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Предговор
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 редът на фирма "Wacker" 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 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 вибрационни плочи, задвижвани с двигател с вътрешно
горене

2.1 Общи указания

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

* са навършили 18 години,
* са физически и психически годни,
* са инструктирани в управлението на вибрационните плочи и са

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

поставените им задачи.
Те трябва да бъдат избрани от предприемача за управление на
вибрационни плочи.

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

 2.1.3 Натоварените с обслужването на вибрационните плочи 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 По време на експлоатация операторът на уреда не трябва да
напуска мястото на водача.
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2.2.3 Преди работни почивки операторът трябва да изключи двигателя

на уреда. Уредът трябва да се постави така, че да не преобърне.
 

2.2.4 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.

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

 2.2.6 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.

 2.2.7 Забранена е експлоатацията на уреда във взривоопасна среда.
 2.2.8 При експлоатацията на вибрационни плочи с двигатели с

вътрешно горене в затворени помещения, тунели, шахти или
дълбоки изкопи трябва да се осигури достатъчен приток на
здравословен въздух за дишане.

 2.2.9 При работа с вибрационните плочи ръцете, краката и облеклото
трябва да се държат настрана от подвижните части. Необходимо
е да се носят защитни обувки.

 2.2.10 По края на срутвания, шахти, насипища и откоси, по ръбовете на
изкопи и площадки вибрационните плочи трябва да работят така,
че да не съществува опасност от падане или обръщане.

 2.2.11 Трябва да се гарантира достатъчна носеща способност на
уплътняващата основа респ. фундамент.

 2.2.12 По време на работа и при извършване на работи по поддръжката
е необходимо да се носи подходящо защитно облекло.

 2.2.13 При обратен ход операторът трябва да управлява вибрационната
плоча отстрани, за да се предпази така от контузии, които могат
да се причинят от управляващия лост/уреда и препятствието.
Повишено внимание се изисква при неравен терен и при
уплътняване на по-груб материал. Като при това трябва да се
гарантира стабилно положение.

 2.2.14 Вибрационните плочи трябва да се управляват така, че да се
предотвратят наранявания на ръцете с твърди предмети.



Указания за безопасност Плочи

SV00076bg.fm 8

 2.2.15 Вибрационните плочи трябва да се използват и работят така, че
да се гарантира тяхната устойчивост.

 
2.3 Контрол

2.3.1 Вибрационните плочи могат да се използват само с всички
предпазни устройства.

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

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

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

 2.3.5 Всички помощни материали и горивото трябва да се складират в
обозначени съдове в съответствие с инструкцията на
производителя.

 
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 Работите по техническото обслужване могат да се извършват
само при спрени двигатели. Ако е налице лула на свещите, тя
трябва да се издърпа. Изключение от това може да се прави само,
ако тези работи не могат да се извършат без задвижване.

 2.4.3 При вибрационни плочи с електрически старт непременно трябва
да се откачи акумулаторът, преди да се работи по електрическите
части на машината.

 2.4.4 При извършване на работи по хидравличните тръбопроводи те
трябва да не се намират под налягане. Необходимо е да се
внимава при демонтажа на хидравличните проводници, тъй като
температурата на маслото може да достигне 80 °C. Защитете
очите си от пръски.
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2.4.5 След работите по поддръжката и техническото обслужване

защитните устройства трябва да се поставят отново съобразно
изискванията.

 2.4.6 За да се избегнат функционални смущения, е нужно след всяка
употреба машината да се почиства с вода и маркуч. Не трябва да
се използват уреди за почистване под високо налягане или
химични препарати.

 
2.5 Транспорт

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

 2.5.2 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.

 2.5.3 В транспортни превозни средства вибрационните плочи трябва
да се подсигурят срещу плъзгане, изместване и преобръщане.

 
2.6 Проверка

2.6.1 Безопасното състояние на вибрационните плочи 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

DPU 100-70

Номер на артикула 0008900 ...
0008991 ...

Работно тегло
без закрепващи плочи kg:
със закрепващи плочи kg:

710
756

Преден ход/Заден ход
без закрепващи плочи m/min:
със закрепващи плочи m/min:

30
28

Обработена площ
без закрепващи плочи m2/h:
със закрепващи плочи m2/h:

1260
1478

Трансмисия От задвижващия двигател през зъбчата помпа и зъбчат 
двигател върху виброглавата, която предава директно 

центробежната сила върху основната плоча

Виброглава

Вибрации
min-1 (Hz): 3360 (56)

Центробежна сила
kN: 100

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

Количество масло l: 1,5

Задвижващ механизъм Двуцилиндров дизелов двигател с въздушно охлаждане

Работен обем cm3: 954

Честота на въртене на 
двигателя

min-1
3000

Номинална мощност (*)
kW (PS): 14,7 (20)

Гориво Дизел

Разход на гориво
l/h: 2,5

Вместимост на резервоара l: 7,5

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

Количество масло l: 2,5
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Електрика

Акумулатор Специален акумулатор на фирма "Wacker" за 
вибрационни плочи - 12 V - 55 Ah

Динамо Трифазен генератор

Зарядно напрежение V: 14

Постоянно напрежение V: 12

Хидравлика

Хидравлично масло Fuchs Renolin MR 520

Вместимост на 
резервоара

l: 42,5

Осигуряващо налягане 
(напред-назад)
Управление на 
посоката на движение

bar: 50

Осигуряващо налягане
Задвижване на 
виброглавата

bar:
200

Ниво на звуковата 
мощност при 
оператора

LPA: 95 dB(A)

Оценена ефективна 
стойност на 
ускорението - по 
EN ISO 5349

m/s2: около 5

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

DPU 100-70
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4. Описание

4.1 Сфера на приложение

DPU 100-70 е оптимално подходящ за всички видове почви
включително и свързващи почви при уплътняване на ями и
площи.

 
4.2 Размери

4.3 Препоръки за уплътняване

4.3.1 Свойства на почвата
Максималната дебелина на пласта зависи от много фактори,
които са свързани със свойствата на почвата, като влажност,
гранулометрия и др.
Поради това не е възможно да се дадат точни данни за тази
стойност.
Препоръка: Във всеки конкретен случай максималната дебелина
на пласта се определя като се направят опити за уплътняване и
се вземат почвени проби.

4.3.2 Уплътняване на наклон
Следните точки трябва да се съблюдават при уплътняване на
наклонени повърхности (напр. склонове, откоси):

* Наклоните започват да се обработват само отдолу нагоре (щом е
възможна обработката на нагорнището, то тогава ще е възможна
и безпрепятствената обработка на надолнището)

* Операторът не трябва да се намира никога в посока на наклона.
* Да не се надвишава максималното наклонено положение от 25°.
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Превишаването на това наклонено положение би довело до отказ
на смазването на двигателя и оттам неминуемо до дефект на
важни части от него.

 

4.4 Уплътняване без закрепваща плоча

Ако вибрационната плоча се използва без закрепваща плоча,
комплектът болтове (8 бр.) трябва да се завинтят в предвидените
за това резби на плочата, за да се избягнат повреди на резбите.

 

4.5 Макс. допустимо наклонено положение

Правилно ! Неправилно !
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4.6 Описание на функцията

4.6.1 Необходимата за уплътняването вибрация се създава от здраво
свързаната с плочата (5) виброглава (6). Тази виброглава (6) е
конструирана като централен вибратор с насочени вибрации.
Този принцип позволява промяна на вибрационната посока чрез
завъртане на вибротежестите (12). Така е възможен преходът
между вибриране на преден и на заден ход.

 

4.6.2 Този процес се управлява хидравлично чрез ръкохватката (7) на
управляващия лост (8) и електронно задействащия се изключващ
клапан (9), който получава комутационен сигнал от копчето (10),
намиращо се в горната част на лоста. Регулаторът на ток (15)
захранва контролния проводник с частичен маслен поток.

 

Преден ход Заден ход
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4.6.3 Закрепеният на конзолата (11) задвижващ двигател (1) задвижва

помпа (13), която захранва хидравличния двигател (14) с масло и
задвижва така виброглавата (6).

 
4.6.4 Честотата на въртене на задвижващия двигател (1) може да се

настрои дистанционно от лоста за регулиране на газта (16)
(нормално на пълна газ).

 
4.6.5 Конзолата (11) и плочата (5) са свързани помежду си с

4 демпфериращи гумено-метални тампона (17). Това
демпфериране предотвратява предаването на вибрациите от
плочата (5) към конзолата (11) и щади по този начин двигателя
като осигурява добра управляемост на машината от оператора.
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5. Транспортиране до работното място

Предпоставки:
* Използвайте само подходящи подемни механизми с минимална

товароподемност от 800 kg за транспортиране на вибрационната
плоча.

* Изключвайте винаги двигателя при транспортиране!
* Закачете подходящите товарозахватни приспособления на

предвиденото за това централно окачване (18). Централното
окачване се намира точно в центъра на тежестта на машината, но
може да бъде преместено назад (19), ако е необходима
експлоатация, при която е решаваща монтажната височина
(момент на затягане = 85 Nm).

* При транспортиране върху товарна платформа на превозно
средство закрепете вибрационната плоча за подходящите точки.
Указание: Съблюдавайте също и инструкциите в глава
"Указания за безопасност".
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Обслужване
6. Обслужване

6.1 Стартиране

6.1.1 Предпоставки:
Моторно масло:
Нивото на маслото се контролира с щеката (21), ако е необходимо
се допълва масло (виж Техническите характеристики) от
тръбната наставка (22).
Гориво:
При запълване на дизелово гориво в горивния щуцер (23) трябва
да се спазва пълна чистота. Замърсяванията в горивото могат да
причинят смущения в работата на системата за впръскване и да
доведат до преждевременно запушване на горивния филтър.
Въздушен филтър:
При силно напрашване трябва да се почистят центробежният
сепаратор и въздушният филтър на маслената вана.

6.1.2 Ако са изпълнени тези предпоставки, може да стартирате
двигателя както следва:

1. Завъртете лоста за регулиране на газта (16) в положение на
пълна газ.

2. Натиснете копчето-прекъсвач в положение старт.

3. Завъртете контактния ключ в положение "I" и натискайте
стартовото копче, докато запали двигателят.

Копче-прекъсвач вкл. - изкл.Копче "Старт"

Контролна лампичка на акумулатора

Контролна лампичка за налягане на маслото
Контролна лампичка

ключ

СТАРТ/СТОП

на вибрационната плоча

Контактен
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4. Върнете лоста за регулиране на газта (16) в положение на
празен ход и оставете двигателя да работи на празен ход за
около 7 минути, докато загрее.

 
6.2 Преден и заден ход

1. Завъртете отново лоста за регулиране на газта (16) в
положение на пълна газ.

2. Вибрационното движение започва чрез издърпване на копчето
прекъсвач от стартовото положение.

3. Посоката на движение се определя от ръкохватката (7).

4. При отпускане на ръкохватката (7), машината се движи
автоматично напред (безопасно автоматично управление).

 
6.3 Изключване

1. Копчето-прекъсвач се натиска от вибрационно положение в
положение стоп, светва контролната лампичка.

2. Лостът за регулиране на газта (16) се дърпа изцяло назад.

3. След като машината спре, контактният ключ се поставя в
положение стоп и се издърпва, светва контролната лампичка.
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Техническо обслужване
7. Техническо обслужване

7.1 План за техническо обслужване

 

Детайл Работи по техническото обслужване Интервал

Въздушен филтър

Контролират се центробежният сепаратор и 
въздушният филтър на маслената вана - при 
необходимост се сменя маслото и се почиства 
центробежния сепаратор. Дневно

Задвижващ 
механизъм

Контролира се нивото на маслото - евентуално 
се допълва масло.

Първа смяна на маслото. След 25 часа

Настройка на 
лоста, фиксиращо 
устройство при 
транспорт

Гресира се допълнително. Седмично

Хидравлика Контролира се нивото на маслото - ако е 
необходимо се допълва. Месечно

Виброглава Смяна на маслото.
На всеки 250 часа 
или най-късно след 
половин година

Задвижващ 
механизъм

Смяна на маслото, смяна на масления 
филтър.

На всеки 250 часа

Охлаждащите ребра трябва да се поддържат 
чисти, почистват се чрез сухо почистване.

Акумулатор Контролира се нивото на киселината, 
евентуално се допълва дестилирана вода.

Хлабина на 
вентила

Контролира се, настройва се 0,1 mm при 
студен двигател.

Хидравлика Първа смяна на маслото. След 500 часа

Горивен филтър Смяна на горивния филтър.

На всеки 500 часаХидравличен 
филтър Смяна на хидравличния филтър

Хидравлика Смяна на маслото. На всеки 1000 часа
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7.2 Въздушен филтър на маслената вана

Контролиране на замърсяването в прозрачния предварителен
сепаратор (центробежен сепаратор); ако е необходимо да се
почиси центробежния сепаратор се освобождава скобата, той се
изважда и се изтупва.

Контролиране и количество масло:
За да се контролира нивото на маслото, трябва да се свали
капакът на въздушния филтър като се отворят двете скоби.
Количеството на маслото се определя от производителя на
двигателя (0,3 литра 10W40).  Поради това на капака на
въздушния филтър на маслената вана е маркирана височината
на запълване. На практика е по-лесно количеството на маслото
да се определи чрез отворите на намиращия се в капака пръстен.
Количеството се определя както следва:

* Минимум - масло до долния ръб на отвора
* Стандарт - масло до горния ръб на отвора
* Максимално - масло до горния ръб на пръстена

Съблюдавай: Не запълвай никога масло над максималната
маркировка.

сепаратор
Центробежен

Маркировка

a

b

Максимално
Стандартно

Минимално
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Техническо обслужване
Указание: Съблюдавайте при поставяне на капака, да са налице
уплътнението (а) и уплътнителния маншет (b) като те трябва да се
намират в правилно положение.

 

7.3 Контролиране на нивото на моторното масло

При контролиране на нивото на маслото двигателят трябва да се
намира в хоризонтално положение.

7.3.1 Контролира се нивото на моторното масло:
* Нивото на маслото се контролира на щеката (21).
* При твърде ниско ниво на маслото то (виж Техническите

характеристики) се допълва през тръбната наставка (22).
7.3.2 Смяна на моторното масло:

1. Остава се двигателят да се загрее.

2. Отвинтва се болтът (25) от двигателя/скобата.

3. Маркучът се изважда навън през големия отвор в защитната
рамка.

4. Изпускателната пробка (24) се развинтва изцяло и старото
масло се поема в подходящ съд.

5. Завинтва се изпускателната пробка (24) и маркучът се монтира
отново на двигателя.

6. Маслото (виж Техническите характеристики) се напълва през
тръбната наставка (22).
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Да се съблюдава: При отстраняване на старото масло
съблюдавайте съответните разпоредби за опазване на околната
среда. Препоръчваме Ви да предадете старото масло в затворен
съд е един от пунктовете за събиране на старо масло. Не
изхвърляйте използваното моторно масло при домакинските
отпадъци респ. не го изливайте в канализацията, в отточния
канал или в почвата.

 

7.4 Контролиране нивото на киселината в акумулатора

7.4.1 Проверява се нивото на киселината в акумулатора

1. Отваря се десния сервизен капак.

2. Контролира се нивото на киселината, евентуално се допълва
дестилирана вода.

3. Капакът се затваря отново.

Преди да се затвори капака, се уверете че е налице капака на
положителния полюс.

Указание: Дефектният акумулатор се заменя само с оригинален
акумулатор на фирма "Wacker". Обикновените акумулатори не са
подходящи за силни вибрационни натоварвания.

7.4.2 Сменя се акумулаторът
Демонтаж:  първо се изважда връзката на минуса и след това на
плюса.
Монтаж:   първо се свързва плюса и след това минуса.
 

7.5 Контролиране нивото на хидравличното масло



T01012bg.fm 23

Техническо обслужване
Контролиране нивото на маслото:

1. Развинтва се пробката (27).

2. Нивото на маслото трябва да е 7,5 cm под горния ръб на
наставката. Евентуално се допълва масло (виж Техническите
характеристики).

3. Пробката (27) се завинтва отново.

Хидравликата се обезвъздушава:
След ремонтни дейности / работи по поддръжката на
управляващата токова верига за предния и задния ход трябва да
се обезвъздуши хидравличният маркуч към виброглавата.

 

7.6 Контролира се нивото на маслото на виброглавата

7.6.1 Контролиране нивото на маслото на виброглавата

1. Вибрационната плоча се поставя в хоризонтално положение.

2. Отваря се отворът (29).

3. Нивото на маслото трябва да стига до началото на резбата на
отвора (29).

4. Евентуално се напълва масло (виж Техническите
характеристики) през отвора (29) (използва се фуния).

5. Затваря се отворът (29) (момент на затягане 100 Nm).

7.6.2 Смяна на маслото на виброглавата

1. Евентуално се демонтират плочите.

2. Отваря се отворът (29).

3. Вибрационната плоча се наклонява и се подсигурява срещу
обръщане. Държи се наклонена, докато изтече маслото.

4. Вибрационната плоча се поставя в хоризонтално положение.

Начало на резбата
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5. Маслото (виж Техническите характеристики) се напълва през
отвора (29).

6. Затваря се отворът (29) (момент на затягане 100 Nm).

7. Евентуално се монтира плочата.

Не трябва да се пълни прекален много масло!

 



T01013bg.fm 25

Повреда
8. Повреда

8.1 Търсене и отстраняване на повреди

Повреда Причина Отстраняване

Твърде ниска 
скорост при преден 
респ. заден ход 

Твърде ниско защитно налягане 
преден-заден.

Клапанът за повишено налягане 
трябва да се настрои правилно 
(само от сервиза на фирма 
"Wacker").

Твърде ниска честота на въртене 
на виброглавата.

Настройва се отново честотата 
на въртене на двигателя и се 
контролира натегателния клапан 
(само от сервиза на фирма 
"Wacker").

Загуба на 
хидравлично масло

Неплътности, дефектен 
хидравличен маркуч.

Сменят се дефектните части.
Указание:След всеки демонтаж 
да се обезвъздушава.

Контролната 
лампичка за 
маслото не изгасва

Нивото на маслото е твърде 
ниско.

Напълва се масло до 
маркировката на щеката.

Запушен маслен филтър. Почистване или смяна на 
масления филтър.

Контролната 
лампичка за 
зареждане не 
изгасва

Динамото е дефектно. Обърнете се към сервиза на 
фирма "Wacker".

Регулаторът е дефектен. Сменя се регулаторът.

Двигателят запалва 
трудно

Копчето-прекъсвач на командния 
пулт не се намира в стартово 
положение.

Копчето-прекъсвач се поставя в 
стартово положение.

Лостът за газта не се намира в 
положение на пълна газ.

Лостът за газта се поставя на 
пълна газ в посока към 
машината.

Двигателят не може 
да стартира

Контактният ключ е дефектен.

Сменят се дефектните части.Стартерът е дефектен.

Стартовото копче е дефектно.

Акумулаторът е разреден. Зарежда се акумулаторът.

Вибрациите са включени. Изключват се вибрациите.
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8.2 Външен старт

8.2.1 Предпоставки за стартерния кабел:
* Напречно сечение на кабела най-малко 16 mm2.
* Напълно изолирани с пластмаса клеми.

Могат да се свързват само 12 V акумулатори. При използване на
напр. 24 V акумулатор за товарни автомобили експлодира
бордовия акумулатор!
Забранено е използването на контактни спрейове!

8.2.2 При чужд старт с външен акумулатор трябва да се спазва
следната последователност на свързване:

1. Червеният стартерен кабел се притиска с клемите към
положителния полюс (1) на разредения акумулатор.

2. Другите клеми на червения стартерен кабел се свързват с
положителния полюс (2) на помощния акумулатор.

3. Черният стартерен кабел се притиска с клемите към минусовия
полюс (3) на помощния акумулатор.

4. Другите клеми на черния стартерен кабел се притискат на
корпуса (4) на уреда, напр. към двигателния блок.

8.2.3 Стартира се двигателят (макс. 15 секунди) и се оставя да работи.
8.2.4 Откачането става по обратен ред, първо черният стартерен кабел

и след това червеният.

Помощен акумулатор
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Електрическа схема
9. Електрическа схема
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9.0.1 Части

9.0.2 Разположение на щифтовете A1 (елемент от схемата)

Поз. Обозначение Поз. Обозначение
A1 Елемент от схемата S1 Хидравличен прекъсвач

A2 Регулатор S2 Копче-прекъсвач

B Граничен прекъсвач S3 Бутон старт

BT Акумулатор S4 Пусков прекъсвач

E1 LED лампичка вибрация SV1 Електромагнитен вентил вибрация

E2 LED лампичка налягане на маслото SV2 Електромагнитен вентил преден / 
заден ход

E3 LED лампичка контрол на зареждане X1 Централен щепсел

F Автоматичен предпазител MF800 
Bourns

X2 AMP електрически съединител 12 пол.

G Динамо X3 AMP електрически съединител 4 пол.

M Стартер X4 Електрически съединител mPm B-12

Поз. Обозначение Поз. Обозначение
1 Бутон старт + 15 X2, хидравличен прекъсвач

2 Бутон старт 16 X2, GND

3 LED лампичка вибрация - 17 X2, електромагнитен вентил вибрация 
GND

4 LED лампичка вибрация + 18 X2, регулатор извод C

5 LED лампичка налягане на маслото - 19 X2, стартер

6 LED лампичка налягане на маслото + 20 Х2, електромагнитен вентил преден / 
заден ход GND

7 LED лампичка контрол на 
зареждане +

21 X2, електромагнитен вентил 
вибрация +

8 LED лампичка контрол на 
зареждане -

22 Х2, електромагнитен вентил преден / 
заден ход +

9 Копче-прекъсвач вибрация 23 X3, опционално, IR предавателен / 
приемен модул, +12V

10 Копче-прекъсвач вибрация + 24 X3, опционално, IR предавателен / 
приемен модул, вибрация

11 Пусков прекъсвач клема 15 25 X3, опционално, IR предавателен / 
приемен модул, V/R

12 Пусков прекъсвач клема 30 26 X3, опционално, IR предавателен / 
приемен модул, GND

13 X2, +12 V 27 Граничен прекъсвач преден / заден 
ход +

14 X2, регулатор извод L 28 Граничен прекъсвач преден / заден ход 
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Електрическа схема
9.0.3 Цветове на проводниците
Съкр. Цвят Съкр. Цвят

BL Син RS Розов

BR Кафяв RT Червен

GE Жълт SW Черен

GN Зелен VI Виолетов

GR Сив WS Бял

OR Оранжев TR Прозрачен



Хидравлична схема

T01073bg.fm 30

10. Хидравлична схема

1 Зъбчата помпа

2 Управление преден / заден ход

3 Задвижване на виброглавата

4 Хидравличен блок
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Фирмени табелки
11. Фирмени табелки

1 Указание - табелка за кран

2 Табелка средства за защита на слуха

3 Ниво на звукова мощност

4 Предупредително указание
- Да не се използва без предпазно устройство.
- Да се прочете точно ръководството за експлоатация.



Фирмени табелки
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Декларация за съответствие на ЕС
Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, 80809 München

удостоверява, че строителната машина:
1. вид:

Вибрационна плоча
2. тип:

DPU 100-70
3. типов номер на машината:

0008900 ..., 0008991 ...
4. абсолютна инсталирана мощност:

14,7 kW
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
EN 500-1
EN 500-4
 

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

109 dB(A) 109 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. 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 – 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.: +852-2406-6032, Fax: +852-2406-6021
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