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TRE?(

Typ Kod handlowy

BPU 3050A 0008763 ...

Maszyna ta jest wyposatona w silnik posiadajPcy certyfikat EPA.
Dodatkowe informacje motna znalerQ w uwagach od producenta silnika.
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S5OWO WST0PNE

S]owo wst Ypne

Przeczytanie, zrozumienie oraz stosowanie siY do wskazówek dotyczPcych zachowania ostrotnohci przyczy-
niajP siY zdecydowanie do Pa_stwa bezpiecze_stwa i chroniP Pa_stwo przed utratP zdrowia.

ProszY stosowaQ obs]ugY urzPdzenia i dokonywaQ jego konserwacji zgodnie z danymi zawartymi w niniejszej
ksiPtce obs]ugi. Za ten krok wykonany w jego stronY, urzPdzenie odwdziYczy siY Pa_stwu bezawaryjnP pracP
oraz wysokim stopniem dyspozycyjnohci.

Uszkodzone czYhci maszyny nalety jak najszybciej wymieniQ.

Wszystkie prawa a szczególnie prawo kopiowania i rozpowszechniania sP zastrzetone.

Copyright by Wacker Construction Equipment AG.

Kadna czYhQ miniejszej publikacji nie mote podlegaQ reprodukcji w jakiejkolwiek formie, tj elektronicznej lub
mechanicznej, ]Pcznie z fotokopiami, bez zgody wyratonej na pihmie przez Wacker Construction Equipment
AG.

Katdy rodzaj nieautoryzowanego powielania, rozpowszechniania lub zapisu na nohnikach danych w jakiejkol-
wiek formie i rodzaju stanowie przekroczenie przeciwko obowiPzujPcemu prawu autorskiemu i bYdzie sPdow-
nie hcigane. Wyrarnie zastrzegamy sobie - równiet bez szczególnej zapowiedzi - prawo do wprowadzenia
zmian technicznych s]utPcych ulepszeniu maszyn lub podwytszajPcych standard bezpiecze_stwa.
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ZALECENIA BEZPIECZE 7STWA PRACY

ZALECENIA ODNO?NIE BEZPIECZE7STWA PRACY PRZY OBS5UDZE P5YTY
WIBRACYJNEJ NAP 0DZANEJ SILNIKIEM SPALINOWYM

Informacje ogólne

1. Samodzielne pos]ugiwanie siY p]ytami wibracyjnymi dozwolone jest tylko dla tych osób, które spe]niajP
ponitsze warunki

* uko_czone 18 lat tycia,
* odpowiednia si]a fizyczna i sprawnohQ umys]owa,
* zosta]y przeszkolone w zakresie obs]ugi p]yt wibracyjnych i udowodni]y swoje kwalifikacje stosunku

do przedsiYbiorstwa,
* spe]niajP nadziejY, te powierzone im zadania wykonywaQ bYdP solidnie.

Osoby te powinny byQ równiet wyznaczone przez przedsiYbiorstwo do obs]ugi p]yt wibracyjnych.
2. P]yty wibracyjne mogP byQ stosowane tylko do prac majPcych na celu zagYszczenie (ubicie) materia]u,

przy przestrzeganiu przepisów eksploatacji okrehlonych przez producenta oraz niniejszych zalece_
odnohnie bezpiecze_stwa pracy.

3. Osoby, którym powierzono obowiPzki obs]ugi p]yt wibracyjnych powinny byQ zapoznane z wymaganymi
czynnosciami obs]ugi urzPdzenia pod wzglYdem bezpiecze_stwa. Przy pracy w nadzwyczajnych
warunkach przedsiYbiorstwo ma obowiPzek okrehliQ dodatkowe, wymagane zalecenia i zapoznaQ z nimi
obs]ugY.

4. Przy tego typu p]ytach wibracyjnych motliwe jest wystPpienie przekroczenia dopuszczalnego poziomu
g]ohnohci o wartohci 89 dB (A). Na podstawie przepisów UVV dotyczPcych ha]ahliwohci (VBG 121) przy
poziomie g]ohnohci o wartohci 89 dB (A) i wytszej, osoby zatrudnione przy tego typu pracach powinny
byQ wyposatone w osobiste hrodki ochrony przed ha]asem.

Eksploatacja

1. Uruchomienie silnika odbywa siY za pomocP rozrusznika rewersyjnego. Automatyka dekompresji
umotliwia prosty i wolny od szarpniYQ przebieg rozruchu.

2. Dzia]anie czYhci nastawczych maszyny (elementów obs]ugi) nie mote byQ w taden sposób zak]ócana
albo eliminowana.

3. Osoba obs]ugujPca urzPdzenie nie mote podczas eksploatacji urzPdzenia opuszczaQ miejsca obs]ugi
urzPdzenia.

4. Przed rozpoczYciem przerwy w pracy osoba obs]ugujPca urzPdzenie musi wy]aczyQ silnik urzPdzenia.
UrzPdzenie powinno byQ ustawione w ten sposób, aby nie mog]o siY przewróciQ.

5. Uzupe]nienie paliwa powinno byQ dokonywane przy niepracujPcym silniku i przy zwróceniu uwagi na to,
aby paliwo nie przedosta]o siY na gorPce czYhci urzPdzenia oraz nie wylewa]o siY na ziemiY.

6. W bezposrednim otoczeniu tego urzPdzenia nie wolno pos]ugiwaQ siY otwartym ogniem oraz zabronione
jest palenie papierosów.

7. Nalety zwracaQ uwagY na szczelnohQ zakrYtki zbiornika. Podczas postoju urzPdzenia nalety zakrYcaQ
kurek dop]ywu paliwa silnikowego, jeteli taki kurek zosta] zastosowany. Podczas transportu urzPdzenia
na wiYksze odleg]osci nalety zbiornik paliwa oprótniQ ca]kowicie z paliwa.

☛ UWAGA! Nieszczelnohci zbiorników paliwa mogP prowadziQ do spowodowania eksplozji,
dlatego przy stwierdzeniu tego typu usterek nalety niezw]ocznie dokonaQ wymiany
tych zbiorników.

8. Prowadzenie eksploatacji urzPdzenia w otoczeniu niebezpiecznym, tam gdzie wystYpuje zagrotenie
eksplozjP jest zabronione.

9. Podczas eksploatacji p]yt wibracyjnych z silnikami spalinowymi w pomieszczeniach zamkniYtych,
tunelach, sztolniach lub g]Ybokich wykopach nalety zabezpieczyQ dostYp wystarczajPcej ilohci nie
zanieczyszczonego powietrza do oddychania (patrz przepisy UVV "Prace budowlane", VGB 37,
paragrafy 40 i 41).

10. Podczas pracy z p]ytami wibracyjnymi nale y trzymaQ rYce, nogi oraz czYhci odziety z daleka od
ruchomych czYhci urzPdzenia. Nalety nosiQ buty ochronne.

11. P]yty wibracyjne podczas pracy na brzegach uskoków, do]ów, za]omów, skarp, krawYdzi wykopów i z]ót
powinny byQ eksploatowane w taki sposób, aby nie powsta]o niebezpiecze_stwo strPcenia urzPdzenia
w dó] lub jego wywrócenia.
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ZALECENIA BEZPIECZE 7STWA PRACY

12. W przypadku gruntów zbyt spoistych i podsypek nalety sprawdziQ, czy nohnohQ zagYszczanego pod]ota
jest wystarczajPca.

13. Podczas pracy urzPdzenia oraz przy pracach konserwacyjnych nalety nosiQ ubranie ochronne.
14. W czasie jazdy wstecznej obs]ugujPcy urzPdzenie musi prowadziQ p]ytY wibracyjnP z boku tak, ateby

chroniQ siY przed zmiatdteniem miYdzy koncem dyszla lub urzPdzeniem, a przeszkodP. Podczas pracy
w terenie o nierównej powierzchni oraz podczas zagYszczania gruboziarnistego materia]u nalety
zachowaQ szczególnP ostrotnohQ. Nalety tet zapewniQ odpowiednio bezpiecznP pozycjY urzPdzenia.

15. P]yty wibracyjne nalety tak prowadziQ, aby nie dosz]o do zranie_ rPk przez twarde przedmioty.
16. P]yty wibracyjne powinny byQ zastosowane i eksploatowane w taki sposób, aby zapewniona by]a

bezpieczna pozycja urzPdzenia.
17. P]yt wibracyjnych ze zintegrowanym urzPdzeniem jezdnym nie wolno zostawiaQ lub magazynowaQ na

podwoziu. UrzPdzenie jezdne s]uty tylko do transportu p]yty.

Kontrola

1. P]yty wibracyjne mogP byQ eksploatowane tylko ze wszystkimi urzPdzeniami zabezpieczajPcymi.
2. Przed rozpoczYciem pracy osoba obs]ugujPca urzPdzenie powinna skontrolowaQ sprawnohQ elementów

obs]ugi i elementów zabezpieczajPcych.
3. Jeteli zostanP stwierdzone uszkodzenia w urzPdzeniach zabezpieczajPcych lub jeszcze innego rodzaju

uszkodzenia, które zak]ócajP prawid]owe funkcjonowanie urzPdzenia lub szkodzP hrodowisku musi
zostaQ bezzw]ocznie zbadane.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawid]owohci zagratajPcych bezpiecze_stwu pracy nalety natychmiast
wstrzymaQ eksploatacjY urzPdzenia.

5. Wszystkie hrodki pomocnicze i materia]y eksploatacyjne w hwietle przepisów producenta sP
przechowywane w oznaczonych pojemnikach.

Konserwacja

1. Stosowane mogP byQ tylko oryginalne czYhci zamienne. Wszelkie zmiany dokonywane w urzPdzeniu,
]Pcznie z przestawieniem na innP wartohQ nastawionej przez producenta maksymalnych obrotów silnika
mogP byQ dokonywane tylko przy wyratnym wyrateniu na to zgody przez zak]ad produkcyjny Fa.
Wacker. Przy nieprzestrzeganiu tych warunków nie bYdzie ponoszona tadna odpowiedzialnohQ z tytu]u
gwarancji lub rYkojmii.

2. Podczas prac konserwacyjnych nalety silnik zatrzymaQ i wyciPgnPQ wtyki hwiec zap]onowych (jeteli
wystYpujP), aby zapobiec niepotPdanemu uruchomieniu silnika. Od tej czynnohci motna odstPpiQ tylko
w przypadku, gdy planowany zakres prac nie jest motliwy do wykonania bez pracy napYdu urzPdzenia.

3. W przypadku p]yt wibracyjnych uruchamianych elektrycznie, nalety przed rozpoczYciem prac przy czY-
hciach elektrycznych tych maszyn w katdym przypadku zdjPQ zaciski z akumulatora.

4. Przed pracami na przewodach hydraulicznych, nalety je pozbawiQ cihnienia. Ostrzetenie: Przy
demontatu przewodbw hydraulicznych nalety zachowaQ ostrotnohQ olej mote byQ bardzo gorPcy (temp.
powytej 80o C). ChroniQ oczy przed zapryskaniem.

5. Po wykonaniu prac konserwacyjnych i innych zwiPzanych z nimi prac, wszelkie elementy
zabezpieczajPce powinny byQ ponownie umieszczone w przeznaczonych dla nich miejscach.

6. Aby zapobiec usterkom w czasie pracy nalety po katdym utytkowaniu maszynY umyQ wodP przy
pomocy szlaucha. Nie jest zalecane mycie wodP pod cihnieniem lub utywanie hrodków chemicznych.

Transport

1. W ce]u za]adowania i transportu urzPdze_ ubijakowych za pohrednictwem dtwignic nalety stosowaQ
odpowiednie elementy chwytajPce, które powinny byQ przymocowane do przeznaczonych do tego
miejsc zaczepienia.

2. Rampy za]adowcze powinny posiadaQ odpowiedniP zdolnohQ za]adunku oraz zapewniaQ
bezpiecze_stwo pracy. Nalety zapewniQ takie warunki bezpiecze_stwa, aby pracujPce przy tym osoby
nie zosta]y naratone na niebezpiecze_stwo w wypadku przechylenia siY lub wyhlitniYcia siY tych
urzPdze_, jak równiet w wypadku od]Pczenia siY lub odpadniYcia pewnych czYhci sk]adowych
urzPdzenia.

3. P]yty wibracyjne umieszczone na samochodach ciYtarowych powinny byQ zabezpieczone przed
motliwohciP stoczenia siY, przesuniYcia lub przewrócenia.

Kontrola

P]yty wibracyjne powinny byQ, odpowiednio do wymaga_ wynikajPcych ze stosowania i warunków eksploatacji,
poddawane w miarY potrzeb okresowym badaniom dotyczPcym sprawdzenia bezpiecze_stwa ich stanu pracy,
a w razie stwierdzenia nieprawid]owohci oddane do naprawy. Badania te powinny byQ przeprowadzane co
najmniej raz w roku przez odpowiednio do tego przeszkolone osoby np. w stacji serwisowej zak]adu Wacker.

Nalety przestrzega Q dodatkowo wszelkich przepisów i zalece _ obowi PzujPcych w kraju, gdzie urz P
dzenie jest eksploatowane.
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DANE TECHNICZNE

BPU 3050A

Kod handlowy 0008763 ...

Bieg do przodu i ty]u m/min: 21

WydajnohQ powierzchniowa m2/h: 630

CiYtar ruchowy kg: 166

Przenoszenie mocy z silnika napYdowego przez sprzYg]o odhrodkowe
i pasek klinowy bezpohrednio na wibrator

Wibrator (generator drga _)

Drgania min-1 (Hz): ca. 5400 (90)
Si]a odœrodkowa kN: 30
Olej Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)
IlohQ oleju l: 0,6

Silnik nap Ydowy benzynowy czterosuw jednocylindrowy ch]odzony
powietrzem  z rozruzsznika rewersyjnego

PojemnohQ skokowa cm3: 270

PrYdkohQ obrotowa min-1: 2800
Moc znamionowa (*) kW (PS): 5,3 (7,2)
Paliwo Benzyna
Zutycie paliwa l/h: 1,1
PojemnohQ zbiornika paliwa l: 5,0
Olej Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)
IlohQ oleju l: 1,1

Uk]ad sterowania hydraulicznego

Olej hydrauliczny Fuchs Renolin MR 520
IlohQ oleju l: 0,4

(*) Odpowiada zainstalowanej mocy utytkowej zgodnie z dyrektywP 2000/14/EWG.

Poziom ciœnienia akustycznego w miejscu obs]ugi, zmierzony zgodnie z EN ISO 11240 wynosi
LpA = 93 dB(A).

Watka wartohQ efektywna przyspieszenia, okrehlona wed]ug EN 1033, kszta]tuje siY oko]o 10 m/s2.

Wartohci drga_ i ha]asu wyznaczono podczas pracy sprzYtu na kruszonym twirze przy nominalnej prYdkohci
obrotowej silnika napYdowego.
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OPIS

Zakres zastosowania

Maszyna nadaje siY do zagYszczania wszelkich klas pod]ota wraz z glebami wiPtPcymi przy zagYszczaniu wy-
kopów i zagYszczaniu powierzchniowym oraz do zagYszczania nawierzchni bitumicznych i zagYszczania
wibrowaniem nawierzchni brukowej. DziYki optymalnemu wspó]graniu si]y odhrodkowej i powierzchni przyle-
gania do pod]ota jest ona najbardziej uniwersalnP maszynP tego typoszeregu.

Wymiary

Najwi Yksze dopuszczalne nachylenie
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OPIS

Opis dzia ]ania

Drgania, które sP potrzebne do zagYszczania, wytwarza generator drga_ (5), sztywno przymocowany do masy
dolnej (4). Generator drga_ (5) jest skonstruowany jako centralny wibrator o ukierunkowanych drganiach na
takiej zasadzie, te prosta pokrywania siY co pó] obrotu przeciwbietnych ciYtarków mimohrodowych (13) daje
siY obracaQ, przez co zmienia siY kierunek drga_. DziYki temu motliwe jest bezstopniowe przechodzenie od
wibrowania z posuwem do przodu, poprzez wibrowanie w miejscu, do wibrowania z posuwem wstecznym.
Przebieg ten jest sterowany hydraulicznie drwigniP posuwu (7) na g]owicy (8) dyszla.

Posuw w przód W miejscu Posuw wstecz

Generator drga_ (5) jest napYdzany silnikiem napYdowym (1), przymocowanym do masy górnej (3) . Moment
obrotowy jest przenoszony przez samozaciskowe sprzYg]o odhrodkowe (9) i pasek klinowy (10) generatora
drga_ pod dzia]aniem si]y napYdu.

SprzYg]o odhrodkowe (9) przerywa przy niskiej prYdkohci obrotowej silnika przebieg napYdu do zespo]u
wzbudzajPcego (5) i pozwala tym samym na nienaganny bieg ja]owy silnika napYdowego (1). PrYdkohQ
obrotowa silnika napYdowego (1) mote byQ zmieniana p]ynnie na drwigni gazu (6).

Masa górna (3) i masa dolna (4) sP po]Pczone z sobP 4 poch]aniajPcymi drgania metalowo-gumowymi
t]umikami drga_ (11). T]umienie to zapobiega przenoszeniu siY na górnPmasY bardzo wysokich czYstotliwohci.
DziYki temu zachowuje siY mimo znacznej mocy zagYszczania sprawnohQ ruchowP silnikP napYdowego.

Silnik napYdowy (4) pracuje na zasadzie Otto jako czterosuw benzynowy, ma rYczny rozrusznik rewersyjny,
zasysa powietrze do spalania przez suchy filtr powietrza (12) i jest ch]odzony powietrzem.

Celem u]atwienia rozruchu silnik napYdowy (1) jest wyposatony w urzPdzenie dekompresyjne.
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TRANSPORT DO MIEJSCA PRACY, ZALECENIA CO DO ZAG 0SZCZANIA

Transport do miejsca pracy

Przykazania:
- Do transportu ubijarki wibracyjnej utywaQ tylko odpowiednich urzPdze_ drwigowych o nohnohci co najmniej

200 kg.
- Odpowiednie elementy chwytne drwigu mocowaQ w przewidzianym do podnoszenia centralnym wieszaku

(15).
- Podczas transportu na powierzchni za]adunkowej pojazdu nalety przymocowaQ p]ytY wibracyjnP linami na

ramie ochronnej (14) i zablokowaQ dyszel.

☛ UWAGA! Przy utyciu wbudowanego mechanizmu jezdnego nalety zasadniczo wy]PczyQ silnik.
Przy pracujPcym silniku nie jest zagwarantowane smarowanie silnika w ustawieniu trans-
portowym.
Skutkiem tego mogP byQ ciYtkie uszkodzenia silnika.
Poza tym istnieje niebezpiecze_stwo wycieku oleju z odpowietrzenia skrzyni korbowej.

Zalecenie: Nalety ponadto przestrzegaQ przepisów, podanych w
zasadach bezpiecze_stwa pracy.

Zalecenia co do zag Yszczania

W]asno hci gruntu
Maksymalna dopuszczalna wysokohQ nasypanej warstwy zalety od wielu sk]adników jakohci gruntu, jak
wilgotnohQ, rozk]ad rozmiarów ziaren itd.
Dlatego nie jest motliwe hcis]e podanie tej wielkohci.
Zalecenie: W poszczególnych przypadkach wyznaczaQ wysokohQ nasypywanej warstwy przez próby

zagYszczania i próbki gruntu.

ZagYszczanie na pochy ]ohci
Przy zagYszczaniu na powierzchniach pochy]ych (zbocza, stoki) nalety przestrzegaQ nastYpujPcych punktów:

* NajetdtaQ na wzniesienia tylko od do]u (ze wzniesie_, które pokonuje siY bez problemów pod górY, motna
równiet bezpiecznie zjetdtaQ w dó]).

* Obs]ugujPcy nie mote nigdy staQ ponitej maszyny w kierunku spadku (p. rozdz. zasady bezpiecze_stwa
pracy).

* Nie dopuszczaQ do przechylenia maszyny o wiYcej, nit 20.

☛ UWAGA! Przekroczenie tej wielkohci nachylenia spowodowaloby przerwanie smarowania silnika, co
pociPgnY]oby za sobP nieuchronnie uszkodzenie jego watnych czYhci.

Ile ! Dobrze !
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OBS5UGA

Kontrole silnika przed uruchomieniem

1. Kontrola poziomu oleju
Kiedy w]otony, ale nie wkrYcony, prYt pomiarowy w ogóle jut nie pokazuje tadnego poziomu oleju, trzeba
dolaQ oleju Markenöl Fuchs Titan Unic 10W40 MC at po brzeg króQca wlewu.

☛UWAGA! Przy kontroli poziomu oleju nalety ustawiQ silnik w po]oteniu poziomym.

2. Dualny filtr powietrza >podwójny wk ]ad<
SprawdziQ, czy wk]ady filtra powietrza sP czyste i w dobrym stanie. W razie potrzeby wk]ady wyczyhciQ albo
wymieniQ.

3. Paliwo
Jako paliwo motna stosowaQ katdP normalnP benzynY silnikowP, najlepiej bezo]owiowP ze wzglYdu na
hrodowisko, o liczbie oktanowej LO co najmniej 86.
Nigdy nie utywaQmieszanki benzyny z olejem ani benzyny zanieczyszczonej. ZapobiegaQ przedostawaniu
siY brudu, kurzu albo wody do zbiornika paliwa.
Ostro tnie: Nie zaleca siY paliw zastYpczych, bo mogP okazaQ siY niszczPce dla elementów uk]adu

paliwowego.

Rozruch silnika

1. UstawiQ zawór paliwa (przesunPQ drwigniY w kierunku wskazywanym przez strza]kY) na „ON“.

2. DrwigienkY ssania ustawiQ w po]oteniu CLOSE.
Uwaga: nie utywaQ ssania, kiedy silnik jest jeszcze rozgrzany albo przy wysokiej temperaturze powietrza!
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3. WyciPgnPQ drwigniY gazu (6) nieznacznie do ty]u.

4. PokrYt]o stacyjki obróciQ na „I“ (w]Pczone).

5. LinkY rozrusznika najpierw pociPgnPQ lekko za uchwyt at do wyczucia oporu, po czym wyciPgnPQ do ko_ca
silnym szarpniYciem.

Uwaga: Nie puszczaQ z rYki uchwytu napiYtej linki, tylko odprowadziQ go w rYce spokojnie na miejsce,
aby uniknPQ uszkodzenia rozrusznika.
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Obs ]uga silnika

W miarY rozgrzewania siY silnika cofaQ drwigienkY ssania stopniowo do pozycji OPEN (otwarte).
DrwigienkY gazu ustawiQ na tPdane obroty silnika.

Ostrzeganie o braku oleju

System ostrzegania o braku oleju ma zapobiegaQ uszkodzeniom silnika, spowodowanym niedostatecznP
ilohciP oleju w skrzyni korbowej. Uk]ad ostrzegania o braku oleju powoduje automatyczne wy]Pczenie silnika,
kiedy poziom oleju w skrzyni korbowej opuhci siY w poblite dopuszczalnego minimum (w]Pcznik zap]onu
pozostaje w pozycji „I“).

Wskazówka: SkontrolowaQ poziom oleju, gdy silnik nie zaskoczy

Jazda w przód i wstecz

PrYdkohQ obrotowa silnika mote byQ zmieniana p]ynnie na drwigni gazu (6).
Kierunek jazdy (posuwu) wyznacza siY drwigniP posuwu (7).
Odpowiednio do po]otenia drwigni posuwu (7) ubijarka wibracyjna zagYszcza z posuwem w przód, w miejscu
albo z posuwem wstecz.
Po]oteniami pohrednimi drwigni posuwu (7) motna zmieniaQ prYdkohQ posuwu w przód i wstecz albo ustawiaQ
wibrowanie w miejscu dla zagYszczania szczególnie intensywnego.

Posuw w przód W miejscu Posuw wstecz
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Zatrzymywanie silnika

W celu wy]Pczenia silnika w nag]ym wypadku nalety przekrYciQ prze]Pcznik zap]onu na „0“.
W warunkach normalnych wykonaQ nastYpujPce czynnohci:

1. WyciPgnPQ drwigniY gazu do oporu do przodu.

2. ObróciQ prze]Pcznik zap]onu w po]otenie „0“.

3. ZamknPQ zawór paliwa (przesunPQ drwigniY w kierunku wskazywanym przez strza]kY).
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Plan konserwacji

Po ok. 8 godz. po pierwszym uruchomieniu sprawdziQ zewnYtrzne po]Pczenia hrubowe, czy sP mocno
dokrYcone.

Element Prace konserwacyjne Terminy

Filtr powietrza SprawdzaQ na uszkodzenia i umocowanie. codziennie
SprawdziQ wk]ad filtra - w razie potrzeby oczyhciQ
albo wymieniQ.

Paliwo SprawdzaQ korek zbiornika na szczelnohQ
- w razie potrzeby wymieniQ.

Olej silnikowy SprawdziQ poziom oleju - w  razie potrzeby uzupe]niQ.
Generator drga_ SprawdziQ szczelnohQ.
Linka bowdena SprawdziQ lekkobietnohQ.

Olej silnikowy Pierwsza wymiana oleju. po 20 godz.

Zap]on OczyhciQ hwiece zap]onowe, sprawdziQ odstYp co miesiPc
elektrod, ew. ustawiQ na 0,7 mm.

Generator drga_ SprawdziQ, czy hruby mocujPce sP dobrze dokrYcone.
Uk]ad sterowania SprawdziQ poziom oleju - w  razie potrzeby uzupe]niQ.
hydraulicznego
Pasek klinowy SkontrolowaQ napiYcie paska klinowego - w razie

potrzeby pasek naprYtyQ.
Rama ochronna SprawdziQ, czy hruby mocujPce ramy ochronnej i

centralnego wieszaka nie sP polutnione.

Olej silnikowy Wymiana oleju. po 100 godz.
T]umik wydechu UsunPQ nagar z sita chwytacza iskier.

Generator drga_ SprawdziQ poziom oleju - w  razie potrzeby uzupe]niQ. po 150 godz.

Generator drga_ Wymiana oleju. pro 250 godz.

Luz zaworowy SprawdziQ, ustawiQ zawór ssPcy 0,15 mm, pro 300 godz.
wydechowy 0,20 mm przy zimnym silniku.
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Olej silnikowy

Kontrola poziomu oleju:

rzy nape]nianiu wzglYdnie kontroli stanu oleju silnik musi byQ
ustawiony poziomo.
SprawdziQ poziom oleju na skali zanurzonej miarki (16).
Przy zbyt niskim poziomie oleju dolaQ Fuchs Titan Unic 10W40 MC
przez króciec wlewowy (16).

ObjYtohQ oleju silnikowego do nape]nienia: 1,1 l.

Wymiana oleju:

SpuhciQ olej przy jeszcze ciep]ym silniku, aby zapewniQ szybkie i
kompletne spuszczenie.

1. OtworzyQ korek wlewu oleju (16).
2. ZwolniQ wPt spustowy oleju (2) do spuszczenia oleju i zebraQ

sp]ywajPcy olej do odpowiedniego zbiornika.
3. Ponownie zamocowaQ wPt spustowy oleju (2).
4. WlaQ zalecany olej przez wlew (16) i skontrolowaQ poziom oleju.

☛UWAGA! Przy kontroli poziomu oleju nalety ustawiQ silnik w po]oteniu poziomym.

5.  Ponownie za]otyQ korek wlewu oleju.

Uwaga: Przy usuwaniu zutytego oleju nalety przestrzegaQ odpowiednich przepisów ochrony hrodowiska.
Zalecamy oddawanie oleju w zamkniYtym zbiorniku do punktu zbiórki zutytego oleju. Zutyty olej
silnikowy nie powinien byQ wyrzucany do odpadów lub dostaQ siY do kanalizacji, hcieków lub do
gleby.
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Uk]ad sterowania hydraulicznego

Kontrola poziomu oleju:

1. Dyszel ustawiQ pionowo.
2. WcisnPQ pa]Pk przea]PczajPcy (7) w

po]otenie do ruchu do przodu.
3. OtworzyQ wlew (17).
4. Poziom oleju musi siYgaQ górnej krawYdzi Olej

ko]a zYbatego, w razie potrzeby dolaQ olej
hydrauliczny Fuchs Renolin MR 520.

5. ZamknPQ wlew (14).

Sterowanie hydrauliczne odpowietrza siY samoczynnie.

Wibrator

Kontrola poziomu oleju:

1. UstawiQ ubijarkY wibracyjnP poziomo.
2. OtworzyQ otwór wlewowy (19).
3. Poziom oleju musi siYgaQ do poczPtku gwintu w otworze

wlewowym (19).
4. Ewentualnie dolaQ Fuchs Titan Unic 10W40 MC przez króciec

wlewowy (19) (utyQ lejka).
5. ZamknPQ otwór wlewowy (19).

Wymiana oleju:

1. OtworzyQ otwór wlewowy (40).
2. PrzechyliQ ubijarkY wibracyjnP na bok i trzymaQ przechylonP

tak d]ugo, at olej wycieknie.
3. UstawiQ ubijarkY wibracyjnP poziomo.
4. DolaQ 0,6 litra oleju Fuchs Titan Unic 10W40 MC przez króciec

wlewowy (19).
5. ZamknPQ otwór wlewowy (19) .

☛UWAGA! Nie wlewaQ oleju za duto!

Pasek klinowy wibratora

ZdjPQ os]onY pasa. OdkrYciQ hruby na kole paska klinowego silnika i zdjPQ zewnYtrzne po]ówki ko]a paska klino-
wego. WyciPgnPQ niezbYdnP ilohQ tarcz pohrednich (z regu]y wystarczy usunicie jednej tarczy). ZamontowaQ
wyciPgniYte tarcze pohrednie na zewnYtrznych stronach po]ówek kó] paska klinowego. WkrYciQ hruby i do-
ciPgaQ na zmianY przy ciPg]ym obracaniu ko]a paska klinowego silnika. W]PczyQ maszynY na krótki okres cza-
su. Ewentualnie dociPgnPQ hruby.
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Czyszczenie sitowego czerpaka paliwa

Zawór paliwa zakrYciQ, nastYpnie zdemontowaQ osadnik i pierhcie_ o przekroju ko]owym. Zdemontowane
czYhci umyQ hrodkiem czyszczPcym, dok]adnie osuszyQ i ponownie mocno zamontowaQ. Zawór paliwa
odkrYciQ i sprawdziQ, czy nie wystYpujP nieszczelnohci.

?wieca zap ]onowa

Zalecane hwiece zap]onowe: BP6ES-11, BPR6ES-11 (NGK), W20EP-U11, W20EPR-U11 (ND).
Ostrze tenie: Nie stosowaQ nigdy hwiec zap]onowej o nieprawid]owej wartohci cieplnej.
Aby zapewniQ nienagannP pracY silnika hwieca zap]onowa powinna posiadaQ w]ahciwy odstYp elektrod oraz
byQ pozbawiona hladów nagaru.

1. ?ciPgnPQ ko_cówki przewodów i wyciPgnPQ hwiecY zap]onowP za pomocP klucza do hwiec zap]onowych.
Ostrze tenie: Jeteli krótko przed tym silnik pracowa], to t]umik silnika bYdzie bardzo gorPcy. Dlatego

nalety uwataQ, aby nie dotknaQ t]umika silnika.
2. SkontrolowaQ wizualnie stan hwiecy zap]onowej. ?wiecY nalety wymieniQ na nowP, jeteli izolator hwiecy

bYdzie pYkniYty lub porysowany. Jeteli hwieca zap]onowa bYdzie dalej wykorzystywana, to nalety jP
oczyhciQ drucianP szczoteczkP.

3. ZmierzyQ szczelinomierzem odstYp miYdzy elektrodami hwiecy. OdstYp miYdzy elektrodami powinien
wynosiQ 0,7-0,8 mm. W przypadku koniecznohci skorygowaQ odstYp przez odginanie bocznej elektrody.

4. SprawdziQ, czy pierhcie_ uszczelniajPcy hwiecy zap]onowej jest w dobrym stanie technicznym. ?wiecY
zap]onowP nalety wkrYcaQ rYcznie, aby uniknPQ uszkodzenia gwintu.

5. Po wkrYceniu hwiecy nalety jP dokrYciQ kluczem do hwiec, aby uzyskaQ docihniYcie pierhcienia
uszczelniajPcego.
Uwaga: Nowa hwieca zap]onowa po wkrYceniu powinna zostaQ dokrYcona o 1/2 obrotu w celu

uzyskania docihniYcia pierhcienia uszczelniajPcego. Przy stosowaniu poprzednio utywanej
hwiecy zap]onowej do docihniYcia pierhcienia uszczelniajPcego wystarczajPce jest
dokrYcenie hwiecy o 1/8 - 1/4 obrotu.

Ostrze tenie: ?wieca zap]onowa powinna byQ dokrYcona prawid]owo, gdyt wszelkie nieprawid]owe
dokrYcenie hwiecy mote spowodowaQ jej znaczne nagrzewanie siY oraz prowadziQ do
niesprawnohci w pracy silnika.

Regulacja ga rnika

* UruchomiQ silnik i pozwoliQ, aby nagrza] siY do temperatury roboczej.
* Prawid]owe nastawienie uzyskuje siY wtedy, gdy wkrYt regulacji mieszanki zostanie wykrYcony o oko]o

2 1/4 obrotów od po]otenia dla ca]kowitego zamkniYcia.
Ostrze tenie: WkrYt regulacji mieszanki nie powinnien byQ w swym otworze zbyt mocno dokrYcany, gdyt

mote to spowodowaQ uszkodzenie wkrYtu lub jego otworu. Po uzyskaniu w]ahciwego
ustawienia wkrYtu regulacji mieszanki nalety nastawiQ zalecanP prYdkohQ biegu ja]owego za
pohrednictwem przewidzianej do tego hruby biegu ja]owego. Zalecana prYdkohQ biegu
ja]owego wynosi: 1 400 + 150 U/min.

1. WkrYt regulacji mieszanki 2. ?ruba biegu ja ]owego
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Czyszczenie filtra powietrza

Zabrudzony filtr powietrza ogranicza dop]yw powietrza do gatnika. Aby zapobiec niedomaganiom w pracy
garnika nalety regularnie czyhciQ filtr powietrza. W przypadku eksploatacji silnika w hrodowisku o dutym
zapyleniu filtr powietrza powinien byQ czYhciej oczyszczany.

OSTRZEKENIE! Do czyszczenia wk]adu filtra powietrza nie stosowaQ w tadnym wypadku benzyny lub
hrodków czyszczPcych o niskiej temperaturze zap]onu. Mote to spowodowaQ powstanie
potaru lub eksplozji.

☛ UWAGA! W tadnym wypadku nie pozwalaQ na pracY silnika bez filtra powietrza. Prowadzi to do

szybkiego zutycia silnika.

1. OdkrYciQ nakrYtki motylkowe i zdemontowaQ pokrywY filtru powietrza. WyciPgnPQ wk]ady i je rozdzieliQ.
SkontrolowaQ starannie oba wk]ady czy nie majP dziur lub pYkniYQ i przy tego rodzaju uszkodzeniach
wk]ady wymieniQ.

2. Wk]ad piankowy: wk]ad nalety umyQ w roztworze proszku do prania i ciep]ej wody, nastYpnie starannie
op]ukaQ lub wymyQ w niepalnym p]ynie czyszczPcym lub w p]ynie palnym o wysokiej temperaturze zap]onu.
Wk]ad dok]adnie osuszyQ. Wk]ad zanurzyQ do czystego oleju silnikowego i wycisnPQ nadmiar oleju. Jeteli
we wk]adzie pozostanie zbyt duto oleju, to przy pierwszym rozruchu nastYpuje dymienie silnika.

3. Wk]ad papierowy: wk]ad wielokrotnie lekko ostukaQ o twarde pod]ote, w celu wytrPcenia zebranych
zanieczyszcze_ lub przedmuchaQ filtr od strony wewnYtrznej do zewnYtrznej sprYtonym powietrzem. Nie
nalety nigdy próbowaQ wyszczotkowania zanieczyszcze_, gdyt powoduje to tylko wcihniYcie
zanieczyszcze_ we w]ókna papieru wk]adu.
Wk]ad papierowy przy bardzo dutym zabrudzeniu nalety wymieniQ.
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Za ma]a prYdko hQ posuwu wstecz

Przyczyna: - Za ma]o oleju hydraulicznego w g]owicy dyszla.
- Powietrze w uk]adzie hydraulicznym.

Zaradzenie: - DolaQ oleju, ile potrzeba.
- OdpowietrzyQ.

Za ma]a prYdko hQ posuwu w przód

Przyczyna: - Za duto oleju w g]owicy dyszla.
Zaradzenie: - SkorygowaQ poziom odpowiednio do oznakowania.

Brak posuwu wstecz

Przyczyna: - Uszkodzenie mechaniczne.
Zaradzenie: - WezwaQ serwis Wackera.

Utrata oleju hydraulicznego

Przyczyna: - Nieszczelnohci, uszkodzony wPt hydrauliczny.
Zaradzenie: - WymieniQ uszkodzone czYhci.

Zalecenie:  Po katdym demontatu odpowietrzaQ!

Silnik nie daje si Y uruchomi Q

Przyczyna: - Pusty zbiornik paliwa.
- ZamkniYty kurek benzynowy.
- Zanieczyszczony filtr powietrza.
- Defekt guzika zwarcia.
- Defekt rozrusznika.
- System ostrzegawczy poziomu oleju wy]Pczy] siY.

Zaradzenie: - Nape]niQ zbiornik.
- OtworzyQ.
- OczyhciQ.
- NaprawiQ.
- NaprawiQ.
- Uzupe]niQ olejem.
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EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DEKLARACJA ZGODNO ?CI Z PRZEPISAMI UE

Wacker Construction Equipment AG , Preußenstraße 41, 80809 München

bescheinigt, daß das Baugerät:
zahwiadcza, te urzPdzenie:

1. Art: Vibrationsplatte
Rodzaj: P]yta wibracyjna

2. Typ:
Typ:  BPU 3050A

3. Gerätetypnummer:
Numer urzPdzenia: 0008763 ...

4. absolute installierte Leistung:
bezwglYdna moc pod]Pczona: 6,6 kW

in Übereinstimmung mit Richtlinie 2000/14/EG bewertet worden ist:
zosta]o zbadane zgodnie z wytycznP 2000/14/UE:

und in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien hergestellt worden ist:
oraz zosta]o wykonane wed]ug nastYpujPcych wytycznych:

2000/14/EG
EMV - Richtlinie 89/336/EG
98/37/EG
EN 500-1
EN 500-4

..............................................

 Dr. Sick
Vorstand
ZarzPd

Bescheinigung bitte sorgfältig aufbewahren
ProszY starannie przechowywaQ niniejszP deklaracjY

Konformitätsbewer-
tungsverfahren
Procedura ustala-
nia zgodnohci z
przepisami

Bei folgender
einbezogener Prüfstelle
W nastYpujPcych
ohrodkach badawczych

Gemessener
Schallleistungspegel
Zmierzony
poziom mocy
akustycznej

Garantierter
Schallleistungspegel
Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej

Anhang VIII
Za]Pcznik VIII

VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut
Zertifizierungsstelle
Merianstraße 28
63069 Offenbach/Main

105 dB(A) 108 dB(A)
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