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Przedmowa
Instrukcja obs³ugi i konserwacji opisuje bezpieczne u¿ytkowanie ubijaka typu SRX 65 / 75 D. 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 przedstawiony zosta³ przegl¹d poszczególnych podzespo³ów i opis ich wzajemnego
wspó³dzia³ania. Rozdzia³ 2 opisaje czynnoci uruchomienia, zatrzymania oraz pracy maszyny. Rozdzia³
3 zawiera przegl¹d niezbêdnych czynnoci konserwacyjnych i opis czynnoci specyficznych. Rozdzia³
4 obejmuje wskazania do usuwania usterek przez obs³uguj¹cego. W rozdziale 5 opisano czynnoci
zimowego przechowywania maszyny.
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

SRX 65 / 75 D

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 ubijaków stopowych
Ubijaki stopowe mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie zgodnie z zaleceniami za³¹czonej instrukcji i obs³ugi i
konserwacji.
Ich u¿ycie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje zagêszczanie:
t³ucznia
piasku (gruntu)
na p³askich p³aszczyznach i w kana³ach. Ka¿de inne zastosowanie uznaje siê za nieprzepisowe i
zale¿ne wy³¹cznie od oceny u¿ytkownika.

Praca ubijakiem stopowym
Ubijak stopowy mo¿e obs³ugiwaæ osoba pe³noletniaposiadaj¹ca odpowiednie uprawniania.
Wyposa¿enie ochronne
Przy pracy opisanych w instrukcji typach ubijaków wibracyjnych, 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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Opis

1.1

Zdjêcie
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Zdj 1
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Zbiornik paliwa
Zamkniêcie zbiornika paliwa
Dwignia gazu
Prowadnica
Filtr powietrza

6 Rozrusznik
7 Silnik 4-suwowy
8 Stopa
9 Miech ochronny
10 Górna czêæ ubijaka
11 Dolna czêæ ubijaka

SRX 65 / 75 D

I.2 Opis urz¹dzenia
Ubijak stopowy typu SRX 65 / 75 D jest u¿ywany do zagêszczania gruntu ( ¿wir, t³uczeñ i piasek) na
p³askim terenie jak równie¿ przy robotach kanalizacyjnych.
Ubijak stopowy napêdzany s¹ silnikiem 4-taktowym wysokoprê¿nym benzynowym ROBIN (1/7).
Wa¿ne!
Opis silnika i jego dane techniczne opisane zosta³y w rozdz. 1.3 (Dane techniczne) ninejszej
instrukcji.
Zasada dzia³ania
Silnik napêdowy (1/7) uruchamia bezporednio poprzez sprzêg³o odrodkowe uk³ad
wprowadzaj¹c go w ruch. Stopa ubijaka dokonuje zagêszczania.

ubijaj¹cy

Wyposa¿enie dodatkowe
Wózek jezdny (rozdz. 2.4.3) s³u¿¹cy do transportu urz¹dzenia na placu budowy stanowi wyposa¿enie
dodatkowe.
Obs³uga
Ubijak stopowy sk³ada siê z górnej czêci ubijaka (1/10), dolnej czêci ubijaka (1/11) i stopy ubijaj¹cej
(1/8). Do sterowania s³u¿y prowadnica (1/4). Za pomoc¹ dwigni gazu (1/3) ustawiamy iloæ obrotów
silnika jak równia¿ szybkoæ pracy.
Silnik uruchamiany jest za pomoc¹ urz¹dzenia rozruchowego (1/6) i zasilany w paliwo ze zbiornika
paliwa (1/1).

SRX 65 / 75 D
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1.3 Dane techniczne

SRX 65 / 75 D
Ciê¿ar
Ciê¿ar w³asny (kg)

78

Wymiary
D³ugoæ (mm)

700

Szerokoæ (mm)

445

Wysokoæ (mm)

1044

Szerokoæ stopy (mm)

280

Iloæ uderzeñ

670

Skok (mm)

70

Napêd
Silnik
Typ
Moc silnika KW (PS)
Rodzaj pracy
Iloæ obr/min silnika
Paliwo

8

Yanmar
L 40
3,1 (4,2) przy 3600 obr/min
4-Taktowy Diesel
3600
Diesel

SRX 65 / 75 D

SRX 65 / 75 D
Natê¿enie ha³asu i wibracje *
Poziom dwiêku
(na stanowisku pracy, wg ISO 6081, w dB(A))

95

Schalleistungspegel
(nach ISO 3744, in dB(A))

108

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

10 do 20

* Podane wartoci natê¿enia ha³asu i wibracje zmierzone zosta³y wg Normy EG-Maschinenrichtlinie
wydanie (91/368/EWG) przy roboczej prêdkoci obrotowej silnika i za³¹czonej wibracj. Maszyny
ustawione zosta³y na elestycznym pod³o¿u. Podcza eksploatacji na placu budowy mog¹ zaistnieæ
ró¿nice wartoci mierzonych w zale¿noci od istniej¹cych warunków pracy.

Typ

Masch.-Nr.

Betriebsgewicht

Baujahr

1

2

3

Weber Maschinentechnik GmbH
Postfach 2153
57329 Bad Laasphe-Rückershausen

4

1 Nr. maszyny

3 Typ

....................................................
...................................................
2 Rok prod.

4 Nr. seryjny silnika

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

....................................................
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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 os³on. Ubijaki stopowe mog¹ byæ wykorzystywane tylko z
u¿yciem wszystkich urz¹dzeñ ochronnych. Operator przed uruchomieniem ubijaka musi za³o¿yæ swoje
osobiste ochronniki s³uchu. Silnik mo¿e byæ uruchomiony dopiero po stwierdzeniu, ¿e ubijak stopowy
znajduje siê na pewnym pod³o¿u.
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 zatrzymaæ urz¹dzenie i 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 ubijaka 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
Ubijak stopowy mo¿e byæ eksploatowana tylko wtedy, je¿eli jest zapewniona jej pe³na statecznoæ.
Statecznoæ jest szczególnie zagro¿ona np. na krawêdziach skarp i osuwiskach. Dlatego nale¿y
utrzymywaæ odstêp od krawêdzi skarp i osuwisk.
Jazda i zagêszczanie.
Przy zagêszczaniu na wzniesieniach lub spadkach operator musi ci¹gle iæ z boku maszyny. Zabrania
siê pracy na wzniesieniach, których stromizna przewy¿sza zdolnoci pokonywania wzniesieñ ubijaka
stopowego. Wzniesienia i spadki musz¹ byæ zagêszczane ze szczególn¹ ostro¿noci¹ i zawsze w
kierunku na wprost, do góry lub na dó³.
Niebezpieczeñstwo!
Przy wzniesieniach i spadkach wilgotne lub lu¿ne pod³o¿a znacznie zmniejszaj¹ przyczepnoæ
ubijaka stopowego.
Podwy¿szone zagro¿enie wypadkiem!
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2.2

Transport

Na krótkie odleg³oci w obrêbie placu budowy, maszynê
mo¿na przemieszczaæ za pomoc¹ wózka jezdnego (rozdz.
2.4.3).

1

W przypadku transportu na dalsze odleg³oci nale¿y
za³adowaæ urz¹dzenie za pomoc¹ dwigu na odpowiedni
rodek transportu (przyczepa, samochód ciê¿arowy).

2.2.1 Za³adunek dwigiem.
- unieruchomiæ ubijak (rozdz.2.7)
- hak dwigu zaczepiæ na uchwycie s³u¿¹cym do podnoszenia ubijaka (2/1).
Niebezpieczeñstwo!

Zdj 2

U¿ywaæ wy³¹cznie podnonika lub dwigu o
odpowiedniej nonoci.
Nie przebywaæ pod zawieszonym ciê¿arem.

2.3 Pierwsze uruchomienie.
Wa¿ne!
Wykonaæ czynnoci przed rozpoczêciem pracy (rozdz.2.4)
Przestrzegaæ okresów konserwacji zalecanych po pierwszym
uruchomieniu (rozdz.3.2.1).

SRX 65 / 75 D
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2.4

Czynnoci przed rozpoczêciem pracy.

- sprawdziæ ubijak wibracyjny optycznie czy nie ma widocznych

-

uszkodzeñ
sprawdziæ zamocowanie wszystkich po³¹czeñ rubowych, w razie
potrzeby ruby dokrêciæ
sprawdziæ poziom paliwa, ew. uzupe³niæ (rozdz.2.4.1)
sprawdziæ poziom oleju w silniku, ew. uzupe³niæ (rozdz.2.4.2)
ew. zamocowaæ wózek jezdny(rozdz. 2.4.3)

2.4.1 Sprawdzanie zapasu paliwa
- unieruchomiæ ubijak w sposób podany w
rozdz.2.7
- oczyciæ z zabrudzenia otoczenie wlewu paliwa
(3/3)
- zdj¹æ korek paliwa (3/2) ze zbiornika paliwa

2

1

Uwaga!
Nape³niæ zbiornik czystym paliwem.
Iloæ i rodzaj paliwa patrz rozdz. 3.4

Zdj 3

3

- nape³niæ zbiornik do górnej krawêdzi wlewu (3/
3)
Niebezpieczeñstwo!

Nie dopuciæ do rozlania paliwa na
gor¹ce czêci silnika. Palenie tytoniu
i u¿ywanie otwartego ognia przy
tankowaniu jest zabronione
Ochrona rodowiska!

Rozlane lub przelane paliwo starannie wytrzeæ. Zabrudzone
czyciwo
usun¹æ
nie
zanieczyszczaj¹c rodowiska
naturalnego.
- zamkn¹æ mocno zbiornik paliwa (3/2).

12
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2.4.2. Sprawdzeniie poziomu oleju
Uwaga!
Sprawdzenie poziomu oleju nale¿y przeprowadziæ w silniku ustawionym poziomo.
- miarkê (4/1)) odkrêciæ, wytrzeæ czyst¹ nie zostawiaj¹c¹ k³aczków szmatk¹ i z powrotem w³o¿yæ do
gniazda.
Uwaga!
Miarki nie wkrêcaæ!!

1
2

- miarkê ponownie wyj¹æ.
Zdj 4

1

Uwaga!
Poziom oleju powinien siêgaæ górnej krawêdzi miarki (4/2max).
- w razie potrzeby olej uzupe³niæ, (iloæ i rodzaj oleju
rozdz.3.4)
- miarkê (4/2) ponownie mocno wkrêciæ

2.4.3

Mocowanie wózka jezdnego

- Unieruchomiæ ubijak wg opisu rozdz. 2.7.
- Wykrêciæ obydwie ruby mocuj¹ce (6/1) z
stopy (6/2)
- Przykrêciæ uchwyt (6/3) przy pomocy rub
mocuj¹cych (6/1)
- Za³o¿yæ obydwa ko³a (7/3) na o (7/1) i
zabezpieczyæ zabezpieczeniem
- Ubijak przechyliæ do przodu i wsun¹æ
wstêpnie zmontowan¹ o (7/1) pod uchwyt
(7/2)
- Ubijak przechyliæ do ty³u na o i przy pomocy
uchwytu (5/1) transportowaæ.

Zdj 5

1

2
3
Zdj 6

Uwaga!

2

Zwróciæ uwagê na poprawne
umocowanie osi w uchwycie.
Przed przyst¹pieniem do pracy
usun¹æ wózek jezdny.

3
3

1

Zdj 7
SRX 65 / 75 D
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2.5 Uruchomienie
1

Uwaga!
Przed uruchomieniem nale¿y siê upewniæ,
czy nikt nie znajduje siê w bezporednim
s¹siedztwie ubijaka i czy wszystkie
urz¹dzenia
zabezpieczaj¹ce
s¹
prawid³owo zamontowane.
W przypadku uruchamiania silnika w
zamkniêtych
pomieszczeniach
zagwarantowaæ odpowiedni¹ wentylacjê.

Zdj 8

Uwaga!
Nie wolno u¿ywaæ rodków u³atwiaj¹cych
rozruch zimnego silnika (np.Auto-Start
itp.).

2.5.1 Uruchomienie SRX 75 D
-

-

-

dwigniê gazu (8/1) przesun¹æ w kierunku
wskazanym strza³k¹ do oporu (pozycja
pe³nego gazu)
linkê startera wyci¹gn¹æ powoli do momentu wyczucia oporu
linkê startera powoli wprowadziæ z powrotem
dwigniê urz¹dzenia dekompresji (10/1)
przesun¹æ w kierunku wskazanym strza³k¹
do oporu
linkê startera silnie poci¹gn¹æ

2

1

Zdj 9

1

Wa¿ne!
Gdyby silnika nie uda³o siê
uruchomiæ, ponowiæ próbê.

Zdj 10

Z chwil¹ uruchomienia silnika
zwolniæ r¹czkê startera do pozycji
wyjciowej.
Wa¿ne!
Przy uruchamianiu silnika w
temperaturach poni¿ej -5°C
wykonaæ czynnoci opisany w
intrukcji obs³ugi producenta
silników.

14
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2.6

Ubijanie

- Ubijak uruchomiæ (rozdz 2.5).

- Pracowaæ tylko przy pe³nym gazie .

1

Uwaga!
Nie dopuciæ do pracy na lizgaj¹cym siê
sprzêgle!!
Zwiêkszone zu¿ycie elementów sprzêg³a.
Niebezpieczeñstwo!
Podczas ubijania w ¿adnym przypadku nie
wypuciæ prowadnicy z rêki.
Zwróciæ uwagê aby podczas zagêszczania
przy przeszkodach (mur, ciana) nie
przygnieæ osób postronnych
Zwróciæ uwagê przy zagêszczaniu na
wzniesieniach lub przy rowach na
mo¿liwoæ obsuniêcia siê maszyny.

Zdj 11

Uwaga!
Nawet w czasie krótkiej pauzy podczas
pracy ubijak wy³¹czyæ (rozdz. 2.7)

2.7

Zatrzymanie ubijaka

W czasie przerw jak i po zakoñczonej pracy odstawiæ
ubijak stopowy na p³askim terenie.
Uwaga!
Odstawione maszyny stwarzaj¹ce
przeszkodê, nale¿y odpowiednio
oznakowaæ. Gdy ubijaki stopowe zostan¹
odstawiona na drogach publicznych to
nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia,
odpowiednie do zarz¹dzeñ Kodeksu
drogowego.
Uwaga!
Nie zatrzymywaæ silnika z pe³nego gazu.

2.7.1 Zatrzymanie ubijaka SRX 65 / 75 D
-

Dwigniê gazu (11/1) do oporu do przodu

SRX 65 / 75 D
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3 Konserwacja
3.1 Zasady bezpieczeñstwa w pracach konserwacyjnych.
Kontrola
Ubijaki stopowe, zale¿nie od warunków ich wykorzystania i wed³ug potrzeby, jednak¿e przynajmniej raz
do roku powinny byæ dok³adnie skontrolowane przez rzeczoznawcê. Pisemne wiadectwo kontroli
powinno byæ przechowywane do nastêpnego sprawdzenia.
Naprawa i konserwacja
Naprawy nale¿y przeprowadzaæ przy wy³¹czonym silniku. Mo¿na od tego odst¹piæ je¿eli charakter pracy
wymaga w³¹czenia silnika. Dodatkowo nale¿y zabezpieczyæ ubijak stopowy przed obsuniêciem.
Ochrona rodowiska
Spuszczone z silników materia³y napêdowe nale¿y przechowywaæ w odpowiednich pojemnikach
i utylizowaæ zgodnie z przepisami
Przed prac¹ przy niezabezpieczonych czêciach nale¿y zabezpieczyæ silnik spalinowy przed
nieprzewidzianym uruchomieniem.
Po zakoñczonych pracach naprawczych zamocowaæ prawid³owo wszystkie elementy ochronne.
Zmiany i przebudowa.
Samowolne zmiany i przebudowy ubijaków stopowych 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 oryginalnych czêci
zamiennych firmy Weber.
Postanowienia dotycz¹ce bezpieczeñstwa producenta silników.
Prace konserwacyjne przy silnikach s¹ opisane w za³¹czonych przez producenta instrukcjach obs³ugi
silników YANMAR.
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3.2 Przegl¹d konserwacyjny
Wszystkie czynnoci konserwacyjne ubijaków stopowych zawarte s¹ w dwóch tabelach.
Czynnoci konserwacyjne z tabeli nr 1 (rozdzia³ 3.2.1.) nale¿y przeprowadziæ jednorazowo
po pierwszym uruchomieniu. Czynnoci konserwacyjne z tabeli nr 2 (rozdzia³ 3.2.2.) nale¿y
powtarzaæ regularnie.
Obie tabele posiadaj¹ jednakow¹ strukturê. 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
- odnoniki do innych dokumentacji, w których opisano bli¿ej przeprowadzenie czynnoci
konserwacyjnych
- zalecenia, przez kogo dana konserwacja winna byæ przeprowadzona

3.2.1

Pierwsza konserwacja

Okres
konserwacji

Czêæ do
konserwacji

Po pierwszych 20
Silnik
godz. pracy

Czynnoci konserwacyjne
- Wymieniæ olej silnikowy

Wskazówka
# 3.3.1

- Ustawiæ luz zaworów

Ca³a maszyna
Po pierwszych 50 Dolna czêæ
ubijaka
godz. pracy
Ca³a maszyna
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-

Sprawdziæ urz¹dzenie dekompresji,
ew. wyregulowaæ

-

Sprawdziæ maszynê na
nieszczelnoci

- Wymieniæ olej
-

upowa¿niony
serwis

# 3.3.4

Sprawdziæ zamocowania wszystkich
rub, w razie potrzeby dokrêciæ
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3.2.2

Okresowa konserwacja

Okres konserwacji
po ka¿dych 8 godz pracy

Czêæ do
konserwacji
Ca³a maszyna
Filtr powietrza
Silnik

po ka¿dych 100 godz pracy Ca³a maszyna

Czynnoci konserwacyjne Wskazówka
-

Sprawdziæ wszystkie podzespo³y
na uszkodzenia i zu¿ycie

-

Sprawdziæ na uszkodzenia,
wyczyciæ , ew. wymieniæ na nowy

- Sprawdziæ poziom oleju

Wszystkie niemalowane elementy

- cienko naoliwiæ

Silnik

-

Sprawdziæ urz¹dzenie dekompresji,
ew. wyregulowaæ

po ka¿dych 200 godz pracy Silnik

- Sprawdziæ, ew wymieniæ filtr paliwa

po ka¿dych 350 godz pracy Dolna czêæ ubijaka

- Wymieniæ olej

po ka¿dych 500 godz pracy Silnik

- Wyczyciæ filtr oleju
- Wyczyciæ g³owicê silnika z nagaru
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Ca³a maszyna

# 2.4.2

Sprawdziæ zamocowania
- wszystkich rub, w razie potrzeby
dokrêciæ

- wymieniæ olej silnikowy

po ka¿dych 1000 godz
pracy

# 3.3.2

upowa¿niony
serwis
# 3.3.1
upowa¿niony
serwis
# 3.3.3
# 3.3.1.1
Upowa¿niony
serwis

- Dokrêciæ ruby g³owicy

"

- Ustawiæ luz zaworów

"

-

Sprawdziæ wszystkie podzespo³y
na uszkodzenia i zu¿ycie

-

Usun¹æ rdzê, zabrudzenia i zu¿yty
smar
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3.3 Opis czynnoci konserwacyjnych
3.3.1

Wymiana oleju silnikowego
- ubijak zatrzymaæ w/g opisu (rozdz.2.7)
Uwaga!
Olej z silnika spuszczaæ tylko w czasie, gdy
silnik jest ustawiony w pozycji pionowej i
jest jeszcze ciep³y

2

- pod spust podstawiæ odpowiednie naczynie

3

Zdj 12

1

Ochrona rodowiska!
U¿ywaæ odpowiednio du¿ego naczynia
zbiorczego.
Zu¿yty olej usun¹æ nie zanieczyszaj¹c
rodowiska naturalnego
Niebezpieczeñstwo!
Niebezpieczeñstwo poparzenia gor¹cym
olejem.
- wykrêciæ bagnet / korek wlewu oleju (12/1)
- odkrêciæ rubê otworu spustowego oleju (12/2) i
zu¿yty olej spuciæ do naczynia.
Po ca³kowitym spuszczeniu starego oleju:
- rubê otworu spustowego oleju (12/2) oczyciæ i
wkrêciæ (u¿yæ nowej uszczelki)
- nape³niæ olejem silnik poprzez otwór wlewu oleju
(12/3) (iloæ oleju i rodzaj patrz 3.4)
- sprawdziæ poziom oleju w/g rozdz.2.4.1.
- Wkrêciæ miarkê poziomu oleju i mocno dokrêciæ.
- Sprawdziæ szczelnoæ.

3.3.1.1 Filtr oleju - czyszczenie, wymiana
-

spuciæ olej z silnika (patrz rozdz.3.3.1.)
odkrêciæ rubê (13/2) i wyj¹æ filtr oleju (13/1)
przemyæ filtr oleju w benzynie
w³o¿yæ filtr oleju (13/1) i wkrêciæ rubê (13/2)
nape³niæ olejem silnikowym (iloæ i rodzaje patrz
rozdz.3.4)
- sprawdziæ poziom oleju w/g opisu - rozdz.2.4.2.

1

2
Zdj 13
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3.3.2 Wymiana / czyszczenie filtra powietrza
3.3.2.1 Silnik Yanmar
- poluzowaæ rubê (14/1) i zdj¹æ pokrywê (14/2) z
obudowy filtra
- wyj¹æ filtr
- zdj¹æ wstêpny filtr powietrza
- wymyæ filtr wstêpny w oleju napêdowym, a nastêpnie nas¹czyæ w mieszance oleju napêdowego i
oleju silnikowego w stos. 3:1.
- Wycisn¹æ wstêpny filtr powietrza (15/1)
- Wydmuchaæ filtr g³ówny (15/2 )sprê¿onym powietrzem

1

2

Zdj 14

Ochrona rodowiska!
rodki pior¹ce usun¹æ nie zanieczyszaj¹c
rodowiska naturalnego
Uwaga!
Je¿eli tym sposobem nie osi¹gnie siê
wystarczaj¹cego efektu (np. z powodu
zawilgocenia lub zanieczyszczenia filtra
wilgoci¹ lub olejem), nale¿y wymieniæ filtr na
nowy.

1

2

Zdj 15

- w³o¿yæ filtr wstêpny (15/1) na wk³ad filtra (15/2)
- za³o¿yæ wk³ad filtra w obudowê
- zwróciæ uwagê na ponowne za³o¿enie podk³adki
tarczowej
- na³o¿yæ z powrotem pokrywê (14/2) na obudowê i
mocno zakrêciæ rubê (14/1)

20
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3.3.3
-

Wymiana oleju w dolnej czêci
ubijaka

odkrêciæ rubê (16/1) zamykaj¹c¹ otwór s³u¿¹cy
do wymiany oleju
zu¿yty olej spuciæ do odpowiedniego naczynia,
w tym celu ubijak pochyliæ nieco do przodu
po³o¿yæ ubijak poziomo tak, aby otwór ruby
wskazywa³ do góry
wlaæ do otworu 1 litr oleju (rodzaj patrz 3.4)
rubê oczyciæ i wkrêciæ do otworu wlewu oleju
Ochrona rodowiska!
Zu¿yty olej usun¹æ nie zanieczyszczaj¹c
rodowiska naturalnego.

1

Zdj 16

1

3.3.4 Wymiana stopy ubijaka
- ubijak zatrzymaæ w/g opisu (rozdz.2.7)
- odkrêciæ 4 nakrêtki (17/1)
- ubijak oddzieliæ od stopy (17/2) i zabudowaæ
now¹ stopê.
Uwaga!
Sprawdziæ dokrêcenie rub i ew. dokrêciæ
po ka¿dorazym u¿yciu ubijaka.
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2
Zdj 17
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3.4 Tabela iloci nape³niania

Element
Silnik
Olej silnikowy

Zbiornik paliwa
Diesel

Rodzaj paliwa
Lato
Zima

SRX 65 - 75 D

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

0,75 l

Diesel

Zimowy olej napêdowy
(przy ok.. -12 °C)

2,5 l

Dolna czêæ ubijaka

Olej silnikowy SAE 20W50

1l

Miejsca smarowania

Smar wysokocinieniowy (litowy),
wg DIN 51825-KPF 2

wg potrzeby
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4 Zak³ócenia w pracy
4.1 Uwagi ogólne.
Je¿eli wystêpuj¹ na jakie zak³ócenia w pracy ubijaka, nale¿y post¹piæ nastêpuj¹co:
- zatrzymaæ ubijak zgodnie z opisem (rozdz.2.7)
- zlokalizowaæ zak³ócenia (patrz rozdz.4.2. - szukanie przyczyny usterki)
- usun¹æ przyczynê usterki (patrz rodz. 3 - Konserwacja, Przegl¹dy konserwacyjne lub rozdz. 2 - Opis
urz¹dzenia).
Wskazówka!
Usuniêcie usterek dotycz¹cych silnika opisane jest w instrukcji warszatatowej producenta
silnika.
Szczegó³owy opis czynnoci naprawczych podanych w rozdz.4.2. umo¿liwia szybkie usuniêcie usterki.
Wa¿ne jest zachowanie kolejnoci podczas naprawy.
Uwaga!
Prace konserwacyjno-naprawcze przeprowadzaæ tylko przy u¿yciu w³aciwych i sprawnych
narzêdzi. Jednoczenie nale¿y przestrzegaæ wszystkich zaleceñ i wskazówek niniejszej
INSTRUKCJI OBS£UGI I KONSERWACJI i zachowaniem przepisów bezpieczeñstwa pracy.
Je¿eli po wymianie jakiego elementu usterka nie zosta³a usuniêta, nale¿y przeprowadziæ nastêpn¹,
opisan¹ czynnoæ naprawcz¹.
W przypadku niemo¿noci usuniêcia usterki mimo przeprowadzenia kolejnych, opisanych czynnoci,
usterkê winnien usun¹æ autoryzowany serwis.
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4.2 Przyczyny i usuwanie usterek
Usterka

Przyczyna

Naprawa

Uwagi

ubijak nie daje siê
uruchomiæ

B³¹ d obs³ugi

wykonaæ czynnoci uruchomienia
jak opisano

# 2.5

Brak paliwa
Zabrudzony filtr powietrza

sprawdziæ zapas paliwa
sprawdziæ filtr powietrza ew.
wymieniæ

# 2.4.1
# 3.3.2.1
autoryzowany
serwis

Zabrudzony filtr paliwa

sprawdziæ filtr paliwa

Silnik pracuje, ale nie
osi¹ga pe³nej iloci
obrotów

B³êdna zabudowa przewodów
paliwa

sprawdziæ prawid³owoæ monta¿u
przewodów

Silnik pracuje, ale po
chwili wy³¹cza siê

Zabrudzony filtr powietrza

wyczyciæ filtr powietrza

# 3.3.2.1

Zabrudzony filtr paliwa

sprawdziæ filtr paliwa

autoryzowany
serwis

Zamkniêty kurek paliwa

otworzyækurek paliwa

Silnik pracuje na
pe³nych obrotach, ale Uszkodzone sprzêg³o
odrodkowe
ubijak nie ubija lub
ubija niewystarczaj¹co

zregenerowaæ , lub wymieniæ
sprzêg³o

autoryzowany
serwis

Nieczysty obraz
ubijania

wymieniæ stopê ubijaka

# 3.3.4

Zu¿yta stopa ubijaka

4.3. Zalecenia dla u¿ytkowników w Polsce
Równowa¿ny poziom dwiêku A na stanowisku pracy ubijaków typu SRX przewy¿sza dopuszczaln¹
wartoæ o oko³o 14 dBA. W zwi¹uku z tym konieczne jest u¿ywanie ochronników s³uchu (np. MWD 11,
MWD 12).
Ze wzgl. na to, ¿e drgania na stanowisku pracy operatora przekraczaj¹ wartoci normatyczne zaleca siê
u¿ywanie rêkawic antywibracyjnych,
awx,r=1509 cm/s2
awy,r=711 cm/s2
awz,r=827 cm/s2
ubijaki typu SRX zosta³y zaliczone do kategori IV wg. PN-90/N-01357, ograniczenia czasu pracy
(nieprzerwany czas pracy - oko³o 10 min), dokonywanie czêstych przerw w pracy lub zmiany operatora.
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5 Zasady przechowywania maszyn
Je¿eli zachodzi potrzeba przechowywania maszyny przez d³u¿szy okres (ok. 1-6 miesiêcy), np. w okresie
zimowym to nale¿y zagêszczarkê przechowywaæ w miejscu suchym i wolnym od mrozu. Przedtem nale¿y
jednak wykonaæ wszystkie zalecane 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 miesi¹cy),
nale¿y skontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem Firmy WEBER

5.1 Czynnoci przed zimowym przechowywaniem maszyny

Czêæ do
konserwacji
Ca³y ubijak

Czynnoci konserwacyjne
-

Silnik

-

dok³adnie wyczyciæ
sprawdziæ szczelnoæ , mocowanie i stan
techniczny maszyny
w razie potrzeby wynik³e usterki usun¹æ
sprawdziæ i ew. uzupe³niæ poziom oleju
na miejscu sk³adowania maszynê uruchomiæ i
rozgrzaæ do temp. pracy
maszynê wy³¹czyæ
uszczelniæ nieszczelnoci

Zbiornik paliwa

-

uzupe³niæ poziom paliwa do dolnej krawêdzi
wlewu

Wszystkie nie
malowane czêci

-

cienko naoliwiæ

5.2

Uwagi

# 2.4

# 2.7

# 2.4

Ponowne u¿ycie maszyny po okresie zimowym

Czêæ do
konserwacji
Ca³y ubijak
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Czynnoci konserwacyjne
-

dok³adnie wyczyciæ

-

wykonaæ czynnoci jak przy pierwszym
uruchomieniu

Uwagi

# 2.4.
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6 Weber Maschinentechnik GmbH
Zapytania, w¹ tpliwoci, problemy rozwi¹ zane zostan¹ :
Niemcy

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