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Niniejsza "Instrukcja obsługi" zawiera charakterystykę techniczną, 
zasady obsługi i eksploatacji samochodu 
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użytkownicy samochodów i pracownicy zaplecza technicznego motoryzacji 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UWAGA 

 
Użytkownik przed przystąpieniem do eksploatacji samochodu  

powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej "Instrukcji  
obsługi", gdyż prawidłowa praca samochodu i jego duża trwałość 

mogą być osiągnięte tylko przy dokładnie i regularnie  
prowadzonej Obsłudze Technicznej i konserwacji. 

 

Fabryka zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian moderniza-
cyjnych poprawiających jakość i trwałość samochodów. 
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  1 .  W s tęp .  
  Szanowny Kliencie! 
 
  Samochód HONKER jest przeznaczony, w zależności od wersji, do przewozu od 2 do 9 osób 
oraz do pracy w terenie o trudnych warunkach drogowych. Pojazd może być eksploatowany w róż-
nych warunkach drogowych i klimatycznych. Budowa samochodu jest oparta na konstrukcji ramo-
wej z 3-drzwiowym metalowym nadwoziem i nakładką hard-top z tworzywa sztucznego, w której 
znajdują się 4 okna przesuwne lub opończa. Układ napędowy stanowi silnik wysokoprężny produk-
cji Andoria-Mot Sp. zo.o; z 5-cio biegową skrzynią wraz z reduktorem. Podwozie wyposażone jest 
w 2 mosty hipoidalne z resorami wielopiórowymi oraz hydrauliczne amortyzatory dwustronnego 
działania i stabilizator przechyłów poprzecznych osi tylnej. 
Pojazd jest również przystosowany do holowania przyczepy o masie całkowitej mc. do 750 kg  bez 
hamulca najazdowego, a do 1500 kg z hamulcem. 
 Samochód HONKER w wyniku przeprowadzonych badań i testów otrzymał świadectwo ho-
mologacji typu pojazdu.  
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2 .  C H A R A K T E R Y S T Y K A  T E C H N I C Z N A  S A M O C H O D U  
T E R E N O W E G O  „ H O N K E R  2 0 0 0 ”   

Tablica 2-1 
Parametry Wartość 

2.1. WYMIARY I MASY 
 Wariant 424 (2424) Wariant 544 
Długość z wyciągarką  4630 (4790) mm 5390 (5550) mm 
Szerokość 1870 mm 1980 mm 
Wysokość 2190 mm  2600 mm 
Rozstaw osi 2827 mm 3200 mm 
Rozstaw kół przednich / tylnych 1635/1630 mm 
Prześwit poprzeczny 220 mm 
Zwis przedni  950 mm  (z wciągarką)  
Zwis tylny  1010 mm  
Kąt natarcia (min) 400 
Kąt zejścia (min) 40o 
Ładowność 1150 kg 625-1075 kg 
Masa własna pojazdu 2215-2350 kg 2425-2875 kg 
Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg 3500 kg 
Dopuszczalne obciążenie osi 
 przedniej / tylnej 

 
1500 kg/2200 kg 
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Dopuszczalna masa całkowita cią-
gniętej przyczepy :   [kg] 

 

                    - z hamulcem 1500 kg 
                    - bez hamulca  750 kg 
     2.2.  SILNIK 
Typ 4CTi90-1BE 
Umiejscowienie podłużne z przodu samochodu 
Cykl pracy 4-suwowy, zapłon samoczynny, wtrysk pośredni 
Liczba cylindrów 4 w układzie rzędowym 
Średnica cylindra 90 mm 
Skok tłoka 95 mm 
Pojemność skokowa 2,417 dm3 
Stopień sprężania 20,6 : 1 
Moc max 75 kW 
Obroty mocy max 4100 obr/min 
Max moment obrotowy 230 Nm 
Obroty momentu maks. 2000 obr/min 
Obroty biegu jałowego 800 ±20 obr/min 
Rozrząd wałek rozrządu w głowicy, napęd wałka paskiem zębatym 
Kolejność pracy cylindrów  1-3-4-2 
Luzy zaworowe (silnik zimny) 
ssący - wydechowy 

0,2 mm 
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Układ zasilania  Filtr powietrza suchy, z wymiennym wkładem, pompa 
wtryskowa rozdzielaczowa 

Wtryskiwacze czopikowe 
Ciśnienie wtrysku 15 ± 1 MPa 
Filtr paliwa wymienny 
Turbosprężarka GT1749S (GARETT) o ciśnieniu doładowania 0,08 MPa 
Układ chłodzenia nadciśnieniowy z wymuszonym obiegiem płynu chłodzące-

go, sterowany termostatem  
Układ smarowania pod ciśnieniem za pomocą pompy gerotorowej z zaworem 

przelewowym oraz z zaworem bezpieczeństwa  
Filtr oleju pełnego przepływu 
Układ rozruchowy  świece żarowe włączane i wyłączane automatycznie za po-

mocą sterownika ( kluczykiem zapłonu) 
Niezależny podgrzewacz płynu chłodzącego  

     2.3.   SPRZĘGŁO 
Sprzęgło suche, jednotarczowe, ze sprężyną tarczową, sterowane  

hydraulicznie 
Średnica zew. okładzin 240 mm 
Skok jałowy pedału sprzęgła 25 mm 
Skok wyłącz. sprężyny tarczowej 9 ÷ 10 mm 
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     2.4.  UKŁAD NAPĘDOWY 4x4 
Skrzynia biegów  - typ mechaniczna, pięciobiegowa, synchronizowane wszystkie 

biegi do jazdy w przód , typ KIA GY71 
 Przełożenia: 
                   I bieg 4,393 
                   II bieg 2,306 
                   III bieg 1,452 
                   IV bieg 1,0 
                   V bieg 0,825 
       wsteczny bieg 4,632 
Skrzynia  rozdzielczo-redukcyjna : 4x4 z możliwością odłączania przedniego napędu 
Przełożenia :  
                     bieg szosowy 1,0 
                     bieg terenowy 2,48 
Wały napędowe Dwa z przegubami krzyżakowymi 
Most przedni przekładnia główna hipoidalna o przełoż. 4,556 (41/9) 
Most tylny przekładnia główna hipoidalna o przełoż. 4,556 (41/9) 
     2.5.  PODWOZIE 
Zawieszenie przednie 
Zawieszenie tylne 

zależne, podłużne resory wielopiórowe, hydrauliczne  
amortyzatory podwójnego działania 



EXAMPLE

 
 

Rama spawana z kształtowników o przekroju prostokątnym 
Rozbieżność kół przednich, mierzona 
na obręczach 

3 ± 1 mm 

Kąt pochylenia koła 1o30′ ± 30′ 
 

Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotni-
cy (samochód nieobciążony) 

4o30′ ± 30′ 

Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy 9o ± 10′ 
Hamulec roboczy hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem podciśnie-

niowym, działający na wszystkie koła: 
I obwód hamuje koła przednie - hamulce tarczowe 

II obwód hamuje koła tylne - hamulce bębnowe 
Hamulec awaryjny każdy z obwodów  hamulca roboczego 
Hamulec postojowy  mechaniczny, sterowany dźwignia ręczną, działający na 

koła tylne 
Koła:   liczba kół 4 + 1 zapasowe 
           wymiar obręczy kół 6.00L x16 
           wymiar ogumienia 7.50R16C116N Michelin4x4 O/R XZL lub Goodyear G-90 
Ciśnienie powietrza w ogumieniu 
(przód/tył)   [MPa] 
 

0,35/0,39  

Mechanizm kierowniczy przekładnia śrubowo-kulkowa ze wspomaganiem hydrau-
licznym o przełożeniu 17,7 
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Średnica koła kierowniczego  [mm] 400  
Maks. kąt skrętu kół w prawo / lewo 35+1° 
Najmniejsza średnica zawracania 
        w prawo / w lewo   [m] 

 
13,50 / 13,55  

     2.6.    INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
System jednoprzewodowa, biegun ujemny akumulatora połączony z 

masą 
Napięcie znamionowe   [V] 12  
Alternator    [A] 100 
Akumulator 6SM 100KUCa/12V,100Ah/ 
Rozrusznik Bosch 01149046 
     2.7.   POJEMNOŚCI UKŁADÓW 
Zbiornik paliwa   [dm3] 2 x 55  
Układ chłodzenia   [dm3] 13,5  
Układ smarowania   [dm3] 7,5  
Skrzynia biegów   [dm3] 3,5 
Skrzynia rozdzielcza   [dm3] 1,42 
Mosty napędowe   [dm3] po 1,9  
Ukł. wspomagania kierownicy [dm3] 1,2  
Układ sterowania sprzęgłem  [dm3] 0,5 
Układ hamulcowy   [dm3] 0,5  



EXAMPLE

 
 

     2.8.  NADWOZIE 
Rodzaj  trzydrzwiowe, dach kabiny i przedział towarowy kryte 

opończą lub nakładka hard-top, szyba przednia osadzona w 
odchylnej ramie 

Liczba miejsc do siedzenia 2 ÷ 9 
Wymiary przedz. towarowego  [mm]  
               długość 1880  
               szerokość 1550  
               wysokość 1250  
                objętość  [m3] 3,6  
               wysokość burt  [mm]  300 z rozłożonymi ławkami;  560 ze złożonymi ławkami 
Pojemność skrzyni ładunkowej [m3] 3,1 przy ławkach rozłożonych;4,0 - ławki złożone 
     2.9. OSIĄGI SAMOCHODU 

Kontrolne zużycie paliwa w (dm3/100km)   
przy połowie ładowności 

               cykl miejski 15,0 
               cykl pozamiejski 12,2 
               cykl mieszany  13,4 
Prędkość maksymalna, km/h: 113,7 
Dopuszczalny przechył boczny 20o 
Głębokość brodzenia:  0,8 m 
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3 .  Z N A M I O N A  S A M O C H O D U .  
Każdy samochód  jest oznaczony fabrycznie w sposób umożliwiający rozpoznanie jego kompletacji, 
roku produkcji, serii produkcyjnej podwozia. 
Znamiona te ułatwiają dobór części zamiennych podczas naprawy samochodu. 
Tabliczka znamionowa  (A, rys.3.3) z głównymi danymi samochodu (rys.3.1) jest umieszczona w 
kabinie kierowcy i zamocowana trwale na ścianie grodzącej, z prawej strony . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Rys.3.1. Tabliczka znamionowa 

 

PL*0201*00

1.

2.
WERSJAŁADOWNOŚĆ

ROK PRODUKCJI ZNAK KONTROLI JAKOŚCI

POZIOM ZAKŁÓCEŃ RADIOELEKTROMAGNET.

ANDORIA S.A.Nazwa producenta 
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- numer silnika jest wybity na kadłubie po lewej stronie (rys.3.2) 
- numer podwozia (B) wybity jest na prawej podłużnicy ramy (rys.3.3) 
- numer nadwozia (C) wybity jest na przegrodzie tylnej po prawej stronie za fotelem pasażera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rys.3.2. Miejsce umieszczenia numeru silnika. 

 

 
 
 
 

UWAGA 

W zakresie wyposażenia i części 
zamiennych należy powołać się na 
numer identyfikacyjny  samocho-
du umieszczony na tabliczce zna-

mionowej. 
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EXAMPLE

 
4 .  UŻY T K O W A N I E  P O J A Z D U  

4.1. OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI I MASKI 

4.1.1. Drzwi przednie 
Drzwi otwiera się z zewnątrz obracając kluczykiem w kierunku jazdy, (rys.4.1) a następnie przez 
pociągnięcie klamki uchylnej.  
Od wewnątrz drzwi otwiera się przez odciągnięcie klamki znajdującej się na płacie tapicerki. 

Drzwi całkowicie zamknięte mogą być zabezpieczone przed otwar-
ciem z zewnątrz, przyciskiem umieszczonym od strony wewnętrznej 
drzwi (rys.4.2). 
Otwieranie od wewnątrz jest nieza-
leżne od położenia przycisku zabez-
pieczającego. 
 
 
 
 
 

Rys.4.1. Drzwi kabiny -klamka zewnętrzna. 
 
 

Rys. 4.2. Drzwi kabiny - klamka wewnętrzna. 
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4.1.2. Drzwi tylne. 
Drzwi tylne od zewnątrz otwiera się obracając kluczykiem w prawo do oporu (rys.4.1), a następnie 
przez pociągnięcie klamki uchylnej.  

Od wewnątrz drzwi otwiera się przez odciągnięcie klamki na płacie 
tapicerki. 
Drzwi całkowicie zamknięte mogą być zabezpieczone przed otwar-
ciem z zewnątrz, przyciskiem umieszczonym od strony wewnętrznej 
drzwi (rys.4.3). 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.4.3. Otwieranie drzwi tylnych. 

4.1.3. Maska silnika. 
 

Rys.4.4. Otwieranie maski silnika 
1-zaczep zamka 

Aby otworzyć maskę silnika należy odciągnąć uchwyt cięgna zamka umieszczony po lewej stronie w 
kabinie (pod deską rozdzielczą), a następnie uchylić maskę do oporu i wcisnąć w dół zaczep (1) 
zamka (rys.4.4). Maska utrzymuje się w stanie podniesionym za pomocą amortyzatorów gazowych. 
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4.1.4. Schowki. 
Schowki otwiera się po odblokowaniu zamka kluczykiem. 
Schowki boczne umieszczone są po obu stronach nadwozia  - w ilości 2 lub 4 sztuki w zależności od 
wersji. Niedostępne są one w samochodzie 6-cio miejscowym. 
 
 
Rys.4.5 Schowek boczny.  
 

lub 
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 MOCOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO. 

Koło zapasowe (2) mocowane jest na wsporniku drzwi tyl-
nych  (4, rys.4.6) za pomocą trzech nakrętek (3). Aby je zdjąć, 
należy odkręcić kluczem od kół nakrętki mocujące (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.4.6. Mocowanie koła zapasowego. 
1-drzwi tylne, 2-koło zapasowe, 3-nakrętki mocujące,  4-wspornik. 
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4.3. OKNO PRZEDNIE I OKNO W DRZWIACH BOCZNYCH I TYLNYCH 

4.3.1. Okno przednie. 
Istnieje możliwość odchylania okna przedniego na maskę silnika (tylko wersja z opończą) (rys.4.7). 
W tym celu należy: 
- zdjąć ramiona wycieraczek 
- zdjąć opończę i belki naddrzwiowe 

- odkręcić śruby „A” znajdujące się we wnętrzu kabiny (po prawej i 
lewej stronie deski rozdzielczej), 
- powoli opuścić okno aż do elastycznego oparcia o maskę, 
- okno zamocować dwoma ekspandorami o długości L=335 mm. 
 
 
 
 
 
ekspandory zaczepić na otworach w ramie okna ( obok osłon sło-
necznych ) i na błotnikach. 
 

 
Rys. 4.7. Składanie okna przedniego. 
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4.3.2. Okna w drzwiach bocznych i tylnych.  
Okna w drzwiach bocznych mogą być, w razie potrzeby zdej-
mowane z drzwi (rys.4.8). W tym celu należy zdjąć listwę tapi-
cerską (1) poprzez odkręcenie wkrętów (2) i odkręcić śruby  
mocujące (3). 
Okno w drzwiach tylnych zdejmuje się w sposób opisany wyżej. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

         
       

  Rys.4.8. Demontaż okien bocznych. 
1-listwa tapicerska, 2-wkręty mocujące listwę, 

         3-śruby mocujące okna do drzwi 
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4.4. PAŁĄKI, OPOŃCZA I NAKŁADKA HARD-TOP. 

4.4.1.Pałąki bezpieczeństwa. 
Nadwozie samochodu posiada trzy pałąkami bezpieczeństwa, chroniące  przed skutkiem przewróce-
nia samochodu oraz trzy pałąki  rurowe  do napinania opończy (wersja z opończą). 
Pałąki w kierunku wzdłużnym samochodu są rozparte poprzeczkami. 
Wszystkie pałąki są zdejmowane. Demontaż należy rozpocząć od poprzeczki pałąków rurowych. 
Przy ponownym montażu należy: 
- pałąki bezpieczeństwa pewnie dokręcić śrubami do burt bocznych nadwozia, 
- pałąki rurowe zabezpieczyć  spinkami sprężystymi, a poprzeczki - zawleczkami. 
Przestrzeganie powyższych wymagań montażowych jest konieczne dla uzyskania wymaganej sztyw-
ności nadwozia i zapewnienia bezpieczeństwa w czasie eksploatacji. 
 

4.4.2. Opończa. 
Na pałąki samochodu może być nałożona opończa składająca się z dwóch oddzielnych elementów: 
przedniego, zakładanego na kabinę kierowcy oraz tylnego - zakładanego na przestrzeń towarowo-
osobową. Montaż opończy należy zaczynać od elementu tylnego, podkładając go z przodu pod bla-
szaną listwę osłonową a następnie nasadzając na ucha w pałąku przednim i tylnym oraz na słupkach 
drzwi tylnych. 
Dolne brzegi opończy napinane są sznurem gumowym. 
Element przedni montuje się zaczynając od nałożenia na belkę, założenia belki w gniazda ramy okna 
przedniego i ściągnięcia trzema śrubami. Następnie tylny brzeg należy nasadzić  na ucha w przednim 
pałąku bezpieczeństwa a ucha w bocznych płatach opończy - przełożyć przez otwory w listwach 
naddrzwiowych. 
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Kabina kierowcy oddzielona jest  od przedziału  towarowo-osobowego opończą wewnętrzną, zamo-
cowaną na stałe na przednim pałąku bezpieczeństwa. 
Opończa ta , dla komunikacji między przedziałami, ma zasuwaną na zamki błyskawiczne klapę wy-
posażoną w okno z folii. Klapa ta jest przystosowana do rolowania i podwieszenia na paskach. 
Tak samo możliwe jest zrolowanie i podwieszenie płatów  bocznych i tylnych opończy zewnętrznej 
tylnej. 
 

 
 

4.4.3. Nakładka hard-top. 
Zamiast opończy może być zastosowana nakładka z tworzywa typu hard-top. W kompletacji tej wy-
stępują pałąki bezpieczeństwa, nie występują natomiast pałąki rurowe i poprzeczki . 
 

 
 
 
 

UWAGA 

Przy składowaniu, montażu i rolowaniu opończy nie załamywać 
okien foliowych. W przypadku okien zdejmowanych, zaleca się 

zdjąć je. 
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4.5. URZĄDZENIA STEROWANIA I KONTROLI. 

 Rys.4.9. Urządzenia ste-
rowania  
1-dysze przewietrzania i ogrzewania, 
2-tablica wskaźników, 3-przycisk 
sygnału dźwiękowego, 4-koło 
kierownicy, 5-sterownik 
podgrzewacza Webasto, 6-zespół 
przełączników i pokręteł, 7-schowek, 
8-przełącznik reduktora , 9-dźwignia 
zmiany biegów, 10-kanały 
wentylacyjne,11-pokrętło sterowania 
ogrzewaniem przedziału towarowo-
osobowego, 12-dźwignia hamulca 
postojowego, 13-dźwignia 
przełączania zbiorników paliwa, 14-
przełącznik świateł maskowania, 15-
dźwignia włącznika wycieraczek i 
spryskiwacza szyby przedniej, 16-
centralka elektryczna, 17-pedał gazu, 
18-pedał hamulca, 19-pedał sprzęgła, 
20-dźwignia przełącznika świateł 
kierunku jazdy, 21-odłącznik 
akumulatora, 22-dźwignia zmiany 
świateł oraz sygnału świetlnego, 23-
dźwignia cięgna do otwierania maski 
silnika,  
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Rys.4.10. Zespół wyłączników i pokręteł 

1-przełącznik kierunku nawiewu, 2-pokrętło sterujące układem ogrzewania 
kabiny, 3-włącznik dmuchawy, 4-włacznik światła przeciwmgłowego 
przedniego, 5-włącznik światła przeciwmgłowego tylnego, 6-włącznik 
recyrkulacji powietrza, 7-kontrolka recyrkulacji powietrza, 8-dźwignia 
sterowania intensywnością nawiewu powietrza do kabiny, 9-dźwignia 
sterowania kierunkiem nawiewu powietrza do kabiny, 10-nawiew powietrza 
centralny lewy, 11-włącznik świateł zewnętrznych pozycyjne mijania, 12-
włącznik świateł awaryjnych, 13-nawiew powietrza centralny prawy, 14-
włącznik podłączenia przyczepy, 15-włącznik ogrzewania tylnej szyby, 16-
pokrętło korektora położenia wiązki świateł mijania, 17- popielniczka, 18-
zapalniczka z gniazdem zasilającym 12V, 19-włącznik dmuchawy przedziału 
towarowo-osobowego, 20-przełącznik czujników poziomu paliwa – 
położenie lewe- wskaźnika paliwa w zbiorniku lewym, – położenie prawe- 
wskaźnika paliwa w zbiorniku prawym, 21-włącznik blokady mechanizmu 
różnicowego, 22-włącznik zaworu podgrzewacza Webasto, 23-przełącznik 
reduktora,  24- gniazdo na radioodbiornik. 
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4.5.1 ZESTAW WSKAŹNIKÓW. 
Wskaźniki i lampki kontrolne świateł, działania urządzeń i układów samochodu umieszczone są w 
zestawie wskaźników (rys. 4.11). 

Rys.4.11. Zestaw wskaźników. 
 1-wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, 2-pole niebezpiecznej temperatury płynu chłodzącego 
(czerwone), 3-kontrolka świateł hamowania (żółta), 4-kontrolka wadliwego działania układu hamul-
cowego, lampka kontrolna włączenia hamulca postojowego (czerwona), 5-kontrolka podłączenia 
przyczepy (zielona), 6a-lampka kontrolna włączenia 4x4HI (czerwona), 6b-lampka kontrolna włą-
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czenia 4x4 L0 (czerwona), 7-lampka kontrolna włączenia blokady tylnego mostu (czerwona), 8-
lampka sygnalizacyjna zużycia wkładek hamulcowych przednich (żółta), 9-lampka sygnalizacyjna 
braku ciśnienia oleju (czerwona), 10-lampka kontrolna ładowania akumulatora (czerwona), 11-
lampka kontrolna lewych świateł kierunku jazdy (zielona), 12-lampka kontrolna prawych świateł 
kierunku jazdy (zielona), 13-lampka kontrolna świateł drogowych (niebieska), 14-lampka kontrolna 
światła przeciwmgłowego tylnego (żółta), 15-lampka kontrolna świateł pozycyjnych (zielona), 16-
lampka kontrolna świateł mijania (zielona), 17-lampka kontrolna włączenia świec żarowych (żółta), 
18-lampka kontrolna ogrzewania tylnej szyby (żółta), 19-lampka kontrolna świateł przeciwmgło-
wych przednich (zielona), 20-lampka kontrolna świateł awaryjnych (czerwona), 21-lampka sygnali-
zacyjna rezerwy paliwa (żółta), 22-wskaźnik poziomu paliwa, 23-prędkościomierz, 24-licznik kilo-
metrów, 25-licznik dziennego przebiegu km, 26-przycisk do kasowania licznika dziennego przebie-
gu km, 27-lampka kontrolna żarówek (żółta), 28-zegar, 29-pokrętło do nastawiania zegara. 
Po włączeniu stacyjki do pozycji GO (rys.4.15.) zestaw wskaźników jest podświetlany niezależnie 
od włączenia świateł zewnętrznych oraz świecą się następujące lampki sygnalizacyjne i kontrolne: 
braku ładowania akumulatora (10, rys.4.11), kontroli świateł hamowania 3, niedostatecznego ciśnie-
nia oleju w silniku 9, oraz w razie potrzeby 17 świec żarowych. Gdy wszystkie układy samochodu są 
sprawne , w/w lampki gasną po uruchomieniu silnika.  
Lampki kontrolne 11 i 12 włączenia kierunkowskazów swą zwiększoną częstotliwością pracy sygna-
lizują uszkodzenie żarówki odpowiednio po stronie lewej lub prawej samochodu. 
Świecenie się lampek czerwonych (ostrzegawczych) podczas jazdy sygnalizuje uszkodzenie zespołu 
wymagające natychmiastowej naprawy. Są to kontrolki: niedostatecznego ciśnienia oleju - 9, wadli-
wego działania układu hamulcowego [(!)], włączonego hamulca postojowego [(P)] - 4 oraz braku 
ładowania akumulatora - 10. Świecenie się lampki kontroli działania hamulców 4: - sygnalizuje 
uszkodzenie hamulca roboczego (np. ubytek płynu) lub sygnalizuje włączony hamulec postojowy. 
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 Z tego powodu należy natychmiast zatrzymać samochód przy użyciu hamulca roboczego lub awa-
ryjnego i usunąć przyczynę awarii. Świecenie się lampki kontroli zużycia klocków hamulcowych 8  
sygnalizuje niedostateczną grubość wkładek ciernych hamulców kół przednich. Należy wtedy na-
tychmiast udać się do najbliższej Stacji Obsługi celem ich wymiany. 
Świecenie się kontrolki 10 sygnalizuje uszkodzenie w układzie ładowania akumulatora. W tym przy-
padku należy zatrzymać samochód usunąć usterkę (np. wymienić zerwany pasek klinowy, uszkodzo-
ny regulator napięcia alternatora itp.). Jazdę można kontynuować przy zasilaniu instalacji elektrycz-
nej z samego akumulatora w ograniczonym zasięgu np. do najbliższej Stacji Obsługi. 
 Lampka kontrolna 9 braku ciśnienia oleju w silniku sygnalizuje niedomaganie układu smarowania 
wymagające zatrzymania silnika i usunięcia usterki. Jazda z niesprawnym układem smarowania gro-
zi zatarciem silnika. 
Lampka 3 gaśnie dopiero po naciśnięciu na pedał hamulca. Jeżeli wszystkie żarówki świateł hamo-
wania są sprawne lampka kontrolna zgaśnie. W przypadku przepalenia się przynajmniej jednej lub 
uszkodzenia włącznika świateł lampka kontrolna zapali się na stałe po zakończeniu hamowania. 
Podobnie świeceniem lampki kontrolnej 27 sygnalizowane jest uszkodzenie świateł pozycyjnych, 
mijania i drogowych zarówno w czasie jazdy jak i na postoju. Służy ona także do kontroli żarówek 
świateł przeciwmgłowych tylnych i przednich. 
W przypadku holowania przyczepy - świeci się kontrolka 5 przy włączonym włączniku (14, 
rys.4.10) następuje również kontrola świateł: pozycyjnych, kierunkowskazów, hamowania i prze-
ciwmgłowych przyczepy.  
Wskaźnik temperatury silnika (1) - jeżeli wskazówka znajdzie się na polu czerwonym, należy za-
trzymać samochód i na wolnych obrotach doprowadzić do obniżenia temperatury oraz usunąć przy-
czynę przegrzania silnika. 



EXAMPLE
4.5.2. Przełączniki i dźwignie sterujące. 
 Na tablicy rozdzielczej samochodu HONKER znajdują się włączniki obwodów elektrycznych i 
dźwignie sterujące  układem przewietrzania i ogrzewania kabiny. 
Światła zewnętrzne samochodu włącza się wyłącznikiem (11,rys.4.10). Wyłącznik ten ma trzy poło-
żenia pokazane na rys. 4.12.  

0-wyłączone światła zewnętrzne,  
I-włączone światła pozycyjne oraz oświetlenia tablicy rejestracyjnej, 
II-jak w położeniu I oraz światła mijania lub drogowe w zależności 
od położenia dźwigni zmiany świateł /poz. 24, rys.4.9/.  
 
 
 
 
 
Rys. 4.12 Włącznik świateł zewnętrznych. 
 

 

   

 
 
 
 

UWAGA 

Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki w położeniu środkowym włącznika 
świateł pozostają włączone światła  pozycyjne. 
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Pod kołem kierownicy znajduje się zespolony przełącznik świateł (kierunkowskazów i reflektorów) 
oraz wyłącznik wycieraczek i spryskiwacza szyby przedniej. 
 
Światła mijania włącza się (przy wyłączniku świateł w położeniu II) 
przez wychylenie dźwigni (rys. 4.13) w położenie górne, świeci się  
również lampka kontrolna (zielona) (16, rys. 4.11), a światła dro-
gowe (wraz z niebieską lampką kontrolną 13) włącza się przez prze-
stawienie dźwigni w położenie dolne. Przez przyciągnięcie dźwigni 
w kierunku koła kierownicy włącza się sygnał świetlny niezależnie 
od położenia wyłącznika świateł zewnętrznych lecz przy wyłączni-
ku zapłonu w położeniu GO.  
 
Rys.4.13. Dźwignia zmiany świateł oraz sygnału świetlnego. 
 
Do ustawienia świateł samochodu w zależności od przewożonego ładunku służy korektor  
(16, rys.4.10). Umożliwia on korektę położenia wiązki świateł mijania z fotela kierowcy w zależno-
ści od obciążenia pojazdu. Przy jeździe samochodem z pełnym ładunkiem należy pokrętło korektora 
obrócić w górę - położenie (1) światła opuszczone, a przy samochodzie bez ładunku pokrętło regula-
cyjne należy obrócić w dół położenie (0) to jest podnieść światła do góry. 
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Aby włączyć światła kierunkowskazów prawych należy 
dźwignię (rys.4.14) przestawić w położenie górne, a le-
wych w położenie dolne. Do położenia środkowego dźwi-
gnia wraca samoczynnie po wykonaniu kierownicą ruchu 
w kierunku przeciwnym do skrętu. Zielone lampki kontro-
lne (11, 12, rys.4.11) sygnalizują działanie kierunkowska-
zów. Przepalenie przynajmniej jednej z żarówek kierun-
kowskazów sygnalizowane jest zwiększeniem częstotli-
wości pracy lampki kontrolnej.  
   
Rys.4.14 Przełącznik kierunkowskazów. 
 

Sygnał dźwiękowy włącza się poprzez naciśnięcie  nakładki koła kierownicy (3, rys.4.9).   
  
Wyłącznik zapłonu z kluczykiem /stacyjka/ i blokadą koła kierownicy (rys. 4.15).  
    Niezależnie od położenia kluczyka /a nawet po jego wyjęciu/ zawsze są pod napięciem światła 
pozycyjne, sygnał dźwiękowy,  światła awaryjne, lampki oświetlenia wnętrza, gniazda  
    dwukołkowe /jedno na przegrodzie przedniej w komorze silnikowej i jedno lub dwa na przegro-
dzie tylnej w kabinie kierowcy/ i gniazda jednokołkowe.  
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Rys. 4.15. Wyłącznik zapłonu (stacyjka). 
ST         - odbiorniki wyłączone,  kierownica  
                zablokowana, kluczyk daje się wyjąć, 
GAR     - odbiorniki wyłączone, kierownica odblokowana, 
GO        - wszystkie odbiorniki pod napięciem 
START  - rozruch silnika. 
 

 

  

 
 
 
 
 

UWAGA 

1. Przy zatrzymanym silniku nie należy nigdy pozostawiać kluczyka 
w położeniu GO. 

 
2. W czasie jazdy  lub  w przypadku, gdy samochód jest holowany, 

kluczyk powinien być włożony do stacyjki, a kierownica  
odblokowana. 
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Dźwignia włącznika wycieraczek i spryskiwacza szyby przedniej (rys.4.16) 

Włączenie wycieraczki szyby przedniej jest możliwe tylko po usta-
wieniu kluczyka wyłącznika zapłonu w położeniu "GO" (rys. 4.15). 
Wycieraczkę włącza się dźwignią (rys. 4.16) przez wychylenie jej w 
dół w jedno z trzech położeń. 
 
0- wycieraczka wyłączona, 
1-  programowana praca wycieraczki, 
2-  praca ciągła z małą prędkością 
3-  praca ciągła z dużą prędkością, 
4- włączenie spryskiwacza szyby przedniej 
 

Rys. 4.16. Włącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby przedniej.           
 
Pociągnięcie dźwigni wycieraczki w kierunku koła kierownicy (poz.0) przez krótki impuls (<0,6 s) 
wywołuje jeden cykl pracy wycieraczki (bez włączenia spryskiwacza). Uruchomienie spryskiwacza 
następuje w każdym położeniu dźwigni przełącznika. Impuls włączenia dłuższy niż 0,6 s powoduje 
włączenie wycieraczki na tak długi czas na jak długo włączony jest spryskiwacz. Po wyłączeniu 
spryskiwacza wycieraczka wykonuje dwa cykle dla osuszenia szyby. 
Programowanie wycieraczki: 
 W położeniu „1” dźwigni przełącznika wycieraczki   elektroniczny sterownik umożliwia zaprogra-
mowanie czasu przerwy pomiędzy wahnięciami wycieraków. 
Programowanie następuje poprzez pociągnięcie dźwigni przełącznika wycieraczki w kierunku koła 
kierownicy, dwoma krótkimi impulsami (nie dłuższymi niż 0,6 s). Pierwszy impuls oznacza począ-
tek, a drugi koniec czasu przerwy. W przypadku braku drugiego impulsu,  czas przerwy ustalany jest 

 



EXAMPLE

 
automatycznie na 20 s. Zakres czasu przerwy wynosi  od 0,4 do 20 s. O ile zapłon nie zostanie wyłą-
czony powtarzany jest ostatnio zaprogramowany czas – wyłączenie zapłonu kasuje pamięć progra-
matora. Po włączeniu zapłonu czas przerwy ustalany jest na 4 s.     
 
Programator nie wpływa na pracę wycieraczki na innych biegach (II-praca ciągłą - mała prędkość i 
III praca ciągłą - duża prędkość ). 
Wycieraczkę należy włączać tylko na mokrej szybie. 
 
 
Przełącznik świateł maskowania (rys.4.17) (opcja) pozwalający na uzyskanie różnych kombinacji 
świateł widzialnych w zależności od jego położenia.  
    1. -  Umożliwia włączenie oświetlenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym.  
    2. - I stopień maskowania - umożliwia włączenie reflektorów przednich, światła STOP, lampy 

NOTEK (światła tylne odległościowe i STOP) niezależnie od położenia włącznika świateł 
zewnętrznych /poz. 11, rys.4.10/.  

    3. - II stopień maskowania umożliwia włączenie reflektorów przednich i światła STOP lampy 
NOTEK.  

    4. - III stopień maskowania - umożliwia włączenie tylko reflektorów przednich.  
 



EXAMPLE
Rys. 4.17. Przełącznik         

świateł maskowania. 

 
 Uwaga!  
I. W normalnej eksploatacji samochodu przełącznik świateł 
maskowania powinien znajdować się w położeniu 1.  
II. Przy wszystkich trzech stopniach maskowania istnieje 
możliwość włączenia oddzielnym włącznikiem / 12, rys.4.10/ 
świateł  awaryjnych. 
III. Lampy oświetlenia wnętrza i oświetlenia wskaźników 
kontrolnych, gniazdo lampy przenośnej są wyłączone w każdym 
stopniu maskowania.  
IV. Lampki kontrolne: rezerwy paliwa, ciśnienia oleju, włączenia 
blokady, ładowania, świateł drogowych, włączenia świec żarowych 
i lampka kontrolna poziomu płynu  hamulcowego funkcjonują 
niezależnie od stopnia maskowania. 
 
 

 
W celu otwarcia  popielniczki (17, rys.4.10) należy pociągnąć za jej górną  krawędź. Wyjęcie po-
pielniczki jest możliwe w stanie jej otwarcia, po naciśnięciu na płytkę sprężystą.  
 
 
Dźwignia przełączania zbiorników paliwa (rys.4.18) 
 Układ zblokowanych dwóch obrotowych zaworów stożkowych pozwala na wzajemne przełączanie 
zasilania ze zbiornika lewego lub prawego.  
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Rys. 4.18. Dźwignia przełączania zbiorników paliwa. 
I   (w prawo) - zasilanie ze zbiornika prawego,  
II   (w lewo)  - zasilanie ze zbiornika lewego. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

UWAGA 

Przy przełączaniu zbiorników należy pamiętać o przełączeniu prze-
łącznika czujników poziomu paliwa 20 rys.4.10 

(położenie lewe- wskazania poziomu paliwa w zbiorniku lewym,  
położenie prawe- wskazania poziomu paliwa w zbiorniku prawym) 
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Odłącznik akumulatora (rys.4.19) 
    Sposób użycia wg opisu na rączce:  
    - obrót w lewo  - odłączenie akumulatora 
    - obrót w prawo - włączenie akumulatora  
 
 
 
 
 
 
Rys. 4.19. Odłącznik akumulatora. 
Zapalniczka (18, rys.4.10). 
 

Gniazdo zapalniczki - służy do zasilania ręcznego reflektora oświetlenia terenu (szperacza). 
 
 
 
Schowek podręczny na tablicy rozdzielczej (7,rys.4.9) otwiera się poprzez przekręcenie gałki zamka 
w lewą stronę, zamyka zaś poprzez energiczne dociśnięcie drzwiczek, nie jest konieczne przekręce-
nie gałki. 
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4.6. FOTELE.  

4.6.1. Fotele przednie.  
 
Fotele przednie można  przesuwać w kierunku wzdłużnym i regulować kąt pochylenia oparcia. Po 
odchyleniu w górę dźwigni A można przesunąć fotel poziomo w dogodne położenie. Dźwignię nale-
ży zwolnić dopiero po osiągnięciu wymaganego położenia /sprawdzić czy fotel został zablokowany/. 
 

Kąt pochylenia oparcia reguluje się przez obrót gałki B i ustawienie 
oparcia w żądanym położeniu.  
Zagłówki foteli należy ustawić tak, aby znajdowały się na wysoko-
ści głów kierowcy i pasażerów. 
 
 
 
 
 
Rys.4.20. Regulacja fotela. 
A-dźwignia do regulacji poziomej fotela 
B- pokrętło do regulacji kąta pochylenia oparcia 

W samochodzie w wersji 6-cio miejscowej regulacji kąta oparcia oraz wysokości zagłówka podlega-
ją wszystkie fotele. 
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4.6.2. Siedzenia boczne.  
W przedziale towarowo-osobowym samochodu znajdują się cztery rozkładane 2-osobowe ławki ( w 
opcji stosowane są dwa fotele oraz dwie ławki lub cztery fotele w wersji osobowej). Dla wykorzy-
stania samochodu do przewożenia ładunku, ławki te należy złożyć (rys.4.21). W tym celu przez silne 
pociągnięcie, uwolnić oparcia siedzeń z zatrzasków, a następnie odwrócić je na drugą stronę kładąc 
jednocześnie oparcia pod spód aż do uzyskania płaskiej podłogi. 

 
Rys. 4.21. Składanie ławek bocznych                                               Rys. 4.22. Mocowanie noszy 
 
 
Zamiast ładunku na płaskiej podłodze, w jej 8 zagłębieniach (rys.4.22)  można ustawić dwoje noszy 
sanitarnych.* 
* - nie dotyczy samochodów patrolowych 

 

lub 

patrolowy 
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4.7. PASY BEZPIECZENSTWA.  
W kabinie samochodu zamontowane są statyczne pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera. 
W celu zapięcia pasów należy wsunąć zaczep A w gniazdo B. (rys.4.23) 

Rozluźnienie - (zwiększenie długości) przez klamrę C prze-
sunąć taśmę za odcinek D. Skrócenie - przez klamrę C prze-
sunąć taśmę pasa ciągnąc za odcinek E.  
 
 
 
 
 
 
 
Rys.4.23. Statyczne 

pasy bezpieczeństwa. 
A-zaczep, B-gniazdo. 
 

Rys.4.24. Regulacja pasów. 
 
W każdym przypadku, w którym mogło nastąpić trwale wydłużenie taśm lub odkształcenie innych 
elementów, pasy należy wymienić. Taśmy  pasów  można  czyścić  letnią  wodą  z dodatkiem mydła, 
uważając aby woda nie dostała się do zamka.  
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W opcji, dla foteli tylnych w przedziale osobowym stosuje się pasy bezwładnościowe. 
 

Rys.4.25. Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 
A - zaczep, B - gniazdo, C - przycisk, D - zwijacz, E - pierścień. 
 
 

4.8. PRZEWIETRZANIE I OGRZEWANIE WNĘTRZA.  

4.8.1. Kabina kierowcy.  
Przewietrzanie   i   ogrzewanie   może   być   regulowane  przez doprowadzenie   powietrza  ciepłe-
go,  chłodnego  lub  mieszaniny chłodnego  i  ciepłego. Sterowanie przewietrzaniem i ogrzewaniem 
odbywa się przy pomocy pokręteł na panelu środkowym tablicy rozdzielczej. Włączenie ogrzewania 
kabiny następuje przez obrót pokrętła  2 (rys. 4.10) w położenie prawe.  Intensywność działania 
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układu ogrzewania lub przewietrzania może być zwiększona poprzez włączenie dmuchawy wyłącz-
nikiem obrotowym 3. Posiada ona cztery prędkości nadmuchu. 
Kierunek nawiewu powietrza może być regulowany przez przestawienie nawiewów bocznych 1 (rys. 
4.9) i centralnych 10,13  rys.4.10 na tablicy rozdzielczej. Ilość powietrza wypływającego reguluje 
się przez przestawienie dźwigni sterujących (8, rys.4.10). Zwiększenie wydatku następuje przy prze-
stawieniu dźwigni do góry, a zmniejszenie - do dołu. 
 
Regulator kierunku nawiewu. (poz.1 rys. 4.10) 
Przełącznik ten (rys.4.26) pozwala wybrać kierunek napływu powietrza do kabiny. Posiada on trzy 
pozycje: 
 

Rys.4.26. Przełącznik kierunku nawiewu. 
A-pokrętło, 
1-powietrze dopływa na nogi kierowcy i pasażera, 
2- powietrze dopływa na szybę przednią i szyby boczne oraz na no-
gi kierowcy i pasażera, 
3-powietrze dopływa na szybę przednią i szyby boczne. 
 
 
 
 
 
 

 

Oczyszczanie szyb z pary i szronu. 
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W celu szybkiego usunięcia pary lub szronu z szyby przedniej należy ustawić pokrętło (2, rys. 4.10) w skrajne 
lewe położenie, zaś pokrętło 1  w  położenie 3 (rys.4.26) oraz włączyć maks. obroty wentylatorów dmuchawy 
pokrętłem 3 (położenie maks. w prawo). 

 

Nawiewy  boczne (rys.4.27) rozprowadzają  powietrze  /ciepłe  lub zimne, w zależności od położe-
nia dźwigienki 3/ we wszystkich kierunkach, zależnie  od  ustawienia.  
Ilość powietrza można regulować 
przez odpowiednie uchylenie klapek 
nawiewu.  
 
 
Do  przewietrzania  służą  również  
szyby  przesuwne  w drzwiach bocz-
nych( rys.4.28).  
 

 Rys.4.27. Nawiew boczny powietrza   
1-kratka nawiewu , 2-sterowanie kierunkiem nawiewu , 
3-regulacja intensywnością nadmuchu                   Rys.4.28. Otwieranie szyb bocznych 

 
 
 

UWAGA 

W celu zmniejszenia zaparowania szyb zaleca się jazdę z otwartym 
dopływem świeżego powietrza do kabiny –wyłączona recyrkulacja 

 powietrza 
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4.8.2. Przedział towarowo-osobowy  
W samochodzie zamontowana jest dodatkowa nagrzewnica zasilana cieczą z układu chłodzenia sil-
nika i ogrzewająca przedział towarowo-osobowy. Zawór nagrzewnicy sterowany jest pokrętłem 1 
(rys. 4.29.) umieszczonym na obudowie nagrzewnicy. Dopływ cieczy otwierany jest poprzez prze-
stawienie pokrętła  w lewo. Wentylator włączany jest włącznikiem 19, rys.4.10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.4.29. Sterowanie ogrzewaniem przedziału towarowo-osobowego. 
                1 – pokrętło sterowania nagrzewnicy.        
 
Wentylację przedziału towarowo-osobowego umożliwiają także przesuwne okna w nakładce  
hard-top.
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4.9 REFLEKTOR OŚWIETLENIA TERENU. 
W  samochodzie  może  być  zainstalowany  reflektor  oświetlenia terenu   /szperacz/ (rys.4.30). 
Do jego zasilania służy gniazdo zapalniczki (18, rys.4.10). 
 
Aby używać reflektora należy wtyczkę (1, rys.4.30) włożyć do gniazda zapalniczki, a  światło włą-
czyć włącznikiem (2).  

Rys.4.30. Reflektor oświetlenia terenu-szperacz. 
          1-wtyczka, 2-włącznik, 3-rękojeść reflektora 
 
 

4.10. PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO JAZDY  
Przygotowanie samochodu do jazdy /zwłaszcza po dłuższym postoju/ polega   na   sprawdzeniu   
działania   urządzeń  kontrolnych  i wskaźników,  sprawdzeniu  pracy  silnika  i innych zespołów 
oraz uzupełnieniu paliwa, olejów i smarów w poszczególnych zespołach.  
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Szczegółowy zakres czynności podano w rozdz. 5.10.2 - obsłudze codziennej /OC/ .  

4.11. URUCHAMIANIE SILNIKA (ZIMNEGO). 
Aby uruchomić silnik należy: 
• dźwignię zmiany biegów ustawić na luz, 
• włączyć odłącznikiem 23, (rys.4.9) akumulator, 
• włączyć świece żarowe przez obrót kluczyka w stacyjce w położenie "GO" (rys. 4.15), co jest 

sygnalizowane zaświeceniem się żółtej lampki kontrolnej 18, rys. 4.11), 
• po zgaśnięciu lampki kontrolnej świec żarowych należy: 
• włączyć rozrusznik przez obrót kluczyka w prawo do oporu, położenie "START" do czasu uru-

chomienia silnika jednak nie dłużej niż 10 sek. 
Zaleca się przy tym wcisnąć pedał sprzęgła celem zmniejszenia oporów. 
 Przy uruchamianiu ciepłego silnika należy również odczekać z włączeniem rozrusznika do chwili 
zgaśnięcia lampki kontrolnej 18. 
Uruchomiony silnik należy nagrzewać na biegu jałowym nie mniej niż 10 sekund. 
Nie należy gwałtownie zwiększać prędkości obrotowej silnika tuż po uruchomieniu ponieważ powo-
duje to  przyspieszone zużycie turbosprężarki 
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UWAGA 

1. Rozrusznik może być ponownie włączony gdy  
silnik zatrzyma się całkowicie. 

2. Ponowne włączenie rozrusznika ("START")  
możliwe jest po cofnięciu kluczyka w pozycję ST. 

3. Nie należy pozostawiać kluczyka w wyłączniku za-
płonu w położeniu "GO" jeżeli silnik nie pracuje. 

 
 

 
 
 
 

UWAGA 

Zabrania się uruchamiania silnika przez holowanie 
samochodu z uwagi na możliwość uszkodzenia me-

chanizmu rozrządu. 
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4.12. JAZDA SZOSOWA  
 

 
 
 
 
 

UWAGA 

Zmiany położenia reduktora należy dokonywać bez-
względnie na zatrzymanym samochodzie niezachowa-
nie powyższej czynności może skutkować uszkodze-

niem skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej 

 
 
Napęd 4x2 HI (napędzana oś tylna) 

 
 
Aby ruszyć samochodem z miejsca należy:  
- przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie "GO"  
- jeżeli przełącznik reduktora jest w pozycje innej niż 4x2HI należy 
- ustawić pokrętło przełącznika reduktora w pozycję 4x2HI (na zesta-
wie wskaźników nie powinna się świecić żadna z lampek sygnalizują-
cych położenie reduktora) 

- wcisnąć pedał sprzęgła na ok. 2-3 sekundy, 
- włączyć I bieg /rys. 4.31/,  
- wyłączyć hamulec postojowy /przez wciśnięcie przycisku w górnym końcu dźwigni i opuszczenie 
jej do dołu/,  
- puszczać powoli pedał sprzęgła do momentu włączenia się sprzęgła   
 - dodać „gazu” i puścić całkowicie pedał sprzęgła,  

4x2 HI
4x4 HI

4x4 L0
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- rozpędzać samochód i włączać kolejne biegi.  
 
 

 
 
 
 
 

UWAGA 

W czasie jazdy po drogach utwardzonych z napędem 
4x2HI przy prędkości powyżej 75km/h , samochód z 

oponami do jazdy terenowej wykazuje łagodną  
tendencję do nadsterowności. 
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4x2 HI
4x4 HI

4x4 L0

Napęd 4x4 HI (napędzane obie osie) 
 

 
Aby ruszyć samochodem z miejsca należy:  
- przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie "GO" 
- jeżeli przełącznik reduktora jest w pozycje innej niż 4x4HI należy 
- ustawić pokrętło przełącznika reduktora w pozycję 4x4HI (na 
zestawie wskaźników powinna się zaświecić się lampka 
sygnalizujących położenie reduktora  6a) 
- wcisnąć pedał sprzęgła na ok. 2-3 sekundy, 

- włączyć I bieg /rys. 4.31/,  
- wyłączyć hamulec postojowy /przez wciśnięcie przycisku w górnym końcu dźwigni i opuszczenie 
jej do dołu/,  
- puszczać powoli pedał sprzęgła do momentu włączenia się sprzęgła   
 - dodać „gazu” i puścić całkowicie pedał sprzęgła,  
- rozpędzać samochód i włączać kolejne biegi.  

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4.31. Schemat zmiany biegów.

 
 
 
 

UWAGA 

Bieg wsteczny włączać przy całko-
wicie zatrzymanym samochodzie 
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UWAGA 

W  czasie  jazdy należy obserwować wskaźniki 
umieszczone w desce rozdzielczej: 

-  lampka kontrolna ciśnienia oleju nie powinna się 
świecić, 

- wskazówka wskaźnika temperatury powinna znaj-
dować się na zielonym polu (temperatura płynu 
chłodzącego około 85÷95 0C). 

 
Jeżeli wskazówka na wskaźniku temperatury znajdzie 

się w polu czerwonym, należy bezwzględnie zmniej-
szyć obroty do minimum, a dopiero po chwili unieru-
chomić silnik, ustalić i usunąć przyczynę przegrzania.

 
 
 
 
 
 

UWAGA 

W czasie jazdy nie należy trzymać nogi na pedale 
sprzęgła, gdyż powoduje to niepotrzebne zużywanie 
łożyska wyciskowego i okładzin ciernych sprzęgła 
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4x2 HI
4x4 HI

4x4 L0

4.13. JAZDA TERENOWA  

4.13.1. Sterowanie skrzynią rozdzielczą  
Właściwości  terenowe  samochodu  uzyskano przez wprowadzenie do układu napędowego skrzyni 
rozdzielczo-redukcyjnej.  
 

 
4x4L0 – włączona skrzynia redukcyjna 

napęd na obie osie 
 

4x4HI – wyłączona skrzynia redukcyjna 
napęd  na obie osie 

 
4x2 HI – wyłączona skrzynia redukcyjna 

napęd na oś tylną 
 

  Rys.4.32. Przełącznik skrzyni redukcyjnej  
 
 



EXAMPLE
 
Napęd 4x4 L0 (napędzane obie osie włączony reduktor) 

 
 
 
 Aby ruszyć samochodem z miejsca należy:  
- przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie "GO" 
- jeżeli przełącznik reduktora jest w pozycje innej niż 4x4L0 należy 
- ustawić pokrętło przełącznika reduktora w pozycję 4x4L0 (na 
zestawie wskaźników zacznie pulsować lampka sygnalizująca 

położenie reduktora  6b) 
- wcisnąć pedał sprzęgła na ok. 2-3 sekundy (na zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnali-
zująca położenie reduktora  6b), 
- włączyć I bieg /rys. 4.31/,  
- wyłączyć hamulec postojowy /przez wciśnięcie przycisku w górnym końcu dźwigni i opuszczenie 
jej do dołu/,  
- puszczać powoli pedał sprzęgła do momentu włączenia się sprzęgła   
 - dodać „gazu” i puścić całkowicie pedał sprzęgła,  
- rozpędzać samochód i włączać kolejne biegi.  
 
 
 

4x2 HI
4x4 HI

4x4 L0
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4.13.2. Pokonywanie typowych przeszkód terenowych  
Trudne przeszkody  terenowe  należy  pokonywać  z  włączonym  wcześniej przełożeniem  tereno-
wym  i  blokadą międzyosiową.  Sposób pokonywania przeszkody zależy od jej rodzaju, co przed-
stawiono poniżej dla typowych przypadków:  
Błoto, sypki piasek i głęboki śnieg:  
- włączyć przed przeszkodą 3, 2 lub nawet 1 bieg w zależności od trudności przeszkody,  
-  pokonywać  przeszkodę  możliwie  bez  skręcania  kół  i  przy stałych, średnich obrotach silnika.  
Lód i twardy śnieg:  
-  włączyć  przed przeszkodą odpowiedni bieg i utrzymywać obroty silnika poniżej średnich, unikać 
gwałtownych zmian obrotów,  
- nie  hamować  gwałtownie  i  nie wyłączać przy tym sprzęgła, zaleca się hamować silnikiem,  
- unikać gwałtownych skrętów kół, w razie konieczności ominięcia przeszkody  -  wstępnie  przy-
hamować,  przed  przeszkodą zwolnić hamulec i skręcić kierownicą,  
- w razie zatrzymania się na przeszkodzie, ruszać z 2 biegu.  
Strome wzniesienie o nawierzchni gruntowej:  
-  pokonywać  przeszkodę  bez  zmiany  biegu  /2-gi  lub 3-ci/ w zależności   od   trudności  prze-
szkody,  na  długim  podjeździe równomiernie na 2-gim biegu,  
-  trawersować  strome  podjazdy  i  zjazdy unikając zbyt dużych przechyłów bocznych /w obawie 
przed wywróceniem samochodu/,  
- podczas hamowania na zjeździe nie wyłączać sprzęgła ani silnika.  
 
Przeszkody pionowe /progi i uskoki/:  
-  włączyć 1-szy bieg i jechać z prędkością do 5 km/h,  



EXAMPLE
-  samą  przeszkodę  pokonywać  na  wyłączonym sprzęgle, w razie konieczności przyhamowując i 
wykonując niewielkie skręty kół.  

 

4.13.3 Sterowanie blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu napędowego. 
 
 
        
 
 
 
 
 
Blokada mechanizmu różnicowego umożliwia pokonanie szczególnie trudnych odcinków drogi . Można 

używać jej tylko przy przełożeniu terenowym reduktora 4x4L0  i, podczas jazdy na wprost z niewielką 
prędkością.  

Włącznik blokady znajduje się na tablicy rozdzielczej (21, rys. 4.10). 
 
Załączanie i wyłączanie blokady osi ( mechanizm jest preselekcyjny) 
-włączenia i wyłączenia można dokonać zarówno na postoju jak i w trakcie jazdy,  
-załączenia  mechanizmu blokady osi tylnej dokonać przełącznikiem (21, rys.4.10). Prawidłowe mecha-

niczne załączenie blokady sygnalizuje lampka kontrolne (7, rys.4.11).  
-wyłączenie mechaniczne blokady następuje po przestawieniu przełącznika (21, rys.4.10). Lampka kon-

trolna zgaśnie po mechanicznym rozłączeniu. 
 

 
 
 
 

UWAGA 

Nie  należy  używać  blokady  na  
nawierzchni  twardej, o dobrej   
przyczepności,   gdyż   grozi  to  

uszkodzeniem  układu napędowego. 
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4.13.4. POKONYWANIE PRZESZKÓD WODNYCH  
Samochód  jest  przystosowany do pokonywania przeszkód wodnych o głębokości do 0,8 m.  
Przed brodzeniem należy:  
-   sprawdzić   połączenia  centralnego  układu  odpowietrzania podzespołów układu napędowego,  
-  sprawdzić pracę silnika w pełnym zakresie obrotów /zakłócenia przy gwałtownych zmianach obro-
tów - niedopuszczalne/,  
-  wyłączyć  wszystkie odbiorniki elektryczne, których praca nie jest konieczna w czasie brodzenia,  
-  dostosować  prędkość  jazdy  /przełożenie skrzyni biegów oraz redukcyjnej/   do  trudności  prze-
szkody  oraz  włączyć  blokadę międzyosiową .  
Podczas pokonywania przeszkody wodnej unikać:  
-  spiętrzania  wody  zwłaszcza na wejściu /wjeżdżać z minimalną prędkością/,  
- zmiany przełożeń w układzie napędowym,  
-  gwałtownych  zmian  obrotów  silnika,  należy je utrzymywać w zakresie powyżej średnich.  
Podczas   najbliższego   postoju   należy   wykonać  następujące czynności:  
-  sprawdzić  stan  wkładu  filtra  powietrza /mokry osuszyć lub wymienić/,  
-  sprawdzić  stan  olejów  w  zespołach  układu  napędowego i w przypadku  obecności  wody 
/zemulgowanie lub zmętnienie/ - oleje wymienić,  
- sprawdzić pracę silnika w pełnym zakresie obrotów,  
- sprawdzić działanie instalacji elektrycznej,  

- osuszyć  reflektory  i lampy oraz wykładziny dźwiękochłonne i dywaniki gumowe.  
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4.14. ZATRZYMANIE SAMOCHODU  
W celu zatrzymania samochodu należy: 
• wyłączyć bieg, 
• zatrzymać samochód hamulcem roboczym, 
• po ok. 10 sekundach wyłączyć pompę wtryskową przez obrót kluczyka w stacyjce w lewo do opo-

ru co spowoduje zatrzymanie silnika, 
• wyjąć kluczyk ze stacyjki. 
 

 
  
Wyjęcie kluczyka ze stacyjki powoduje włączenie blokady koła kierownicy. 
 
Po zatrzymaniu samochodu na postój należy: 
• włączyć hamulec postojowy, ewentualnie I lub wsteczny bieg przeciwnie do pochyłości, 
• odłączyć akumulator odłącznikiem 23, (rys. 4.9), 
Zamknąć okna i drzwi samochodu (kluczykiem).  

4.15. DOCIERANIE SAMOCHODU  
Docieranie dotyczy samochodu nowego lub po naprawie głównej i jest to pierwsze 1500  km  prze-
biegu.  W  tym okresie należy dokładnie przestrzegać zaleceń zawartych w   niniejszej   instrukcji.  

 
 
 
 

UWAGA 

Bardzo gorący silnik po pokonywaniu ciężkich przeszkód  
terenowych powinien przed zatrzymaniem pracować na wolnych 

obrotach przez około 30 sekund. 
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W  okresie  docierania  należy  przestrzegać następujących zasad użytkowania:  
-  unikać  gwałtownego zwiększania obrotów zaraz po uruchomieniu silnika,  
- unikać  jazdy  z  maksymalnymi prędkościami na poszczególnych biegach, ( przy maksymalnych 
obrotach silnika) 
- z wyprzedzeniem redukować biegi na niższe, aby nie przeciążać silnika  
- nie obciążać samochodu powyżej 75% ładowności,  
- nie pokonywać zbyt trudnych przeszkód terenowych,  
-   unikać   poślizgu   jednego   koła  /tzw.  buksowania/  przy unieruchomionym  drugim  kole  mo-
stu  /ze  względu na możliwość zatarcia mechanizmów różnicowych/,  
- nie ciągnąć przyczepy.  
 
Podczas  dłuższych  jazd  sprawdzać,  czy piasty kół przednich , tarcze i bębny  hamulcowe  nie  
nagrzeją  się.  Jeżeli tak - należy wykonać regulacje  luzów  w  łożyskach piast kół przednich lub 
sprawdzić układ hamulcowy.  
 

4.16. ZASADY EKONOMICZNEJ EKSPLOATACJI SAMOCHODU  
Prawidłowa   eksploatacja   samochodu przedłuża okres jego niezawodności, obniża ilość i koszt 
napraw oraz zużycie paliwa.  
W tym celu należy zwracać uwagę na:  
1/   ścisłe   wykonywanie   obsług  technicznych  wg  niniejszej instrukcji,  
2/  prawidłową  regulację układu hamulcowego i luzów w łożyskach kół  przednich  w  celu  obniże-
nia  strat  na tarcie i uzyskania możliwie dużego wybiegu samochodu,  
3/ szczelność układu zasilania,  
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4/ właściwe  ciśnienie  powietrza  w  oponach  -  zbyt  niskie ciśnienie  zwiększa opory jazdy i zuży-
cie paliwa, a zbyt wysokie - zwiększa zużycie opon,  
5/ bezwzględną czystość używanego paliwa,  
6/  prawidłową  regulację i kontrolę układu zasilania paliwem, a przede wszystkim na:  
- kąt wyprzedzenia wtrysku,  
- ciśnienie wtrysku,  
- drożność i szczelność wtryskiwaczy,  
7/ prawidłową obsługę filtra powietrza,  
8/ właściwy sposób jazdy: 
- utrzymywanie obrotów silnika w zakresie prędkości ekonomicznej /2200÷3000 obr/min/,  
- używanie  biegu  odpowiedniego  dla  prędkości jazdy  i warunków drogowych,  
- nie przeciążanie silnika,  
- płynna jazda bez gwałtownego przyspieszania i hamowania,  
9/ utrzymywanie normalnej temperatury pracy silnika, w warunkach zimowych regulować przy po-
mocy osłony atrapy przedniej.  
Zabronione jest używanie oleju opałowego! 

4.17. EKSPLOATACJA SAMOCHODU W OKRESIE ZIMOWYM  
Przygotowanie  samochodu  do okresu zimowego polega na wykonaniu następujących czynności:  
- doprowadzić akumulator do pełnej sprawności,  
-  sprawdzić  działanie  urządzeń grzewczych kabiny i przedziału towarowo-osobowego,  
-  w  przypadku  stosowania  w  układzie  chłodzenia  wody (dopuszczalne jest to tylko w sytuacjach 
awaryjnych), należy zastąpić ją płynem niezamarzającym ,  
-  zastosować płyn niezamarzający do spryskiwacza szyby przedniej, 
-  założyć  osłonę  atrapy  w  celu zmniejszenia przechłodzenia silnika.  
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W   eksploatacji   należy   przestrzegać   zasad   omówionych  w poprzednich  rozdziałach  -  doty-
czy  to  uruchomienia silnika w niskich temperaturach i jazdy terenowej.  

4.17.1 Podgrzewacz płynu chłodzącego Thermo Top 89244D. 
Uwaga:  
I. Ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia i uduszenia się nie należy eksploatować podgrze-

wacza w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiednich urządzeń wyciągowych.  
II. Przy stacjach paliw lub urządzeniach tankujących podgrzewacz musi być wyłączony ze 

względu na niebezpieczeństwo eksplozji. 
I Uwagi wstępne. 

Podgrzewacz płynu chłodzącego Thermo Top 89244D jest urządzeniem służącym do podgrzewa-
nia płynu w układzie chłodzenia samochodu, dzięki czemu w niskich temperaturach możliwe jest 
podgrzanie silnika samochodu o 30-50 °C (w zależności od czasu grzania), co ułatwia rozruch 
silnika w temperaturach otoczenia do -30 °C oraz podgrzanie wnętrza i rozmrożenie szyb samo-
chodu poprzez nagrzewnicę samochodową. Thermo Top  działa na zasadzie spalania w swojej 
komorze spalania paliwa samochodowego podawanego przez zewnętrzną pompę paliwa i pod-
grzewania płynu chłodzącego silnik omywającego komorę spalania podgrzewacza. Płyn chłodzą-
cy krąży w układzie chłodzenia dzięki wbudowanej w urządzenie pompie obiegowej. 
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II Uruchamianie i wyłączanie podgrzewacza. 
Podgrzewacz Thermo Top T uruchamiany jest przez zegar preselekcyjny zamontowany na desce 
rozdzielczej samochodu Uruchomienie podgrzewacza może być natychmiastowe, ręczne lub automa-
tyczne o zadanej godzinie. 
Włącznik (22, rys.4.10) steruje elektrozaworem zamykającym obieg płynu chłodzącego z silnika do 
nagrzewnicy. Umożliwia to podgrzanie wnętrza samochodu, przy działającym podgrzewaczu, 
( przełącznik ustawiony w prawo ). Odłączenie nagrzewnicy jest możliwe po przełączeniu przełącz-
nika w lewo i przestawieniu włącznika zapłonu w pozycję GO. Sterowanie to wykorzystujemy gdy 
konieczne jest wykorzystanie pełnej mocy podgrzewacza i tylko przy jego ręcznym uruchomieniu ( 
nie ma zastosowania przy uruchamianiu z programowaniem ). 

 



EXAMPLE

 
 

Rys. 4.34. Zegar preselekcji –podgrzewacza płynu chłodzącego Thermo Top T DW50. 
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4.18. PODNOSZENIE SAMOCHODU, WYMIANA KÓŁ 
Przed  podniesieniem  samochodu  podnośnikiem  należy zaklinować obustronnie   klockami  jedno  
z  kół  z  niepodnoszonej  strony samochodu i zaciągnąć hamulec postojowy. 
W dalszej kolejności, aby wymienić koło, należy: 
- poluzować nakrętki wymienianego koła, 
- ustawić podnośnik odpowiednio pod przedni lub tylny most, 
- dokręcić do oporu zawór w podnośniku, 
-  podnieść samochód przez poruszanie dźwignią podnośnika w górę i w dół, 
- odkręcić nakrętki i zdjąć koło, 
- założyć koło zapasowe i dokręcić wstępnie nakrętki, 
- opuścić samochód przez poluzowanie zaworu podnośnika, 
-  dokręcić  nakrętki  kół,  wyjąć  podnośnik  i  usunąć  klocki zabezpieczające. 
Przed   przykręceniem  nakrętek  zaleca  się  oczyścić  stożkowe powierzchnie  przylegania  w tar-
czach kół oraz nasmarować smarem stałym gwinty śrub. 
Czynności  dokręcania kół należy dokonywać przy użyciu klucza do kół.  
 

 
 
 

UWAGA 

Gdy nie używamy podgrzewacza, przełącznik 22 powinien być 
ustawiony w poz. Prawej, ponieważ inne ustawienie spowoduje 

odłączenie nagrzewnic w czasie normalnej eksploatacji. 
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4.19. HOLOWANIE SAMOCHODU.  
Do  holowania  samochodu  służą dwa specjalne zaczepy sworzniowe /rys. 4.35/ umieszczone we 

wnękach przedniego zderzaka. Sworznie na  końcach  mają   kołki  
zabezpieczające  je przed samoczynnym wypadnięciem  z otworów. 
W celu wyjęcia sworznia, należy obrócić go  tak,  aby  kołek  zabez-
pieczający  pokrył  się z odpowiednim wycięciem w otworze.  
 
 
 
 
 
Rys.4.35. Zaczep do holowania samochodu. 
 
 

Uwaga!  
     1. W przypadku ugrzęźnięcia samochodu lub podczas holowania w  trudnym  terenie  /błoto,  
sypki  piasek,  śnieg/, zaleca się korzystać z obydwu zaczepów jednocześnie.  
2.  Przy  używaniu tylko jednego zaczepu holowniczego zaleca się korzystać  z zaczepu prawego, z 
uwagi na polepszenie widoczności kierującego pojazdem holowanym.  
3.   W   samochodzie   holowanym  musi  być  sprawna  instalacja elektryczna, akumulator układ 
hamulcowy i kierowniczy i musi być prowadzony przez kierowcę. 
4.  W  przypadku  holowania  samochodu  wyposażonego  w  gniazdo zasilania /np. w wersji spe-
cjalnej samochodów HONKER , gdzie  gniazdo  to  znajduje  się  w  komorze silnika, po prawej 
stronie/ lecz bez sprawnego akumulatora, możliwe jest połączenie tego  gniazda  przewodem z 
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gniazdem lampy odległościowej "NOTEK" samochodu  holującego.  W samochodach HONKER 
gniazdo to znajduje się na tylnej poprzeczce ramy, po lewej stronie.  
Obowiązują tu następujące zasady bezpieczeństwa:  
 - holowanie na holu sztywnym,  
 - odłącznik akumulatora samochodu holowanego wyłączony,  
 - w przypadku braku akumulatora w samochodzie holowanym należy przewód dodatni za-
 bezpieczyć przed zetknięciem z masą,  
 - użycie rozrusznika w samochodzie holowanym - niedopuszczalne.  
5.  W trakcie holowania kierownica samochodu holowanego musi być odblokowana /kluczyk w sta-
cyjce w położeniu GO/.  
6. Dźwignia zmiany biegów musi być ustawiona na luzie. 

4.20. CIĄGNIĘCIE PRZYCZEPY  
Samochód Honker może holować przyczepy o masie całkowitej 750 kg -bez hamulca lub 1500 kg -z 
hamulcem (ograniczenia przepisami administracyjnymi).  
Przystosowany jest do zamontowania haka holowniczego typu hak-ucho /rys.4.31/  
wg PN-86/S-48020. 
 Dyszel  przyczepy powinien być wyposażony w ucho o otworze ∅  76 lub   ∅ 90 mm.  
Aby  zaczepić dyszel należy wyjąć zawleczkę zabezpieczającą / rys.4.36/, i unieść górną szczękę  
haka.  
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    Rys. 4.36. Hak holowniczy. 
 
 

1. Po zaczepieniu dyszla przy-
czepy oraz opuszczeniu górnej 
szczęki  haka,  należy każdo-
razowo pamiętać o zabezpie-
czeniu jej zawleczką.  

2. Połączyć linkę zabezpieczają-
ca przyczepy. 

     3. Aby  przyczepę  podłączyć  
elektrycznie,  należy włożyć wtyczkę  
przyczepy  w  prawe  gniazdo  samo-
chodu umieszczone na tylnej po-
przeczce ramy.  
Wtyczkę lampy odległościowej 
"NOTEK" przyczepy specjalnej na-

leży włożyć w lewe gniazdo samochodu umieszczone na tylnej poprzeczce ramy. 
W okresie docierania (tj. do 1500 km. przebiegu samochodu), nie zaleca się jazdy z maksymal-
nym dopuszczalnym ładunkiem, a w przypadku ciągnięcia (np. przyczepy, samochodu), masa 
zestawu (samochód + przyczepa), nie powinna przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej sa-
mochodu (bez przyczepy). 
Eksploatacja samochodu z przyczepą zwiększa zużycie paliwa i obniża trwałość samochodu. 
 Ze  względu  na  bezpieczeństwo  ruchu  i trwałość, przeciążanie samochodu i przyczepy ponad do-
puszczalną ładowność jest niedopuszczalne.  



EXAMPLE
Załadunek   przedziału  towarowo-osobowego  należy  zaczynać  od przodu   i   przestrzegać  jako  
zasady  możliwie  najmniejszego obciążania   osi   tylnej.  Ładunek  należy  zabezpieczyć  przed 
przemieszczaniem się.  

4.21. INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA. 
Bezpieczeństwo  pożarowe  samochodu  zależy  przede wszystkim od dbałości   o   jego   stan  tech-
niczny  oraz  od  przestrzegania podstawowych  przepisów przeciwpożarowych tak w eksploatacji 
jak również w czasie obsługi i napraw.  
Aby  uniknąć  powstania  pożaru,  należy  kontrolować  sprawność instalacji   elektrycznej,   układu  
paliwowego  i  hamulcowego. 
Po codziennej eksploatacji samochodu należy, odłącznikiem akumulatora umieszczonym pod kie-
rownicą, odłączyć akumulator od  instalacji  elektrycznej. Samochód wyposażony jest w gaśnicę 
mocowaną do podłogi za fotela kierowcy /po lewej stronie/. Sposób jej użycia podany jest na obu-
dowie.  

4.22. PRZECHOWYWANIE SAMOCHODU.  
Jeżeli  samochód ma być przed dłuższy czas nie używany należy go niezależnie  od  pory  roku  od-
powiednio  zakonserwować.  Zakres czynności  konserwacyjnych  zależy od okresu przez jaki samo-
chód ma być przechowywany i tak:  
1. Przechowywanie krótkotrwałe /do 3-ch miesięcy/:  
   1/ wymyć nadwozie, podwozie i silnik,  
   2/ nasmarować wszystkie punkty smarowania silnika, podwozia i nadwozia,  
  3/ odłączyć  całkowicie akumulator ( zdjąć zaciski z biegunów akumulatora ),  
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   4/ spuścić  wodę  z układu chłodzenia /nie dotyczy to płynów trudnozamarzających/,  
   5/ napełnić zbiorniki paliwa,  
   6/ odkręcić   korek   spustowy   odstojnika filtra  paliwa,  spuścić  jego zawartość, a następnie za 
kręcić korek, 
7/ Napełnić filtr paliwem( za  pomocą ręcznej pompy paliwa) 
 II. Przechowywanie długotrwałe /ponad 3 miesiące/:  
1/   należy   wykonać   wszystkie   czynności  przewidziane  dla przechowywania krótkotrwałego 
 oraz dodatkowo: 
2/  pokryć  smarem  antykorozyjnym  wszystkie  powierzchnie  bez powłok ochronnych,  
3/  części  chromowane zwilżyć naftą lub innymi środkami do tego przeznaczonymi,  
4/  powierzchnie lakierowane nadwozia natrzeć pastą woskową,  
5/ zdjąć pokrywę nasady głowicy i obficie przemyć olejem silnikowym mechanizm rozrządu,  
6/  spuścić ciecz z układu chłodzenia /dotyczy to również płynów trudnozamarzających/,  
7/ spuścić olej z układu smarowania silnika, 
8/ włożyć paski papieru parafinowanego między powierzchnie paska klinowego, a kół pasowych aby 
zapobiec przylepieniu się gumy do metalu, 
9/ owinąć papierem parafinowanym pompę wtryskową, rozrusznik oraz alternator, 
10/ co 3 miesiące sprawdzić i doładować akumulator, 
11/ uszczelnić  wszystkie otwory mechanizmów, celem zapobieżenia ujemnym  wpływom  czynni-
ków atmosferycznych i przedostawania się zanieczyszczeń  /np.  odpowietrzniki, króciec filtra po-
wietrza, wylot rury wydechowej/,  
12/  postawić samochód na podstawkach tak, aby opony nie dotykały ziemi,  
13/ obniżyć ciśnienie w ogumieniu do ok. 0,15 MPa.  
Samochód należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.  
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 5 . O B SŁU G A  T E C H N I C Z N A  S A M O C H O D U .  

5.1 .OBSŁUGA SILNIKA.  

5.1.1 Układ smarowania silnika. 
Poziom oleju w silniku należy sprawdzać co 500 km przebiegu i w razie potrzeby uzupełnić go ole-
jem w tym samym gatunku. 
Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy znakami MIN÷MAX na miarce oleju. 
W celu wymiany oleju w silniku należy zdjąć korek wlewu oleju, wykręcić korek spustowy i zlać 
olej do naczynia, a następnie zakręcić korek spustowy i wlać nowy olej do silnika. Jednocześnie z 

wymianą oleju należy wymienić filtr oleju. Filtr oleju (1, rys.5.1) 
należy odkręcić kluczem specjalnym2. Przed przykręceniem filtra 
należy zwilżyć lekko olejem uszczelkę gumową pod filtrem. Filtr 
należy dokręcić ręcznie bez użycia klucza. Uruchomić silnik i 
sprawdzić szczelność połączenia, ewentualnie dokręcić. Zaleca 
się aby wymianę oleju przeprowadzić gdy silnik jest nagrzany 
ułatwia to spływanie oleju i zanieczyszczeń. 
 
 
 
 
 
 

Rys.5.1 Wymiana filtra oleju. 
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5.1.2. Obsługa układu chłodzenia. 
Rys.5.2. Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. 

Poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia powinien znajdować się między zna-
kami MIN i MAX na zbiorniku. 
Płyn należy dolewać do zbiornika wyrównawczego. 

 
Płyn w układzie chłodzenia powinno się wymieniać co 2 lata z uwagi na jego starzenie się i utratę 
własności. 

 
 
 
 

UWAGA 

Przy gorącym silniku nie należy odkręcać korka chłodnicy z uwagi 
na nadciśnienie panujące w układzie chłodzenia. 
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Wentylator silnika osadzony jest na wałku pompy cieczy chłodzącej i napędzany jest poprzez sprzę-
gło wiskotyczne. W czasie eksploatacji nie wymaga ono żadnej obsługi. W przypadku niedostatecz-
nego chłodzenia silnika należy zwrócić się do Stacji Obsługi celem kontroli działania tego sprzęgła.  
W trakcie jazdy kontrolować wskazania wskaźnika temp. (wskazówka powinna znajdować (rys. 
4.11) się na zielonym obszarze wskaźnika) 

5.1.3 Układ zasilania silnika. 
Czyszczenie osadnika i wymiana wkładu filtru paliwa. 

Warunkiem niezawodnej pracy całego układu zasilania jest regularna obsłu-
ga filtru paliwa (rys. 5.3), zapewniająca dopływ czystego paliwa do pompy 
wtryskowej. 
Osadnik filtru paliwa należy opróżniać z osadów co 10.000 km przez czę-
ściowe odkręcanie grzybka D, (rys. 5.3), a wkład filtru wymienić co 20.000 
km przebiegu samochodu. 
W celu wymiany wkładu filtru należy: 
• odkręcić wkład filtra C i rozebrać filtr, 
• sprawdzić stan uszczelek, 
• założyć nowy wkład , 
• odpowietrzyć układ paliwowy poprzez: poluzowanie wkręta A, pompo-

wanie ręczna pompką B do czasu wypłynięcia paliwa bez pęcherzyków 
powietrza. Następnie należy zakręcić wkręt A. 

Rys. 5.3.  Filtr paliwa. 
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Wymiana wk ładu f i l tru powietrza.  
Filtr powietrza pokazano na rys. 5.4. 
Czyszczenie wnętrza filtra należy wykonać co 10000 km, a wymianę wkładu co 30.000 km przebie-
gu samochodu (Przy użytkowaniu samochodu w trudnych warunkach terenowych okres wymiany 
zmniejszyć do 20000 km) 
W celu oczyszczenia lub wymiany wkładu filtru powietrza należy: 
• wymontować filtr z samochodu (rys.5.4) po uprzednim odczepieniu dwóch sprężyn opaski mocu-

jącej oraz poluzowania opaski zaciskowej na przewodzie gumowym doprowadzającym powietrze 
do silnika , 

• zdjąć pokrywę filtra 3 po odczepieniu trzech 
zaczepów 2, 

• wyjąć wkład filtra 4, 
• oczyścić obudowę, przewód ssący i króciec 

wlotu powietrza,  
• przedmuchać wkład sprężonym powietrzem 

od środka, 
Rys. 5.4.  Filtr powietrza. 
1-obudowa, 2- zaczep pokrywy, 3-pokrywa, 
 4-wkład filtrujący, 5-króciec spustowy zanie-
czyszczeń. 
 
 

• włożyć wkład filtrujący 4, pokrywę 3 i zamknąć zaczepy 2.  
• zamontować filtr do samochodu w sposób odwrotny do demontażu, pamiętając o ustawieniu 

króćca spustowego 5 wylotem do dołu. 
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5.1.4. Obsługa  mechanizmu rozrządu. 

Obs ługa pasa zębatego napędu rozrządu i  pompy wtryskowej .  
Co 20.000 km należy skontrolować stan i naciąg pasa zębatego napędu rozrządu pompy wtryskowej, 
a wymieniać po przebiegu każdych 800000 km lub wcześniej w razie wystąpienia mechanicznych 
uszkodzeń. 
 

 
 
 
 

UWAGA 

Wymianę pasa zębatego i regulację wyprzedzenia 
kąta wtrysku zaleca się wykonywać  

w  Stacji Obsługi 

 

Sprawdzanie  i  regulacja  luzów zaworowych.  
Luzy zaworowe należy sprawdzić ewentualnie wyregulować na zimnym silniku po przebiegu 10.000 
km. i co 40.000 km. Luzy zaworowe powinny wynosić dla zaworu ssącego i wydechowego 0.2mm. 
 

 
 
 
 

UWAGA 

Regulację luzów zaworowych zaleca się wykony-
wać w Stacji Obsługi 

5.1.5 Obsługa układu wydechowego. 
Obsługa układu wydechowego polega na okresowym sprawdzaniu: 
• szczelności połączeń, 
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• stanu wieszaków gumowych, 
• stanu tłumika i rur połączeniowych. 
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5.2 OBSŁUGA UKŁADU PRZENIESIENIA NAPĘDU. 

5.2.1 Obsługa sprzęgła 
W ramach obsługi sprzęgła należy dokonać regulacji skoku 
jałowego pedału i elementów sterowania sprzęgła. 
Regulację skoku jałowego pedału sprzęgła należy przeprowadzić 
wtedy, gdy jego wielkość jest inna niż 25±3 mm. 
 
Poziom płynu w zbiorniczku sprawdzać  co 5000÷6000 km 
przebiegu samochodu (rys.5.2.1). 
Przy zatrzymanym silniku poziom oleju powinien zawierać się 
pomiędzy znakami MIN i MAX. W razie potrzeby uzupełnić 
płyn. 
 
 
 
 
 

Rys.5.2.1.  Zbiornik oleju układu wspoma-
gania sprzęgła. 
 

 
 
 
 

UWAGA 

Należy dolewać płyn w takim samym 
gatunku jak jest w układzie wspoma-
gania. Mieszanie różnych gatunków 

płynu jest niedopuszczalne 

 
 
 
 

UWAGA 

W razie stwierdzenia ubytków  
płynu należy koniecznie ustalić 
miejsce przecieku i usunąć go. 
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5.2.2 Obsługa skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej. 
W ramach obsługi skrzyń przekładniowych należy sprawdzić   poziom oleju oraz wymienić go po 
odpowiednim przebiegu samochodu.  
W celu sprawdzenia poziomu oleju w skrzyniach należy wykręcić korek /1, rys. 5.5/  z otworu kon-
trolno-wlewowego umieszczonego z boku skrzyni biegów  i z  tyłu  skrzyni rozdzielczej (1, rys. 
5.6). Poziom oleju powinien sięgać  do  wysokości  dolnej krawędzi otworów wlewowych. W razie 
potrzeby dolać oleju przekładniowego.  
Czynności te należy wykonywać na zimnych skrzyniach.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W   celu  wymiany  oleju  należy  wykonać  w  każdej  ze  skrzyń następujące czynności:  

Rys.5.5 Rozmieszczenie korków wlewu  
i spustu oleju w skrzyni biegów. 
1-korek wlewowy, 2-korek spustowy Rys.5.6. Rozmieszczenie korków wlewu i 

spustu oleju w skrzyni rozdzielczej. 
1-korek wlewowy, 2-korek spustowy. 

2 1 
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-  wykręcić  korek spustowy /2/ i kontrolno-wlewowy /1/,  
-  spuścić olej do podstawionego naczynia,  
-  wkręcić korek spustowy /2/,  
-  napełnić  skrzynię olejem (gatunek wg Tabl. 6-1) do poziomu dolnej krawędzi otworu kontrolno-
wlewowego /1/,  
-  wkręcić korek otworu wlewowego /1/.  
Czynności te wykonuje się na skrzyniach nagrzanych.  
 

 
 
 
 

UWAGA 

Korki  spustowe  oleju mają wkładki magnetyczne, 
które przy każdym   odkręceniu   należy  dokład-

nie  oczyścić  z  metalowych opiłków. 

 

5.2.3. Obsługa mostów napędowych. 
Sprawdzenie  poziomu  i wymiana oleju w przednim i tylnym moście /rys. 5.7/.  
Poziom  oleju  w przednim i tylnym moście napędowym powinien sięgać dolnej krawędzi otworu 
wlewowego.  
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Rys.5.7. Most napędowy-rozmieszczenie korków wlewu i spustu 
oleju. 
1- most napędowy, 2-korek wlewowy, 3-korek spustowy 
 
Poziom  oleju sprawdza  się  przy  zimnych mostach , a wymiany 
dokonuje się przy nagrzanych.  
W  czasie  wymiany  oleju  należy  wykonać  czynności  jak  przy 
wymianie oleju w skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej.  

5.2.4. Obsługa wałów napędowych. 
Obsługa   wałów   napędowych   po-

lega  na  smarowaniu  przegubów krzyżakowych oraz sprawdzaniu 
stanu połączeń gwintowych.  
Łożyska  przegubów  krzyżakowych  należy smarować smarem sta-
łym, wykorzystując do tego celu smarowniczki.  
Smar należy wtłaczać, aż do jego wypłynięcia na zewnątrz przez 
szczeliny.  
 
        Rys.5.8. 
Smarowanie wału napędowego 

5.2.5. Obsługa przegubów napędowych. 
Obsługa   przegubów   napędowych   polega  na  smarowaniu  przegubów dwukrzyżakowych.  
Łożyska  przegubów należy smarować smarem stałym, po zdjęciu kół przednich, wykorzystując do 
tego celu smarowniczki.  
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5.3. UKŁAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM.  

5.3.1. Rodzaj oleju. 
Dla zapewnienia niezawodności działania przekładni kierowniczej oraz pompy konieczne jest zasto-
sowanie odpowiedniego oleju do układu hydraulicznego zaleca się stosowanie oleju typu  
DEXTRON II D np. oleju BOXOL 26 lub olejów o zbliżonych parametrach (Tabl.5-1). 

ZAMIENNIKI GATUNKÓW OLEJÓW DO UKŁADU KIEROWNICZEGO 
      Tablica 5-1 

 Nazwa oleju Firma  Nazwa oleju Firma 
SHELL Donax T6 Shell Mobilfluid 200 Mobil Oil 
Energol AT F BP Castrol TQ Castrol  
ESSO ATF 55 ESSO BX 10W30 Berliet 

 
UWAGA: Mieszanie różnych gatunków oleju jest niedopuszczalne. 
 Wymianę oleju (wg Tabl. 5-6) należy zlecić Stacji Obsługi. 

5.3.2. Sprawdzanie stanu oleju w układzie kierowniczym. 
Poziom oleju sprawdzać  co 5000÷6000 km przebiegu samochodu (rys.5.9). 
Przy zatrzymanym silniku poziom oleju powinien zawierać się pomiędzy znakami MIN i MAX na 
miarce (2). W razie potrzeby uzupełnić poziom do górnego znaku na miarce. 
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.  

 
 
 
 
 
 
Rys.5.9.  Zbiornik oleju układu wspomagania przekładni kierowni-

czej. 
1-korek, 2-wskaźnik, 3-zbiornik, 4-przewód zasilający 5-przewód powrotny 
 

 
 
 
 
 
 

UWAGA 

Należy dolewać olej w takim samym 
gatunku jak jest w układzie wspo-

magania. Mieszanie różnych gatun-
ków oleju jest niedopuszczalne 

 
 
 
 

UWAGA 

W razie stwierdzenia ubytków oleju 
należy koniecznie ustalić miejsce 

przecieku i usunąć go. 
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Regulacja naciągu paska napędu pompy układu wspomagania kierownicy. 
Pompa układu wspomagania kierownicy zabudowana na silniku samochodu, napędzana jest paskiem 
klinowym AVX 10x800 od wału korbowego . Pasek napięty jest prawidłowo gdy pod naciskiem pal-
ca siłą  ok. 100 N (w połowie odległości pomiędzy kołami pasowymi) ugina się o 8÷10 mm (Rys. 
5.10). Regulacje naciągu paska dokonuje się przez zmianę położenia pompy wspomagania układu 
kierowniczego po poluzowaniu śrub mocujących ją do wspornika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.5.10. Regulacja naciągu paska klinowego napędu pompy układu wspomagania kierownicy. 
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5.4. UKŁAD HAMULCOWY.  
W samochodzie zastosowano dwuobwodowy układ hamulca roboczego /niezależne obwody kół 
przednich i tylnych/ ze wspomaganiem podciśnieniowym /serwo/ oraz hamulec postojowy mecha-
niczny, działający na koła tylne. Każdy z obwodów hamulca roboczego pełni rolę hamulca awaryj-
nego. Hamulce kół przednich są tarczowe , a kół tylnych - bębnowe.  

Rys.5.11. Układ hamulcowy samochodu HONKER 
 A - serwo podciśnieniowe, B - pompa hamulcowa ,C - zbiornik płynu hamulcowego, D-korek wle-
wu, E - hamulec kół przednich tarczowy, F- hamulec kół tylnych bębnowy, G - korektor siły hamo-
wania, H - hamulec postojowy, J - włącznik światła stop, K - pompa podciśnieniowa na silniku 
 1-przeciwnakrętka, 2-nakrętka.  
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5.4.1. Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego . 
Poziom   płynu   hamulcowego  powinien  znajdować  się  pomiędzy kreskami MAX i MIN na zbior-
niku wyrównawczym. Jego obniżenie się poniżej  MIN  sygnalizowane jest zapaleniem się czerwo-
nej lampki kontrolnej /4, rys.4.11/ na desce rozdzielczej.  
Niedobór płynu należy uzupełnić przez korek wlewu D (rys.5.11).  
Unieruchomienie  kół  powinno  następować w połowie skoku pedału hamulca.  Jeżeli  następuje  
pod  koniec  skoku  lub  dopiero po powtórnym  jego  wciśnięciu, to oznacza, że układ hamulcowy 
jest zapowietrzony lub rozregulowany.  

 
 

5.4.2. Kontrola hamulca postojowego.  
Działanie  hamulca  jest  prawidłowe,  jeżeli  pełne zahamowanie samochodu  o  masie  całkowitej  
na  pochyleniu  18%  nastąpi  w położeniu  dźwigni  ręcznej  odpowiadającym  najwyżej  12 zębowi 
zębatki. 

 
 
 
 

UWAGA 

W  trosce  o  bezpieczeństwo  jazdy  zaleca  się częstą kontrolę  
poziomu    płynu   hamulcowego   w   zbiorniczku. 



EXAMPLE

 
5.5. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE  

5.5.1. Obsługa alternatora. 
Przy  obrotach biegu jałowego silnika lampka kontrolna ładowania akumulatora  na  tablicy  wskaź-
ników  nie powinna się palić a po rozruchu - powinna zgasnąć po pierwszym dodaniu gazu. 
W alternatorze należy okresowo co 30.000 km przebiegu samochodu sprawdzać długość szczotek. 
Jeżeli jest ona mniejsza niż 12 mm należy wymienić je na nowe.  
Po stwierdzeniu poślizgu paska klinowego na kole pasowym należy wyregulować jego naciąg. 
Łożyska  alternatora  mają  własnym zapas smaru, są hermetycznie osłonięte   i  nie  wymagają  do-
datkowego  smarowania  w  czasie eksploatacji.  
 

5.5.2. Obsługa akumulatora. 
Samochód jest wyposażony w akumulator o dużej trwałości i ograniczonym zakresie obsługi. 
Dla zachowania sprawności akumulatora należy: 
• przy zdejmowaniu przewodów z biegunów akumulatora najpierw odłączyć przewód z bieguna 

ujemnego, a później dodatniego (przy zakładaniu odwrotnie), 
• nie dopuszczać do zwarcia biegunów akumulatora, 
• okresowo sprawdzać zamocowanie akumulatora,  
• utrzymywać akumulator w czystości, a zaciski czyścić co 10.000 km przebiegu pojazdu  
• złącza smarować wazeliną techniczną, 
• poziom elektrolitu uzupełniać wodą destylowaną, 
 • w przypadku trwałego unieruchomienia pojazdu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, należy aku-

mulator wymontować z samochodu, oczyścić z zewnątrz, doprowadzić do stanu pełnego nałado-
wania, pokryć warstwą wazeliny technicznej zewnętrzne części ołowiane i przechowywać w po-
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mieszczeniu suchym o temp. 10 ÷ 20 °C. Przechowywany akumulator należy podładowywać do 
stanu pełnego naładowania co 3 miesiące. 

5.5.3. Obsługa rozrusznika. 
Obsługa rozrusznika polega na okresowym sprawdzaniu stanu połączeń elektrycznych, stanu szczo-
tek i komutatora co 30.000 km przebiegu. 

5.5.4. Obsługa świec żarowych. 
Po przebiegu każdych 80.000 km  należy wymienić  świece żarowe wraz ze sterownikiem w  Stacji 
Obsługi. Wszystkie świece żarowe w silniku muszą być tego samego typu. 

5.5.5. Sprawdzanie działania oświetlenia, wymiana żarówek.  
Najczęstszą przyczyną braku świateł może być przepalona żarówka, przepalony   bezpiecznik,   sko-
rodowane   złącza   przewodów   lub połączenia  oprawek  żarówek  z masą. Przepalone elementy 
należy wymienić na sprawne, a skorodowane złącza dokładnie oczyścić. 
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Świat ła drogowe,  mijania  i  pozycyjne w ref lektorach.   
W celu wymiany żarówek tych świateł należy (rys.5.12):  

-  zdjąć złącza elektryczne 4,  
-  odchylić  zaczepy  sprężyste 3 mocujące żarówkę dwuwłóknową 2 
i wyjąć żarówkę,  
- obrócić żarówkę światła pozycyjnego i wyjąć ją.  
Uwaga!  
     Bańki   żarówki nie  należy  dotykać  gołymi palcami, gdyż spo-
woduje to szybkie przepalenie żarówki.  
 
 
 
 
 

Rys.5.12. Wymiana żarówki w reflektorach przednich 
1-element optyczny, 2-żarówka, 3-zaczep, 4-złącze elektryczne. 
 
 
Montaż żarówek należy wykonać w odwrotnej kolejności do demontażu.  
W  razie  uszkodzenia  bocznych  świateł  kierunku  jazdy należy ścisnąć  od  wewnętrznej  strony  
błotnika   sprężystą obudowę i wyjąć lampkę na zewnątrz oraz wymienić żarówkę.  
W  celu  wymiany  żarówek  w przednich światłach kierunku jazdy, tylnych  lampach  zespolonych, 
przeciwmgłowej i cofania, tablicy rejestracyjnej   i   odległościowej   /Notek/   należy  odkręcić od-
powiednie wkręty i zdjąć klosze.  
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Dostęp do żarówki w reflektorach przeciwmgłowych przednich  
/rys. 5.13/  jest  możliwy  po  odkręceniu  wkrętów mocujących 
element optyczny /1/ do oprawy /2/ i odłączeniu przewodu elek-
trycznego żarówki.  Żarówka  jest mocowana do elementu optycz-
nego zaczepem sprężystym /3/.  
      
 
 
 
 
 
 

Rys. 5.13. Reflektor przeciwmgłowy przedni. 
1-element optyczny, 2-oprawa, 3-zaczep sprężysty. 
 
Analogicznie wymienia się żarówkę w szperaczu -ręcznym reflektorze oświetlenia terenu. 

 

 
 
 
 

UWAGA 

Bańki   żarówki   halogenowej  nie  
należy  dotykać  gołymi palcami. 
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Żarówkę  /1/  lampki  oświetlenia kabiny /rys. 5.14/ znajdującej się 
nad lusterkiem wstecznym wymienia się po zdjęciu ręką klosza /2/. 
Włącznik /3/ lampki znajduje się w jej korpusie 

 
Rys.5.14. Lampka oświetlenia kabiny 

1-żarówka, 2-klosz, 3-włącznik 
 
 
 

 
Żarówki  lampek  z  włącznikiem  /1/  oświetlenia górnego kabiny kie-
rowcy  i  przedziału  towarowo-osobowego /rys. 5.15/ wymienia się  po  
zdjęciu  kloszy  podważając  ją  wkrętakiem  od  strony bocznej.  
 
 
 
 
 
Rys.5.15. Lampka oświetlenia kabiny (górna) 
1-wyłącznik 
Żarówki  lampek  zestawu wskaźników wymienia się po wymontowaniu 

 

 
 



EXAMPLE
zestawu i wyjęciu odpowiedniej oprawki.  
 
     .  

 
 

 
 
 
 

UWAGA 

Celem  wyjęcia  zestawu wskaźników należy 
odłączyć przewody elektryczne, zerwać plombę i 

odkręcić linkę szybkościomierza. 
Czynności  te  w  okresie  gwarancji  mogą  być 

wykonane tylko w Stacji Obsługi 
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WYKAZ ŻARÓWEK 

        Tablica 5-3        
Umiejscowienie Typ Moc (W) Ilość 

1 2 3 4 

Reflektory 
światła drogowe i mija-
nia 

Żarówka dwuświatłowa o asym. świetle 
mijania H4 

 
60/55 

 
2 

 światła pozycyjne 
przednie 

 
Żarówka jednoświatłowa z trzonkiem 

 
4 

 
2 

Lampy kierunku jazdy boczne BA9s T8/4 12V 4 2 
Lampy kierunku jazdy przednie  21 2 
 światła kierunku 

jazdy 
Żarówka jednoświatłowa 21 2 

 światła przeciwm-
głowe 

z trzonkiemBA15s/19 P 25-1 12V 21 2 

Lampa tylna 
zespolone 

światła cofania  21 2 

 światła hamowania Żarówka dwuświatłowa 21/5 2 
 i pozycyjne z  trzonkiem BAY15d 19 P25 - 12V   
Lampa oświetlenia tablicy rejestra-
cyjnej 

Żarówka całoszklana W5W 12V   5 1 
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            c.d. Tablicy 5-3 
Lampa oświetlenia kabiny i prze-
działu towarowo-osobowego 

Żarówka rurkowa C11  
z trzonkiem SV 8,5/8 12V 

5 6 

Reflektor przeciwmgłowy przedni Żarówka halogenowa H3 12V z trzon-
kiem 

55 2 

Reflektor oświetlenia terenu Żarówka halogenowa H3 12V z trzon-
kiem 

55 1 

Oświetlenie zestawu wskaźników  1,2 7 
Lampki kontrolne i sygnalizacyjne  1,2 1 
- rezerwy paliwa  1,2 1 
- ciśnienia oleju  1,2 1 
- rezerwowe  1,2 1 
- włączenia blokady międzyosiowej  1,2 1 
- włączenia świec żarowych Żarówka jednoświatłowa 1,2 1 
- braku płynu hamulcowego z trzonkiem W 2x4,6 d 1,2 1 
- ładowania akumulatora  3,0 1 
- świateł kierunku jazdy  1,2 2 
- świateł drogowych  1,2 1 
- świateł pozycyjnych  1,2 1 
- świateł mijania  1,2 1 
- STOP  1,2 1 
- zaciągnięcia hamulca ręcznego   1,2 1 
-blokady osi tylnej  1,2 1 
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c.d. Tablicy 5-3 

Ogrzewania tylnej szyby  1,2 1 
Reflektor szperacz* H3 12V 55 2 
Lampa odległościowa „NOTEK” Żarówka jednoświatłowa 

z trzonkiem BA 15s/19 R 19/5 12V 
5 2 

 

5.5.6. Ustawienie świateł reflektorów. 
W  samochodzie  zastosowano dwa reflektory ze światłami drogowymi, asymetrycznymi światłami 
mijania i światłami pozycyjnymi.  
Żarówki  dwuwłóknowe  dają silny strumień światła drogowego oraz światła mijania przy prawidło-
wym ustawieniu reflektorów.  
Czynności ustawienia świateł powinny być przeprowadzone w Stacji Obsługi.  

5.5.7. Bezpieczniki i przekażniki 
Obwody elektryczne oświetlenia i urządzeń elektrycznych są zabezpieczone dwudziestoma bez-
piecznikami płytkowymi typu ATO. 
 Przeznaczenie bezpieczników podano w tablicy 5-4. 
Bezpieczniki umieszczone są w centralce elektrycznej (rys.5.16) znajdującej się w kabinie kierowcy, 
pod tablicą rozdzielczą (18, rys.4.9). Dostęp do nich uzyskuje się przez odchylenie centralki do dołu. 
W centralce umieszczone są również przekaźniki które to w przypadku uszkodzenia wymienia się na 
nowe. W przypadku przepalenia się bezpiecznika należy najpierw usunąć przyczynę zwarcia w in-
stalacji elektrycznej, a następnie wymienić bezpiecznik. 
 
*- wersja patrolowa 
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Rys. 5.16.  Centralka elektryczna i bezpieczniki. 

A - kontroler świateł przeciwmgłowych, B - kontroler świateł, C - mikroprocesor, D - przekaźnik 
nagrzewnicy i rozruchu, E - przekaźnik podgrzewacza paliwa, F - przekaźnik sygnału dźwiękowego,     
G - przekaźniki włącznika blokady tylnego mostu, I - przekaźnik ogrzewania szyby. 
 
 
WYKAZ BEZPIECZNIKÓW PŁYTKOWYCH       Tablica 5-4 

 
 
 
 
 
 

UWAGA 

Niedopuszczalna jest naprawa  
bezpieczników polegająca na  

zakładaniu drutów, blaszek itp. w 
miejsce bezpiecznika co może być 

przyczyną zwarcia i pożaru  
instalacji elektrycznej. 
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Bezpiecznik 
wg rys.5.23 

Rodzaj 
[A] 

Zabezpieczane obwody 

1 7,5  Światło mijania lewe  
2 7,5  Światło mijania prawe  
3  7,5  Światła drogowe lewe oraz kontrolka świateł drogowych  
4  7,5  Światło drogowe prawe  
5  5  Światła pozycyjne lewe 
6 5  Światła pozycyjne prawe 
7  15  Światło przeciwmgłowe przednie 
8  5  Światło przeciwmgłowe tylne 
9  7,5  Sygnały dźwiękowe 

10 15  Światła awaryjne i kierunkowskazy (prawy i lewy)  
11 5  Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 
12 15  Wycieraczki 
13  7,5  Światło stop 
14  25  Ogrzewanie szyby, zapalniczka 
15  5,0  Zegar +30  
16  25  Nagrzewnica, blokada mostu 
17  15 Podświetlenie deski rozdzielczej, skrzynia rozdzielcza 
18  15 Elektrozawór 
19  25  Światło wewnętrzne, skrzynia rozdzielcza 
20  7,5 Pozycja lampy NOTEK 

 
 

BEZPIECZNIKI W GNIAZDACH INDYWIDUALNYCH 
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Tablica 5-5 

Umiejscowienie Bezpieczniki Obwody zabezpieczane 
W komorze silnika 70 A Sterownik świec żarowych 
Przy centralce elektrycznej 25 A Podgrzewacz rozruchowy WEBASTO / 

Reflektor szperacz 
Przy centralce elektrycznej 15 A Podgrzewacz paliwa 

 
 
  

5.6. NADWOZIE.  

5.6.1. Konserwacja zamków i zawiasów  
W przypadku trudności w zamykaniu drzwi należy dokonać regulacji zamków,  a  przy  utrudnionym  
włożeniu do zamka kluczyka i jego obrotu, zastosować olej w aerozolu ( np. Inhibol) a w zimie pre-
paratu odmrażającego.  
Zawiasy, drzwi, maski oraz okna przedniego należy smarować przez otwory w ramionach zawiasów 
korzystając ze smarownicy lub stosować olej w aerozolu. 
Zawiasy  schowków  bocznych  w  razie potrzeby należy nasmarować kilkoma kroplami oleju silni-
kowego.  
Powyższe  obsługi należy wykonywać przede wszystkim po brodzeniu oraz jeździe w terenie.  
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5.6.2. Spryskiwacze szyb  
W   przypadku   niewłaściwego   działania   spryskiwaczy  należy sprawdzić   poziom   płynu   w  
zbiorniku.  Jeżeli  poziom  jest dostateczny,   należy  sprawdzić  drożność  układu,  ewentualnie 
oczyścić  otwór dyszy  spryskiwacza / i oczyścić filtr siatkowy na rurce zasysającej w zbiorniku. 
Jeżeli strumień  płynu  jest źle skierowany, należy obrócić spryskiwacz lub wyregulować kierunek 
przez obrócenie śruby regulacyjnej.  
 
Do napełniania zbiornika spryskiwacza należy stosować zalecane płyny  myjące w odpowiednim 
rozcieńczeniu z wodą w zależności od temperatury otoczenia (tablica 6-1).  
 
 
 

5.7. OKRESOWE OBSŁUGI TECHNICZNE I SMAROWANIE SAMOCHODU  
 
Obsługa  techniczna  samochodu  polega  na wykonywaniu czynności kontrolno-konserwacyjnych   
w  ramach  obsługi  codziennej  oraz okresowych  czynności  obsługowo-smarowniczych  po  odpo-
wiednich przebiegach samochodu.  
Obowiązują następujące okresy obsług technicznych /OT/:  
OTW     -   obsługa   techniczna  wstępna  przeprowadzona  przed przekazaniem samochodu użyt-
kownikowi;  
OC      - obsługa codzienna przeprowadzona przed każdym wyjazdem. 
OTD - obsługa  techniczna  w okresie docierania wykonywana jednorazowo   po  przebiegu  pierw-
szych  1000 ÷1500  km  w  Stacji Obsługi;  
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OT I - obsługa co 10000±200  km,  
OT II  - obsługa  co  20000±200  km, 
OT III - obsługa  co 30000±200 km, 
OZ i OL - obsługa sezonowa, zimowa i letnia.  

5.7.1. Obsługa techniczna wstępna (OTW). 
Obsługa wykonywana jest przez Producenta przed przekazaniem pojazdu do sprzedaży, w której 
należy: 
1. Sprawdzić i w razie potrzeby dokręcić:  
- nakrętki mocowania kół jezdnych,  
-  nakrętki  zabezpieczone  zawleczkami  w układzie kierowniczym /obejmy drążków i przeguby 
kulowe/.  
2. Sprawdzić działanie i w razie potrzeby wyregulować:  
- skok jałowy pedału hamulca i sprzęgła,  
- skok dźwigni hamulca postojowego.  
3. Sprawdzić szczelność układów /w razie potrzeby doszczelnić/:  
- smarowania, zasilania i chłodzenia silnika,  
- ogrzewania kabiny i przedziału towarowo-osobowego,  
- układu kierowniczego 
- hamulców hydraulicznych.  
4. Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić do przepisanej normy:  
- olej w silniku, skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej,  
- olej w przekładniach głównych mostów,  
- olej w układzie kierowniczym,  
- płyn w układzie hamulcowym,  
- płyn w zbiorniczku sterowania sprzęgłem,  
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- płyn w układzie chłodzenia silnika,  
- płyn w zbiorniku spryskiwacza szyby,  
- ciśnienie powietrza w ogumieniu,  
- paliwo w obydwu zbiornikach,  
- poziom elektrolitu w akumulatorze.  
5.   Wykonać  jazdę  próbną  w  celu  sprawdzenia  prawidłowości działania   poszczególnych   me-
chanizmów  podwozia  i  nadwozia, układów i instalacji elektrycznej oraz wyposażenia.  
 

5.7.2. Obsługa codzienna  (należy do obowiązków użytkownika)  
W ramach tej obsługi należy:  
-  sprawdzić  ilość  paliwa  w zbiornikach przy pomocy wskaźnika poziomu  paliwa:  dokonuje  się  
tego  po  ustawieniu wyłącznika zapłonu  w  położenie  GO  i  przełączenie  wskazań  kolejno  na 
zbiornik lewy i prawy (rys.4.18),  
- sprawdzić ilość oleju w silniku za pomocą miarki,  
- sprawdzić poziom oleju w układzie wspomagania kierownicy,  
-  sprawdzić  ilość  płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym, którego poziom powinien znaj-
dować się pomiędzy znakami MIN i MAX , 
-  sprawdzić  stan  ogumienia  przez oględziny zewnętrzne, raz w tygodniu  należy sprawdzić ciśnie-
nie za pomocą ciśnieniomierza i wyregulować  do zalecanych wartości, pomiaru dokonuje się przy 
nienagrzanym   ogumieniu:  po sprawdzeniu i  regulacji ciśnienia   należy   sprawdzić  szczelność  
zaworów  i  nakręcić kapturki,  
- sprawdzić ilość płynu hamulcowego w zbiornikach,  
- sprawdzić ilość płynu w zbiorniczku sterowania sprzęgłem, 
-  sprawdzić  działanie  hamulca  postojowego przez zaciągnięcie dźwigni ręcznej,  
-  sprawdzić działanie światła STOP sygnalizującego hamowanie po naciśnięciu na pedał hamulca,  
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-  sprawdzić  oświetlenie  samochodu oraz działanie wskaźników i sygnału dźwiękowego,  
- sprawdzić zamocowanie kół jezdnych,  
- sprawdzić działanie wycieraczek i spryskiwaczy szyby,  
- sprawdzić zakres ruchu jałowego koła kierownicy,  
- ustawić lusterka wsteczne przy właściwym położeniu fotela,  
- wyregulować pasy bezpieczeństwa,  
-  uruchomić  silnik  i  skontrolować  jego  pracę, skontrolować ciśnienie  oleju  /na  wskaźniku  ci-
śnienia oleju oraz zgaśnięcie lampki  kontrolnej/,  sprawdzić  szczelność  układów: zasilania, sma-
rowania, chłodzenia i hamulcowego,  
-  sprawdzić  działanie  hamulca  roboczego  przez  naciśnięcie pedału,  który  powinien  dać wyraź-
ny opór co najmniej w połowie swego skoku: próbę wykonać przy pracującym silniku.  
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Wykaz czynności okresowych obsług technicznych samochodu Honker 

Tablica 5-6 
Czynności obsługowe OT-D OT-I OT-II OT-III 

 po 1000÷ 
1500 km

co 10000 
km 

co 20000 
km 

co 30000 
km 

1.Sprawdzić ewentualnie wyregulować luzy zaworo-
we po 10.000 km. oraz co 40.000 km. 

    

2.Sprawdzić i w razie potrzeby dokręcić:     
- nakrętki mocowania kolektora wydechowego, pompy 
wtryskowej, śruby i nakrętki mocowania alternatora, 
rozrusznika oraz pozostałego osprzętu silnika 

+ + + + 

- śruby i nakrętki przedniego i tylnego zawieszenia + + + + 
- śruby i nakrętki mocowania układu kierowniczego, 
wału napędowego oraz innych podzespołów podwozia 

+ + + + 

- nakrętki mocowania kół jezdnych + + + + 
3.Sprawdzić szczelność:     
- układu ssącego + + + + 
- układu wydechowego + + + + 
- amortyzatorów + + + + 
4.Sprawdzić szczelność i w razie potrzeby usunąć 
nieszczelności oraz odpowietrzyć: 

    

- układu paliwowego (zasilania) + + + + 
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cd. Tablicy 5-6 

Czynności obsługowe OT-D OT-I OT-II OT-III 
- układu hamulcowego + + + + 
- układu wspomagania kierownicy + + + + 
5.Sprawdzić szczelność i w razie potrzeby usunąć 
nieszczelność oraz uzupełnić ubytki płynów: 

    

- olej w silniku + + + + 
- olej w skrzyni rozdzielczej + + + + 
- olej w  mostach napędowych + + + + 
- olej w układzie  kierowniczym + + + + 
- olej w skrzyni biegów + + + + 
- płyn w układzie hamulcowym + + + + 
- płyn w układzie sterowania sprzęgłem + + + + 
- płyn w układzie chłodzenia silnika + + + + 
- elektrolit w akumulatorze + + + + 
6.Wymienić:     
 -olej w silniku i filtr oleju + + + + 
- olej w skrzyni rozdzielczej +   + 
- olej w  mostach napędowych +   + 
- olej w skrzyni biegów +   + 
- olej w układzie kierowniczym i  zbiornik oleju    co 50000
- wkład filtra paliwa   +  
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cd. Tablicy 5-6 

Czynności obsługowe OT-D OT-I OT-II OT-III 
- wkład filtra powietrza    +* 
- świece żarowe ze sterownikiem    po 80000
- pasek zębaty napędu rozrządu     po100000
7.Oczyścić:     
- osadnik filtra paliwa  + + + 
- wnętrze obudowy oraz wkład filtra powietrza  + + + 
- wnętrze zbiornika paliwa     + 
- sprawdzić działanie odpowietrzników skrzyni biegów, 
skrzyni rozdzielczej i mostów napędowych 

 + + + 

8.Nasmarować     
- łożyska mechanizmu zwrotniczego + + + + 
- zawiasy i prowadnice foteli   +  
- końcówki akumulatora  + + + 
- łożyska krzyżaków  wałów napędowych  + + + 
- łożyska krzyżaków  przegubów napędowych   + + + 
- uzupełnić smar w piastach kół przednich  + + + 
- wymienić smar w piastach kół przednich    + 
9.Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować:     
- naciąg paska klinowego napędu pompy wody, alterna-
tora i pompy hydraulicznej wspomagania ukł. kierow-
nicze  

+ + + + 

* w ciężkich warunkach terenowych co 20 000 km. 
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cd. Tablicy 5-6 

Czynności obsługowe OT-D OT-I OT-II OT-III 
- skok jałowy pedała sprzęgła i hamulca + + + + 
- napięcie łożysk przedniego mechanizmu zwrotnicze-
go  

+  +  

- luz łożysk piast kół przednich + + + + 
- luz w przekładni kierowniczej +   co 50000
- zamki drzwi + + + + 
- kąt wyprzedzenia wtrysku    + 
- obroty biegu jałowego silnika  + + + 
- ciśnienie wtrysku wtryskiwacza   +  
- ciśnienie powietrza w ogumieniu + + + + 
- kąty skrętu i rozbieżność kół przednich +  +  
10.Sprawdzić działanie i w razie potrzeby usunąć 
niedomagania: 

    

- świateł kierunku jazdy, postojowych, hamowania mi-
jania i drogowych 

+ + + + 

- alternatora i rozrusznika   +  
- ustawienie reflektorów przednich + + + + 
- wskaźników i lampek kontrolnych + + + + 
- wycieraczek i spryskiwacza szyby + + + + 
- sygnału dźwiękowego + + + + 
- turbosprężarki    co 100000
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cd. Tablicy 5-6 

Czynności obsługowe OT-D OT-I OT-II OT-III 
11.Sprawdzić działanie - w razie potrzeby usunąć 
niedomagania i wyregulować: 

    

- mechanizm hamulca roboczego i postojowego + + + + 
12.Jazda próbna + + + + 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

UWAGA 

Płyny w układzie hamulcowym i układzie 
chłodzenia należy wymieniać co 2 lata. 

 
 
 
 

UWAGA 

1.   W  przypadku  stwierdzenia  podczas  obsługi /OC, OTD, OT I, OT 
II,  OT III/  obecności w danym mechanizmie wody /czego oznaką jest 
zmętnienie   lub   zemulgowanie  oleju/  należy  wymienić  olej nieza-

leżnie od przebiegu. 
2. Obsługi techniczne (OT) wg Tabl. 5-6 należy wykonywać przez cały 

okres eksploatacji samochodu. 
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5.7.3. Obsługa sezonowa  
Obsługa sezonowa zimowa /OZ/.  
1. Układ chłodzenia napełnić płynem niezamarzającym.  
2. Sprawdzić działanie termostatu oraz układów ogrzewania.  
3. Doładować akumulator.  
4. Sprawdzić stan techniczny mechanizmów prowadzenia /mechanizm kierowniczy   i  układ  hamul-
cowy/, instalacji elektrycznej i ogumienia.  
5. Wymienić olej silnikowy jeżeli zastosowany jest olej sezonowy.  
6. Sprawdzić działanie wycieraczki i spryskiwacza szyby przedniej /zbiornik spryskiwacza napełnić 
płynem niezamarzającym/.  
Obsługa sezonowa letnia /OL/. 
1. Wymienić  olej  w  silniku  jeżeli  zastosowany  jest  olej sezonowy. 
2. Doładować akumulator. 
3. Spuścić   paliwo   wraz  z  zanieczyszczeniami  i  oczyścić zbiorniki. 
4. Sprawdzić stan techniczny mechanizmów prowadzenia, instalacji elektrycznej i ogumienia. 
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6 .  M a t e r i a ły  e k s p l o a t a c y j n e  d o  s a m o c h o d u  H O N K E R  

Tablica 6-1 
Podstawowy gatunek materiału Zamienniki 

Ilość (dm3) 
Zastosowanie 

1.  2.  3.  4.  
Olej napędowy EKODIESEL  PLUS  
 -latem olej B - w temp. powyżej (0oC) 
 -zimą olej D - w temp. powyżej (-10oC) 
     lub olej E - w temp. powyżej (-20oC) 

Olej napędowy miejski  
ONM „STANDARD 50 w temp.  
powyżej (-30oC) 
                                                             MPS F-9054 

2x55 Zbiorniki paliwa 

Olej silnikowy uniwersalny 
DIESEL OIL 10W/40 CF-4 lub 
TOTAL RUBIA 4400 CG4/SH 10W/40 

Olej silnikowy   wielosezonowy min: 
API : 
SAE 10W/40     
                                                             MPS O-9180 

7,5 Układ smarowania  silnika  
4CT90-1 

Olej przekładniowy wielosezonowy Hipol 15F Olej przekładniowy                                   MPS-9226 1,9 Przedni  i tylny napędowy 

 Dexron III Dexron III                                               MPS O-9241 1,42 Skrzynka rozdzielcza 

  Olej przekładniowy  wielosezonowy  
   SAE 75W/85 

Olej przekładniowy API GL-4, SAE 80W 
                                                             MPS O-9226 3,5 Skrzynia 5-cio biegowa 

  KIAGY71 

Castrol TQ Dexron IID 
Olej przekładniowy typu ATF  
klasy GM Dexron IID np. Hipol ATF2D, Tedex ATF 
                                                              MPS H-9585 

1,2 Przekładnia kierownicza 
 ze wspomaganiem 

Płyn hamulcowy DOT-4 Płyn hamulcowy DOT3                     MPS H-542 
                      lub DOT4                        MPS H-9542 0,5 Układ hamulcowy 

Płyn hamulcowy DOT4 Płyn hamulcowy DOT4                         MPS H-9542 0,5 Układ sterowania sprzęgłem
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           cd.Tabl. 6-1 

1.  2.  3.  4.  

 
Smar stały  ŁT-4S3  

 
Smar stały ŁT-43   
                        MPS-G414 lub MPS-G450

wg potrzeby
Łożyska piast kół przednich, łożyska 
zwrotnic, igiełkowe czopów, łożyska piast 
kół tylnych i prowadnice foteli 

Smar stały  ŁT-4S2  Smar stały ŁT-42   
MPS-G9420 wg potrzeby Krzyżaki wałów napędowych, przeguby 

przedniej osi 

Smar 1 S      Smar 1 S                                 MPS-G9420 wg potrzeby Hak holowniczy 

Smar grafitowany   Smar grafitowany                    MPS-G9420 wg potrzeby Resory przedniego i tylnego zawieszenia 

Płyn do chłodnic aluminiowych   Płyn Borygo  E 
MPS –S9759 13,5 Układ chłodzenia silnika 

Płyn Autovidol  Płyn 1) 4,5 Zbiornik spryskiwacza szyby przedniej 

Wazelina techniczna TW  Smar stały  ŁT-43                   MPS-G9420 wg potrzeby Zaciski akumulatora 

1) Dopuszcza się stosowanie dowolnych płynów będących w obrocie handlowym pod warunkiem ich nie mieszania.  
 

 

 

 
 
 
 

UWAGA 

Nie dopuszcza się do napędu silników z aparaturą wtryskową firmy 
Bosch oleju rzepakowego, paliwa rzepakowego, oleju opałowego i  

innych paliw nie spełniających wymagań obowiązującej normy  
PN-EN 590 pod rygorem utraty gwarancji 

 
 
 
 

UWAGA 

Dopuszcza się do stosowania w samochodach eksploatowanych przez 
Siły Zbrojne RP w warunkach bojowych, paliwa F34 spełniającego  

normy NATO – NO-91-A258-2/2001. 
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6.1. Materiały eksploatacyjne przeznaczone do samochodu Honker przeznaczonego do eksplo-
atacji w temperaturze do – 30° C. 
 

1. Zbiorniki paliwa – olej napędowy IŻ 50 , pojemność 2 x 55 dm3. 
2. Układ smarowania silnika – olej silnikowy CASTROL FORMULA SLX , pojemność 7,5 dm3.  
3. Układ chłodzenia silnika – płyn PARAFLU II , pojemność 13,5 dm3. 
4. Skrzynia rozdzielcza – olej przekładniowy DEXON III , pojemność 1,42 ( 1,5) dm3.  
5. Skrzynia biegów – olej przekładniowy SAE 75W/85 , pojemność 3,5 dm3. 
6. Przedni most napędowy – olej przekładniowy ORIOLIS GL-4 80W , pojemność 1,9 dm3.  
7. Tylny most napędowy – olej przekładniowy ORIOLIS GL-4 80W , pojemność 1,9 dm3. 
8. Przekładnia kierownicza – olej przekładniowy CASTROL TQ DEXTRON IID , poj. 1,2 dm3.  
9. Układ hamulcowy – płyn hamulcowy DOT4 , pojemność 0,5 dm3. 
10. Łożyska piast i zwrotnic – smar stały UNILIT ŁT- 4 EP 1 , wg. Potrzeb. 
11. Krzyżaki wałów i przegubów – smar stały UNILIT ŁT- 4 EP 1 , wg. Potrzeb.  
12. Hak holowniczy – smar stały 1 S , wg. Potrzeb. 
13. Resory przednie i tylne – smar grafitowy , wg. Potrzeb.  
14. Zaciski akumulatora – wazelina techniczna , wg. Potrzeb.  
15. Zbiornik spryskiwaczy szyby – płyn do spryskiwaczy – prod. EURAL – PŁOCK , poj. 4,5 dm3. 
16. Układ sterowanie sprzęgłem – płyn hamulcowy DOT4 poj 0,5 dm3 . 
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7 .  M O M E N T Y  D O K RĘC A N I A  P OŁĄC Z EŃ  ŚR U B O W Y C H .  

Tabela zawiera wykaz tych połączeń śrubowych, które są związane z czynnościami obsługowymi i 
wymagają dokręcania kluczem dynamometrycznym. 
            Tablica 7-1 

 
L.p. 

 
Elementy połączenia 

Wymiary gwintu Moment dokręcania 
(Nm) 

1 Śruby mocujące pokrywy mostów M 8 25 
2 Nakrętki śrub złączy kołnierzowych wałów M8x1,25 30+5 
3 Nakrętki przegubów drążków kierowniczych M 12 55+10 
4 Nakrętki śrub obejm drążków kierowniczych M10x1,25 37+6 
5 Śruba mocująca ramię przekładni kierowniczej M10 45+4 
6 Śruby mocujące przekładnię kierowniczą   M16x1,5 275+15 
7 Nakrętki  strzemion resorów przednich M16x1,5 90-5 
8 Nakrętki strzemion resorów tylnych                M16x1,5    145 +7

-15
 

9 Nakrętki kół jezdnych M14x1,5 105 + 5 
 

 
 

 
 
 
 

UWAGA 

W przypadku stwierdzenia zmniejszenia momentów ( obrócenia się 
śrub lub nakrętek ) w połączeniach w których użyto środków do za-
bezpieczenia połączeń gwintowanych, złącze należy rozmontować, 

oczyścić i zmontować ponownie z użyciem środków  
zabezpieczających połączenia złączne. 
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8 .  K O N S E R W A C J A  S A M O C H O D U  H O N K E R  

8.1. Konserwacja okresowa. 
Samochód jest zabezpieczony fabrycznie przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.  
Sposób eksploatacji i garażowania oraz wykonywane przez użytkownika zabiegi pielęgnacyjne i 
konserwacyjne mają istotny wpływ na trwałość i odporność korozyjną samochodu. 
 
Aby  ograniczyć  zachodzące procesy korozyjne należy wykonać:  
a/ zabiegi pielęgnacyjno – konserwacyjne:  
- mycie nadwozia,  
- pielęgnacja powłok lakierowych nadwozia przez pastowanie przeznaczonymi do tego celu środ-

kami woskowymi,  
- mycie podwozia samochodu po jazdach w błotnistym terenie oraz po zakończeniu sezonu zimo-

wego;  
 
b/ konserwację  okresową  nadwozia  i  podwozia,  a szczególnie profili  zamkniętych  środkami an-
tykorozyjnymi. 
Zabezpieczenie przestrzeni zamkniętych i styków blach karoseryjnych wykonane jest przez produ-
centa samochodu.  
Niezależnie użytkownikowi zaleca się przeprowadzenie konserwacji podjazdu –zabezpieczenie pro-
fili zamkniętych nadwozia i podwozia po jego zakupie. 
Następne konserwacje należy wykonywać wg zaleceń Stacji Obsługi, w której wykonano pierwszą 
konserwację. 
Wykaz miejsc podlegających konserwacji podano w tablicy 8.1. i na rys.8.1 ÷8.3.  
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WYKAZ MIEJSC DO KONSERWACJI OKRESOWEJ 

          Tablica 8-1 
L.p Wyszczególnienie miejsc podlegających konserwacji Sposób wykonania konserwacji Typ samochodu 

   2324 
(2424) 

0324 
(0524) 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 Dolna część przestrzeni pomiędzy pasem dolnym pod 

atrapą a belką przednią 
Natrysk poprzez poziome szczeliny w pasie 
dolnym 

x x 

2 Profile belek nad reflektorami przednimi Natrysk poprzez dolne szczeliny w belkach po 
podniesieniu maski 

x x 

3 Wnętrze belki zamka maski Natrysk przez dolne otwory w belce po wy-
montowaniu atrapy 

x x 

4 Przestrzenie pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi 
błotnikami przednimi 

Natrysk przez otwory w błotnikach wewnętrz-
nych w komorze silnika po otwarciu maski. 

x x 

5 Przestrzenie pomiędzy poszyciami słupków zawiaso-
wych drzwi bocznych a poszyciami błotników przed-
nich 

Natrysk przez otwory w przegrodzie komory 
silnikowej po podniesieniu maski i wyjęciu 
zaślepek. Natrysk przestrzeni wewnętrznej 
wzmocnienia otworu drzwiowego (w rejonie 
słupków zawiasowych )∗∗ 

x x 

6 Przestrzenie pomiędzy wzmocnieniem i poszyciem 
otworu drzwiowego 

natrysk przez otwory w narożnikach pod rama 
okna przedniego po uprzednim jej opuszczeniu 
oraz wyjęciu zaślepek )∗ 

x x 

7 Przestrzenie w belce przed przegrodą środkowa w 
kabinie kierowcy 

Natrysk przez otwory w górnej części belki po 
usunięciu wykładzin głuszących i dywanika 
belki oraz wyjęciu zaślepek 

x x 

8 Przestrzenie pomiędzy wzmocnieniami podłogi a 
podłogą w punktach mocowania nadwozia na podwo-
ziu w kabinie kierowcy 

Natrysk przez otwory w podłodze kabiny kie-
rowcy po usunięciu wykładzin głuszących i 
dywaników przednich oraz wyjęciu zaślepek 

x x 

 
 

cd Tablicy 8-1  
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1. 2. 3. 4. 5. 
9 Przestrzenie pomiędzy poszyciami słupków zamko-

wych drzwi bocznych 
Natrysk przez otwory znajdujące się w  poszy-
ciach górnych zamykających słupki zamkowe 
drzwi bocznych po zdjęciu przedniego pałąka 

x  

  Natrysk przez wolna przestrzeń wokół owalne-
go wycięcia na rury paliwowe w poszyciach 
wewnętrznych słupków zamkowych drzwi 
bocznych po uprzednim demontażu osłon. 

x x 

10 Przestrzenie pomiędzy belką progu tylnego a podłoga 
tylną 

Natrysk przez otwory w podłodze tylnej po 
otwarciu drzwiczek schowków tylnych i wyję-
ciu zaślepki 

x  

11 Przestrzenie pomiędzy poszyciami słupków drzwi 
tylnych 

Natrysk przez otwory w spodniej części belki 
progu oraz przez otwory mocujące pałąk ∗) po 
uprzednim jego demontażu 

x  

12 Przestrzeń pomiędzy poszyciem zewnętrznym i we-
wnętrznym drzwi tylnych 

Natrysk przez otwory na pokrywę zamka drzwi 
po uprzednim jej wymontowaniu oraz przez 
dodatkowe otwory w poszyciu wewnętrznym 
po wyjęciu zaślepek. 

x  

13 Wnętrze progów bocznych Natrysk przez otwory w progach po wyjęciu  
zaślepek oraz przez otwory w spodniej części 
progów 

x x 

  Natrysk przez otwory w łącznikach błotników 
tylnych po wyjęciu zaślepek 

x  

14 Wnętrze szkieletu nasadki drzwi tylnych Natrysk przez otwory w wewnętrznym poszy-
ciu nasadki po wyjęciu zaślepek 

x  

15 Wnętrze ramy okna przedniego Natrysk przez otwory w ramię wewnętrznej 
okna przedniego w punktach jej mocowania 
oraz przez otwory montażu osłon przeciwsło-
necznych po uprzednim ich wymontowaniu 

x x 

cd. Tablicy 8-1 
1. 2. 3. 4. 5. 
16 Przestrzenie pomiędzy poszyciami zewnętrznymi i Natrysk przez wycięcia trójkątne znajdujące x x 



EXAMPLE
wewnętrznymi drzwi bocznych się w poszyciach wewnętrznych drzwi po 

wymontowaniu płatów tapicerskich 
17 Przestrzeń zamknięta utworzona pomiędzy poszyciem 

maski a ramą maski 
Natrysk przez otwory w ramie maski 
 

x x 

18 Pałąki bezpieczeństwa ∗) Natrysk poprzez szczeliny w górnej części 
profilów zamkniętych pałąków (pałąk  przedni, 
środkowy i tylny) 

x x 

19 Przestrzeń w dolnej części nasadki drzwi bocznych Natrysk przez otwory prostokątne po wymon-
towaniu osłon 

x x 

20 Szczeliny wzdłuż linii łączenia blach karoseryjnych Natrysk lub nałożenie preparatu wzdłuż szcze-
lin (również w przestrzeni schowków). 

x x 

21 Spód samochodu: 
- rama (powierzchnie zewn.) 
- zakola i błotniki przednie 
- podłoga przednia wraz ze wzmocnieniami  
- błotniki tylne 
- podłoga tylna wraz ze wzmocnieniami 

 
 
Natrysk powierzchni 

 
 

x 

 
 

x 

 
22 

 
Wnętrze podłużnic ramy 

Natrysk przez otwory na końcach podłużnic po 
uprzednim wymontowaniu zderzaków tylnych 

x  

  Natrysk przez otwory na końcach podłużnic po 
demontażu lamp zespolonych tylnych 

 x 

∗ ) nie dotyczy samochodów z nakładka hard-top 
∗∗)wykonywać w przypadku demontażu błotników przednich 
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WYKAZ MATERIAŁÓW STOSOWANYCH DO OKRESOWEJ KONSERWACJI SAMOCHODU. 

Tablica 8-2 
L.p Miejsce konserwacji zastosowanie Środek konserwacji Producent 
1. 2. 3. 4. 

 
1 

 
Profile zamknięte i złącza blach karo-
seryjnych 

1) FLUIDOL  ML Spółdzielnia Pracy „CHEMA” 
05-311 Dębie Wielkie 
ul. 103 Batalionu Strzelców 

  2) AKORIN GR 
3) AKORIN TR 

Przedsiębiorstwo Produkcji  Małotona-
żowej 
Specyfików Naftowych „NAFTOCHEM” 
31-503 Kraków, ul.Lubicz 25 

  4) DINITROL  M1 
5) DINITROL 3654-1 
6) DINITROL 3641 M 
7) DINITROL 3850 

DINOL AB Szwecja 

2 Podwozie 1) BITEX Spółdzielnia Pracy „CHEMA” 
  2) CYKLOKOR ZZG Zakład Chemii Budowlanej 

02-233 Warszawa   ul.Faradaya 1 
  3) MASA ANTYKOROZYJNA Chemiczna Spółdzielnia Pracy „UNIA” 

Poznań 
  4) DINITROL  4941 DINOL  AB - Szwecja 

3 Do gruntowania powierzchni stalo-
wych z ogniskami korozji 

1) KOMPLEKSOR Zakład Produkcji Chemicznej IM03-879 
Warszawa ul. Przecławska 5 

  2) CORTANIN Warszawskie Zakłady Przemyslu Nie-
organicznego „STOCHEM”  
Warszawa ul.Strażacka 89 

4 Do ochrony lakieru nadwozia w pro-
cesie zabezpieczenia przestrzeni za-
mkniętych 

1) KAROŻEL Instytut Mechaniki Precyzyjnej Zakład 
Produkcji Chemicznej 
 03-879 Warszawa ul. Przecławska 5 
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cd. Tablicy 8-2 

1. 2. 3. 4. 
 

5 
 
Do pielęgnacji powierzchni lakiero-
wych 

1) UNICAR 
2) AUTOMAX 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze „IN-
CO” - Warszawa 

  1) DLOTIV „1” 
     AUTOPOLER 

INOPOL - Poznań 

6 Do pielęgnacji powierzchni chromo-
wanych 

1) CHEMACOL Spółdzielnia Pracy „CHEMA” 

  2) CHRONIZOL Łódzka Fabryka Farb i Lakierów 
7 Do konserwacji zamków i śrub regu-

lacyjnych 
1) INHIBOL Spółdzielnia Pracy „CHEMA” 
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Rys.8.1 Miejsca okresowej konserwacji samochodu „HONKER” 
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Rys.8.2. Miejsca okresowej konserwacji samochodu „HONKER” 
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Rys.8.3. Miejsca okresowej konserwacji samochodu „HONKER” 

8.2. Instrukcja konserwacji samochodów HONKER przeznaczonych do przechowywania w wa-
runkach bezgarażowych w dłuższym okresie czasu. 
 



EXAMPLE
 
Samochód HONKER jest zabezpieczony fabrycznie przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych. 
Użytkownik podczas eksploatacji samochodu powinien ściśle przestrzegać zaleceń 
dotyczących konserwacji (pkt. 8.1). 
Samochody przeznaczone do eksploatacji w szczególnie długim okresie należy 
konserwować dodatkowo wg poniżej instrukcji.  
 
Instrukcja ma na celu ustalenie skutecznego i bezpiecznego procesu technologicznego zabezpiecze-
nia powłoki lakierniczej podwozia samochodów kompletnych przeznaczonych do przechowywania 
w warunkach bezgarażowych w dłuższym okresie czasu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UWAGA 

Konserwację należy przeprowadzać okresowo 
(od 0,5 – 1,0 roku) w zależności od warunków 

eksploatacji samochodu. 
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1. Wykaz stosowanych urządzeń i pomocy warsztatowych. 

• Pompa ADL typ 30-56. 
• Pistolet natryskowy De Vilbiss typ JGF-563 (do Tectyl 1079). 
• Pistolet natryskowy De Vilbiss typ MPS 515 ze zbiorniczkiem górnym (do smaru gra-

fitowego). 
• Tkanina gaza. 

 
2. Wykaz stosowanych materiałów do konserwacji. 

• TECTYL 1079 (podwozie) – zużycie ok.2,0l/sam. 
• Smar grafitowy (do konserwacji resorów) – zużycie 0,3kg/sam. 
• Benzyna ekstrakcyjna (do rozcieńczania smaru grafitowego), smar grafitowy rozcień-

czać benzyną w stosunku 1:1. 
 
3. Parametry wymagane w pomieszczeniach do konserwacji. 

• Temperatura pomieszczenia 12-350C. 
• Wilgotność względna powietrza max 60%. 
• Pomieszczenie powinno być wolne od pyłu, par i gazów. 

 
4. Czynności wykonywane na stanowisku przed rozpoczęciem pracy. 

• Należy założyć ubranie ochronne, buty, maskę chroniącą przed oparami substancji 
chemicznych i rękawice. 

• Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan urządzeń będących na wyposażeniu sta-
nowiska oraz działanie wentylacji. 
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5. W trakcie pracy. 

• Samochody przekazane do konserwacji należy umyć przy użyci u urządzenia KAR-
CHER lub ręcznie przy pomocy gazy i płynu do mycia. Tłuste plamy wycierać benzy-
ną ekstrakcyjną. 

• Powierzchnię resorów konserwować natryskowo smarem grafitowym rozcieńczonym 
benzyną ekstrakcyjną w stosunku 1:1. 

• Powłokę lakierową podwozia (rama, tylny most, belka przednia itd.)konserwować na-
tryskowo środkiem TECTYL 1079. Powlokę podwozia konserwować z kanału. Czas 
schnięcia 30 minut w temperaturze 200C lub 10-15 minut przy zastosowaniu nawiewu 
ciepłego powietrza (max 600C). 

• Sprawdzić jakość i staranność wykonania operacji. 
• TECTYL 1079 po wyschnięciu tworzy czystą, suchą, woskowatą powłokę, która po-

winna szczelnie przylegać do całej konserwowanej powierzchni. 
• Zalecana grubość warstwy ok. 30µm. 
• Nie należy dotykać powierzchni konserwowanych gołymi rękami. 

 
6. Czynności zabronione w czasie pracy. 

• Zabrania się przebywania na stanowisku z otwartym ogniem oraz palenie papierosów. 
• Zabrania się składania opakować, wyrobów chemicznych itp. 
• Zabrania się spożywania posiłków, przechowywania artykułów spożywczych , odzie-

ży. 
• Zabrania się przebywania osób postronnych. 
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7. Czynności po zakończeniu pracy. 

• Należy wyłączyć sprężarkę, umyć pistolety lakiernicze, nie zostawiać na stanowisku 
resztek materiałów chemicznych. 

 
8. Środki pierwszej pomocy przy pracy z substancjami niebezpiecznymi. 
 
TECTYL 1079 

• W przypadku podrażnienia dróg oddechowych – poszkodowanego wyprowadzić na 
świeże powietrze, skontaktować się z lekarzem. 

• W przypadku kontaktu ze skórą – produkt nie podrażnia skóry. 
• W przypadku kontaktu z oczami – przemyć otwarte oczy dużą ilością bieżącej wody 

 
BENZYNA EKSTRAKCYJNA 

• W przypadku podrażnienia dróg oddechowych – poszkodowanego wyprowadzić na 
świeże powietrze, skontaktować się z lekarzem. 

• W przypadku kontaktu ze skórą – zmyć dużą ilością wody z mydłem. 
• W przypadku kontaktu z oczami – przemyć otwarte oczy dużą ilością bieżącej wody 

przez około 15 minut, skontaktować się z lekarzem. 
 
SAMAR GRAFITOWY 

• Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Przy pracach stosować kremy ochronne 
do rąk. 
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9 .  W y k a z  w y p o s aże n i a  s a m o c h o d u  H O N K E R  
 

Wyposażenie zasadnicze samochodu Honker 
Tablica 9-1 

Poz. Nr części lub normy Nazwa części Szt. 
1 3352-3901 120 Torba na  narzędzia. 1 
2 PN –ISO 10102/96 Klucz płaski dwustronny   8 x 10  1 
3 PN –ISO 10102/96 Klucz płaski dwustronny 10 x 12  1 
4 PN –ISO 10102/96 Klucz płaski dwustronny 13 x 17  1 
5 14589090 Wkrętak dwustronny 1 
6 00.99.914.70 Klucz nasadowy              22 (do nakrętek kół ) 1 
7 00/MC-B Dźwignik hydrauliczny   2,5t.( z pokrętłem )* 1 
8  Podnośnik piaskowy**  
9  Trójkąt ostrzegawczy            ( w pokrowcu ) 1 

10  Gaśnica proszkowa   1 
 
Poz. 2 - 6 umieszczone są w  torbie narzędziowej - poz.1, 
* - nie dotyczy wersji patrolowej 
** - dotyczy wersji patrolowej 
Ponadto nabywca otrzymuje przy zakupie samochodu: Instrukcje Obsługi, Książkę Gwarancyjną 
oraz Wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO). 
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Wyposażenie uzupełniające samochodu Honker (wersja wojskowa)  
Tablica 9-2 

 
Lp. Nr rysunku lub nor-

my    

 
Nazwa 

 
Ilość 
sztuk 

1 2 3 4 
1 00.98.981.00 Linka holownicza 1 
2 PW-14 Wiadro do wody 1 
3 25.98.987.00 Osłona zimowa atrapy 1 
4 00.98.985.0 Linka dodatkowa wyciągarki * 1 
5  Kanister na paliwo 20 dm3 1 
 

W skład wyposażenia dodatkowego wchodzą również : 
-wsporniki do zamocowania kanistra, 
-wyposażenie przegrody ściany tylnej kabiny (uchwyty na broń oraz sprzęt saperski: topór i szpadel),                
-apteczka samochodowa  
-wsporniki do mocowania noktowizora - opcja 
-wsporniki do mocowania zestawu do odkażania - opcja 
 
*- dot. samochodów z wyciągarką  
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1 0 .  W C IĄG A R K I  (  o p c j a  )  

10.1. Instrukcja montażu wciągarki do samochodu HONKER. 
 

1. Instrukcja dotyczy montażu następujących typów wciągarek: WARN X8000i, M8000 oraz 
RAMSEY REP8000R. 

Samochody zostały przystosowane przez producenta do łatwego montażu powyższych wciągarek 
po zdemontowaniu zderzaka środkowego i zamontowaniu w jego miejsce wciągarki. 

2. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić kompletację wciągarki i zapo-
znać się z instrukcją montażu. 

3. Zestaw części do montażu powinien zawierać: 
• kompletną wciągarkę zgodnie ze specyfikacją załączoną przez producenta, 
• komplet części dostarczanych przez producenta samochodu HONKER zgodnie z poniższą ta-

belą: 
Lp Nazwa części Nr części Ilość 
1 Płyta wciągarki 253399831 1 
2 Pałąk środkowy kpl 259597930 1 
3 Osłona przewodu dodatniego wciągarki 793444665 1 
4 Śruba M10x1,25x30-8,8-A PN-85/M-82105 9A82105013A 4 
5 Śruba M10x1,25x25-8,8-B PN-86/M-82105 911571942 2 
6 Nakrętka M10x1,25-8-A PN-86/M-82144  9B82144004AL4 6 
7 Podkładka sprężysta Z10,5 PN-77/M-82008 9C82005004A 6 
8 Podkładka 10,2 PN-77/M-82008 9C82005002A 12 
9 Opaska zaciskowa 388888883770 2 
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4. Montaż wciągarki należy wykonać w następującej kolejności: 

4.1. Zdemontować zderzak przedni środkowy (szkic nr1) 
• Wykręcić cztery śruby ampulowe M8x6 (5-przekrój A-A) z podkładkami i odłożyć na 

bok, 
• Zdjąć zderzak środkowy (2) i odłożyć na bok, 
• Odkręcić wstępnie (poluzować) cztery śruby (4) mocujące osłonę przednią (1), 
• Wysunąć dwa łączniki (3) i odłożyć na bok, 
• Dokręcić do oporu śruby (4) poluzowane wcześniej, 
• Zamocować łączniki (3) do zderzaka środkowego (2) używając śrub (5) 
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           Przekrój A-A 

Szkic nr 1. 
1-osłona rurowa, 2-zderzak część środkowa, 3-łącznik, 4-śruba, 5-śruba ampulowa 

 
4.2. Zamontować wciągarkę (szkic nr2) 

• Płytę wciągarki (1) przyłożyć do wsporników ramy, zgrać otwory i przełożyć 4-ry śru-
by M10 (5) z nałożonymi podkładkami (6), a na wystające końce śrub nałożyć pod-
kładki (6), podkładki sprężyste (7) i nakręcić do oporu kolejno wszystkie nakrętki. 

• Zespół rolek prowadzących linę wciągarki (2) z kompletu wciągarki zamocować do 
płyty wciągarki (1) wykorzystując śruby, podkładki i nakrętki (9) z kompletacji wcią-
garki. 

• W gniazda czterech stopek wciągarki włożyć nakrętki z łbem kwadratowym (10) z 
kompletu wciągarki. Wciągarkę (3) ustawić na płycie wciągarki i zgrać otwory. Na 
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cztery śruby (11) z kompletu wciągarki nałożyć po jednej podkładce i wkręcić wstęp-
nie dwie śruby (11) w nakrętki (10) tylnych stopek 

• Przyłożyć pałąk środkowy (4) do otworów przednich płyty 91) i wciągarki (3), zgrać 
otwory i wkręcić pozostałe dwie śruby (11) w nakrętki przednich stopek (10). Przeło-
żyć dwie śruby (12) przez otwory w pałąku środkowy i dolenj części osłony przedniej. 
Na końce śrub założyć podkładki płaskie (6), podkładki sprężyste (7) oraz nakręcić 
nakrętki (8) i dokręcić połączenie do oporu. 

• Dokręcić wszystkie śruby (11) do oporu. 

 
 
 

 
 
 
 

UWAGA 

W przypadku wciągarki Ramsey należy wykonać wcze-
śniej jej podmontaż tj. podłączyć przewody solenoidu 

do wejść elektrycznych silnika i zamontować zgodnie z 
instrukcja dla dostarczonego modelu wciągarki. 
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Widok z góry na mocowanie płyty wciągarki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

wspornik  
mocowania  
płyty wciągarki 

5,
6,
7,
8 

rama 
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Widok z góry na mocowanie wciągarki 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rama 
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Mocowanie pałąka środkowego do osłony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkic nr 2. 
1-płyta wciągarki; 2-zespół rolek prowadzących linę wciągarki; 3-wciągarka; 4-pałąk środkowy; 5-
śruba M10x1,25; 6-podkładka płaska 10,5; 7-podkładka sprężysta Z10,2; 8-nakrętka M10x1,25; 9-
elementy złączne z kompletu wciągarki; 10-nakrętka z łbem kwadratowym z kompletu wciągarki; 
11-śruba z podkładką sprężystą z kompletu wciągarki; 12-śruba M10x1,25-8,8-B.  
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4.3. Wykonać podłączenie elektryczne wciągarki (szkic nr3) 
• Na przewód dodatni wciągarki (2) nasunąć osłonę przewodu (3), a przewód poprowa-

dzić za wciągarką pomiędzy ramą a szkieletem płata przedniego. Następnie nad pra-
wym nadkolem wewnętrznym do rozrusznika. Przewód mocować do nadwozia za po-
mocą wąsów przygrzanych do nadwozia. 

• Odkręcić nakrętkę z włącznika elektromagnetycznego mocującą przewód dodatni (2) 
rozrusznika, nałożyć na śrubę oczko przewodu dodatniego wciągarki, nakręcić nakręt-
kę i dokręcić ją do oporu. 

• Przewód masowy (1) poprowadzić wzdłuż przewodu dodatniego, następnie skierować 
go ku górze w kierunku wspornika sterowania świec żarowych. Przewód mocować do 
nadwozia za pomocą wąsów przygrzanych do nadwozia. 

• Odkręcić pierwszą śrubę mocującą wspornik sterownika świec żarowych, pod wspor-
nik podłożyć oczko przewodu masowego wciągarki. Przez otwór we wsporniku i koń-
cówce przewodu masowego przełożyć śrubę wkręcić ją i dokręcić do oporu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UWAGA 

Przed wykonaniem połączeń elektrycznych koniecznie 
trzeba wyłączyć napięcie przez wyłączenie odłącznika 
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             Szczegół B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkic nr 3. 
1-przewód masowy wciągarki, 2-przewód dodatni wciągarki, 3-osłona przewodu dodatniego wcią-
garki 

1 

wspornik 
sterownika 
świec żarowych 

W
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WCIĄGARKA  WARN 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WCIĄGARKI: 
Maksymalna siła uciągu – 35300N,(3620kg) 
Przekładnia zębata - 3-stopniowa, planetarna, 
Przełożenie - 216:1 lub 210:1, 
Średnica liny - 8 mm, 
Minimalny pobór prądu - 70A, 
Maksymalny pobór prądu - 423 A  
Długość przewodu zdalnego sterowania - 3,7 m 
Masa wciągarki - 34 kg   

 
PRZEZNACZENIE 
Ten typ wciągarki został zaprojektowany jako urządzenie do zabudowania w przedniej części pojaz-
du. Nie jest ona przeznaczona do używania w charakterze podnośnika, ani też do podnoszenia lub 
przewożenia ludzi. 
Wciągarka przeznaczona jest do pracy cyklicznej z przerwami określanymi wytrzymałością cieplną 
poszczególnych podzespołów. 

 

 
 
 
 

UWAGA 

NIEUMIEJĘTNA OBSŁUGA WCIĄGARKI MOŻE DOPROWA-
DZIĆ DO POWAŻNYCH URAZÓW CIAŁA ORAZ ZNISZCZEŃ 
MATERIALNYCH. NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO ZASAD DO-

TYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA. 
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ZASADY  DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA WCIĄGARKI. 
1. Nie należy dotykać stalowej liny oraz haka w momencie gdy są naprężone lub obciążone ładun-

kiem. Lina może być naprężona nawet wówczas gdy wciągarka nie pracuje. 
2. W czasie swobodnego zwijania liny, jej mocowania lub w stanie spoczynku należy odłączyć od 

wciągarki przewód zdalnego sterowania. Może on być podłączony tylko w czasie wykonywania 
operacji wciągania. 

3. Gdy przewód do zdalnego sterowania jest podłączony do wciągarki, zawsze należy zachować 
bezpieczną odległość od liny, bębna i prowadnicy liny. 

4. Nie należy dotykać stalowej liny oraz elementów ruchomych wciągarki w czasie jej pracy. 
5. Należy zachować bezpieczną odległość od liny i ładunku podczas przeprowadzania operacji 

wciągania. Osoby pomagające i obserwatorzy powinni zachować bezpieczną odległość. W razie 
poluzowania się lub zerwania liny, ładunek może zostać odrzucony z ogromną siłą.  

6. Przed wciąganiem należy sprawdzić czy przewód zdalnego sterowania nie jest pęknięty, prze-
dziurawiony, czy lina nie jest przetarta i czy złącza nie są zbyt luźne. Uszkodzony przewód może 
spowodować uruchomienie wciągarki zaraz po jego włączeniu do gniazda. Podczas używania 
przewodu wewnątrz pojazdu należy zawsze podawać go przez okno, aby uniknąć zgniecenia 
przewodu w drzwiach. Należy przechowywać przewód w czystym i suchym miejscu w celu unik-
nięcia uszkodzenia. 

7. Należy zawsze się upewnić czy zakotwiczenie, która ma być użyte, jest w stanie „udźwignąć” 
ciężar. Należy zawsze używać łańcucha , stalowej liny lub osłony pnia drzewa przy kotwiczeniu 
do drzewa. Nie należy nigdy owijać przedmiotu liną wciągarki gdyż może to spowodować uszko-
dzenie liny.  

8. Nie należy nigdy wciągać przy użyciu mniej niż pięciu zwojów  liny owiniętych wokół bębna 
wciągarki. Przy mniejszej liczbie zwojów lina może uwolnić się z bębna przy dużym ciężarze. 
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9. Lina musi zawsze rozwijać się z bębna wg schematu rotacji bębna na wciągarce. Wciągarka jest 

wyposażona w automatyczny hamulec, który NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ w przypadku odwijania 
się liny w przeciwnym kierunku. Kierunek zwijania się liny może być przypadkowo zmieniony 
przez całkowite odwinięcie liny i nawijanie jej przy pomocy dźwigni sterownika. 

10. Nie należy nigdy przekraczać maksymalnego obciążenia wciągarki. W razie potrzeby należy za-
czepiać linę przy pomocy bloczka, co zredukuje siły na wciągarce.  

11. Należy likwidować luz liny na bębnie, aby uniknąć obciążeń udarowych, które mogą chwilowo o 
wiele przewyższyć możliwości  wciągarki i liny. 

12. Podczas przygotowywania olinowania należy zawsze rozwinąć tyle liny, ile jest możliwe. Należy 
używać bloczka lub przyczepić zakotwiczenie tak daleko, jak to możliwe ze względów praktycz-
nych. Pozwoli to na zminimalizowanie uszkodzeń  liny, takich jak zgniecenia lub załamania, po-
wstających w momencie rozwijania liny od górnych do dolnych zwojów podczas wykonywania 
krótkich pociągnięć. Największa siła pociągowa występuje na pierwszej (zewnętrznej) warstwie 
zwojów liny na bębnie. Słabnie ona na kolejnych warstwach. 

13. Należy zawsze ciągnąć w linii prostej wzdłuż osi wciągarki w celu zmniejszenia nawarstwiania 
się liny tylko na jednej stronie bębna. Należy to dokładnie sprawdzić i uważnie przewinąć linę 
po użyciu. Zgniecione, pozałamywane i przetarte miejsca poważnie zmniejszają wytrzymałość 
liny. Ze względów bezpieczeństwa, trzeba wymienić linę, jeśli jest uszkodzona. 
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14. Na żywotność liny wciągarki wpływa sposób jej używania.  

 
15. W razie konieczności zwinięcia liny bez naprężenia należy, przytrzymać przewód zdalnego ste-

rowania jedną ręką, a stalową linę drugą. Trzeba zacząć tak daleko od pojazdu, na ile pozwoli 
przewód zdalnego sterowania, uruchomić sterownik, wprowadzić kilka metrów liny i zwolnić 
dźwignię. Następnie powtórzyć tę czynność. ZAWSZE trzeba zwalniać dźwignię sterownika gdy 
ręka jest PRZYNAJMNIEJ 1,20 m od prowadnicy liny. Podczas zwijania liny należy mieć grube 
skórzane rękawice. Nie należy pozwolić linie wyślizgiwać się z rąk. 

 
 
 
 

UWAGA 

Podczas wciągania z boku, lina będzie się nawijać po jednej stronie  
bębna. W końcu taki zwój stanie się na tyle duży, by spowodować  
poważne uszkodzenie wciągarki. Aby temu zapobiec, pociągnięcia  

powinny się odbywać możliwie z przodu pojazdu. Jeśli lina nawija się 
nierównomiernie (z jednej strony),  trzeba wstrzymać wciąganie. Aby 

wyrównać zwój, należy odwinąć zwinięte partie liny i nawinąć je  
równomiernie na bęben 

 
 
 
 

UWAGA 

LINA NA NOWEJ WCIĄGARCE ORAZ KAŻDA NOWA LINA MUSI BYĆ 
ROZWINIĘTA I NAWINIĘTA Z WYKORZYSTANIEM CIĘŻARU. W 

CZASIE NAWIJANIA LINA POWINNA BYĆ NAPRĘŻONA TAK ABY 
ZWOJE UKŁADAŁY SIĘ KOLEJNO RÓWNOMIERNIE. 

 
Nie wykonanie tej operacji może spowodować uszkodzenie liny. 
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16. ZAWSZE zwalniać sterownik, gdy HAK jest przynajmniej 1,20 m od prowadnicy liny. Poniższe 

instrukcje są istotne dla BEZPIECZEŃSTWA i uniknięcia uszkodzenia liny w wyniku zbyt cia-
snego zwinięcia.  
Wciągarka jest wyposażona w sprzęgło, należy wyłączyć zasilanie przewodu zdalnego sterowa-
nia, zwolnić sprzęgło i ręcznie przekręcić bęben aby nawinąć pozostałą część liny. Następnie 
włąćzyć sprzęgło ponownie. Podczas zakotwiczania pojazdu ciągnącego, należy zaciągnąć ha-
mulec postojowy i zablokować koła. Skrzynię biegów ustawić w położeniu „luzu”. 

17. Podczas zakotwiczania pojazdu ciągnącego, należy zaciągnąć hamulec postojowy i zablokować                
      koła. Skrzynię biegów ustawić w położeniu „luzu”. 
18. Podczas  zwijania liny, należy się upewnić, że lina układa się równomiernie na bębnie, co zapo-

biega wciągnięciu górnych warstw liny do warstw dolnych i powstaniu splątań. Jeśli lina plącze 
się na bębnie, wciągarka lub lina może ulec uszkodzeniu. Splątana lina rozwinie się tylko na 
niewielką odległość i będzie się z powrotem zwijać nawet gdy przewód zdalnego sterowania jest 
trzymany w pozycji „II”.  
Jeśli lina jest splątana, należy podłączyć hak do ciężaru. Następnie, przy wciskaniu na przemian 
„I” oraz „II” lina zwykle się uwalnia.  

. 
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OBSŁUGA WCIĄGARKI 
PRZEŁĄCZNIK  SPRZĘGŁA BĘBNA. 
W celu włączenia sprzęgła bębna wciągarki należy przestawić dźwignię lub pierścień (1, rys.10.1) w 
położenie „I”. 

  Rys.10.1. Sprzęgło wciągarki. 
   1-dźwignia sprzęgła - „O” -sprzęgło wyłączone, „I” sprzęgło włączone. 
    2-gniazdo przełącznika zdalnego sterowania. 
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PRZEŁĄCZNIK  ZDALNEGO STEROWANIA 
Przełącznik zdalnego sterowania podłączony jest do gniazda (2, rys.10.1) i służy do sterowania zwi-
janiem i rozwijaniem liny. Wyróżniamy trzy pozycje przełącznika: pozycja „O”-wyłączone, pozycja 
„I”-rozwijanie oraz pozycja „II”-zwijanie. Wszystkie te pozycje są zaznaczone na przełączniku. Gdy 
chcemy, aby przełącznik był w pozycji „I” lub „II”, należy go przytrzymać, gdyż automatycznie 
wraca on do pozycji „O”. 

Rys.10.2. Przełącznik zdalnego sterowania.  
 
HAMULEC AUTOMATYCZNY   
Każdorazowo, gdy przełącznik kontrolny jest w neutralnej pozycji, hamulec będzie automatycznie 
uruchomiony w przypadku obciążenia i nie nastąpi rozwijanie liny z bębna. 
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O B SŁU G A  D O D A T K O W E J  L I N Y  W C IĄG A R K I .  
Na wyposażeniu samochodu HONKER w wersji wojskowej znajduje się dodatkowa lina ze złączem 
strzemieniowym  (4, rys.10.3) o długości około 30m do wciągarki. 
W przypadku konieczności jej użycia należy umocować ją do liny wciągarki w sposób pokazany na 
rys.10.3. 

Rys.10.3. Montaż dodatkowej liny wciągarki. 
1-lina wciągarki, 2-sworzeń złącza strzemieniowego, 3-złącze strzemieniowe, 4-lina dodatkowa, 5-
sworzeń haka, 6-hak 
Po odłączeniu haka (6) od liny wciągarki (1) należy w jego miejsce zamontować złącze strzemie-
niowe (3) wraz z dodatkową  liną  (4) sworzniem (2). Na drugim końcu liny (4) należy zamontować 
hak za pomocą sworznia (5). 
W czasie użytkowania wciągarki z dodatkową liną należy zachować szczególne środki ostrożności, 
gdyż bęben mieści tylko 30m liny. Podczas użytkowania wciągarki z liną dodatkową należy pozo-
stawić ok. 0,5m liny podstawowej swobodnej –nie nawiniętej na bęben (aby nie dopuścić do wcią-
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gnięcia złącza strzemieniowego w mechanizm wciągarki). Podczas operacji wyczepiania dodatkowej 
liny wciągarki należy zablokować samochód, poluzować liny wciągarki i kontynuować wciąganie. 
Po użyciu linę należy wraz ze złączem strzemieniowym umieścić w pokrowcu. 
PRZECIĄŻENIE - PRZEGRZANIE 
Wciągarka jest przystosowana do pracy z przerwami. Nie należy pracować wciągarką gdy silnik 
spowalnia obroty. Kiedy silnik zatrzymuje się pod obciążeniem, następuje gwałtowne skumulowanie 
ciepła, które może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Najlepszym sposobem sprawdzającym 
bezpieczną pracę silnika jest przerwanie procesu wciągania i położenie na nim ręki. Jeśli silnik na-
grzeje się do tego stopnia, że nie można utrzymać na nim ręki, należy go na chwilę zatrzymać i dać 
mu ostygnąć. Czas przestoju i chłodzenia może być wykorzystany do doładowanie akumulatora. Za-
stosowanie bloczka znacznie zredukuje pobór mocy, co z kolei pozwoli na dłuższą pracę silnika. 
ZALECENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORA 
W  celu osiągnięcia najlepszych efektów pracy wciągarki akumulator powinien być maksymalnie 
naładowany. Należy się upewnić, że wszystkie połączenia elektryczne są czyste i trwałe. 
 
KONSERWACJA 
Smarowanie wnętrza wciągarki przez użytkownika nie jest wymagane. Należy jedynie utrzymywać 
wyciągarkę w czystości.  
W przypadku  zanurzenia wyciągarki w wodzie należy ją uruchomić przy rozłączonym sprzęgle, tak 
aby ciepło silnika było wyczuwane przy dotyku. To powinno usunąć wodę, która pozostała w silni-
ku.  
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METODY UŻYCIA WYCIĄGARKI   
Należy unikać pośpiechu podczas zamocowywania liny oraz stosować zasady bezpieczeństwa. Nie-
dbałe założenie liny może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu oraz sprzętu, a także spowodować 
urazy ciała. 
 
Rys. A pokazuje najczęstrzy sposób mocowania. Należy zauważyć, że osłona pnia drzewa jest 
używana, by chronić drzewo w czasie, gdy służy ono za „kotwicę” i jest do niego przymocowana 
lina. Użycie  samego łańcucha lub liny nie jest zalecane, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie 
pnia. Lina wciągarki nie powinna być także owijana wokół pnia, a hak mocowany do samochodu, 
gdyż wytrzymałość liny zmniejsza się znacznie. 
 
Rys. B pokazuje metodę mocowania stosowaną powszechnie w celu uzyskania przełożenia siłowego. 
Użycie pojedynczego bloczka pozwoli uzyskać przełożenie siłowe 2:1, które niemal podwoi siłę 
ciągu. Jest to metoda zalecana ze względu na zmniejszenie obciążenia silnika. Na przykład, jeśli 
ciągnie się ciężar maksymalny, szybkość będzie mała, a pobór mocy duży. Olinowanie takiego sa-
mego ciężaru przy użyciu bloczka zmiejszy siłę na linie i wciągarce mniej więcej o połowę. To z 
kolei pozwoli silnikowi na szybszą pracę i zredukuje pobór mocy. Możliwe jest wykonywanie 
dłuższych pociągnięć bez przegrzania silnika. 
 
Rys. C pokazuje metodę mocowania jak w punkcie poprzednim z zastosowaniem dodatkowo łańcu-
cha z belką rozporową w celu rozłożenia obciążenia na części pojazdu. 
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Rys. D jest przykładem użycia bloczka  w celu zmiany kierunku ciągnięcia.  
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Rys. E ilustruje właściwą metodę unieruchomienia pojazdu przy ciągnięciu dużych ciężarów jeśli 
blokada kół jest niewystarczająca. Lina lub łańcuch unieruchamiający powinien być zahaczony ni-
sko na pniu drzewa lub innym stałym elemencie, przebiegać pod pojazdem i być bezpiecznie przy-
twierdzony do masywnych elementów na podstawie wciągarki. Mocowanie liny do ramy tylnej lub 
mechanizmu różnicowego jest ryzykowna. Wciągarka jest tak dużą siłę uciągu tak, że rama lub czę-
ści jezdne mogą zostać wygięte lub złamane. 
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OSŁONA PNIA DRZEWA 
Osłona pnia drzewa powinna być tak długa, jak to możliwe, szczególnie podczas zakotwiczania po-
jazdu. Siła łańcucha  znacznie maleje w wyniku niewłaściwego olinowania. 
Osłony pnia drzewa  z przesuwanym hakiem muszą być używane ostrożnie jako że łatwo jest prze-
kroczyć kąt 120o.  
NAWIJANIE LINY NA BĘBEN 

Stalowa lina musi być nawijana na bęben z wykorzystaniem ciężaru przynajmniej 225 kG. W innym 
przypadku zwoje zewnętrzne zostaną wciągnięte w zwoje wewnętrzne i stalowa lina ulegnie uszko-
dzeniu. Fabrycznie zainstalowana lina nie jest zakładana z wykorzystaniem ciężaru, musi być nawi-
jana pod ciężarem zanim wciągarka zostanie użyta. Najpierw należy rozwinąć całą długość liny aż 
na bębnie pozostanie 5 zwojów, następnie przewinąć linę z wykorzystaniem ciężaru. 
 
 

Rys.F. 
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ZAKOTWICZENIA 
Zakotwiczenia naturalne takie jak drzewa, pnie i skały są najporęczniejsze jeśli znajdują się w po-
bliżu. Zawsze należy uważnie wybrać zakotwiczenie i upewnić się, iż jest ono w stanie sprostać 
ciężarowi. Należy zahaczyć linę tak nisko, jak to możliwe na kotwicy aby uniknąć powalenia zako-
twiczenia. Jeśli istnieje wybór zakotwiczeń, ale nie są one wystarczająco mocne, może się okazać 
praktycznym przyczepienie liny lub łańcucha do kilku z nich i utworzenie zakotwiczenia zbiorowe-
go.  
 Kotwice sztuczne są używane gdy nie ma możliwości korzystania z zakotwiczeń naturalnych. Mogą 
być zrobione z przedmiotów przywiezionych ze sobą lub z czegokolwiek co jest pod ręką.  
Rys. G ilustruje popularny sposób korzystania z kołków.  Jest to bardzo efektywne, gdy warunki 
podłoża pozwalają na ich użycie. Jeśli da się przewidzieć konieczność użycia tego typu zakotwicze-
nia, należy zabrać ze sobą 3 lub 4 zaostrzone pręty. Powinny być one ustawione pod kątem, wzmoc-

 

 
 
 

UWAGA 

STALOWA LINA MUSI BYĆ NAWIJANA NA BĘBEN WEDŁUG 
WSKAZÓWEK NA SCHEMACIE NAKLEJONYM NA WCIĄGARCE. 

W INNYM PRZYPADKU HAMULEC NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ 

Rs.G. 
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nić siłę uchwytu. 
Rys.H pokazuje jak zrobić użytek z przedmiotów przywiezionych ze sobą. Koło zapasowe działa 
stosunkowo dobrze na podłożu piaszczystym.  

Rys. I  pokazuje typowy blok kotwiący z kłody drzewa. Można z tego zrobić bardzo silne zakotwi-
czenie. Szeroka gama materiałów może być zastosowana zamiast kłody o ile to konieczne. Może to 
być stalowa rura, wiązka niewielkich kijów, lub też beczka. 

Rys.H. 

Rys.I. Rys.I. 
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Kotwica przenośna - Rys. J 
Najbardziej przydatną kotwicą przenośną, którą można wozić ze sobą jest kotwica do łodzi typu 
Danforth. Przerobione domowym sposobem lub zmodyfikowane wersje są używane z powodzeniem 
przez niektórych posiadaczy czterech kółek na zachodzie od wielu lat. Kotwica o wadze 9 kg może 
się okazać pomocna w każdym niemal kłopotliwym położeniu. Trzyma się ona  wielu rodzajów 
podłoża, włącznie z błotem, mokrym i suchym piaskiem, a także twardym gruntem. Przeważnie ko-
nieczne jest zmniejszenie kąta między trzonem i łapami o połowę w celu poprawienia możliwości 
zakopania i trzymania się kotwicy. Zakopana kotwica może być łatwo odzyskana przez przejechanie 
po niej. Taka kotwica ma zdecydowaną przewagę podczas wciągania na obszarach, gdzie konieczne 
jest kilkakrotne pociągnięcie. Zawsze można odwinąć taką ilość stalowej liny, jaka jest potrzebna i 
umieścić kotwicę w najbardziej odpowiednim miejscu. 
 

 

Rys.J. Rys. J. 
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AKCESORIA DO WCIĄGARKI 
Poniższa lista jest spisem akcesoriów dostępnych dla wciągarek Warn. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje, należy zapoznać się z aktualnym katalogiem produktów firmy Warn. 
 
Zapasowa lina stalowa 
Osłona pnia drzewa 
Wzmocnione taśmy do kotwiczenia  
Nylonowy pas holowniczy z hakami 
Osłona wciągarki 
Bezprzewodowe zdalne sterowanie 
Torba na akcesoria 

Winylowa pokrywa wciągarki 
System zabezpieczający przed kradzieżą 
Odłącznik akumulatora 
Bloczek 
Haki 
Łącznik z oczkiem (złącze strzemieniowe) 
Łańcuch 
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W celu nabycia akcesoriów lub dokonania naprawy, albo też uzyskania informacji na temat wciągar-
ki należy skontaktować się z lokalnym dealerem.  
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WCIĄGARKA RAMSEY REP 8000  
Parametry techniczne 
Wyposażenie: 
1. silnik elektryczny 12V 
2. 3-stopniowa przekładnia planetarna 
3. sprzęgło wyłączające przekładnię przy swobodnym nawijaniu liny 
4. automatyczna blokada przy załadunku 
5. pilot zdalnego sterowania 3,65m 
6. prowadnica liny rolkowa lub zwykła owalna 
7. galwanizowana lina zakończona hakiem 
 
SPECYFIKACJA REP 8000 
max uciąg (kg) 3620 
przełożenie przekładni 210 : 1 
moc silnika 3,6 KM 
wymiary wyciągarki 
(mm) 

530 x 152 x 162 

wymiary bębna 63mm / 228mm 
waga (kg) 32kg - 34kg 
lina długość/średnica 29m/8mm 
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SZYBKOŚĆ ZWIJANIA LINY 

REP 8000 
obciążenie 0 900 1810 2720 3620
prędkość zwijania liny (m/min)  
12V 

5,5 4,6 3,7 2,7 1,8 

pobór prądu (A)  
12V 

60 150 220 310 420 

 
UCIĄG NA POSZCZEGÓLNYCH WARSTWACH LINY 

REP 8000 
warstwa liny / długość (m) 1/4 2/12 3/21 4/28 
uciąg (kg) 3620 2940 2490 2170 
 
 
OBSŁUGA 
 
Sprzęgło wyciągarki umożliwia szybkie rozwijanie liny. Jest ono włączane i zwalniane dzięki rączce 
umieszczonej na obudowie przekładni w następujący sposób: 
1. Aby zwolnić sprzęgło należy przesunąć rączkę na pozycję OUT. Lina może być teraz rozwijana z 

bębna. 
2. Aby włączyć sprzęgło należy przesunąć rączkę na pozycję IN. Wyciągarka jest gotowa do 

w(y)ciągania. 
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KONSERWACJA 
 
Należy w cyklu miesięcznym sprawdzać stan techniczny wyciągarki. Najważniejszy jest stan sprzę-
gła i przekładni. Jeżeli na zębach tych elementów pojawią się zaokrąglenia powinny być one wy-
mienione natychmiast. Duże znaczenie dla utrzymania wciągarki w dobrym stanie ma poprawne uło-
żenie liny. Wskazane jest również co pół roku sprawdzać poziom oleju i stan łączy elektrycznych. 
Olej należy wymieniać raz na rok. 
Każdorazowo po użyciu wyciągarki należy zamykać pokrywę gniazda pilota oraz nie dopuszczać do 
powstania śniedzi na gnieździe pilota, poprzez jego konserwację (np. smarowanie). 
Wciągarka powinna być utrzymana w czystości. W szczególności dotyczy to łączy elektrycznych. 
Ich korozja zmniejszy jakość pracy wciągarki. 
W przypadku, gdy wciągarka nie jest wykorzystywana przez długie okresy, powinna być przecho-
wywana w miejscu wolnym od wilgoci i co pewien czas uruchamiana. 
 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. 
 
 
A. Do utrzymania szacowanego uciągu wciągarki konieczne jest pozostawienie minimum pięcio-

krotnego owinięcia bębna liną. 
B. Należy stać w bezpiecznej odległości od liny w momencie w(y)ciągania. 
C. Nie należy zmieniać położenia samochodu w przypadku, gdy na jego wciągarce jest już 

w(y)ciągnięty ładunek. 
D. Wskazane jest użycie rękawiczek przy pracy z wciągarką. 
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E. Gdy w(y)ciągany samochód znajduje się na terenie pochyłym należy zastosować dodatkowe blo-
kady kół. 

F. Sprzęgło wciągarki powinno być rozłączone, gdy wciągarka nie jest wykorzystywana i w pełni 
włączone gdy, gdy wciągarka jest wykorzystywana. 

G. Czas trwania w(y)ciągania powinien być możliwie krótki. Gdy silnik staje się zbyt gorący, aby 
go dotknąć, należy przerwać w(y)ciąganie na kilka minut. Nie należy w(y)ciągać dłużej niż mi-
nutę przy maksymalnym lub jemu bliskim załadunku. 

H. Pilot zdalnego sterowania powinien być rozłączony, gdy nie jest używany i utrzymany w bez-
piecznym miejscu. 

I. W momencie załączenia pilota zdalnego sterowania, sprzęgło wciągarki powinno być rozłączone  
J. Zabronione jest włączanie sprzęgła wciągarki, gdy pracuje jej silnik. 
K. Zabronione jest w(y)ciąganie ciężarów wyższych niż zalecane. 
L. Aby nawinąć linę poprawnie konieczne jest trzymanie liny w jednej ręce i pilota zdalnego stero-

wania w drugiej. Nawijanie liny należy rozpocząć stojąc centralnie w stosunku do wciągarki i jak 
najdalej od niej na ile tylko jest to możliwe. Nie jest wskazane zbyt bliskie zbliżenie się do wcią-
garki. Nawijanie liny należy, po rozłączeniu pilota zdalnego sterowania i sprzęgła wciągarki, za-
kończyć ręcznie. W przypadku wciągarek ukrytych, linę należy nawijać automatycznie bez uży-
cia rąk. 

M. Nierównomierne nawijanie liny nie stanowi problemu do momentu, gdy na jednej stronie bębna 
tworzy się „górka”. Stłoczenie liny może uszkodzić wciągarkę. W takim przypadku należy linę 
rozwinąć i ponownie zwinąć. 

N. Hak liny powinien być mocowany do podwozia w(y)ciąganego samochodu. 
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A. Jako że największy uciąg liny osiągany jest na najbardziej wewnętrznym poziomie liny, wskaza-

ne jest jak najdalsze rozwinięcie liny ( należy pamiętać o pozostawieniu 5 owinięć bębna).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UWAGA 

Nieumiejętna obsługa wciągarki może doprowa-
dzić do poważnych urazów ciała oraz zniszczeń 

materialnych. Należy stosować się do zasad doty-
czących bezpieczeństwa użytkowania. 
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11. Uzupełnienie do wyposażenia samochodu Honker  
(wersja wojskowa)  
- sprzęt saperski :łopata nr ind. 442501, piła nr.ind. 442581, topór nr. ind. 442561,  
     łom nr.ind. 442601  
- kliny pod koła  szt. 2  
- szperacz ręczny z żarówką H3 
- lampa przenośna 
- łańcuchy przeciwślizgowe                      1 kpl. ( kpl. – 4 szt. ) 
- klucz do regulacji zaworów                     RK-15,  szt. 1 
- klucz do regulacji zaworów                     RK-17,  szt. 1 
- wtyczka ładowania i rozruchu                 SW-4,   szt. 1 
- klocki blokujące zawieszenie przednie                szt. 2* 
- klocki blokujące zawieszenie tylne                      szt. 2* 
 
*- nie dotyczy samochodów przystosowanych do transportu lotniczego ( w Niezbęd-
niku Transportu Lotniczego).  
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1 2 .  C Z Y N N OŚC I  P R Z Y G O T O W U JĄC E  S A M O C H Ó D   
H O N K E R  D O  T R A N S P O R T U  K O L E J O W E G O  I  W O D N E G O  

(wykonują min. 2 osoby) 
 

 
  

I  C z yn n ośc i  n i e z będ n e  d o  z a m o c o w a n i a  s a m o c h o d u  
 

1 Zaciągnąć dźwignię hamulca ręcznego 
2 Pomiędzy wszystkie resory a ramę włożyć drewniane klocki odległościowe (krótsze z    
   przodu) – Rysunek nr 1. Dla ułatwienia montażu zaleca się rozmontowanie klocków 
(odkręcić nakrętkę motylkową), lub unieść nieznacznie nadwozie. 
3 Zamocować samochód wykorzystując punkty wskazane na Rysunku nr 2  
4 Pasy mocujące samochód naciągnąć do zblokowania klocków odległościowych 
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P r z ó d  T y ł

R y s u n e k  n r  2   




