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Важно указание

Този уред е оборудван с двигател, сертифициран по ЕРА.

Данни за това ще намерите в указанията на производителя
на двигателя.

Отработените газове на този двигател съдържат химикали, 
за които щата Калифорния е осведомен, че могат да 

предизвикат рак, вродени недостатъци или други щети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предпазливост

Това е ЕРА-двигател.

Регулирането на честотата на въртене оказва влияние върху 
сетифицирането по ЕРА и емисиите.

Настройките на този двигател могат да се извършват само от 
специалист.

За по-подробна информация се свържете с някои от близките 
представители на фирмата за двигатели или на фирма "Wacker".
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1. Предговор

Прочитането, разбирането и съблюдаването на указанията за
безопасност допринасят решаващо за Вашата сигурност и Ви
предпазват от увреждания на здравето.

Използвайте и поддържайте Вашата машина на Wacker в
съответствие с данните от инструкцията за експлоатация. За това
внимание уредът на фирма "Wacker" ще Ви се отблагодари с
безотказна работа и висока надеждност.

Дефектните детайли трябва да се заменят незабавно.

Всички права, особено правото на размножаване и
разпространяване, са запазени.

Copyright 2007 by Wacker Construction Equipment AG

Тази инструкция може - и откъси от нея - да се препечатва,
репродуцира, преработва, размножава или разпространява само с
изричното, предварително писмено съгласие на фирма Wacker
Construction Equipment AG.

Всеки неоторизиран от фирма "Wacker" начин на размножаване,
разпространение или запаметяване на твърди носители в каквато и
да е форма и начин представлява нарушение на валидното
авторско право и подлежи на подвеждане под съдебна отговорност.
Изрично си запазваме правото на технически промени, които
подобряват нашите машини или повишават стандарта за
безопасност - и без специално известие.
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2. Указания за безопасност
за фугорези, задвижвани с двигател с вътрешно горене

2.1 Общи указания

2.1.1 Със самостоятелното управление на фугорези могат да бъдат
натоварени само лица, които

∗ са навършили 18 години,
∗ са физически и психически годни,
∗ са инструктирани в работа с фугорези и са удостоверили

правоспособността си пред предприятието
∗ и от които може да се очаква, че ще изпълняват надеждно

поставените им задачи.
Те трябва да бъдат избрани от предприемача за работа с
фугорези.

 

2.1.2 Фугорезите могат да се използват само като се вземат под
внимание ръководството за експлоатация на производителя и
тези указания за безопасност.

 

2.1.3 Натоварените с обслужването на фугорезите лица трябва да
бъдат запознати с необходимите, отнасящи се до машината
мерки за безопасност. При извънредна употреба предприемачът
е длъжен да състави необходимите допълнителни указания и да
ги оповести.

 

2.1.4 При този уред е възможно да се превиши специфичното за
страната допустимо ниво на шума (преценено ниво, съотнасящо
се към лица). Поради това евентуално ще е необходимо да
носите предпазни средства за защита на слуха.

2.2 Експлоатация

2.2.1 Дейността на елементите за ръчно управление (обслужващи
елементи) не трябва да бъде повлияна или спряна по непозволен
начин.

 

2.2.2 Могат да се използват само дискове за рязане, които отговарят на
уреда по обиколна скорост респ. честота на въртене.

 

2.2.3 Трябва да се използва винаги правилният диск за съответния
материал за рязане.

 

2.2.4 Горещите части не трябва да се докосват - опасност от изгаряне!
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2.2.5 При стартиране на двигателя, при вдигане и спускане на
работещата машина трябва особено да се внимава дискът за
рязане да не докосва нищо.

 

2.2.6 Операторът не трябва да се отдалечава от машината по време на
работа.

 

2.2.7 Ако операторът се отдалечи от машината, той трябва да изключи
двигателя и да подсигури уреда срещу търкаляне и обръщане.

 

2.2.8 Забранено е боравенето с открит огън или пушенето в
непосредствена близост до този уред.

 

2.2.9 Да се обърне внимание на плътното прилягане на капачката на
резервоара. При престой на уреда трябва да се затвори кранчето
на горивото - ако има такова. При транспортиране на по-големи
разстояния резервоарът на двигателите, работещи с бензин или
двутактова горивна смес трябва да се изпразни докрай.
Неуплътнените резервоари могат да доведат до експлозия и
затова трябва да се сменят незабавно.

 

2.2.10 Пълненето на гориво трябва да става при изключен двигател като
се внимава горивото да не достигне до горещите части на уреда
или да тече по земята.

 

2.2.11 При експлоатацията на фугорези с двигатели с вътрешно горене
в затворени помещения, тунели, шахти или дълбоки изкопи
трябва да се осигури достатъчен приток на здравословен въздух
за дишане.

 

2.2.12 Фугорезите се използват само за мокро рязане, за да се
предотврати образуването на опасен за здравето фин прах. При
мокро рязане трябва да е налице непрекъснато достатъчно
количество вода.

 

2.2.13 Забранена е експлоатацията на уреда във взривоопасна среда.
 

2.2.14 При работа в близост до лесно запалими материали преди
започване на работата трябва да се приготвят вода и
пожарогасител.

 

2.2.15 По време на работа трябва да се носят винаги защитни очила,
предпазни средства за защита на слуха, ръкавици, защитен
шлем, прилепнало по тялото облекло и защитни обувки. Обувките
и крачолите трябва да са затворени, за да бъдат защитени от
искренето. При прашен въздух трябва да се носи допълнително
респиратор.
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2.2.16 Страничното усукване на машината при рязане, както и нейното
блъскане, удряне или падане трябва да се избягва, тъй като така
може да се повреди дискът за рязане. Дискът може да се
натоварва само радиално.

 

2.2.17 Защитният капак трябва са се фиксира в защитно положение
преди пускане в експлоатация.

 

2.2.18 По време на работа не трябва да има други лица в близост до
работното място.

 

2.2.19 Преди да се смени посоката операторът трябва да изключи диска
за рязане.

 

2.2.20 Необходимо е да се работи спокойно и с разумна предпазливост,
за да се изключи опасността за трети лица.

 

2.3 Контрол

2.3.1 Фугорезите могат да се използват само с всички защитни
устройства.

 

2.3.2 Преди започване на работа операторът трябва да контролира
дейността на обслужващите и защитни устройства.

 

2.3.3 Преди да се започне с рязането дневно трябва се контролират:
∗ Съобразно с изискванията състояние на диска за рязане.
∗ Здрава сглобка на диска за рязане.

 

2.3.4 Ако се установят дефекти на защитните устройства или други
дефекти, които нарушават сигурната експлоатация на уреда,
трябва да се уведоми незабавно контролиращото лице.

 

2.3.5 При дефекти, които застрашават експлоатационната надеждност,
експлоатацията трябва да се преустанови веднага.

 

2.4 Поддръжка
2.4.1 Разрешено е да се използват само оригинални резервни части.

Промени по този уред, включитлно и регулирането на
настроената от производителя максимална честота на въртене на
двигателя, могат да се извършват само с изричното съгласие на
фирма "WACKER". При неспазване се отхвърля всякаква
отговорност.
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2.4.2 При работи по техническото обслужване двигателят се изключва
и се издърпва лулата на свещите (ако има такава), за да се
избегне непредвиденото пускане на уреда. Изключение от това
може да се прави само, ако тези работи не могат да се извършат
без задвижване.

 

2.4.3 Внимание при проверката на запалителната уредба.
Електронното запалване създава много високо напрежение.

 

2.4.4 След работите по поддръжката и техническото обслужване
защитните устройства трябва да се поставят отново съобразно
изискванията.

 

2.4.5 Обръщането на машината за провеждане на работи по
поддръжката не е разрешено.

 

2.4.6 За да се избегнат функционални смущения, е нужно след всяка
употреба фугорезът да се почиства с вода.

 

2.5 Транспорт

2.5.1 При транспортиране дискът за рязане трябва да се демонтира и
фугорезът трябва да се постави в най-ниската позиция за рязане.

 

2.5.2 За натоварването и транспортирането на фугорези с подемни
механизми подходящите товарозахващащи приспособления
трябва да се закрепят на предвидените за това места.

 

2.5.3 Товарните рампи трябва да са товароспособни и устойчиви.
Трябва да се гарантира, че не могат да бъдат застрашени лица
при обръщане или свличане на уредите, както и при отскачането
или падането на части от уреда.

 

2.5.4 В транспортни превозни средства фугорезите трябва да се
подсигурят срещу плъзгане, изместване и преобръщане.

 

2.6 Проверка

2.6.1 Безопасното състояние на фугорезите трябва да се проверява от
специалист в съответствие с експлоатационните и
производствените условия според нуждата, но най-малко един
път годишно, напр. в един от сервизите на фирма "WACKER" като
евентуално се извърши и тяхната поправка.

 

Допълнително съблюдавайте и съответните, валидни във Вашата
страна разпоредби и директиви.
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3. Технически характеристики

BFS 935AB BFS 935B

Номер на артикула 0008910 0008911

Дължина х широчина х височина mm: 1110 x 568 x 1078

Тегло kg: 87 83

Трансмисия От задвижващия двигател през ремъка върху 
диска за рязане

Макс. диаметър на диска mm: 350

Мин. диаметър на диска mm: 350

Макс. широчина на рязане mm: 12

Приемен отвор mm: 25,4

Макс. дълбочина на рязане cm: 12

Обиколна скорост на диска
ø 350
(при номинална честота на 
въртене на двигателя)

m/s: 40,3

Работни обороти на шайбата
(при номинална честота на 
въртене на двигателя)

1/min:
2200

Вместимост на водния 
резервоар

l: 32

Задвижващ механизъм Въздушно охлаждан едноцилиндров 
четиритактов бензинов двигател

Работен обем cm3: 270 265

Номинална честота на въртене 1/min: 3600

Номинална мощност (*) kW/PS: 6,6/9

Гориво Нормален бензин, също и безоловен

Разход на гориво
(при номинална мощност на 
двигателя)

l/h: 3,0 3,2

Вместимост на резервоара за 
гориво

l: 6,0 6,1

Съдържание на масло l: 1,1 1,0

Спецификация на маслото SAE 10W-30 (API SF или по-добра)

(*) Отговаря на инсталираната полезна мощност съгласно директива 2000/14/EC

Ниво на звуковата мощност при 
оператора

LPA: 97 dB(A)

Оценена ефективна стойност на 
ускорението - по EN ISO 5349

m/s2: 8,4 8,1
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4. Описание

4.1 Приложение

* Изрязване на разширителни фуги в бетонни и асфалтови
покрития.

* Ремонтни работи на улици, напр. изрязване на повредени места
от асфалт и бетон.

* Корекция на асфалтови покрития и бетонни площи.
* За пробивни работи и саниране на стари постройки.
* Отрязване на готови части от бетон.
* Разширителни фуги и инсталационни канали в подове.
* Полагане на индуктивни навивки и кабели в сигнални уредби.

 

4.2 Максимално допустимо наклонено положение

Максимално допустимото наклонено положение зависи от
равнината на двигателя.
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4.3 Описание на функцията

Работата с фугореза може да се извършва само в посока напред
(виж стрелката).
Закрепеният на рамката задвижващ двигател (1) задвижва чрез
ремъка (2) диска за рязане.
Плавното регулиране на височината на диска за рязане става с
помощта на ръчна манивела (3), при което 1 завъртане отговаря
на = 5 mm дълбочина на рязане.
Предпазителят на диска (4) може да се повдигне нагоре, за да се
улесни монтажът и демонтажът на диска за рязане.
Освен това предпазителят на диска е свързан чрез маркуч (5) и
съединител към водния резервоар.
Чрез оросяване на диска за рязане с вода се предотвратява
образуването на прах.
Съединителят на водния маркуч дава възможност за външно
захранване с вода.
Честотата на въртене на задвижващия двигател може да се
варира плавно на регулиращия лост за газта (6), при което
оптималната скорост за рязане на диска за рязане се достига при
пълна газ на задвижващия двигател.
За да се улесни стартирането, задвижващият двигател разполага
със смукач.
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4.4 Общи указания за експлоатация при диамантни дискове

* Никога не използвайте диск за рязане с по-голям диаметър от
необходимия, за да режете определена дълбочина.

* В случай, че дискът за рязане спре, извадете го от разреза, преди
да стартирате машината отново. Когато дискът за рязане спре в
самия разрез, проверете дали, ремъкът е достатъчно опънат.
Контролирайте затегателния болт и се погрижете за това той да е
добре затегнат.

* Режете в права линия. Маркирайте ясно разделителната линия,
така че обслужващият персонал да може да я следва лесно, за да
не трябва фугорезната машина да се направлява от една на друга
страна (не трябва да се режат тесни дъги).

* Достатъчната задвижваща мощност е важна! При рязане
работете с пълна газ.

* Внимание при силно наклонени пътни платна и равнини!
Машината не трябва да оказва натиск странично върху листа.

* Никога не трябва да се надвишават максималните честоти на
въртене (те са посочени на диска за рязане)!

* Използвайте за материала, който ще се реже (асфалт, бетон ...)
подходящ диамантен диск. За целта фирма "Wacker" предлага
обширна програма от диамантни дискове с различно качество.

* С диамантните дискове не трябва да се реже в чакъл. При рязане
на края на пътното платно или при рязане на два различни
материала (рязане около фугите) е възможно неравномерно
износване. Внимавайте за неравномерности (армиране и др.) в
материала, който трябва да се обработва. Те могат да доведат
бързо до претоварване на диска за рязане. При зарязване трябва
да се работи внимателно с ниска скорост на спускане.
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5. Транспортиране до работното място

Предпоставки:
∗ За транспортиране на фугореза използвайте само подходящ

подемен механизъм с минимална товароподемност от 150 kg.
∗ Изключвайте винаги двигателя при транспортиране!
∗ Резервоарът за вода се изпразва!
∗ Преди транспортиране се демонтира дискът за рязане. Фугорезът

се поставя в най-ниското положение на рязане.
∗ За да се окачи, се сваля резервоарът за вода и подемният

механизъм се окачва на колана (1).
∗ При транспортиране фугорезът се затяга за защитната скоба

върху товарната платформа на превозно средство.
∗ Водещото колело се вдига нагоре, ръкохватките напред, респ.

дъговидната ръкохватка нагоре.
∗ Не е разрешено използването на ръкохватката, водещото колело

или другите обслужващи части като място за закрепване.

Указание: Съблюдавайте също и инструкциите в глава "Указания за
безопасност".
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6. Обслужване

6.1 Регулиране на ръкохватката

6.1.1 Ръкохватка

Ръкохватките могат да се регулират според ръста на оператора и
вида на експлоатацията както на височина, така и странично. За
целта се разхлабва ръкохватката (1) и се затяга на новата
позиция.

6.2 Регулиране / настройване на водещото колело

6.2.1 Регулиране на водещото колело
Водещото колело служи за улеснение на работата при правене на
дълги, прави разрези. Водещото колело може да се регулира чрез
отвинтване на контрагайката (1) и завъртане на болта (2) и да се
съгласува точно с позицията на диска.
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6.2.2 Настройване на водещото колело
За целта направете разрез върху равна повърхност с минимална
дълбочина на рязане от около 2 m дължина. Издърпайте уреда
назад без странични сили. Водещото колело може да се центрова
точно по линията на рязане.

 

6.3 Настройване на дълбочината на рязане

Дълбочината на рязане може да се настрои с манивелата (1)
точно. Едно завъртане на манивелата отговаря точно на 5 mm
дълбочина на рязане. Завъртането в посока на часовниковата
стрелка увеличава дълбочината на рязане, а завъртането в
посока противоположна на часовниковата стрелка я намалява.
Указание: Доставените инструменти могат да се поставят и в
приспособлението за закрепване (2) в близост до манивелата, за
да се предотврати по този начин нежеланото изместване на
дълбочината на рязане.
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6.4 Скала за дълбочината на рязане

Актуално настроената дълбочина на рязане може да се
контролира с помощта на скалата. Тя разполага с разпределение
в см. и цолове. За да показва правилната стойност, тя трябва да
се настрои към съответния диаметър на диска. За целта
манивелата (1) се завърта, докато шайбата докосне земята,
освобождава се затягането (2) и втулката (3) със залепена скала
се избутва нагоре до долния ръб на втулката. След това
затягането (2) се затяга отново здраво.
 

6.5 Воден резервоар

Фугорезът е оборудван с интегриран, подвижен воден
резервоар (1).
За прикрепване на резервоара се закачат скобите (2) и се обтягат
надолу с обтягаща лента (3).
За да се снеме резервоарът за вода или за да се захрани отвън
маркучът може да се откачи по избор на две места (4).
Захранването с вода може да се спре и да се регулира (5).

Указание: При външно захранване с вода е добре да се извади
резервоарът.
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6.6 Спирачка за задържане на място

6.6.1 Интегрирана спирачка за задържане на място
Уредът разполага с интегрирана спирачка за задържане на място.
В положение за транспортиране (отговаря на най-ниската
позиция за рязане и без диск за рязане) или при превишаване на
максималната дълбочина на рязане автоматично се блокират
предните колела.

6.6.2 Ръчна спирачка за задържане на място (аксесоар)

Чрез натискане на крачния лост (1) надолу може да се спре
дясното задно колело. Чрез натискане нагоре то се освобождава
отново.
Контролирайте редовно здравата сглобка на спирачката за
задържане на място и настройката на притискащия винт (2).
Спирачката трябва да блокира сигурно колелото най-малко до
наклоненост от 10°. Евентуално притискащият винт се
донастройва.
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6.7 Монтаж на диска за рязане

6.7.1 Контролиране на нов диск за рязане:
∗ Видът на диска трябва да е подходящ за материала, който ще се

реже. Да се съблюдава обиколната скорост, виж "Технически
характеристики"!

∗ Вътрешният отвор на диска трябва да пасва точно към вала, за да
може дискът за рязане да се движи центрирано.

∗ Дискът за рязане не трябва да е повреден.
Да се обърне внимание на правилната посока на въртене на
диска за рязане! Тоест стрелката за посока на въртене на диска
за рязане трябва да съответства на стрелката за посока на
въртене на предпазителя на диска.

6.7.2 При монтаж на диска за рязане постъпете по следния начин:

1. Повдига се предпазителят на диска (1).

2. Пружинните шайби и предпазният щифт се почистват преди
монтажа на диска за рязане и се контролират за повреди.

3. Дискът за рязане и пружинната шайба се поставят върху вала. 

4. Затяга се здраво винта с шестостенна глава. За целта валът се
контрира от обратната страна.

5. Предпазителят на диска се сваля отново.

Експлоатацията на уреда е разрешена само с поставен воден
маркуч и включено водозахранване.
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6.8 Демонтаж на диска за рязане

При демонтаж на диска за рязане постъпете по следния начин:

1. Изключват се двигателят (2) и водозахранването (3).

2. Манивелата (4) се завърта в посока противоположна на
часовниковата стрелка, докато дискът не се показва повече
към земята.

3. Повдига се предпазителят на диска (1).

4. Отвинтва се винтът с шестостенна глава. За целта валът се
контрира от обратната страна.

5. Свалят се пружинната шайба и дискът за рязане.

6. Предпазителят на диска се сваля отново.

Пружинната шайба и винтът с шестостенна глава се поставят
така, че частите да не се замърсят. За транспортиране на уреда
двете части трябва да се монтират отново!
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6.9 Проверка на двигателя преди пускане

6.9.1 Контрол на нивото на маслото
Ако нивото на маслото е паднало под долната маркировка за
нивото на запълване на маслоизмерителната щека, трябва да се
налее подходящо моторно масло до ръба на гърловината за
наливане на масло.
При контролиране на нивото на маслото двигателят трябва да се
намира в хоризонтално положение.

6.9.2 Въздушен филтър
Да се контролира, дали вложките на въздушния филтър и
корпусът на циклона са чисти и се намират в добро състояние.
Евентуално да се почистят или да се сменят вложките.

6.9.3 Гориво
Може да се използва всеки нормален бензин (предпочита се
безоловен бензин) с октаново число (ROZ) от 86 или по-високо.
Никога не трябва да се използва двутактова смес или замърсен
бензин. Да се предотврати попадането на замърсяване, прах или
вода в горивния резервоар.

Предпазливост: Не се препоръчва използването на заместител на
бензин, тъй като той може да повреди частите на горивната система.
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6.10 Пускане на двигателя

Дискът за рязане не трябва да се намира в зацепване.

1. Отваря се кранът за гориво (3).

2. Лостът на смукача (4) се поставя в позиция CLOSE.

Да се съблюдава: Смукачът не трябва да се използва, когато
двигателят е топъл или когато температурата на въздуха е висока.

 

3. Лостът на газта (2) се натиска леко напред.

4. Главният прекъсвач (1) се завърта на "I".

5. Ръкохватката се дръпва леко, докато се почувства
съпротивление и след това се издърпва силно.

Предпазливост: Стартовото въже не трябва да се отпуска със замах, а
трябва да се отпусне плавно с ръка, за да се предотвратят повреди на
стартера.

 

3

2

4
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6.11 Обслужване на двигателя
 

Когато загрее двигателят, лостът на смукача се поставя
постепенно в позиция OPEN. С лоста на газта (4) се настройва
желаната честота на въртене на двигателя.

Предупредителна система за нивото на маслото

Предупредителната система за нивото на маслото трябва да предпази
от повреди на двигателя, които се дължат на недостатъчно количество
масло в кратера. Преди нивото на маслото в корпуса да може да падне
под безопасното минимално ниво, предупредителната система за
нивото на маслото изключва автоматично двигателя (главният
прекъсвач остава в положение "1").

 

6.12 Изключване на двигателя

За да се изключи двигателят при авариен случай, трябва главният
ключ (1) да се завърти на "0". При нормални условия се постъпва
по следния начин:

1. Лостът на газта (2) се натиска докрай назад.

2. Главният прекъсвач (1) се завърта на "0".

3. Кранът за газта се завърта на OFF.

4

2
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7. Техническо обслужване

7.1 План за техническо обслужване

Детайл Работи по техническото обслужване Интервал

Въздушен 
филтър

- Да се провери за външни повреди и здрава сглобка.
- Проверява се вложката от пенопласт и вложката на
филтъра – при нужда се почистват или се сменят.

8 h (дневно)

Гориво

- Проверява се плътността на капачката на
резервоара – при необходимост се сменя.
- Контролира се нивото на горивото – ако е
необходимо се налива.

Задвижващ 
механизъм

Наблюдение на:
- Прекомерни вибрации, промишлени шумове.
- Изпускане на моторно масло и гориво.

Моторно масло Контролира се нивото на маслото – ако е необходимо
се допълва.

Други работи

- Дискът за рязане се контролира за повреди и
здрава сглобка - при нужда се сменя или се затяга.
- Да се обърне внимание на посоката на въртене на
диска за рязане.
- Устройството за регулиране на височината се
проверява за плавност на движението. 
- Контролира се водозахранването.

Моторно масло Първа смяна на маслото. 20 h

Въздушен 
филтър Почиства се – при нужда се сменя.

50 h (седмично)

Ремък Проверява се обтягането и степента на износване -
при необходимост се сменя.

Запалителна 
свещ

Почиства се, настройва се разстоянието между 
електродите 0,7-0,8 mm.

100 h (месечно)Моторно масло Смяна.

Горивен 
филтър Почиства се.

Запалителна 
свещ Смяна.

300 h (годишно)
Хлабина на 
вентила

Контролира се и се настройва от сервиза на фирма
"Wacker".
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7.2 Контролиране на нивото на маслото

∗ Изключване на двигателя.
∗ Уредът се поставя на равна площ.
∗ Да се отстранят замърсяванията около маслоизмерителната

щека.
∗ Издърпва се маслоизмерителната щека и се избърсва с чиста

кърпа без власинки.
∗ Маслоизмерителната щека се вкарва изцяло и се изважда отново.
∗ Проверява се: Нивото на маслото трябва да се намира между

долната и горната маркировка.
∗ При необходимост през отвора се налива толкова моторно масло,

докато се достигне горната маркировка на маслоизмерителната
щека (сорт на маслото виж глава Технически характеристики).

∗ Маслоизмерителната щека се вкарва и се затяга здраво на ръка.
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7.3 Смяна на моторното масло

Върху работната площ трябва да се постави водонепропускливо
фолио за защита на почвата (опазване на околната среда).

∗ Уредът се поставя на равна площ.
∗ Двигателят се оставя чрез охлаждане или чрез загряване да

достигне температура, търпима на ръка.
∗ Изключване на двигателя.
∗ Под шлауха за източване на маслото се поставя достатъчно

голям съд за събиране на отработеното масло.
∗ Шлаухът за източване на маслото се снема от държача.
∗ Отстраняват се замърсяванията около пробката.
∗ Развинтва се съединителната гайка.
∗ Източва се изцяло отработеното масло.

Да се избягва разливането на масло. Разлятото масло да се отстрани
веднага.

∗ Шлаухът за източване на маслото се затваря със съединителната
гайка.

∗ Шлаухът за източване на маслото се окачва в държача.
∗ Новото моторно масло (виж глава Технически характеристики)

се налива през отвора на маслоизмерителната щека, докато се
достигне горната маркировка на щеката (виж Контролиране на
нивото на маслото).

∗ Маслоизмерителната щека се вкарва и се затяга здраво на ръка.

Рециклирайте отработеното масло в съответствие с валидните
разпоредби.
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7.4 Почистване на въздушния филтър

Замърсеният въздушен филтър затруднява достъпа на въздух до
карбуратора. За да се предотвратят повреди на карбуратора, е
необходимо редовно да се почиства въздушният филтър.
Филтърът трябва да се почиства по-често, когато двигателят
работи в изключително прашна среда.

Предупреждение: Да не се използват никога бензин или почистващи
разтвори с ниска точка на запалване за почистване на вложката на
въздушния филтър. Това може да причини огън или експлозия.

Предпазливост: Никога не оставяйте двигателя да работи
без въздушен филтър. Това води до бързото износване на
двигателя.

1. Отстраняват се крилчатите гайки и капакът на въздушния
филтър. Изваждат се вложките и се отделят една от друга.
Двете вложки се контролират внимателно за дупки или
пукнатини и ако са повредени се сменят.

2. Вложка от дунапрен: Вложката се измива в топла сапунена
вода, изплаква се и се остава да изсъхне напълно. По избор
вложката може да се измие в почистващ разтвор с висока точка
на възпламеняване и след това се оставя да изсъхне. Вложката
се напоява с чисто моторно масло и излишното масло се
изстисква. Ако във вложката остане твърде много масло,
двигателят започва да пуши при първото стартиране.

3. Хартиена вложка: Вложката се изтупва здраво няколко пъти
върху твърда повърхност, за да се отстранят излишните
замърсявания или филтърът се продухва със сгъстен въздух
отвътре навън. Никога не се опитвайте да отстраните
замърсяванията с четка, тъй като в противен случай те могат
да се набият във влакната. При силно замърсяване е нужно да
се смени хартиената вложка.

Почистване на корпуса на циклона:
Когато се събере мръсотия в корпуса на циклона, трябва да се
отвинтят трите специални винта с цилиндрична закръглена глава
и частите да се избършат или измият с вода. След това частите
се оставят да изсъхнат напълно и се сглобяват внимателно.

Предпазливост:

∗ При сглобяването на циклона трябва да се внимава езичето на
отвора за засмукване на въздуха да приляга в канала на капака на
филтъра за грубо пречистване.

∗ Въздухопроводът се монтира в правилната посока.
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7.5 Почистване на филтърния съд

Затваря се кранът за гориво. Демонтира се утаителният съд с
О-пръстена и се измива с незапалим или с труднозапалим
разтворител. Изчаква се да изсъхне напълно, след това се
монтира отново и се затяга добре. Отваря се кранът за гориво и
се проверява за наличието на неплътни места.

7.6 Запалителни свещи
Препоръчват се следните запалителни свещи: BP6ES-11,
BPR6ES-11 (NGK), W20EP-U11, W20EPR-U11 (ND).
Предпазливост: Да не се използва никога запалителна свещ с
неправилна топлинна стойност.
За да се гарантира безупречната работа на двигателя,
запалителната свещ трябва да има правилно разстояние между
електродите и да няма нагар.

1. Издърпва се лулата на свещта и запалителната свещ се
развинтва със специален ключ.

Предупреждение: Ако малко преди това двигателят е бил
пуснат, шумозаглушителят е много горещ. За това
шумозаглушителят не трябва да се докосва.

2. Прави се визуален контрол на запалителната свещ. Тя се
заменя, ако изолаторът е счупен или разцепен. Запалителната
свещ се почиства с телена четка, ако трябва да се използва
отново.

3. Разстоянието между електродите се измерва с луфтомер.
Разстоянието между електродите трябва да е 0,7-0,8 mm. Ако е
необходимо, разстоянието да се коригира чрез огъване на
страничните електроди.

4. Да се контролира доброто състояние на уплътнителния
пръстен на запалителната свещ и самата запалителна свещ да
се завинти на ръка, за да не се повреди резбата.

5. След като се постави, запалителната свещ се затяга със
специален ключ, за да се притисне уплътнителния пръстен.

Да се съблюдава: Новата запалителна свещ трябва да се
затегне с 1/2 завъртане след като се постави, за да се притисне
уплътнителният пръстен. Ако се използва старата запалителна
свещ, е достатъчно 1/8-1/4 завъртане, за да се притисне
уплътнителният пръстен.
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Предпазливост: Запалителната свещ трябва да е затегната
безупрчно. Лошо затегнатата запалителна свещ може да се
нагорещи много и да причини повреда на двигателя.

7.7 Обтягане на ремъка

При седмичната поддръжка на двигателя трябва да се
контролира и ремъка и ако е необходимо да се дообтегне:

1. Отстранява се ремъчната защита.

2. Развинтва се контрагайката (1).

3. Отвинтват се четирите съединителни гайки на двигателя,
докато двигателят може да се мести без хлабина.

4. Ремъкът се обтяга със затегателния болт (2). 
Обтягане на ремъка 700 N.

5. При необходимост се коригира паралелното центриране на
двигателя. 
За целта първо се затяга съединителната гайка на двигателя и
с помощта на затегателния болт (2) се коригира центрирането.

6. Всички съединителни гайки на двигателя и контрагайките (1) се
затягат здраво.

7. Монтира се ремъчната защита.

Указание: Рамката има два прореза (3), с които може да се измери
допълнително паралелното центриране на двигателя.
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7.8 Смяна на ремъка

1. Отстранява се ремъчната защита.

2. Развинтва се контрагайката (1).

3. Отвинтват се четирите съединителни гайки на двигателя,
докато двигателят може да се мести без хлабина.

4. Сменя се ремъкът (4).

5. Ремъкът се обтяга със затегателния болт (2). Обтягане на
ремъка 700 N.

6. При необходимост се коригира паралелното центриране на
двигателя. 
За целта първо се затяга съединителната гайка на двигателя и
с помощта на затегателния болт (2) се коригира центрирането.

7. Всички съединителни гайки на двигателя и контрагайките (1) се
затягат здраво.

8. Монтира се ремъчната защита.

Указание: Рамката има два прореза (3), с които може да се измери
допълнително паралелното центриране на двигателя.
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8. Електрическа схема

Двигател

Маса

Проводник

Превключ-
вател

Ка
ф
яв

С
ин



Фирмени табелки

SK00693bg.fm 33

9. Фирмени табелки

1 Настройване на дълбочината на рязане

2 Указание
- Внимание, опасност от нараняване
- Прочетете точно инструкцията за експлоатация.
- Носете шлем и средства за защита на очите и слуха!
- Уредът не трябва да се мести при работещ диск за рязане.

3 Ниво на звукова мощност

4 Предупредително указание при зареждане на гориво
- Забранен е открит огън!
- Пушенето забранено

5 Стрелка за посоката на въртене

6 Скала за дълбочината на рязане
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Декларация за съответствие на ЕС
Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, 80809 München
удостоверява, че строителната машина:
1. Вид:

Фугорез
2. Тип:

3. Типов номер на машината:

4. Абсолютна инсталирана мощност:

е оценена в съответствие с директива 2000/14/ЕC:

и е произведена в съответствие със следните директиви:
2000/14/EC
89/336/EC
98/37/EC

BFS 935AB BFS 935B

0008910 0008911

6,6 kW

Процедура за 
оценяване на 
съответствието

Измерено ниво на звуковата мощност Гарантирано ниво на 
звуковата мощност

BFS 935AB / BFS 935B

Приложение V 102 dB(A) 103 dB(A)

Dr. Stenzel
Ръководител на отдел "Научно изследване и развитие"





Сертификат по DIN EN ISO 9001
Prüf- und Zertifizierungsinstitut

 VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

С Е Р Т И Ф И К А Т
Регистрационен номер: 6236/QM/06.97

Със следното се удостоверява, че предприятието

Wacker Construction Equipment AG
Wacker-Werke GmbH & Co. KG

с местоположения

Главно управление гр. Мюнхен
Preußenstr. 41
80809 München

Производствен завод гр. Райхертсхофен
Логистичен център гр. Карлсфелд

Пласментни региони с всички филиали в Германия

е въвело и използва в областта на 

машиностроенето
строителни машини

система за мениджмънт на качеството.

Тази система изпълнява изискванията на следната норма:

DIN EN ISO 9001:2000
и изискванията на немското и международно право за движение по пътищата.

Този сертификат е валиден до 2009-06-05.

VDE институт за изпитване и сертифициране 
лаборатория за сертифициране

дата: 2006-05-30

63069 Offenbach, Merianstraße 28
Telefon: +49 (0) 69 83 06-0, Telefax: +49 (0) 69 83 06-555
E-Mail: vde-institut@vde.com, http://www.vde-institut.com

Институтът за изпитване и сертифициране VDE е акредитиран от 
акредитиращите органи на DAR (Германския съвет по акредитация) съгласно 
DIN EN ISO 17020 и DIN EN ISO 45012 и нотифициран под идент. номер на 
ЕС 0366 за целия ЕС.

TGA-ZM-09-92-00
KBA-ZM-A 00021-97



Wacker Construction Equipment AG – Preußenstraße 41 – 80809 München – Deutschland – Tel.: +49-(0)89-354 02-0 – Fax: +49-(0)89-354 02-390
Wacker Corporation – P.O. Box 9007 – Menomonee Falls, WI 53052-9007 – USA – Tel.: +1(1)262-255-0500 – Fax: +1(1)262-255-0550 – Support: 800-770-0957
Wacker Machinery (HK) Ltd.– Skyline Tower, Suite 2303, 23/F – 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay – Hong Kong – Tel.: +852-3188-5506, Fax: +852-2406-6021
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