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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" 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 ез специално известие.
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Перфоратори/къртачи Указания за безопасност
2. Указания за безопасност

за перфоратори/къртачи с електрозадвижване

2.1 Общи указания

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

∗ са навършили 18 години, 

∗ са физически и психически годни,

∗ са инструктирани в работа с перфоратори/къртачи и са
удостоверили правоспособността си пред предприятието

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

Те трябва да бъдат определени от предприемача за управление
на перфоратори/къртачи.

 
2.1.2 Перфораторите/къртачите 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/къртачите 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.
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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 Да се гарантира включването на уреда само към посочените на
фирмената табелка напрежение и честота. Да се внимава за
достатъчно напречно сечение на кабела.

 2.2.3 При прекратяване на работата с перфораторите/къртачите или
при паузи по време на работа уредът трябва да се изключи, да се
прекъсне захранването му от електрическата мрежа и да се
положи или постави настрана в безопасно положение.

 2.2.4 За да се избягват наранявания на очите трябва да се носят
защитни очила.

 2.2.5 Препоръчва се носенето на подходящи ръкавици.
 2.2.6 При работа с перфоратори/къртачи трябва да се носят защитни

обувки.
 2.2.7 По принцип перфораторите/къртачите трябва да се обслужват с

двете ръце за предназначените за това дръжки.
 2.2.8 При работа с перфоратори/къртачи е нужно, особено при

пробиване, да се съблюдава сигурният стоеж на оператора,
особено на скелета, стълби и т. нат.

 2.2.9 Перфораторите/къртачите 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.

 2.2.10 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.

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

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

 2.2.13 При смяна на работните инструменти трябва да се прекъсне
захранването от електрическата мрежа на перфораторите/
къртачите.

 2.2.14 Работните инструменти трябва да се намират винаги в изрядно
състояние.

 2.2.15 Забранена е експлоатацията на уреда във взривоопасна среда.
 2.2.16 Електрическият кабел не трябва да се използва за дърпане и

повдигане на машината. Кабелът не трябва да се използва и за
издърпване на щепсела от контакта. Кабелът трябва да се пази от
горещина, масло и остри ръбове.

 2.2.17 Електрическите инсталации и технологичното оборудване могат
да се използват само, когато изпълняват производствените и
местни изисквания за безопасност. Те трябва да се намират
винаги в състояние, съобразно с изискванията и да се запазят в
същото.

 
2.2.18 Не излагайте електрически инструменти на дъжд. Не използвайте

електрическите инструменти във влажна и мокра среда.
 

2.3 Контрол

2.3.1 Перфораторите/къртачите 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 Кабелът трябва да се проверява редовно за щети.
 2.3.5 Ако се установят дефекти на защитните устройства или други

дефекти, които нарушават сигурната експлоатация на уреда,
трябва да се уведоми незабавно контролиращото лице.

 2.3.6 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 уреда могат да се извършват само с изричното
писмено съгласие на фирма "Wacker". При неспазване се
отхвърля всякаква отговорност.

 
2.4.2 При работи по поддръжката и техническото обслужване трябва да

се прекъсне захранването от електрическата мрежа на
перфоратора/къртача.

 
2.4.3 Работи по електрическите части на уреда могат да се извършват

само от специалист.

 
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/къртачите
трябва да се подсигурят срещу плъзгане, изместване и
преобръщане.

 

2.6 Проверка

2.6.1 Безопасното състояние на перфораторите/къртачите трябва да
се проверява от специалист в съответствие с експлоатационните
и производствените условия според нуждата, но най-малко на
6 месеца напр. в един от сервизите на фирма "Wacker" като
евентуално се извърши и тяхната поправка.

 

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

EH 9 BLM/230

Номер на артикула 0008732 ... 0008737 ... 0008918 ...

Дължина х широчина х 
височина (без работен 
инструмент) mm: 620 x 105 x 245

Работно тегло (маса) без 
работен инструмент kg: 10,7

Напрежение V: 220 - 240 1~

Мощност kW: 1,38

Необходима мощност на 
генератора при единично 
включване kW:

3,3

Разход на ток A: 7,5

Честота Hz: 50 / 60

Честота на ударите настройва 
се електронно min-1:

1300 - 2150

Специална Грес Retinax LX2

Опашка на пробивния работен 
инструмент SDS-max

Силово предаване ударна 
система

От двигателя през коляно-мотовилковия 
механизъм, ударна система с въздушна 

възглавница

Задвижващ механизъм
Трифазен двигател, свързан към честотен 
преобразовател за променлив ток със 

защитна изолация

Единична енергия на удара J: 19

Капацитет при разбиване 
(бетон В25) kg/h: 630

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

Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена по EN 
ISO 5349 m/s2:

намира се при 9,8

Необходимо напречно сечение при удължаване на кабелите
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Максимална дължина на 
кабела m: 26 44 70 104

Напречно сечение на 
проводника mm2: 1,5 2,5 4 6

EH 9 BLM/230

Номер на артикула 0008738 ... 0008739 ...

Дължина х широчина х 
височина (без работен 
инструмент) mm: 620 x 105 x 245

Работно тегло (маса) без 
работен инструмент kg: 10,7

Напрежение V: 110 - 127 1~

Мощност kW: 1,2

Необходима мощност на 
генератора при единично 
включване kW:

3,3

Разход на ток A: 13

Честота Hz: 50 / 60

Честота на ударите настройва 
се електронно min-1:

1300 - 2150

Специална Грес Retinax LX2

Опашка на пробивния работен 
инструмент SDS-max

Силово предаване ударна 
система

От двигателя през коляно-мотовилковия 
механизъм, ударна система с въздушна 

възглавница

Задвижващ механизъм
Трифазен двигател, свързан към честотен 
преобразовател за променлив ток със 

защитна изолация

Единична енергия на удара J: 19

Капацитет при разбиване 
(бетон В25) kg/h: 630

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

EH 9 BLM/230
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Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена по EN 
ISO 5349 m/s2:

намира се при 9,8

Необходимо напречно сечение при удължаване на кабелите

Максимална дължина на 
кабела m: 7 12 20 30

Напречно сечение на 
проводника mm2: 1,5 2,5 4 6

EH 9 BLM/230
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4. Описание

4.1 Приложение

4.1.1 Перфораторът на фирма "Wacker" се използва в надземното и
подземно строителство, в капиталното строителство, общинските
комуни, в бетонови заводи, фабрики за обработка на изкуствени
камъни, леярни цехове, от инсталационни фирми и др.
Перфораторът е особено подходящ за обработка на естествени и
изкуствени камъни от всякакъв вид, на зидарии и бетон.
Различни, бързо сменяеми работни инструменти служат за
дълбаене, сечене, пробиване, копаене, обработване на бетонни
повърхности, разбиване, раздробяване и обрязване.

 

4.2 Въвеждане в експлоатация

4.2.1 Монтаж и демонтаж на работния инструмент.
∗ Прекъсване на захранването от мрежата.
∗ Завъртане на инструмента до фиксирането му.
∗ Блокиране със силен аксиален натиск.
∗ Проверка на блокировката чрез дърпане на работния инструмент.

Аксиалното движение на работния инструмент в устройството за
закрепване е няколко сантиметра.

∗ При демонтаж на работния инструмент втулката се избутва назад
и той се изважда.

Могат да се използват само остри работни инструменти с идеални
опашки. Препоръчва се опашките и втулката на работния
инструмент да се гресират или смажат, за да се предотврати
работата на сухо и с това прекаленото им износване.

 
4.2.2 Захранване

Електрическият къртач се захранва с променлив ток (мрежово
напрежение) (виж "Технически характеристики"). За целта се
използва съответния щепсел.
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4.3 По време на експлоатация

4.3.1 Натройка позицията на длетото
За да се постави напр. плоското длето в желаната ъглова
позиция, регулиращият монтажен пръстен се натска в посока на
работния инструмент. След това длетото се завърта и
регулиращият пръстен се фиксира отново.

 
4.3.2 Честота на ударите и регулиране на енергията на удара

Потенциометърът в дръжката се завърта до край в посока
противоположна на часовниковата стрелка (-) = намалена
мощност на къртача. Потенциометърът се завърта в посока на
часовниковата стрелка (+) = пълна мощност.

 
4.3.3 Фиксатор

При продължително къртене е поставен фиксатор за фиксиране
на лоста за включване. При натискане на ключа той се
освобождава отново.

 
4.3.4 Системата за захващане се състои от две дръжки

 
∗ Огъната ръкохватка

Тя може според нуждите да се завърта отвесно към ударната ос
на около 270° чрез освобождаване на затягащия диск и при
работа може да се фиксира в 22,5° степени чрез затягане на
диска.
 

∗ Радиална ръкохватка
Тя може да се монтира чрез затягане или на допълнителната
ръкохватка или отстрани на корпуса.
 

4.3.5 Освен това цялата система за захващане може да се завърти на
около 360° около ударната ос и при работа трябва да се затегне с
шестостена SW13 на радиалната ръкохватка (около 14 Nm).
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4.4 Демонтаж

4.4.1 Държач
Втулката се издърпва назад и гумената капачка се снема с ръка.
Взема се втулката. Пръстенът за затихване се натиска и се
демонтира осигурителната шайба. Сега вече могат да се
демонтират и останалите части.
 

4.4.2 Цилиндров блок
Един след друг се развинтват винтовете с цилиндрична глава,
докато се отвинтят изцяло. Сега се снема държача с междинното
бутало, опората и междинната плоча и от корпуса се сваля
цилиндровия блок със задвижващия вал. Отстранява се
буталото-ударник.

 
4.4.3 Корпус

Достъп до предпазния пръстен на ротора за двигателя: Отвинтват
се болтовете и лагерният капак с коляно-мотовилковия
механизъм се издърпва от корпуса.

 
4.4.4 Демонтаж на ръкохватката

Отвинтват се болтовете, предната и задната страна на
ръкохватката се снемат.

 
4.4.5 Двигател

Достъп до статорния пакет и ротора: Отвинтват се болтовете и се
отстраняват лагерния капак и корпуса. Отстранява се статорния
пакет. След това се издърпва каучуковия пръстен с кръгло
сечение и въздухонаправляващата втулка. Отстранява се
предпазният пръстен и роторът се освобождава.

 

4.5 Монтаж

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

∗ Внимателно да се почистят и проверят всички части. Лагерът,
коляно-мотовилковият механизъм и ударната система да се
гресират със специална грес (виж "Технически характеристики").

∗ При сглобяването на цилиндровия блок по-дългия от двата края
на междинното бутало да сочи в посока на работния инструмент,
опората не трябва да се изкривява по време на монтажа.
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Описание
∗ Да се почистят челните повърхности на цилиндровия блок и

корпуса и да се уплътнят с Omni Visc, тип 1002.
∗ Външният пръстен на радиалния сачмен лагер се залепва с

Omnifit 230 L.
След приключване на всички поправки трябва съобразно с
изискванията да се проведе тест с нарастващо натоварване.

 



Техническо обслужване
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5. Техническо обслужване

5.1 План за техническо обслужване

 

5.2 Техническо обслужване и гресиране

5.2.1 Общи указания
Къртачът и работните инструменти трябва да се поддържат
винаги чисти.

 
5.2.2 Механична част

∗ Гресиране: Коляно-мотовилковия механизъм и ударната система
трябва да се гресират умерено със специална грес (виж
"Технически характеристики") на всеки 20 експлоатационни часа
чрез намиращата се на корпуса гресьорка.

∗ Държач: проверява се за износване. Работният инструмент
трябва да показва хлабина от около 6 mm, когато се намира на
разстояние от 200 mm от входа. По-силно износените втулки се
заменят, за да се предотвратят аварии и щети.

 

Детайл Работи по техническото обслужване Интервал

Захранващ 
кабел

Проверява се изрядното състояние - при 
дефектен кабел: Да се смени кабела.

ДневноДруги работи Вентилаторните отвори трябва да са чисти - 
при необходимост се почистват.

Работни 
инструменти

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

Други работи Смазване с гресьорка. 20 h

Държач Роверява се за износване - при 
необходимост се сменя. Месечно

Други работи Гресиране на коляно-мотовилковия 
механизъм. 600 h
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Повреда
6. Повреда

6.1 Престой на машината

 

Причина Отстраняване

за уреди със 115 V:
Входното напрежение е твърде високо 
(> 150 V) или твърде ниско (< 45 V) Погрижете се за правилно напрежение, 

погрижете се за достатъчно напречно 
сечение на удължителния кабелза уреди със 230 V:

Входното напрежение е твърде високо 
(> 300 V) или твърде ниско (< 170 V)

Температурата на преобразувателя е 
прекалено висока Оставете машината да се охлади

Прекъсване на захранващия кабел Проверете захранващия кабел вкл. и 
контактните клеми, при дефект сменете

Превключвателят е дефектен Сменете

Скъсване на кабел между 
преобразувателя и превключвателя

Сменете кабела (вкл. щепсела) с 
ремонтния комплект преобразувател-
превключвател

Дефект в електрониката на 
преобразувателя Сменете преобразувателя

Скъсване на кабел между 
преобразувателя и статора

Сменете кабела (вкл. щепсела) с 
ремонтния комплект преобразувател-
статор

Дефектен статор Сменете статора

Ударната система блокира:
* Поради клеясване на греста при много 
ниски външни температури

* Поради прекомерно гресиране

* Поради силно износване на подвижните 
детайли (нап. поради дълга експлоатация 
без мазане)

* Оставете уреда да загрее при по-
топла среда (напр. затоплени 
помещения)

* Отстранете прелялата грес от 
ударната система
* Сменете дефектните детайли



Електрическа схема
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7. Електрическа схема

Бял

Сив
Черен Кафяв Син

Щепсел

Захранващ кабел

Превключвател

Честотен преобразувател

Двигател
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Фирмени табелки
8. Фирмени табелки

за следните машини:
0008429 ..., 0008732 ..., 0008735 ..., 0008736 ..., 0008737 ...,
0008738 ..., 0008753 ..., 0008917 ..., 0008918 ...

1 Етикет за нивото на звуковата мощност



Отстраняване
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9. Отстраняване

9.1 Екологично вторично използване

Предайте уреда в пунктовете за събиране на вторични суровини
като вземете под внимание местните разпоредби и директиви,
напр. европейската директива за стари електрически и
електронни уреди.

 

Не изхвърляйте уреда с домакинските отпадъци, а го 
предайте в пунктовете за събиране на специални 
отпадъци.



C0026004bg.fmС
ъ
хр
ан
яв

ай
те

 г
ри

ж
ли

во
 у
до

ст
ов

ер
ен
ие

то

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

удостоверява, че строителната машина:
1. Вид:

Перфоратор
2. Тип:

EH 9 BLM/230
3. Типов номер на машината:

0008732 ..., 0008737 ..., 0008738 ..., 0008739 ..., 0008918 ...
4. Работно тегло:

10,7 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
* 73/23/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

104 dB(A) 105 dB(A)

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





Сертификат по DIN EN ISO 9001
Prüf- und Zertifizierungsinstitut

 VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

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

Със следното се удостоверява, че предприятието

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

с местоположения

Главно управление гр. Мюнхен
Preußenstr. 41
80809 München

Производствен завод гр. Райхертсхофен
Логистичен център гр. Карлсфелд

Пласментни региони с всички филиали в Германия

е въвело и използва в областта на 

машиностроенето
строителни машини

система за мениджмънт на качеството.

Тази система изпълнява изискванията на следната норма:

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

Този сертификат е валиден до 2009-06-05.

VDE институт за изпитване и сертифициране 
лаборатория за сертифициране

дата: 2006-05-30

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

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

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



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