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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 иглени вибратори, задвижвани с електрически двигател

2.1 Общи указания

2.1.1 Със самостоятелната работа с иглените вибратори могат да
бъдат натоварени само лица, които

∗ са навършили 18 години,
∗ са физически и психически годни,
∗ са инструктирани в работа с иглени вибратори 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 работа с иглени
вибратори.

 2.1.2 Иглените вибратори могат да се използват по предназначение
само за уплътняване на бетон като се съблюдава ръководството
за експлоатация на производителя и тези указания за
безопасност. Уредът трябва да се потопи в сместа,
предназначена за свиване.

 2.1.3 Натоварените с обслужването на иглените вибратори 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 Правилникът за предпазване от злополука на браншовата
организация "Електрически инсталации и производствени
материали" трябва да се съблюдава и да се вземе като база за
всички работи с този уред.

 2.1.5 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 Трябва да се гарантира, че включването на иглените вибратори,
задвижвани с електрически двигател, се извършва само към
посочените на фирмената табелка напрежение и честота.
Фирмената табелка се намира от вътрешната страна на капака на
кутията за прекъсвача. Да се внимава за достатъчно напречно
сечение на кабела.

 2.2.2 Тези иглени вибратори могат да бъдат включени само към
системи за електрозахранване със защитен прекъсвач FI.
Използваните преобразуватели трябва да отговарят на VDE 0530.
При напрежения по-високи от 42 Volt трябва да е налице защитно
разделяне (-). При работа на строителни обекти
преобразувателите трябва да имат отделна точка на захранване,
при която да е налице защитен прекъсвач FI.

 2.2.3 Вибраторите, които работят със защитно напрежение 42 Volt,
отговарят на защитен клас III. Вибраторите с по-високо работно
напрежение отговарят на защитен клас I (защитен проводник).

 2.2.4 Преди пускане в експлоатация на вибраторите трябва да се
гарантира, че частите на уредите са здраво завинтени.

 2.2.5 Включените вибратори не трябва да имат по-продължително
време контакт с твърди предмети, трябва да се избягва и дългата
продължителност на работа на въздух.

 2.2.6 При работни паузи или при оставяне на игления вибратор той
трябва да се изключи и да се постави така, че да е невъзможно
неволното падане или плъзгане.

 2.2.7 Захранващият кабел на игления вибратор не трябва да се
използва за издърпване на щепсела от контакта. Включването и
изключването на игления вибратор не трябва да става чрез
пъхане и изтегляне на щепсела от контакта.

 2.2.8 Електрическият кабелът трябва да се пази от горещина, масло и
остри ръбове.

 2.2.9 Боравенето с игления вибратор трябва да става само със здрави
защитни ръкавици. Да не се докосва горещия глава.

 2.2.10 По време на работа уредът трябва да се управлява само за
защитния маркуч. Управлението на игления вибратор за главата
може да доведе до съдови заболявания.
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2.2.11 Предаването на вибрациите върху материала, който трябва да се

свива, може да доведе до щети респ. разрушаване на кофража.
Преди употребата на уреда кофражите трябва да се подсигурят в
съответствие с изискванията.

 2.2.12 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.

 2.2.13 Забранена е експлоатацията на иглените вибратори във
взривоопасна среда.

 

2.3 Контрол

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

 2.3.2 Преди включване на уреда електрическият кабел и контактът
трябва да се контролират за наличието на повреди.

 2.3.3 Освен това трябва да се контролира функцията на прекъсвача за
вкл. и изкл. и на защитния прекъсвач FI.

 2.3.4 Ако се установят дефекти на защитните устройства или други
дефекти, които нарушават сигурната експлоатация на игления
вибратор, трябва да се уведоми незабавно контролиращото лице.
Уредът не трябва да се пуска в експлоатация.

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

 2.3.6 Тръбният корпус и капачката са износващи се части и трябва да
се сменят след като достигнат минимално допустимите размери.
Минималните допустими размери на износване за иглените
вибратори могат да се видят в това ръководство за експлоатация.

 2.3.7 Долната тръбна част трябва да се контролира за пукнатини,
повреди или хлабави резбови съединения. Загубената долна
тръбна част води до негодност на главите.

 2.3.8 Да се контролират затегателните скоби на съединенията.
 2.3.9 В зависимост от положението на прекъсвача е възможно след

включване в мрежата уредът да започне веднага да работи. Това
е възможно и при дефектен прекъсвач. 
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2.4 Поддръжка

Отварянето и ремонта на игления вибратор може да се извършва
само от обучен и оторизиран персонал.

 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 игленият
вибратор трябва да се изключи от мрежата като се издърпа
щепсела.

 2.4.3 Работи по електрическите части на уреда могат да се извършват
само от специалист.

 2.4.4 Защитният проводник в зелен и жълт цвят на свързващия кабел
трябва да е по-дълъг, за да не се скъса първи при отказ на
защитния предпазител. При прекъсване съществува опасност за
живота. След извършване на ремонта да се провери целостта на
защитния проводник. При защитно изолираните уреди и уредите
със защитно напрежение отпада защитният проводник.

 2.4.5 След работите по поддръжката и техническото обслужване
защитните устройства трябва да се поставят отново съобразно
изискванията. Болтовете трябва да се затегнат с посочените в
нормите моменти на затягане.

 2.4.6 Иглените вибратори трябва да се почистват всеки ден. Да се
внимава да не се повредят проводниците при използване на
уреди за почистване под високо налягане.

2.5 Транспорт

2.5.1 По време на транспорта иглените вибратори трябва да се
подсигурят срещу падане.
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2.6 Проверка

2.6.1 Безопасното състояние на иглените вибратори.трябва да се
проверява от специалист в съответствие с експлоатационните и
производствените условия според нуждата, но най-малко един
път 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

IREN 38 IREN 38 GV IREN 38/
048/240

IREN 38/
115

IREN 38/250 
(GV)

Номер на артикула

6 m
8 m

10 m

0007895

0008513
0008514
0008515

0008433

0008665
0008671
0008676

0008593 0008469 0008470
0008672GV

Вграден трифазен 
двигател

kW:
0,41

Напрежение
V: 42 48 115 250

Честота
Hz: 200 240 200

Номинален ток
A: 7 6,2 3,1 1,4

Вибрации
min-1: 12000 14400 12000

Диаметър на вибратора
mm: 38

Дължина на вибратора
mm: 345

Тегло на вибратора 
(маса) (без шланговото 
съединение)

kg:

2,2

Работен диаметър в 
бетон

до... cm:
50

Тип масло SAW 0W-30

Количество 
масло

cm3: 8

Ниво на звука LpA при 
оператора

dB(A):
79

Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена 
по EN ISO 5349

m/s2:

2,5
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Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на вътрешния вибратор, 
свободно окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.

Необходимо напречно сечение при удължаване на кабелите

Максимална 
дължина на 
кабела

m:
29 45 37 58 109 179 250

Напречно 
сечение на 
проводника

mm2:
2,5 4 2,5 4 1,5 2,5 1,5

IREN 38 IREN 38 GV IREN 38/
048/240

IREN 38/
115

IREN 38/250 
(GV)
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IREN 45 IREN 45 GV IREN 45/
048/240 IREN 45/115 IREN 45/250

Номер на артикула

6 m
8 m

10 m
с окачалка за кран

0007896

0008510
0008511
0008512
0008474

0008434

0008664
0008670
0008675

0008592 0008471 0008472
0008626GV

Вграден трифазен 
двигател

kW:
0,58

Напрежение
V: 42 48 115 250

Честота
Hz: 200 240 200

Номинален ток
A: 10 8,8 4 1,85

Вибрации
min-1: 12000 14400 12000

Диаметър на вибратора
mm: 45

Дължина на вибратора
mm: 382

Тегло на вибратора 
(маса) (без шланговото 
съединение)

kg:

3,5

Работен диаметър в 
бетон

до... cm:

60

Тип масло SAE 0W-30

Количество 
масло

cm3: 8

Ниво на звука LpA при 
оператора

dB(A):
79

Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена 
по EN ISO 5349

m/s2:

4
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Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на вътрешния вибратор, 
свободно окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.

Необходимо напречно сечение при удължаване на кабелите

Максимална 
дължина на 
кабела

m:
20 31 46 26 41 85 139 250

Напречно 
сечение на 
проводника

mm2:
2,5 4 6 2,5 4 1,5 2,5 1,5

IREN 45 IREN 45 GV IREN 45/
048/240 IREN 45/115 IREN 45/250
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IREN 57 IREN 57 GV IREN 57k IREN 57k GV

Номер на артикула
6 m
8 m

10 m
с окачалка за кран

0007820
0008504
0008505
0008506
0008346

0008435
0008662
0008668
0008673

0007821
0008507
0008508
0008509

0008437
0008663
0008669
0008674

Вграден трифазен 
двигател

kW:
1,05 0,76

Напрежение
V: 42

Честота
Hz: 200

Номинален ток
A: 17,3 13

Вибрации
min-1: 12000

Диаметър на вибратора
mm: 58

Дължина на вибратора
mm: 400 330

Тегло на вибратора 
(маса) (без шланговото 
съединение)

kg:

5,8 4,8

Работен диаметър в 
бетон

до... cm:
85 65

Тип масло SAE 0W-30

Количество 
масло

cm3: 12

Ниво на звука LpA при 
оператора

dB(A):
79

Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена 
по EN ISO 5349

m/s2:

4
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Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на вътрешния вибратор, 
свободно окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.

Необходимо напречно сечение при удължаване на кабелите

Максимална 
дължина на 
кабела

m:
11 18 26 42 15 24 35 56

Напречно 
сечение на 
проводника

mm2:
2,5 4 6 10 2,5 4 6 10

IREN 57 IREN 57 GV IREN 57k IREN 57k GV
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IREN 57/
048/240

IREN 57k/
048/240

IREN 57/
115

IREN 57k/
115

IREN 57/240/
180

Номер на артикула 0008591 0008590 0008465 0008460 0008479

Вграден трифазен 
двигател

kW:
1,05 0,76 1,05 0,76 1,05

Напрежение
V: 48 115 240

Честота
Hz: 240 200 180

Номинален ток
A: 15,2 11,4 6,5 4,8 3,1

Вибрации
min-1: 14400 12000 10800

Диаметър на вибратора
mm: 58

Дължина на вибратора
mm: 400 330 400 330 400

Тегло на вибратора 
(маса) (без шланговото 
съединение)

kg:

5,8 4,8 5,8 4,8 5,8

Работен диаметър в 
бетон

cm/до:
85 65 85 65 85

Тип масло SAE 0W-30

Количество 
масло

cm3: 12

Ниво на звука LpA при 
оператора

dB(A):
79

Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена 
по EN ISO 5349

m/s2:

4

Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на вътрешния вибратор, 
свободно окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.
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Необходимо напречно сечение при удължаване на кабелите

Максимална 
дължина на 
кабела

m:
20 30 20 31 52 85 70 116 230

Напречно 
сечение на 
проводника

mm2:
4 6 2,5 4 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5

IREN 57/250 IREN 57/250 GV IREN 57k/250 IREN 57k/250 GV

Номер на артикула 0008466 0008624 0008461 0008625

Вграден трифазен 
двигател

kW:
1,05 0,76

Напрежение
V: 250

Честота
Hz: 200

Номинален ток
A: 3,0 2,2

Вибрации
min-1: 12000

Диаметър на вибратора
mm: 58

Дължина на вибратора
mm: 400 330

Тегло на вибратора 
(маса) (без шланговото 
съединение)

kg:

5,8 4,8

Работен диаметър в 
бетон

cm:
до:

85 65

Тип масло SAE 0W-30

Количество 
масло

cm3: 12

IREN 57/
048/240

IREN 57k/
048/240

IREN 57/
115

IREN 57k/
115

IREN 57/240/
180
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Ниво на звука LpA при 
оператора

dB(A):
79

Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена 
по EN ISO 5349

m/s2:

4

Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на вътрешния вибратор, 
свободно окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.

Необходимо напречно сечение при удължаване на кабелите

Максимална 
дължина на 
кабела

m:
250

Напречно 
сечение на 
проводника

mm2:
1,5

IREN 57/250 IREN 57/250 GV IREN 57k/250 IREN 57k/250 GV
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IREN 57ST1 IREN 57ST2 IREN 57ST3 IREN 57ST4

Номер на артикула 0008903 0008904 0008430 0008905

Вграден трифазен 
двигател

kW:
1,05

Напрежение
V: 42

Честота
Hz: 200

Номинален ток
A: 17,3

Вибрации
min-1: 12000

Диаметър на вибратора
mm: 58

Дължина на вибратора
mm: 400

Тегло на вибратора 
(маса) (без шланговото 
съединение)

kg:

6,0

Работен диаметър в 
бетон

cm:
до:

85

Тип масло SAE 0W-30

Количество 
масло

cm3: 12

Ниво на звука LpA при 
оператора

dB(A):
79

Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена 
по EN ISO 5349

m/s2:

4

Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на вътрешния вибратор, 
свободно окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.
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Необходимо напречно сечение при удължаване на кабелите

Максимална 
дължина на 
кабела

m:
11 18 26 42

Напречно 
сечение на 
проводника

mm2:
2,5 4 6 10

IREN 65 IREN 65 GV IREN 65/048/
240 IREN 65/115

Номер на артикула
6 m

с окачалка за кран

0007847
0008498
0008443

0008436
0008660

0008747 0008467

Вграден трифазен 
двигател

kW:
1,70 1,7 1,60

Напрежение
V: 42 48 115

Честота
Hz: 200 240 200

Номинален ток
A: 25 22 9,5

Вибрации
min-1: 12000 14400 12000

Диаметър на вибратора
mm: 65

Дължина на вибратора
mm: 590

Тегло на вибратора 
(маса) (без шланговото 
съединение)

kg:

9,2

Работен диаметър в 
бетон

до... cm:
120

Тип масло SAE 0W-30

Количество 
масло

cm3: 12

IREN 57ST1 IREN 57ST2 IREN 57ST3 IREN 57ST4
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Ниво на звука LpA при 
оператора

dB(A):

79

Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена 
по EN ISO 5349

m/s2:

4

Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на вътрешния вибратор, 
свободно окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.

Необходимо напречно сечение при удължаване на кабелите

Максимална 
дължина на 
кабела

m:
8 12 18 29 16 23 35 58

Напречно 
сечение на 
проводника

mm2:
2,5 4 6 10 4 6 1,5 2,5

IREN 65 IREN 65 GV IREN 65/048/
240 IREN 65/115
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IREN 65/240/180 IREN 65/250 IREN 65/250 GV

Номер на артикула
6 m 0008480 0008468 0008622

Вграден трифазен 
двигател

kW:
1,6 1,60

Напрежение
V: 240 250

Честота
Hz: 180 200

Номинален ток
A: 4,4 4,2

Вибрации
min-1: 10800 12000

Диаметър на вибратора
mm: 65

Дължина на вибратора
mm: 490

Тегло на вибратора 
(маса) (без шланговото 
съединение)

kg:

9,2

Работен диаметър в 
бетон

cm:
до:

120

Тип масло SAE 0W-30

Количество 
масло

cm3: 12

Ниво на звука LpA при 
оператора

dB(A):
79

Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена 
по EN ISO 5349

m/s2:

4

Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на вътрешния вибратор, 
свободно окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.
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Необходимо напречно сечение при удължаване на кабелите

Максимална 
дължина на 
кабела

m:
161 250 176 250

Напречно 
сечение на 
проводника

mm2:
1,5 2,5 1,5 2,5

IREN 65/240/180 IREN 65/250 IREN 65/250 GV
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4. Описание/поддръжка

4.1 Захранване

4.1.1 Иглените вибратори трябва да се включат към трифазен честотен
преобразувател и преобразувател на напрежение от фирма
"Wacker" с правилното напрежение (виж техническите
характеристики).

 
4.1.2 Указание за монтаж за безконтактно изпълнение

Опасност за живота от токов удар!
Монтажът и проверката за безопасност трябва да се извършат от
електромонтьор и в съответствие с валидните разпоредби.
Да се съблюдава монтажното указание!

4.2 Защита от прегряване

Този уред е защитен от прегряване с термоизключвател. Всяка
фаза е съоръжена със собствен термоизключвател. 
При сработване на термоизключвателя трябва да се изключи
уредът и да се остави да се охлади.

 

4.3 Указание

При включване на игления вибратор към преобразувател с токово
реле той трябва да се включи отново след сработване на
термоизключвателя.

Опасност 
за живота
Опасност 
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4.4 План за техническо обслужване

 

4.5 Демонтаж и монтаж

Главата трябва да се закрепи само в долната част на капачката с
подсилени стени.

 

Детайл Работи по техническото 
обслужване Интервал

Захранващ 
кабел

Визуален контрол - кабел и 
мембрана на комутационната 
кутия.

Дневно

a Размери на
вибронакрайника

a

38 100

45 120

57 105

57k 80

65 130

65k 105
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4.6 Техническо обслужване

4.6.1 При достигане на минималните допустими размери на износване
е необходима смяна на съответните части. Частите на корпуса се
уплътняват с ergo 4205 на мястото на съединението и се
подсигуряват с точкова заварка.

* за IR... 30:
Главата се сменя изцяло.

* за IR... 38/45/57:
Съединителни проводници шлангово съединение - глава:
Закопчалката на ножовата връзка (1) трябва да се подсигури чрез
самостягащ се шлаух (2). Виж скицата.

* за IR... 65:
Съединителните проводници се свързват чрез пресуване от
двете страни на челното съединение.

4.6.2 След отварянето на главата трябва да се обърне внимание на
правилното количество масло преди тя да се сглоби (виж
техническите данни).
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Минимално допустими размери 
5. Минимално допустими размери на износване

Измерват се дължините L и LL в края на тръбния корпус (изходен
размер)

* Напечатаните с тлъст шрифт размери са минимално допустими
размери на износване.

* Размерите в скоби са оригиналните размери на новите уреди.

* Главите трябва да се сменят най-късно тогава, когато е достигнат
минималният диаметър ø (измерен по дължината L).

* Капачките да се сменят най-късно тогава, когато са достигнати
минималните дължини LL и øLL .

Тип на 
уреда

Размери за глави и капачки (mm)

øLL LL øL  L

IR... 30 28 (30) 347 (353) - -

IR... 38 33 (38) 338 (345) 36 (38) 218

IR... 45 38 (45) 372 (382) 42 (45) 333

IR... 57
IR... 57k

50 (58) 390 (400)
320 (330)

54,0 (58)
54,0 (58)

253
213

IR... 65
IR... 65k

 52 (65) 475(490)
385(400)

58 (65)
58 (65)

322
258



Отстраняване

T01088bg.fm 28

6. Отстраняване

6.1 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.
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Декларация за съответствие на ЕС

Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, 80809 München

удостоверява, че строителната машина:
1. вид:

Иглени вибратори
2. тип:

IREN 30
IREN 38
IREN 45
IREN 57
IREN 65

3. типов номер на машината:

0007820, 0007821, 0007847, 0007895, 0007896, 0008346, 0008430,
0008433, 0008434, 0008435, 0008436, 0008437, 0008443, 0008460,
0008461, 0008465, 0008466, 0008467, 0008468, 0008469, 0008470,
0008471, 0008472, 0008474, 0008479, 0008480, 0008498, 0008504,
0008505, 0008506, 0008507, 0008508, 0008509, 0008510, 0008511,
0008512, 0008513, 0008514, 0008515, 0008590, 0008591, 0008592,
0008593, 0008622, 0008624, 0008625, 0008626, 0008627, 0008660,
0008662, 0008663, 0008664, 0008665, 0008668, 0008669, 0008670,
0008671, 0008673, 0008674, 0008675, 0008676, 0008747, 0008903,
0008904, 0008905, 0008958, 0610004, 0610016, 0610017, 0610018,

0610065, 0610066, 0610067, 0610068
е произведен в съответствие със следните директиви:
98/37/EИО
89/336/EИО
73/23/EИО

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       -        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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