INSTRUKCJA OBS£UGI I
KONSERWACJI

SM 57 (Robin)
0106

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

Przedmowa
Instrukcja obs³ugi i konserwacji opisuje bezpieczne u¿ytkowanie przecinarki typu SM 57.
Nale¿y zapoznaæ siê ze wszystkimi szczegó³ami tej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem
maszyny. Prosimy o dok³adne przestrzeganie wszystkich wskazówek i o przeprowadzenie w
zalecanej kolejnoci wszystkich opisanych czynnoci.
W rozdziale 1 przecinarka zosta³a tak przedstawiona, ¿e uzyskujecie Pañstwo przegl¹d
poszczególnych podzespo³ów i opis wzajemnego wspó³dzia³ania. W 2 rozdziale opisane s¹
czynnoci uruchomienia, zatrzymania oraz praca maszyny.
Rozdzia³ 3 zawiera przegl¹d niezbêdnych czynnoci konserwacyjnych i opis czynnoci
specyficznych. Rozdzia³ 4 obejmuje wskazania do usuwania usterek przez obs³uguj¹cego. W
rozdziale 5 znajd¹ Pañstwo niezbêdne wskazówki dotycz¹ce przechowywania maszyny w
okresie zimowym.

Staramy siê dbaæ szczególnie o to aby forma graficzna i teksty objanieñ s³u¿y³y dobrze
u¿ytkownikowi. Wskazówki, które odnosz¹ siê do ilustracji ujête s¹ w nawiasy.
Przyk³ad 1:

(2/1)

oznacza rysunek 2, wskazane miejsce 1

Przyk³ad 2:

(2/3,6)

oznacza rysunek 2, wskazane miejsce 3 i 6

Przyk³ad 3:

(2/2...4)

oznacza rysunek 2, wskazane miejsce 2 do 4

Wa¿ne informacje dla operatora i konserwatora oznaczone s¹ piktogramami:

+

oznacza wa¿n¹ informacjê, któr¹ obs³uguj¹cy lub konserwuj¹cy musi znaæ i
stosowaæ.
oznacza opis pracy i postêpowania wymagaj¹cego przestrzegania ustaleñ i
przepisów o ochronie rodowiska i utylizacji odpadów.
oznacza prace i postêpowanie, które s¹ warunkiem unikniêcia szkód lub zniszczeñ.
oznacza prace i postêpowanie, które s¹ warunkiem wykluczenia zagro¿eñ osób
obs³uguj¹cych.

Dalsze informacje uzyskacie Pañstwo u autoryzowanych sprzedawców firmy Weber lub
bezporednio w siedziebie firmy:
05-830 Stara Wie / Nadarzyn
ul. Grodziska 17 c
Tel. 022/739 70 80
Fax. 022/739 70 82
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OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA
Nale¿y przeczytaæ i przestrzegaæ wszystkich wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa (zobacz
tak¿e objanienia 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.

ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE
Przecinarki mog¹ byæ u¿ywane z uwzglêdnieniem instrukcji obs³ugi i konserwacji, ogólnie
uznanymi przepisami dot. bezpieczeñstwa i ruchu ulicznego oraz specjalistycznymi przepisami
krajowymi (miejscowymi).
Jako odpowiednie zastosowanie uznaje siê przecinanie:
mas asfaltowych i bitumicznych (pokrycia dróg i ulic)
betonu.
Ka¿de inne zastosowanie uznaje siê za nieodpowiednie i zale¿ne od oceny stanu rzeczy
odpowiedzialnego u¿ytkownika.
ZEZWOLENIE NA U¯YTKOWANIE PRZECINARKI
Przecinark¹ mog¹ pracowaæ osoby odpowiednio przeszkolone, powy¿ej 18 roku ¿ycia. Musz¹
one zostaæ przeszkolone w obs³udze i konserwacji przez u¿ytkownika lub jego pe³nomocnika.
WYPOSAENIE OCHRONNE
W przypadku przecinarki opisanej w niniejszej instrukcji mo¿liwe jest przekroczenie
dopuszczalnego poziomu ha³asu. Z tego te¿ wzglêdu zaleca siê stosowanie osobistych
ochronników s³uchu przez operatora. Do dalszych rodków ochronnych nale¿y he³m i
obuwie ochronne.
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1.

Opis

1.1 Zdjêcia

5

3
7
2
4
8

9

12

6

1

10

Zdj 1
1
2
3
4
5
6
7

6

14

13

11

Widok ogólny

Tarcza tn¹ca
Silnik
Zbiornik paliwa
Wy³¹cznik
Prowadnica
Ramiê tn¹ce
Zbiornik wody

SM 57
8
9
10
11
12
13
14

Nastawienie g³êbokoci ciêcia
Blokada wysokoci
Os³ona tarczy tn¹cej
Wskanik kierunku ciêcia
Skala g³êbokoci ciêcia
Zasuwa ssania
Dwignia gazu

SM 57

1.2

Dane techniczne

SM 57-2

Ciê¿ar
Ciê¿ar w³asny

67

Wymiary
D³ugoæ ca³kowita (mm)

820

Szerokoæ ca³kowita (mm)
Wysokoæ robocza (mm)

500
950

Napêd
Prod. silnika

Robin

Typ

EH 25 D

Moc silnika (kW/PS)

6,3 (8,5) przy 3600 min

Rodzaj silnika

4-Suwowy-benzynowy

Max. liczba obrotów

3600

Tarcza tn¹ca
Iloæ obrotów tarczy

3 150

Prêdkoæ obwodowa przy tarczy tn¹cej o
rednicy 350 mm (w m/s)

57,7

rednica tarczy tn¹cej (w mm)

350

Max. g³êbokoæ ciêcia (cm)

120

rednica otworu mocuj¹cego (mm)

25,4

SM 57
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ProsImy o wpisanie danych Pañstwa maszyny

1
Typ

Masch.Nr.

Betriebsgewicht

Baujahr

2

3

MASCHINENTECHNIK GMBH
Postfach 2153
57329 Bad Laasphe-Rückershausen

4
1 Nr. maszyny

3 Nr. silnika

......................................

.........................................

2 Rok prod

4 Nr. serii

......................................

.........................................

1.3 Opis urz¹dzenia
Przecinarki szczelin typu SM 57 s³u¿¹ do przecinania mas bitumicznych (powierzchnie dróg)
i powierzchni betonowych.
Przecinarka napêdzana jest silnikiem benzynowym 4-taktowym typu ROBIN (1/2), zasilanego
normaln¹ benzyn¹ bezo³owiow¹ ze zbiornika paliwa (1/3). Rozruch silnika nastêpuje za
pomoc¹ rozrusznika rêcznego. Iloæ obrotów regulowana zostaje za pomoc¹ dwigni gazu (1/
14).
Silnik napêdza tarczê tn¹c¹ znajduj¹c¹ siê na ramieniu tn¹cym (1/6) za pomoc¹ paska
klinowego. Os³ona tarczy tn¹cej (1/10) zapobiega rozbryzgowi tn¹cego materia³u. G³êbokoæ
ciêcia ustawiamy za pomoc¹ dwigni (1/9). Woda podawana na tarczê tn¹c¹ ze zbiornika
wody (1/7) lub z instalacji zewnêtrznej s³u¿y nie tylko do jej ch³odzenia, ale jednoczenie
wi¹¿e powsta³y py³.
Przecinark¹ kieruje siê za pomoc¹ dwigni (1/5).
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Obs³uga

2.1

Postanowienia dotycz¹ce bezpiecznej obs³ugi.

Przed rozpoczêciem ka¿dej zmiany roboczej operator musi sprawdziæ dzia³anie urz¹dzeñ
obs³ugowych i zabezpieczaj¹cych, oraz w³aciwe za³o¿enie urz¹dzeñ ochraniaj¹cych.
Przecinarka mo¿e byæ wykorzystywana tylko z u¿yciem wszystkich urz¹dzeñ ochronnych.
Operator przed uruchomieniem przecinarki musi za³o¿yæ osobiste ochronniki s³uchu. Silnik
mo¿e byæ uruchomiony dopiero po stwierdzeniu, ¿e przecinarka znajduje siê na pewnym
pod³o¿u i ramiê tn¹ce znajduje siê w po³o¿eniu .

Je¿eli wyst¹pi¹ usterki
Je¿eli zostan¹ stwierdzone wady dzia³ania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych albo inne usterki,
które maj¹ wp³yw na bezpieczeñstwo eksploatacji nale¿y natychmiast powiadomiæ osobê
nadzoruj¹c¹.
Zachowanie siê operatora
W czasie eksploatacji nale¿y ci¹gle obserwowaæ stan maszyny pod wzglêdem jej bezpiecznego
dzia³ania. Operator nie mo¿e oddalaæ siê od urz¹dzeñ steruj¹cych przecinarki i musi ci¹gle
w sposób wystarczaj¹cy obserwowaæ pole pracy maszyny. Je¿eli obserwacja jest utrudniona
musi byæ wyznaczona druga osoba, która obserwuje pole dzia³ania.
Statecznoæ
Przecinarka mo¿e byæ eksploatowana tylko wtedy, je¿eli jest zapewniona jej pe³na statecznoæ.
Statecznoæ jest szczególnie zagro¿ona np. przy krawêdziach skarp. Dlatego nale¿y utrzymywaæ
odstêp od w/w krawêdzi.
Jazda i przecinanie
Przy przecinaniu na wzniesieniach i spadkach operator musi ci¹gle iæ z boku maszyny.
Wzniesienia i spadki musz¹ zostaæ przecinane ze szczególn¹ ostro¿noci¹ i zawsze w
kierunku na wprost, do góry lub w dó³.
Przy wzniesieniach i spadkach wilgotne lub lune pod³o¿a znacznie zmniejszaj¹
przyczepnoæ przecinarki. Podwy¿szone zagro¿enie wypadkiem!
Wjazdy na nierównoci i krawê¿niki mog¹ byæ dokonywane tylko przy zmniejszonej prêdkoci.
Oprócz tego przecinarki nale¿y tak kierowaæ, by wykluczyæ ura¿enie siê operatora przez nag³e
odbicie prowadnicy.

SM 57
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2.2 Transport
Do transportu na bliskie odleg³oci mo¿na
przecinarkê toczyæ. Nale¿y wtedy wy³¹czyæ silnik .

1

Do transportu na dalsze odleg³oci nale¿y
przecinarkê za³adowaæ na odpowiedni rodek
transportu (samochód ciê¿arowy, przyczepê,
samochód kombi) .
2.2.1

Za³adunek za pomoc¹ dwigu

2

- Przecinarkê zatrzymaæ wg opisu rozdz 2.7.
- Zamocowaæ hak d¿wigu na pa³¹ku prowadnicy.
U¿ywaæ dwigu lub podnonika o odpowiedniej nonoci.
- Podnieæ przecinarkê na rodek transportu.

Zdj 2

Nie przechodziæ pod zawieszonym
ciê¿arem.
- Zabezpieczyæ przecinarkê przed przesuniêciem.

2.3

Pierwsze uruchomienie
Przed pierwszym uruchomieniem nale¿y przeprowadziæ czynnoci opisane w rozdz.
2.4.
Bezwzglêdnie przestrzegaæ imterwa³ pierwszego przegl¹du (patrz rozdz. 3).

2.4
-

Czynnoci przed rozpoczêciem pracy.

Sprawdziæ przecinarkê czy nie ma uszkodzeñ.
Sprawdziæ doci¹g wszystkich rub ew. doci¹gn¹æ.
Sprawdziæ zapas paliwa, ew. uzupe³niæ (patrz rozdz. 2.4.1).
Sprawdziæ poziom oleju silnikowego, ew. uzupe³niæ (patrz rozdz. 2.4.2).
Za³o¿yæ, ew. wymieniæ tarczê tn¹c¹ (2.3.7).
Otworzyæ zamkniêcie zbiornika wody i sprawdziæ jej zapas, ew. uzupe³niæ czyst¹ wod¹, lub
pod³¹czyæ przecinarkê do sieci wodoci¹gowej (patrz rozdz. 2.4.3).
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2.4.1

Sprawdzenie zapasu paliwa

- Zatrzymaæ przecinarkê wg opisu rozdz 2.7.
- Otworzyæ zamkniêcie zbiornika paliwa (3/1) i
nape³niæ zbiornik czystym paliwem, (rodzaj i
iloæ paliwa patrz rozdz. 3.4) , do górnej
krawêdzi filtra.
Nie rozlewaæ paliwa na gor¹ce elementy
silnika. Podczas nape³niania zbiornika
obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz u¿ywania
otwartego ognia i palenia tytoniu.

1

Zdj 3

Nie nape³niaæ zbiornika przy pracuj¹cym
silniku.
- Rozlane lub przelane paliwo starannie wytrzeæ.
- Mocno zamkn¹æ zamkniêcie zbiornika.

2.4.2 Sprawdzenie poziomu oleju
silnikowego.
Sprawdzenie poziomu oleju nale¿y
przeprowadziæ przy poziomo ustawionej
przecinarce.

1
Zdj 4

- Wyj¹æ miarkê poziomu oleju (4/1) z silnika,
wytrzeæ czyst¹ szmatk¹ i ponownie w³o¿yæ .
Miarki nie wkrêcaæ!!
- Miarkê ponownie wyj¹æ.
Poziom oleju powinien siêgaæ górnej krawêdzi
przy oznakowaniu "H".
- W razie potrzeby uzupe³niæ zapas oleju (Iloæ
i rodzaj oleju patrz Tabela iloci nape³nienia
rozdz. 3.4).

2.4.3 Sprawdzenie zapasu wody

H

L

Zdj 5

1

- Otworzyæ zamkniêcie zbiornika wody (6/1)
i sprawdziæ jej zapas, ew. uzupe³niæ czyst¹
wod¹.

Zdj 6
SM 57

11

2.5

Rozruch
Przed ka¿dorazowym rozruchem sprawdziæ, czy osoby postronne nie znajduj¹ siê w
obszarze pracy przecinarki.
Sprawdziæ poprawnoæ zamocowania wszystkich os³on, w razie potrzeby poprawiæ.
Nie u¿ywaæ substancji u³atwiaj¹cych rozruch.

- W razie potrzeby ustawiæ dwigniê
g³êbokoci ciêcia (7/1) w po³o¿enie .
- Dwigniê gazu (7/2) przesun¹æ w kierunku
strza³ki do oporu w po³o¿enie pe³nego
gazu.

1
2
Zdj 7
- Przesun¹æ kurek paliwa (8/2) w pozycjê
otwarcia ustawiaj¹c dwigniê pionowo.
- Zamkn¹æ dwigniê ssania (8/1)
przesuwaj¹c j¹ do przodu.

1

2

Zdj 8
- Powoli przesun¹æ linkê rozrusznika (9/1)
do wyczuwalnego oporu.
- Powoli przesun¹æ linkê rozrusznika do
pozycji wyjciowej.
- Mocno obur¹cznie przeci¹gn¹æ linkê
rozrusznika .

1

Gdy tylko silnik zapali:
- Powoli otwieraæ dwigniê ssania tak, aby
silnik spokojnie pracowa³.
- Silnik pozostawiæ przez ok. 5 min na
wolnych obrotach do rozgrzania. W tym
czasie dwigniê ssania otworzyæ
calkowicie.

12

Zdj 9
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2.6

Ciêcie

- Przed rozpoczêciem ciêcia za³o¿yæ w³aciw¹
tarczê tn¹c¹.
- Rozró¿niamy tarcze diamentowe do ciêcia na
mikro i sucho.
- Dostarczana woda na tarczê tn¹c¹ s³u¿y nie
tylko do ch³odzenia, ale g³ównie do wi¹zania
py³u.
- Uruchomiæ przecinarkê (wg opisu rozdz 2.5)


Zdj 10



Gdy tylko silnik osi¹gnie temperaturê pracy;
- Przesun¹æ dwigniê gazu (10/1) w pozycjê
pe³nego gazu.
Przy przeszkodach (mur, ciana, rów)
uwa¿aæ aby nie przygnieæ osób lub aby
maszyna nie zsunê³a siê do rowu.
- Ustawiæ przecinarkê na linii ciêcia za pomoc¹ wskanika ciêcia (11/2).
- Otworzyæ kurek wody (11/1).

1


1

2

Zdj 11

Sta³¹ g³êbokoæ ciêcia ustawiamy za pomoc¹
ruby ustawiaj¹cej (12/3), a jej g³êbokoæ
odczytujemy ze skali (12/4).
- Poluzowaæ rubê zabezpieczaj¹c¹ (12/1) na
rubie ustawiaj¹cej (12/3).
- Ustawiæ wskanik (12/2) na rubie ustawiaj¹cej
(12/3) na ¿¹dan¹ g³êbokoæ ciêcia (w cm),
któr¹ odczytujemy ze skali (12/4).
- rubê (12/1) ponownie mocno dokrêciæ.

5

Zdj 12

Maksymalna g³êbokoæ ciêcia do 120 mm
Ko³o podporowe (12/5) musi w procesie
ciêcia ciêgle byæ oparte o pod³o¿e.

1

Ustawienie g³êbokoci ciêcia ustawiaæ tylko
przy zatrzymanym silniku.
W czasie przerw w pracy, nawet
krótkotrwa³ych zagêszczarkê nale¿y
bezzw³ocznie wy³¹czyæ (rozdz. 2.7).
- Przecinarkê prowadziæ w ¿¹danym kierunku za
pomoc¹ dwigni (11/1).

2
Zdj 13

- Zwolniæ zaczep (13/2) za pomoc¹ dwigni
no¿nej (13/1).
SM 57
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2.7 Wy³¹czenie
1

W czasie przerw jak i po zakoñczonej pracy
przecinarkê odstawiæ na p³askim terenie.
- Zabezpieczyæ przecinarkê w górnym po³o¿eniu
(14/2).

2

- Przesun¹æ dwigniê gazu (15/1)w kierunku
strza³ki do oporu w pozycjê stopu.
Zdj 14

Odstawione
maszyny
stwarzaj¹ce
przeszkodê, nale¿y odpowiednio ozna-kowaæ.
Gdy przecinarka zostanie odstawiona na
drogach publicznych nale¿y zastosowaæ
zabezpieczenia, odpowiednie do zarz¹dzeñ
Kodeksu Drogowego.


1

Nie zatrzymywaæ silnika z pe³nego gazu.
Zdj 15

- Zamkn¹æ kurek wody (16/1).
- Nacisn¹æ przycisk (17/1) w celu zatrzymania
silnika.

1

- Zamkn¹æ kurek paliwa (18/1).
Zabezpieczyæ maszynê przed zsuniêciem
lub samowolnym zjechaniem.
Zdj 16

1

Zdj 17



1

Zdj 18
14
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Konserwacja

3.1

Zasady bezpieczeñstwa w pracach konserwacyjnych.

Kontrola
Przecinarka, zale¿nie od warunków jej wykorzystania i wed³ug potrzeby, jednak¿e przynajmniej
raz w roku powinna byæ dok³adnie skontrolowana przez rzeczoznawcê. Pisemne wiadectwo
kontroli powinno byæ przechowywane do nastêpnego sprawdzenia.
Naprawy nale¿y przeprowadzaæ przy wy³¹czonym silniku. Mo¿na od tego odst¹piæ je¿eli
charakter pracy wymaga w³¹czenia silnika. Dodatkowo nale¿y przecinarkê zabezpieczyæ
przed obsuniêciem.
Spuszczone z silników materia³y napêdowe nale¿y przechowywañ w odpowiednich
pojemnikach i utylizowaæ zgodnie z przepisami.
Przed prac¹ przy niezabezpieczonych czêciach nale¿y silnik spalinowy zabezpieczyæ przed
nieprzewidzianym uruchomieniem.

Zmiany i przebudowa
Samowolna zmiana i przebudowa przecinarki jest ze wzglêdów bezpieczeæstwa
niedopuszczalna. W przypadku szkód bêd¹cych nastêpstwem wprowadzonych zmian lub
przebudowy, wyklucza siê wszelk¹ odpowiedzialnoæ producenta.
eby zagwarantowaæ bezpieczne i pewne u¿ytkowanie nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie oryginalnych
czêci zamiennych firmy WEBER
Postanowienia dotycz¹ce bezpieczeñstwa producenta silników
Prace konserwacyjne przy silnikach s¹ opisane w za³¹czonych przez producenta instrukcjach
obs³ugi silnika ROBIN.

SM 57
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3.2

Przegl¹dy konserwacyjne

Wszystkie czynnoci konserwacyjne przecinarki zawarte s¹ w dwóch tabelach. Czynnoci
konserwacyjne z tabeli nr. 1 (rozdz. 3.2.1) nale¿y przeprowadziæ po pierwszym uruchomieniu.
Czynnoci konserwacyjne z tabeli nr. 2 (rozdz 3.3.3) nale¿y powtarzaæ regularnie.

Czynnoci konserwacyjne nale¿y przeprowadziæ po osi¹gniêciu pierwszego lub drugiego
interwa³u.

W kolumnie "Miejsce Konserwacji" znajduje siê wskazówka w którym podzespole powinna
byæ przeprowadzona czynnoæ zawarta w kolumnie "Czynnoæ Konserwacyjna".

3.2.1

Pierwsza konserwacja

Okres konserwacji

Czynnoci do
konserwacji

Czynnoci
konserwacyjne

Po pierwszych 8 godz
Ramiê tn¹ce
pracy

-

Po pierwszych 20 godz.
Silnk
pracy

- wymieniæ olej silnikowy

Ca³a maszyna

16

-

Uwagi

sprawdziæ i ew. napi¹æ pasek
# 4.3.1
klinowy

# 3.3.1

sprawdziæ zamocowania
wszystkich rub, ew. dokrêciæ

SM 57

3.2.2

Okresowa konserwacja

Okres konserwacji
Co 8 godz pracy /
codziennie

Czynnoci do
konserwacji

Silnik

sprawdziæ maszynê na
- wszystkie nieszczelnoci,
wycieki oleju, itp.
wyczyciæ wk³ad filtra
- powietrza, w razie potrzeby
wymieniæ
- sprawdziæ nieszczelnoci

Ramiê tn¹ce

-

Silnk

- wymieniæ olej silnikowy

Ca³a maszyna

Filtr powietrza

Co 50 godz. pracy /
tygodniowo

Czynnoci
konserwacyjne

Uwagi

# 3.3.2
# 2.4.2

sprawdziæ i ew. napi¹æ pasek
# 3.3.4/5
klinowy
# 3.3.1

- wyczyciæ wiecê zap³onow¹
-

wyczyciæ wk³ad filtra
powietrza

Co 100 godz. pracy /
miesiêcznie

Ca³a maszyna

sprawdziæ
- zamocowaniawszystkich rub
ew. dokrêciæ

Co 200 godz pracy /
kwartalnie

Silnik

- wyczyciæ filtr paliwa
-

Co 500 godz. pracy /
pó³rocznie

# 3.3.2

# 3.3.3

wyczyciæ wiecê zap³onow¹ i zgodnie z instrukcj¹
obs³ugi silnika
ustawiæ odstêp elektrod

Wszystkie nie
malowane czêci

- cienko naoliwiæ

Silnik

- wyczyciæ ganik, i ew. ustawiæ

zgodnie z instrukcj¹
obs³ugi silnika

- wyczyciæ g³owicê cylindra
- ustawiæ luz zaworów

Co 2000 godz. pracy /
rocznie

Ca³a maszyna

dokonaæ przegl¹du pod
- wzglêdem uszkodzeñ i zu¿ycia
elementów
-

SM 57

usun¹æ zabrudzenia, stary
smar i rdzewiej¹ce miejsca
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3.3

Opis prac konserwacyjnych

3.3.1 Wymiana oleju silnikowego

1

2

- Zatrzymaæ przecinarkê wg opisu rozdz. 2.7.
Spuciæ olej tylko przy ciep³ym silniku i
poziomo ustawionej przecinarce.
- Ustawiæ odpowiednie naczynie pod rynnê
spustow¹ (19/2).

Zdj 19

Podstawiæ odpowiednio du¿e naczynie,
tak aby uniemo¿liwiæ przenikanie oleju do
gruntu.

1

- Odkrêciæ miarkê poziomu oleju (20/1).
- Odkrêciæ rubê spustu oleju (19/1) i
ca³kowicie spuciæ zawartoæ z silnika.
Mo¿liwoæ poparzenia gor¹cym olejem.

Zdj 20

- Wyczyciæ rubê i otwór spustu oleju z
zabrudzenia i zanieczyszczeñ.
- Ponownie wkrêciæ rubê spustu oleju (19/1) i
mocno dokrêciæ.

1

Zu¿yty olej usun¹æ nie zanieczyszczaj¹c
rodowiska naturalnego.
- Uzupe³niæ silnik wie¿ym olejem wg tabeli
nape³niania (3.4) poprzez otwót miarki
poziomu oleju (21/1)
- Sprawdziæ poziom oleju wg opisu rozdz 2.4.2

18

Zdj 21
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3.3.2
Czyszczenie filtra powietrza
3.3.2.1 Czyszczenie filtra g³ównego i

1

wstêpnego.
- Poluzowaæ 3 klamry (22/1) i zdj¹æ pokrywê
filtra (22/3).
- Wyj¹æ filtr wstêpny (23/2) i g³ówny (23/1)
.
- Wymyæ wstêpny filtr powietrza w benzynie
U¿ywaæ tylko czystej benzyny
technicznej do mycia filtra.

3

2

Zdj 22

Przed zabudow¹ wysuszyæ ca³kowicie
wstêpny filtr powietrza z oparów
benzyny.
- Wytrzepaæ lub wyczyciæ sprê¿onym
powietrzem (max. 5 bar) g³ówny filtr
powietrza.
W razie niewystarczaj¹cego efektu
czyszczenia filtrów (zabrudzenie
olejem, zawilgocenia) nale¿y filtry
wymieniæ na nowe. Rodzaj filtrów patrz
rodz. 3.4.

2

1

Zdj 23

- Za³o¿yæ obydwa elementy filtrapowietrza.
- Za³o¿yæ pokrywê i zamkn¹æ klamry.

3.3.2.2 Czyszczenie obudowy filtra
- Poluzowaæ 3 klamry (22/1) i zdj¹æ pokrywê
filtra (22/3).
- Wyj¹æ filtr wstêpny (23/2) i g³ówny (23/1)
i wyczyciæ wg. rozdz. 3.3.2.1.
- Wyczyciæ podstawê filtra (22/2) i pokrywê
(22/3) wilgotn¹, i czyst¹ nie zawieraj¹c¹
cinków szmatk¹.
Podczas czyszczenia zwaracaæ
uwagê, aby ¿adne zanieczyszczenia
nie dosta³y siê do wnêtrza filtra.

SM 57
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3.3.3

Wymiana/czyszczenie filtra
paliwa
Prace wykonywaæ tylko przy zimnym
silniku.

1

- Zatrzymaæ przecinarkê wg opisu rozdz
2.7.
- Odkrêciæ obudowê filtra paliwa (24/1).
Rozlane resztki paliwa starannie
wytrzeæ.
- Wyj¹æ wk³ad filtra paliwa i wyczyciæ, ew.
wymieniæ.
- W³o¿yæ wk³ad filtra paliwa w obudowê.
Obudowê starannie zakrêciæ.
Zu¿yty wk³ad i zabrudzone czyciwo
usun¹æ zgodnie z przepisami o
ochronie rodowiska.

Bild 24

1

3.3.4
Czyszczenie, regulacja,
wymiana wiecy zap³onowej
- Zatrzymaæ przecinarkê wg opisu rozdz.
2.7.
- Zdj¹æ fajkê wiecy zap³onowej (25/1) i
wykrêciæ wiecê zap³onow¹.
- Wyczyciæ elektrody wiecy .
- Zmierzyæ i wyregulowaæ odstêp elektrod
(patrz zdjêcie 26), ew. wymieniæ wiecê
zap³onow¹.

Zdj 25

Odstêp elektrod.............0,5...0,6 mm
U¿ywaæ tylko wiec zap³onowych
podanych w rozdz. 3.4.
- Wkrêciæ wiec¹ zap³onow¹, i za³o¿yæ fajkê.

Zdj 26
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3.3.5 Sprawdzenie naci¹gu paska
klinowego
- Zatrzymaæ przecinarkê wg opisu rozdz. 2.7.
- Poluzowaæ piêæ rub (27/1,2) i zdj¹æ os³onê
paska klinowego (27/3) i os³onê tarczy tn¹cej
(27/4).
- Sprawdziæ stan i jakoæ pasków klinowych
(28/1) na zu¿ycie, przetarcie itp. uszkodzenia.
- W przypadku nadmiernego zu¿ycia wymieniæ
paski klinowe wg opisu rozdz. 3.3.6
- Sprawdziæ naci¹g pasków klinowych wg rys
28 poprzez nacisk si³¹ ok. 100 N.Pasek klinowy
powinien siê ugi¹æ max. ok. 10 mm (nacisk
kciuka).
W przypadku zbyt lunego paska klinowego
wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
- Zdj¹æ os³onê pasków klinowych (27/3) i tarczy
tn¹cej (27/4) poprzez poluzowanie piêciu rub
(27/1).
- Za pomoc¹ czterech rub mocuj¹cych (29/1)
poluzowaæ silnik i poprzez przesuniêcie w
otworach pod³u¿nych dokonaæ naci¹gu paska
klinowego.
- Po osi¹gniêciu prawid³owego naci¹gu ponownie
dokrêciæ ruby mocuj¹ce (29/1).

3
4

Zdj 27

1

Zdj 28

Zwróciæ uwagê na prawid³owy bieg pasków
klinowych na tarczach pasowych.
- Ponownie zamocowaæ os³onê pasków
klinowych (27/3) i tarczy tn¹cej (27/4).

3.3.6 Wymiana pasków klinowych
- Zdj¹æ os³onê pasków klinowych (27/3) i
os³onê tarczy tn¹cej (27/4) poporzez
poluzowanie rub mocuj¹cych.
- Zluzowaæ naci¹g pasków wg opisu rozdz.
3.3.4
- Zdj¹æ zu¿yte paski klinowe
- Za³o¿yæ nowe
Wymieniaæ zawsze obydwa paski klinowe
(zwróciæ uwagê na jednakow¹ d³ugoæ
pasków klinowych)

1
Zdj 29

Zwróciæ uwagê na prawid³owy bieg
pasków klinowych na tarczy pasowej
- Napi¹æ paski klinowe wg. opisu rozdz. 3.3.5
- Za³o¿yæ os³onê pasków klinowych (27/3) i
tarczy tn¹cej (27/4)
SM 57
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3.3.7 Wymiana tarczy tn¹cej
- Zatrzymaæ przecinarkê wg opisu rozdz. 2.7

- Wykrêciæ rubê mocuj¹c¹ (30/1)

3

- Zdj¹æ tarczê dociskow¹ (30/2) i tarczê tn¹c¹
(30/3) z trzpienia mocuj¹cego ku do³owi.
- Zamocowaæ now¹ tarczê tn¹c¹.
Tarczê tn¹c¹ zamontowaæ zgodnie ze
wskazaniami strza³ki na tarczy. Tarcza tn¹c¹
musi siê obracaæ zgodnie ze wskazaniami
strza³ki !!!!

2

1

Zdj 30

Tarcza musi zostaæ zamontowana na
trzpieniu bez jakichkolwiek luzów.

Tarcze dociskowe musz¹ zostaæ
oczyszczone z zabrudzenia, rdzy. Podczas
ka¿dorazowej wymiany tarczy tn¹cej nale¿y
tarczedociskowe dok³adnie wyczyciæ.
Powierzchnie tarcz dociskowych powinne
byæ równe bez rys, szczerb itp. wg³êbieñ.
W/w mog¹ spowodowaæ niepotrzebne
naprê¿enia na tarczy tn¹cej.
- rubê mocuj¹c¹
dokrêciæ.

22

(30/1) ponownie mocno
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3.4

Tabela iloci nape³niania

Element

Silnik

Olej silnikowy

Paliwo

Benzyna

Lato

Paliwo
Rodzaj

Zima

Iloæ
SM 57-2

SAE 10 W 40
(-10 ~ + 50 °C)
API - CD CE
lub SHPD
lub CCMC - D2 - D3 - PD1

1,0 l

Normalna benzyna bezo³owiowa

5,5 l

Woda

8,0 l

Smar wysokocinieniowa

wg potrzeby

Zbiornik wody
W okresie zimowym
opró¿niæ zbiornik

Miejsca smarowania

wg IDN 51825 - KPF2

SM 57
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4

Usterki w pracy

4.1

Ogólnie

Je¿eli w pracy przecinarki nast¹pi usterka, zaleca siê przeprowadzenie nastêpuj¹cych
czynnoci:
- wy³¹czyæ przecinarkê wg opisu rozdz. 2.7
- ustaliæ przyczynê usterki (patrz rozdz 4.2 Przyczyny i usuwanie usterek)
- usun¹æ usterkê (patrz rozdz 3 Prace konserwacyjne i rozdz 2 Opis ró¿nych elementów
obs³ugowych).

+

Usuniêcie usterek dotycz¹cych silnika, jest opisane w podrêczniku dostarczonym przez
producenta silnika.

Opisy szczegó³owe ró¿nych elementów sk³adowych wskazówek w materia³ach przegl¹dowych
(rozdz 3) i rozdz. 4 (dot. usuwania usterek) umo¿liwiaj¹cych szybkie usuniêcie usterek.
Warunkiem jest dok³adne przestrzeganie kolejnoci poszczególnych etapów naprawy
maszyny.
Naprawy nale¿y przeprowadzaæ przy pomocy odpowiednich narzêdzi.
przestrzegaæ zasad zawartych w intrukcji obs³ugi i konserwacji.

Nale¿y

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 servisu.

24
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4.2

Przyczyny i usuwanie usterek

Usterka
Przyczyna
Przecinarki nie mo¿na
b³¹d obs³ugi
uruchomiæ

Naprawa

Uwagi

wykonaæ czynnoci uruchomienia
# 2.5
jak opisano

brak paliwa

sprawdziæ zapas paliwa

# 2.4.1

zabrudzony filtr paliwa

wymieniæ filtr paliwa

# 3.3.3

zabrudzony filtr powietrza

wyczyciæ / wymieniæ wk³ad filtra
powietrza

# 3.3.2

Silnik pracuje / tarcza
uszkodzony pasek klinowy
tn¹ca nie obraca siê

sprawdziæ, ew. wymieniæ pasek
klinowy

# 3.3.4/5

Boczne uderzenia
tarczy tn¹cej

uszkodzony wa³ tn¹cy /
uszkodzone tarcze dociskowe

sprawdziæ ew. wymieniæ

# 3.3.6

luna tarcza dociskowa

dokrêciæ rubê tarczy

# 3.3.6

zabrudzony wa³ tn¹cy

wyczyciæ wa³ tn¹cy

# 3.3.6

brak zasilania wod¹

uzupe³niæ zapas wody

# 2.4.3

zamkniêty zawór wody

zawór otworzyæ

# 2.6

zabrudzone otwory zraszaj¹ce,
zabrudzony lub uszkodzony
przewód zasilaj¹cy, zabrodzony
zbiornik zasilaj¹cy

wyczyciæ otwory zraszaj¹ce,
wyczyciæ lub wymieniæ przewód
zasilaj¹cy, wyczyciæ zbiornik
zasilaj¹cy

Brak dop³ywu wody
na tarczê tn¹c¹

SM 57

25

5

Zimowe przechowywanie maszyny

Je¿eli zachodzi potrzeba przechowywania maszyny przez d³u¿szy okres (ok. 1-6 miesiêcy),
np. w okresie zimowym to nale¿y j¹ przechowywaæ w suchym i wolnym od mrozu miejscu.
Przedtem nale¿y jednak wykonaæ wszystkie zalecene czynnoci opisane w rozdz. 5.1. Przed
przyst¹pieniem do pracy po okresie zimowym nale¿y wykonaæ czynnoci opisane w rozdz.
5.2.
Gdyby zachodzi³a potrzeba d³u¿szego przechowywania maszyny (powy¿ej 6 miesiêcy),
nale¿y skontaktowaæ siê z autoryzowanym servisem Firmy WEBER.

5.1

Czynnoci przed zimowym przechowywaniem maszyny

Czêæ do konserwacji
Ca³a maszyna

Czynnoci konserwacyjne

Uwagi

- dok³adnie wyczyciæ
-

sprawdziæ szczelnoæ, mocowanie i stan techniczny
maszyny

- w razie potrzeby wynik³e usterki usun¹æ

Silnik

- sprawdziæ i ew. uzupe³niæ poziom oleju

Wszystkie nie
malowane czêci

- cienko naoliwiæ

Ciêg³o gazu

- wyczyciæ i naoliwiæ

Zbiornik wody

- spuciæ wodê

Zbiornik paliwa

- uzupe³niæ poziom paliwa do dolnej krawêdzi wlewu

5.2

# 2.4.1

Ponowne u¿ycie maszyny po okresie zimowym

Czêæ do konserwacji
Ca³a maszyna

Czynnoci konserwacyjne

Uwagi

- dok³adnie wyczyciæ
- wykonaæ czynnoci jak przy pierwszym uruchomieniu
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# 2.4.2

# 2.4.
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6 Weber Maschinentechnik GmbH
Zapytania, w¹tpliwoci, problemy rozwi¹zane zostan¹:
Niemcy

WEBER Maschinentechnik GmbH
Telefon
Postfach 2153
Telefax
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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27

> 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
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