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ПРЕДГОВОР

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 2006 by Wacker Construction Equipment AG.

Тази инструкция може - и откъси от нея - да се препечатва, репродуцира, преработва, размножава или
разпространява само с изричното, предварително писмено съгласие на фирма Wacker Construction
Equipment AG.

Всеки неоторизиран от фирма "Wacker" начин на размножаване, разпространение или запаметяване на
твърди носители в каквато и да е форма и начин представлява нарушение на валидното авторско право
и подлежи на подвеждане под съдебна отговорност. Изрично си запазваме правото на технически
промени, които подобряват нашите машини или повишават стандарта за безопасност - и без специално
известие.



T00778bg.fm 4



0200063bg_001IVZ.fm 5

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР 3

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 6

Общи указания 6
Експлоатация 6
Контрол 7
Поддръжка 7
Транспорт 7
Проверка 7

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8

ОПИСАНИЕ/ПОДДРЪЖКА 9

Общи указания 9
Техническо обслужване 9
Демонтаж 9
Монтаж 10

РАЗМЕРИ НА ИЗНОСВАНЕ 11

Декларация за съответствие на ЕС  13

Сертификат по DIN EN ISO 9001 15



SV00018bg.fm 6

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПНЕВМАТИЧНИ
ИГЛЕНИ ВИБРАТОРИ

Общи указания

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 
* 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. Иглените вибратори могат да се използват само като се вземат под внимание ръководството за
експлоатация на производителя и тези указания за безопасност. 

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. 

4. При този уред е възможно превишаването на пределно допустимото ниво на шума от 90dB(A).
При пределно допустими нива на шума от 90 dB(A) и повече работещите лица са длъжни да носят
лични шумозаглушителни средства.

Експлоатация

1. Операторът не трябва да се отдалечава от обслужващите съоръжения на уреда по време на
работа.

2. Куплунгите на пневматичния маркуч трябва да се фиксират винаги безупречно.

ВНИМАНИЕ! Намиращите се под налягане, освобождаващи се въздухопроводи имат
свойството да се изправят внезапно. Това поведение може да представлява
голяма опасност за околните лица.

3. 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.

4. Препоръчва се носенето на подходящи ръкавици.

5. Подвижните маркучи и съдовете под налягане трябва да останат без налягане, преди да се
откачат.

6. Сгъстеният въздух не трябва да се използва за почистване на облеклото на работниците.
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УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Контрол

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

2. Да се използват само безупречни пневматични маркучи.

3. Куплунгите и връзките трябва да се проверяват всеки ден и да се сменят повредените части.

4. Корпусът и капачката са износващи се части и трябва да се сменят след като достигнат
минимално допустимите размери. Размерите на износване за иглените вибратори на фирма
"WACKER" могат да се видят в това ръководство за експлоатация.

 
5. Ако се установят дефекти на защитните устройства или други дефекти, които нарушават

сигурната експлоатация на игления вибратор, трябва да се уведоми незабавно контролиращото
лице. 

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

Поддръжка

1. Разрешено е да се използват само оригинални резервни части. Промени по този уред,
включитлно 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. Преди извършване на работи по техническото обслужване и поддръжката пневматичните
маркучи трябва да останат без налягане и да се откачи игленият вибратор.

3. След работите по поддръжката и техническото обслужване защитните устройства трябва да се
поставят отново съобразно изискванията. 

Транспорт

В транспортни превозни средства иглените вибратори трябва да се подсигурят срещу плъзгане,
изместване и преобръщане. 

Проверка

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 годишно,
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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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PIR 35

Изискваните съгласно приложение 1, раздел 1.7.4. f на директивата за машини на ЕС данни за шума са
за 
- ниво на звука, измерено на 1 m разстояние, LpA = 91 dB(A) 
- ниво на звуковата мощност LwA = 101 dB(A) 
Тези коефиценти на шума са измерени по ISO 3744 за ниво на звуковата мощност (LwA) респ.
EN ISO 11204 за ниво на звука (LpA).
Определящата ефективна стойност на ускорението, изчислена по EN ISO 5349, е под 2,5 m/s2.
Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на игления вибратор, свободно
окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.

PIR 55

Изискваните съгласно приложение 1, раздел 1.7.4. f на директивата за машини на ЕС данни за шума са
за 
- ниво на звука, измерено на 1 m разстояние, LpA = 94 dB(A) 
- ниво на звуковата мощност LwA = 103 dB(A) 
Тези коефиценти на шума са измерени по ISO 3744 за ниво на звуковата мощност (LwA) респ.
EN ISO 11204 за ниво на звука (LpA).
Определящата ефективна стойност на ускорението, изчислена по EN ISO 5349, е под 2,5 m/s2.
Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на игления вибратор, свободно
окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.

PIR 75

Изискваните съгласно приложение 1, раздел 1.7.4. f на директивата за машини на ЕС данни за шума са
за 
- ниво на звука, измерено на 1 m разстояние, LpA = 108 dB(A) 
- ниво на звуковата мощност LwA = 120 dB(A) 
Тези коефиценти на шума са измерени по ISO 3744 за ниво на звуковата мощност (LwA) респ.
EN ISO 11204 за ниво на звука (LpA).
Определящата ефективна стойност на ускорението, изчислена по EN ISO 5349, е под 2,5 m/s2.
Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на игления вибратор, свободно
окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.

PIR 35 PIR 55 PIR 75

Номер на артикула 0006415 ...
0006416 ... US

0006417 ...
0006418 ... US

0006419 ...
0006420 ... US

Вибрационна дължина mm: 245 260 302

Диаметър на вибратора mm: 35 55 75

Тегло на вибратора (маса) kg: 3,6 6,3 11,0

Вибрации на празен ход min-1: 19 700 18 200 16 500

Задвижване посредством Cгъстен въздух

Работно налягане bar, at: 6

Разход на въздух (средно) около m3/min: 0,85 1,4 1,7
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ОПИСАНИЕ/ПОДДРЪЖКА

Общи указания

Въздухопроводът на компресора се продухва добре преди да се свърже. Да се контролира, дали
куплунгът, ситото и уплътнението са чисти. За включване и изключване на уреда трябва да се
задейства въртящата се дръжка. През зимата трябва да се източва по често водата, за да се
предотврати образуването на лед на компресора респ. ресивера. При голямо съдържание на влага
трябва да се използва водоотделител.

Техническо обслужване

Игленият вибратор PIR не се нуждае от постоянно смазване. След известно време на експлоатация се
установява обаче намаляване на скоростта на уреда. За да се възстанови първоначалното състояние,
е достатъчно да се поставят около cm3 масло в маркучите. Дневно смазване с 1-2 cm3 масло (SAE 20).
Препоръка след продължителен период на складиране:
- Уредът се смазва, налива се масло в маркучите и уредът се остава да работи за няколко секунди.
- Уредът се държи с върха нагоре и се отваря вентилът, за да се изтече влагата.

При по-силна експлоатация се препоръчват масльонки.

Демонтаж

Резбите се "въртят надясно"; между корпуса и горната част лява резба!

* Маркучи
Отвинтва се вентилът. Вибраторът се затяга в тръбно менгеме и се отвинтва маркучът.

* Вибратор
Вибраторът се затяга в тръбно менгеме. Отвинтва се върхът. Изваждат се вътрешните части.

* Въртяща се дръжка
Отвинтват се куплунгите. Издърпва се конусната втулка и се освобождава стиската за тръби.
Муфата за отработен въздух се издърпва от предпазния маркуч.
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ОПИСАНИЕ/ПОДДРЪЖКА

Монтаж

(Да се внимава за правилното положение на частите.)

* Ламели
Върху тръбата е врязан канал. Отворите за достъп на въздуха се намират от страната,
противоположна на този канал. Гладкият надлъжен ръб на ламелата се насочва към външната
страна на тръбата. Надлъжният ръб с отворите за достъп на въздух се насочват към вътрешната
част на тръбата.

Посока на монтажа (от страна на капака)

* Тръба
Роторната тръба се вкарва през върха в тръбата, тоест от страната, противоположна на
въздухопроводите.

* Дискови пружини
Четири на междинна част в PIR 35. Две на междинна част в PIR 55, 75.
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РАЗМЕРИ НА ИЗНОСВАНЕ

Тип на уреда Размери за глави и капачки

ø L LL

mm mm mm

IREFM 03Y
IREK 1,1Y
IREK 1,3Y
IREK 1,6Y

28,0 (30)
52,5 (57)
59,0 (65)
68,0 (80)

295
363
315
400

320 (340)
393 (400)
342 (360)
437 (444)

IRE 40
IRE 48
IRE 57
IRE 65

36,0 (40)
45,0 (48)
53,0 (57)
59,0 (65)

270
352
350
330

302 (318)
390 (400)
387 (409)
366 (385)

IRFU 40
IRFU 48
IRFU 57

36,0 (40)
45,0 (48)
53,0 (57)

270
352
350

302 (318)
390 (400)
387 (409)

LIR 35
LIR 55
LIR 75

38,0 (40)
53,0 (57)
69,0 (75)

228
258
272

275 (278)
321 (327)
348 (363)

PIR 35
PIR 55
PIR 75

34,0 (35)
52,0 (55)
71,0 (75)

100
90
80

140 (145)
150 (155)
150 (162)

FP 25
FP 40
FP 57
FP 65

23,0 (25)
38,0 (40)
53,0 (57)
61,0 (65)

283
346
419
438

298 (301)
356 (367)
420 (438)
433 (463)

H 25
H 35
H 45
H 55

23,6 (25)
31,8 (35)
40,6 (45)
52,1 (57)

-
-
-
-

-
-
-
-

Дължините L и LL
се измерват от края на корпуса

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

2 Размерите в скоби са
оригиналните размери на
новите уреди.

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

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

5 Минималният диаметър на
Н-серията се измерва на
мястото на най-голямото
забележимо изтриване. 
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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:

PIR 35 / PIR 55 / PIR 75

3. Типов номер на машината:

0006415 ..., 0006416 ..., 0006417 ..., 0006418 ..., 0006419 ..., 0006420 ...

е произведен в съответствие със следните директиви:

* 98/37/EИО
* 89/336/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. 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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