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JAK KORZYSTA  Z NINIEJSZEGO PODR CZNIKA

Urz dzenie mo e stanowi  zagro enie. Istnieje ryzyko uszkodzenia maszyny lub zranienia operatora, je eli

procedury nie s  przeprowadzane w sposób w a ciwy.
UWAGA

OSTRZE ENIE

SPIS TRE CI

Niniejszy podr cznik zosta  napisany, aby pomóc w bezpiecznym u ytkowaniu i obs udze p ytowych zag szczarek wibracyjnych Belle 
serii PCX. Podr cznik ten jest przeznaczony dla sprzedawców i operatorów zag szczarek PCX.

Przedmowa
Dzia rodowisko zawiera instrukcje na temat tego, jak przeprowadza  recykling zu ytego przyrz du w sposób przyjazny rodowisku
naturalnemu.
Dzia  Opis Maszyny pomaga w zaznajomieniu si  z rozmieszczeniem i funkcjami sterowania poszczególnych elementów maszyny.
Dzia  Bezpiecze stwo Ogólne oraz Zdrowie i Bezpiecze stwo wyja nia, jak u ytkowa  maszyn , aby zapewni  sobie bezpiecze stwo
oraz bezpiecze stwo ogólnospo eczne.
Procedura Start i Stop pomo e Tobie przy uruchamianiu i zatrzymywaniu maszyny.
Przewodnik Wykrywanie i Usuwanie Usterek pomo e Tobie w przypadku, gdy b dziesz mie  problem z maszyn .
Dzia  Obs uga jest po to, aby pomóc w ogólnym utrzymaniu oraz obs udze Twojej maszyny.
Dzia  Schematy i Listy Cz ci przedstawia dok adnie wszystkie elementy sk adowe maszyny oraz odpowiednie numery cz ci na wypadek 
konieczno ci wymiany cz ci.
Dzia  Gwarancja okre la charakter obj cia gwarancj  i procedur  reklamacyjn .
Dzia  Si a Podwójna przedstawia dane techniczne zab szczania, jakimi cechuje si  maszyna.
Dzia  Deklaracja Zgodno ci przedstawia normy, na podstawie których maszyna zosta a wykonana.

Wytyczne odno nie zapisów.
Tekst w niniejszym podr czniku, na który nale y zwróci  szczególn  uwag , jest przedstawiony w sposób nast puj cy:

Istnienie mo liwo  zagro enia ycia operatora.OSTRZE ENIE

Przed obs ug  i przeprowadzaniem konserwacji tej maszyny NALE Y PRZECZYTA  I 

PRZESTUDIOWA  niniejszy podr cznik.
OSTRZE ENIE

Przed rozpocz ciem u ytkowania i przeprowadzeniem konserwacji zag szczarki wibracyjnej serii PCX nale y obowi zkowo zapozna

si  z tre ci  zawart  w niniejszej instrukcji obs ugi.

Nale y wiedzie , w jaki sposób nale y bezpiecznie obs ugiwa  urz dzenie i prawid owo dokonywa  jego konserwacji.

Nale y zawsze nosi  lub u ywa  odpowiednie narz dzia i elementy ochrony osobistej.

Je eli masz jakiekolwiek pytania dotycz ce bezpiecznej obs ugi i konserwacji niniejszej maszyny prosimy kontakt ze sprzedawc  lub 

autoryzowanym przedstawicielem Grupy Belle w Polsce.
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115

OPIS MASZYNY

1. D wignia przepustnicy.

2. D wignia d awika (ssania).

3. Zawór paliwa.

4. W cznik / wy cznik silnika.

5. Obudowa fi ltra powietrza.

6. Zbiornik paliwa.

7. Wydech spalin.

8. Uchwyt linki odrzutnika zap onu.

9. Filtr oleju / bagnet.

10. Zawór spustowy oleju.

11. Wibrator.

12. Korek poziomu oleju wibratora.

13. Punkt mocowania zraszacza wodnego  

 lub podk adki do kostki brukowej.

14. Os ona pasa nap dowego.

15. Uchwyt operatora.

16. Punkt podnoszenia.

17. Punkty mocowania akcesoriów do 

  transportowania zag szczarki.

Zwró  uwag , e rysunek na poprzedniej 

stronie przedstawia zag szczarki z silnikiem 

benzynowym Honda GX160. W celu poznania 

szczegó ów n/t elementów silnika Robin & 

Hatz odwo aj si  do jego instrukcji obs ugi.

RODOWISKO
Bezpieczne usuwanie odpadów.

Instrukcje ochrony rodowiska naturalnego.
Maszyna zawiera materia y warto ciowe. Zu yt  aparatur  i akcesoria 
umieszczaj w odpowiednich urz dzeniach do recyklingu.

Element maszyny Materia

 Uchwyt operatora Stal

 Os ona przednia HDPE

 Rama no na Stal

 P yta podstawowa Stal

 Ko cówki uchwytu operatora Guma

 Silnik Aluminium

 Amortyzatory Stal i guma

 Ró ne cz ci Stal i aluminium

 Zbiornik z wod   Plastik   

 (je eli jest zamontowany)
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DANE TECHNICZNE

C

B

A

Model PCX350 PCX400 PCX450 PCX500

 A – Szeroko  p yty [mm] 350 400 450 500

 B – Wysoko , model benzynowy [mm] 610 610 610 610

 B – Wysoko , model wysokopr ny [mm] – 675 675 675

 C – D ugo , model benzynowy [mm]  798 798 798 798

 C – D ugo , model wysokopr ny [mm] 870 870 870 870

 Ci ar, Honda GX120 4KM/3kW [kg] 79 81 83 85

 Ci ar, Honda GX160 5,5KM/4kW [kg] – – – 85

 Ci ar, Robin EX13 4,5KM [kg] 79 81 83 85

 Ci ar, Robin EX17 6KM [kg] 79 81 83 85

 Ci ar, Hatz 4,6KM/3,5kW [kg] – 94 96 98

 Pr dko  obrotowa silnika - Honda / Robin 3600 3600 3600 3600

 Pr dko  obrotowa silnika - Hatz 3600 3600 3600 3600

 Si a wymuszaj ca [kN] 14,5 16,5 16,5 16,5

 Cz stotliwo  [Hz] 101 101 101 101

 Pr dko  ruchu - model benzynowy [m/min] 24 24 24 23

 Pr dko  ruchu - model diesel [m/min] – 21 21 20

 Si a zag szczania [kg/m2] 451 405 368 340

 Podwójna si a (NRSWA) benzyna [kg/m2] 2016 1808 1965 1812

 Podwójna si a ((NRSWA) diesel [kg/m2] – 2087 2062 895

 Poziom ha asu GX160, EX17 & Hatz 107 (Lw(A)) 107 (Lw(A)) 107 (Lw(A)) 107 (Lw(A))

 Poziom ha asu GX120, EX13 105 (Lw(A)) 105 (Lw(A)) 105 (Lw(A)) 105 (Lw(A))

Wibracje przenoszone na r ceoperatora (m/s2) Honda  Honda Honda  Honda Honda  Honda Honda  Honda 

Standardowa HAUC Standardowa HAUC Standardowa HAUC Standardowa HAUC 

  2.26  2.01 2.50  2.25 2.45  2.20 2.50  2.25

 Czas pracy (Godziny) 12.2  15.5 10  12.2 10.5  13 10  12.2
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BEZPIECZE STWO OGÓLNE

ZDROWIE I BEZPIECZE STWO
Niektóre drgania powstaj ce na skutek pracy ubijania przenoszone s  poprzez r koje  na r ce operatora maszyny. Zag szczarka p ytowa
Grupy Belle zosta a specjalnie zaprojektowana, aby zmniejszy  poziom drga  przenoszonych na r ce/ramiona. Odnie  si  do wymaga
i danych technicznych, aby pozna  poziomy drga  i czasy u ytkowania maszyny (zalecany maksymalny, dzienny czas nara enia na 
dzia anie drga ). NIE przekraczaj maksymalnych czasów u ytkowania maszyny.

SOO (SPRZ T OCHRONY OSOBISTEJ)
Nale y nosi  odpowiedni SOO podczas u ytkowania urz dzenia, np. Okulary Ochronne, R kawice Ochronne, Nauszniki, Maski 
Przeciwpy owe oraz Buty z ochraniaczami palców u nóg No  zawsze ubranie odpowiednie do pracy jak  wykonujesz. Zwi  z ty u d ugie
w osy oraz usu  bi uteri , która mo e dosta  si  w kontakt z poruszaj cymi si  cz ciami urz dzenia.

PY
Proces ubijania mo e tworzy  py , który mo e okaza  si  gro ny dla zdrowia. Zawsze no  mask  ochronn  odpowiedni  do rodzaju 
tworzonego py u.

PALIWO
Zapobiegaj dostawaniu si  paliwa do przewodu pokarmowego i nie wdychaj oparów paliwa, a tak e unikaj kontaktu ze skór . Natychmiast 
wycieraj wszelkie rozpryski paliwa. Je li paliwo dosta o si  do oczu przep ucz je obfi t  ilo ci  wody i zasi gnij jak najszybciej porady 
medycznej.

WYDZIELINY SPALIN

KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM

Dla bezpiecze stwa w asnego oraz bezpiecze stwa wszystkich przebywaj cych wokó  nale y przeczyta  i upewni  si , czy si  rozumie, 
nast puj ce informacje nt. bezpiecze stwa.
Operator jest odpowiedzialny za to, aby upewni  si , e w pe ni rozumie, jak bezpiecznie obs ugiwa  urz dzenie.
W przypadkach niepewno ci co do bezpiecznego i w a ciwego u ytkowania zag szczarki wibracyjnej skonsultuj si  ze swym kierownikiem 
nadzoru lub przedstawicielem Grupy Belle.

• Urz dzenie to jest ci kie i nie mo e by  podnoszone r cznie w pojedynk . Zatem, albo POPRO  O POMOC albo u yj   
 odpowiedniego sprz tu d wigowego.
• Przed rozpocz ciem pracy nale y ogrodzi  miejsce przeprowadzania robót i utrzymywa  wspó pracowników oraz osoby   
 nieupowa nione w bezpiecznej od maszyny odleg o ci.
• Nale y nosi  Sprz t Ochrony Osobistej (SOO) w ka dym miejscu, gdzie sprz t ten jest przewidziany do u ytku (patrz Zdrowie i
 Bezpiecze stwo).
• Upewnij si , czy potrafi sz bezpiecznie wy czy  urz dzenie przed tym, jak dokonasz jej w czenia, na wypadek powstania   
 problemów.
• Zawsze wy czaj silnik urz dzenia przed jego obs ug  techniczn .
• Podczas u ytkowania silnik staje si  bardzo gor cy, zatem pozwól, aby silnik si  och odzi  zanim zaczniesz go dotyka . Nigdy
 nie pozostawiaj silnika w ruchu bez jego dozoru.
• Nigdy nie usuwaj, ani nie ruszaj jakichkolwiek os on, w które wyposa ona jest maszyna, one s  tu dla Twojej ochrony. 
 Zawsze sprawdzaj os ony pod wzgl dem ich stanu technicznego i bezpiecze stwa. Je eli jakakolwiek z nich jest uszkodzona
 lub nie ma jej w ogóle, NIE U YWAJ ZAG SZCZARKI dopóki os ona ta nie zostanie wymieniona lub naprawiona.
• Nie u ywaj maszyny, gdy jeste  chory, czujesz si  zm czony, lub te  gdy jeste  pod wp ywem alkoholu lub narkotyków.

BEZPIECZE STWO PALIWOWE
• Podczas tankowania wy cz silnik i pozwól, aby si  och odzi .
• Podczas tankowania NIE pal tytoniu, ani nie zezwalaj na obecno  nieos oni tych p omieni w tej strefi e.
• Ka dy wyciek paliwa nale y natychmiast zabezpieczy  przy u yciu piasku. Gdy wyciek nast pi na Twoje ubranie, wymie  je.
• Przechowuj paliwo w dopuszczonych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, z dala od róde  ognia i zap onu.

Niew a ciwa konserwacja mo e by  niebezpieczna. Przed rozpocz ciem przeprowadzania wszelkich prac 
konserwacyjnych, serwisowania lub napraw nale y przeczyta  i zrozumie  niniejszy dzia .UWAGA

Wydzieliny spalin tworzone przez to urz dzenie s  wysoce toksyczne i mog miertelne!!!UWAGA

Nie u ywaj zag szczarki wewn trz budynków, ani w pomieszczeniach zamkni tych; upewnij si , czy obszar roboczy jest odpowiednio 
wentylowany.

Kontrola przed uruchomieniem.
Nale y przeprowadzi  nast puj c  Kontrol  przed Uruchomieniem maszyny przed rozpocz ciem ka dej sesji roboczej lub po ka dych
czterech godzinach pracy, w zale no ci od tego co wyst pi pierwsze. W tym celu prosimy si  odnie  do dzia u obs ugi celem uzyskania 
szczegó owych wskazówek. Je eli zostanie wykryte jakiekolwiek uszkodzenie to maszyna nie mo e by  u ywana zanim usterka ta nie 
zostanie usuni ta.
1. Sprawd  gruntownie maszyn  pod k tem wyst powania oznak uszkodze .
2. Sprawd , czy wszystkie elementy sk adowe s  zamontowane i zabezpieczone.
3. Szczególn  uwag  zwró  na os on  bezpiecze stwa pasa nap dowego za o on  pomi dzy silnikiem i jednostk  wibracyjn .
4. Sprawd  poziom oleju w silniku i w razie konieczno ci dope nij.
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Przepustnica

Zawór Dlawiacy

Dzwignia

Zamykania i

Otwierania

Doplywu Paliwa

PROCEDURA START I STOP

Silnik benzynowy Honda
1. Otwórz kurek paliwa przez przesuni cie d wigni zamykania i otwierania dop ywu
 paliwa ca kowicie do prawej strony.
2. Gdy uruchamiasz zimny silnik, ustaw zawór d awi cy na ON przez przesuni cie
 d wigni d awika ca kowicie do lewej strony. Gdy silnik jest ponownie
 uruchamiany ze stanu nagrzanego, manipulacja zaworem d awi cym zazwyczaj
 nie jest wymagana, chocia  jednak, je eli silnik ozi bi  si  do pewnego stopnia,
 cz ciowe u ycie d awika mo e okaza  si  konieczne.
3. Przekr  prze cznik ON/OFF na silniku zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 do pozycji „I”.
4. Ustaw przepustnic  w pozycji neutralnej przez przesuni cie d wigni przepustnicy
 ca kowicie w prawo. Nie uruchamiaj silnika na pe nej przepustnicy, gdy
 zag szczarka zacznie pracowa  od razu w momencie uruchomienia silnika.
5. Trzymaj c uchwyt sta y r koje ci regulacyjnej jedn  r k , z ap uchwyt linki startera
 drug  r k . Wyci gnij starter, a  poczujesz opór silnika, po czym zwolnij link , tak aby zwin a si  powoli. Nie puszczaj jej   
 nagle, tak e r koje  uderza o obudow  silnika.
6. Uwa aj c, aby nie wyci ga  linki startera ca kowicie (do oporu), ci gnij energicznie jej uchwyt.
7. Powtarzaj te czynno ci, dopóki silnik nie zapali.
8. Gdy silnik zapala stopniowo, ustaw d wigni  d awika w pozycji OFF przez przesuni cie jej w prawo.
9. Gdy silnik po kilku próbach nadal odmawia odpalenia, post puj zgodnie z informacjami dotycz cymi wykrywania usterek w
 Poradniku Wykrywania i Usuwania Usterek.
10. W celu zatrzymania silnika ustaw przepustnic  w pozycji neutralnej i przekr  prze cznik ON/OFF na silniku do pozycji „0”
 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
11. Zakr  zawór paliwa.

Silnik benzynowy Robin.
1. Otwórz zawór paliwa.
2. Przestaw w cznik/wy cznik silnika w po o enie „I” („w czony”).
3. Ustaw d wigni  pr dko ci obrotowej silnika 1/3 wychylenia w kierunku wysokich obrotów.
4. Zamknij d awik (ssanie). Je eli uruchamiasz zimny silnik, lub je eli temperatura otoczenia jest niska, zamknij d awik   
 ca kowicie. Je eli uruchamiasz wcze niej nagrzany silnik, lub je eli temperatura otoczenia jest wysoka, ustaw d wigni    
 d awika w po o eniu po rodku mi dzy otwartym a zamkni tym, b d  pozostaw otwarty d awik.
5. Wyci gnij starter, a  poczujesz opór silnika, jest to punkt „kompresji”. Pozwól, aby linka zwin a si  powoli, po czym poci gnij
 j  energicznie. Nie wyci gaj linki ca kowicie (do oporu). Po uruchomieniu silnika, pozwól aby linka zwin a si  powoli, nie   
 puszczaj uchwytu, dopóki tak si  nie stanie.
6. Po uruchomieniu silnika stopniowo otwieraj d awik, a  do jego ca kowitego otwarcia. Nie otwieraj d awika od razu, je eli silnik
 jest zimny, lub je eli temperatura otoczenia jest niska, poniewa  mo e to spowodowa  zatrzymanie silnika.
7. Aby zatrzyma  silnik, ustaw d wigni  pr dko ci obrotowej w po o enie odpowiadaj ce wolnym obrotom. Pozwól silnikowi   
 pracowa  na wolnych obrotach przez kolejne 1-2 min. przed jego zatrzymaniem.
8. Przestaw w cznik/wy cznik silnika przeciwnie do wskazówek zegara w po o enie „0” („wy czony”).
9. Zamknij zawór paliwa.
10. Poci gnij powoli link  startera do wyczuwalnego oporu, po czym zwi  j  ponownie. Jest to konieczne aby uniemo liwi  wilgoci
 z otoczenia przedostanie si  do komory spalania silnika.

Silnik wysokopr ny Hatz.
1. Otwórz zawór paliwa przez przesuni cie d wigni zamykania i otwierania paliwa ca kowicie do prawej strony.
2. Ustaw regulacj  pr dko ci silnika w pozycji startowej.
3. Trzymaj c uchwyt sta y r koje ci regulacyjnej jedn  r k , z ap uchwyt linki startera drug  r k . Wyci gnij starter, a  poczujesz
 opór silnika, po czym zwolnij link , tak aby zwin a si  powoli. Nie puszczaj jej nagle, tak e r koje  uderza o obudow  silnika.
4. Uwa aj c, aby nie wyci ga  linki startera ca kowicie (do oporu), ci gnij energicznie jej uchwyt obur cz.
5. Powtarzaj te czynno ci, dopóki silnik nie zapali.
6. Gdy po kilku próbach silnik nadal nie uruchamia si , zasi gnij porady w instrukcji obs ugi silnika wysokopr nego Hatz   
 dostarczonej wraz z RPC.
7. W celu zatrzymania silnika ustaw przepustnic  w pozycji neutralnej, nast pnie wci nij i trzymaj czerwony przycisk stop, a  silnik
 zatrzyma si .

PRZYCZYNY KONIECZNO CI UBIJANIA
Grunt, który zosta  naruszony lub na nowo wype niony, naniesiona zosta a nowa dolna warstwa no na lub nawierzchnia bitumiczna, 
b dzie posiada  puste przestrzenie lub dziury powietrzne, które, je eli nie zostan  ubite, b d  prowadzi  do pojawiania si  jednego lub 
wielu problemów.
1. Poniewa  ruch przechodzi przez powierzchni  o obszarach nieubitych, materia  jest ci ni ty. Prowadzi to do zapadania si
 górnej powierzchni, gdy  materia  wype nia luki.
2. Podobna sytuacja ma miejsce przy obci eniach statycznych na nieubitym pod o u. Obci enie (np. budynek) b dzie si    
 zapada .
3. Materia y z pustymi lukami s  bardziej wra liwe na przes czanie wod , co prowadzi do erozji. Poch anianie wody mo e tak e
 powodowa  rozszerzanie si  gruntu podczas niskich temperatur i jego kurczenie podczas krótkich okresów suszy.   
 Rozszerzalno  i kurczliwo  s  g ównymi przyczynami niszczenia fundamentów budynków i prowadz  zwykle do tego, e
 konstrukcje ich musz  zosta  podparte. Ubijanie zwi ksza g sto  materia u i tym samym zwi ksza jej zdolno  przenoszenia
 obci e . Zmniejsza puste przestrzenie i tym samym zmniejsza ryzyko zapadania si , rozszerzania i kurczenia si  na skutek
 przenikania wody.

Nieprawid owa konserwacja mo e by  niebezpieczna. Przeczytaj i Zrozum ten dzia  przed dokonywaniem 
jakichkolwiek prac konserwacyjnych, obs ugi i napraw.UWAGA
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ZASTOSOWANIE ZAG SZCZAREK

PRACA ZAG SZCZARKI

Zastosowania/materia y dziel  si  na trzy kategorie:

1. Materia y spoiste (poni ej 20% ziarnisto ci), np. glina, gleby muliste i ci kie.
2. Materia y ziarniste (powy ej 20% ziarnisto ci), np. pod o e gruzowe, piasek i gleby lekkie.
3. Materia y bitumiczne, np. asfalt (nawierzchnia t uczniowa smo owana), warstwy zimne (produkty z emulsji bitumicznych).

Tabela przedstawia wymagania techniczne wg HAUC odnosz ce si  do grubo ci warstwy i liczby przej  dla p yt ‘Si a Podwójna’. Gdy 
stosowane s  maszyny standardowe, nie mo na zagwarantowa  maksimum ubicia. Niemniej jednak, gdy grubo  warstwy zostanie 
zmniejszona, a liczba przej  zostanie zwi kszona, wyniki mog  ulec polepszeniu.

*  badane warstwy przez HAUC maj  zwykle powy ej 100 mm grubo ci.
**  materia y spoiste ze wzgl du na sw  natur  s  bardzo trudne do zag szczania. Dlatego te  podawany maksymalny poziom
 zag szczenia jest nieprecyzyjny i nie jest gwarantowany przez HAUC.

• Najpierw zabierz zag szczark  na miejsce pracy.
 Je eli u ywasz od czanych kó ek transportowych, po transporcie przechyl zag szczark  do przodu, aby unie  kó ka. Odchyl
 ram  zespo u kó ek do ty u a nast pnie w poprzek, aby od czy  j  od zag szczarki. Po ó  ko ka w bezpiecznym miejscu do
 czasu ich nast pnego u ycia. Je eli Twoja zag szczarka jest wyposa ona w kó ka zamontowane na sta e, pochyl j  do przodu,
 poci gnij kó ka do ty u i do góry, opu  zag szczark  i zablokuj kó ka w po o eniu „górnym”.
 Je eli zajdzie potrzeba u ycia sprz tu d wignicowego do umieszczenia zag szczarki na miejscu pracy, upewnij si , e sprz t
 ten ma wystarczaj cy ud wig, aby podnie  zag szczark  (ci ar zag szczarki podano w tabeli z danymi technicznymi w   
 niniejszym podr czniku, jest on równie  dany na tabliczce znamionowej).

• Je eli zag szczarka jest wyposa ona w zraszacz wodny, za  jej zastosowanie wymaga u ycia zraszacza, zamknij zawór wody i
 nape nij zbiornik czyst  wod .

• Po przeprowadzonych kontrolach wymienionych w dziale „kontrola przed uruchomieniem” mo esz uruchomi  silnik.
 Zag szczarki Grupy Belle serii „PCX” wyposa one s  w sprz g o bezw adno ciowe, co umo liwia silnikowi jego bieg w stanie
 ja owym bez nap dzania wibratora. Po dodaniu gazu, nast pi w czenie sprz g a i rozpocznie si  nap d wibratora. W celu
 uzyskania prawid owej pracy pr dko  silnika powinna by  ustawiona na warto  maksymaln . Nastaw przepustnic  na   
 maksimum i u yj uchwytu kontrolnego do sterowania lub obracania zag szczarki.

• Wibrator nie tylko wywo uje drgania p yty podstawowej, lecz tak e b dzie powodowa  jej ruch do przodu.
 Podczas normalnej pracy nie powiniene  pcha  zag szczarki, lecz pozwoli  jej przesuwa  si  samodzielnie.
 Pr dko  jazdy jest okre lona przez stan ubijanej powierzchni.
 Gdy powierzchnia ubijana znajduje si  na stokach nale y zwróci  szczególn  uwag  na kontrol  kierunku ruchu zag szczarki.
 Gdy to konieczne u ywaj odpowiedniej liny zamocowanej do zag szczarki za dolny punkt na podwoziu, aby umo liwi    
 pomocnikowi przej cie cz ci ci aru maszyny. Zawsze pracuj maszyn  w kierunku ‘góra/dó ’. Nie przeje d aj maszyn  na
 drug  stron  stoku.

• Pracuj zag szczark  na powierzchni w sposób zorganizowany dopóki nie zostanie uzyskane wymagane ubicie   
 nawierzchni.
 W miejscach, w których istnieje wiele warstw przeznaczonych do ubicia jedna na drugiej, ubijaj ka d  z nich oddzielnie.

• W celu zatrzymania wibracji zag szczarki ustaw przepustnic  w pozycji ja owej.

1400 -1800 kg/m2 MAKSYMALNA WYMAGANA LICZBA PRZEJŒÆ UBIJANIA NA WARSTWÊ GRUBOŒCI UBITEJ

   40MM 60MM 80MM 100MM 150MM

Materia y Spoiste**  2** 4** 5** 6** zmniejsz grubo  warstwy

Materia y Ziarniste  2* 3* 4* 5 9

Bitumiczne  6 10 12  zmniejsz grubo  warstwy
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WYMAGANIA DOTYCZ CE ZAG SZCZANIA
Ró ne metody zosta y zastosowane w przesz o ci do opisu ubijania dla ró nych wymaganych zastosowa . Czynnikami branymi pod 
uwag  s  w a ciwo ci materia u, grubo  warstwy, zastosowane ci nienie statyczne, wibracje i liczba przej . Wi ksze zrozumienie 
procesu ubijania doprowadzi o do wprowadzenia nowych wymaga  technicznych odno nie ubijania.
Wi kszo  najnowszych specyfi kacji technicznych jest cz ci  brytyjskiej normy NRSWA (Ustawy o Nowych Drogach i Robotach Ulicznych). 
In ynierowie budownictwa l dowego przyswajaj  sobie teraz te wymagania techniczne w celu zapewnienia dobrego stopnia ubicia dla 
wszystkich prac terenowych.

SPECYFIKACJA NRSWA (HAUC).
Specyfi kacja opracowana zosta a przez HAUC (Komitet ds. Budowy i Uzbrojenia Autostrad). Ustawa o Nowych Drogach i Robotach Ulicznych 
z 1991 ustanawia nowy standard naprawy dróg i ich przywracania w Wielkiej Brytanii. Obejmuje ona materia y, metody, stosowany sprz t
i wymogi bezpiecze stwa podczas przeprowadzania przywracania nawierzchni drogowych i chodnikowych.

Powodem wydania ustawy jest zapewnienie, e naprawy i prace przywracania nawierzchni przeprowadzane b d  przy wysokim standardzie 
i b d  one zdatne d u ej do u ytku. To z kolei zmniejszy potrzeb  przeprowadzania kosztownych prac zapobiegawczych i zredukuje 
opó nienia w ruchu.

Istniej  dwie kategorie okre lone dla zag szczarek p ytowych.
1. 1400 do 1800 kg/m  2. Ponad 1800 kg/m,

Te liczby odnosz  si  do ci nienia statycznego u ywanego przez maszyn .
UWAGA: adna ze standardowych jednokierunkowych zag szczarek p ytowych nie spe nia minimalnych warunków technicznych okre lonych 
przez specyfi kacj . Do prac na autostradach zawsze nale y stosowa  zag szczarki p ytowe o ‘Sile Podwójnej’ (Dual Force).

SI A PODWÓJNA
Grupa Belle przestudiowa a ustaw  i potem opracowa a i opatentowa a urz dzenie, aby umo liwi  swoim klientom spe nienie wymogów 
ustawy.
Przepisy prawne NRSWA wymagaj , aby urz dzenia do ubijania spe nia y minimalne wymagania techniczne. Dzi ki zakupowi p yty ‘Si a
Podwójna’ Grupy Belle natychmiast spe niacie wymagania tej cz ci ustawy.
Dla spe nienia wymaga  technicznych oraz zachowania tolerancji powierzchni p yta podstawowa „Si a Podwójna’ Grupy Belle jest podzielona 
na dwa obszary dostarczaj ce dwóch stopni ubijania.

PORADNIK WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK

Stopie  1 Stopie  2

Stopie  1. Pe ne pole podstawowe ubija materia  jak maszyna standardowa.
Stopie  2. Podstawa podnosi si  do przekroju ‘Si a Podwójna’, aby da  3 do 4 razy wi ksz  statyczn  si  ubijania ni  przy p ytach
 standardowych.

Problem Przyczyna rodek zaradczy
Silnik nie uruchamia si  Brak paliwa Otwórz zawór paliwa
  Nape nij zbiornik paliwa
 Silnik wy czony W cz silnik
 Zu yte wiece zap onowe Wyczy  i wyreguluj szczelin wiec
 Silnik zimny Zamknij d awik
 Silnik zalany Honda, otwórz d awik, ca kowicie otwórz przepustnic ,
  wyci gnij starter a  silnik zapali.
  Hatz, przesu  regulacj  pr dko ci do pozycji stop,
  wyci gnij starter 5 razy i nast pnie powtórz procedur
  zap onu
Silnik nadal si  nie  Uszkodzenie G ówne Skontaktuj si  Dealerem lub Grup  Belle  
uruchamia
Urz dzenie nie wibruje Silnik pracuje zbyt wolno Ustaw regulator pr dko ci silnika na szybciej
 Zbyt du y luz pasa nap dowego Wyreguluj napr enie pasa
 Zapchany fi ltr powietrza Wyczy  lub wymie fi ltr powietrza
 Uszkodzenie nap du Skontaktuj si  Dealerem lub Grup  Belle
 Uszkodzony wibrator Skontaktuj si  Dealerem lub Grup  Belle
Asfalt przykleja si  do . Brak smarowania U yj uk adu spryskiwania wod
Uszkodzenia uk adanej  P yta w bezpo rednim kontakcie z materia em U yj nak adki do uk adania kostki.
kostki brukowej Standardowa wk adka u yta na p ycie Dual Force Zamontuj w a ciw  nak adk  do p yty Dual Force
Powierzchnia bitumiczna  Nadmierne ubijania Usu        
uszczy si   (laminuje si )
Ma a pr dko  jazdy  Zbyt du a grubo  warstwy Usu  nieco materia u
(p yta zapada si ) Zbyt du a lub zbyt ma a zawarto  wilgoci Usu  materia  i dostosuj
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SERWIS I KONSERWACJA
KONSERWACJA
Jednokierunkowe zag szczarki Grupy Belle, serii ‘PCX’ s  zaprojektowane, aby zapewni  przez wiele lat bezawaryjn  prac . Wa nym
jednak jest, aby maszyna by a regularnie konserwowana oraz sprawdzana. 
Zaleca si , aby wszystkie wa niejsze prace konserwacyjne i naprawy by y przeprowadzane przez autoryzowanego dealera Grupy Belle. 
Zawsze stosuj oryginalne cz ci zamienne Grupy Belle; u ywanie nieautentycznych cz ci mo e doprowadzi  do uniewa nienia Twojej 
gwarancji. Przed dokonaniem jakiejkolwiek konserwacji maszyny wy cz silnik. Podczas pracy z maszyn  nap dzan  silnikiem benzynowym 
roz cz przewód wysokiego napi cia od korpusu wiecy zap onowej. Podczas pracy z maszyn  nap dzan  silnikiem Diesla zapewnij, aby 
prze cznik zatrzymania znajdowa  si  w pozycji stop. Zawsze ustawiaj maszyn  na poziomym pod o u dla zapewnienia prawid owego
odczytu poziomów p ynu. Stosuj tylko zalecane oleje (patrz tabela). 

Praca Okresowa
Gdy ubijarka jest u ywana po raz pierwszy, olej silnikowy musi by  wymieniany po pierwszym uruchomieniu w regularnych odst pach
czasu (w celu uzyskania szczegó ów: patrz instrukcja silnika). Olej w obudowie wa u wibratora musi zosta  wymieniony po pierwszych 
100 godzinach pracy, pó niej po ka dych 500 godzinach pracy. W celu uzyskania szczegó ów dotycz cych wymiany oleju w obudowie 
wa u wibratora patrz ‘Urz dzenie Wibracyjne’.
Napi cie pasa nale y sprawdza  po 4 godzinach pracy.

Zdejmij os on  pasa nap dowego i sprawd  napr enie pasa lekkim naciskiem palca na górn  cz  pasa, blisko rodka pomi dzy nap dem 
silnika a ko em pasowym wibratora. Pas powinien si  odchyli  o oko o 5 mm  do 10 mm. Gdy napr enie pasa wymaga regulacji, poluzuj 
dostatecznie cztery ruby monta owe silnika, aby umo liwi  przesuni cie silnika. Wyreguluj pozycj  silnika przez obrót pasa zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara w celu zwi kszenia napr enia pasa, przeciwnie z ruchem wskazówek zegara w celu jego zmniejszenia. 
Gdy napr enie zosta o ustawione, ponownie dokr ruby monta owe silnika i sprawd  napr enie pasa po raz drugi. Na ko cu za ó
z powrotem os on  pasa nap dowego zapewniaj c, aby by a zamontowana prawid owo i bezpiecznie.

Konserwacja bie ca  Po 4 godz. po miesi cu co 3 miesi cu co 3 miesi cu

  pracy 20 godz. pracy 50 godz. pracy 100 godz. pracy

Olej silnikowy Sprawd  poziom     

 Wymie    

Filtr Powietrza Sprawd  stan/Wyczy    

     

wieca zap onowa Wymie      

Pasek Klinowy Sprawd  napr enie  

Wymie  co 12 miesi cy / zawsze je eli zachodzi potrzeba.

Wibrator
Je eli zachodzi taka potrzeba, uzupe niaj poziom oleju w wibratorze olejem podanym w tabeli poni ej,
poni szy rysunek obrazuje procedur  sprawdzenia i uzupe nienia poziomu oleju.

Zatyczka

Uszczelka

Poziom

Zwykly

Nizsza czesc gwintu

Olej / paliwo – typ i jako , wieca zap onowa

Olej Pojemno  Paliwo Pojemno wieca Elektroda

    zbiornika zap onowa

Silnik Benzynowy  S.A.E. 10W 30 0.6l benzyna 2.5l BM6ES lub 0.7 - 0.8mm

Honda GX120  bezo owiowa  BPR6ES

Silnik Benzynowy  S.A.E. 10W 30 0.6l benzyna 3.6l BM6ES lub 0.6 - 0.7mm

Honda GX160   bezo owiowa  BPR6ES

Silnik Benzynowy Robin EX13 S.A.E. 10W 30 0.6l benzyna 2.7l NGK BR-6HS   

   bezo owiowa     

Silnik Benzynowy Robin EX17 S.A.E. 10W 30 1.1l benzyna 3.6l NGK BR-6HS   

   bezo owiowa

Diesel Hatz 1B20-6 S.A.E. 10W 30 0.9l Diesel Spr w instr.  N/A N/A

  (BS2869) obs ugi siln.

Wibrator Turbinowy 32 0.4l N/A N/A N/A N/A  
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MONTA  WIBRATORA
Instrukcja monta u wibratora

1. Oczy  obudow  (9) strumieniem wody.  
 Nast pnie osusz spr onym powietrzem.
2. Zamontuj tylne o ysko (3a) w obudowie i
 wci nij wa  (8) do o yska.
3. Zamontuj przednie o ysko (3b) na wa  i w
 obudowie.
4. Zamontuj pokryw o yska „B” (10)
 wyposa on  w uszczelk  (4a) na tyle
 obudowy.
5. Zamontuj uszczelnienie olejowe (6) w  
 pokrywie o yska „A” (7).
6. Zamontuj pokryw o yska „A” wyposa on  w
 uszczelk  (3) na przód obudowy.
7. Zamontuj wpust czó enkowy (11) i ko o
 pasowe (12) na wale.
8. Spu  olej przez zawór spustowy oleju w
 obudowie, a  olej zacznie wolno kapa .
9. Zamontuj podk adk  miedzian  (2) i korek
 spustowy oleju (1).
10. Zamontuj wibrator na p ycie podstawowej i dokr ruby dociskowe do warto ci momentu obrotowego 150 Nm.
11. Uruchom zag szczark  na ok. 2 min dla upewnienia si , e olej nie wycieka z wibratora.

Podk adka do uk adania.

Podk adka do uk adania zosta a zaprojektowana 
do ubijania p yt drogowych i betonowych bloków 
powierzchni drogowych. Nie powinna by , zatem 
stosowana do normalnych prac polegaj cych na 
ubijaniu.
Przed jej monta em upewnij si , czy posiadana 
przez Ciebie wk adka do uk adania jest w a ciwego
rozmiaru i w a ciwego typu (HAUC „Si a podwójna” 
lub standardowa). W celu monta u podk adki 
do uk adania (1) umie  uk adark  pod p yt
zapewniaj c, aby linia otworów zabezpieczaj cych
pokrywa a si  z otworami na przedzie p yty 
podstawowej.

ruby zabezpieczaj ce (4) powinny przechodzi
przez pas zaciskowy (5) i nast pnie przez 
wk adk  do uk adania (1) i ostatecznie przez p yt
podstawow . S  one zabezpieczone w miejscu 
przez ich dokr cenie razem z nakr tk  (2) i 
podk adk  (3).

Zdejmowany zespó  kó ek transportowych.
Wyosiuj wspornik przegubowy z otworami na tyle p yty podstawowej. Dwie ruby zabezpieczaj ce powinny przechodzi  przez wspornik 
przegubowy i p yt  podstawow . S  one zabezpieczone w miejscu przez ich dokr cenie razem z nakr tk  i podk adk  Nyloc.
Przesu  ram  ko a na wspornik przegubowy, przechyl zag szczark  do przodu, a nast pnie wychylaj ram  ko a do przodu i do ty u. Na 
koniec przechyl zag szczark  do ty u i na ko a.

Zespó  kó ek transportowych montowany na sta e.
Wyosiuj wspornik przegubowy z otworami na tyle p yty podstawowej. Dwie ruby zabezpieczaj ce powinny przechodzi  przez wspornik 
i p yt  podstawow .

INSTRUKCJE MONTA OWE AKCESORIÓW

1

10 4a
3a

9

8

7

6 5

4b

3b

2

12

11

5

4

3

2

1



123

CERTYFIKAT „SI A PODWÓJNA” / HAUC / NRSWA

GWARANCJA

  Niniejsze urz dzenie jest wyposa one w p yt  „Si a podwójna”.

  Niniejsze urz dzenie nie jest wyposa one w p yt  „Si a podwójna”.      

Je eli niniejsze urz dzenie jest wyposa one w p yt  „Si a podwójna”, ci nienie statyczne na powierzchni  jednostkow  przekracza 
1400 kg/m2, co jest zgodne z wymaganiami NRSWA (specyfi kacja HAUC) dla zag szczarek kategorii 1400 – 1800 kg/m2.

 Dyrektor Generalny            

 R. Neilson             

„Si a podwójna” umo liwia wykorzystanie zag szczarek produkowanych przez Grup  Belle do remontów i prac na autostradach 
zgodnie ze specyfi kacjami NRSWA, Za cznik A8.

„Si a podwójna” to rozwi zanie techniczne opracowane przez Grup  Belle. Jest ono chronione na wiecie oraz w Wielkiej Brytanii patentem 
nr 2261840.

Standardowe zag szczarki Grupy Belle mog  zosta  unowocze nione przez wyposa enie w p yt  „Si a podwójna”. Skontaktuj si  z Grup
Belle w celu uzyskania szczegó ów.

Nowa zag szczarka serii PCX wyprodukowana przez Grup  Belle jest obj ta gwarancj  dla pierwotnego nabywcy przez okres jednego 
roku (12 miesi cy) od pierwotnej daty zakupu.
Gwarancja Grupy Belle obejmuje b dy w konstrukcji, materia ach i jako ci wykonania.

Nast puj ce elementy nie s  obj te gwarancj  Grupy Belle:
1. Uszkodzenia spowodowane niew a ciwym u ytkowaniem, zrzuceniem lub temu podobnym uszkodzeniem wywo anym lub   
 b d cym wynikiem nie zastosowania si  do wskazanej kolejno ci za o enia, zasady dzia ania lub instrukcji konserwacji przez
 u ytkownika.
2. Zmiany przy czenia i naprawy wykonane przez osoby spoza Grupy Belle lub osoby inne ni  jej uznani przedstawiciele   
 handlowi.
3. Koszt transportu i przesy ek do i od Grupy Belle lub jej uznanych przedstawicieli handlowych celem naprawy b d  oceny   
 technicznej jakichkolwiek z maszyn, nieb d cych podstaw  do roszczenia gwarancyjnego.
4. Koszty materia owo-robocze odnawiania, naprawy i wymiany elementów sk adowych w zwi zku z ich zwyk ym zu yciem.

Nast puj ce elementy sk adowe nie s  obj te gwarancj :
 - pasy nap dowe,
 - fi ltry powietrza silnika,
 - silnikowe wiece zap onowe.

Grupa Belle i/lub jej uznani przedstawicie handlowi, dyrektorzy, pracownicy lub fi rmy ubezpieczeniowe nie ponosz  odpowiedzialno ci
za nast pstwa lub inne uszkodzenia, straty i wydatki powsta e w zwi zku lub b d ce skutkiem niemo no ci u ytkowania maszyny w 
okre lonym przez siebie celu.

Roszczenia Gwarancyjne.
Wszelkie roszczenia wynikaj ce z gwarancji nale y najpierw kierowa  do Dzia u Obs ugi Gwarancji fi rmy Grupa Belle telefonicznie, poprzez 
faks, poczt  elektroniczn  lub te  pisemnie.

Adres, na jaki nale y kierowa  roszczenia gwarancyjne:

Belle Poland Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 36
96-200 Rawa Mazowiecka
POLSKA

tel.: +48 46 814 40 91; 92
fax: +48 46 814 47 00
info@belle-poland.com.pl


