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Kérjük, olvassa el figyelmesen! 
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Használati utasítás 

 
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a használati utasítás tartalmazza a FUXTEC FX-PR165-höz kapcsolódó 

utasításokat és tippeket! Az általunk kínált cölöpverőt könnyű kezelni, karbantartani és hosszú élettartammal bír. 

Ez minden termékünkre jellemző. 

Használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen az összes utasítást, ezzel megelőzheti az esetleges sérüléseket, és 

óvja biztonságát. 
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1. Alkatrészek 
 

 

 

 
Szám Leírás Szám Leírás Szám Leírás 

1 Kombiindító 2 Stop kapcsoló 3 Gyújtógyertya 

4 Szellőztetőkapcsoló 5 Olajtartály 6 Fogantyú 

7 Üzemanyagpumpa 8 Gáz gomb 9 Gáz gomb 

10 Elülső vezető 11 Aljzat 12 Foglalat tartó 

13 Hordozó lap 14 Fogantyúhüvely 15 Olaj fedél 

16 Pozicionáló 

csvar/gomb 

17 Indító 18 Tankfedél 

19 Levegőszűrő 20 Csillapító rugó 21 Fojtószelepkábel 
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2. Biztonsági utasítások 

1. A felhasználó köteles munkavédelmi cipőt és megfelelő ruházatot viselni. Hosszabb munkához viseljen 

védőszemüveget, munkavédelmi sisakot és fülvédőt használni.  

2. Tartsa meg egyensúlyát amíg a gépet használja és álljon a levegőszűrőnél munkavégzés közben. Használat 

közben tilos a dohányzás! Ne egyen, ne igyon amíg a gépet használja. 

3. Soha ne használja a gépet egy kézzel. 

4. Soha ne nyomja meg a gáz gombot a gép emelése közben, mivel így a gép üresjáratban van. Ellenkező 

esetben a gép sérülése lehet a következmény. 

5. A munkaterületen ne tartózkodjon más ember, a sérülések elkerülése miatt. 

6. Használja a cölöpverőt közepes sebességen. 

7. A fogantyút tartsa tisztán, ne legyen olajos, és ne legyen rajta üzemanyagmaradvány. 

8. Ha megszakítja a munkát, mindenképpen állítsa le a gépet. 

9. Használat előtt győződjön meg róla, hogy az alkatrészek a helyükön és megfelelően rögzítve vannak. Ha egy 

csavar laza, húzza meg azt mielőtt használatba veszi a cölöpverőt. 

10. A tiszta benzin használata tilos, az üzemanyag megfelelő keverési arányát a 4.2 bekezdésben olvashatja. 

 

11. A benzin könnyen meggyullad. Ezért az üzemanyagot csak jól szellőztethető környezetben keverje. Tankolás 

közben a gépet ki kell kapcsolni. 

12. Ne töltse túl a tankot. Az üzemanyagszint ne legyen magasabban mint a tartály üzemanyagszűrőjének nyaka. 

Ha esetlen kiöntötte, mellé öntötte az üzemanyagaot, a gép bekapcsolását megelőzően itassa fel a felesleget, és 

törölje meg a tartályt. 

13. Tankolás után a tank fedelét megfelelően zárja vissza. Munka közben ellenőrizze, hogy a tank nem sérült-e 

vagy nem laza-e. Ha a készülék megsérült, haladéktalanul állítsa le, és javíttassa meg azt.  

14. Tárolja a készüléket megfelelő és biztonságos környezetben. Tartsa távol a berendezést a rejtett veszélyek 

elől és a nyílt lángtól.  

15. Ha a készüléket zárt területen használja mint például alagutak vagy árkok, gondoskodjon a levegő megfelelő 

körforgásáről, hoyg elkerülhesse az esetleges kipufogógáz-mérgezést és a fulladást. 

16. FONTOS: Ahhoz, hogy a készüléket semmilyen sérülésnek ne tegye ki, a készülék gyorsítása vagy fékezése 

tilos. 

17. A szivárgás elkerülésének érdekében, az üzemanyagtankot szállítás előtt mindig ki kell üríteni. 

18. Karbantartási és javítási munkálatokat csak és kizárólag hozzáértő személy végezhet, ez ugyanis fontos 

ahhoz, hogy a készülék élettartama hosszú legyen. Ellenkező esetben sérülhet a készülék, vagy az alkatrészek, 

ami megrövidíti az élettartamát.
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3. Funkciók 

 
3.1 Használat: A cölöpverőt gazdaságokban, zöldséges kertekben illetve kerítések építéséhez 

terveztük. 

 
3.2 Funkciók: 

 
3.2.1 A benzines cölöpverő egy könnyű, kézhezálló súlyt és egy alacsony kisülési kapacitást kínál. 

3.2.2  A termék az emberi munkavégzés megkönnyítésére lett feltalálva. Csökkenti az erőkifejtést és egy könnyű, 

kényelmes használatot biztosít. A felhasználó a készüléket sokoldalúan tudja használni. 

3.2.3 A készülék az ütközési energiát és az ütési frekvenciát variálja, átmérőjét 20-80 mm közötti értékre lehet 

beállítani.  

3.2.4 Előnyök: A cölöpverő megoldja a nehéz gépek, villamosenergia-termelők, levegőkompresszorok vagy a szállítás 

okozta esetlegesen felmerülő nehézségeket.  

3.2.5  A gumiból készült működtető fogantyú és az üzemanyagszivacs képes csökkenteni a visszarúgást valőszínűségét. 

Ezenkívül egy kétirányú csillapító rugó van felszerelve a megkönnyebbítéshez, ami még kényelmesebbé teszi a munkát 

 

4. Előkészületek a használathoz 

 

4.1 Aljzat 

 
4.1.1 Az aljzat összeszerelése vagy cseréje. Válassza ki a megfelelő tartót a méretnek megfelelően 20-45 mm vagy 46-

80 mm között, az ábra szerint: 

 

 

Ábra 3 
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Szivató (ON és OFF – 

Pozíció 

Motor) 

 hideg Berántó 

Üzema.pumpa 

ábra 4 

4.2 Üzemanyag 

 
Használjon 90-es benzint és kétütemű speciális motorolajat vagy nagyobb ajánlott keverési arányt: 

Feltétel Benzin:Motorolaj(Arány) 

Használat 20 üzemóráig 20:1 

Használat 20 üzemóra után 25:1 

4.2.1 A tiszta benzin használata tilos. 

4.2.2 Csak jól szellőző környezetben tankoljon. 

4.2.3 Ne töltsön túl sok üzemanyagot a tartályba. Az üzemanyagszint nem lehet magasabb, mint az 

üzemanyagtartályban lévő üzemanyagszűrő nyaka. HA kiömlött az üzemanyag, csak akkor indítsa el a gépet, ha az 

üzemanyag teljesen elpárolgott, vagy letörölte. 

4.2.4 A tankolás után húzza meg az üzemanyag-kupakot. 

 

 

5. Használatbavétel 

 

5.1. Nyomja meg többször az átlátszó üzemanyag-szivattyút a gép indítása előtt, amíg a karburátor meg nem telik 

üzemanyaggal (ábra 4). (Ha a motor hideg, nyissa ki a levegőztetőt, hogy elinduljon, majd indítás után zárja be) 
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Stopkapcsoló 

S 

T 

O 

P 

5.2. Úgy állítsa a gépet, ahogy a 4. ábrán látható. Tartsa erősen a fogantyú felső részét egy kézzel, míg a másik kezével 

gyorsan húzza meg a berántót legalább 40 cm-re. Kérjük, ne húzza át a holtponton, mert ez károsíthatja az önindítót. Ne 

engedje, hogy a fogantyú visszapattanjon, amikor ismételten meghúzza, és szorosan fogja meg a fogantyút, hogy 

elkerülje a nagy rugalmasságból eredő sérüléseket 

5.3. Indítsa el a motort, majd nyissa ki teljesen a levegőellátást. Indítsa el a munkát 4-5 perc alapjárat után 

 

 

6. Használat és kezelés 

 

6.1 A motor indítása után hagyja a gépet alapjáraton 4-5 percig járni. 

6.2 Nyomja meg a gáz kart, amikor a gép felmelegedett, hogy elérje az ütközési energiához szükséges pozíciót. 

 
TIPP: A gép élettartamának növelése érdekében az új benzines cölöpverőt csak alacsony vagy közepes sebességgel 

szabad használni az első 20 munkaórában. 

 
6.3. A benzinmotor fordulatszáma csak alacsony vagy közepes lehet 

6.4. A gép nagy sebességű működtetése alapjáraton tilos. Soha ne használja a levegőben. 

7. Kikapcsolás 

7.1 Ne adjon gázt, és hagyja 1-2 percig alapjáraton járni a készüléket. 

7.2 Állítsa a stop kapcsolót kikapcsolt helyzetbe, úgy  ahogy az 5. ábrán látható. 

 

 

 

ábra 5 
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8. Karbantartás 

8.1 Levegőszűrő 

Tisztítsa a levegőszűrőt rendszeresen. A légszűrő szűrőelemében lévő por és koromlerakódások blokkolják a 

benzinmotor teljesítményét és csökkentik az élettartamot. Ha túl sok koromlerakódás van a szűrőben, tisztítsa meg 

meleg vízzel és mosószerrel. Helyezze vissza a légszűrőt, ha megszáradt. Sérülés esetén cserélje ki a légszűrőt. Ha poros 

környezetben dolgozik, a karbantartást a tervezettnél gyakrabban kell elvégeznie. 

 
8.2 Üzemanyagszűrő 

Ha az üzemanyagszűrő eltömődött, a készülék csökkentett sebességgel és alacsonyabb ütési energiával fog működni. 

Megoldás: 

①Nyissa ki az üzemanyag kupakot, távolítsa el az üzemanyagszűrőt, majd tisztítsa meg. 

②Az üzemanyagszűrő tisztításával egyidejűleg tisztítsa meg az üzemanyagtartályt a 6,7. és 8. ábrán látható módon. 
 

 
 

ábra 6 ábra 7 ábra 8 
 

 

8.3 Porlasztó/karburátor 

A tartályban és a karburátorban mindig maradnak üzemanyagmaradvényok. Egy idő után a maradék üzemanyag zsíros, 

viszkózus üzemanyaggá válik, eltömíti az üzemanyagvezetékeket, ami indítási nehézségekhez vezethet. Ennek 

elkerülése érdekében ürítse ki az üzemanyagtartályt, ha nem használja a gépet több mint 1 hétig.  

Eljárás: Húzza ki az olajbevezető csövet, nyomja meg újra a porlasztó üzemanyag-buborékját az üzemanyag kiszivattyúzásához, nyomja vissza 

az olajbevezető csövet a helyére, amikor az üzemanyag kiürült. 
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8.4 Gyújtógyertya 

A motor normál működésének biztosítása érdekében a gyújtógyertya rést megfelelően be kell állítani. Távolítsa el a 

szénlerakódásokat egy drótkefével. A gyújtógyertya megfelelő rése 0,5-0,7 mm között van. A 9. ábrán látható. 

 

 

 

 
8.5 Tompító 

ábra 9 

Rendszeresen távolítsa el a szennyeződéseket a hangtompító be- és kimenetéből, vagy tisztítsa meg a belsejét 

mosószerrel. 

 
8.6 Hengerhűtő borda 

Rendszeresen távolítsa el a port a hűtés biztosítása érdekében. A benzines-cölöpverő léghűtéses. Wenn sich Staub auf 

dem Zylinderkühlkörper ansammelt wird die Kühlwirkung direkt beeinflusst und vermindert, dies kann Schäden an der 

Benzinramme verursachen. Amikor a por felhalmozódik a henger hűtőbordájára, ez a hűtési hatást közvetlenül 

befolyásolja és csökkenti, ez károsíthatja a készüléket. 

 
8.7 Tankolás/Az ütőhenger kenése  

50 felhalmozott munkaóra után meg kell tölteni az ütőhengert 50 g speciális olajjal, ami a 10. ábrán látható. 

 
 

 
ábra 10 
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9. Hibaanalízis és üzemzavar elhárítás 
 

Hibaanalízis és megoldások 

Példa 1: Nehézségek hideg indításkor. 

→Szárítsa meg. 
 

↓ 

→Cserélje ki! 
 

↓ 

→ Csökkentse az 

üzemanyag-

fogyasztást 

 

Példa 2: Hirtelen megállás utáni nehéz indítás. 

→Tankoljon, tisztítsa meg a 

porlasztót. 

↓ 

→Tisztítsa meg 

 

↓ 

→ Távolítsa el, és tisztítsa meg. 

 

 

Példa 3: Lassú működés, vagy gyenge teljesítmény 

→Távolítsa el a 

lerakódásokat! 

↓ 

→Tisztítás! 
 

↓ 

→ Tisztítsa meg a szűrőt! 
 
 

Példa 4: Furcsa zajok 

 

 
 

↓ 

 

→Távolítsa el a 

lerakódásokat 

 
→ Cserélje ki!

 

 

Példa 5: A gép normálisan működik, de nem túl hatékonyan. 

 

→Cserélje ki! 
 
 

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítési partnerrel karbantartás céljából!

A gumigyűrű elöregedett. 

Az aktív alkatrészek súlyos kopása? 

Szénlerakódások az égéskamrákban? 

Légszűrő eltömítődött? 

Üzemanyag-ellátó vagy szellőzőszelep eltömődött? 

Szénlerakódások a hengerben vagy a kipufogó tompítóban? 

Lerakódások a győjtgyertyán? 

Az üzemanyagszűrő el van tömítődve? 

 Elfogyott az üzemanyag vagy a porlasztó el van tömítődve? 

Túl sok üzemanyag befecskendezése? 

A gyújtógyertya elektromos szikrákat generál? 

Ha a gyújtógyertya nedves, a helytelen indítási folyamat miatt 
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10. Technikai adatok 
 

Motortípus 
Egyhengeres, léghűtéses, 2-ütemű, Hengerátmérő × 

Hub: 36×32mm 

Modell FX-PR165 

L×B×H(mm) 635×265×320 

Üzemanyag Üzemanyagkeverék (Benzin: Kétütemű -Motorolaj 

=25:1) 

Olaj kapacitás 0.9L 

Súly  11Kg 

Lökettérfogat 32.7CC 

Max Teljesítmény és gyorsaság 0.9KW/9000Umin 

Max fordulatszám 1.45Nm/5000U/min 

Benzin-Motor alapjárat 

fordulatszám 

9500 U/min 

Fogyasztás ≤0.50L/std 

Ütési frekvencia 2000BPM 

Ütési energia 20-55J 

Karburátortípus MZ10.7 

Gyújtógyertya típus L6T 

Indító Kézi berántó 

Átmérő mérete 20-80mm 



 

11. Karbantartási ciklus 
 

 

 

 
A következő adatok a készülék háztartási használatára 

vonatkoznak. Rosszabb munkakörülmények, például poros 

környezet vagy hosszú munkaidő esetén a karbantartási 

ciklust ennek megfelelően le kell rövidíteni. 

H
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álat elő
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H
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H
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E
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k
én

t 

H
a szü

k
ség

es 

 

 
Teljes készülék 

 
Külső ellenőrzés 

 

√ 

  

√ 

    

Tisztít  √      

Vezérlő fogantyú/ 

Stopgomb 

Funkciók ellenőrzése √  √     

 

Légszűrő 
Tisztít    √   √ 

Csere      √  

Üzemanyagszűrő 
Ellenőrzés     √   

Csere      √  

 

Tank 

Tisztít  √ √     

Ellenőrzés √  √     

Meghúz       √ 

Ütőhenger Tisztít     √   

Olajozás       √ 

 

Tömítés 
Ellenőrzés     √   

Lerakódásokat eltávolítani       √ 

Hűtőborda 
Ellenőrzés     √   

Tisztít       √ 

 
Gyújtógyertya 

Távolság ellenőrzése     
√ 

  

Csere       √ 

 
Csavarok és anyák 

Ellenőrzés √  √     

Meghúz 
      

√ 
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12. Alkatrészlista 
 

 

 

 
Szám. Név db.  Szám. Név db. 

1 Benzinmotor 1 42 Hordozó lap 1 

2 
 

Hajtókorond 

 
1 

43 
Hatlapú anya M18×1.5  

2 

3 
Hatszögletű foglalatú hengerfej 

csavar 

M5×12 

 
3 

44 
 

Alapzat 

 
1 

 

4 
 

Rugalmas lemez 5 

 
3 

 

45 
Hatszögletű foglalatú hengerfej 

csavar 

M8×45 

 
4 

5 Csapágypréslemez 1 46 Belső fej 77 1 

6 Barázdált golyóscsapágy 6202-

2RS 

3 47 Tartó 80 1 

7 Kis kúpkerék 1 48 Tartó 45 1 

8 Sebességcsökkentő egység 1 49 Csatlakozó fej 2 

9 Sebességváltó fedél 1 50 Anya csavar 2 

10 O-gyűrű fogaskerék fedél 1 51 Fogantyú rugó 4 

11 
Hatszögletű foglalatú hengerfej 

csavar  

M6×16 

 
1 

52 Fogantyútok 
 

1 

12 Rugalmas lemez 6 5 53 Fogantyúvédő 1 

13 Lemez, alátét 1 54 Fogantyú anya 1 

14 TűtartóHK152316 1 55 Pozícionáló gomb 2 

15 
 

Főtengely 

 
1 

56 
Hatszögletű foglalatú hengerfej 

csavar  

M6×40 

 
2 

16 -A Típusu laposkulcs 5×5×10 1 57 Kétütemű fogantyú keret 1 

17 Barázdált golyóscsapágy 

 6003-2RS 

1 58 Fogantyú védő 1 

18 6003 Csapágypréslemez 1 59 Kombi kapcsoló 1 

19 Kereszthenger csavar M5×14 1 60 Vezető tok 2 

20 Nagy fogaskerék 1 61   

21 Tartó 16 1 62   

22 Szegecs 4×12 2 63   

23 Csökkentő fogaskerék fedele 1 64   

24 
Hatszögletű foglalatú hengerfej 

csavar  

M6×25 

 
4 

65 
  

 

25 
Hatszögletű foglalatú hengerfej 

csavar  

M6×20 

 
4 

 

66 
  

26 Tömítések 1 67   

27 Csatlakozó kar 1 68   
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28 Löketdugattyú 1    

29 Löketdugattyúcsapszeg 1    

30 O-gyűrű-löketdugattyú 1    

31 Ütőhenger 1    

32 Lemez 1    

33 Rugalmas lemez 8 8     

34 
Hatszögletű foglalatú hengerfej 

csavar  

M8×20 

 
4 

   

35 Kalapács  O-gyűrű 1    

36 Kalapács 1    

37 Préspárna 2    

38 Kerek tömítés φ39×46×0.5 4    

39 Sokk O-gyűrű 2    

40 Sokk 1    

41 Csatlakozó aljzat 1    
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Áttekintés: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. Szállítási terjedelem 

 

 
Benzines Cölöpverő FX-PR165 

 

Aljzat konzol 20～45mm és 46-80mm  

Keverőedény 

Speciális zsír 60g a zsírozáshoz 

Használati utasítás 

Gumigyűrű (Csere alkatrész) 

 

 

 

Szerszámtáska 

1db.gyújtógyerty 

1db. gyújtógyertya aljzat 
 

1 db. 4mm Imbuszkulcs 

1 db. 5mm Imbuszkulcs  

1 db. 6mm Imbuszkulcs 

1 db. T-formájú Imbuszkulcs 
 

   1 db.  Csavarhúzó 
 

1 db. 8-10mm nyitott szerszámkulcs 
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14. EG-Megfelelőségi nyilakozat 

 

 
Hiermit erklären wir, FUXTEC GMBH 

KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY 

 

dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart 

sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen 

grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 

entspricht. 

 
Bezeichnung der Maschine: Benzin-Pfahlramme 

Maschinentyp: FX-PR165 

Handelsmarke: FUXTEC 

Leistungsaufnahme/ Hubraum 32,7cm³ 

 

 
Einschlägige EG-Richtlinie: 2006/42/EG 

 
 

 
 
 

Herstellerunterschrift/Datum: 

 

 

 

 

 

 
Name und Anschrift der 

Person, die berechtigt ist, die 

technischen Unterlagen, die 

in der Gemeinschaft ansässig 

ist zusammenzustellen 

 
Tim Gumprecht 

FUXTEC GMBH - KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, 

GERMANY 

 

 
Name und Anschrift der benannten Stelle: 

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65. D-80339 München Germany, 

Benannte Stelle Nr.: 0123 

 
 

 
Tim Gumprecht, 23.02.2018 
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FX-PR165 

Gasoline Pile Driver 
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