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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
WÓZKA OGRODOWEGO-WYWROTKI GREENMILL CLASSIC GR9380 

 
UWAGA! Dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji 
należy do obowiązków użytkownika! 
Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji 
może być przyczyną: wypadku, awarii, utraty rękojmi. 

W przypadku, jeśli instrukcja jest nieczytelna lub niezrozumiała 
dla użytkownika urządzenia, prosimy o kontakt z importerem 
przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu. Zalecamy 
zachowanie instrukcji na przyszłość! 
 
I PRZEZNACZENIE, ZASTOSOWANIE, PARAMETRY TECHNICZNE 
Wózek ogrodowy wywrotka (kiperowanie) jest lekkim, ręcznym wózkiem ogrodniczym z misą wykonaną z 
tworzywa sztucznego przeznaczonym do indywidualnego użytku w ogrodzie przydomowym, przy transporcie 
materiałów stałych i sypkich. Typowe zastosowania: transport liści, torfu, próchnicy, kory, kompostu, materiału 
roślinnego, szczap i pociętego drewna itp. Produkt może być użytkowany wyłącznie zgodnie z jego 
przeznaczeniem! 

UWAGA! Producent nie autoryzuje użytkowania wózka w budownictwie np. przy transporcie 
materiałów budowlanych: gruzu, cementu, kamieni, zaprawy stałej lub płynnej, gorącego popiołu, 
cegieł, pustaków oraz innych elementów budowlanych lub wyposażenia o znacznej wadze. Wózek 

przeznaczony jest do użytku indywidualnego, nie służy do wykonywania usług. Wózek nie jest przystosowany 
do łączenia z pojazdami- używać ręcznie. Wyłącznie do użytku ogrodowego, nie wyjeżdżać wózkiem na 
drogi publiczne! Misa wózka nie może służyć do przewożenia gorących lub żrących materiałów! Wszelkie 
uszkodzenia produktu powstałe w wyniku obsługi niezgodnie z instrukcja obsługi oraz przeznaczeniem, w 
tym uszkodzenia mechaniczne podczas użytkowania mogą spowodować cofnięcie ochrony rękojmi. 
 
 

Spis elementów 
konstrukcyjnych:  
1. Misa z tworzywa 

sztucznego- 1szt 
2. Blok blokady 

podnoszenia misy z 
uchwytem- 1szt 

3. Rama wózka z 
półosiami przednimi- 
1szt 

4. Most tylny z osią- 1szt 
5. Wspornik wzmacniający 

most lewy- 1szt 
6. Wspornik wzmacniający 

most prawy- 1szt 
7. Most przedni- 1szt 
8. Koła na podwójnych 

łożyskach kulkowych- 
4szt 

9. Przegub rączki z 
tworzywa- 1szt 

10. Metalowa rączka wózka 
z miękkim uchwytem- 
1szt 

11. Wspornik ukośny- 1szt 
12. Poprzeczka 

prowadnicy- 1szt 
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Spis elementów montażowych wraz z lokalizacją 
- elementy zawarte w torebce foliowej: 
A. Śruba przegubu rączki M8x60- 1szt 
B. Śruba montażowa misy / ramy M8x20- 16szt 
C. Nakrętka samozaciskowa M8- 16szt 
D. Podkładka M8- 16szt 
- elementy na półosiach kół: 
E. Nakrętka samozaciskowa osi kół M12- 6szt 
F. Podkładka osi kół M12- 6szt 
- elementy na śrubach ramy: 
C. Nakrętka samozaciskowa M8- 2szt 
 

 
 
II PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

1. Podczas pracy z wózkiem zawsze używać rękawic ochronnych! 
2. Zawsze sprawdzić czy misa jest prawidłowo zablokowana przed rozpoczęciem użytkowania. Nie przetaczać 

wózka z misą uniesioną bądź nie zablokowaną. 
3. Zwracać szczególną ostrożność na zachowanie bezpiecznej odległości przemieszczanego wózka od 

otaczających przedmiotów lub konstrukcji! Chronić ciało przed przytrzaśnięciem! Zachować szczególną 
ostrożność podczas podnoszenia bądź opuszczenia misy. 

4. Transport po pochyłościach może spowodować niekontrolowany zjazd wózka! Zachować ostrożność! Nigdy 
nie użytkować wózka na stromych stokach, stromych podjazdach itp! Przy pozostawieniu wózka skręcać bądź 
blokować koła stałe za pomocą wysokich podkładek. 

5. Nigdy nie zostawić wózka bez nadzoru na pochyłościach, w przejściach, drogach, na drogach ewakuacji itp! 
6. Zabrania się przewożenia wózkiem ludzi i zwierząt, siadania bądź stawania na misie! 
7. Produkt nie jest zabawką! Wózka nie mogą użytkować osoby nieletnie oraz nietrzeźwe!  
8. Przewożony ładunek nie może wystawać poza zewnętrzną krawędź misy! Ładunek musi opierać się całkowicie 

na dnie misy, ładunek nie może opierać się wyłącznie na rancie misy, gdyż grozi to jej uszkodzeniem! 
9. Nigdy nie przewozić ładunku o wadze przekraczającej dopuszczalną! Przeciążenie wózka może spowodować 

trwałe odkształcenie misy oraz być groźne dla bezpieczeństwa użytkownika! 
10. Nie pompować kół powyżej ciśnienia 2.0bar. Do pompowania opony nie używać pomp wysokociśnieniowych / 

kompresorów wysokociśnieniowych. Stosować wyłącznie pompki ręczne/nożne. 
11. Nie przeprowadzać modyfikacji wózka. Nie podłączać pod pojazdy lub napęd! 
12. Podczas transportu zawsze zachować ostrożność! Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować 

urazy, uszkodzenie produktu lub straty materialne. 
 
III OPIS ZNAKÓW NA WÓZKU 
Znaki bezpieczeństwa umieszczono na tabliczce znamionowej, przytwierdzonej do misy wózka. Do obowiązków 
użytkownika należy zachowanie czytelnych znaków. 
 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ! 
 
ZNAK OSTRZEGAWCZY- UWAGA! ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ! 
 
MAKSYMALNA STATYCZNA ŁADOWNOŚĆ MISY 
 
IV MONTAŻ 
Wózek ogrodowy dostarczany jest w formie rozłożonej z przeznaczeniem do samodzielnego montażu. Jako 
miejsce montażu wybrać poziome i twarde podłoże. Niedopuszczalny jest montaż na podłożu trawiastym lub 
miękkim ze względu na ryzyko błędnego montażu konstrukcji bądź zagubienie elementów. Niezbędne narzędzia: 
klucz monterski numer 19 i 23 oraz śrubokręt płaski (niezałączony). Dokonać montażu zgodnie z rysunkami. 
Wszystkie śruby misy łączyć łbami od wewnętrznej strony misy. 
 
1) Nałożyć uchwyty wzmacniające most: lewy (5) i prawy (6) na osie mostu tylnego 
(4) w ten sposób, aby górne części zaczepów skierowane były do siebie.  
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2) Przymocować misę (1) za pomocą 6 śrub (B), podkładek (D) i nakrętek (C)  do: 
mostu tylnego i uchwytów wzmacniających (4+5+6). Śruby mocować od wnętrza 
misy. 
 
3) Do przedniej części misy (1) 
zamocować blok blokady (2) za pomocą 4 
śrub (B), podkładek (D) i nakrętek (C). 
Najpierw przełożyć wszystkie śruby w 
otwory a następnie nałożyć podkładki i 
dokręcić nakrętki. 
 
 
 
 
4) Zespolić ramę (3) z mostem przednim (7), 
wspornikiem ukośnym (11) i poprzeczką prowadnicy 
(12) za pomocą 4 śrub (B), 6 podkładek (D) i 6 
nakrętek (C). Dwie śruby przyspawane do ramy 
służą do montażu poprzeczki i mostu przedniego. 
Jeśli to konieczne skorygować kształt wspornika 
ukośnego (11) poprzez dogięcie. 
Nałożyć dwa przednie koła (8) na półosie ramy (3) i 
zablokować za pomocą podkładek (F) i śrub samo-
kontrujących (E).  

 
 
 
 
 
 
 
 

5) Ustawić plastikową misę (1) w pozycji pochylonej nad ramą wózka. 
Zamocować ramę (3) z zespolonym uprzednio mostem przednim (7) do misy (1) 
za pomocą dwóch poprzecznych śrub (B), podkładek (D) i nakrętek (C).  
UWAGA! podczas montażu śrub (B) misa (1) nie może spoczywać na ramie (3) w 
pozycji opuszczonej, gdyż uniemożliwi to prawidłowe przełożenie śruby (B)! 
 
6) Nałożyć koła (8) na zakończenia osi mostu tylnego (4) i zablokować za 
pomocą podkładek (F) i śrub samo- kontrujących (E). 
  
7) W zakończenie uchwytu (10) wsunąć przegub (9) a następnie nałożyć do 
środka mocowania uchwytu znajdującego się w przedniej części mostu 
przedniego (7). Zamocować za pomocą śruby (A), podkładki (D) oraz nakrętki (C).  
 
W pierwszej kolejności należy dokręcić nakrętki ręcznie a następnie kluczem i 
śrubokrętem (niezałączone). Po upływie 2-3 dni użytkowania ponownie 
sprawdzić stopień dokręcenia wszystkich śrub za pomocą kluczy i w razie 
potrzeby dokręcić! Po montażu konstrukcji sprawdzić ciśnienie w ogumieniu przy 
nieobciążonej misie. W razie potrzeby dopompować pompką ręczną do ciśnienia 
maks. 2.0bar. 
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V UŻYTKOWANIE 
Przed przystąpieniem do pracy należy zmontować wózek zgodnie z opisem. Sprawdzić czy koło jest 
napompowane do wymaganego ciśnienia podanego w tabeli a także, czy połączenia koła, misy i innych elementów 
konstrukcyjnych nie są obluzowane. Układanie ładunku zacząć od dna misy. Przy transporcie dopilnować, aby 
ładunek rozmieszczony był równomiernie w misie.  
Nigdy nie przeciążać wózka, gdyż może to spowodować deformację misy, koła lub ramy! Nie ładować nigdy 
ciężkich przedmiotów o ostrych zakończeniach, gdyż mogą spowodować perforację bądź deformację misy! Nie 
kłaść przedmiotów w ten sposób, aby opierały się wyłącznie na brzegach misy- ryzyko zsunięcia i uszkodzenia misy! 
Nigdy nie rzucać ładunku na wózek! Podczas transportu wolno przemieszczać wózek ciągnąc  za uchwyt rękoma 
zabezpieczonymi rękawiczkami. Podczas przemieszczania zwracać uwagę aby misa wózka nie uderzała w inne 
przedmioty, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie. W okresie użytkowania regularnie dokonywać inspekcji 
struktury wózka oraz sprawdzać ciśnienie w ogumieniu. W razie wystąpienia obluzowania elementów natychmiast 
dokręcić śruby lub w przypadku odkształceń- wymienić elementy na nowe. 
 
Funkcja wywrotki (kiperowanie) 
Dla podniesienia misy pociągnąć wpierw uchwyt blokady misy w kierunku do siebie (I), Następnie ująć centralnie za 
uchwyt blokady i podnieść uchwyt z misą do góry (II). Nigdy nie podnosić misy chwytając za jej krawędź. W celu 
złożenia misy opuścić misę za pomocą uchwytu blokady (III) a następnie zablokować uchwyt popychając go w 
kierunku od siebie. Upewnić się że misa jest 
prawidłowo zablokowana- nigdy nie używać 
wózka z nie zablokowaną misą! 
 
VI KONSERWACJA  
Do obowiązku użytkownika należy regularna 
konserwacja wózka!  
Po każdorazowym użyciu należy usunąć 
resztki przewożonego ładunku: za pomocą 
szczotki lub przemycia silnym strumieniem 
wody. Następnie wózek należy całkowicie 
oczyścić i osuszyć na pomocą kawałka 
suchego materiału np. szmaty bawełnianej. Po zakończeniu pracy zaleca się przetarcie ramy za pomocą materiału 
nasączonego olejem mineralnym lub impregnatem do metalu. 
 
VII PRZECHOWYWANIE 
Po zakończeniu użytkowania wózek należy przechowywać w stanie nieobciążonym, w suchym pomieszczeniu 
zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, w temperaturze powyżej 0stC i poniżej 40stC. Nie 
przechowywać wózka na zewnątrz pomieszczenia, aby nie doszło do uszkodzenia misy lub korozji ramy. Przy 
dłuższym przechowywaniu zaleca się przechowywanie wózka w pozycji odwróconymi kołami do góry, aby nie 
doszło do deformacji opon.  
Ostre słońce skraca żywotność misy z tworzywa sztucznego oraz ogumienia- zawsze przechowywać wózek w 
cieniu, pod zadaszeniem. 
 
VIII DEMONTAŻ i KASACJA 
Po zakończeniu okresu całkowitego użytkowania bądź gdy zostaną zauważone błędy konstrukcji np. deformacja 
misy, skrajna korozja ramy, wózek należy złomować. Elementy plastikowe i metalowe nadają się do ponownego 
przetworzenia. 
 
Model Pojemność 

misy: piasku / 
wody 

Maksymalna 
dopuszczalna 
ładowność 

Waga 
netto 

Rozmiar 
misy 
(obrys) 

Rozmiar 
produktu 

Długość 
rączki 

Rozmiar koła Maksymalne 
ciśnienie 
ogumienia 

GR9380 max. 75l / 60l 

120kg 
(przy funkcji 
wywrotki: 

80kg) 

14.3kg 
945 x 500 
x 220mm 

1060 x 500 x 
490mm 

800mm 
10” 4.10 x 3.50-4 

podwójne łożyska 
kulkowe, felga metalowa 

2.0bar 
(30PSI) 

 
 
 
Zastrzegamy możliwość zmian konstrukcyjnych w stosunku do niniejszej instrukcji, służących doskonaleniu urządzenia. 
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