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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

Внимание

Това е ЕРА-двигател.

Регулирането на честотата на въртене оказва влияние върху 
сертифицирането 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. Информация относно системата за автоматично 
регулиране на отработените газове

Източник на емисии
При процеса на горене възникват въглероден окис, азотни оксиди
и въглеводород. Намаляването на емисиите на въглеводород и
азотни оксиди е много важно, тъй като тези вещества могат да
предизвикат възникването на фотохимичен смог при определени
условия и под въздействието на слънчевата светлина.
Въглеродният окис не реагира по този начин, но е отровен.
За намаляване на емисиите на въглероден окис, азотни оксиди и
въглеводород фирма "Wacker" набляга освен това на бедното
регулиране на карбуратора.

Закони за опазване на въздуха в САЩ и специално в
Калифорния
Разпоредбите на ЕРА (Environmental Protection Agency, службата
за защита на околната среда в САЩ) и валидните в Калифорния
разпоредби изискват от всички производители писмени
инструкции за предприятията и поддръжката на техните системи
за автоматично регулиране на отработените газове.
Следните инструкции и методи трябва да се съблюдават, за да
останат емисиите на Вашия двигател от фирма "Wacker" в
рамките на емисионните стандарти.

Технически промени
Всяка промяна на системата за автоматично регулиране на
отработените газове може да доведе до превишаване на
законово допустимата емисионна стойност. Към такива промени
се числят:
•Отстраняване или модифициране на части на подаването, на
бензиновата система или на системата за отработени газове.
•Промяна или шунтиране на механизмите за регулиране на
честотата на въртене, така че двигателят да се използва извън
рамките на конструкционните параметри.

Проблеми, които биха могли да имат въздействие върху
емисиите
Ако забележите един от следните проблеми, проверете респ.
ремонтирайте двигателя при отговарящия за Вас търговец или
ремонтно предприятие.
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•Труден старт или заглъхване след старта

•Прекъсване при свободен ход

•Прекъсване поради отказ на запалителната система или обратни
удари при натоварване

•Обратни удари в двигателя

•Черен пушек на отработените газове или голям разход на гориво.

Резервни части

Системата за автоматично регулиране на отработените газове на
Вашия двигател от фирмата "Wacker" е конструирана,
произведена и сертифицирана в съответствие с нормативните
уредби на ЕРА и на калифорнийските емисионни закони. При
всички работи по техническото обслужване Ви препоръчваме да
използвате оригинални резервни части на фирма "Wacker". Тези
оригинални резервни части са изготвени по същия стандарт както
и оригиналните части и са също толкова надеждни. Ако се
използват неоригинални резервни части с по-ниско качество е
възможно да се ограничи функционирането на системата за
автоматично регулиране на отработените газове.

Всеки производител на резервни части и аксесоари поема
отговорността съответната част да не нарушава излъчваната
мощност. Производителят на тази част или произвеждащият по
образец трябва да докажат, че след монтирането в двигателя
продължават да се спазват емисионните разпоредби.

Техническо обслужване

Съблюдавайте плана за техническо обслужване. Имайте
предвид, че този план е съобразен с използването на машината
по предназначение. Непрекъснатото високо натоварване или
експлоатацията при високи температури или в необикновено
влажна или прашна среда може да наложи извършването на по-
чести поддръжки.

ОБОГАТЕНО С КИСЛОРОД ГОРИВО 

Някои от обичайните видове бензин са смесени с алкохол и
етерова смес. Този вид гориво се обединява под понятието
обогатено с кислород гориво. За да бъдат спазени стандартите за
опазване на въздуха в някои региони на САЩ и Канада се
използва обогатено гориво, за да се намалят емисиите.
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При използването на обогатено гориво обърнете внимание на
това, че то не съдържа олово и че трябва да са спазени
минималните изисквания за октановото число.

Преди употребата на обогатено гориво се информирайте за
състава на самото гориво. В някои щати или региони тази
информация може да се намери на бензиноколонката на
бензиностанцията.

Следните данни за обемен процент са разрешени от ЕРА:

ЕТАНОЛ - (етилов алкохол, винен спирт) 10 обемни процента.
Вие може да използвате бензин с до 10 обемни % етанол. Бензин
с етанол може да се продава под наименованието "газьол".

MTБE - (Метил терт-Бутилов етер) 15 обемни %. Вие може да
използвате бензин с до 15 обемни % МТБЕ.

МЕТАНОЛ - (метилов алкохол, карбинол) 5 обемни %. Вие може
да използвате бензин с до 5 обемни % метанол, ако освен това се
съдържат и Со-разтворител и антикорозионно средство за защита
на горивната система. Бензин със съдържание на повече от
5 обемни % метанол може да доведе до проблеми при старта и/
или проблеми в мощността. Възможни са също така и повреди по
металните, гумените и пластмасовите части на горивната
система.

Ако при експлоатацията се появят проблеми, сменете доставчика
на гориво или самата марка на горивото.

Повреди по горивната система или проблеми в мощността
вследствие използването на обогатено гориво с по-висок процент
на обогатяване отколкото посочения не влизат в гаранцията на
продукта.

Гаранция на системата за автоматично регулиране на
отработените газове

Вашият нов двигател от фирма "Wacker" отговаря на емисионните
разпоредби на ЕРА в САЩ. Фирма "Wacker" дава съответната
гаранция за всички продавани в 50 американски щата двигатели.

ВАШИТЕ ГАРАНЦИОННИ ПРАВА

Всички щати

Фирма "Wacker" е длъжна да даде гаранция за системата за
автоматично регулиране на отработените газове на Вашия
двигател за посочения срок, ако не е налице непозволена
употреба, небрежност или неправилна поддръжка. При
настъпване на гаранционен случай, фирма "Wacker" извършва
безплатен ремонт на Вашия двигател, включително с търсенето
на повредата, материалните и персонални разходи.
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Вашата система за автоматично регулиране на отработените
газове може да съдържа части като карбуратора, запалването и
катализатора.
Освен това могат да се съдържат маркучи, съединителни части и
други компоненти, свързани с отработените газове.

ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
Двигателите с година на производство от 1998 г. имат две години
гаранция. Ако част от емисионната инсталация на Вашия
двигател е повредена, тази част се ремонтира или заменя от
фирма "Wacker".

ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Като притежател на този двигател Вие сте длъжен да извършвате
необходимите мерки за поддръжка в съответствие с данните на
ръководството за експлоатация. Фирма "Wacker" Ви препоръчва
да запазите всички фактури и квитанции от извършената
поддръжка на Вашия двигател, въпреки че фирма "Wacker" не би
отхвърлила гаранционното Ви право само поради липса фактури
или непълно извършване на поддръжката.
Ние Ви обръщаме внимание само на това, че фирма "Wacker" има
право да отхвърли гаранцията, ако дефектът на Вашия двигател
или на част от него са предизвикани поради употреба, която не е
била свързана с предназначението му, небрежност, неправилна
поддръжка или непозволена модификация.
Вие сте длъжен да представите двигателя на Вашия търговец от
фирма "Wacker" веднага щом се появи някакъв проблем.
Гаранционните ремонти трябва да се извършат в рамките на
подходящ период от макс. 30 дена.
Ако имате въпроси относно Вашите гаранционни претенции, се
обърнете към специализирания търговец на фирма "Wacker" по
местонахождение.
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ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ГАРАНЦИЯТА:

Тази гаранция важи за всички двигатели на фирма "Wacker",
които са продадени след 1 януари 1998 г., за срок от две години
от датата на доставката при оторизирания търговец. Тази
гаранция може да се прехвърли на всеки следващ купувач в
рамките на гаранционния срок.

Гаранцията може да се прехвърли на всеки следващ купувач в
рамките на гаранционния срок.

Гаранционните ремонти се извършват без разходи за търсене на
повредата, за материала и работното време. Всички дефектни
части, подменени в рамките на тази гаранция, стават собственост
на фирма "Wacker". Списък на гаранционните части ще намерите
на следващата страница. За посочените в гаранционния списък
износващи се части като свещи и филтри тази гаранция важи
само до момента, в който частите по принцип би трябвало да се
сменят.

Фирма "Wacker" носи отговорност и за щети по други части на
двигателя, ако тези щети са предизвикани от повредата на
гаранционна част по време на гаранционния срок.

При извършването на гаранционни ремонти могат да се
използват само резервни части, разрешени от фирма "Wacker".
Те се предоставят безплатно на притежателя. Използването на
резервни части, които не отговарят на оригиналните части, може
да повреди функционалността на системата за автоматично
регулиране на отработените газове. Ако се използват такива
резервни части за ремонта или поддръжката на Вашия двигател
и оторизираният търговец на фирма "Wacker" установи, че тази
част е дефектна или че е предизвикала повреда на гаранционна
част, е възможно да загубите правото на гаранция. Ако обаче тази
част не е причината за отказа на двигателя, то се запазва и
Вашето право на гаранция.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА:

Занесете продукта от фирма "Wacker" заедно с оригиналната
фактура на собствени разноски до оторизиран търговец на
фирмата през нормалното работно време. Претенциите за
ремонт или калибриране, които се дължат само на дефекти на
материала или преработката, не се загубват и в случай на
неправилна поддръжка и употреба.
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ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ:

НЕДОСТАТЪЦИ, КОИТО НЕ СЕ ДЪЛЖАТ НА ДЕФЕКТИ В
МАТЕРИАЛА ИЛИ ПРЕРАБОТКАТА, НЕ СЕ ОБХВАЩАТ КЪМ
ТАЗИ ГАРАНЦИЯ. ОТ ГАРАНЦИЯТА СА ИЗКЛЮЧЕНИ
СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА
ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ И ЧАСТИТЕ, КОИТО СА ПОВРЕДЕНИ
ОТ ПРИТЕЖАТЕЛЯ ПОРАДИ: УПОТРЕБА, КОЯТО НЕ Е
СВЪРЗАНА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, НЕБРЕЖНОСТ,
НЕПРАВИЛНА ПОДДРЪЖКА, ИЗПОЛЗВАНЕ НА
НЕПОДХОДЯЩО ГОРИВО, НЕПРАВИЛНО СКЛАДИРАНЕ,
АВАРИИ И/ИЛИ СБЛЪСКВАНИЯ, МОНТАЖ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЛИ МОДИФИЦИРАНИ ЧАСТИ,
НЕПОДХОДЯЩИ АКСЕСОАРИ ИЛИ НЕПОЗВОЛЕНО
МОДИФИЦИРАНЕ НА ЧАСТИ.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ НЕ ОБХВАЩА ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ КАТО
СВЕЩИ И ФИЛТРИ, КОИТО СА БИЛИ СМЕНЕНИ В РАМКИТЕ НА
ПЪРВАТА ПЛАНОМЕРНА СМЯНА (ВИЖ РАЗДЕЛ ПОДДРЪЖКА В
РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ) В РАМКИТЕ НА
НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ ВРЕДИ И
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ГАРАНЦИИ:

ФИРМА "WACKER" ИЗКЛЮЧВА ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ ЗА
СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ. КЪМ ТОВА СЕ ЧИСЛЯТ
ЗАГУБА НА ВРЕМЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ФУНКЦИЯ НА
ЗАДВИЖВАЩИЯ МЕХАНИЗЪМ ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ
ПОРАДИ ПРЕСТОЙ НА УСТРОЙСТВОТО. ВСЯКА ИМПЛИЦИТНА
ГАРАНЦИЯ Е ОГРАНИЧЕНА ЗА СРОКА НА ТАЗИ ПИСМЕНА
ГАРАНЦИЯ. ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ВАЛИДНА САМО В РАЙОНА НА
ДЕЙСТВИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЕРА В САЩ ОТНОСНО
ГАРАНЦИЯТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО
РЕГУЛИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ.
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ГАРАНЦИЯТА ВАЖИ 
ЗА:

ЧАСТИ
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

УСТРОЙСТВА ЗА 
ДОЗИРАНЕ НА 
ГОРИВО

КАРБУРАТОР 

УРЕДБА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ОТПАДЪЧНИ 
ГАЗОВЕ

ЗВУКОЗАГЛУШИТЕЛ

ОТВОР ЗА 
ЗАСМУКВАНЕ НА 
ВЪЗДУХ

ФИЛТЪРНА КУТИЯ
ФИЛТРИРАЩ ПАТРОН*

ЗАПАЛВАНЕ МАГНЕТО
ЗАПАЛИТЕЛЕН МОДУЛ
КАПАЧКА НА СВЕЩТА
СВЕЩ*

ДРУГИ ЧАСТИ ПРОВОДНИЦИ, ФИТИНГИ, 
УПЛЪТНЕНИЯ, УПЛЪТНИТЕЛНИ 
ЛЕНТИ И ОПОРИ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ 
ЧАСТИ

* Износваща се част
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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 тя 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 2006 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 перфоратори с двигател с вътрешно горене

2.1 Общи указания

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

∗ са навършили 18 години, 

∗ са физически и психически годни,

∗ са инструктирани за работа с перфоратори и са удостоверили
своята годност пред предприемача

∗ и от които може да се очаква, че ще изпълняват надеждно
поставените им задачи.

Те трябва да бъдат определени от предприемача за управление
на перфораторите.

 
2.1.2 Перфораторите могат да се използват само за специфичните за

продукта функции като се вземат под внимание инструкцията за
експлоатация на производителя и тези указания за безопасност.

 
2.1.3 Натоварените с обслужването на перфораторите 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 тези перфоратори е възможно превишаването на пределно

допустимото ниво на шума от 89 dB(A). При пределно допустими
нива на шума от 89 dB(A) и повече работещите лица са длъжни да
носят лични шумозаглушителни средства.

 

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 Преди работните паузи операторът трябва да спре двигателя на

уреда, да постави перфоратора на земята или да го подпре
стабилно.
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2.2.3 За да се избягват наранявания на очите трябва да се носят
защитни очила.

 
2.2.4 Препоръчва се носенето на подходящи ръкавици.

 
2.2.5 При работа с перфоратори трябва да се носят защитни обувки.

 
2.2.6 По принцип перфораторите трябва да се обслужват с двете ръце

на предназначените за това дръжки.

 
2.2.7 При работа с перфоратори е нужно, особено при пробиване, да се

съблюдава сигурния стоеж на оператора, особено на скелета,
стълби и т. нат.

 
2.2.8 Перфораторите трябва да се управляват така, че да се

предотвратят наранявания на ръцете с твърди предмети.
Особена акуратност е нужна при пробивни работи на по-високи
работни места, за да не падне уреда или дори самия оператор.

 
2.2.9 Избягвайте телесен контакт със заземени части. При пробиване

на проходи или подобни да се обърне внимание на евентуално
наличните електропроводи, газопроводи или други подобни. В
помещението, към което се прави пробива, не трябва да се
намира никой, тъй-като съществува опасност от нараняване чрез
откъртващи се парчета от мазилката или инструменти.

 
2.2.10 Държачът трябва да се държи винаги затворен по време на

експлоатация. Работните инструменти и държачът трябва да се
проверяват за износване, за да се гарантира функция на
захващане.

 
2.2.11 При работа с уреда могат да хвърчат откъртени части. До

оператора не трябва да се намират други лица в
непосредствената работна зона.

 
2.2.12 При смяна на работни инструменти трябва да се спре двигателят

на перфоратора.

 
2.2.13 Работните инструменти трябва да се намират винаги в изрядно

състояние.

 
2.2.14 Забранено е боравенето с открит огън или пушенето в

непосредствена близост до този уред.
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2.2.15 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.

 
2.2.16 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.

 
2.2.17 При експлоатацията на перфоратори с двигател с вътрешно

горене в затворени помещения, тунели, шахти или дълбоки
изкопи трябва да се осигури достатъчен приток на здравословен
въздух за дишане. Специално за такъв вид експлоатация ние
предлагаме също и перфоратори с електрозадвижване.

 
2.2.18 Забранена е експлоатацията на уреда във взривоопасна среда.

 

2.3 Контрол

2.3.1 Перфораторите 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 пускане в експлоатация при пробивните чукове трябва да

се провери функционалността на плъзгащия съединител.

 
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.
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2.4 Поддръжка

2.4.1 Разрешено е да се използват само оригинални резервни части.
Промени по този уред, включително 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.

 
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 Работи 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.

 

2.5 Транспорт

2.5.1 Върху транспортни превозни средства перфораторите трябва да
се подсигурят срещу плъзгане, изместване и преобръщане.

 

2.6 Проверка

2.6.1 Безопасното състояние на перфораторите 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.

 



Технически характеристики

TD00656bg.fm 19

3. Технически характеристики

BH 23

Номер на артикула 0007891 
...

0007892 
...

0007893 
...

0007894 
...

Дължина х широчина х височина (без работен 
инструмент)

mm:
790 x 450 x 333 845 x 450 x 333

Работно тегло (маса) без работен
инструмент

kg:
23

Опашка на пробивния работен инструмент
ø 27x80 SW 

25x108
SW 

28x152
SW 

28x160

Брой удари
min-1: 1300 - 1330

Работа на единичен удар (на върха на 
работния инструмент)

J (mkp):
55 (5,5)

Трансмисия От двигателя през центробежния съединител, 
коляно-мотовилковия механизъм, ударната 

система с възглавница на работния 
инструмент

Задвижващ механизъм Двутактов бензинов двигател

Работен обем
cm3: 80

Честота на въртене на двигателя
min-1: 4250

Специална Грес Retinax LX2

Гориво
Маслена смес - бензин: 1:50 (1:100)

Разход на гориво
l/h: 1,2

Вместимост на резервоара
l: 1,8

Ниво на звуковата мощност при оператора
LPA: 101 dB(A)

Ефективна стойност на ускорението - 
изчислена по EN ISO 5349

m/s2:
намира се при 12
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4. Описание

4.1 Приложение

4.1.1 За пробиване на бетон и асфалт, както и на смесена с чакъл
почва, за откъртване в бетон, зидария и др. строителни
материали (целина и замръзнала земя) и др, за разкъртване на
улици и бетон, асфалт, катран, дървен и каменен паваж, за
отрязване на глина, торф и соли, за раздробяване на утъпкани и
трамбовани почви, за набиване на колове и заземяващи прътове
със съответните инструменти.

 

4.2 Размери

 A B C D E

BH 23 ø 27x80 657 450 333 318 790
BH 23 SW 25x108 “ “ “ “ “
BH 23 SW 28x152 “ “ “ “ 845
BH 23 SW 28x160 “ “ “ “ “
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4.3 Транспортиране до работното място

Предпоставки:

∗ Използвайте само подходящи подемни механизми с минимална
товароподемност от 30 кг за транспортиране на уреди от фирма
"Wacker".

∗ Изключвайте винаги двигателя при транспортиране!

∗ Закрепете уреда при транспортирането му върху товарната
платформа на превозно средство.

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

4.4 Описание на функцията

4.4.1 Съединеният на корпуса с 3 болта двигател на задвижващия
механизъм задвижва ударната система чрез редуктор и
мотовилка. Въртящият момент се предава чрез центробежен
съединител със силово заключване.

 

4.4.2 При ниска честота на въртене на двигателя центробежният
съединител прекъсва силовото предаване към ударната система
и позволява по този начин безупречен празен ход на двигателя на
задвижващия механизъм.

 

4.4.3 Двигателят може да се спре с помощта на заключващия бутон или
чрез затваряне на кранчето за гориво.

 

4.4.4 Двигателят на задвижващия механизъм работи на 2-тактов
принцип и се стартира механично чрез реверсивен стартер. Той
засмуква горивния въздух чрез въздушен филтър.
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5. Обслужване

5.1 Въвеждане в експлоатация

5.1.1 Поставяне на работния инструмент

∗ Палецът (9) на държача (11) се завърта
встрани.

∗ Опашката (10) се почиства и се смазва с малко
грес.

∗ Работният инструмент се пъха докрай.
∗ Палецът (9) на държача (11) се затяга.

Да се използват само заточени работни инструменти!
Да се използват само работни инструменти с безупречна опашка
(10), за да се предотвратят силни удари!

 

5.2 Двигател

Гориво

Стандартно: Използва се двутактова смес масло/гориво в
съотношение 1:50 или алтернативно 1:100 2-тактово моторно
масло от спецификацията NMMA TC-W3, API TC, JASO FC или
ISO EGD. Може да се използва също и безоловен бензин!
 

Стартиране

Отваря се кранчето на горивото. Смукачът на карбуратора се
затваря при студен двигател. Лостът на газта се поставя на
полугаз. Стартовото въже се дърпа силно (макс. 60 см) докато
двигателят запали. Стартовото въже не трябва да се пуска със
замах. Смукачът се отваря след запалване на двигателя.
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Куплиране

След като двигателят загрее, се натиска изцяло лостът на газта.

Експлоатация при зимни условия! При изключително ниски
температури двигателят трябва да се остави да загрее първо
2-3 минути на празен ход. Тъй като и греста в самата система
също се е втвърдила, след загряване на двигателя системата
трябва да се приведе в действие чрез многократно бързо
подаване на газ.

 

5.3 По време на експлоатация

Къртачът се поддържа чист и сух. Да се избягва работата на
инструмента на празен ход. При отместване на изкъртения респ.
обрязания материал или при повдигане на къртача той в никакъв
случай не трябва да се остави да работи на пълна газ.
Намаляването на газта при повдигане на къртача става като се
отпусне дръжката за регулиране на газта.

 

5.4 След експлоатация

5.4.1 Прекъсване на работата за кратко време

Натиска се заключващият бутон.

 

5.4.2 Приключване на работа

Затваря се кранът за горивото. Двигателят продължава да
работи, докато се изразходи горивото в карбуратора.

 

5.4.3 Дълъг престой

Къртачът се почиства. Към горивната смес се прибавя
антикорозионно масло, след което двигателят се оставя да
работи 5 минути. Местата, склонни към ръждясване, се смазват.

 



Обслужване

T00931bg.fm 24

5.5 Указание за правилна работа

5.5.1 Бензиновият къртач с работния инструмент се намества на
материала, който ще се обработва и се пуска като се натисне
лостът за газ.

 
5.5.2 При работа използвайте собственото тегло на бензиновия къртач.

 
5.5.3 Натискането на обработващата площ с упражняване на сила не

подобрява производителността на работния инструмент.
 

5.5.4 За да се избегне работата на празен ход и за да се осигури
приятното боравене, е нужен определен натиск на ръкохватките.

 
5.5.5 Секачът се поставя така, че материалът който се обработва да

може да се отцепва. Така се избягва заклинването на секача и се
увеличава мощността на откъртване.
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6. Техническо обслужване

6.1 План за техническо обслужване

 

Детайл Работи по техническото обслужване Интервал

Въздушен 
филтър Да се провери за външни повреди и здрава сглобка.

Дневно

Гориво Проверява се плътността на капачката на 
резервоара - при необходимост се сменя.

Други работи Въжето на Боуден се проверява за плавност на 
движението.

Работни 
инструменти

Проверяват се опашките и остриетата на работните 
инструменти - евентуално се заточват, смазват или 
подновяват

Въздушен 
филтър

Проверява се филтриращият патрон - при нужда се 
сменя.

Седмично

Цилиндър Охлаждащите ребра трябва да са чисти - при 
необходимост се извършва сухо почистване.

Запалване Почистват се свещите, проверява се разстоянието 
между електродите 0,5 мм.

Месечно

Други работи

Държачът се проверява за износване - при 
необходимост се сменя.

Смазване с гресьорка. 20 ч

Лагерът на коляно-мотовилковия механизъм се 
гресира отново. 600 ч
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6.2 Двигател

6.2.1 Въздушен филтър: Почиства се като се изтупва или издухва
(отвътре навън), да не се използва бензин или подобни препарати
за почистване! Силно замърсените или многократно
почистваните филтри се сменят. Преди монтажа се контролира
филтърната вложка.

 

6.2.2 Подаване на гориво и карбуратор: Частите се почистват редовно.
Дюзите се продухват.

 

6.2.3 Свещи: Опушените или мокри свещи се почистват. Контролира се
разстоянието между електродите (0,5 мм).

 

6.2.4 Запалване: Хлабината между колелото на вентилатора и
магнитният ротор е 0,3 - 0,4 мм.

 

6.2.5 Цилиндър: Охлаждащите ребра трябва да са чисти.

 

6.2.6 Стартер: Лагерните болтове се смазват леко след
200 експлоатационни часа.

 

6.3 Корпус, ударна система

Смазочен материал (виж "Техническите характеристики")

Контролиране на греста

6.3.1 Всеки месец преди да се пусне в експлоатация, къртачът се
смазва през маркираните с червено гресьорки на корпуса.

 

6.3.2 Корпус: Лагерите на коляно-мотовилковия механизъм трябва да
се смазват на всеки 600 експлоатационни часа. Те трябва да с
почистят с подходящи почистващи препарати и да се запълнят
около 2/3 с грес (непременно да се съблюдава количеството).
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6.4 Указание за монтаж

Демонтаж
6.4.1 Ударна система

Отстраняват се двата еластични болта. Сега могат да се свалят
държачът, направляващият цилиндър и буталото. 
Внимание!  Мотовилката може да се разглоби едва, след като се
демонтира лагерният фланец.

 

6.4.2 Кожух и резервоар

Първо се отстранява регулиращият лост на кранчето за бензина
като се издърпа. Изважда се кутията на въздушния филтър като
се развинтят 2 от съединителните гайки. Въжето на Боуден се
откача от фланеца на карбуратора и се издърпва маркуча за
бензина от изхода на карбуратора. След това се отстраняват
4 скрепителни винта на резервоара и 5 скрепителни винта на
двете половини на кожуха. Сега тези половини могат да се
извадят от цапфите на пружинните лостове. 

 
6.4.3 Вибриране

Откачат се ресорите, отстраняват се болтовете.
 

6.4.4 Двигател

Изваждането на двигателя от корпуса е възможно едва след
демонтажа на кожуха и на резервоара.
Отстраняват се 3 скрепителни винта и двигателят с центробежния
съединител се изваждат от корпуса. 

 

6.4.5 Реверсивен стартер

∗ Стартерът се отвинтва от двигателя.

∗ Развинтват се шестоъгълните гайки, изваждат се пружинният
пръстен и направляващата шайба.

∗ Свалят се торзионната пружина, палецът.

∗ Стартовото въже се навива в посока противоположна на
часовниковата стрелка и възвратната пружина се опъва с едно до
две завъртания на въжената повдигателна шайба.

∗ Изваждат се въжената повдигателна шайба и възвратната
пружина.
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Достъп до запалителната уредба
Развинтват се болтовете със сферично-цилиндрична глава,
сваля се вентилационният капак със стартера. Магнитният ротор
се отстранява като се развинтят болтовете. При демонтиране на
колелото на вентилатора трябва да се използва
приспособлението за изтегляне.

Центробежен съединител

Затвореният с глух фланец двигател не трябва да се стартира с
центробежен съединител.
Могат да бъдат освободени центробежни тежести и да причинят
наранявания.
 

6.4.1 Корпус / лагерен фланец

За демонтажа на коляно-мотовилковия механизъм е нужно да се
отстранят 4 скрепителни винта на лагерния фланец и да се
извадят от корпуса лагерният фланец с коляно-мотовилковия
механизъм. Отстранява се предпазният пръстен. Това става с
цанга през удължения отвор на коляно-мотовилковия механизъм.
Коляно-мотовилковият механизъм се изтиква от лагерния фланец
с болтовете (намиращите се от външната страна отвори), след
това се отстраняват предпазният пръстен на вала и сачменият
лагер (намиращите се от вътрешната страна отвори) с болтовете.
Барабанът на съединителя се изпресова осово от корпуса.
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6.5 Монтаж

Монтажът се извършва по обратен път. При това трябва
особено да се съблюдава:

∗ Барабанът и съединителят не трябва да са омаслени.
∗ Между корпуса и лагерния фланец, корпуса и направляващия

цилиндър се уплътнява с Omni-Visc, тип 1002.
∗ Лагерът се измива и се смазва.
∗ Вътрешният пръстен - вътрешната страна и пространството в

шийката на мотовилковия механизъм се гресират.
∗ О-пръстенът на държача се гресира.
∗ Еластичните болтове на държача се завинтват с 75 Nm (7,5 kpm).
∗ Болтовете на лостовете се завинтват с 40 Nm и се подсигуряват с

Omnifit 100M.
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7. Фирмени табелки

1 Етикет - указание

2 Етикет - указание

3 Етикет - ЕРА

4 Етикет за нивото на звуковата мощност

5 Табелка за средства за защита на слуха
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Декларация за съответствие на ЕС

Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, 80809 München

удостоверява, че строителната машина:
1. вид:

Перфоратор
2. тип:

BH 23
3. типов номер на машината:

0007891 ..., 0007892 ..., 0007893 ..., 0007894 ...
4. работно тегло:

23 kg
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

Процедура за 
оценяване на 
съответствието

При следната 
изпитвателна 
лаборатория

Измерено ниво на 
звуковата мощност

Гарантирано ниво на 
звуковата мощност

Приложение VIII VDE институт за 
изпитване и 
сертифициране
лаборатория за 
сертифициране
Merianstraße 28
63069 Offenbach/Main

108 dB(A) 109 dB(A)

Dr. Sick
Управителен съвет





Ñåðòèôèêàò ïî 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. Райхерсхофен
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       -        Tel.: +49-(0)89-3 54 02-0        -         Fax: +49-(0)89-3 54 02-390
Wacker Corporation - P.O. Box 9007   -   Menomonee Falls, WI 53052-9007   -   Tel.: +1-(1)(262)-255-0500   -   Fax: +1-(1)(262)-255-0550   -   Tel.: (800)770-0957
Wacker Asia Pacific Operations-Skyline Tower, Suite 2303, 23/F, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong-Tel.: +852 2406 6032-Fax: +852 2406 6021
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