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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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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 уредът 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 При стартиране на дизеловите двигатели с манивела трябва да
се обърне внимание на правилното положение към двигателя и
на правилното положение на ръката на манивелата.
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Разрешено е да се използва само оригинална защитна пускова
манивела на производителя на двигатели.
Защитната пускова манивела се изтегля с пълна сила, докато
двигателят стартира, тъй като в противен случай е възможен
обратен удар на манивелата.

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

 
2.2.3 По време на експлоатация операторът на уреда не трябва да

напуска мястото на водача.
 

2.2.4 Преди работни почивки операторът трябва да изключи двигателя
на уреда. Уредът трябва да се постави така, че да не преобърне.

 
2.2.5 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.

 
2.2.6 Забранено е боравенето с открит огън или пушенето в

непосредствена близост до този уред.
 

2.2.7 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.

 
2.2.8 Забранена е експлоатацията на уреда във взривоопасна среда.

 
2.2.9 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.

 
2.2.10 При работа с вибрационните плочи ръцете, краката и облеклото

трябва да се държат настрана от подвижните части. Необходимо
е да се носят защитни обувки.
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2.2.11 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.

 
2.2.12 Трябва да се гарантира достатъчна носеща способност на

уплътняващата основа респ. фундамент.
 

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

 
2.2.14 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.

 
2.2.15 Вибрационните плочи трябва да се управляват така, че да се

предотвратят наранявания на ръцете с твърди предмети.
 

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

 
2.2.17 Уредите с интегриран ходов механизъм не трябва да се подпират

или съхраняват на него. Ходовият механизъм е предназначен
само за транспорта на този уред.

 

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.
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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.

 
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.
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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 5045H

Номер на артикула 0610052 ...

Работно тегло

без закрепваща плоча (440 mm) kg:
kg:

387
410

Преден и заден ход m/min: 0 до 22

Обработена площ
m2/h: до 900

Трансмисия От задвижващия двигател през автоматичния 
центробежен съединител и клиновия ремък 

директно върху виброглавата

Виброглава

Вибрации
min-1 (Hz): 4150 (69)

Центробежна сила
kN: 50

Многообхватно масло Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)

Задвижващ механизъм Въздушно охлаждан едноцилиндров четиритактов 
дизелов двигател с електрическо стартиране

Работен обем cm3: 413

Честота на въртене на двигателя
min-1: 2900/210

Номинална мощност (*)
kW (PS): 6,1 (8,3)

Гориво Дизел

Разход на гориво
l/h: 1,6

Вместимост на резервоара l: 5,0

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

Електрика

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



Технически характеристики

TD00692bg.fm 14

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

Динамо Трифазен генератор с електрически стабилизатор 
и изправител

Заряден ток макс. A: 26

Зарядно напрежение V: 14

Стартер Стартер с плъзгащо се зъбно колело

Постоянно напрежение V: 12

Хидравлично управление

Хидравлично масло Fuchs Renolin MR 520

Ниво на звуковата мощност 
при оператора LPA: 94 dB(A)

Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена по 
EN ISO 5349 m/s2: намира се при 6

DPU 5045H
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4. Описание

4.1 Сфера на приложение

Сферата на приложение се простира от уплътняването на ями и
площи, дори и нормални почви, до вибрационното уплътняване
на каменен паваж.
 

4.2 Размери

4.3 Макс. допустимо наклонено положение



Описание
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4.4 Описание на функцията

4.4.1 Необходимата за уплътняването вибрация се създава от здраво
свързаната с плочата (5) виброглава (13). Тази виброглава (13) е
конструирана като централен вибратор с насочени вибрации.
Този принцип позволява промяна на вибрационната посока чрез
завъртане на вибротежестите (15). Така е възможен плавен
преход между вибриране на преден, на заден ход и на място. Този
процес се управлява хидравлично с ръкохватката (6) на
управляващия лост (7).

 

4.4.2 Закрепеният на конзолата (4) задвижващ двигател (1) задвижва
виброглавата (13). Въртящият момент се предава със силово
заключване чрез центробежния съединител (11) и клиновия
ремък на виброглавата (12).
 

Преден ход На място Заден ход
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4.4.3 При ниска честота на въртене на двигателя центробежният

съединител (11) прекъсва силовото предаване към виброглавата
(13) и позволява по този начин безупречен празен ход на
двигателя на задвижващия механизъм (1).
 

4.4.4 Комбинираната с центробежния съединител (11) автоматична
шайба на клиновия ремък (10) осигурява оптималното обтягане
на клиновия ремък на виброглавата (12) по време на
експлоатация и намаляване на натоварването на клиновия ремък
на виброглавата (12) при преместване респ. транспортиране на
машината.
 

4.4.5 Освен това автоматичната шайба за клиновия ремък (10) се
настройва автоматично според износването на страничната част
на клиновия ремък и прави по този начин излишна поддръжката
на целия задвижващ механизъм от двигателя (1) към
виброглавата (13) (виж глава клинов ремък на виброглавата).

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

варира плавно по дистанционен начин от лоста за регулиране на
газта (8). Конзолата (4) и плочата (5) са свързани помежду си с
4 демпфериращи гумено-метални тампона (14). Това
демпфериране предотвратява предаването на много високи
честоти към конзолата (4). По този начин се запазва
функционалността на задвижващия двигател (1) въпреки
голямата компресорна мощност. Задвижващият двигател (1)
работи на дизелов принцип, стартира се чрез електрически
стартер с плъзгащо се зъбно колело (3), всмуква горивния въздух
чрез филтър за сух въздух (9) и е с въздушно охлаждане.
 

4.4.7 За улеснение на стартирането (при голям студ, при ръчно
стартиране) задвижващият двигател (1) разполага с автоматичен
декомпресор (2). Той способства за това компресията при пускане
да е много ниска, след няколко завъртания обаче да се увеличи
постоянно, за да превключи след това на пълна компресия.
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5. Транспортиране до работното място/препоръки за 
уплътняване

5.1 Транспортиране до работното място

Предпоставки:
* Използвайте само подходящи подемни механизми с минимална

товароподемност от 500 kg за транспортиране на вибрационната
плоча.

* Изключвайте винаги двигателя при транспортиране!
* Лостът се поставя вертикално и се фиксира.
* Закачете подходящите товарозахватни приспособления на

предвиденото за това централно окачване (18a). Централното
окачване се намира точно в центъра на тежестта на машината, но
може да бъде преместено назад (18b), 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 ушите (17).

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

 



T00995bg.fm 19

Транспортиране до работното място/препоръки за уплътняване

5.2 Препоръки за уплътняване

5.2.1 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.

5.2.2 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°.

Превишаването на това наклонено положение би довело до отказ
на смазването на двигателя и оттам неминуемо до дефект на
важни части от него.

 

Правилно ! Неправилно !
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6. Обслужване

6.1 Стартиране

6.1.1 Предпоставки:

Масло:
Нивото на маслото се контролира с щеката (21), ако е необходимо
се допълва Fuchs Titan Unic 10W40 MC от тръбната наставка (19).

Гориво:
При запълване на дизелово гориво в горивния щуцер (20) трябва
да се спазва абсолютна 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 да се смени филтърът за сух въздух.
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Обслужване

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

1. Завъртете лоста за регулиране на газта (8) в положение на
пълна газ.

2. При силен студ задействайте допълнително автоматичния
декомпресор (2).

3. Завъртете ключа за запалване (22) в работно положение,
натиснете стартовото копче и задръжте така, докато запали
двигателят.

При повторен опит за стартиране изчакайте пълното спиране на
двигателя.

4. Завъртете лоста за регулиране на газта (8) в положение на
празен ход и оставете двигателя да работи на празен ход за
около 7 минути, докато загрее.

Указание:  Не задействайте автоматичния декомпресор при пуснат
двигател.

 

6.2 Преден и заден ход

Честотата на въртене на двигателя може да се варира плавно от
лоста за регулиране на газта (2) (изображение на фигурата
виж 4.4).
Посоката на движение се определя от ръкохватката (6).
В съответствие с положението на ръкохватката (6)
вибрационната плоча уплътнява на преден, заден ход или на
място.
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С помощта на междинно положение на ръкохватката (6) може да
се варира скоростта за преден респ. заден ход, или да се вибрира
на място при особено интензивно уплътняване.

 

6.3 Изключване

Никога не изключвайте двигателя с автоматичния декомпресор
(2), тъй като това води неминуемо до повреди на задвижването на
клапаните и декомпресионните приспособления.

1. Лостът за регулиране на газта (8) се дърпа изцяло назад.

2. След като машината спре, ключът за запалване (22) се поставя
в положение стоп и се издърпва, светва контролната лампичка.

 

6.4 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.

 

Преден ход На място Заден ход
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6.5 Ръчно аварийно пускане

За улесняване на стартирането е налице автоматичен
декомпресор (2). Той има грижата за само малко компресионно
налягане при първите завъртания на коляновия вал. След
няколко завъртания той превключва автоматично на пълно
компресионно налягане.

 

1. Завъртете лоста за регулиране на газта (8) в положение на
пълна газ.

2. Лостът на декомпресора се завърта докрай в посока на дългата
стрелка. В това положение автоматичният декомпресор се
фиксира доловимо за слуха и двигателят е готов за стартиране.

3. Вкарайте пусковата манивела (24) в пусковия съединител.

4. След фиксиране на автоматичния декомпресор на опората са
необходими пет завъртания на манивелата, докато двигателят
е в състояние отново да компресира и да запали. Ако са
желателни по-малко завъртания на манивелата, след
фиксирането лостът на декомпресора трябва да се завърти
отново малко в противоположната посока, тоест в посоката на
прекъснатата къса стрелка. Всяко доловимо за слуха кликване
означава едно завъртане по-малко.

5. Поставете странично от двигателя (лека падаща стъпка) с
поглед към посоката на движение.

6. Опрете едната ръка на уреда, а с другата завъртете
манивелата.

При въртене на манивелата ръкохватката трябва да се държи
здраво, за да се избегне опасността от внезапно изтърване.
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7. Завъртете манивелата първо бавно, докато се фиксира
палецът, след това увеличавайте непрекъснато темпото на
въртене.

8. Щом двигателят заработи, издърпайте пусковата манивела
(24).

9. Завъртете лоста за регулиране на газта (8) в положение на
празен ход и оставете двигателя да работи на празен ход за
около 2 - 3 минути, докато загрее.

 

6.6 Механична хидравлична проверка

Активирането на механичната хидравлична проверка е необходима:

* при първо пълнене респ. при изпразнен резервоар за гориво.
* при автоматично изключване на двигателя поради недостатъчно

захранване със смазочно масло.
* след пускане при ниски температури.

1. Налива се гориво.

2. Контролира се смазочното вещество.

3. Ръчният лост се натиска около 5 секунди, за да се активира.

4. При двигатели с капсуловано изпълнение щифтът се натиска в
продължение на около 5 секунди.

5. При двигатели с горивоподаваща помпа едновременно се
задейства няколко пъти ръчният лост.

6. Двигателят се окомплектова. Капсулованите части се
контролират за добро уплътнение.

Въпреки хидравличната проверка е нужно да се контролира
нивото на маслото на всеки 8 - 15 часа.
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Обслужване
6.7 Външен старт

6.7.1 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!

6.7.2 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.

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

и след това червеният.
 

Помощен акумулатор



Обслужване

T00996bg.fm 26

6.8 Допълнителни указания при силен студ!

Забранено е използването на чужди стартерни системи (напр.
пускови спрейове), тъй като е много опасно.
Да се използва само оригинална пускова манивела на фирма
"Wacker".

При прекалено бавно завъртане на манивелата двигателят може
да запали в обратната посока на въртене.
При това се засмуква въздух през изпускателната тръба и
отработените газове се отделят през въздушния филтър.
Опасност от пожар! Двигателят се спира и се стартира отново.

При ръчно стартиране: Двигателят се завърта (10 до 20 x) с
опъната декомпресия. Въртящото съпротивление се намалява
чувствително поради промяна на вискозността на масления
филм. Едновременно с това се долавя как дюзата за впръскване
на гориво впръсква по-чисто (вибриране). Ако лостът на
декомпресора не се завърти от началното до крайното положение
за стартиране, а остане в средно положение, то в такъв случай
двигателят е декомпримиран, но не е готов за стартиране. Това
положение служи за пускане на двигателя при ниски температури
на стартиране.
При много ниски температури (под -5 °C) е нужно да се използва
дозиращо устройство за маслото.

Указание:  Не трябва да се използват повече от 2 дозирания, тъй като
в противен случай е възможно обратно завъртане на манивелата.
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7. Техническо обслужване

7.1 План за техническо обслужване

Детайл Работи по техническото обслужване Интервал

Задвижващ 
механизъм Първа смяна на маслото и масления филтър

25 h след първото 
пускане в 
експлоатацияХлабина на вентила

Студен двигател: Контролира се хлабината на 
вентила, евентуално се настройва.
Всмукателен вентил 0,1 mm - изпускателен 
вентил 0,2 mm.

Въздушен филтър

Контролира се филтърът за сух въздух - при 
необходимост се почиства или сменя 
филтриращият патрон (съблюдавайте 
сервизната индикация). Дневно

Задвижващ 
механизъм

Контролира се нивото на маслото - евентуално 
се допълва масло

Настройка на лоста, 
фиксиращо 
устройство при 
транспорт

Гресира се допълнително Седмично

Клинови ремъци Контролират се, евентуално се сменят клиновите 
ремъци.

Месечно

Защитна рама
Скрепителните винтове се контролират за 
здрава сглобкаЦентрално 

окачване

Управляващ лост Контролира се нивото на маслото - ако е 
необходимо се допълва.

Задвижващ 
механизъм

Смяна на маслото, смяна на масления филтър.
Охлаждащите ребра трябва да се поддържат 
чисти, почистват се чрез сухо почистване.
Дозавинтват се всички достъпни затягащи 
съединения.

На всеки 250 hВиброглава Смяна на маслото.

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

Хлабина на вентила
Студен двигател: Контролира се хлабината на 
вентила, евентуално се настройва. Всмукателен 
вентил 0,1 mm - изпускателен вентил 0,2 mm.

Горивен филтър Смяна на филтъра. На всеки 500 h
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7.2 Моторно масло

7.2.1 Контролиране на нивото на маслото:

* Нивото на маслото се контролира на щеката (21).
* При твърде ниско ниво на маслото се допълва Fuchs Titan Unic

10W40 MC през тръбната наставка (19).
 

7.2.2 Смяна на маслото:

1. Остава се двигателят да се загрее.

2. Разхлабва се изпускателната пробка.

3. Развинтват се скрепителните винтове и държачът се окачва на
съда за поемане на маслото.

4. Пробката се развинтва изцяло и старото масло се остава да
изтече в съда.

5. Пробката се завинтва и държачът се закрепва отново.

6. През тръбната наставка (19) се пълни 1,0 l.

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.
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7.3  Акумулатор

7.3.1 Контролиране нивото на киселината:

1. Свалете капака на акумулатора.

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

3. Закрепете капака на акумулатора.

Не затваряйте дегазиращата пролука!

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

4. При смяна на акумулатора съблюдавайте:

Демонтаж:  първо се изважда връзката на минуса и след това
на плюса.

Монтаж:   първо се свързва плюса и след това минуса.

При помощно стартиране виж глава "Обслужване".
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7.4 Хидравлично управление

7.4.1 Контролиране нивото на маслото:

1. Управляващият лост се поставя във вертикално положение.

2. Отваря се отворът (26).

3. Нивото на маслото трябва да отговаря на маркировката,
евентуално се допълва хидравлично масло Fuchs Renolin MR
520.

4. Отворът за пълнене (26) се затваря.

 

7.4.2 Обезвъздушаване на хидравличното управление:

1. Облицовката (28) се отстранява чрез развинтване на
болтовете (29).

2. Лостът се поставя във вертикално положение, ръкохватката (6)
се поставя изцяло в положение на обратен ход, отваря се
отворът за пълнене (26).

3. Разхлабва се болтът за обезвъздушаване (27).

4. Ръкохватката (6) се натиска бавно в посока напред, докато от
болта за обезвъздушаване започва да изтича хидравлично
масло без мехурчета.

5. Болтът за обезвъздушаване се завърта здраво (27), монтира се
облицовката (28).

6. Евентуално се допълва хидравлично масло Fuchs Renolin MR
520, отворът за пълнене (26) се затваря.
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7.5 Виброглава

7.5.1 Контролиране на нивото на маслото:

1. Вибрационната плоча се поставя в хоризонтално положение.

2. Отваря се отворът (30).

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

4. Евентуално се допълва Fuchs Titan Unic 10W40 MC през отвора
за напълване (използвайте фуния 0,75 l).

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

 
7.5.2 Смяна на маслото:

1. Отваря се отворът (30).

2. Вибрационната плоча се накланя и се държи наклонена, докато
изтече маслото.

3. Вибрационната плоча се поставя в хоризонтално положение.

4. През отвора за пълнене се налива 0,75 l Fuchs Titan Unic 10W40
MC.

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

Не трябва да се пълни прекален много масло!

Масло
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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.

 

7.6 Клинов ремък на виброглавата

Благодарение на автоматичния центробежен съединител става
излишно допълнителното обтягане на клиновия ремък.

 
Ако широчината на клиновия ремък стане по-малка от 15,5 mm, то
той трябва да се смени.

7.6.1 Смяна на клиновия ремък на виброглавата:

1. Отстранява се ремъчна защита (31).

2. Развинтва се болтът (32).

3. Отстраняват се малкият отвор (33), дисковата пружина (34),
уплътнението (35) и предният сегмент на шайбата за клиновия
ремък (10).

4. Сменя се клиновият ремък на виброглавата (12).

5. Частите се монтират в обратната последователност; да се
внимава цветната маркировка на щифта (36) да съвпада с
маркировката на шайбата за клиновия ремък (10).

Частите на съединителя не трябва да се смазват или гресират
(разрушаване на графитните втулки).
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Повреда
8. Повреда

8.1 Скоростта на движение на преден ход е твърде ниска

 

8.2 Скоростта на движение на заден ход е твърде ниска

 

8.3 Няма движение на заден ход

 

8.4 Загуба на хидравлично масло

Причина Отстраняване

Твърде малко хидравлично масло в 
управляващия лост. Пълни се хидравлично масло.

Въздух в хидравличното 
управление. Обезвъздушава се.

Причина Отстраняване

Прекалено много хидравлично 
масло в управляващия лост.

Нивото на маслото да се коригира в 
съответствие с маркировката.

Причина Отстраняване

Механична повреда. Обърнете се към сервиза на фирма 
"Wacker".

Причина Отстраняване

Неплътности, дефектен 
хидравличен маркуч.

Обърнете се към сервиза на фирма
"Wacker".



Повреда

T00998bg.fm 34

8.5  Контролната лампичка за зареждане не изгасва

 

8.6 Двигателят не може да стартира

 

Причина Отстраняване

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

Регулаторът е дефектен. Сменя се регулаторът.

Причина Отстраняване

Контактният ключ е дефектен.

Сменят се дефектните части.Стартерът е дефектен.

Стартовото копче е дефектно.

Акумулаторът е разреден. Зарежда се акумулаторът.

Липса на масло
Пълни се масло и се задейства 
веднъж лостът на кутията на 
масления филтър.
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Електрическа схема
9. Електрическа схема

1 Конектор

2 Бутон

3 Кабелна форма

4 Контрол на зареждането

5 Централен щепсел

6 Заземяваща шина

7 Акумулатор

8 Проводник плюс-минус

9 Стартер

10 Капак

11 Максималнотоков прекъсвач Multifuse
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10. Фирмени табелки

1 Указание - Стартиране

2 Указание - Сервизна индикация за въздушния филтър
Контролиране по време на експлоатация

3 Ниво на звукова мощност

4 Табелка средства за защита на слуха

5 Указание - табелка за кран

6 Указание - Поддръжка

7 Етикет поддръжка

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

9 Старт - Стоп

10 Лого на фирма "Wacker"

11 тип
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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 5045H
3. типов номер на машината:

0610052
4. абсолютна инсталирана мощност:

6,1 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

107 dB(A) 108 dB(A)

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





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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