
DLA BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ I ZROZUM CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED URUCHOMIENIEM MASZYNY

Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości

Dwukierunkowa zagęszczarka płytowa
Instrukcja obsługi

MODEL :
NUMER SERYJNY :

SCH-ZG120

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na głównej etykiecie. 
Należy je zachować w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
Twoja nowa dwukierunkowa zagęszczarka płytowa z 
nawiązką spełni Twoje oczekiwania. Została wyprodukowana 
zgodnie z rygorystycznymi normami jakości, aby spełnić 
najwyższe kryteria wydajności. Zagęszczarka jest łatwa i 
bezpieczna w obsłudze, a przy odpowiedniej obsłudze 
zapewni wieloletnią niezawodną pracę.

Przed użyciem nowego urządzenia 
dokładnie przeczytaj całą instrukcję 
obsługi. Zwróć szczególną uwagę na 
przestrogi i ostrzeżenia.
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ŚRODOWISKO
Przetwarzaj niechciane materiały zamiast 
wyrzucać je jako odpady. Wszystkie 
narzędzia, węże i opakowania należy 
utylizować, oddać do lokalnego centrum 
recyklingu i zutylizować w sposób 
bezpieczny dla środowiska.

Specyfikacja techniczna

SCH-ZG120

620 x 400 mm

35 cm

25000 N

5040 vpm

22m/min

196 cc

117 kg

Model

Wymiary płyty

Głębok zagęszczania

Wartość siły ubijania

Prędkość wzbudnicy

Max prędk maszyny

Pojemność silnika

Waga urządzenia
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Wprowadzenie

Specyfikacja

Symbole

Bezpieczeństwo
Ogólne zasady bezpieczeństwa

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa

Dostarczona zawartość

Montaż

Poznaj swoją maszynę

Funkcje i sterowanie

Obsługa maszyny

Podnoszenie / transport

Serwisowanie

Przechowywanie

Rozwiązywanie problemów

Lista części - schematy urządzenia

Zagęszczarka płytowa, do zagęszczania w przód lub w 
tył, dostarcza energię do luźnej gleby lub innych 
materiałów w celu zwiększenia jej gęstości i nośności, 
wykorzystywanej głównie do ogólnych projektów 
drogowych, sektora kształtowania krajobrazu i inżynierii 
budowlanej. Luźna gleba lub cząstki są 
przemieszczane lub przegrupowywane w szczególny 
sposób blisko siebie, aby uniknąć uwięzionego 
powietrza lub pustek. Zagęszczanie zwiększa nośność, 
zmniejsza przesiąkanie wody, zapobiega osiadaniu 
gleby, zmniejsza pęcznienie, kurczenie się gleby oraz 
zapobiega uszkodzeniom mrozowym. Idealnie nadaje 
się do zagęszczania kostki brukowej, rowów, 
kształtowania krajobrazu i konserwacji terenu.

Producent  jest odpowiedzialny za wszystkie problemy 
związane z silnikiem w zakresie wydajności, mocy 
znamionowej, specyfikacji, gwarancji i serwisu. Aby 
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją 
obsługi dostarczoną wraz z urządzeniem.

Zagęszczarka nie jest przeznaczona do 
stosowania na spoistych gruntach, takich 
jak glina lub twarde powierzchnie, takie jak 
beton.

Dbałość o jakość została dopracowana w szczegółach: 
wzmocniona, samoczyszcząca płyta podstawy, wąż 
spustowy oleju silnikowego, zamknięta osłona paska 
klinowego, samoregulujące sprzęgło odśrodkowe i 
solidna rama ochronna to cechy, które wskazują na 
optymalne bezpieczeństwo eksploatacji. Zapewnia 
szybką pracę, łatwą obsługę i optymalne wyniki 
zagęszczania dzięki bezstopniowej regulacji zmiany 
biegów. Szereg przydatnych akcesoriów umożliwia 
zastosowanie we wszystkich rodzajach gruntów.



BEZPIECZEŃSTWO
Ogólne zasady bezpieczeństwa

Poznaj swoją maszynę

Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję obsługi i etykiety 
umieszczone na maszynie. Poznaj jej zastosowanie i 
ograniczenia, a także specyficzne potencjalne 
zagrożenia, które mogą wystąpić.

Dokładnie zapoznaj się z elementami sterującymi i ich 
prawidłowym działaniem. Dowiedz się, jak szybko 
zatrzymać maszynę i rozłączyć elementy sterujące.

Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie 
instrukcje i środki ostrożności opisane w instrukcji. 
Nie próbuj obsługiwać maszyny, dopóki w pełni nie 
zrozumiesz, jak prawidłowo obsługiwać i konserwować 
silnik oraz jak uniknąć przypadkowych obrażeń i / lub 
uszkodzenia mienia.
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Tabliczka znamionowa na maszynie może zawierać 
symbole. Są to ważne informacje o produkcie lub 
instrukcje dotyczące jego użytkowania.

SYMBOLE

Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania.

Używaj sprzętu ochronnego. Zawsze noś 
ochronę oczu i uszu, obuwie ochronne, 
rękawice i kaski.

Zabrania się usuwania lub manipulowania 
przy urządzeniach zabezpieczających i 
zabezpieczających.

Trzymaj się z dala od obracających
 się części.

Nie dotykać części rozgrzanych podczas 
pracy. Może to spowodować poważne 
oparzenia.

Nie palić ani nie podchodzić z otwartym 
ogniem.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas 
przechowywania, obchodzenia się i 
używania paliw, ponieważ są one bardzo 
lotne i wybuchowe w stanie pary.

Trzymaj dzieci i osoby postronne z 
dala.

Miejsce pracy

Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętym 
pomieszczeniu. Spaliny są niebezpieczne, zawierają 
tlenek węgla, bezwonny i śmiercionośny gaz. Używaj 
tego urządzenia tylko w dobrze wentylowanych 
miejscach na zewnątrz.

Nigdy nie obsługuj maszyny bez dobrej widoczności 
lub światła.

Bezpieczeństwo osobiste

Nie obsługuj maszyny będąc pod wpływem 
narkotyków, alkoholu lub leków, które mogą wpłynąć 
na zdolność do prawidłowego korzystania z maszyny.
Ubierz się odpowiednio. Noś ciężkie, długie spodnie, 
buty i rękawiczki. Nie należy nosić luźnej odzieży, 
krótkich spodni ani żadnej biżuterii. Zabezpiecz długie 
włosy tak, aby znajdowały się powyżej poziomu 
ramion. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z 
dala od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub 
długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome 
części.
Sprawdź swoją maszynę przed jej uruchomieniem. 
Utrzymuj osłony na miejscu i sprawne. Upewnij się, że 
wszystkie nakrętki, śruby itp. Są dobrze dokręcone.
Nigdy nie używaj maszyny, gdy wymaga naprawy lub 
jest w złym stanie mechanicznym. Wymień 
uszkodzone, brakujące lub zepsute części przed 
użyciem. Sprawdź, czy nie ma wycieków paliwa. 
Utrzymuj maszynę w bezpiecznym stanie roboczym.
Nie używaj maszyny, jeśli wyłącznik silnika nie włącza 
jej. Każda maszyna zasilana benzyną, której nie można 
kontrolować za pomocą włącznika silnika, jest 
niebezpieczna i musi zostać naprawiona.
Wyrób sobie nawyk sprawdzania, czy klucze  
regulacyjne zostały usunięte z obszaru maszyny przed 
jej uruchomieniem. Klucz lub śruba pozostawione przy 
obracającej się części silnika może spowodować 
obrażenia ciała.
Zachowaj czujność, uważaj na to, co robisz i kieruj się 
zdrowym rozsądkiem podczas obsługi maszyny.
Nie sięgaj zbyt daleko. Nie obsługuj maszyny będąc 
boso lub w sandałach lub podobnym lekkim obuwiu. 
Noś obuwie ochronne, które ochroni Twoje stopy i 
poprawi Twoją stabilność na śliskich powierzchniach. 
Przez cały czas utrzymuj właściwą postawę i 
równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad 
maszyną w nieoczekiwanych sytuacjach.
Unikaj przypadkowego uruchomienia. Upewnij się, że 
wyłącznik silnika jest wyłączony przed transportem 
maszyny lub wykonaniem jakichkolwiek czynności 
konserwacyjnych lub serwisowych na urządzeniu. 
Transport lub konserwacja lub serwisowanie maszyny 
przy włączonym zapłonie grozi wypadkami.
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Bezpieczeństwo w styczności z paliwem

Paliwo jest wysoce łatwopalne, a jego opary mogą 
eksplodować w przypadku zapalenia. Zachowaj 
ostrożność podczas dolewania, aby zmniejszyć ryzyko 
poważnych obrażeń ciała.

Podczas uzupełniania lub opróżniania zbiornika paliwa 
należy używać atestowanego pojemnika na paliwo na 
czystym, dobrze wentylowanym terenie. Nie palić, nie 
dopuszczać iskier, otwartego ognia lub innych źródeł 
zapłonu w pobliżu obszaru podczas dolewania paliwa 
lub obsługi urządzenia. Nigdy nie napełniaj zbiornika 
paliwa w pomieszczeniach.

Trzymaj uziemione przedmioty przewodzące, takie jak 
narzędzia, z dala od odsłoniętych części elektrycznych 
i połączeń pod napięciem, aby uniknąć iskrzenia lub 
łuku elektrycznego. Takie zdarzenia mogą 
spowodować zapłon oparów paliwa.

Przed napełnieniem zbiornika paliwa zawsze wyłącz 
silnik i pozwól mu ostygnąć. Nigdy nie odkręcaj korka 
wlewu paliwa ani nie dolewaj paliwa, gdy silnik pracuje 
lub gdy jest gorący. Nie wolno obsługiwać maszyny, 
jeśli w układzie paliwowym są znane przecieki.

Powoli odkręcaj korek zbiornika paliwa, aby uwolnić 
ciśnienie w zbiorniku.

Nigdy nie przepełniaj zbiornika paliwa (nie powinno 
być paliwa powyżej górnego znaku granicznego)

Dokładnie zakręć korek zbiornika paliwa oraz wytrzyj 
rozlane paliwo. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez 
prawidłowo założonego korka wlewu paliwa.

Unikaj tworzenia źródła zapłonu dla rozlanego paliwa. 
W przypadku rozlania paliwa nie próbować 
uruchamiać silnika, ale odsunąć maszynę z dala od 
miejsca rozlania i unikać tworzenia jakiegokolwiek 
źródła zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Przechowuj paliwo w chłodnym, dobrze 
wentylowanym miejscu, z dala od iskier, otwartego 
ognia lub innych źródeł zapłonu.

Nigdy nie przechowuj paliwa ani maszyny z paliwem w 
zbiorniku wewnątrz budynku, gdzie opary mogą 
dostać się do iskry, otwartego ognia lub innych źródeł 
zapłonu, takich jak podgrzewacz wody, piec, suszarka 
do ubrań i tym podobne. 

Obsługa i pielęgnacja maszyny

Nigdy nie podnosić ani nie przenosić maszyny przy 
pracującym silniku.

Nie używaj siły. Użyj odpowiedniej maszyny do 
swojego zastosowania. Właściwa maszyna wykona 
pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, do którego 
została zaprojektowana.

Nie zmieniaj ustawień regulacji obrotów silnika ani nie 
przekraczaj prędkości silnika. Regulator kontroluje 
maksymalną bezpieczną prędkość roboczą silnika.

Gdy nie ubijasz, nie uruchamiaj silnika na wysokich 
obrotach.

Nie zbliżaj rąk ani stóp do obracających się części.

Unikaj kontaktu z gorącym paliwem, olejem, spalinami 
i gorącymi powierzchniami. Nie dotykaj silnika ani 
tłumika. Podczas pracy części te bardzo się 
nagrzewają. Pozostają gorące przez krótki czas po 
wyłączeniu urządzenia. Przed przystąpieniem do 
konserwacji lub regulacji pozwól silnikowi ostygnąć.

Jeśli maszyna zacznie wydawać nietypowe dźwięki 
lub wibracje, natychmiast wyłącz silnik, odłącz 
przewód świecy zapłonowej i sprawdź przyczynę. 
Nietypowy hałas lub wibracje zwykle ostrzegają przed 
problemami.

Używaj tylko dodatków i akcesoriów zatwierdzonych 
przez producenta. Niezastosowanie się do tego może 
spowodować obrażenia ciała.

Konserwuj maszynę. Sprawdź, czy nie ma 
niewspółosiowości lub wad ruchomych części, pęknięć 
części i wszelkich innych wad, które mogą wpływać na 
działanie maszyny. Jeśli jest uszkodzona, napraw 
maszynę przed użyciem. Wiele wypadków jest 
powodowanych przez źle konserwowany sprzęt.

Chronić silnik i tłumik przed trawą, liśćmi, nadmiernym 
tłuszczem lub nagarem, aby zmniejszyć ryzyko 
pożaru.

Nigdy nie zanurzaj ani nie spryskuj urządzenia wodą 
ani innym płynem. Utrzymuj uchwyty suche, czyste i 
wolne od zanieczyszczeń. Wyczyść po każdym użyciu.

Aby chronić środowisko, należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących 
usuwania gazu, oleju itp.

Nieużywaną maszynę przechowuj poza zasięgiem 
dzieci i nie pozwalaj na jej obsługę osobom 
niezaznajomionym z maszyną lub niniejszą instrukcją. 
Maszyna jest niebezpieczna w rękach 
niedoświadczonych użytkowników.

Serwis

Przed czyszczeniem, naprawą, przeglądem lub 
regulacją wyłącz silnik i upewnij się, że wszystkie 
ruchome części się zatrzymały. Zawsze upewnij się, że 
silnik i zapłon są wyłączone, a przełącznik znajduje się 
w pozycji OFF.



Specjalistyczne zasady bezpieczeństwa
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Odłącz przewód świecy zapłonowej i trzymaj go z dala 
od świecy, aby zapobiec przypadkowemu 
uruchomieniu.
Maszyna powinna być serwisowana przez 
wykwalifikowany personel, przy użyciu tylko 
oryginalnych części zamiennych. Zapewni to 
utrzymanie prawidłowego bezpieczeństwa maszyny.

Aby uniknąć obrażeń, trzymaj ręce, palce i stopy z 
dala od podstawy. Mocno chwycić uchwyt 
zagęszczarki płytowej obiema rękami. Jeśli obie ręce 
trzymają uchwyt, a twoje stopy są z dala od podstawy 
ubijaka, twoje ręce, palce i stopy nie mogą zostać 
zranione przez podstawę ubijaka.
Zawsze obsługuj maszynę od tyłu, nigdy nie 
przechodź ani nie stawaj przed maszyną przy 
pracującym silniku.
Nigdy nie umieszczaj narzędzi ani innych przedmiotów 
pod zagęszczarką płytową.
Jeśli urządzenie uderzy w obcy przedmiot, wyłącz 
silnik, odłącz świecę zapłonową, dokładnie sprawdź 
maszynę pod kątem uszkodzeń i napraw uszkodzenia 
przed ponownym i uruchomieniem maszyny.
Nie przeciążaj wydajności maszyny, zagęszczając 
zbyt głęboko w jednym przejściu lub zbyt szybko.
Nigdy nie używaj urządzenia przy dużych 
prędkościach transportowych na twardych lub śliskich 
powierzchniach.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy po 
żwirowych podjazdach, chodnikach lub drogach lub 
przez nie. Uważaj na ukryte zagrożenia lub ruch 
drogowy. 
Nigdy nie opuszczaj pozycji roboczej i nie pozostawiaj 
zagęszczarki płytowej bez nadzoru, gdy silnik jest 
uruchomiony.
Zawsze wyłączaj silnik, gdy zagęszczanie jest 
opóźnione lub gdy idziesz z jednego miejsca do 
drugiego.
Trzymaj się z dala od krawędzi rowów i unikaj działań, 
które mogą spowodować przewrócenie się 
zagęszczarki płytowej.
Zawsze ostrożnie wchodź na zbocze, prosto i wstecz, 
aby zapobiec przewróceniu się zagęszczarki płytowej 
na operatora

Zawsze parkuj urządzenie na stabilnej i równej 
powierzchni i wyłączaj je.
Aby zmniejszyć narażenie na wibracje, ogranicz 
godziny pracy i rób okresowe przerwy, aby 
zminimalizować liczbę powtórzeń i odpocząć. 
Zmniejsz prędkość i siłę, z jaką wykonujesz 
powtarzalny ruch. Staraj się stosować przerwy w pracy 
każdego dnia zachowując zasady i normy 
bezpieczeństwa pracy oraz zasad BHP.



ZAWARTOŚĆ DOSTARCZONA
Zagęszczarka jest częściowo zmontowana i dostarczana w starannie zapakowanej drewnianej skrzynce. Po 
wyjęciu wszystkich części z drewnianej obudowy powinieneś mieć:

MONTAŻ

Rękojeść sterująco / prowadząca

Postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami 
montażu, zmontujesz urządzenie w ciągu kilku minut.
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1 2

1. Zagęszczarka spalinowa

2. Instrukcja obsługi

3. Worek śrub montażowych

3

4. Koła i wózek transportowy

5. Silikonowa mata wibracyjna z
szynami

4

5

3 A
B8M10    35

M10    20

OPTIONAL

3

1 2



Dolej oleju zgodnie z instrukcją obsługi w taki sposób 
aby znajdował się na odpowiednim poziomie miarki

Olej do silnika

Olej został spuszczony do wysyłki.
Niewypełnienie miski olejowej silnika 
olejem przed uruchomieniem silnika 
spowoduje trwałe uszkodzenie i utratę 
gwarancji na silnik.
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Zestaw regulowanych kół 

Przymocować dedykowany zestaw kół do 
zagęszczarki płytowej za pomocą śrub sześciokątnych 
M10x20, podkładek sprężystych i płaskich.

A

Mata wibracyjna
Przezroczysta gumowa mata silikonowa do kostki 
brukowej umożliwia ciche i delikatne zagęszczanie płyt 
betonowych, kamieni, cegieł i bloków.

Przymocuj kostkę brukową do płyty podstawy, jak 
pokazano na rysunku. Dopasuj otwory w płycie 
podstawy, płycie chodnikowej i płycie dociskowej i 
zabezpiecz je śrubami M10x35, podkładkami 
sprężystymi i podkładkami płaskimi.

B8M10    35

Zdejmij cztery śruby M10x25, podkładki sprężyste i 
podkładki płaskie z spawanego elementu sterującego 
uchwytem. Dopasuj cztery otwory w rurce uchwytu do 
otworów w spawanej konstrukcji uchwytu i zabezpiecz 
śrubami M10x25, podkładkami sprężystymi i 
podkładkami płaskimi.

3M10    20

Przed zagęszczaniem zdejmij zestaw kół, jak pokazano.

1

2
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POZNAJ SWOJĄ ZAGĘSZCZARKĘ

Przełącznik silnika

Dźwignia biegu

Regulacja przepustnicy

Uchwyt ręczny

Punkt podnoszenia

Zbiornik paliwa

Silnik

Sworzeń zatrzasku 

Uchwyt maszyny

Głowna podstawa

Dołączane koła

Wąż spustowy oleju

Filtr powietrza

Wzbudnica
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Wąż spustowy olejuUchwyt ręczny

Podczas obsługi zagęszczarki należy używać tego 
uchwytu do manewrowania zagęszczarką.

Dźwignia biegu - przód / tył

Popchnij drążek do przodu, ubijak przesunie się do 
przodu. Pociągnij drążek do tyłu, ubijak poruszy się w 
odwrotnym kierunku. Umieszczenie drążka na środku 
spowoduje, że ubijak nie będzie się poruszał 
(neutralny).

Regulacja przepustnicy

Dźwignia przepustnicy kontroluje prędkość obrotową 
silnika. Przesuwanie dźwigni przepustnicy w 
pokazanych kierunkach powoduje, że silnik pracuje 
szybciej lub wolniej.

Uchwyt prowadzenia

Podczas obsługi zagęszczarki ten uchwyt powinien być 
skierowany w dół. Kiedy kompaktor ma być przechowywany, 
ustaw uchwyt w pozycji pionowej.

Sworzeń zatrzasku uchwytu

Służy do blokowania kierownicy w pozycji podniesionej 
do transportu i przechowywania.

Punkt podnoszenia

Służy do podnoszenia maszyny za pomocą dźwigu lub innego 
urządzenia podnoszącego.

Osłona paska

Zdejmij tę osłonę, aby uzyskać dostęp do paska 
klinowego. Nigdy nie uruchamiaj ubijaka bez osłony 
paska klinowego. Jeśli osłona paska klinowego nie jest 
zainstalowana, istnieje możliwość, że dłoń może 
zostać przytrzaśnięta między paskiem klinowym a 
sprzęgłem, powodując poważne obrażenia ciała.

Wzbudnica

Mimośrodowy obciążnik zamontowany na wale 
wzbudnicy znajdującym się w obudowie wzbudnicy jest 
napędzany z dużą prędkością przez sprzęgło i układ 
napędowy paska. Ten szybki obrót wału powoduje 
szybki ruch podnoszenia i ubijania maszyny w dół, a 
także nadaje ruch do przodu.

Przycisk silnika ON/OFF

Przełącznik silnika włącza i wyłącza układ zapłonowy.
Aby silnik mógł pracować, włącznik silnika musi 
znajdować się w pozycji ON.
Ustawienie wyłącznika silnika w pozycji OFF powoduje 
zatrzymanie silnika.

Obsługa zagęszczarki

Dolewanie paliwa

Napełnij zbiornik paliwa zgodnie z instrukcjami 
dotyczącymi postępowania z substancjami 
łatwopalnymi.

Uruchomienia silnika

Ustaw dźwignię zaworu paliwa w pozycji ON
Aby uruchomić zimny silnik, przesuń ssanie do 
pozycji ZAMKNIĘTE.
Aby ponownie uruchomić rozgrzany silnik, 
pozostaw dźwignię ssania w położeniu OTWARTE.
Przesuń dźwignię przepustnicy z położenia 
WOLNEGO, około 1/3 drogi w kierunku położenia 
SZYBKIEGO.
Ustaw drążek zmiany biegów w położeniu 
neutralnym. Ustaw włącznik silnika w pozycji ON. 
Uruchom rozrusznik.

1.

2.

3.

5.

6.

4.

Praca silnika z brudnym olejem może spowodować 
przedwczesne zużycie i awarię silnika. Regularna 
wymiana oleju jest niezwykle ważna. Elastyczny wąż 
spustowy oleju umożliwia spuszczanie oleju do 
odpowiedniego pojemnika.

1

2
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Aby ubijak poruszał się do przodu, przesuń drążek 
zmiany biegów do przodu.
Jeśli drążek zmiany biegów zostanie ustawiony w 
położeniu neutralnym, ubijak będzie wibrował w 
miejscu.
Aby ubijak poruszał się w odwrotnym kierunku, 
pociągnij drążek zmiany biegów do tyłu.

1.

2.

3.

Nie używaj płyty na betonie lub na 
bardzo twardych, suchych, ubitych 
powierzchniach. Płyta będzie raczej 
podskakiwać niż wibrować i może 
uszkodzić zarówno płytę, jak i silnik.

Zagęszczanie

Rozrusznik ręczny

Pociągnij lekko manetkę rozrusznika, aż poczujesz 
opór, następnie pociągnij energicznie, delikatnie cofnij 
rączkę.

Jeśli dźwignia ssania została przesunięta w położenie 
ZAMKNIĘTE, aby uruchomić silnik, należy stopniowo 
przestawiać ją do położenia OTWARTEGO w miarę 
rozgrzewania się silnika.

Po rozgrzaniu silnika pociągnij dźwignię przepustnicy, 
aby przyspieszyć obroty silnika i ustaw drążek zmiany 
biegów w żądanym położeniu. Płyta zacznie wibrować 
i rozpocznie zagęszczanie.

Ruch do przodu i do tyłu

Kierunek jazdy jest określany za pomocą dźwigni 
zmiany biegów. W zależności od położenia dźwigni 
sterującej płyta porusza się w kierunku do przodu, w 
miejscu lub w kierunku wstecznym.

Liczba przejazdów wymaganych do osiągnięcia 
pożądanego poziomu zagęszczenia zależy od rodzaju 
i wilgotności gleby. W przypadku zauważenia 
nadmiernego odrzutu osiągnięto maksymalne 
zagęszczenie gleby.
Podczas jazdy do tyłu operator musi prowadzić 
platformę wibracyjną w bok za uchwyt prowadzący, 
aby nie został wciśnięty między uchwyt a ewentualną 
przeszkodę. Szczególną ostrożność należy zachować 
podczas pracy na nierównym podłożu lub podczas 
zagęszczania gruboziarnistego materiału. Podczas 
obsługi maszyny w takich warunkach należy zapewnić 
stabilną pozycję.
Podczas pracy prowadź maszynę, ale pozwól 
zagęszczarce wykonać pracę. Dociskanie do uchwytu 
jest niepotrzebne i powoduje zużycie amortyzatora.
Na równej powierzchni zagęszczarka szybko porusza 
się do przodu. Na nierównych powierzchniach lub 
pochyłościach może być wymagany lekki nacisk na 
uchwyt do przodu, aby pomóc ubijakowi w ruchu do 
przodu.
Używając podkładki na kostce brukowej, przymocuj 
podkładkę do spodu płyty, aby zapobiec odpryskiwaniu 
lub ścieraniu powierzchni kamieni. Specjalna 
podkładka uretanowa przeznaczona do tego celu jest 
dostępna jako wyposażenie.
Chociaż niezbędna jest pewna ilość wilgoci w glebie, 
nadmierna wilgoć może spowodować sklejanie się 
cząstek gleby i uniemożliwić dobre zagęszczenie. Jeśli 
gleba jest bardzo mokra, przed zagęszczeniem należy 
ją nieco wysuszyć.
Jeśli gleba jest tak sucha, że   podczas pracy płyty 
roboczej tworzą się chmury pyłu, należy dodać trochę 
wilgoci do podłoża, aby poprawić zagęszczenie. 
Zachowa to również w czystości filtra powietrza.



Nie przestawiaj ssania do pozycji ZAMKNIJ, 
aby zatrzymać silnik. Może dojść do pożaru 
wstecznego lub uszkodzenia silnika.
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1.

2.

3.

Zatrzymanie silnika
Aby zatrzymać silnik w sytuacji awaryjnej, wystarczy 
ustawić włącznik silnika w pozycji OFF. W normalnych 
warunkach zastosuj następującą procedurę.

Aby zatrzymać jazdę ubijaka, ustaw dźwignię 
przepustnicy silnika w położeniu biegu jałowego.
Przed zatrzymaniem pozwól silnikowi ostygnąć 
przez jedną lub dwie minuty.
Ustaw włącznik silnika w pozycji „OFF”.
W razie potrzeby zakręć zawór paliwa.

1.

2.

Prędkość biegu jałowego

Ustaw dźwignię sterowania przepustnicą w położeniu 
WOLNYM, aby zmniejszyć nacisk na silnik, gdy 
zagęszczanie nie jest wykonywane. Obniżenie 
prędkości obrotowej do biegu jałowego silnika pomoże 
przedłużyć żywotność silnika, a także zaoszczędzić 
paliwo i zmniejszyć poziom hałasu maszyny.

Zobacz dane techniczne dotyczące wagi maszyny.
Aby uniknąć poparzeń lub zagrożeń pożarowych, 
pozwól silnikowi ostygnąć przed podniesieniem / 
transportem maszyny lub przechowywaniem w 
pomieszczeniu.

PODNOSZENIE /TRANSPORT

Podczas zagęszczania na pochyłych powierzchniach (zbocza, 
nasypy) należy przestrzegać następujących punktów:

Na wzniesienia można podjeżdżać tylko od dołu 
(nachylenie, które można łatwo pokonać w górę, 
można również zagęszczać w dół bez żadnego 
ryzyka).

Operator nie może nigdy stać w kierunku zjazdu.

Maksymalna nie wolno przekraczać nachylenia 20 °.

Gdyby ten gradient został przekroczony, 
spowodowałoby to awarię układu 
smarowania silnika (smarowanie 
rozbryzgowe), a tym samym nieuchronnie 
doprowadziłoby do awarii ważnych 
elementów silnika.

3.
4.

Podnieś jednostkę za pomocą haka na klatce 
bezpieczeństwa.
Użyj niezawodnego łańcucha, liny lub paska o 
odpowiednim udźwigu.
Urządzenie należy transportować w pozycji pionowej, 
aby zapobiec rozlewaniu się paliwa. Nie kładź 
maszyny na boku lub na górze.



SERWISOWANIE
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Podczas podnoszenia / transportu zablokuj kierownicę 
zawleczką.
Podczas transportu zabezpieczyć lub przywiązać 
jednostkę za pomocą haka do podnoszenia lub klatki 
zabezpieczającej.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Wyłącz silnik. Silnik musi być zimny.
Zdejmij osłonę paska, aby uzyskać dostęp do 
paska klinowego.
Sprawdź stan paska klinowego. Jeśli którykolwiek z 
pasków klinowych jest pęknięty, postrzępiony lub 
zeszklony, należy go wymienić tak szybko, jak to 
tylko możliwe.

Nigdy nie używaj „myjki ciśnieniowej” do 
czyszczenia zagęszczarki płytowej. Woda może 
przedostać się do ciasnych obszarów 
urządzenia i spowodować uszkodzenie 
wrzecion, kół pasowych, łożysk lub silnika. 
Użycie myjek ciśnieniowych skróci żywotność i 
zmniejszy użyteczność.

W przypadku nieprawidłowego podniesienia 
maszyna może spaść i spowodować 
uszkodzenia lub obrażenia. Podnosić tylko 
za pomocą haka.

Wymiana paska klinowego

6.

Trzymaj dźwignię przepustnicy silnika w położeniu 
WOLNYM i wyjmij przewód świecy zapłonowej ze 
świecy i zabezpiecz ją.
Sprawdź ogólny stan zagęszczarki płytowej. 
Sprawdź, czy nie ma poluzowanych śrub, 
niewspółosiowości lub zakleszczenia ruchomych 
części, pękniętych lub złamanych części oraz 
wszelkich innych warunków, które mogą mieć 
wpływ na bezpieczne działanie.
Usuń wszystkie zanieczyszczenia z zagęszczarki 
płytowej za pomocą miękkiej szczotki, odkurzacza 
lub sprężonego powietrza. Następnie użyj 
najwyższej jakości lekkiego oleju maszynowego, 
aby nasmarować wszystkie ruchome części.
Oczyść spód podstawy zagęszczarki, gdy tylko 
zacznie ona zbierać zagęszczaną ziemię. 
Urządzenie nie może wykonać dobrej pracy, jeśli 
dolna powierzchnia nie jest gładka i czysta.
Wymień przewód świecy zapłonowej.

Konserwacja zagęszczarki zapewni długą żywotność 
maszyny i jej komponentów.

Konserwacja zapobiegawcza
1. Wyłącz silnik. Silnik musi być zimny.

2.

Odkręć cztery śruby mocujące osłonę paska.
Zwolnij sprężynę z haka rolki napinającej, aby 
zlikwidować napięcie paska.
Zsuń stary pasek klinowy z koła pasowego i załóż 
nowy pasek klinowy na jego miejsce.

1.

2.

3.

Ponieważ prześwit między kołem pasowym 
wzbudnicy a pomostem silnika jest mały, 
tuleja świecy zapłonowej jest pomocna przy 
montażu nowego paska klinowego.

Umieść pasek klinowy na kole pasowym silnika i 
rolce napinającej
Zahacz zwolnioną sprężynę mocującą rolkę 
napinającą do pierwotnego położenia i sprawdź, czy 
napięcie paska klinowego jest prawidłowe.
Wymień osłonę paska.

4.

5.

6.

Sprawdzanie paska klinowego
Aby zapewnić optymalne przenoszenie mocy z silnika 
na wał mimośrodowy, pasek klinowy musi być w 
dobrym stanie.

2

1
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400 ml

Jeśli zagęszczarka płytowa nie będzie używana przez 
okres dłuższy niż 30 dni, wykonaj poniższe czynności, 
aby przygotować urządzenie do przechowywania.

Opróżnij całkowicie zbiornik paliwa. Przechowywane 
paliwo zawierające etanol lub MTBE może zacząć 
się starzeć w ciągu 30 dni. Zużyte paliwo ma dużą 
zawartość gumy i może zatykać gaźnik i ograniczać 
przepływ paliwa.
Uruchom silnik i pozwól mu pracować, aż się 
zatrzyma. Dzięki temu w gaźniku nie pozostanie 
paliwo. Uruchom silnik, aż się zatrzyma. Pomaga to 
zapobiegać tworzeniu się osadów wewnątrz 
gaźnika i możliwemu uszkodzeniu silnika.
Gdy silnik jest jeszcze ciepły, spuść olej z silnika. 
Napełnij świeżym olejem o klasie zalecanej w 
instrukcji silnika.
Poczekaj, aż silnik ostygnie. Wykręć świecę 
zapłonową i wlej 60 ml SAE-30 wysokiej jakości 
oleju silnikowego do cylindra. Pociągnij powoli linkę 
rozrusznika, aby rozprowadzić olej. Wymień świecę 
zapłonową.

1.

2.

3.

4.

5. Używaj czystych szmatek, aby wyczyścić zewnętrzną 
powierzchnię ubijaka i aby otwory wentylacyjne nie 
były zatkane.

Wyjmij świecę zapłonową i spuść cały olej z 
cylindra przed próbą uruchomienia urządzenia 
po przechowywaniu.

Do czyszczenia części plastikowych nie używaj 
silnych detergentów ani środków czyszczących 
na bazie ropy naftowej. Chemikalia mogą 
uszkodzić tworzywa sztuczne.

Korek wlew oleju

Spust oleju

1. Przed wymianą oleju wzbudnicy pozostawić
wzbudnicę do ostygnięcia.

Wymiana oleju w wzbudnicy
Wzbudnicy jest obsługiwana przy użyciu oleju do 
automatycznej skrzyni biegów Dextron III, Mercon, 
EXXON (ESSO) NUTO H-32 lub jego odpowiednika. 
Wymień płyn po 200 godzinach pracy.

Podczas zdejmowania lub zakładania paska 
napędowego należy uważać, aby nie 
przytrzasnąć palców między paskiem a kołem 
pasowym.

4.

5.

6.

Nie przepełniaj - przepełnienie może spowodować 
nadmierne temperatury we wzbudnicy i uszkodzenie

Nałóż uszczelkę na korek wlewu i zainstaluj go 
ponownie.

7.

Przechyl płytę w kierunku miski odpływowej, aby 
ułatwić usunięcie całego zużytego oleju i cząstek.
Wykręć korek spustowy oleju, aby spuścić olej z 
zespołu wzbudnicy. Zbadaj olej pod kątem wiórów 
metalowych jako środka ostrożności na przyszłe 
problemy.
Po całkowitym spuszczeniu oleju z maszyny, 
ponownie załóż korek spustowy.
Przywróć obudowę płyty do pozycji pionowej.
Dodać do obudowy wzbudnicy olej wzbudnicy 
przez otwór wlewu.

2.

3.
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Zabezpiecz uchwyt zawleczką, jak pokazano.

Przechowuj swoją zagęszczarkę w pozycji pionowej w 
czystym, suchym budynku z dobrą wentylacją.

6.

7.

Nie przechowuj kompaktora z paliwem w 
niewentylowanym miejscu, gdzie opary 
paliwa mogą dostać się do płomienia, iskier, 
świateł kontrolnych lub innych źródeł 
zapłonu. Używaj tylko zatwierdzonych 
kanistrów na paliwo.



Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Silnik nie uruchamia 
się.

1. Odłączony przewód świecy 
zapłonowej.
2. Brak paliwa lub stare paliwo.
3. Dźwignia przepustnicy nie jest 
prawidłowo ustawiona
4. Ssanie nie jest w pozycji ON.
5. Zablokowany przewód paliwowy.
6. Zanieczyszczona świeca 
zapłonowa.
7. Zalanie silnika.

1. Przymocuj mocno przewód zapłonowy do 
świecy zapłonowej.
2. Napełnij czystą, świeżą benzyną.
3. Ustawić dźwignię sterowania 
przepustnicą w pozycji startowej.
4. W przypadku zimnego rozruchu 
przepustnica musi być ustawiona na ssaniu.
5. Oczyść przewód paliwowy.
6. Oczyść, spr szczelinę świecy lub wymień.
7. Poczekaj kilka minut na ponowne 
uruchomienie silnika.

Silnik pracuje nierówno.

1. Poluzowany przewód zapłonowy.
2. Jednostka pracuje na SSANIU.
3. Zablokowany przewód paliwowy lub 
stare paliwo.
4. Odpowietrznik zatkany.
5. Woda lub brud w układzie 
paliwowym.
6. Brudny filtr powietrza.

1. Podłącz i dokręć przewód zapłonowy.
2. Przesuń dźwignię ssania do pozycji OFF.
3. Oczyść przewód paliwowy. Napełnij 
zbiornik czystą, świeżą benzyną.
4. Wyczyść odpowietrznik.
5. Opróżnij zbiornik paliwa. Uzupełnij 
świeżym paliwem.
6. Wyczyść lub wymień filtr powietrza.

Silnik się przegrzewa.
1. Niski poziom oleju silnikowego.
2. Brudny filtr powietrza.
3. Ograniczony przepływ powietrza.

1. Napełnij skrzynię korbową odpowiednim 
olejem.
2. Czysty filtr powietrza.
3. Zdejmij obudowę i wyczyść.

Silnik nie zatrzyma się, 
gdy przepustnica jest 
ustawiona w pozycji 
zatrzymania, lub 
prędkość silnika nie 
rośnie prawidłowo, gdy 
regulacja przepustnicy 
jest ustawiona.

Zanieczyszczenia kolidują z cięgnami 
przepustnicy.

Usuń brud pył i odłamki

Zagęszczarka jest trudna 
do kontrolowania (maszyna 
podskakuje lub szarpie się 
do przodu)

Zbyt wysoka prędkość obrotowa silnika 
na twardym podłożu.

Ustaw dźwignię przepustnicy na niższą 
prędkość.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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LISTA CZĘŚCI - SCHEMATY
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Zespół koła pasow
ego sprzęgła

Zespół w
zbudnicy




