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Мощна бензинова дробилка
Независимо дали трябва да се справите с дебели клони, големи площи или продължителна работа, 
бензиновата дробилка STIHL GH 460 C се справя с лекота и с големи натоварвания. 

Уредът е собственост на фондация „Земя завинаги“ и е предоставен за съвместно ползване на кметство 
Юлиево и кметство Ягода, община Мъглиж. Закупен е по проект „По-чисти реки – по-чисти морета“, 
финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“

Кои материали могат да бъдат обработвани?

С градинската дробилка може да се обработва както мек, 
така и твърд материал.

Мек материал:
Органични растителни остатъци, като отпадъци от 
плодове и зеленчуци, отрязани цветя, шума и др.
– Раздробяване на мек материал.

Твърд материал:
Отрязан от дървета и жив плет материал за 
раздробяване, както и дебели и разклонени клони.
– Раздробяване на твърд материал.

ВНИМАНИЕ!
Отрязаният от дървета и от жив плет материал за 
раздробяване трябва да се преработва в прясно състояние, 
тъй като производителността на дробилката е по-голяма, 
когато той е пресен, отколкото когато е сух или мокър.

Техн. данни Стойност

Тегло на уреда кг 75

Номинални обороти на работен инструмент 
об/мин 2 560

Гарантирано ниво на звукова мощност LWAd 
[dB(A)] dB(A) 108

Мощност номинални обороти 5,8 kW / 7,9 к.с.

Работен обем см³ 344

Макс. дебелина на клона мм до 75

Двигател, тип серия 3 115  
PowerBuilt OHV

Коеф. на неопределеност KpA [dB(A)] dB(A) 3

Режещ инструмент Multi-Cut 450

Измерено ниво на звуково налягане LpA dB (A) 97

Кои материали НЕ могат да бъдат обработвани?

В градинската дробилка не бива да попадат камъни, 
стъкло, метални части (тел, пирони, ...) или пластмаса.

Основно правило:
Материали, които не са компост, не бива да се 
преработват с градинската дробилка.

ВНИМАНИЕ!
Максимален диаметър на клоните
Данните се отнасят за прясно отрязани клони:
Максимален диаметър на клона:
GH 460: 60 мм; GH 460 C: 75 мм

Големината на отвора за подаване на клони служи единствено 
за по-добро поемане на разклонен материал и не позволява 
раздробяване на клони с по-голям от максимално допустимия 
диаметър.

Правилно натоварване на уреда
Натоварвайте електродвигателя, съотв. двигателя с вътрешно 
горене на градинската дробилка само дотолкова, че честотата му 
на въртене да не спадне драстично. Винаги зареждайте материала 
в градинската дробилка постоянно и равномерно. Ако по време 
на работа с градинската дробилка честотата на въртене спадне, 
спрете по-нататъшното подаване на материала, за да разтоварите 
електродвигателя, съотв. Двигателя с вътрешно горене.

Указания за работа



Неизправност Възможна причина Отстраняване

Двигателят с вътрешно 
горене не стартира

– Прекъсвачът не е задействан
– Фунията за пълнене не е затворена 

съгласно указанията – защитният прекъсвач 
е задействан (предпазно изключване)

– Дискът за ножовете е блокиран
– В резервоара няма гориво; тръбопроводът 

за гориво е запушен
– GH460C: Винтът на отдушника на 

резервоара е затворен
– Горивото в резервоара е замърсено, старо 

или с лошо качество
– Контактният накрайник на запалителната 

свещ е изваден от нея; кабелът за 
запалване не е закрепен добре към 
накрайника

– Въздушният филтър е замърсен
– Запалителната свещ е опушена или 

повредена; неправилно разстояние между 
електродите

– Задействайте прекъсвача
– Затворете и затегнете фунията за пълнене съгласно 

указанията (затегнете прекъсвача)
– Отстранете остатъците от раздробяването в корпуса
(ВНИМАНИЕ: изтеглете контактния накрайник на 

запалителната свещ)
– Долейте гориво, почистете тръбопроводите за 

гориво
– Стартирайте уреда съгласно инструкциите (Отворете 

винта на отдушника на резервоара)
– Винаги използвайте прясно марково гориво, 

обикновен безоловен бензин, почистете карбуратора
– Поставете контактния накрайник на запалителната 

свещ; проверете връзката между кабела за 
запалване и накрайника

–Почистете въздушния филтър
– Почистете запалителната свещ или я подменете; 

регулирайте междуелектродното разстояние

Двигателят с вътрешно 
горене загрява много

– Охлаждащите ребра са замърсени
– Много ниско ниво на маслото в двигателя с 

вътрешно горене
– Повърхността на двигателя с вътрешно 

горене е покрита с раздробен материал

– Почистете охлаждащите ребра
– Долейте моторно масло
– Отстранете раздробения материал от двигателя с 

вътрешно горене

Силни вибрации по време 
на работа

– Неизправен диск за ножовете или нож
– Хлабаво закрепване на двигателя

– Проверете и съответно ремонтирайте дисковете 
за ножовете, ножовете, ножовия вал, болтовете, 
гайките, шайбите и лагерите на режещия блок

– Затегнете болтовете за закрепване на двигателя

Затруднено стартиране 
или отслабване 
мощността на двигателя

– Материал за раздробяване в корпуса
– Вода в резервоара за гориво и в 

карбуратора; запушен карбуратор
– GH460C: Винтът на отдушника на 

резервоара е затворен или не е изцяло 
отворен

– Резервоарът за гориво е замърсен
– Въздушният филтър е замърсен
– Запалителната свещ е опушена

– Отстранете остатъците от материала за 
раздробяване в корпуса (извадете контактния 
накрайник на запалителната свещ!)

– Изпразнете резервоара за гориво, почистете 
тръбопровода за гориво и карбуратора

– Стартирайте уреда съгласно инструкциите (отворете 
винта на отдушника на резервоара)

– Почистете резервоара за гориво 
– Почистете въздушния филтър
– Почистете запалителната свещ

Намалена 
производителност при 
раздробяване

– Тъпи ножове
– Неправилно заточени ножове
– Огънат диск за ножовете

– Заточете ножовете или ги подменете
– Заточете правилно ножовете
– Проверете визуално диска за ножовете и ако е 

необходимо, го подменете

Уредът не изтегля 
материал за 
раздробяване

– Тъпи или неправилно заточени ножове
– Разстояние между двата ножа (диск за 

ножовете за твърд материал)
– Капакът на ножовете не е свален

– Заточете ножовете, като внимавате за правилния 
ъгъл на заточване

– Монтирайте ножовете върху диска за ножовете за 
твърд материал без разстояние помежду им

– Демонтирайте капака на ножовете

ВНИМАНИЕ!
Тази листовка е само за бърза справка. За подробни инструкции за безопасна работа с машината, монтаж, 
демонтаж, експлоатация и поддръжка използвайте оригиналната брошура на производителя на оборудването.

Откриване на повреди
Вижте инструкцията за експлоатация на двигателя с вътрешно горене. Евентуално се обърнете към 
специализиран търговец – STIHL препоръчва своя специализиран търговец.


