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Przedmowa
Instrukcja obs³ugi i konserwacji opisuje bezpieczne u¿ytkowanie wibratorów wg³êbnych typu WVN/
IV.
Nale¿y zapoznaæ siê ze wszystkimi szczegó³ami tej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem urz¹dzenia.
Prosimy o dok³adne przestrzeganie wszystkich wskazówek i o przeprowadzenie w zalecanej kolejnoci
wszystkich opisanych czynnoci.
W rozdziale 1 przedstawiony zosta³ przegl¹d poszczególnych podzespo³ów i opis ich wzajemnego
wspó³dzia³ania. Rozdzia³ 2 opisaje czynnoci uruchomienia, zatrzymania oraz pracy urz¹dzenia.
Rozdzia³ 3 zawiera przegl¹d niezbêdnych czynnoci konserwacyjnych i opis czynnoci specyficznych.
Rozdzia³ 4 obejmuje wskazania do usuwania usterek przez obs³uguj¹cego.
Staramy siê dbaæ szczególnie o formê graficzn¹ i tekst objanieñ aby dobrze s³u¿y³y u¿ytkownikowi.
Wskazówki, które odnosz¹ siê do ilustracji ujête s¹ w nawiasy.
Przyk³ad 1:
Przyk³ad 2:

(2/1) oznacza rysunek 2, wskazane miejsce 1.
(2/3,6) oznacza rysunek 2, wskazane miejsce 3 i 6.

Wa¿ne informacje dla operatora i konserwatora oznaczone s¹ piktogramami.
Wa¿ne!
oznacza wa¿n¹ informacjê, któr¹ obs³uguj¹cy lub konserwuj¹cy musi znaæ i stosowaæ.
Ochrona rodowiska!
oznacza opis pracy i postêpowanie wymagaj¹ce przestrzegania ustaleñ i przepisów o
ochronie rodowiska i utylizacji odpadów.
Ostrze¿enie - Uwaga!
oznacza prace i postêpowanie, które s¹ warunkiem unikniêcia szkód albo zniszczeñ.
Niebezpieczeñstwo!
oznacza prace i postêpowanie, które s¹ warunkiem wykluczenia zagro¿enia osób obs³uguj¹cych.
Dalsze informacje otrzymacie Pañstwo od autoryzowanych sprzedawców firmy WEBER lub bezporednio
pod adresem:
WEBER Maschinentechnik Sp. z o.o.
ul. Grodziska 7
05-830 Stara Wie / Nadarzyn
Tel
Fax
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0048-22-739 70 80
0048-22-739 70 82
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OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA

Nale¿y przeczytaæ i przestrzegaæ wszystkich wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa (zobacz tak¿e
objanienie piktogramów w przedmowie), w przeciwnym razie:
istnieje zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia u¿ytkownika
oraz niebezpieczeñstwo uszkodzenia maszyny i innych dóbr.
Obok instrukcji obs³ugi i przepisów obowi¹zuj¹cych w kraju u¿ytkownika i miejsca zastosowania nale¿y
przestrzegaæ regu³ bezpieczeñstwa i fachowej obs³ugi maszyny.
Zastosowanie wibratorów wg³êbnych
Wibratory wg³êbne mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie zgodnie z zaleceniami za³¹czonej instrukcji i
obs³ugi i konserwacji.
Ich u¿ycie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje zagêszczanie:
betonu
Ka¿de inne zastosowanie uznaje siê za nieprzepisowe i zale¿ne wy³¹cznie od oceny u¿ytkownika.
Zezwolenie na wykonywanie prac wibratorami wg³êbnymi
Zezwolenie takie mo¿e byæ wydane osobie pe³noletniej, odpowiednio uprzednio przeszkolonej przez
przedsiêbiorcê lub pe³nomocnika.
Wyposa¿enie ochronne
Przy pracy opisanych w instrukcji typach wibrytorów wg³êbnych, mo¿e zostaæ przekroczona wartoæ
dopuszczalna cinienia akustycznego = 85 dB (A) na stanowisku pracy operatora. W zwi¹zku z tym
niezbêdne jest stosowanie ochronników s³uchu patrz strona Informacje dla u¿ytkowników w Polsce.
Do pozosta³ych rodków ochronnych nale¿¹:
rêkawice antywibracyjne,
he³m ochronny,
buty ochronne
(patrz rozdzia³ zalecenia dla u¿ytkowników polskich).
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1

Opis

1.1

Zdjêcie

4

1

5
2
Zdj 1
1
2
3
4
5

6

3

Widok WVN / IV

Wtyczka
Przewód zasilaj¹cy
Wy³¹cznik
Przewód ochronny
Bu³awa zasilaj¹ca

IV

1.2 Dane techniczne

IV
31

IV
40

IV
58

IV
68

IV
80

IV
IV
IV
IV
40 D 58 D 40 S 58 S

kg

10

11

15,5

25

32

8

11

12

17

mm

300

400

600

700

800

400

600

400

600

31

40

58

68

80

40

58

40

58

330

325

355

418

481

325

355

325

355

15

15

15

15

10

15

15

15

15

42

42

42

42

42

42

42

250

250

10

8

16

22

26

8

16

1,8

3

200

200

200

200

200

200

200

200

200

750

550

1050 1450 1700

550

1050

650

1050

5000 5000 5000 5000 5000

800

800

5000

5000

IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

IP 68

IP 68

IP 68

IP 68

Waga
Ciê¿ar wg CECE
Promieñ dzia³ania
Wymiary
rednica bu³awy

mm

D³ugoæ bu³awy

mm

D³ugoæ przewodu
zasilaj¹cego

m

Zasilanie bu³awy
Napiêcia zasilania

V

Pobór pr¹du

A

Czêstot³iwoæ
zasilania

Hz

Moc

W

D³ugoæ przewodu
ochronnego

mm

Rodzaj ochrony

IV
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IV 31

IV 40

IV 58

IV 68

IV 80 IV40D IV58D IV40S IV58S

Poziom dwiêku
(na stanowisku pracy,
wg ISO 6081, w dB(A))

72

72

81

85

85

72

81

72

81

Drgania na stanowisku
pracy
(Wartoæ
przyspieszenia na
rêkojeci mierzona
wg ISO 8662, Part 1,
w m/s²)

0,7

0,7

2,7

2,5

3,2

0,7

2,7

0,7

2,7

Natê¿enie ha³asu i
wibracje *

* Podane wartoci natê¿enia ha³asu i wibracje zmierzone zosta³y wg Normy EG-Maschinenrichtlinie
wydanie (91/368/EWG) przy pracy bu³awy wibracyjnej i przetwornicy swobodnie zawieszonej . Podczas
eksploatacji na placu budowy mog¹ zaistnieæ ró¿nice wartoci mierzonych w zale¿noci od istniej¹cych
warunków pracy.

1
2

1 Typ:
2 Rok Prod.:
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2 Obs³uga
2.1 Postanowienia dotycz¹ce bezpiecznej obs³ugi.
Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i ochronne
Przed rozpoczêciem ka¿dej zmiany roboczej, operator musi sprawdziæ dzia³anie urz¹dzeñ obs³ugowych
i zabezpieczaj¹cych oraz w³aciwe za³o¿enie urz¹dzeñ ochraniaj¹cych. Bu³awy wibracyjne mog¹ byæ
wykorzystywane tylko z u¿yciem wszystkich urz¹dzeñ ochronnych. Dzia³anie elementów obs³ugowych
nie mo¿e podlegaæ wp³ywom ani redukcji.
Operator przed uruchomieniem bu³awy musi za³o¿yæ swoje osobiste ochronniki s³uchu.
Zabezpieczenie elektryczne
Zabrania siê w³¹czania i wy³¹czania wibratora wg³êbnego poprzez wyjêcie lub w³¹¿enie wtyczki do
gniazda zasilaj¹cego.
NIe u¿ywaæ przewodu zasil¹cego do wyjêcie wtyczki z gniazda zasilaj¹cego. (nie ci¹gn¹æ za przewód
!! )
Przewód zasilaj¹cy nale¿y chroniæ przed uszkodzeniem i dzia³anie czynników zewnêtrznych (olej,
ród³a ciep³a, ostre krawêdzie).
U¿ywanie wibratorów wg³êbnych w otoczeniu zagro¿onym wybuchem jesz zabronione.
Pod³¹czaæ wibratory wg³êbne tylko do róde³ pr¹du podanych na tabliczce znamionowej.
ród³a pr¹du musz¹ byæ wyposa¿one w przewód uziemiaj¹cy. Nale¿y upewniæ siê, czy skrzynki
rozdzielcze wyposa¿one s¹ w wy³¹cznik bezpieczeñstwa FI.
Bezporednio po wyjêcie bu³awy wibracyjnej z betonu wy³¹czyæ urz¹dzenie.
Przed ka¿dorazowym u¿yciem bu³awy nale¿y sprawdziæ przewód zasilaj¹cy i wtyczkê pod³¹czeniow¹.
Przy³¹cza elektryczne nale¿y chroniæ przed zabrudzeniem, olejem, kontaktem z ostrymi krawêdziami
oraz przed dzia³aniem wysokiej temperatury.
Podczas przerw w pracy wy³¹czyæ urz¹dzenie i odstawiæ w bezpieczne miejsce i zabezpieczyæ przed
zsuniêciem.
Najpierw za³¹czyæ przetwornicê, a nastêpnie bu³awê.
Wy³¹czenie w odwrotnej kolejnoci.
Je¿eli wyst¹pi¹ usterki.
Je¿eli zostan¹ stwierdzone braki dotycz¹ce dzia³ania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych albo inne usterki,
które maj¹ wp³yw na bezpieczeñstwo eksploatacji nale¿y natychmiast powiadomiæ osobê nadzoruj¹c¹.
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2.2 Czynnoci przed rozpoczêciem pracy
Uwaga!
Przed pod³¹czeniem bu³awy wibracyjnej do
sieci zasilaj¹cej sprawdziæ napiêcie zasilania i
porównaæ zapisem tabliczki znamionowej.
- Bu³awê pod³¹czaæ do sieci o napiêciu 42/250 V / 200
Hz.

1

Zdj 2

Uwaga!
Max. odchylenie zasilania nie powiino przekroczyæ 15 %.
Uwaga!

1

W przypadku nieprzestrzegania w/w zalecañ
wygasa prawo gwarancji.

2.3 Transport
Podczas transportu zabezpieczyæ bu³awê wibracyjn¹
przed zsuniêciem lub ztoczeniem.

2.4 Uruchomienie

Zdj 3

2

2.4.1 Uruchomienie wibratorów wg³êbnych
typu WVN / IV D
Pod³¹czaæ bu³awy wibracyjne tylko do sieci o napiêciu
podanym na tabliczce znamionowej (2/1).

1
3

Uwaga!
Najpierw pod³¹czyæ wtyczkê do gniazda zasilaj¹cego przetwornicy, a nastêpnie w³¹czyæ
bu³awê wibracyjn¹.
- W³¹czyæ wtyczkê (3a/1)do gniazda zasilaj¹cego.
- W³¹czyæ wibrator w³¹cznikiem (3a/2). Bu³awa wibracyjna w³¹cza siê samoczynnie. Po osi¹gniêciu max. obrotów zabezpieczyæ wy³¹cznik (3a/2) dwigni¹ sta³ego
zag¹czenia (3a/3).

Zdj 3a

Uwaga!
W przypadku nieuruchomienia siê bu³awy wibracyjnej natychmiast wy³¹czyæ bu³awê (patrz
rozdz. 2.5) i znaleæ przyczynê awarii (patrz
rozdz 4.2).
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2.4.2 Uruchomienie wibratorów wg³êbnych
typu WVN / IV

3

1

2

Pod³¹czaæ bu³awy wibracyjne tylko do sieci o napiêciu podanym
na tabliczce znamionowej (2/1).
Uwaga!
Najpierw pod³¹czyæ wtyczkê do gniazda zasilaj¹cego
przetwornicy, a nastêpnie w³¹czyæ bu³awê wibracyjn¹.
- W³¹czyæ wtyczkê (3/1)do gniazda zasilaj¹cego.
- W³¹czyæ wibrator w³¹cznikiem (4/1) naciskaj¹c pozycjê 1 (4/
2). Bu³awa wibracyjna w³¹cza siê samoczynnie.

Zdj 4

Uwaga!
W przypadku nieuruchomienia siê bu³awy wibracyjnej natychmiast wy³¹czyæ bu³awê (patrz rozdz. 2.5) i
znaleæ przyczynê awarii (patrz rozdz 4.2).

2.5 Wy³¹czenie
2.5.1 Wy³¹czenie wibratorów wg³êbnych
typu WVN / IV
- Wy³¹czyæ wibrator wy³¹cznikiem (4/1) naciskaj¹c pozycjê 0
(4/3). Bu³awa wibracyjna wy³¹cza siê zamoczynnie.
- Wyj¹æ wtyczkê z gniazda zasilaj¹cego.
Uwaga!
NIe u¿ywaæ przewodu zasil¹cego do wyjêcie wtyczki
z gniazda zasilaj¹cego. (nie ci¹gn¹æ za przewód !! )

2.5.2 Wy³¹czenie wibratorów wg³êbnych
typu WVN / IV D

3

1

2

- Wy³¹czyæ wibrator wy³¹cznikiem (4a/2). Dwignia sta³ego za³¹czenia (4a/3) zostaje automatycznie zwolniona.
- Wyj¹æ wtyczkê z gniazda zasilaj¹cego.
Uwaga!
NIe u¿ywaæ przewodu zasil¹cego do wyjêcie wtyczki
z gniazda zasilaj¹cego. (nie ci¹gn¹æ za przewód !! )
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Prace konserwacyjne

3.1 Zasady bezpieczeñstwa w pracach konserwacyjnych.
Kontrola
Bu³awy wibracyjne zale¿nie od warunków ich wykorzystania i wed³ug potrzeby, jednak¿e przynajmnie raz do
roku powinny byæ dok³adnie skontrolowane przez rzeczoznawcê. Pisemne wiadectwo kontroli powinno byæ
przechowywane do nastêpnego sprawdzenia.
Konserwacja
Uwaga!
Prace konserwacyjne nale¿y przeprowadzaæ przy roz³¹czonej bu³awie.
Niebezpieczeñstwo!
Przed rozpoczêciem prac konserwacyjnych nale¿y siê upewniæ, czy nie nast¹pi³o nieumylne
pod³¹czenie bu³awy wibracyjnej do sieci zasilaj¹cej.
Uwaga!
Po skoñczonej pracy nale¿y wszystkie elementy ochronne ponownie zamontowaæ.
Ochrona rodowiska!
Spuszczone materia³y napêdowe nale¿y przechowywaæ w odpowiednich pojemnikach i utylizowaæ
zgodnie z przepisami o ochronie rodowiska
Zmiany i przebudowa.
Samowolne zmiany i przebudowy bu³aw wibracyjnych s¹ ze wzglêdów bezpieczeñstwa niedopuszczalne. W
przypadku szkód bêd¹cych nastêpstwem wprowadzonych zmian lub przebudowy, wyklucza siê wszelk¹
odpowiedzialnoæ producenta.
A¿eby zagwarantowaæ bezpieczne i pewne u¿ytkowanie nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie orginalnych czêci
zamiennych firmy Weber.
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3.2 Przegl¹d konserwacyjny
Wszystkie czynnoci konserwacyjne wibratorów wg³êbnych zawarte s¹ w poni¿ej umieszczonej tabeli.
W rubryce okres konserwacji podana jest iloæ godzin, po których nale¿y urz¹dzenie poddaæ
konserwacji.
W kolumnie Czêæ do konserwacji znajduje siê wskazówka w którym podzespole powina byæ
przeprowadzona czynnoæ zawarta w kolumnie Czynnoæ Konserwacyjna.
Rubryka uwagi zawiera:
- odnonik do odpowiedniego rozdzia³u niniejszej instrukcji obs³ugi i konserwacji, w którym opisano bli¿ej
dane czynnoci konserwacyjne

3.2.1

Konserwacja

Okres konserwacji
codziennie

po ka¿dych 200 godz
pracy

Czêæ do
konserwacji
Ca³a maszyna

Wibrator

Czynnoci
konserwacyjne
-

Wyczyciæ urz¹dzenie z
zabrudzenia

-

Sprawdziæ wtyczkê i przewód
zasilaj¹cy na uszkodzenia

- Wymianiæ olej

Uwagi

# 3.3

Sprawdziæ g³owicê i p³aszcz
bu³awy wibracyjnej na
zu¿ycie, w razie potrzeby
wymieniæ

IV
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3.3 Wymiana oleju w bu³awie wibracyjnej
- zatrzymaæ urz¹dzenie w/g opisu (rozdz.2.5)

1

3

Uwaga!
Olej z silnika spuszczaæ tylko przy ciep³ym urz¹dzeniu
- pod spust podstawiæ odpowiednie naczynie
Ochrona rodowiska!
U¿ywaæ odpowiednio du¿ego naczynia zbiorczego.
Rozlany lub przelany olej starannie wytrzeæ.
Zu¿yty olej i czyciwo usun¹æ nie zanieczyszaj¹c rodowiska naturalnego
Niebezpieczeñstwo!
Niebezpieczeñstwo poparzenia gor¹cym olejem.
- zamocowaæ bu³awê wibracyjn¹ (5/1) w imadle z nak³adkami
ochronnymi
- usun¹æ miejsce spawania (5/2)
- nagrzaæ g³owicê bu³awy (5/3) przy pomocy palnika
Niebezpieczeñstwo!
Niebezpieczeñstwo poparzenia gor¹c¹ g³owic¹.
- odkrêciæ g³owicê bu³awy (6/1) przy pomocy klucza hakowego
(6/2)
- wyj¹æ wa³ niewywa¿ony (8/1) z p³aszcza bu³awy (8/2)

2
Zdj 5

2

1
Zdj 6

1

2
Zdj 7

2

Uwaga!
Olej wyp³ywa z p³aszcza bu³awy
- Zamocowaæ wa³ niewywa¿ony (7/1) w p³aszczu bu³awy (7/2)
wg opisu (Zdj 7).
Pierwsze nape³nienie olejem hydraulicznym lub
przek³adniowym Firmy FUCHS, typ MR 30 VG
100 lub podobnym (patrz Zdj 9).

1

3

Zdj 8

Iloæ nape³nienia 0,02 litra.
- W³o¿yæ wa³ niewywa¿ony (7/1) do p³aszcza (7/2)
- Wyczyciæ gwint g³owicy z zabrudzenia i resztek starego kleju
oraz nanieæ nowy klej Loctite 270 lub podobny
- Za³o¿yæ g³owicê (8/1) na p³aszcz (8/2) i przykrêciæ przy pomocy klucza hakowego (8/3)
- Zabezpieczyæ g³owicê (5/3) przed odkrêceniem spawaniem
punktowym (5/2).
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4

Usterki w pracy

4.1

Ogólnie

Je¿eli podczas pracy bu³awy nast¹pi usterka, zaleca siê przeprowadzenie nastêpuj¹cych czynnoci:
- bu³awê jak w rozdz. 2.5 opisano wy³¹czyæ.
- ustaliæ przyczynê usterki (patrz rozdz. 4.2 Przyczyny usterek)
Opisy szczegó³owe ró¿nych elementów sk³adowych i odszukanie wskazówek w materia³ach przegl¹dowych( rozdzia³ 3) i rozdziale 4.2 - dot. usuwania usterek umo¿liwiaj¹ szybkie usuniêcie usterki.Warunkiem
jest dok³adne przestrzeganie kolejnoci poszczególnych etapów naprawy maszyny.
Naprawy nale¿y przeprowadzaæ przy pomocy odpowiednich narzêdzi. Nale¿y przestrzegaæ
zasad zawartych w instrukcji obs³ugi i konserwacji.
Je¿eli usterka po wymianie czêci lub podzespo³u nie zosta³a usuniêta nale¿y przeprowadziæ nastêpn¹ z
opisanych czynnoci naprawczych.
Je¿eli usterka pomimo zastosowania wszystkich opisanych w instrukcji obs³ugi czynnoci nie zosta³a
usuniêta, nale¿y zwróciæ siê o pomoc do autoryzowanego serwisu.

4.2 Przyczyny i usuwanie usterek

Usterka

Przyczyna

Naprawa

Bu³awy nie mo¿na
uruchomiæ

B³¹d obs³ugi

wykonaæ czynnoci uruchomienia wg
opisu

Po w³¹czeniu bu³awa
nie pracuje

Automatyczny
wy³¹cznik pracy

Wy³¹czyæ bu³awê wibracyjn¹ , odczekaæ
ok. 1 min i ponownie w³¹czyæ

IV
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4.3 Wskazówki dla u¿ytkowników w Polsce
Ze wzglêdu na poziom ha³asu na stanowisku operatora konieczne jest stosowanie
ochronników s³uchu np. MWD 11, ELA II.
Ze wzgl. na to, ¿e drgania na stanowisku pracy operatora przekraczaj¹ wartoci normatyczne
zaleca siê u¿ywanie rêkawic antywibracyjnych,
awx,r
awy,r
awz,r

WV/IV
116
199
66

cm/s2
cm/s2
cm/s2

i bu³awy wibracyjne zaliczone zosta³y do III kategorii PN-90/N-01357. W zwi¹zku z powy¿szym
zaleca siê stosowanie rêkawic antywibracyjnych oraz ograniczenie czasu ekspozycji ze wzgl. na
ha³as i drgania do oko³o 30 min.
Dalsze informacje uzyskacie Pañstwo u autoryzowanych sprzedawców firmy Weber lub
bezporednio w siedzibie firmy:
05-830 Stara Wie / Nadarzyn
ul. Grodziska 7
Tel. 0048 / 22 / 739 70 80
Fax. 0048 / 22 / 739 70 82
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4.4 Schemat elektryczny

4.4.1 Schemat elektryczny WVN / IV

Wy³¹cznik

Bu³awa
wibracyjna
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4.4.2 Schemat elektryczny WVN / IV S

Wy³¹cznik

Bu³awa
wibracyjna
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Weber Maschinentechnik GmbH
Zapytania, w¹tpliwoci, problemy rozwi¹zane zostan¹:
Niemcy

Telefon
WEBER Maschinentechnik GmbH
Telefax
Postfach 2153
57329 Bad Laasphe - Rückershausen

02754 / 398-0
02754 / 398101

Holandia

WEBER Machinetechniek B.V.
Graafschap Hornelaan 159
6001 AC Weert

Telefon
Telefax

0031-495 / 530215
0031-495 / 541839

Francja

WEBER Technologie S.a.r.l.
26 rue d Arsonval
69680 Chassieu

Telefon
Telefax

0033-4 / 72791020
0033-4 / 72791021

Polska

WEBER Maschinentechnik
Sp. z o.o.
ul. Grodziska 7
05-830 Stara Wie / Nadarzyn

Telefon
Telefax

0048-22 / 739 70 - 80
0048-22 / 739 70 - 81
0048-22 / 739 70 - 82

WEBER Machine (USA), Inc.
40 Johnson Ave 112
Bangor, ME 04401

Telefon
Telefax

001-207 / 947 / 4990
001-207 / 947 / 5452

WEBER Maschinentechnik do Brasil
Maquinas para Construcao Ltda.
Rua Sete de Setembro, 275
93332  470 Novo Hamburgo, RS
Brasil

Telefon
Telefax

0055-51 / 587 3044
0055-51 / 587 2271

Stany
Zjednoczone
i Kanada
Ameryka
Po³udniowa
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> Zagêszczarki gruntu
> Ubijaki stopowe
> Walce wibracyjne
> Przecinarki
> Wibratory wg³êbne i przetwornice
> Silniki wibracyjne
> Pi³y stolikowe
> Zacieraczki do betonu
> oraz.......

MASCHINENTECHNIK Sp. z o.o.
05-830 Stara Wie / Nadarzyn
ul. Grodziska 7
Tel. 0048 / 22 / 739 70 80
Tel. 0048 / 22 / 739 70 81
Fax. 0048 / 22 / 739 70 82
20

IV

