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1. Wst�p
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i opisy czynności
potrzebne do bezpiecznej obsługi i konserwacji tego modelu
maszyny firmy Wacker. Dla własnego bezpieczeństwa i unikni�cia
obrażeń cielesnych należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać i
stosować si� do wskazówek na temat bezpieczeństwa
przedstawionych w tej instrukcji.

Ta instrukcja lub jej kopia powinny być stale przechowane przy
maszynie.  W razie zagubienia instrukcji lub konieczności zdobycia
dodatkowego jej egzemplarza należy skontaktować si� z Wacker
Corporation.  Niniejsza maszyna skonstruowana została z trosk� o
bezpieczeństwo użytkownika, jednakże może ona stanowić
zagrożenie przy nieprawidłowej obsłudze lub serwisie.  Należy ściśle
stosować si� do wskazówek dotycz�cych obsługi!  Pytania na temat
obsługi i  serwisowania tej maszyny należy kierować do firmy Wacker
Corporation.

Informacje zawarte w tej instrukcji s� oparte na właściwościach
maszyny b�d�cej w produkcji w czasie publikacji.  Wacker
Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej cz�ści tych
informacji bez powiadomienia. 

Wszystkie prawa zastrzeżone, szczególnie prawa autorskie i
dystrybucji.

Copyright 2007 Wacker Corporation.

Żadna cz�ść tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej
formie i żadnymi metodami, elektronicznymi lub mechanicznymi, w
tym poprzez fotokopiowanie, bez wyraźnej pisemnej zgody Wacker
Corporation. 

Wszelkie powielanie i dystrybucja bez upoważnienia ze strony
Wacker Corporation stanowi� naruszenie obowi�zuj�cych praw
autorskich i b�d� ścigane prawnie.  Niniejszym zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzania technicznych modyfikacji, również bez
odpowiedniego powiadomienia, których celem jest ulepszenie
produkowanych przez nas maszyn lub bezpieczeństwo ich
użytkowania. 
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2. Przepisy bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera symbole BHP:
NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, UWAGA, UWAGA i
WSKAZÓWKA, do których należy stosować si�, aby unikn�ć obrażeń
cielesnych, uszkodzeń maszyny lub niewłaściwej konserwacji.

Jest to symbol ostrzegawczy BHP. Ukazywany jest, by zwrócić
uwag� na możliwość wyst�pienia obrażeń cielesnych.  Należy
przestrzegać wszystkich zaleceń BHP znajduj�cych si� pod tym
symbolem, aby unikn�ć możliwości zranienia si� lub śmierci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza sytuacj� bezpośredniego
zagrożenia, która — w przypadku niezapobieżenia jej — może
spowodować śmierć lub poważnie obrażenia.

OSTRZEŻENIE oznacza sytuacj� zagrożenia, która — w przypadku
niezapobieżenia jej — może spowodować śmierć lub poważnie
obrażenia.

ZWRACANIE UWAGI oznacza sytuacj� zagrożenia, która — w
przypadku niezapobieżenia jej — może spowodować drobne lub
lekkie obrażenia.

UWAGA: używane bez symbolu alarmu bezpieczeństwa,
oznaczenie UWAGA oznacza sytuacj� zagrożenia, która — w
przypadku niezapobieżenia jej — może spowodować straty
materialne.

Wskazówka:  Zawiera dodatkowe informacje, ważne z punktu
widzenia procedury.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

ZWRACANIE
UWAGI
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2.1 Bezpieczeństwo obsługi 

Do bezpiecznej obsługi maszyny konieczna jest jej znajomość i
właściwe przeszkolenie. Maszyny obsługiwane w niewłaściwy
sposób lub przez osoby bez przeszkolenia mog� być niebezpieczne.
Należy przeczytać instrukcj� obsługi i zapoznać si� z
rozmieszczeniem i prawidłowym zastosowaniem wszystkich
przyrz�dów i urz�dzeń sterowniczych. Zanim dopuści si� do obsługi
maszyny niedoświadczonego pracownika, powinien on zostać
przeszkolony przez osob� znaj�c� t� maszyn�. 

2.1.1 NIGDY  nie używaj ubijaka do czynności, do których nie jest
przeznaczony.

2.1.2 ZABRANIA SI� obsługi niniejszego urz�dzenia przez osoby, które nie
przeszły odpowiedniego szkolenia. Osoby obsługuj�ce niniejsze
urz�dzenie musz� zapoznać si� z odnośnymi elementami ryzyka i
zagrożeniami.

2.1.3 ZABRANIA SI� dotykania silnika lub tłumika, gdy silnik jest wł�czony
oraz bezpośrednio po jego wył�czeniu. Te miejsca nagrzewaj� si� i
stwarzaj� ryzyko poparzenia.

2.1.4 ZABRANIA SI� używania akcesoriów lub przyrz�dów, które nie s�
zalecane przez Wacker. Ich użycie może spowodować uszkodzenie
sprz�tu oraz obrażenia ciała u użytkownika.

2.1.5 ZABRANIA SI� pozostawienia pracuj�cej maszyny bez nadzoru.

2.1.6 NIGDY nie przerabiaj we własnym zakresie ani nie odł�czaj fukcji
elementów steruj�cych.

2.1.7 NIGDY nie używaj dławika do zatrzymania silnika.

2.1.8 NIGDY nie używaj  maszyny w miejscach, gdzie wyst�puje
niebezpieczeństwo wybuchu. 

2.1.9 Należy ZAWSZE przeczytać, zrozumieć i stosować si� do procedur
opisanych w Instrukcji Obsługi przed uruchomieniem maszyny.

2.1.10 ZAWSZE b�dż pweny, że inne osoby podczas pracy ubijaka
znajaduj� si� w bezpicznej odległości. W razie wejścia kogoś na
obszar pracy ubijak natychmiast należy wył�czyć.

2.1.11 ZAWSZE upewnij si� czy obsługuj�cy zaznajomił si� z odpowiednimi
środkami ostrożności i technik� obsługi przed rozpocz�ciem
używania maszyny.

2.1.12 Podczas obsługi urz�dzeń należy ZAWSZE nosić odzież ochronn�
dostosowan� do miejsca pracy. 

2.1.13 Na przykład, okulary ochronne ochroni� oczy przed urazem
spowodowanym odpryskami.

2.1.14 ZAWSZE trzymać r�ce, nogi i luźn� odzież z dala od ruchomych
cz�ści maszyny.

OSTRZEŻENIE
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2.1.15 ZAWSZE stosuj zdrowy rozs�dek i rozwag� przy obsłudze ubijaka.

2.1.16 ZAWSZE si� upewnij, że ubijak nie przewróci si�, nie przetoczy, nie
ześlizgnie ani nie upadnie gdy nie jest użytkowany.

2.1.17 ZAWSZE WYŁCZAJ silnik gdy ubijak nie pracuje.

2.1.18 ZAWSZE  tak prowadź  ubijak, aby osoba obsługuj�ca go nie została
wciśni�ta pomi�dzy ubijak a przedmioty umocowane na stałe.
Szczególn� ostrożność należy zachować na nierównym terenie i przy
ubijaniu grubego materiału. Przy pracy w takich warunkach
obsługuj�cy maszyn� musi upewnić si�, że stoi na solidnym podłożu.

2.1.19 ZAWSZE  tak prowadź ubijak przy pracy w pobliżu wyłomów, dołów,
hałd, rowów i platform, by unikn�ć   niebezpieczeństwa
przewrócenia go lub wpadni�cia do środka.

2.1.20 Nieużywane urz�dzenia należy ZAWSZE przechowywać w
odpowiednim miejscu. Urz�dzenia należy przechowywać w miejscu
czystym i suchym, niedost�pnym dla dzieci.

2.1.21 ZAWSZE zamykaj zawór odcinaj�cy paliwo od silnika urz�dzenia (w
silnikach wyposażonych w taki zawór), gdy nie jest ono używane.

2.1.22 Podczas eksploatacji urz�dzenia wszystkie zabezpieczenia i osłony
musz� ZAWSZE znajdować si� na swoich miejscach i w stanie
gotowości do pracy. NIE WOLNO modyfikować lub usuwać
zabezpieczeń. NIE WOLNO używać urz�dzenia, jeżeli brakuje
dowolnego zabezpieczenia lub osłony albo jeżeli nie działaj� one
poprawnie.
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2.2 Zasady bezpiecznej obsługi silnika spalinowego

Silniki spalinowe s� źródłem szczególnych zagrożeń podczas
obsługi i uzupełniania paliwa. Należy przeczytać i przestrzegać
instrukcji ostrzegawczych zawartych w instrukcji obsługi silnika oraz
poniższych wskazówek bezpieczeństwa. Niezastosowanie si� do
ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa może spowodować
poważne obrażenia ciała lub śmierć.

2.2.1 ZABRANIA SI� palenia tytoniu podczas obsługi maszyny.

2.2.2 ZABRANIA SI� palenia tytoniu podczas dolewania paliwa.

2.2.3 ZABRANIA SI� dolewania paliwa do gor�cego lub pracuj�cego
silnika.

2.2.4 ZABRANIA SI� dolewania paliwa do silnika w pobliżu otwartego
płomienia.

2.2.5 Uważać, aby NIE ROZLAĆ paliwa podczas dolewania paliwa do
silnika.

2.2.6 ZABRANIA SI� uruchamiania silnika w pobliżu otwartego płomienia.

2.2.7 NIE URUCHAMIAĆ maszyny w pomieszczeniach zamkni�tych lub na
obszarze cz�ściowo zakrytym, takim jak gł�boki wykop, bez
zapewnienia odpowiedniej wentylacji przy użyciu wentylatorów
wyci�gów lub w�ży. Gazy spalinowe z silnika zawieraj� truj�cy tlenek
w�gla, którego inhalacja może spowodować utrat� przytomności i
śmierć.

2.2.8 ZAWSZE napełniaj zbiornik paliwa w pomieszczeniu z dobr�
wentylacj�.

2.2.9 ZAWSZE pami�taj o zakr�ceniu korka zbiornika po nalaniu paliwa.

2.2.10 ZAWSZE sprawdź przed uruchomieniem silnika, czy  zbiornik paliwa,
korek zbiornika paliwa oraz przewody paliwowe s� szczelne i nie maj�
p�kni�ć. Nie wolno  obsługiwać maszyny kiedy wyst�puj� przecieki
paliwa albo luzy korka lub przewodów  paliwa.

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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2.3 Zasady bezpiecznej konserwacji 

Niewłaściwie zabezpieczony sprz�t może stanowić zagrożenie
bezpieczeństwa! Aby urz�dzenia pracowały bezpiecznie i sprawnie
przez dłuższy czas, należy przeprowadzać okresow� konserwacj� i
wykonywać niezb�dne naprawy. 

2.3.1 ZABRANIA SI� czyszczenia lub serwisowania pracuj�cej maszyny.
Cz�ści obracaj�ce si� mog� spowodować poważne obrażenia.

2.3.2 NIE NALEŻY uruchamiać ubijaka bez zainstalowanego filtra
powietrza.

2.3.3 NIE NALEŻY usuwać elementu papierowego filtra powietrza, filtra
wst�pnego ani obudowy filtra powietrza podczas pracy ubijaka

2.3.4 NIGDY nie zmieniaj ustawienia silnika na inne obroty niż podane w
Danych Technicznych.

2.3.5 ZABRANIA SI� wszelkich prób uruchomienia zalanego silnika
benzynowego z wyj�tym korpusem świecy zapłonowej. Paliwo
znajduj�ce si� w cylindrze wytryśnie przez otwór korpusu świecy
zapłonowej.

2.3.6 ZABRANIA SI� prób wykrycia iskry w silniku benzynowym, gdy silnik
jest zalany lub wyczuwalny jest zapach benzyny. Przypadkowa iskra
mogłaby zapalić opary.

2.3.7 NIE używaj benzyny ani innego rodzaju paliw lub łatwopalnych
rozpuszczalników do czyszczenia cz�ści urz�dzenia, szczególnie w
pomieszczeniach zamkni�tych. Może dojść do nagromadzenia si�
oparów paliw lub rozpuszczalników i wytworzenia mieszanki
wybuchowej.

2.3.8 ZAWSZE po wykonaniu naprawy czy pracy konserwacyjnej zamontuj
z powrotem urz�dzenia zabezpieczaj�ce lub osłony.

2.3.9 ZAWSZE usuwaj odpadki i zanieczyszczenia z okolic tłumika, by
zmniejszyć zagrożenie przypadkowym pożarem.

2.3.10 ZAWSZE wykonywać Konserwacj� Okresow� zgodnie z zaleceniami
Instrukcji Obsługi.

2.3.11 ZAWSZE usuwaj zanieczyszczenia z żeber chłodz�cych.

2.3.12 ZAWSZE wymienić zużyte lub uszkodzone elementy na cz�ści
zapasowe zaprojektowane i zalecane przez Wacker Corporation.

2.3.13 ZAWSZE odł�czyć korpus świecy zapłonowej przed przyst�pieniem
do serwisowania silnika benzynowego, aby zapobiec
przypadkowemu rozruchowi.

2.3.14 ZAWSZE utrzymuj maszyn� w czystości, a naklejki czytelne. Wymień
wszystkie brakuj�ce lub trudne do odczytania naklejki. Naklejki
dostarczaj� ważnych instrukcji obsługi i ostrzegaj� przed
zagrożeniami i niebezpieczeństwami.

   

OSTRZEŻENIE
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2.4 Położenie napisów ostrzegawczych
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2.5 Oznakowanie BHP i informacyjne

Wacker umieszcza w stosowanych miejscach maszyny
mi�dzynarodowe oznakowania graficzne. Znaki te opisane s�
poniżej:

Znak graficzny Znaczenie

Te wyciśni�ty na pokrywie znak zawiera ważne 
wskazówki dotycz�ce BHP i obsługi. Jeżeli te 
symbole stan� si� nieczytelne, to należy 
wymienić cał� pokryw�. Przy zamówieniu 
należy podać numer cz�ści z listy cz�ści zami�
ennych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
Silnik wydziela tlenek w�gla; należy obsługi�
wać tylko w miejscach z odpowiedni� wenty�
lacj�.

Przed uruchomieniem urz�dzenia przeczytaj 
instrukcj� obsługi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Żadnych iskier, płomieni lub płon�cych przed�
miotów w okolicach zbiornika paliwa.

Przed zatankowaniem wył�cz silnik.
12
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UWAGA!
Stosuj wył�cznie czyst�, przefiltrowan� ben�
zyn�.

OSTRZEŻENIE!
Aby zapobiec utracie słuchu, podczas pracy z 
urz�dzeniem należy nosić ochronniki słuchu.

OSTRZEZENIE! 
Gor�ca powierzchnia! Umieść osłon�!

OSTRZEŻENIE!
Spr�żyny s� ściśni�te. Wolno zdejmuj 
pokryw�, aby zapobiec gwałtownemu wyr�
zuceniu spr�żyn. Uderzenie pokryw� wypch�
ni�t� przez ściśni�te spr�żyny może 
spowodować poważne obrażenia.

Benzyna.

Zbiornik paliwa silnika.

Znak graficzny Znaczenie
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Gwarantowany poziom hałasu urz�dzenia w 
dB(A).

Tabliczka znamionowa określaj�ca typ, nr 
handlowy, nr wersji i nr fabryczny jest 
doł�czona do każdej maszyny. Prosimy o 
zarejestrowanie wszystkich w/w danych z 
tabliczki aby były one dost�pne w razie 
zniszczenia lub zgubienia tabliczki znamion�
owej. Zamawiaj�c cz�ści zamienne lub 
zadaj�c pytania dotycz�ce serwisu, b�dziecie 
Państwo zawsze pytani o typ, nr handlowy, nr 
wersji i nr fabryczny maszyny.

Niniejsza maszyna może być przedmiotem 
jednego lub wi�cej patentów.

Znak graficzny Znaczenie
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2.6 Oznakowanie dotycz	ce obsługi

Wacker umieszcza w stosowanych miejscach maszyny
mi�dzynarodowe oznakowania graficzne. Znaki te opisane s�
poniżej:

Znak graficzny Znaczenie

Ustaw dźwigni� ssania w położeniu zamkni��
tym

Ustaw dźwigni� gazu na 1/4 do 1/2 położenia 
w pełni otwartego.

Poci�gnij za link� rozrusznika.

Ustaw dźwigni� ssania w położeniu otwartym.

Przesuń dźwigni� gazu przez zapadk�, w 
położenie “stop”. 
15
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Dźwignia regulacji gazu:
0 = Stop

Żółw= Bieg jałowy

Królik= Szybko

Przycisk zatrzymania silnika:
Naciśnij by zatrzymać silnik.

Sanie
0 = Otwarte

I = Zamkni�te

Znak graficzny Znaczenie
16
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3. Dane techniczne

3.1 Ubijak

3.2 Pomiary nat�żenia hałasu

Wymagana specyfikacja dźwi�ku, Paragraf 1.7.4.f Dyrektywa EEC
(EWG) dotycz�ca Urz�dzeń 89/392 brzmi:

• ciśnienie fali dźwi�kowej w miejscu, gdzie znajduje si� operator 
maszyny (LpA) = 90 dB(A).

• gwarantowany poziom hałasu urz�dzenia (LWA) = 108 dB(A).

Te poziomy hałasu ustalone zostały według normy ISO 3744 dla
poziomu nat�żenia hałasu (LWA) oraz normy ISO 6081 dla ciśnienia
fali dźwi�kowej (LpA) w miejscu, gdzie znajduje si� operator
maszyny.

NR HANDLOWY MASZYNY: BS 600�oi
0009166, 0009262

BS 700�oi
0009167, 0009328

Ubijak

Model silnika typ WM80

Pełne obroty silnika obr/min 4350 ± 100

Obroty silnika na biegu 
jałowym

obr/min 1800 ± 100

Wł�czanie sprz�gła obr/min 2800 ± 100

Świeca zapłonowa type Champion RL95YC

Odst�p mi�dzy 
elektrodami

mm 0,8–0,9

Ciśnienie spr�żania pod 
głowic� cylindra � na 
zimno

bar/cm3 8,0–9,7

Smarowanie silnika Olej W przypadku oleju Wacker do dwusuwowego silnika lub olej 
do silnika dwusuwowego dla NMMA TC�W3,
API TC, JASO FC lub specyfikacje ISO EGD

Smarowanie układu 
ubijania

Olej SAE 10W30

Wydajność układu 
ubijania

ml 890
17
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3.3 Pomiary poziomu wibracji

Nat�żenie wibracji dłoni i r�ki obsługuj�cej urz�dzenie, mierzone
zgodnie z wymogami wymienionymi wzał�czniku 1, paragraf 2.2 lub
3.6.3 Przepisów Wspólnoty Europejskiej o Maszynach, wynosi mniej
wi�cej 15 m/s2.

Rzeczywista wartość ważona przyśpieszenia ustalona została
według normy ISO 8662 Cz�ść 1. 

Pomiary nat�żenia hałasu i wibracji zostały przeprowadzone
podczas pracy maszyny na żwirze łamanym przy nominalnych
obrotach silnika.

3.4 Wymiary w calach

mm (w nawiasach w)
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4. Obsługa

4.1 Zastosowanie

Os compactadores são projetados para compactar solo solto e
cascalho, para evitar a sedimentação e prover uma base firme e sólida
para a colocação de alicerces, lajes de concreto, fundações e outras
estruturas.

4.2 Zalecane paliwo

Silnik wymaga zwykłej benzyny bezołowiowej i oleju WACKER do
silników dwusuwowych lub równorz�dnego. Należy stosować tylko
świeże, czyste paliwo. Paliwo zawieraj�ce wod� lub
zanieczyszczenia uszkodzi układ paliwowy. Szczegółowe informacje
znajduj� si� w danych technicznych.

4.3 Przed rozruchem

4.3.1 Przeczytaj instrukcje dotycz�ce bezpieczeństwa znajduj�ce si� na
pocz�tku niniejszej instrukcji obsługi.

4.3.2 Upewnij si� czy zbiornik paliwa jest pełen oraz zbiornik oleju jest
napełniony przynajmniej w 1.

4.3.3 Ustaw ubijak na luźnej ziemi lub żwirze. NIE uruchamiaj ubijaka na
twardym podłożu, takim jak asfalt lub beton.
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4.4 Wł	czanie

Patrz rysunek: wc_gr000518

4.4.1 Nyissuk ki az üzemanyagszelepet.

4.4.2 Jeśli silnik jest zimny, ustaw dźwigni� ssania (b1) na gaźniku w
pozycji zamkni�tej.

Wskazówka: Bizonyos estekben, meleg motornál szükség lehet a
szivatóra. 

4.4.3 Ustaw dźwigni� gazu  w 1/4 do 1/2 położenia w pełni  otwartego
(c3).

Wskazówka: Silnik jest wyposażony w odł�cznik przy niskim
poziomie oleju. Jeżeli silnik zatrzymuje si� po 15�30 sekundach
pracy, należy sprawdzić poziom oleju w zbiorniku oleju i uzupełnić
olejem do silników dwusuwowych firmy WACKER lub jego
odpowiednikiem.

4.4.4 Poci�gnij za link� rozrusznika (a) do chwili uruchomienia silnika.

Wskazówka: Els� alkalommal történ� működtetés, az üzemanyag
kifogyása, illetve hosszú üzemszünet esetén el�fordulhat, hogy az
ind	tózsinórt többször is meg kell rántani annak érdekében, hogy
elegend� üzemanyag áramoljon a karburátorba.

4.4.5 Amikor a motor felmelegedett, nyissuk ki a karburátoron található
szivatót (b2), illetve, ha be k�vánjuk ind�tani, folytassuk az
ind�tózsinór rángatását, am�g a motor be nem indul.

Wskazówka: Hideg motort hagyjuk legalább egy (1) percig
üresjáratban (c2) melegedni. Ha a motor beindulását követ�en a
szivató nem kerül kinyitásra, az üzemanyag túlfolyását
eredményezheti.
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4.5 Wył	czanie

Patrz rysunek: wc_gr000518

4.5.1 Ustaw dźwigni� gazu w pozycji jałowej (c2).

4.5.2 Wył�cz silnik przesuwaj�c dźwigni� gazu przez zapadk�, w położenie
“stop” (c1). Silnik wówczas zatrzyma si� i zamknie si� zawór
odcinaj�cy dopływ paliwa.

Wskazówka: Jeśli linka dźwigi gazu  zerwie si�, należy r�cznie
wył�czyć ubijak za pomoc� przycisku STOP (d) wył�czaj�cego
silnik.

4.6 Obsługa

Patrz rysunek: wc_gr000517

Ubijak wibracyjny należy utrzymywać w czystości i w stanie suchym.
Należy unikać pracy bez obci�żenia. W żadnym wypadku nie należy
wł�czać ubijaka na pełn� szybkość kiedy nie jest on skierowany w
stron� ubijanego materiału oraz w czasie podnoszenia przyrz�du. 

Wskazówka: Silnik jest wyposażony w odł�cznik przy niskim
poziomie oleju. Jeżeli silnik zatrzymuje si� po 15�30 sekundach
pracy, należy sprawdzić poziom oleju w zbiorniku oleju i uzupełnić
olejem do silników dwusuwowych firmy WACKER lub jego
odpowiednikiem.

Ubijaki wyposażone w silniki wyprodukowane po grudzien 2002 r
roku posiadaj� silniki z odł�cznikiem przy obrotach jałowych (data
produkcji silnika znajduje si� na naklejce EPA znajduj�cej si� na
osłonie odrzutu). Jeśli silnik pracuje na obrotach jałowych przez
ponad 17½ min, zostanie automatycznie wył�czony. Przed
ponownym wł�czeniem silnika po wył�czeniu z powodu obrotów
jałowych należy odczekać 5 sekund.

UWAGA: Aby zapobiec uszkodzeniu ubijaka, nie wolno dopuścić do
tego, by pracował leż�c na boku. 

Kiedy ubijak przewróci si� na bok, należy umieścić go w położeniu
pokazanym poniżej, a nast�pnie wył�czyć silnik, przesuwaj�c
dźwigni� gazu przez zapadk�, w położenie „wył�czony”.
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4.7 Poprawne ubijanie 

Patrz rysunek: wc_gr000045

4.7.1 Ubijak pracuje najskuteczniej z dźwigni� gazu ustawion� w położeniu
w pełni otwartym (a4).

4.7.2 Prowadź ubijak za pomoc� uchwytu. Pozwól, aby maszyna  posuwała
si� do przodu sama. NIE staraj si� mocować z maszyn�. 

4.7.3 Najlepsze ubijanie uzyskuje si� gdy  stopa ubijaka  uderza w podłoże
płasko (b), a nie cz�ści� przedni� lub tyln�. Zapobiegnie to również
nadmiernemu zużyciu stopy.

wc_gr000045

b

a1 a2 a3 a4
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5. Konserwacja

5.1 Harmonogram okresowej konserwacji

Codzien
nie

przed
urucho�
mieniem

Po pier�
wszych
5 godz.

Co
tydzień
lub co

25
godz.

Co
miesi	c
lub co

100
godz.

Co 3
miesi	ce

lub co
300

godz.

Co roku
lub

Sprawdź poziom paliwa.

Sprawdź filtr powietrza. 
W razie potrzeby wymień.

Sprawdź poziom oleju silnikowego.

Sprawdź poziom oleju przez 
wziernik.

Sprawdź, czy nie ma p�kni�ć i 
przeciekówna przewodzie paliwa i 
zł�czach.

Dokr�ć śruby i nakr�tki stopy 
ubijaka.

Sprawdź śruby cylindra silnika.

Sprawdź osprz�t zewn�trzny.

Oczyść żebra chłodz�ce.

Oczyść świec� zapłonow� i 
sprawdź przerw� iskrow�.

Wymień świec� zapłonow�.

Oczyść rozrusznik.

Wymień olej w układzie ubijania.*

Oczyść tłumik i otwór wydechowy 
silnika.

Sprawdź, czy linka podnosz�cy nie 
jest zużyta, uszkodzona lub 
naruszona.

Sprawdź filtr paliwa. 
Sprawdź filtr oleju.

*Wymień olej w układzie ubijania po pierwszych 50 godzinach pracy.
Wskazówka: Jeśli działanie silnika nie jest optymalne, w miar� potrzeby sprawdź, wyczyść i wymień elementy filtra 
powietrza.
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5.2 Obsługa filtra powietrza

Patrz rysunek: wc_gr000046

NIGDY nie stosuj benzyny ani innych rozpuszczalników o niskiej
temperaturze zapłonu do czyszczenia filtra. Może to spowodować
pożar lub wybuch.

UWAGA: NIGDY nie dopuszczaj do pracy silnika bez filtra powietrza.
Spowoduje to poważne uszkodzenie silnika.

Ubijak jest wyposażony w dwucz�ściowy wkład filtra powietrza. W
normalnych warunkach eksploatacji elementy należy czyścić raz w
tygodniu. Natomiast podczas eksploatacji w trudnych warunkach,
kiedy jest sucho i powstaje pył, elementy należy czyścić codziennie.
Jeżeli filtr jest nasycony brudem do tego stopnia, że nie można go
usun�ć, wówczas należy wymienić filtr. Elementy należy czyścić
post�puj�c zgodnie z poniższ� instrukcj�:

5.2.1 Zdejmij pokryw� filtra (a). Wyjmij filtr wst�pny i wkładk� papierow� i
sprawdź, czy nie ma w nich dziur lub czy nie s� rozdarte. Wymień
uszkodzone cz�ści.

5.2.2 Filtr wst�pny (b): Wyczyść za pomoc� spr�żonego powietrza o
niskim ciśnieniu. Jeśli b�dzie bardzo zabrudzony, umyj go w ciepłej
wodzie w roztworze łagodnego detergentu Nast�pnie spłucz
dokładnie czyst� wod� i pozostaw do całkowitego wyschni�cia przed
ponownym zainstalowaniem.

Wskazówka: Filtru wst�pnego nie należy natłuszczać.

5.2.3 Wkładka papierowa (c): Postukaj delikatnie we wkładk� papierow�,
aby usun�ć nawarstwiony brud. Jeśli uznasz, że wkład papierowy
jest silnie zabrudzony, wymień go.

5.2.4 Wytrzyj obudow� filtra (d) za pomoc� czystej szmaty. 

UWAGA: Nie wolno dopuścić do przedostania si� brudu do otworu
wlotowego silnika w czasie czyszczenia. Spowoduje to uszkodzenie
silnika.

OSTRZEŻENIE
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5.3 Smarowanie

Patrz rysunek: wc_gr000516, wc_gr000046

5.3.1 Wymień olej w układzie ubijania po pierwszych 50 godzinach pracy;
nast�pnie wymieniaj olej co 300 godzin pracy. Aby spuścić olej,
wykr�ć korki (g) i przechyl ubijak do tyłu aż si� oprze na uchwycie.

Wskazówka: W interesie ochrony środowisku należy umieścić
arkusz folii albo pojemnik pod maszyn�, by zbierać wszelkie
wypływaj�ce z niej płyny. Płyny takie powinny być usuwane zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska. 

5.3.2 Ustaw ubijak poziomo i wlej olej przez otwór wlewu (e). Gdy poziom
we wzierniku (f) znajduje si� pomi�dzy 1/2 a 3/4, w układzie ubijania
znajduje si� właściwa ilość oleju. 

5.4 Śruby i nakr�tki stopy

Patrz rysunek: wc_gr000055

W nowym ubijaku oraz po wymianie stopy sprawdź i dokr�ć nakr�tki
(a) po pierwszych 5 godzinach pracy ubijaka. Sprawdzaj je
nast�pnie co tydzień.

Dokr�caj śruby stosuj�c moment obrotowy podany na rysunku.
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5.5 Regulacja gaźnika

Patrz rysunek: wc_gr000049

W  Danych technicznych podane s� poprawne obroty na minut� w
pozycji jałowej oraz w ruchu. Najwi�ksz� precyzj� regulacji gaźnika
zapewni zastosowanie  tachometru (obrotomierza). 

5.5.1 Uruchom silnik i zaczekaj aż si� rozgrzeje do temperatury pracy.

5.5.2 Przy silniku na biegu jałowym i dźwigni ssania (a) w położeniu  w pełni
otwartym, ustaw obroty jałowe silnika. Poprawne obroty jałowe
uzyskasz dokr�caj�c lub odkr�caj�c śrub� reguluj�c� obroty jałowe
(b).

UWAGA: NIE NALEŻY dokr�cać śruby regulacji obrotów zbyt mocno,
gdyż można spowodować uszkodzenie gaźnika.

5.6 Przechowywanie

5.6.1 Spuść paliwo ze zbiornika.

5.6.2 Uruchom silnik i pozostaw wł�czony, aż spali resztk� paliwa.

5.6.3 Wykr�ć świec� zapłonow�. Wlej do cylindra przez otwór świecy około
30 ml. czystego oleju silnikowego SAE 10W30.

5.6.4 Poci�gnij łagodnie link� startow�, aby rozprowadzić olej po silniku.

5.6.5 Wkr�ć z powrotem świec�.
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5.7 Transport

Patrz rysunek: wc_gr000212

5.7.1 Zawsze wył�czaj silnik przy transporcie ubijaka.

5.7.2 Upewnij si�, że urz�dzenie podnosz�ce ma wystarczaj�cy udźwig,
aby utrzymać ubijak (jego ci�żar podano na tabliczce znamionowej).

5.7.3 Do podnoszenia ubijaka użyj środkowego uchwytu (a).

Zawsze sprawdzaj link� podnosz�c� pod k�tem zużycia,
uszkodzenia lub naruszenia. Chroń link� przed kontaktem z ostrymi
kraw�dziami. Nie używaj ubijaka, jeżeli istniej� ślady przeci�cia
przewodów, nadmiernego zużycia lub inne uszkodzenia. Zużyt� link�
niezwłocznie wymień na now� w celu unikni�cia ryzyka śmierci lub
kalectwa. 

5.7.4 Umocuj ubijak na pojeździe, aby zapobiec przewróceniu, upadkowi
lub przetoczeniu.  Ułóż maszyn� poziomo i przywi�ż do pojazdu w
punktach (a) i (b).

UWAGA: Opróżnij zbiornik paliwa, aby unikn�ć wycieku paliwa przez
korek (c).

OSTRZEŻENIE
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5.8 Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem / Objawy Przyczyna / Naprawa

Silnik nie zapala lub samoc�
zynnie gaśnie.

• Nie ma paliwa w zbiorniku.

• Niski poziom oleju w zbiorniku.

• Zanieczyszczona świeca.

• Zamkni�ty zawór paliwa.

  

Silnik nie ma przyspieszenia, 
trudno zapala albo pracuje 
nierówno.

• Niski poziom oleju w zbiorniku.

• Zanieczyszczona świeca.

• Oczyść tłumik i wylot spalin. 

• Uszczelki wału korbowego nieszczelne.

• Zatkany filtr powietrza.

  

Silnik przegrzewa si�. • Oczyść żebra chłodz�ce i łopatki wentylatora.

  

Silnik pracuje, ubijak nie 
ubija.

• Sprawdź, czy sprz�gło nie jest uszkodzone. W razie 
potrzeby wymień je.

• Uszkodzony korbowód albo wałek obracaj�cy.

• Niska moc silnika. Utrata kompresji. Zatkany wylot 
spalin.

  

Silnik pracuje, praca ubijaka 
jest nierówna.

• Smar lub olej na sprz�gle.

• Uszkodzone/zużyte spr�żyny.

• Warstwa ziemi osiadła na stopie.

• Uszkodzone cz�ści w układzie ubijania lub 
karterze.

• Obroty robocze silnika zbyt wysokie.

  

Silnik wył�cza si�, jeśli 
pracuje na jałowych obro�
tach przez dłuższy okres 
czasu. 

• Silnik posiada odł�cznik, który automatycznie 
wył�cza silnik, jeśli pracuje na jałowych obrotach 
przez ok. 17 � min.
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WACKER CORPORATIONDate / Data

EC DECLARATION OF CONFORMITY
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EC

WACKER CORPORATION, N92 W15000 ANTHONY AVENUE, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN USA
 

hereby certifies that the construction equipment specified hereunder / niniejszym potwierdza, że sprz�t budowlany określony poniżej :

1. Category / Kategoria Vibratory Rammers
Ubijaki wibracyjne

2. Type - Typ  BS 600, BS 700

3. Item number of equipment / Numer pozycji sprz�tu  :

0007551, 0008207, 0009076, 0009077, 0009166, 0009212, 0009262, 0009307 
0008051, 0009079, 0009167, 0009308, 0009328

4. Net installed power / Poziom hałasu netto  :

BS 600 2,1kW
BS 700 2,3 kW

Has been sound tested per Directive 2000/14/EC / Przetestowano poziom emisji hałasu pod wzgl�dem zgodności z Dyrektyw� 
2000/14/EC  :

and has been produced in accordance with the following standards:
i został wyprodukowany zgodnie z nast�puj�cymi normami:

2000/14/EC
89/336/EEC
98/37/EEC
EN 500-1
EN 500-4

AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN UNION
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ

WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT AG
Preußenstraße 41
80809 München

Conformity Assessment Procedure / 
Procedura testowania zgodności 

Name and address of notified 
body / Nazwa i adres instytucji 
badaj�cej

Measured sound power level / 
Zmierzony poziom hałasu

Guaranteed sound power level / 
Gwarantowany poziom hałasu

Annex VIII / Dodatek VII BSI, 389 Chiswick High 
Road, London W4 4AL 

United Kingdom

104 dB(A)  108 dB(A)

09.04.03
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