dem Einsatz von Stromerzeugern und deren elek-
trischer Ausrüstung (einschließlich Kabel, Steckdosen 
und Stecker) müssen diese überprüft werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.

2) Dieser Stromerzeuger darf nicht an andere 
Stromversorgungen wie Stromnetze angeschlos-
sen werden. In besonderen Fällen, in denen der 
Stromerzeuger im Betriebsbereitschaftsmodus an 
vorhandene elektrische Anlagen angeschlossen 
werden soll, dürfen diese Verbindungen nur von 
einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, die die 
Unterschiede zwischen dem öffentlichen Stromnetz 
und dem Betrieb des elektrischen Stromerzeugers 
berücksichtigen muss. In Übereinstimmung mit die-
sem Teil der Norm ISO 8528 müssen die Unterschiede 
in der Gebrauchsanleitung angeführt sein.

3) Der Schutz vor elektrischem Schlag ist von 
Leistungsschaltern abhängig, die speziell an 
den Stromerzeuger angepasst sind. Wenn der 
Leistungsschalter ausgetauscht werden muss, muss 
er durch einen Leistungsschalter mit identischen 
Parametern und Leistungsmerkmalen ersetzt werden.

4) Aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung 
müssen nur beständige und flexible Kabel mit 
Gummiisolierung verwendet werden (die den 
Anforderungen der IEC 60245-4 entsprechen).

5) Wenn der Stromerzeuger die Anforderungen 
der Schutzfunktion „Schutz durch elektrische 
Trennung“ gemäß Anhang B; B.5.2.1.1 N ISO 8528-
13 erfüllt, ist keine Erdung des Stromerzeugers 
erforderlich (siehe Abschnitt Erdung des 
Stromerzeugers).

6) Der Widerstandswert bei Verwendung von 
Verlängerungskabeln oder mobilen Verteilernetzen 
darf 1,5 Ω nicht überschreiten. Die gesamte 
Kabellänge beim Leiterquerschnitt 1,5 mm2 darf 
60 m nicht überschreiten. Beim Leiterquerschnitt 
von 2,5 mm2 darf die Kabellänge nicht 100 m über-
schreiten (ausgenommen den Fall, wenn der 
Stromerzeuger die Anforderungen des „Schutzes 
durch elektrische Trennung“ in Übereinstimmung 
mit der Anlage B, B.5.2.1.1. erfüllt). EN ISO 8528-
13). Die Verlängerungskabel müssen aufgrund 
der Kühlung durch die Umgebungsluft über ihre 
gesamte Länge ausgestreckt sein.

7) Wahl der Schutzanordnung, die abhängig 
von den Eigenschaften des Stromerzeugers, 
den Betriebsbedingungen und dem benut-
zerdefinierten Erdungsanschluss getroffen 
werden muss. Diese Anweisungen und die 
Gebrauchsanweisung müssen alle Informationen 
enthalten, die der Benutzer zur korrekten 
Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen benötigt 
(Erdungsinformationen, zulässige Kabellängen, 
zusätzliche Schutzvorrichtungen usw.).

 • WARNUNG
 y Der Benutzer muss die Anforderungen der 
Bestimmungen zur elektrischen Sicherheit einhalten, die 
für den Ort gelten, an dem der Stromerzeuger verwen-
det wird.

 y Starten Sie das Gerät niemals in geschlossenen 
oder teilweise geschlossenen Räumen oder bei 
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unzureichender Kühlung und ohne Frischluftzufuhr. 
Der Betrieb eines Stromerzeugers in der Nähe von 
offenen Fenstern oder Türen ist wegen unzurei-
chender Abgasableitung nicht zulässig. Dies gilt 
für die Anwendung des Stromerzeugers 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 arbei-
tenden 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 Stromerzeugers in geschlos-
senen oder teilweise geschlossenen Räumen 
muss von den zuständigen Sicherheitsbehörden 
(Brandschutz, Rauchgas, Lärm usw.) bewertet und 
genehmigt werden, die alle Risiken bewerten, alle 
zulässigen 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 sei-
ner 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 ein-
geatmet werden. Benutzen Sie dabei geeignete 
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 vollkom-
men abgekühlt sein. 

 y Wenn Kraftstoff verschüttet wird, muss er getroc-
knet und die Dämpfe entlüftet werden, bevor der 
Stromerzeuger gestartet wird.

 y Vor der Inbetriebnahme muss sich der Bediener des 
Stromerzeugers mit allen seinen Steuerungselementen 
und insbesondere der Art vertrauch machen, wie im 
Notfall der Stromerzeuger so schnell wie möglich aus-
geschaltet werden kann. 

 y Personen ohne vorherige Einweisung dürfen den 
Stromerzeuger 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 
Stromerzeugers durch Kinder und sorgen Sie dafür, dass 
diese mit dem Stromerzeuger nicht spielen.

 y Der Stromerzeuger und vor allem dann 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 Stromerzeuger niemals 
mit nassen Händen. Es droht die Gefahr von 
Stromschlagverletzungen.

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

 y Im Brandfall darf der Stromerzeuger nicht mit Wasser, 
sondern mit einem Feuerlöscher, der zum Löschen von 
elektrischen 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 Stromerzeugers zu 
gewährleisten, betreiben Sie ihn mindestens 1 m von den 
Gebäudewänden oder anderen Geräte und Maschinen. 
Legen Sie niemals Gegenstände auf den Stromerzeuger.

 y Der Stromerzeuger darf in keinen Konstruktionen einge-
baut werden.

 y Schließen Sie an den Stromerzeuger keine ande-
ren Steckertypen an, als die den geltenden Normen 
entsprechen und für die der Stromerzeuger aus-
gelegt ist. Andernfalls droht die Gefahr von 
Stromschlagverletzungen oder Entstehung eine 
Brands. Das Anschlusskabel (Verlängerungskabel) 
der angeschlossenen Geräte muss den geltenden 
Normen entsprechen. Verwenden Sie aufgrund der 
hohen mechanischen Beanspruchung nur ein flexibles 
Gummikabel.

 y Der Überlast- und Kurzschlussschutz des Stromerzeugers 
ist von speziell entworfenen Leistungsschaltern abhän-
gig. Wenn diese Leistungsschalter ausgetauscht werden 
müssen, müssen sie durch Leistungsschalter mit densel-
ben Parametern und Eigenschaften ersetzt werden. Den 
Austausch darf nur eine autorisierte Werkstatt der Marke 
HERON® durchführen. 

 y Schließen Sie nur einwandfreie Geräte an den 
Stromerzeuger an, die keine Funktionsstörungen 
aufweisen. Wenn sich am Gerät ein Defekt bemerkbar 
macht (es funkelt, langsam läuft, nicht läuft, zu laut ist, 
raucht ...), schalten Sie es sofort aus, trennen es vom 
Stromerzeuger und beheben den Fehler.

 y Der Stromerzeuger darf nicht bei Regen, Wind, Nebel und 
hoher Luftfeuchtigkeit außerhalb des Temperaturbereichs 
von -15 °C bis + 40 °C betrieben werden. Vorsicht, hohe 
Luftfeuchtigkeit oder Frost auf dem Bedienfeld des 
Stromerzeugers kann zu einem Kurzschluss und zum 
Tod des Bedieners durch Stromschlag führen. Bei Regen 
muss der Stromerzeuger unter einem Vordach platziert 
werden. Schützen Sie den Stromerzeuger während des 
Gebrauchs und Lagerung ständig von Feuchtigkeit, 
Schmutz, Korrosion, direkter Sonneneinstrahlung und 
Temperaturen über + 40 °C und unter -15 °C.

 y Der Stromerzeuger darf nicht in explosionsgefähr-
deten oder entflammbaren Umgebungen oder in 
Umgebungen mit hoher Brand- oder Explosionsgefahr 
betrieben werden.
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XVI. EU-Konformitätserklärung
Gegenstände der Erklärung - Modelle, Produktidentifizierung:

Benzin-Stromerzeuger

HERON® 8896140 / 8896141
(3,0 kW/Max. 3,5kW)
HERON® 8896145

(7,3 kW/Max. 8,2 kW)
HERON® 8896147

(6,0 kW/Max. 6,5 kW- 230 V; 7,5 kW/Max. 8,2 kW-400 V)

Hersteller: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Ident.-Nr.: 49433717

erklärt, 
dass die vorgenannten Gegenstände der Erklärung in Übereinstimmung mit den einschlägigen 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union stehen:  
2006/42 EG; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 EG; (EU) 2016/1628;

Diese Erklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers herausgegeben.

Harmonisierte Normen (inklusive ihrer Änderungsanlagen, falls diese existieren),  
die zur Beurteilung der Konformität verwendet wurden und auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird:

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1:2007 bis 22.2.2022, danach gem. EN IEC 61000-6-1:2019; 
EN 61000-6-3:2007; EN 61000-3-2:2014 bis 1.3.2022, danach gem. EN IEC 61000-3-2:2019; 

EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

Die Fertigstellung der technischen Dokumentation 2006/42 EG und 2000/14 EG führte Martin Šenkýř mit Sitz an 
der Adresse Madal Bal , a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Tschechische Republik, durch.  Die technische 
Dokumentation (2006/42 EG, 2000/14 EG) steht an der o. a. Adresse der Gesellschaft Madal Bal, a.s. zur Verfügung. 

Vorgehensweise der Konformitätsbeurteilung (2006/42 EG, 2000/14 EG):  
Überprüfung der einzelnen Geräte durch die benannte Stelle Nr.:  

1282 Ente Certificatione Macchine Srl, Via Ca´ Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

EU-Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für Abgasgrenzwerte
gem. (EU) 2016/1628 (siehe Schild auf der Maschine)

Ort und Datum der Herausgabe der EU-Konformitätserklärung: Zlín 30.11.2018

Die Person, die zur Erstellung der EU-Konformitätserklärung im Namen des Herstellers berechtigt ist 
(Unterschrift, Name, Funktion): 

   
Martin Šenkýř 

Vorstandsmitglied der Hersteller-AG
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Generator model number 8896140 8896145 8896147

ENGINE OF THE GENERATOR 

Max. engine power output at rpm 5.5 kW  
(7.4 HP)/4000 min-1 12.6 kW (17 HP)/4000 min-1

Type of engine Spark-ignited (petrol powered), four-stroke, single-cylinder 
with OHV valve gear

Ignition T.C.I., transistor, contactless

Cylinder displacement 224 cm3 460 cm3 460 cm3

Spark plug NGK BPR6ES or equivalent

Oil volume in oil tank approx. 600 ml approx. 1 l approx. 1 l

Type of motor oil SAE 15W40 SAE 15W40 SAE 15W40

Fuel Lead-free automotive petrol without oil (Unleaded 95 or 98).

STANDARD COMPARATIVE CONDITIONS 7)

Ambient temperature of environment Tr = 25°C

Total barometric pressure pr 100kPa (~1 atm.)

Relative humidity ∅r 30 %

Table 1 (continued)

1) The specified nominal voltage may exhibit values in 
the range of the permitted deviation for the power dis-
tribution grid.

2) The (nominal) operating power output (COP) is the 
total power output that the generator is able to pro-
vide continuously, whilst providing a constant electri-
cal load under operating conditions and use of the 
generator as specified by the manufacturer (including 
adherence to the maintenance plan and procedures). 
The specified max. power output serves for very short 
coverage of a higher current draw by a connected 
electrical device above the value of the continuous 
(long-term) operating power output, e.g. during the 
ramp up of an electric motor. Thus, the generator can 
only be continuously loaded at the value of the ope-
rating (nominal) power output. The total power out-
put of the generator is understood to mean the total 
drawn power input of all the electrical appliances con-
nected to the generator for a certain power voltage, 
i.e. total power input of all the electrical appliances 
powered from the 230 V 16 A/32 A power sockets or 
the 400 V socket. 

3) When the generator is loaded above its max. power 
output, the circuit breaker may not necessarily be tri-
ggered, but rather the engine may be throttled. The 
power output of the generator is given by the rating 
of the alternator and not by the shut-off current of the 
circuit breaker. 

4) Power characteristic class G2: the characteristic of the 
output voltage of the generator is very similar to the 
characteristics of voltage in the commercial power 
distribution grid for the supply of electrical power. If 
changes in load occur, then acceptable short-term vol-
tage and frequency deviations may occur.

5) Quality class A: At a different operating temperature or 
pressure than corresponding to the standard compara-
tive conditions (see table 1), the nominal power output 
is not less than 95% of the initial value specified during 
standard comparative conditions (calculation accor-
ding to ISO 3046-1).

6) AVR system: The automatic electronic voltage reba-
lancing system under load prevents the manifestation 
of peak voltage spikes (sharp peaks on the sinusoid), 
which could damage the powered electrical appliance.

7) Standard comparative conditions: The ambient conditi-
ons of the environment for the specified nominal para-
meters of the generator (nominal power output COP, 
fuel consumption, quality class).
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III. Parts and control elements
 Fig. 1, position-description

1) 230V/16A power sockets
2) Circuit breaker for 230V/16 A power sockets
3) Circuit breaker for 12V/8.3 A DC power sockets 
4) 12V/8.3A DC socket for charging car batteries
5) Engine switch 
6) Indicator of voltage (V), frequency (Hz),  

motor hours counter (H)
7) Rating label
8) Grounding terminal

Fig.2, position-description

1) Indicator of voltage (V), frequency (Hz),  
motor hours counter (H)

2) 230V/16A power sockets
3) Circuit breaker for 230 V power sockets
4) 230V/32A power socket
5) Grounding terminal
6) 12V/8.3A DC socket for charging car batteries
7) Circuit breaker for 12V/8.3 A DC power sockets
8) Rating label
9) Engine switch

Fig. 3, position-description

1) Indicator of voltage (V), frequency (Hz),  
motor hours counter (H)

2) 230V/16A power socket
3) 230V/32A power socket
4) 400V power socket
5) Grounding terminal
6) Circuit breaker for 400 V power socket
7) Circuit breaker for 230 V power sockets
8) 12V/8.3A DC socket for charging car batteries
9) Circuit breaker for 12V/8.3 A DC power sockets
10) Rating label
11) Toggle switch between 230 V and 400 V power socket
12) Engine switch

Fig.4, position-description

1) Folding handle with vertical position lock  
for handling the generator.

2) Petrol level in tank indicator
3) Petrol tank
4) Release pin for folding down the handle
5) Petrol tank cap

Fig.5, position-description

1) Folding handle with vertical position lock  
for handling the generator.

2) Petrol tank
3) Release pin for folding down the handle
4) Petrol level in tank indicator
5) Petrol tank cap

Fig.6, position-description

1) Air filter cover
2) Air filter cover fixtures
3) Choke lever
4) Fuel valve (fuel supply shut-off to carburettor)
5) Pull starter handle 
6) Rubber wheel

Fig.7, position-description

1) Alternator cover
2) Exhaust pipe

Fig. 8, position, description

1) Spark plug connector
2) Carburettor
3) Carburettor purge bolt
4) Support foot with rubber pads

Fig. 9, position, description

1) Spark plug connector
2) Carburettor
3) Carburettor purge bolt
4) Support foot with rubber pads
5) Exhaust pipe

Fig.10, position-description

1) Oil sensor
2) Year and month of manufacture  

and production batch number
3) Bolt for draining oil from the crankcase
4) Oil tank cap 
5) Battery
6) Battery cable connection terminals
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 • WARNING
      When adding or replacing oil, do not mix motor 

oils of various SAE classes or oils of the same SAE 
class from various manufacturers.

RECOMMENDED SAE MOTOR OIL VISCOSITY 
CLASSES BASED ON AMBIENT TEMPERATURES (°C)
      The graph (fig.12) specifies the motor oil classes for the 

given temperature range in the case that Class SAE 14 
W40 motor oil is not available. 

 y Check the oil level on the gauge (dipstick) after screwing 
it out of the oil tank.

      Only check the oil level in the oil tank when the gene-
rator is standing on a horizontal level and only after an 
extended period of time after the engine is turned off 
(at least 15 minutes). If you perform the oil check too 
soon after turning off the generator, not all the oil will 
have flowed down the walls of the crankcase and the 
oil level reading will not be reliable.

5. Check the condition air filter.

      Check the air filter for clogging and its condition every 
time before putting the generator into operation 
(the inspection and maintenance plan is provided in 
chapter Cleaning and maintenance). Remove the air fil-
ter cover (fig.13) and check that the filter is not missing 
and inspect its condition, i.e. whether it is clogged, 
damaged, etc. Clean the filter after every 50 motor 
hours and in the event of operation in a dusty 
environment after every 10 motor hours or more 
frequently according to the instructions further 
provided in chapter Cleaning and maintenance. 
In the event of significant clogging or wear and tear, 
replace it with a new original filter (the part number 
of the air filter for the given generator model is provi-
ded in table 1). A clogged air filter or operation of the 
generator without the air filter will result in damage to 
the carburettor and the engine. A clogged air filter pre-
vents the supply of a sufficient amount of combustion 
air to the engine and leads to the carbonisation of the 
engine, spark plug and exhaust pipe.

6. Through the strainer in the petrol tank fil-
ling opening, pour clean lead-free car petrol 
without oil. 

      Always pour fuel into the tank through the strainer 
that is inserted in the fuel tank opening. 
This will remove any potential mechanical particles 
contained in the petrol, which could clog the fuel sys-
tem and carburettor.

 y Petrol is highly flammable and very volatile. Petrol or its 
fumes may very easily ignite, and therefore do not 
smoke when handling petrol and 
prevent access to any flame or 
spark sources. Do not pour petrol 
into the fuel tank while the engine 

is running and turn off the engine of the generator and 
allow it to cool down before adding petrol!

 y Petrol is damaging to health. Therefore, prevent petrol 
from coming into contact with skin, breathing in its 
vapours and ingesting it. When handling petrol, use pro-
tective aids, i.e. waterproof gloves as well as 
safety glasses. Petrol is absorbed through 
the skin into the body. Only add petrol in 
well-ventilated environments to prevent 
inhalation of fumes.

 • ATTENTION
 y Norm ČSN 65 6500 stipulates that unless fuel is sto-
red in an enclosed air-tight, light-proof container at 
a temperature of 10-20°C, the recommended period 
for which the petrol is usable is 3 months.  
Petrol deteriorates, meaning that the most volatile 
(flammable) components evaporate from the petrol and, 
likewise, when ambient temperatures fluctuate petrol 
may be contaminated by condensating air moisture, 
which based on the age of the petrol may result in pro-
blems with starting the engine, reduced power, increase 
carbonisation of the spark plug, exhaust pipe, etc. 

We recommend adding a petrol conditioner to 
the petrol (petrol dewatering fluid). It helps 
a great deal in the event of problems with 
starting, improves the characteristics of the pet-

rol, extends the lifespan of the engine and reduces carbo-
nisation of the exhaust pipe. Petrol conditioner can be 
purchased at fuel stations. Based on our experience, a pro-
ven conditioner is from the Wynn's brand under the name 
DRY FUEL from the Belgian manufacturer. When using the 
conditioner, follow the instructions for its use that are pro-
vided on the packaging of the product. Based on our ex-
perience, it is sufficient to add a smaller amount of conditi-
oner to the petrol than specified by the manufacturer, 
however it also depends on the quality and age of the pet-
rol, since the petrol may be deteriorated already when sold 
at the fuel station. Prior to using the petrol, allow the con-
ditioner to act in the petrol for 15-30 minutes. In the event 
that the conditioner is added directly into the fuel tank of 
the generator, it is necessary to stir the blend by appropri-
ately moving the generator, to enable the conditioner to 
act on the entire volume of petrol and to wait 15-30 minu-
tes before starting the engine.

      Monitor the amount of petrol in the fuel tank using the 
fuel level gauge.

      Do not fill the fuel tank all the way up to the neck of 
the fuel tank. This will result in fuel spilling out when 
handling the generator even through the closed cap.

      Never pour petrol into the generator while it is running 
and allow the generator to cool down before pouring it in.

7. Open the fuel supply into the carburettor by 
turning the fuel valve lever to the position of 
symbol "1" on the pictogram on the frame of 
the generator.
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      Wait a few moments before starting so that the petrol 
can flow into the carburettor.

8. Set the choke lever to the symbol position 

.

9. Connect the wires for electrical start-up to the 
battery terminals (fig.10, position 6). Connect 
the red cable to the positive battery terminal 
with the symbol "+" and the black cable to the 
negative terminal. Ensure perfect contact of 
the cable with the battery terminal by tighte-
ning the bolt. Finally seat the rubber cap on to 
the battery terminals (fig.10).

 y The battery on a new generator is not connected so that 
the self-discharge effect is reduced and also for safety 
reasons during transport.

      Prior to connecting the wires to the battery terminals, 
it is necessary to remove the protective covers from 
the terminals.

Note:
 y Prior to connecting the wires to the terminals of the 
battery, we recommend to measure the voltage on the 
battery terminals using a multimeter and to determine 
whether it is flat. 
For your information, we have provided the battery vol-
tage values in relation to the charge level in table 2.

Battery charge  
level

Terminal battery  
voltage

100% 12.90 V to 14.4 V

75% 12.60 V

50% 12.40 V

25% 12.10 V

0% 11.90 V

Table 2

 y We recommend maintaining the battery fully charged. In 
the event that the battery is less charged, or discharged, 
for an extended period of time, its lifetime is significan-
tly reduced, its ability to start the generator is impaired 
and also its ability to be regenerated by an intelligent 
microprocessor car battery charger is limited if the char-
ger is equipped with a battery regeneration function.

Note:
 y When the generator is running, the battery is automa-
tically recharged in the same way as a car battery in 
a motor vehicle. In the event that the generator has not 
been used for an extended period of time, the battery 
is not being recharged and it naturally self-discharges, 
which is further exacerbated when the cables are con-
nected to the battery.

 y In the event that it is necessary to charge the battery, 
then we recommend using an intelligent microproces-

sor car charger with a charging current in the range 1-2 
A, e.g. microprocessor charger Extol® Craft 417301 with 
a charging current of 1 A, which automatically moni-
tors and evaluates the battery charge level and it is not 
possible to overcharge the battery, which is very impor-
tant for safety and the lifetime of the battery. When a cer-
tain overcharging threshold is exceeded, the battery may 
explode since the battery is tightly sealed and the excess 
gas emitted during overcharging (not however during 
charging) has nowhere to escape from the battery.

 y The terminal voltage on gel batteries should, for the 
above-mentioned reasons not exceed 14.4 V, which 
intelligent microprocessor-controlled chargers ensure 
or should ensure (if they are of good quality). For safe-
ty reasons, with respect to the capacity of the battery, 
a charger with a charging current greater than 2 A 
should not be used, since the battery is unable to take in 
the higher charging current and causes the "false" char-
ge effect (the battery will not be charged over time), or 
possibly the battery may explode.

 y Intelligent microprocessor-controlled chargers with 
pulse charging can be connected to the battery for long 
periods to keep the battery fully charged for an exten-
ded period of time when the generator is not used for 
a long time; after fully charging the battery they auto-
matically stop and when the battery terminal voltage 
declines these chargers automatically pulse charge the 
battery. 

 y In the event that a charger without automatic control is 
used to charge the battery, it is necessary to regularly 
measure the battery terminal voltage with the charging 
cables disconnected form the battery, ensuring it does 
not exceed 14.4 V.

 y In the event that the generator is not operated for a suf-
ficiently long time, disconnect the cables from the bat-
tery to minimise the process of the natural self-dischar-
ge effect and ensure the longest possible lifetime of the 
battery by fully charging it every couple of months.

 y Further useful information about lead batteries can 
be found in the documents titled "Guide to the world 
of lead batteries", which is available at the website of 
HERON® after entering the part number of the generator 
into the search engine or we can provide it at our custo-
mer service centre.

V. Starting  
the generator

 • WARNING
 y Before starting up the generator, always check the gene-
rator for damage (unconnected wires, leaks in the fuel 
system, missing safety elements and components, etc.). 
Prior to using the generator for powering appliances, 
perform a preliminary test and make sure that there are 
no faults. In this way you can prevent injury, damage to 
the generator or the connected appliances.
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 • WARNING
 y Before starting the generator, disconnect all connec-
ted electrical devices from the power sockets or turn 
off the operation mode if they have one. 

ELECTRIC START

      Set the power switch to the "START" position 
(symbol "II" on the switch), fig.14A and hold it in 
this position for a moment to start the engine. 
After starting the engine, release the switch.

MANUAL START 

      Set the power switch to position "I" and then 
pull out the hand of the pull starter and then 
quickly tug it upwards (fig. 14B). 

 y If the generator does not start, holding the handle with 
your hand allow it to return to its initial position and 
repeat the starting process.

 • ATTENTION
 y Do not release the handle of the manual starter, rather 
allow it to return to the initial position while holding 
it since releasing the handle suddenly from the pulled 
out position would result in a rapid return and this 
could cause damage to the starting mechanism.

      After starting the generator, after a while, 
gently move the choke lever to the symbol 

position 

 y In the event that when moving the choke lever, the 
engine were to be throttled, immediately set the 
choke lever back to the initial position and wait a few 
moments and then attempt to again gradually move it 
to the position for operation of the generator.

 y To start a generator with a warm engine that has been 
running for an extended period of time, it may not be 
necessary to set the choke lever to the starting position. 
It may, however, be necessary to check this by perfor-
ming a practical test in the event that the generator can-
not be started with the choke lever set in the generator 
operating position.

 • ATTENTION 
 y In the event that there is an unusual noise, vibrations or 
operation while the generator is running, immediately 
turn off the generator and identify and rectify the cause 
of this unusual operation. If the unusual operation is 
caused by a fault inside the device, have it repaired at 
an authorised service centre for the HERON® brand 
through the vendor or directly at an authorised service 
centre (service locations are listed at the HERON® gene-
rators website address at the start of this manual).

VI. Connecting electrical  
devices and generator 
load-capacity

 y It is possible to connect electrical devices intended to be 
powered via the standard electrical power distribution 
grid into the 230 V~50 Hz sockets.

 y It is possible to connect three-phase electrical devices 
intended for 398V alternating-current voltage to be con-
nected to the 400 V~50 Hz power socket.

 y The blue 32 A/230 V or red 400 V power plug may 
only be installed on power cords of electrical devices 
by an electrician with the necessary qualifications!

 y In the case of the generator model Heron® 8896147, 
the voltage is not simultaneously in the 400 V power 
socket and the 230 V power sockets. To power 230 V 
electrical devices connected to the 16 A or 32 A 
socket, set the toggle switch (fig.3, position 11) to 
position 230 V. To power 400 V electrical devices 
connected to the 400 V socket, set the toggle switch 
(fig.3, position 11) to position 400 V.

 • WARNING
 y The generator must not be transported or moved 
to a different location while it is running. Turn it off 
before moving it.

      For powering electrical devices it is necessary 
to respect the following conditions, otherwise 
the powered electrical devices or the generator 
may be damaged:

      The total nominal (operating) power input 
of all the connected electrical devices must 
not exceed the nominal (operation) electrical 
power output of the generator. To determine 
the nominal power input of an electrical devi-
ce, it is possible to use an affordable socket 
power input meter (a wattmeter). The total 
power output of the generator is understood 
to mean the total drawn power input of all the 
electrical appliances connected to the genera-
tor for a certain power voltage, i.e. total power 
input of all the electrical appliances powered 
from the 230 V 16 A/32 A power sockets or the 
400 V socket.

      Do not draw more than 3.5 kW from the 16 
A/230 V power socket.
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      Turn on (put into operation) the connected 
electrical devices gradually one by one with 
a time delay and not all the electrical devices at 
the same time, which is important particularly 
in the case where the total drawn power input 
of the connected electrical devices is approa-
ching or equal to the nominal electrical power 
output of the generator. The large surge power 
input caused by all the connected electrical 
devices being turned on at the same time may 
cause a peak voltage spike and damage the 
connected electrical devices.

      To be safe, it is better to connect sensitive 
electrical devices such as computers, TVs, offi-
ce equipment, etc. via overvoltage protection. 
Extension cords with sockets having overvol-
tage protection can be purchased in stores.

      The generator must not be concurrently used 
for powering sensitive electrical devices (e.g. 
computer, TV, office equipment) and an appli-
ance with a power electric motor, which has an 
impulse ramp-up power input and fluctuating 
power input based on the load placed on the 
electric motor such as for example hand power 
tools, etc. since this may result in "peak" vol-
tage spikes (fluctuations), which may damage 
sensitive electrical devices. 

      In the event that the generator is used as 
a backup electrical energy source for powering 
TN-C-S (TN-C) networks (i.e. fixed electrical 
grids in apartments, etc.), the connection of 
the generator must be performed only by an 
electrician with the necessary qualifications, 
since it must be put into balance with the IT 
network of the generator with the TN-C-S (TN-
C) grid. The generator may be connected to 
a TN-C-S (TN-C)  grid only via an overvoltage 
protection that is built into the TN-C-S (TN-C) 
grid. In the event of damages resulting from 
non-professional connection, the manufacturer 
of the compressor bears no responsibility

INFORMATION ABOUT POWER INPUT  
OF ELECTRICAL DEVICES

 • ATTENTION
 y The power input specified on the rating label of the 
electrical device containing an electric motor is, in most 
cases, the expression of the power of the electric motor, 
i.e. the load that the electric motor can handle rather 
than expressing the power input during standard met-
hod of use of the electrical appliance, since the value of 
the power input increases with the load placed on the 
electric motor. 
Power electric motors in hand power tools have 
a starting ramp up input power, which is greater than 
the power input when a standard load is applied to the 
electric motor, however, most of the time it does not 
reach the power input specified on the rating label of 
the electrical device or in exceptional circumstances 
exceeds it by up to 30 % of the stated value. When 
a standard operating load is applied to hand power 
tools, the power input is below the value specified on 
the rating label. For illustration, the starting power 
inputs and power inputs during standard use of certain 
power tools and the minimum required electrical power 
outputs of the generators required to power them are 
provided in tables 3 and 4. 

 y A typical example of electrical devices that differ from 
the above-mentioned are those having a higher peak 
current draw, such as compressors with a pressure ves-
sel, high pressure washers with a higher power input 
and likewise this may apply to certain electrical devices 
with electrical motors with an older year of manufacture 
(see the serial number on the rating label of the electri-
cal device), the powering of which requires the selection 
of a generator with an approximately 1 to 2 kW greater 
electrical power output than the power input specified 
on the rating label of the electrical device (see table 4), 
since the more powerful alternator of the generator is 
able to cover the peak (surge) current draw at the start 
up of these electrical devices.

 y In the event that a heating electrical device is connected 
to the generator and the total power draw approaches 
or is equal to the operating electrical power output of 
the generator, the specified electrical power output of 
the generator may not necessarily be achieved since, 
for example, a hot air gun with heat regulation has 
extremely rapid fluctuations in power input of up to 
300 W per second (this behaviour also occurs when it is 
powered from the mains power grid) and the generator 
may not necessarily be able to handle such rapid fluctu-
ations in power input in the event that the total drawn 
power input approaches or is equal to the operating 
power output of the generator, and this is manifested 
in a reduced electrical power output of the generator. 
A hot air gun without temperature regulation normally 
has a stable power input and this behaviour should not 
occur with it.

 y When selecting a generator based on its electrical 
power output, the deciding factor is the power input 
value specified on the rating label of the electrical 
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device, the year of manufacture of the electrical 
device and the type of electrical device (compres-
sor with a pressure vessel, etc.) and the number of 
intended electrical devices that are to be powered 
from the generator, since the power inputs of the 
individual electrical devices are added up. The deci-
ding factor for the use of an electrical device with 
a power input that is approaching the electrical 
power output value of the generator should be the 
soft start function on the electrical device, which 
ensures a slower ramp up of the electric motor 
and thereby reduces the current spike that would 
otherwise not enable the given electrical device to 
be used with the intended generator with a lower 
electrical power output.

 y Before purchasing a generator or connecting an 
electrical device/s to the generator, to get a gene-
ral ideal, first use a standard wattmeter (device 
for measuring electrical power consumption) both 
during the start up of the electrical device as well 
as when placed under the expected load from the 
mains power grid (see table 3 and 4) and if possible, 
check the use of this electrical device/s on a sample 
of the generator being considered, since a wattme-
ter may not necessarily be able to capture the peak 
current ramp-up the duration of which is less than 
a second.

 y In table 3, there is a drawn up overview of the power 
inputs of angle grinders with a cutting disc diameter 
from 115 mm to 230 mm with the use of tools of the 
provided specification according to the determined pur-
pose of use of the angle grinders and requirements for 
the minimum electrical power output of the generators. 

Note:
 y Tables 3 and 4 refer to the digital inverter generators 
HERON® 8896216 and HERON® 8896217, which are not 
part of our offer. The only reason why they are included 
is that the described tests were performed on them 
and they cannot be entirely compared to the respective 
available models HERON® 8896218 and HERON® 8896219 
for the following reasons. The current mode HERON® 
8896218 (900 W/Max. 1 100 W) is equipped with better 
electronics than model HERON® 8896216 and handles 
loads better at full operating power output than the 
original model HERON® 8896216. The current model 
HERON® 8896219 (1850 W/Max. 2000 W) has compared 
to the original model HERON® 8896217 (1 600 W/max. 
2000 W) a higher electrical operating power output. The 
described digital generator models HERON® 8896216 
and HERON® 8896217 thus better express the required 
minimum electrical power output for the given load.
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ANGLE GRINDER
EXTOL® 
PREMIUM 
8892021

EXTOL®  
CRAFT  
403126

EXTOL® 
INDUSTRIAL 
8792014

EXTOL® 
PREMIUM 
8892018

EXTOL® 
PREMIUM 
8892020

Specified power input  
Disc diameter  
SOFT START function: YES × NO

750 W 
∅ 115 mm 
NE

900 W 
∅ 125 m 
NE

1400 W 
∅ 125 mm 
ANO

1200 W 
∅ 150 mm 
NE

2350 W 
∅  230 mm  
ANO

Power supply from the mains Starting power input with tool without load

Grinding disc 839 W 635 W 726 W 1006 W 1470 W

Diamond cutting disc 818 W 565 W 667 W 820-1142 W 1436 W

Braided cup brush 716 W 602 W 688 W 945 W 1236 W

Power supply from the mains Operating power input with tool without load

Grinding disc 445 W 484 W 550 W 590 W 1021 W

Diamond cutting disc 425 W 467 W 518 W 590 W 908 W

Braided cup brush 434 W 560 W 548 W 586 W 1110 W

Power supply from the mains Operating power input while using a tool

Grinding disc -  grinding steel 670 W 902 W 947 W 913 W 1902 W

Diamond cutting disc - cutting stone 590 W 721 W 670 W 720 W 1300 W

Braided cup brush - grinding asphalt 957 W 1200 W 1258 W 854-1000 W 1530 W

Power supply for digital generator 
Heron®8896216 (0.9 kW; Max.1.0 kW) Option to work with tool

Grinding disc -  grinding steel YES NO NO NO NO

Diamond cutting disc - cutting stone YES YES YES NO NO

Braided cup brush - grinding asphalt YES 1), 2)/
NO 3)

YES 1), 2)/
NO 3) NO NO NO

Power supply for digital generator 
Heron®8896217 (1.6 kW; Max.2.0 kW) Option to work with tool

Grinding disc -  grinding steel YES YES YES YES YES

Diamond cutting disc - cutting stone YES YES YES YES YES

Braided cup brush - grinding asphalt YES YES YES YES YES

Power supply for generator Heron®8896411 
(2.0 kW; Max. 2.3 kW) Option to work with tool

Use of above-mentioned tools YES YES YES YES YES

Table 3
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SPECIFICATIONS OF THE TOOLS USED FOR THE ANGLE GRINDERS

Angle grinder Extol® Premium 8892021

Grinding disc: Ø 115 mm, th. 6.6 mm, 144 g
Diamond cutting disc: Ø 115 mm, 102 g

1) Braided cup brush: Ø 65 mm, 196 g
2) Grinding metal at appropriate load: yes
3) Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g

Angle grinder Extol® Craft 403126

Grinding disc: Ø 125 mm, th. 6.6 mm, 172 g
Diamond cutting disc: Ø 125 mm, 120 g

1) Braided cup brush: Ø 65 mm, 196 g
2) Grinding metal at appropriate load: yes
3) Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g

Angle grinder Extol® Industrial 8792014

Grinding disc: Ø 125 mm, th. 6.6 mm, 172 g
Diamond cutting disc: Ø 125 mm, 120 g

Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g

Angle grinder Extol® Premium 8892018

Grinding disc: Ø 150 mm, th. 6.6 mm, 242 g
Diamond cutting disc: Ø 150 mm, 194 g

Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g

Angle grinder Extol® Premium 8892020

Wire brush: Ø 10 cm, rpm 7000 min-1, 860 g
Diamond disc: Ø 230 mm, 546 g

Grinding disc: Ø 230 mm, th. 6 mm, 566 g

Table 3 (continued)
 y To illustrate power input under very intensive loads, 
the task of "grinding asphalt" with a wire cup brush was 
selected since it results in high friction, which increases 
power input.

 y In table 3, for the purpose of comparison of power input 
with larger angle grinders, for illustration angle grinders 
Extol® Premium 8892021 and Extol® Craft 403126 were 
used with a braided cup brush of diameter 85 mm, 

which is, nevertheless, too heavy for these angle grin-
ders and it is not permitted to use these angle grinders 
with this brush as this would result in damage to the 
angle grinder. These angle grinders must be used with 
cup brushes of diameter 65 mm.

 y Table 4 then shows an overview of the specified power 
inputs on other electric power tools.

OVERVIEW OF POWER INPUTS ON OTHER ELECTRIC POWER TOOLS  
AND THE MINIMUM REQUIRED ELECTRICAL POWER OUTPUT OF THE GENERATORS

COMPRESSORS Minimum electrical power output of the generator

Two-cylinder compressor Extol® Craft 418211 
(2 200 W, pressure vessel 50 l)

Generator Heron® 8896413  
(5.0 kW; Max. 5.5 kW)

 y Starting power input and current: 2800 W; 12.3 A
 y Power input when pressurising the vessel at a pressure of 3 bar: 1900 W
 y Power input when pressurising the vessel at a pressure of 8 bar: 2270 W
 y Power input when grinding with a pneumatic random orbital sander: 

2200 W (equilibrium pressure of 4 bar)

 y Heron® 8896140 (3.0 kW; Max. 3.5 kW) can not be used

Single-cylinder compressor Extol® Craft 418210 
(1 500 W, pressure vessel 50 l)

Generator Heron® 8896416  
(2.5 kW; Max. 2.8 kW)

 y Heron® 8896411 (2.0 kW; Max. 2.3 kW) can not be used

Oil free compressor Extol® Craft 418101 
(1 100 W)

Digital generator Heron® 8896217  
(1.6 kW; Max.2.0 kW)

HIGH PRESSURE WASHER Minimum electrical power output of the generator

High pressure washer Extol® Premium 8895200
(1800 W, max. 140 bar)

Digital generator Heron® 8896217  
(1.6 kW; Max.2.0 kW)

 y Starting/operating power input: 1630 W/1500 W

High pressure washer Extol® Industrial 8795200
(3 000 W, max. 180 bar)

Generator Heron® 8896413  
(5.0 kW; Max. 5.5 kW)

 y Starting/operating power input: 2650 W/2550 W  y Heron® 8896140 (3.0 kW; Max. 3.5 kW) can not be used

Table 4
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MITRE AND CIRCULAR SAW Minimum electrical power output of the generator

Circular saw Extol® Premium 8893003 
(1 200 W, ∅ 185 mm)

Digital generator Heron® 8896217  
(1.6 kW; Max.2.0 kW)

 y Starting power input with saw blade: 1524 W
 y Operating power input with saw blade without load: 630 W
 y Operating power input when cutting wood: 809 W

Mitre saw Extol® Craft 405425 
(1 800 W, ∅ 250 mm)

Digital generator Heron® 8896217 
(1.6 kW; Max.2.0 kW)

 y Starting power input with saw blade: 1396 W
 y Operating power input with saw blade without load: 1132 W
 y Operating power input when cutting wood: 1420 W

ANGLE POLISHER Minimum electrical power output of the generator

Angle polisher Extol® Industrial 8792500 
(1 400 W, ∅ 180 mm)

Digital generator Heron® 8896216 
(0.9 kW; Max. 1.0 kW)

 y Starting power input: 542 W
 y Operating power input under intensive load: 842 W

THERMAL POWER TOOLS Minimum electrical power output of the generator

Plastic pipe welder Extol® Craft 419311 
(1 800 W)

Generator Heron® 8896411  
(2.0 kW; Max. 2.3 kW)

Heat gun  
(2 000 W)

Generator Heron® 8896411  
(2.0 kW; Max. 2.3 kW)

Table 4 (continued)

 • ATTENTION
 y The power inputs of the electrical devices provided in 
table 3 and 4 were measured using a standard com-
mercially available wattmeter and the provided value 
may differ based on the intensity of the load (e.g. by 
the exertion of pressure on the power tools during use). 
They illustrate the approximate power input values of 
standard expected use of the power tools, which can 
also be applied to other types of power tools (e.g. pla-
ners and others).

 y The listing of specific generator models serves only as 
an example from our offer for the purpose of illustrating 
the electrical power output of the generators. There 
are, however, also other models of our generator or 
other brands with the same electrical power output, 
which may be used. In the event that the power tools 
are put under greater load, it may become necessary to 
use a generator with a greater electrical power output 
than specified. The specified minimum electrical power 
output of the generators is for illustration purposes only 
and prior to the intended use of a specific generator, the 
operating power output of which approaches the spe-
cified power input on the electrical device being used, 
perform a measurement with a wattmeter and carry 
out an operational test on a sample generator based on 
the expected operating load of the electrical device (if 
possible).

 y From tables 3 and 4 it is evident that the gene-
rator HERON® 8896416 with an electrical out-
put of  2.5 kW and max el. output of 2.8 kW is 
absolutely sufficient for powering the majority 
of electrical devices including power tools such 
as angle grinders, circular saws, as well as less 
powerful compressors, electric pumps, etc., 
under the condition that only a single power 
tool is connected to the generator (see over-
view of power inputs and the usable generators 
farther in the text).

 y In the event that the current load of the circuit bre-
akers is exceeded (see shut-off current of circuit 
breaker ltrips in table 1), the lever of this circuit bre-
aker shall be "tripped" (the lever will be in the down 
position) and current supply to the electrical device 
will be interrupted, or the engine of the generator 
will be throttled if the electrical power output of 
the alternator is lower than the shut-off current 
of the circuit breaker. If this happens, disconnect 
the electrical device from the generator and do 
not connect this electrical device to the generator, 
but rather replace it with an electrical device with 
a lower current draw (lower power input) and then 
"reset" the circuit breaker again.

 y In the event that the generator starts to behave in 
a non-standard manner during operation (e.g. sudden 
reduction in rpm, non-standard noise, etc.) attempt to 
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to existing electrical systems, such a connection 
must be performed only by a qualified electrician, 
who must take into consideration the differences 
between the operating equipment utilising the 
public power grid and the operation of the electri-
city generator. In accordance with this part of norm 
ISO 8528 the differences must be specified in the 
user's manual.

3) Protection against injury by electrical shock 
depends on the circuit breakers that are specially 
adapted to the electricity generator. In the event 
that circuit breakers need to be replaced, then they 
must be replaced with circuit breakers with identi-
cal parameters and performance characteristics.

4) Due to the significant mechanical strain place on 
them, only durable and flexible cables with rubber 
insulation (meeting the requirements of norm IED 
60245-4) may be used.

5) If the electricity generator meets the requirements 
of the protective function "protection by electrical 
isolation" in accordance with annex B, B.5.2.1.1. EN 
ISO 8528-13 grounding of generators is not neces-
sary (see paragraph grounding of the generator).

6) When using extension cords or mobile distribution 
networks, the resistance value must not exceed 
1.5 Ω. The total length of cables with a conductor 
cross-section of 1.5 mm2 must not exceed 60 m. 
With a conductor cross-section of 2.5 mm2 the len-
gth of the cable must not exceed 100 m (with the 
exception of cases, where the generator meets the 
requirements of the protective function "protection 
by electrical isolation" in accordance with annex B, 
B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13). Extension cords must be 
unwound along their entire length for the purpose 
of cooling by ambient air.

7) Selection of the protective arrangement, which 
must be performed based on the characteristic of 
the generator, operating conditions and the dia-
gram of grounded connections determined by the 
user. These instructions and user's manual must 
contain all the information necessary for the user 
to be able to correctly perform these protective 
measures (information about grounding, permitted 
lengths of connecting cables, additional protection 
devices, etc.).

 • WARNING
 y The user must adhere to the requirements of directives 
related to electrical safety, which relate to the location 
where the electricity generator is used.

 y Never start the equipment in an enclosed or par-
tially closed area and under conditions of insuffi-
cient cooling and access to fresh air. Running the 
generator in the vicinity of open windows or doors 
is not permitted due to the inadequate extraction 
of exhaust fumes. This also applies when using the 
generator in trenches, shafts, outdoor holes, where 
exhaust fumes fill up such areas because they are 
denser than air and therefore are not well ventila-

ted out of such areas. This may result in poisoning 
of persons working in these areas. Exhaust fumes 
are poisonous and contain toxic carbon monoxide, 
which is a colourless and odourless gas that may 
result in loss of consciousness when inhaled and 
possibly also death. 
The safe operation of the generator in an enclosed 
or a partially enclosed area must be assessed and 
approved by respective government safety depart-
ments (fire protection, extraction of fumes, noise 
level, etc.), which are able to evaluate all the risks 
set and evaluate all acceptable limit values of risk 
factors, otherwise it is not permitted to operate the 
engine in these areas.

 y Petrol is flammable and poisonous, including its 
vapours. Therefore, prevent fuel from coming into 
contact with skin, breathing in vapours and ingesting 
it. Handle petrol and refill the fuel tank in well venti-
lated areas to prevent inhaling petrol vapours. While 
performing such tasks, use 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 engine and wait for all parts to cool down 
before refilling the tank. 

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

 y Before starting the generator, the operator must be tho-
roughly acquainted with all of its control elements, and 
namely then with the method in which the generator is 
turned off as quickly as possible in an emergency situation. 

 y Do not allow anybody to operate the generator 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 
generator and ensure that they do not play with it.

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

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

 y When present in the direct vicinity of the generator, 
use hearing protection, otherwise irreparable hearing 
damage may occur. 

 y In the event of a generator fire, it must not be extin-
guished 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 gene-
rator, operate it at a distance of at least 1m from buil-
ding walls, other equipment or machines. Never place 
any items on the generator.
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XVI. EU Declaration of Conformity
Subjects of declaration - models, product identification:

Petrol generators

HERON® 8896140 / 8896141
(3.0 kW/Max. 3.5kW)
HERON® 8896145

(7.3 kW/Max. 8.2 kW)
HERON® 8896147

(6.0 kW/Max. 6.5 kW- 230 V; 7.5 kW/Max. 8.2 kW-400 V)

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

hereby declares,  
that the described products listed above are in conformity with relevant harmonisation legal regulations of the European 

Union: 2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;
This declaration is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer.

Harmonisation norms (including their amendments, if any exist),  
which were used in the assessment of conformity and on the basis of which the Declaration of conformity is issued:

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1:2007 up to 22.2.2022, thereafter according to EN IEC 61000-6-1:2019; 
EN 61000-6-3:2007; EN 61000-3-2:2014 up to 1.3.2022, thereafter according to EN IEC 61000-3-2:2019; 

EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

The technical documentation 2006/42 ES, 2000/14 ES was drawn up by Martin Šenkýř at the address of Madal Bal , a.s., 
Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Czech Republic.  The Technical Documentation (2006/42 ES, 2000/14 ES)  

is available at the above address of Madal Bal, , a.s. Conformity assessment procedure (2006/42 ES, 2000/14 ES)  
Verification of the individual products by the notified entity no.:  

1282 Ente Certificatione Macchine Srl, Via Ca´ Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

EU authorisation of combustion engines types at the threshold exhaust gas emission values
according to (EU) 2016/1628 (see label on the machine)

Place and date of issue of ES Declaration of Conformity: Zlín 30.11.2018

Person authorised to write up the EU Declaration of Conformity on behalf of the manufacturer 
(signature, name, function) 

   
Martin Šenkýř 

Member of the Board of the manufacturer


