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1 Wstęp

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpiecznej 
eksploatacji i konserwacji urządzenia marki Wacker Neuson. Dla własnego 
bezpieczeństwa i celem zapobieżenia wypadkom należy uważnie przeczytać 
wskazówki bezpieczeństwa i zawsze ich przestrzegać.
Niniejsza instrukcja obsługi nie opisuje kompleksowych prac remontowo-
naprawczych. Prace te muszą być wykonane przez serwis firmy Wacker Neuson 
lub autoryzowany wykwalifikowany personel.

Podczas budowy urządzenia położono szczególny nacisk na bezpieczeństwo 
obsługujących. Nieprawidłowa obsługa lub konserwacja mogą jednak 
spowodować zagrożenia. Obsługę i konserwację urządzenia marki Wacker 
Neuson należy przeprowadzać zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej 
instrukcji obsługi. Zapewnia to bezawaryjną pracę i wysoką wydajność 
urządzenia.

Uszkodzone części urządzenia należy niezwłocznie wymienić!
W razie pytań dotyczących obsługi lub konserwacji prosimy zwrócić się do 
właściwego konsultanta firmy Wacker Neuson.

Wszystkie prawa zastrzeżone, szczególnie prawo do powielania i 
rozpowszechniania.
Copyright 2009 Wacker Neuson SE 

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie lub rozpowszechnianie niniejszej 
instrukcji obsługi - również jej fragmentów - dozwolone jest tylko za wyraźną, 
pisemną zgodą firmy Wacker Neuson.
Wszelkie formy powielania, rozpowszechniania lub zapisu na nośnikach danych 
bez zezwolenia firmy Wacker Neuson stanowią naruszenie obowiązującej 
ustawy o prawach autorskich i powodują podjęcie kroków sądowych. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez 
wcześniejszej zapowiedzi, które służą ulepszeniu naszych urządzeń lub 
podniesieniu standardu bezpieczeństwa.
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2 Bezpieczeństwo

2.1 Zasada

Stan techniki
Urządzenie zostało wykonane zgodnie z najnowszym stanem techniki i ogólnie 
uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Mimo to, w razie 
nieprawidłowego wykorzystania, mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia 
użytkownika lub osób trzecich oraz groźba uszkodzenia urządzenia i szkód 
w innych wartościach materialnych.

Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie może być stosowane tylko do następujących celów:

Zagęszczanie gruntu.
Zagęszczanie asfaltu.
Układanie kostki brukowej.

Urządzenie nie może być stosowane do następujących celów:
Zagęszczanie gruntu o dużej spoistości.
Zagęszczanie zamarzniętego gruntu.
Zagęszczanie twardego, nie dającego się zagęścić podłoża.
Zagęszczanie gruntu bez właściwości nośnych.

Definicja użycia zgodnego z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie 
wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz zaleceń dotyczących 
pielęgnacji i konserwacji.
Każde inne lub wykraczające poza tę definicję użycie uważa się za niezgodne 
z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej ani 
gwarancyjnej za wynikłe stąd szkody. Całe ryzyko obciąża operatora.
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Zmiany konstrukcyjne
Nie wolno wprowadzać zmian konstrukcyjnych bez pisemnej zgody producenta. 
Mogą one spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika i innych osób! 
Ponadto spowodują utratę praw z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
i gwarancyjnej producenta.
Przez zmiany konstrukcyjne rozumie się w szczególności następujące 
przypadki:

Otwarcie urządzenia i trwałe usunięcie części, pochodzących od firmy 
Wacker Neuson.
Montaż nowych części, nie pochodzących od firmy Wacker Neuson lub nie 
stanowiących równoważników części oryginalnych pod względem 
konstrukcji i jakości.
Montaż osprzętu nie pochodzącego od firmy Wacker Neuson.

Części zamienne, pochodzące od firmy Wacker Neuson można montować bez 
zastrzeżeń.
Osprzęt, oferowany do danego urządzenia przez firmę Wacker Neuson, można 
montować bez zastrzeżeń. Należy przy tym przestrzegać wskazówek 
montażowych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Warunki pracy
Niezawodna i bezpieczna praca urządzenia wymaga spełnienia następujących 
warunków:

Należyty transport, składowanie, ustawienie.
Staranna obsługa.
Staranna pielęgnacja i konserwacja.

Praca
Używaj urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem i tylko wtedy, gdy znajduje 
się w nienagannym stanie technicznym.
Używaj urządzenia, mając na uwadze bezpieczeństwo i uwzględniając 
zagrożenia a także korzystając ze wszystkich urządzeń ochronnych. Nie 
zmieniaj ani nie wyłączaj działania urządzeń zabezpieczających.
Przed przystąpieniem do pracy sprawdzaj sprawność elementów sterujących 
i urządzeń zabezpieczających.
Nie używaj urządzenia w środowisku z zagrożeniem wybuchowym.

Nadzór
Pracującego urządzenia nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru!
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Konserwacja
Nienaganne i długotrwałe działanie urządzenia wymaga regularnego 
przeprowadzania konserwacji. Zaniedbania w zakresie konserwacji wpływają 
negatywnie na bezpieczeństwo urządzenia.

Przestrzegaj ściśle zalecanych terminów konserwacji.
Nie używaj urządzenia, jeżeli wymaga ono konserwacji lub naprawy.

Usterki
W razie zakłóceń/usterek urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć 
i zabezpieczyć.
Niezwłocznie usuwaj usterki, które mogą pogorszyć stan bezpieczeństwa!
Jak najszybciej spowoduj wymianę uszkodzonych lub wadliwych części!
Dalsze informacje patrz w rozdziale Usuwanie usterek.

Części zamienne, akcesoria
Używaj wyłącznie części zamiennych firmy Wacker Neuson lub takich, które pod 
względem konstrukcji i jakości w pełni odpowiadają częściom oryginalnym.
Używaj wyłącznie akcesoriów firmy Wacker Neuson.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń powoduje wygaśnięcie wszelkiej 
odpowiedzialności cywilnej.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
W razie wymienionych niżej naruszeń firma Wacker Neuson wyklucza wszelką 
odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych i materialnych:

Zmiany konstrukcyjne.
Użycie niezgodne z przeznaczeniem.
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi.
Nieprawidłowa obsługa.
Użycie części zamiennych nie pochodzących od firmy Wacker Neuson lub 
takich, które pod względem konstrukcji i jakości nie odpowiadają w pełni 
częściom oryginalnym.
Użycie akcesoriów nie pochodzących od firmy Wacker Neuson.

Instrukcja obsługi
Instrukcję obsługi należy przechowywać stale pod ręką przy urządzeniu lub 
w miejscu jego pracy. 
W razie utraty instrukcji obsługi lub jeżeli potrzebny jest dodatkowy egzemplarz, 
prosimy o kontakt z wyznaczoną do kontaktów osobą w firmie Wacker Neuson 
lub o pobranie instrukcji z Internetu (www.wackerneuson.com).
Wydawaj instrukcję obsługi każdemu następnemu operatorowi lub kolejnemu 
właścicielowi urządzenia.
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Przepisy krajowe
Przestrzegaj także krajowych przepisów, norm i dyrektyw w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, np. postępowania z materiałami 
niebezpiecznymi, noszenia środków ochrony osobistej.
Uzupełnij instrukcję obsługi dodatkowym instrukcjami, aby uwzględnić 
zakładowe, urzędowe, narodowe lub ogólne dyrektywy w zakresie 
bezpieczeństwa.

Elementy obsługowe
Elementy obsługowe urządzenia należy utrzymywać stale w stanie suchym 
i czystym, nie zanieczyszczone olejami lub smarami.
Elementy obsługowe takie, jak np. włączniki/wyłączniki, pokrętła gazu itp. nie 
mogą być w niedozwolony sposób blokowane, manipulowane lub zmieniane.

Czyszczenie
Utrzymuj urządzenie stale w czystości i czyść je po każdym użyciu.
Nie używaj paliwa ani rozpuszczalnika. Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nie stosuj myjek wysokociśnieniowych. Przedostająca się woda może 
spowodować uszkodzenie urządzenia. W przypadku urządzeń elektrycznych 
istnieje poważne niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych 
porażeniem prądem.

Sprawdzenie pod kątem uszkodzeń
Przynajmniej raz na zmianę roboczą sprawdzaj na wyłączonym urządzeniu, czy 
nie ma widocznych od zewnątrz uszkodzeń lub braków.
Nie należy korzystać z urządzenia w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń 
lub braków.
Spowoduj niezwłoczne usunięcie uszkodzeń i braków.
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2.2 Kwalifikacje personelu obsługi

Kwalifikacje operatora
Urządzenie może być uruchamiane i obsługiwane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel techniczny. Ponadto muszą oni:

Mieć ukończone do najmniej 18 lat.
Spełniać wymagania fizyczne i umysłowe.
Być przeszkoleni w zakresie samodzielnego użytkowania urządzenia.
Być przeszkoleni w zakresie użycia urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.
Być zapoznani z wymaganymi urządzeniami zabezpieczającymi.
Posiadać uprawnienia do samodzielnego uruchamiania urządzeń 
i systemów zgodnie ze standardami bezpieczeństwa technicznego.
Być wyznaczeni przez przedsiębiorcę lub użytkownika do samodzielnego 
wykonywania pracy za pomocą urządzenia.

Nieprawidłowa obsługa
Nieprawidłowa obsługa, użycie niezgodne z przeznaczeniem lub obsługiwanie 
przez nieprzeszkolony personel zagraża zdrowiu operatora lub osób trzecich 
a także grozi uszkodzeniami urządzenia i innych wartości materialnych.

Obowiązki użytkownika
Użytkownik musi udostępnić operatorowi instrukcję obsługi i upewnić się, czy 
operator ją przeczytał i zrozumiał.

Zalecenia dotyczące pracy
Przestrzegaj następujących zaleceń:

Wykonuj pracę tylko, będąc w dobrej kondycji fizycznej.
Podczas pracy bądź skoncentrowany, zwłaszcza pod koniec dnia 
roboczego.
Nie pracuj za pomocą urządzenia, jeżeli jesteś zmęczony.
Wszystkie czynności wykonuj spokojnie, rozważnie i ostrożnie.
Nigdy nie pracuj, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. Mogą 
one pogarszać wzrok, zdolność reakcji i zdolność oceny sytuacji.
Pracuj w taki sposób, aby nie zagrażać innym.
Upewnij się, że w strefie niebezpiecznej nie znajdują się osoby postronne ani 
zwierzęta.
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2.3 Środki ochrony

Odzież robocza
Ubranie musi być odpowiednie, tzn. ściśle przylegające, ale nie przeszkadzające 
w pracy.
Generalnie przebywając na placu budowy nie noś luźnych długich włosów, 
luźnej odzieży ani biżuterii, w tym także pierścionków. Grozi to obrażeniami np. 
w razie zaczepienia lub wciągnięcia przez ruchome części urządzenia.
Noś wyłącznie trudnopalne ubrania robocze.

Indywidualne środki ochrony
Używaj następujących środków ochrony osobistej, aby uniknąć obrażeń 
i uszczerbku na zdrowiu:

Obuwie ochronne.
Rękawice robocze z mocnego materiału.
Kombinezon roboczy z mocnego materiału.
Kask ochronny.
Środki ochrony słuchu.

Środki ochrony słuchu
W przypadku tego urządzenia może dojść do przekroczenia dopuszczalnej 
w danym kraju granicy poziomu hałasu (szacowanego dla osób). Z tego powodu 
należy zakładać nauszniki ochronne. Dokładną wartość podano w rozdziale 
Dane techniczne.
Pracując z założonymi nausznikami ochronnymi bądź uważny i ostrożny, 
ponieważ tylko w ograniczony sposób będą do ciebie docierały dźwięki, np. 
krzyki, sygnały dźwiękowe.
Wacker Neuson zaleca noszenie nauszników ochronnych.

2.4 Transport

Wyłączanie urządzenia
Przed transportem urządzenia wyłącz je i odczekaj, aż ostygnie silnik.

Dyszel w pozycji transportowej
Przed transportem ustaw dyszel w pozycji transportowej. Przesuń dyszel w ten 
sposób, aż wzębienie zapadki ustanowi blokadę.

Przestrzeganie przepisów o materiałach niebezpiecznych
Przestrzegaj przepisów o materiałach niebezpiecznych dla danego środka 
transportu oraz krajowych dyrektyw bezpieczeństwa.
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Podnoszenie urządzenia
Podczas podnoszenia urządzenia należy przestrzegać następujących 
wskazówek:

Wyznacz kompetentnego hakowego do przeprowadzenia podnoszenia.
Hakowego musisz widzieć i słyszeć.
Używaj wyłącznie odpowiednich i sprawdzonych dźwignic, zawiesi oraz 
urządzeń podnośnikowych o wystarczającym udźwigu.
Używaj wyłącznie punktów zawieszenia zgodnych z niniejszą instrukcją 
obsługi.
Zamocuj urządzenie na dźwignicy w bezpieczny sposób.
Upewnij się, że w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia nie znajdują się 
osoby postronne.
Nie wchodź na urządzenie.

Przeładunek
Rampy przeładunkowe muszą charakteryzować się odpowiednią nośnością 
i statecznością.
Dopilnuj, aby nie powstało zagrożenie dla ludzi w wyniku wywrócenia lub 
ześlizgnięcia się urządzeń lub w wyniku odbicia elementów urządzenia w górę 
lub w dół.
Ustaw elementy obsługowe oraz ruchome części w pozycji transportowej.
Zabezpiecz urządzenie pasami przed przewróceniem, upadkiem lub 
zsunięciem. Do tego celu wykorzystaj punkty zawieszenia zgodne z niniejszą 
instrukcją obsługi.

Pojazd transportowy
Używaj wyłącznie przewidzianych do tego pojazdów transportowych 
o wystarczającym udźwigu oraz odpowiednich punktach mocowania.

Transportowanie urządzenia 
Zabezpiecz urządzenie na środku transportu przez wywróceniem, spadnięciem 
lub ześlizgnięciem.
Używaj wyłącznie punktów mocowania określonych w niniejszej instrukcji 
obsługi.
Przestrzegaj również krajowych przepisów, norm i dyrektyw.

Ponowne uruchomienie
Przed ponownym uruchomieniem zmontuj i zamocuj urządzenia, części, 
akcesoria i narzędzia, które zostały zdemontowane do transportu.
Postępuj zawsze zgodnie z instrukcją obsługi.
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2.5 Bezpieczeństwo pracy

Otoczenie zagrożone wybuchem
Nie używaj urządzenia w środowisku z zagrożeniem wybuchowym.

Środowisko pracy
Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się ze środowiskiem pracy. Ta 
czynność obejmuje m. in. następujące elementy:

Przeszkody w strefie roboczej i komunikacyjnej.
Nośność gruntu.
Niezbędne odgrodzenie placu budowy, w szczególności od terenu 
komunikacji publicznej.
Niezbędne zabezpieczenie ścian i stropów.
Możliwości uzyskania pomocy w razie wypadku.

Bezpieczeństwo w rejonie pracy
Pracując za pomocą urządzenia, należy zwracać uwagę na następujące 
elementy:

Przewody elektryczne lub rury w rejonie pracy.
Przewody gazowe lub wodociągowe w rejonie pracy.

Uruchamianie urządzenia
Przestrzegaj informacji dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń 
umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
Nigdy nie uruchamiaj urządzenia wymagającego konserwacji lub naprawy.
Uruchamiaj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi.

Bezpieczna postawa
Zawsze zwracaj uwagę, aby urządzenie było stabilne i nie mogło w czasie 
obsługiwania wywrócić się, stoczyć, poślizgnąć lub upaść.

Stanowisko pracy operatora zgodne z przeznaczeniem
Nie opuszczaj zgodnego z przeznaczeniem stanowiska pracy operatora 
podczas eksploatacji urządzenia.
Stanowisko pracy operatora zgodne z przeznaczeniem to stanowisko za 
dyszlem urządzenia.

Opuszczenie strefy niebezpiecznej
Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku ruchomego urządzenia lub wyrzucanych 
materiałów.
Upewnij się, że osoby postronne zachowały minimalną bezpieczną odległość 
2 m od urządzenia.
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Uwaga na ruchome części
Ręce, stopy i luźną odzież trzymaj z dala od ruchomych lub obracających się 
części urządzenia. Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń w wyniku wciągnięcia 
lub zgniecenia.

Wyłączanie urządzenia
W następujących sytuacjach wyłącz silnik:

Przed przerwą w pracy.
Gdy urządzenie nie będzie używane.

Odstaw urządzenie tak, aby nie mogło się wywrócić, spaść lub ześlizgnąć.

Miejsce przechowywania
Schłodzone urządzenie odkładaj po użyciu w odgrodzone, czyste, 
zabezpieczone przed działaniem mrozu i suche miejsce, niedostępne dla dzieci.

Nie wolno używać sprayów wspomagających rozruch zimnego silnika
Niebezpieczeństwo powstania pożaru z powodu użycia łatwopalnych sprayów 
wspomagających rozruch silnika.
Nie używać sprayów wspomagających rozruch silnika.
Spraye wspomagające rozruch silnika są skrajnie łatwopalne i mogą 
powodować przerwy w zapłonie lub uszkodzić silnik.

Obciążenie wibracyjne
Podczas intensywnej eksploatacji urządzeń prowadzonych ręcznie nie można 
całkowicie wykluczyć trwałych uszkodzeń uwarunkowanych działaniem wibracji.
Aby utrzymać obciążenie wibracyjne na możliwie niskim poziomie, należy 
przestrzegać obowiązujących regulacji prawnych oraz norm.
Informacje dotyczące obciążenia wibracyjnego tego urządzenia zawiera rozdział 
Dane techniczne.

2.6 Bezpieczeństwo podczas pracy wibratorów płytowych

Osłona paska klinowego
Nie używaj urządzenia bez osłony paska klinowego!
Nieosłonięty pasek klinowy oraz koło pasowe są niebezpieczne oraz mogą 
spowodować ciężkie obrażenia, np. w wyniku wciągnięcia lub wyrzucania 
elementów.

Niebezpieczeństwo przewrócenia 
Urządzenie należy eksploatować w sposób wykluczający niebezpieczeństwo 
spadku lub przewrócenia, np. na krawędziach i osadach.
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Nośność gruntu
Weź pod uwagę, że działanie wibracji może znacznie zredukować nośność 
zagęszczanego gruntu lub podbudowy, np. w pobliżu zboczy.

Ochrona przed przygnieceniem
Steruj urządzeniem w sposób wykluczający przygniecenie pomiędzy 
urządzeniem oraz przeszkodą. Patrz zawsze w kierunku jazdy!

Wskazówki dotyczące zagęszczania na zboczach
Zagęszczając powierzchnie pochyłe (zbocza, skarpy) należy przestrzegać 
następujących zasad:

Na zboczu zajmuj zawsze miejsce powyżej urządzenia.
Wjeżdżaj na wzniesienia wyłącznie od dołu (wzniesienie, które można bez 
problemu pokonać w górę, można bezpiecznie przejechać także w dół).
Nie stój po stronie opadowej urządzenia. Niebezpieczeństwo ciężkich 
obrażeń w wyniku zsunięcia się lub przewrócenia urządzenia.

Przekroczenie maksymalnie dopuszczalnego pochylenia 
Nie przekraczaj maksymalnie dopuszczalnego pochylenia (proszę zob. 
rozdział Dane techniczne).
W maksymalnie dopuszczalnym pochyleniu urządzenie można 
eksploatować tylko przez krótki okres czasu.

Przekroczenie tego pochylenia prowadzi do zaprzestania działania smarowania 
silnika, co w konsekwencji powoduje nieuniknione uszkodzenia ważnych części 
silnika.
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Sprawdzenie następstw wibracji
Zagęszczanie gruntu w pobliżu zabudowy może prowadzić do uszkodzeń 
budynków. Z tego powodu przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić 
potencjalne następstwa wibracji dotyczących pobliskich budynków.
W ocenie następstw wibracji należy uwzględnić w szczególności następujące 
punkty:

Obraz drgań, czułość oraz częstotliwość drgań własnych pobliskich 
budynków.
Odstęp budynków od centrum wstrząsów (= miejsca stosowania 
urządzenia).
Właściwości gruntu.

W razie potrzeby trzeba wykonać pomiary w celu ustalenia prędkości drgań.
Przestrzegaj również właściwych przepisów oraz regulacji, w szczególności DIN 
4150-3.
Ponadto podłoże musi mieć nośność wystarczającą do przyjęcia energii 
zagęszczania. W przypadku wątpliwości na potrzeby oceny zasięgnij rady 
rzeczoznawcy (ze specjalizacją mechanika gruntu).
Za szkody powstałe na budynkach firma Wacker Neuson nie odpowiada.

2.7 Bezpieczeństwo przy eksploatacji silników spalinowych

Sprawdzenie pod kątem uszkodzeń
Przynajmniej jeden raz podczas zmiany sprawdź wyłączony silnik pod kątem 
nieszczelności oraz pęknięć przewodów paliwowych, zbiornika oraz pokrywy 
zbiornika.
Nie należy korzystać z urządzenia w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń 
lub braków.
Spowoduj niezwłoczne usunięcie uszkodzeń i braków.

Niebezpieczeństwa podczas eksploatacji
Przy silnikach spalinowych niebezpieczeństwa powstają w szczególności 
w czasie ich pracy oraz podczas tankowania. 
Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 
W przeciwnym razie może dojść do zranienia i szkód rzeczowych!
Nie wolno uruchamiać silnika w pobliżu rozlanego paliwa oraz gdy wyczuwalny 
jest zapach paliwa – zagrożenie wybuchem! 

Usuń urządzenie z takich miejsc.
Natychmiast usuń rozlane paliwo!

Nie zmieniaj obrotów silnika
Nie wolno zmieniać ustawionej wstępnie ilości obrotów silnika, ponieważ może 
to doprowadzić do jego uszkodzenia.
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Zapobieganie pożarom
W bezpośrednim otoczeniu urządzenia nie wolno używać otwartego ognia ani 
palić tytoniu.
Upewnij się, że w okolicy wydechu nie znajdują się żadne odpady, takie jak 
papier, liście czy sucha trawa. Odpady te mogłyby się zapalić.

Środki ostrożności podczas tankowania
W czasie tankowania postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami 
bezpieczeństwa:

Nie tankować w pobliżu otwartego ognia.
Nie palić.
Przed zatankowaniem wyłączyć silnik i poczekać, aż maszyna ostygnie.
Tankować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nosić odporne na działanie paliwa rękawice ochronne, a przy zagrożeniu 
rozpryśnięciem nosić także okulary i ubranie ochronne.
Nie wdychać par paliwa.
Unikać kontaktu paliwa ze skórą i oczami.
Do tankowania należy wykorzystywać czyste elementy pomocnicze, np. 
lejek.
Nie rozlewać paliwa, przede wszystkim nie na gorące elementy.
Rozlane paliwo natychmiast zebrać.
Stosować prawidłowy rodzaj paliwa.
Nie mieszać paliwa z innymi cieczami.
Zbiornik napełniać wyłącznie do znacznika maksimum. Gdy brak jest 
znacznika maksimum, nie napełniać zbiornika do końca.
Po zakończeniu tankowania zamknąć należycie pokrywę zbiornika.

Eksploatacja w zamkniętych pomieszczeniach
W zamkniętych lub częściowo zamkniętych pomieszczeniach, jak np. tunele, 
sztolnie lub głębokie wykopy, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej 
wentylacji, np. silnego wentylatora odciągowego.
Niebezpieczeństwo zatrucia! Spalin nie wolno wdychać, gdyż zawierają 
trujący tlenek węgla, który może powodować utratę przytomności a nawet 
śmierć.

Ostrożnie - gorące części
Nie dotykaj gorących części, np. bloku silnika lub wydechu w czasie pracy lub 
krótko po pracy. Części te są bardzo gorące i mogą spowodować oparzenia.

Czyszczenie silnika
Schłodzony silnik należy oczyścić z zanieczyszczeń.
Nie używaj w tym celu paliwa ani rozpuszczalnika. Niebezpieczeństwo wybuchu!
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Wskazówki dotyczące silnika EPA
Ostrożnie
Urządzenie jest wyposażone w silnik z certyfikatem EPA.
Zmiana ilości obrotów ma wpływ na ważność certyfikatu EPA oraz na parametry 
emisji. Regulacje tego silnika mogą być wykonywane tylko przez specjalistę.
Bliższe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela producenta 
silnika lub firmy Wacker Neuson.

Niebezpieczeństwo zatrucia spalinami
Ostrzeżenie
Spaliny tego silnika zawierają chemikalia, co do których stanowi Kalifornia 
wiadomo, że mogą być przyczyną raka, wad wrodzonych oraz innych zaburzeń 
reprodukcyjnych.

2.8 Bezpieczeństwo przy eksploatacji urządzeń hydraulicznych

Olej hydrauliczny
Olej hydrauliczny jest szkodliwy dla zdrowia.
Podczas wykonywania czynności związanych z olejem hydraulicznym noś 
okulary ochronne i rękawice ochronne.
Unikaj bezpośredniego kontaktu oleju hydraulicznego ze skórą. Niezwłocznie 
usuwaj olej hydrauliczny ze skóry za pomocą wody z mydłem.
Uważaj, aby olej hydrauliczny nie dostał się do oczu ani do wnętrza organizmu. 
W razie dostania się oleju hydraulicznego do oczu lub do wnętrza organizmu 
niezwłocznie udaj się do lekarza.
Podczas pracy z olejem hydraulicznym nie jedz i nie pij. 
Pamiętaj o zachowaniu maksymalnej czystości. Zanieczyszczenie oleju 
hydraulicznego brudem lub wodą może doprowadzić do przyspieszonego 
zużycia lub awarii.
Utylizuj spuszczony lub rozlany olej hydrauliczny zgodnie obowiązującymi 
przepisami ochrony środowiska.

2.9 Konserwacja

Czynności konserwacyjne
Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne użytkownik może przeprowadzać 
wyłącznie w zakresie opisanym w instrukcji obsługi. Wszystkie inne zabiegi 
muszą być wykonywane przez partnera firmy Wacker Neuson.
Dalsze informacje patrz w rozdziale Konserwacja.
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Wyłączanie silnika
Przed rozpoczęciem czynności pielęgnacyjnych i konserwacyjnych wyłączyć 
silnik i poczekać, aż ostygnie.
W przypadku silników benzynowych należy wyciągnąć wtyczkę świecy 
zapłonowej.

Zdjęcie zacisków z baterii
W wypadku urządzeń z rozrusznikiem elektrycznym przed rozpoczęciem pracy 
przy podzespołach elektrycznych należy zdjąć zaciski z baterii.

Używaj wyłącznie baterii Wacker Neuson
Uszkodzone baterie należy wymienić wyłącznie na Wacker Neuson, proszę zob. 
rozdział Dane techniczne.
Tylko baterie Wacker Neuson są odporne na wibracje i dzięki temu 
przystosowane do dużych obciążeń wibracyjnych.

Praca przy bateriach
Podczas prac przy bateriach koniecznie przestrzegaj następujących zasad 
bezpieczeństwa:

Ogień, iskry oraz palenie są zabronione w zakresie prac przy bateriach.
Baterie zawierają żrące kwasy. Podczas pracy z bateriami noś 
kwasoodporne rękawice oraz okulary ochronne.
Unikaj zwarcia spowodowanego nieprawidłowym przyłączeniem lub 
mostkowaniem innymi narzędziami.
Podczas zdejmowania zacisków baterii zdejmij najpierw zacisk z bieguna 
ujemnego.
Podczas przyłączania zacisków baterii zapnij najpierw zacisk na biegunie 
dodatnim.
Po przyłączeniu zacisków na baterii zamocuj ponownie przykrycia biegunów.

Montowanie urządzeń zabezpieczających
W wypadku konieczności demontażu urządzeń zabezpieczających, 
bezpośrednio po zakończeniu prac konserwacyjnych należy je ponownie 
zamontować oraz sprawdzić.
Przykręcić na stałe odkręcone połączenia śrubowe zachowując jednocześnie 
zadane momenty dokręcające.
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Bezpieczne obchodzenie się z materiałami eksploatacyjnymi
Podczas obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi takimi, jak np. paliwa, 
oleje, smary, chłodziwa itp., należy przestrzegać następujących punktów:

Zawsze używać indywidualnych środków ochrony.
Unikać kontaktu materiałów eksploatacyjnych ze skórą lub oczami.
Nie wdychać ani nie połykać materiałów eksploatacyjnych.
W szczególności kontaktu skóry i oczu z materiałami eksploatacyjnymi. 
Niebezpieczeństwo poparzenia.
Utylizować wymienione lub rozlane materiały eksploatacyjne zgodnie 
obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Gdy dochodzi do wycieku materiałów eksploatacyjnych z urządzenia, nie 
wolno dalej używać urządzenia i należy niezwłocznie Wacker Neuson zlecić 
naprawę.
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2.10 Naklejki bezpieczeństwa oraz naklejki ze wskazówkami

Na urządzeniu umieszczone są naklejki z ważnymi wskazówkami i informacjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa. 

Wszystkie naklejki muszą być zawsze czytelne.
Brakujące lub nieczytelne naklejki należy wymieniać.
Numery artykułów do naklejek znajdują się w katalogu części zamiennych.

 

Poz. Naklejka Opis

1 Używaj następujących środków ochrony 
osobistej, aby uniknąć obrażeń 
i uszczerbku na zdrowiu:
Środki ochrony słuchu.

Przed uruchomieniem zapoznaj się 
z instrukcją obsługi.

2 Spadek urządzenia może spowodować 
ciężkie obrażenia, np. zgniecenie.

Podnoś urządzenie wyłącznie za 
zawieszenie centralne sprawdzoną 
dźwignicą oraz zawiesiem 
(bezpieczne haki ładunkowe).
Nie podnoś urządzenia na 
zawieszeniu centralnym czerpakiem 
koparki.
Nie podnoś urządzenia na 
zawieszeniu centralnym widłowym 
wózkiem podnośnikowym. 

3 Gwarantowany poziom ciśnienia 
akustycznego.

02
19

17
5

02
16

63
3
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4 Start-Stop

5 Spadek urządzenia może spowodować 
ciężkie obrażenia, np. zgniecenie.

Nie podnoś urządzenia za uchwyt 
prowadzący lub za dyszel.

6 Urządzenia z wtyczką USA OSTRZEŻENIE

Poz. Naklejka Opis

02
19

25
9

0220000

0219261

WARNING

WARNUNG

ADVERTENCIA
ADVERTISSEMENT

0219176
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Dane techniczne
1. Dane techniczne

DPU 6055He

Nr art. 0610053 0610049 0610175

Długość x szerokość x wysokość
mm:

1700 x 710 x 
1190

1700 x 860 x 
1190

1700 x 710 x 
1190

Ciężar roboczy

bez rozszerzenia bocznego (550 mm) kg:
(610 mm) kg:
(710 mm) kg:
(860 mm) kg:

455
471
478
497

460
476
483
502

Transmisja siły Z silnika napędowego przez automatyczne 
sprzęgło odśrodkowe i pasek klinowy 

bezpośrednio na wibrator

Wibrator

Drgania
min-1 (Hz): ok. 4150 (69)

Siła odśrodkowa
kN: 60

Olej Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)

Ilość oleju l: 0,75

Silnik napędowy
Jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony 

powietrzem silnik wysokoprężny z rozruchem 
elektrycznym

Pojemność skokowa cm3: 667

Moc znamionowa (*) kW: 9,3

Przy obrotach
min-1: 2650

Obroty robocze
min-1: 2880

Obroty bez obciążenia
min-1: 2950

Olej Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)

Ilość oleju l: 1,6

Paliwo Olej napędowy

Zużycie paliwa
l/h: 2,2
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(*) Odpowiada zainstalowanej mocy użytecznej wg Dyrektywy 2000/14/WE.

Pojemność zbiornika l: 7,0

Instalacja elektryczna

Akumulator Specjalny akumulator Wacker do wibratorów 
płytowych - 12 V - 55 Ah

Prądnica Alternator z regulatorem elektronicznym i 
prostownikiem

Prąd ładowania maks.
A: 26

Napięcie ładowania
V: 14

Rozrusznik Rozrusznik z zębnikiem

Napięcie stałe
V: 12

Sterowanie hydrauliczne

Olej Fuchs Renolin MR 520 

Ilość oleju l: 0,4

Poziom ciśnienia 
akustycznego na stanowisku 
operatora

LPA:
97 dB(A)

Ważona skuteczna wartość 
przyspieszenia - wyznaczona 
wg EN ISO 5349 m/s2: 7,6 

Niepewność K m/s2: 1,0

DPU 6055He
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Opis
2. Opis

2.1 Maks. dopuszczalne pochylenie
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T01005pl.fm 28

2.2 Opis działania

2.2.1 Wibracje niezbędne do zagęszczania są wytwarzane przez wibrator
(13), połączony trwale z dolną płytą (5). Wibrator (13) jest
skonstruowany jako wibrator centralny o drganiach ukierunkowanych.
Zasada ta umożliwia zmienianie kierunku drgań przez obracanie
niewyważeń (15). Dzięki temu możliwe jest płynne przechodzenie
między wibrowaniem w ruchu do przodu, w miejscu i w ruchu wstecz.
Proces ten jest sterowany hydraulicznie za pomocą uchwytu
sterującego (6) znajdującego się na głowicy dyszla (7).

 

2.2.2 Zamocowany do górnej płyty (4) silnik napędowy (1) napędza wibrator
(13). Moment obrotowy jest przenoszony siłowo przez sprzęgło
odśrodkowe (11) i pasek klinowy wibratora (12).

 2.2.3 Przy niskich obrotach silnika sprzęgło odśrodkowe (11) przerywa
przepływ siły do wibratora (13), umożliwiając prawidłowy bieg jałowy
silnika napędowego (1).

 2.2.4 Połączone ze sprzęgłem odśrodkowym (11) automatyczne koło
pasowe (10) zapewnia w czasie pracy optymalne naprężenie paska
klinowego wibratora (12) oraz odciążenie paska klinowego wibratora
(12) podczas przestawiania lub transportowania maszyny.

Ruch do przodu Praca w miejscu Ruch wstecz
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Opis
2.2.5 Ponadto automatyczne koło pasowe (10) ustawia się automatycznie

odpowiednio do zużycia na krawędziach paska klinowego, dzięki
czemu cały układ przeniesienia napędu między silnikiem (1) i
wibratorem (13) jest bezobsługowy (patrz rozdział Pasek klinowy
wibratora).

 2.2.6 Obroty silnika napędowego (1) można zdalnie płynnie zmieniać za
pomocą dźwigni gazu (8). Górna płyta (4) jest połączona z dolną płytą
(5) czterema tłumiącymi drgania amortyzatorami gumowo-metalowymi
(14). Amortyzacja ta zapobiega przenoszeniu bardzo wysokich
częstotliwości na górną płytę (4). Umożliwia to zachowanie
sprawności silnika napędowego (1) mimo dużej mocy zagęszczania.
Silnik (1) to chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny, wyposażony
w rozrusznik elektryczny (3), zasysający powietrze spalania przez
suchy filtr powietrza (9).

 2.2.7 Dla ułatwienia rozruchu (przy bardzo niskim temperaturach i przy
ręcznym rozruchu) silnik napędowy (1) jest wyposażony w automatykę
dekompresji (2). Powoduje ona, że kompresja podczas rozruchu jest
bardzo mała, po kilku obrotach zwiększa się stopniowo, a następnie
jest przełączana na pełną kompresję.
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3. Transport do miejsca pracy/Zalecenie dotyczące 
zagęszczania

Ostrzeżenie
Niewłaściwa obsługa może doprowadzić do obrażeń i poważnych strat
materialnych.
∗ Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich wskazówek

bezpieczeństwa, podanych na początku niniejszej instrukcji
obsługi, patrz rozdział Wskazówki bezpieczeństwa.

3.1 Transport do miejsca pracy

Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu paliwa!
Wyciekające paliwo może zapalić się i spowodować ciężkie
poparzenia.
∗ Urządzenie należy podnosić i transportować w pozycji pionowej.

Warunki:
∗ Do transportu wibratora płytowego należy używać tylko odpowiednich

dźwignic o wymaganym minimalnym udźwigu, patrz Dane techniczne.
∗ Na czas transportu zawsze wyłączać silnik!

Wskazówka
Przed transportem wskazane jest opróżnienie zbiornika paliwa i
całkowite zużycie paliwa znajdującego się w gaźniku. Paliwo może
rozlać się np. w razie wywrócenia się urządzenia.

∗ Dyszel ustawić w pozycji pionowej i zatrzasnąć.

Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo w razie upadku!
Spadające urządzenie może spowodować ciężkie obrażenia, np.
przez zmiażdżenie.
∗ Należy używać tylko odpowiednich i przebadanych dźwignic oraz

zawiesi (bezpiecznych haków ładunkowych) o odpowiednim
udźwigu.

∗ Urządzenie należy bezpiecznie zamocować na dźwignicy.
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Transport do miejsca pracy/Zalecenie dotyczące zagęszczania

∗ Założyć odpowiednie zawiesia do przewidzianego do tego celu
zawieszenia centralnego (16). Zawieszenie centralne znajduje się
dokładnie w środku ciężkości maszyny. W przypadkach, w których
decydującym elementem jest wysokość konstrukcyjna, można je
jednak przestawić do tyłu (18) (moment obrotowy dokręcania
= 85 Nm).

∗ Do transportu wibrator płytowy należy zamocować na powierzchni
ładunkowej pojazdu pasami, do zaczepów (17).
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3.2 Zalecenie dotyczące zagęszczania

3.2.1 Charakterystyka gruntu
Maksymalna wysokość warstwy nasypanej zależy od wielu elementów
charakterystyki gruntu, takich jak wilgotność, uziarnienie itd.
Dlatego niemożliwe jest precyzyjne podanie tej wartości.
Rada: w poszczególnych przypadkach maksymalną wysokość
warstwy nasypanej należy wyznaczać przez próby zagęszczania i
badania próbek gruntu.

3.2.2 Zagęszczanie na zboczu
Zagęszczając powierzchnie pochyłe (zbocza, skarpy) należy
przestrzegać następujących zasad:

∗ Na wzniesienia wjeżdżać zawsze od dołu (wzniesienie, które można
bez problemu pokonać w górę, można bezpiecznie przejechać także
na dół)

∗ Operatorowi nie wolno stać po stronie upadowej.
∗ Nie wolno przekraczać maksymalnego pochylenia 25°.

Przekroczenie tego pochylenia powoduje, że przestaje działać
smarowanie silnika, co w konsekwencji powoduje nieuniknione
uszkodzenia ważnych części silnika.

 

Prawidłowo ! Źle !
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Obsługa
4. Obsługa

Ostrzeżenie
Niewłaściwa obsługa może doprowadzić do obrażeń i poważnych strat
materialnych.
∗ Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich wskazówek

bezpieczeństwa, podanych na początku niniejszej instrukcji
obsługi, patrz rozdział Wskazówki bezpieczeństwa.

4.1 Rozruch

4.1.1 Warunki rozruchu:

Olej silnikowy:
Sprawdzić poziom oleju na wskaźniku prętowym (19). W razie
potrzeby dolać oleju (patrz Dane techniczne) przez króciec wlewowy
(21).

Podczas kontroli poziomu oleju maszyna musi być ustawiona poziomo
i wyłączona.

Paliwo:
Wlewając olej napędowy do króćca wlewu paliwa (20) należy
zachować maksymalną czystość. Zanieczyszczenia w paliwie mogą
spowodować zakłócenia w pracy układu wtrysku i przedwczesne
zatkanie filtra paliwa.

Podczas tankowania silnik musi być wyłączony.
Nie tankować w pobliżu otwartego płomienia lub źródeł iskier
mogących spowodować zapłon, nie palić tytoniu.
Używać tylko czystego paliwa i czystych pojemników do napełniania.
Nie rozlewać paliwa.
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4.2 Mechaniczna kontrola ciśnienia oleju

Włączenie mechanicznej kontroli ciśnienia oleju jest konieczne:

∗ podczas pierwszego napełniania lub po całkowitym zużyciu paliwa ze
zbiornika,

∗ po automatycznym wyłączeniu silnika wskutek niedostatecznego
smarowania,

∗ po rozruszaniu silnika w niskich temperaturach.

1. Wlać paliwo.

2. Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

3. W celu włączenia mechanicznej kontroli ciśnienia oleju trzymać
dźwignię ręczną "d" wciśniętą przez ok. 5 sekund.

4. Sprawdzić szczelność silnika.

5. Uruchomić silnik.

d
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Mimo tego mechanizmu kontroli ciśnienia oleju należy co 8-15 godzin
pracy kontrolować poziom oleju.

Ostrzeżenie*
Niebezpieczeństwo zatrucia spalinami!
Spaliny zawierają trujący tlenek węgla, który może powodować utratę
przytomności a nawet śmierć.
∗ Czynności konserwacyjne wykonywać na wyłączonym silniku!

* Przed rozruchem należy zawsze upewnić się, czy nikt nie przebywa
w strefie niebezpiecznej wibratora płytowego i czy w maszynie są
zamontowane wszystkie urządzenia zabezpieczające.

* Nie wolno używać sprayów wspomagających rozruch zimnego
silnika.
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4.3 Rozruch elektryczny

1. Obrócić dźwignię gazu (8) do pozycji gazu 1/2-3/4.

2. Dźwignia dekompresji (2) pozostaje w pozycji "e".

 

3. Włożyć kluczyk do stacyjki zapłonowej (25) i obrócić w prawo do
pozycji pracy (zapali się lampka kontrolna ładowania (27) zabrzmi
sygnał akustyczny). Nacisnąć przycisk rozrusznika (26) i
przytrzymać aż silnik zaskoczy.

Przed powtórzeniem próby rozruchu poczekać aż silnik zatrzyma się.

f

e
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4. Bezpośrednio po rozruchu lampka kontrolna ładowania (27) musi

zgasnąć a sygnał dźwiękowy ucichnąć. 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast
wyłączyć silnik, zlokalizować i usunąć zakłócenie.

Podczas rozpędzania się silnika zaczyna się wibracja.

Wskazówka: Nie włączać automatyki dekompresji podczas pracy silnika. 

5. Doprowadzić silnik do maksymalnych obrotów i skontrolować
wskaźnik serwisowy filtra powietrza (patrz też rozdział
Konserwacja), ew. oczyścić suchy filtr powietrza.
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4.4 Rozruch za pomocą bezpiecznej korby rozruchowej

1. Obrócić dźwignię gazu (8) do pozycji gazu 1/2-3/4.

2. Dźwignię dekompresji (2) obrócić do ogranicznika "f". W tym
położeniu słychać wyraźny odgłos zaskoczenia automatyki
dekompresji i silnik jest gotowy do pracy.

 

3. Włożyć kluczyk do stacyjki zapłonowej (25) i obrócić w prawo do
pozycji pracy (zapali się lampka kontrolna ładowania (27) zabrzmi
sygnał akustyczny).

4. Sprawdzić stan techniczny i czystość bezpiecznej korby
rozruchowej. Pęknięty uchwyt rurowy, zużyty sworzeń rozruchowy
itd. wymienić! Strefę poślizgu między bezpieczną korbą rozruchową
i tuleją prowadzącą (w kołpaku ochronnym) lekko nasmarować.

f

e



T01006pl.fm 39

Obsługa
* Ustawić bokiem do silnika.

* Uchwyt rurowy (h) zawsze chwytać obiema rękami.

 

* Bezpieczną korbę rozruchową (24) obracać najpierw powoli (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aż zaskoczy
zapadka. Następnie mocno obracać z coraz większą prędkością.
Gdy dźwignia dekompresji zaskoczy w pozycji "e" (kompresja),
musi być osiągnięta maksymalna prędkość.

Gdy silnik ruszy, wyciągnąć bezpieczną korbę rozruchową z
kołpaka ochronnego.

Połączenie siłowe między silnikiem i bezpieczną korbą rozruchową
musi być zapewnione przez mocne zablokowanie uchwytu rurowego,
wykluczające jego obracanie się i płynne obracanie korbą. W trakcie
rozruchu nie wolno pod żadnym pozorem przerywać połączenia
siłowego.
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Jeżeli w trakcie rozruchu wskutek zbyt ostrożnego obracania nastąpi
odbicie korby, wówczas ze względu na mały nacisk wsteczny uchwyt
rurowy spowoduje rozłączenie połączenia ramienia korby (g) z
końcówką rozruchową (i).

* Jeżeli po odbiciu korby silnik ruszy z przeciwnym kierunkiem obrotu
(dymienie z filtra powietrza), natychmiast puścić bezpieczną korbę
rozruchową i wyłączyć silnik.

Przed powtórzeniem próby rozruchu poczekać aż silnik zatrzyma się.

 

5. Bezpośrednio po rozruchu lampka kontrolna ładowania (27) musi
zgasnąć a sygnał dźwiękowy ucichnąć.

W razie stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości natychmiast
wyłączyć silnik, zlokalizować i usunąć zakłócenie.

Podczas rozpędzania się silnika zaczyna się wibracja.

Wskazówka: Nie włączać automatyki dekompresji podczas pracy silnika.

6. Doprowadzić silnik do maksymalnych obrotów i skontrolować
wskaźnik serwisowy filtra powietrza (patrz też rozdział
Konserwacja), ew. oczyścić suchy filtr powietrza.

 

hg

i
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4.5 Rozruch w niskich temperaturach

W temperaturach poniżej ok. -5 °C należy najpierw rozruszać silnik.

1. Dźwignię gazu (8) obrócić do pozycji pełnego gazu.

 

2. Dźwignię dekompresji ustawić w dowolnym położeniu przed
pozycją rozruchu "f".

3. Obracać silnik bezpieczną korbą rozruchową (24) (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aż silnik zacznie
wyraźnie lżej się obracać (10-20 obrotów korby).

4. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sekund kołek "d".

 

d

f

e



Obsługa

T01006pl.fm 42

5. Usunąć brud w rejonie pokrywy dozownika i zdjąć pokrywę.

 

6. Wlać do obudowy rzadkopłynny olej smarowy aż do górnej
krawędzi. Założyć pokrywę i mocno wcisnąć. Konieczne są
dokładnie dwukrotne kolejne napełnienia.

7. Dźwignię dekompresji obrócić do ogranicznika "f".

8. Natychmiast uruchomić silnik: rozrusznikiem elektrycznym lub
bezpieczną korbą rozruchową.
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4.6 Rozruch wspomagany z zewnętrznego akumulatora

4.6.1 Wymagania dla kabla rozruchowego:
∗ Przekrój kabla min. 16 mm2.
∗ Zaciski całkowicie izolowane tworzywem sztucznym.

Do wspomagania rozruchu można podłączać tylko akumulatory na
napięcie 12 V. Zastosowanie np. akumulatora z samochodu
ciężarowego na napięcie 24 V spowoduje wybuch akumulatora
uruchamianego urządzenia!
Zabrania się używania sprayów do wspomagania rozruchu!

4.6.2 Przy rozruchu wspomaganym z zewnętrznego akumulatora należy
przestrzegać następującej kolejności podłączania:

1. Czerwony kabel rozruchowy połączyć jednym zaciskiem z
biegunem plus (1) rozładowanego akumulatora.

2. Drugi zacisk czerwonego kabla rozruchowego połączyć z biegunem
plus (2) akumulatora wspomagającego.

3. Czarny kabel rozruchowy podłączyć jednym zaciskiem do bieguna
minus (3) akumulatora wspomagającego.

4. Drugi zacisk czarnego kabla rozruchowego podłączyć do masy (4)
urządzenia, np. na bloku silnika.

4.6.3 Uruchomić silnik (czas rozruchu maks. 15 sekund) i nie wyłączać.
4.6.4 Zaciski należy zdejmować w odwrotnej kolejności: najpierw zdjąć

czarny kabel rozruchowy a następnie czerwony.
 

Akumulator zasilający
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4.7 Jazda naprzód i wstecz

Obroty silnika można regulować płynnie dźwignią gazu (2) (rysunek
patrz punkt 4.4).
Do sterowania kierunkiem jazdy służy uchwyt sterujący (6).
Odpowiednio do ustawienia uchwytu sterującego (6) wibrator płytowy
wykonuje zagęszczanie w ruchu naprzód, w miejscu, lub w ruchu
wstecznym.
Wybierając pośrednie położenia uchwytu sterującego (6) można
zmieniać prędkość ruchu naprzód lub wstecz, albo zwiększać
intensywność zagęszczania w miejscu.

 

4.8 Zagęszczanie bez poszerzeń bocznych

Używając wibratora płytowego bez poszerzeń bocznych należy
wkręcić zestaw śrub (8 szt.) w przeznaczone do tego celu otwory
gwintowane w dolnej płycie, aby uniknąć uszkodzenia gwintów.

 

Ruch do przodu Praca w miejscu Ruch wstecz
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4.9 Wyłączanie

Nie wolno wyłączać silnika za pomocą automatyki dekompresji (2),
ponieważ spowoduje to uszkodzenie napędu zaworów i zespołu
dekompresji.

1. Cofnąć do oporu dźwignię gazu (8).

 

2. Po zatrzymaniu silnika obrócić kluczyk do pozycji Stop i wyjąć ze
stacyjki. Zgaśnie lampka kontrolna (27) i ucichnie sygnał
akustyczny.
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5. Konserwacja

Ostrzeżenie*
Niebezpieczeństwo zatrucia spalinami!
Spaliny zawierają trujący tlenek węgla, który może powodować utratę
przytomności a nawet śmierć.
∗ Czynności konserwacyjne wykonywać na wyłączonym silniku!

5.1 Plan konserwacji

Część Czynności konserwacyjne Cykle konserwacji

Silnik napędowy Pierwsza wymiana oleju i filtra oleju. 25 godz. po pierwszym 
uruchomieniu

Maszyna kpl. Kontrola wzrokowa pod kątem kompletności i 
uszkodzeń.

CodziennieFiltr powietrza Skontrolować rejon zasysania powietrza spalania 
i wskaźnik serwisowy filtra powietrza.

Silnik napędowy Sprawdzić poziom oleju - w razie potrzeby dolać.

Ustawienie 
wysokości dyszla, 
blokada 
transportowa

Przesmarować.
Raz na tydzień

Zbiornik paliwa Sprawdzić odwadniacz.

Pasek klinowy Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić pasek 
klinowy.

Raz na miesiąc
Rama ochronna

Sprawdzić, czy śruby mocujące nie są 
poluzowane.Zawieszenie 

centralne

Głowica dyszla Sprawdzić poziom oleju - w razie potrzeby dolać.

Wibrator Wymiana oleju.
Co 250 godz. lub nie 
rzadziej niż raz na pół 
roku

Silnik napędowy

Wymiana oleju, wymienić filtr oleju.
Żebra chłodzące utrzymywać w czystości i 
czyścić do sucha.
Sprawdzić wszystkie dostępne połączenia 
śrubowe.

Co 250 godz.

Akumulator Sprawdzić poziom elektrolitu, w razie potrzeby 
dolać wody destylowanej.
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Konserwacja

 
5.2 Olej silnikowy i filtr oleju

5.2.1 Kontrola poziomu oleju:
∗ Usunąć brud z okolic prętowego wskaźnika poziomu oleju. Sprawdzić

poziom oleju na wskaźniku prętowym.
Podczas kontroli poziomu oleju maszyna musi być ustawiona poziomo
i wyłączona.

∗ Jeżeli oleju jest za mało (patrz Dane techniczne), dolać przez króciec
wlewowy.

∗ Nie wlewać więcej niż do kreski Max na wskaźniku prętowym!
 

5.2.2 Wymiana oleju i filtra oleju:

Wskazówka
Dla zabezpieczenia gruntu (ochrona środowiska) powierzchnię
roboczą należy wyłożyć folią nie przepuszczającą wody.

1. Zdemontować przednią blachę.

Filtr paliwa Wymienić filtr.
Co 500 godz.

Filtr powietrza Wymienić wkład filtra.

Dysza wtryskowa Oczyścić, w razie potrzeby wyregulować, 
naprawić lub wymienić. Co 1500 godz.

Wtryskiwacz Oczyścić, wyregulować, w razie potrzeby 
naprawić. Co 3000 godz.

Część Czynności konserwacyjne Cykle konserwacji
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2. Uruchomić silnik i poczekać aż się rozgrzeje.

3. Zdemontować wąż oleju z uchwytu (rozwartość klucza 19) i
zawiesić go nad naczyniem do zebrania oleju.

Niebezpieczeństwo poparzenia gorącym olejem
Zebrać zużyty olej i poddać utylizacji zgodnie z przepisami
ustawowymi.

4. Poczekać aż ścieknie cały olej, w razie potrzeby unieść trochę tył
maszyny.

5. Wymienić filtr oleju.

 

6. Delikatnie oczyścić wkład sitkowy, aby nie pogiąć siatki drucianej. 

Wytrzeć lub przedmuchać sprężonym powietrzem korek
gwintowany.

Zwrócić uwagę na oznaczenie "TOP" na filtrze oleju!

7. Sprawdzić stan o-ringu "k" i w razie potrzeby wymienić.

8. Gwint i o-ring korka gwintowanego zwilżyć smarem.

9. Zamontować wąż oleju na uchwycie.

10.Wlać olej silnikowy do kreski Max na wskaźniku prętowym poziomu
oleju.

11.Po krótkim ruchu próbnym ponownie skontrolować poziom oleju i w
razie potrzeby dolać.

12. Sprawdzić szczelność korka gwintowanego na obudowie filtra
oleju.

13. Zamontować z powrotem przednią blachę.

k
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5.3 Filtr powietrza

5.3.1 Sprawdzenie filtra powietrza:

∗ Sprawdzić, czy w otworach wlotowych powietrza nie ma większych
zanieczyszczeń, np. liści, grubych osadów kurzu itd., w razie potrzeby
oczyścić.

∗ Sprawdzić drożność otworu wylotowego kurzu (l) na wstępnym
separatorze cyklonowym, w razie potrzeby oczyścić.

∗ Wskaźnik serwisowy filtra powietrza: Na chwilę rozpędzić silnik do
maksymalnych obrotów. 
Jeżeli przy tej operacji mieszek gumowy ściągnie się, zasłaniając
zielone pole (m), oznacza to, że układ filtra powietrza wymaga
konserwacji. W warunkach silnego zapylenia należy codziennie
sprawdzać mieszek gumowy.

 

Wskazówka
W niekorzystnym, suchym i zapylonym otoczeniu filtr powietrza należy
czyścić codziennie. 
Nie czyścić sprężonym powietrzem.

5.3.2 Konserwacja filtra powietrza:

1. Poluzować nakrętkę skrzydełkową (o) i ostrożnie zdjąć razem z
pokrywką (p). Obrócenie pokrywki (p) o 90° w prawo ułatwia
zdjęcie.

2. Ostrożnie wyjąć wkład filtra (r).

3. Sprawdzić stan i czystość płytki zaworowej (u).

l

m
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4. Suche zanieczyszczenia można usunąć przez opukanie wkładu
filtra.

Wkładu filtra nie przedmuchiwać sprężonym powietrzem ze względu
na niebezpieczeństwo uszkodzenia.

Wskazówka: Trzymając skośnie pod światło lub prześwietlając
lampą, sprawdzić, czy wkład nie jest popękany lub w inny sposób
uszkodzony.
Najmniejsze uszkodzenie w rejonie bibuły filtracyjnej (s) lub
przylgni (t) wyklucza możliwość ponownego użycia wkładu filtra.

5. W razie potrzeby wymieniać wkład filtra powietrza wg planu
konserwacji.

6. Składać w odwrotnej kolejności.

 

Ostrożnie
Eksploatacja silnika bez filtra powietrza grozi szybszym zużyciem
silnika.
∗ Nie uruchamiać silnika bez założonego filtra powietrza.

po r

s

t

u
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5.4 Układ paliwowy

Podczas wykonywania prac na układzie paliwowym należy unikać
otwartego ognia i nie palić!

5.4.1 Sprawdzenie odwadniacza:

∗ Śrubę z łbem sześciokątnym "v" poluzować o ok. 2-3 obrotów.
∗ Wyciekające krople zebrać do przezroczystego pojemnika. Ponieważ

woda ma większy ciężar właściwy niż olej napędowy, najpierw
wypłynie woda a potem paliwo. Można to poznać po wyraźnej linii
podziału.

∗ Gdy będzie wyciekać już tylko paliwo, można z powrotem dokręcić
śrubę z łbem sześciokątnym "v".

 

v

x

w
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5.4.2 Wymiana filtra paliwa:

∗ Podstawić pod filtr odpowiednie naczynie, aby zebrać wypływające
paliwo.

∗ Odciąć przewód paliwowy.
∗ Zdjąć przewód paliwowy "w" z obu stron z filtra paliwa "x" i założyć

nowy filtr.

Ważne:
Zwracać uwagę na zachowanie czystości, aby brud nie dostał się do
przewodu paliwowego!

∗ Zasadniczo wymienić filtr paliwa. Zwrócić uwagę na kierunek
przepływu - wskazany strzałkami.

∗ Odblokować przewód paliwowy.
∗ Po krótkim ruchu próbnym sprawdzić szczelność filtra paliwa i

przewodów.
 

5.4.3 Sprawdzenie połączeń śrubowych:

Sprawdzić stan i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych
dostępnych w ramach wykonywanych czynności konserwacyjnych.

Nie dokręcać zamocowania głowicy cylindrowej!
Śruby regulacyjne na regulatorze obrotów i układzie wtryskowym są
zabezpieczone lakierem i nie mogą być dokręcane ani przestawiane.
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5.5 Akumulator

5.5.1 Sprawdzenie poziomu elektrolitu:

1. Zdjąć pokrywkę akumulatora.

2. Sprawdzić poziom elektrolitu, w razie potrzeby dolać wody
destylowanej.

3. Zamocować pokrywkę akumulatora.

Przed założeniem pokrywki akumulatora upewnić się, czy jest na
miejscu osłona bieguna plusowego! Sprawdzić, czy przewód
odgazowujący jest ułożony bez załamań!

Chronić dłonie i oczy przed kontaktem z kwasem!

Wskazówka: Uszkodzony akumulator wymieniać tylko na oryginalny
akumulator Wacker. Standardowe akumulatory nie nadają się do pracy w
warunkach wysokich obciążeń wibracyjnych.

4. Wymieniając akumulator, przestrzegać następujących zasad:

* Demontaż: Najpierw zdjąć zacisk minusowy a następnie plusowy.

* Montaż: Najpierw podłączyć biegun plusowy a następnie
minusowy.

Rozruch wspomagany z zewnętrznego akumulatora patrz rozdział
Obsługa.
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5.6 Sterowanie hydrauliczne

5.6.1 Sprawdzenie poziomu oleju

1. Ustawić dyszel w pozycji pionowej.

2. Otworzyć otwór wlewu (1).

3. Poziom oleju musi sięgać do kreski (a), w razie potrzeby dolać oleju
hydraulicznego (patrz Dane techniczne).

4. Zamknąć otwór wlewu.

5.6.2 Odpowietrzanie sterowania hydraulicznego

1. Zdjąć fartuch (4) odkręcając śruby (3).

2. Ustawić dyszel w pozycji poziomej, uchwyt sterujący (2) cofnąć do
oporu, otworzyć otwór wlewu.

3. Poluzować śrubę drążoną (5).

4. Uchwyt sterujący popychać powoli w kierunku ruchu naprzód, aż ze
śruby drążonej zacznie wypływać olej hydrauliczny bez
pęcherzyków powietrza.

5. Dokręcić śrubę drążoną, zamontować fartuch.

6. W razie potrzeby dolać oleju hydraulicznego, zamknąć otwór
wlewu.
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5.7 Wibrator

5.7.1 Kontrola poziomu oleju:

1. Ustawić wibrator płytowy w pozycji poziomej.

2. Otworzyć otwór wlewu (40).

3. Poziom oleju musi sięgać do początku gwintu w otworze wlewowym
(40).

4. W razie potrzeby wlać olej (patrz Dane techniczne) przez otwór
wlewowy (40) (przez lejek).

5. Zamknąć otwór wlewu (40) (moment dokręcania = 100 Nm).

 

Olej
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5.7.2 Wymiana oleju:

1. W razie potrzeby zdemontować poszerzenie boczne.

2. Otworzyć otwór wlewu (40).

Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo w wywrócenia.
Wywracające się urządzenie może spowodować ciężkie obrażenia,
np. przez zmiażdżenie. Należy używać tylko odpowiednich i
przebadanych dźwignic oraz zawiesi o odpowiednim udźwigu.
Odstawić urządzenie tak, aby zapewniona była jego stateczność.

3. Przechylić wibrator płytowy i trzymać w tej pozycji dopóki olej nie
wypłynie.

4. Ustawić wibrator płytowy w pozycji poziomej.

Wskazówka

Unikać rozlewania oleju. Rozlany olej natychmiast zebrać.

5. Wlać olej przez otwór wlewowy (40) (patrz Dane techniczne).

6. Zamknąć otwór wlewu (40) (moment dokręcania = 100 Nm).

7. W razie potrzeby zamontować poszerzenie boczne.

Nie wlewać za dużo oleju!
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5.8 Pasek klinowy wibratora

Dzięki zastosowaniu automatycznego sprzęgła odśrodkowego
regulacja naprężenia paska klinowego jest zbędna.

 
Gdy szerokość paska klinowego spadnie poniżej 15,5 mm, pasek
klinowy należy wymienić.

5.8.1 Wymiana paska klinowego wibratora:

1. Zdemontować osłonę paska (41).

2. Poluzować śrubę (42).

3. Zdjąć grzybek (43), sprężyny talerzowe (44), uszczelkę (45) i
przedni segment koła pasowego (10).

4. Wymienić pasek klinowy wibratora (12).

5. Złożyć części w odwrotnej kolejności. Zwrócić uwagę, aby kolorowy
znacznik na kołku pokrywał się ze znacznikiem na kole pasowym
(10).

Nie oliwić ani nie smarować części sprzęgła (grozi zniszczeniem
tulejek grafitowych).
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6. Usterka

6.1 Za mała prędkość ruchu naprzód

 

6.2 Za mała prędkość ruchu wstecz

 

6.3 Brak ruchu wstecznego

 

6.4 Ubytki oleju hydraulicznego

Przyczyna Usuwanie

Za mało oleju hydraulicznego w 
głowicy dyszla. Wlać olej hydrauliczny.

Powietrze w sterowaniu 
hydraulicznym. Odpowietrzyć.

Przyczyna Usuwanie

Za dużo oleju hydraulicznego w 
głowicy dyszla.

Skorygować poziom oleju wg 
znacznika.

Przyczyna Usuwanie

Usterka mechaniczna. Skontaktować się z serwisem firmy 
Wacker Neuson.

Przyczyna Usuwanie

Nieszczelności, uszkodzony wąż 
hydrauliczny.

Skontaktować się z serwisem firmy
Wacker Neuson.
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6.5 Nie gaśnie lampka kontrolna ładowania i/lub nie cichnie sygnał
akustyczny

 

6.6 Silnik nie daje się uruchomić

 

Przyczyna Usuwanie

Uszkodzona prądnica. Skontaktować się z serwisem firmy 
Wacker Neuson.

Uszkodzony regulator. Wymienić regulator.

Przyczyna Usuwanie

Uszkodzona stacyjka zapłonowa.

Wymienić uszkodzone części.Uszkodzony rozrusznik.

Uszkodzony przycisk rozrusznika.

Rozładowany akumulator. Naładować akumulator.

Brak oleju.
Wlać olej i jeden raz nacisnąć 
dźwignię zaworu na obudowie filtra 
oleju.
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www.wackerneuson.com

Deklaracja zgodności WE

Producent
Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41, 80809 München

Produktu

Procedura oceny zgodności wg 2000/14/WE, załącznik VIII, 2005/88/WE w następującej 
jednostce badawczej:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Merianstraße 28, 63069 Offenbach/Main
Dyrektywy i normy

Niniejszym oświadczamy, że produkt jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami i 
wymogami następujących dyrektyw i norm:
98/37/WE, od 29.12.2009: 2006/42/WE,
2000/14/WE, 2005/88/WE

Pełnomocnik ds. dokumentacji technicznej: Axel Häret
Monachium, 06.08.2009

Typ DPU 6055H

Rodzaj produktu Wibrator płytowy

Nr art. 0610049, 0610050, 
0610053, 0610175

Zainstalowana moc 
użyteczna

kW 9,3

Zmierzony poziom 
ciśnienia 
akustycznego

dB(A) 108

Gwarantowany 
poziom ciśnienia 
akustycznego

dB(A) 109

Dr. Michael Fischer
Dyrektor Działu Badawczo-konstrukcyjnego

Franz Beierlein
Kierownik Działu Zarządzania 








