
                                                         
 
 

 

OSTRZEŻENIE O ZACHOWANIU BEZPIECZEŃSTWA 
 

Wycofanie produktów z rynku dotyczy kos spalinowych, pilarek na wysięgniku, nożyc do 

żywopłotu, nożyc do żywopłotu na wysięgniku marek Hitachi i Tanaka  

Wycofanie dotyczy produktów pod marką Hitachi oraz Tanaka kos spalinowych, pilarek na wysięgniku 

nożyc do żywopłotu, nożyc do żywopłotu na wysięgniku z następującymi numerami modeli (a nie 

innych produktów Hitachi lub Tanaka) 

 

Kosy spalinowe “z uchwytem obwiedniowym”  

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG22EAB(LP) 

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG22EAD(SLP) 

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG22EAS(SLP) 

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG24EASP(SL) 

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG25EUS(L) 

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG27EASP(SL) 

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG40EAS(LP) 

• Tanaka kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym TCG22EAB(LP) 

• Tanaka kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym TCG22EAD(SLP) 

• Tanaka kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym TCG22EAS(SLP) 

• Tanaka kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym TCG24EASP(SL) 

 

Kosy spalinowe “z uchwytem kierownicowym”  

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym CG22EAS(SP) 

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym CG24EASP(S) 

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym CG25EUS 

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym  CG27EASP(S) 

• Hitachi kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym  CG40EAS(P) 

• Tanaka kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym  TCG22EAS(SP) 

• Tanaka kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym  TCG24EASP(S) 

• Tanaka kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym  TCG27EASP(S) 

• Tanaka kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym  TCG40EAS(P) 

 

Pilarki na wysięgniku /Nożyce do żywopłotu na wysięgniku 

• Hitachi pilarka na wysięgniku CS27EPAP(S) 

• Tanaka pilarka na wysięgniku TCS27EPAP(S) 

• Hitachi nożyce do żywopłotu na wysięgniku CH27EPAP(S) 

• Tanaka nożyce do żywopłotu na wysięgniku TCH27EPAP(S) 

 

Typ modelu można znaleźć na tabliczce znamionowej na obudowie rozrusznika 

(patrz fotografia 1 i 2): 



 

Jesteśmy świadomi, że niektóre produkty Hitachi oraz Tanaka takie jak kosy spalinowe, 

pilarki na wysięgniku, nożyce do żywopłotu, nożyce do żywopłotu na wysięgniku mają wadę 

fabryczną. Wada ta może powodować nadmierne nagrzewanie się układu wydechowego, 

więc istnieje ryzyko wystąpienia poparzenia w razie przypadkowego kontaktu z pokrywą 

tłumika wydechowego lub w skrajnych przypadkach ryzyko, że maszyna może się zapalić. 

 

Jeśli jesteś właścicielem produktów Hitachi lub Tanaka, należy sprawdzić numer modelu 

znajdujący się, jak na fotografiach 1 i 2, aby zobaczyć, czy jest na liście zagrożonych modeli 

na stronie 1 niniejszego zawiadomienia. 

 

Jeśli jesteś posiadaczem takiego urządzenia prosimy natychmiast przestać je użytkować. 

  
Chcielibyśmy przeprowadzić prostą modyfikację Waszych urządzeń, które sprawiają, że staną 

się one bezpieczne. 

 

Aby zmodyfikować/poprawić Wasz produkt, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 

renata.nawrocka@htp.com.pl aby uzyskać dokładne informacje jak to zrobić. 

 

Dziękujemy za współpracę i przepraszamy za niedogodności. 
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