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Med forbehold om alle rettigheter, spesielt opphavsretten i hele verden om mangfoldiggjøring og 
distribusjon.

Denne trykksaken må kun brukes til det tiltenkte formålet. Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller 
oversette den i noen som helst form, hverken helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse.

Ettertrykk eller oversettelse, også i utdrag, kun med skriftlig tillatelse fra Wacker Neuson Produktion 
GmbH & Co. KG.

Ethvert brudd på de lovmessige reglene, spesielt når det gjelder opphavsretten, forfølges sivil- og 
strafferettslig.

Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG arbeider kontinuerlig med forbedringer på sine produkter i 
forbindelse med teknisk videreutvikling. Vi må derfor ta forbehold om endring av bilder og beskrivelser i 
denne dokumentasjonen uten at det kan føre til krav på endringer på allerede leverte maskiner.

Med forbehold om feil.

Maskinen på forsiden kan vise spesialutførelser (valgfrie).

Produsent

Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG
Preussenstrasse 41
D-80809 München
www.wackerneuson.com 

Tlf.: +49 89 354 020
Faks: +49 89 354 02 390

Oversettelser av den tyske originale driftsanvisningen
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1 Forord
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1 Forord

Denne driftsanvisningen inneholder viktige opplysninger og prosesser for sikker drift og fagmessig og 
økonomisk drift av denne Wacker Neuson-maskinen. Å lese, forstå og overholde opplysningene hjelper 
for å unngå farer, minske reparasjonskostnader og driftsstans og dermed å øke maskinens 
tilgjengelighet og levetid.

Denne driftsanvisningen er ingen anvisning for omfattende vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider. Slike 
arbeider må utføres av Wacker Neuson-service, hhv. av godkjent fagpersonale. Wacker Neuson-
maskinen må betjenes og vedlikeholdes i henhold til opplysningene i denne driftsanvisningen. Ikke 
fagmessig drift eller ikke forskriftsmessig vedlikehold kan dessuten medføre farer. Derfor må 
driftsanvisningen alltid være tilgjengelig på bruksstedet. 

Defekte maskindeler skal straks skiftes ut!

For spørsmål vedrørende drift og service står Wacker Neuson kontaktpersonene alltid til disposisjon.



2 Innledning
2 Innledning

2.1 Bruk av driftanvisningen
Denne driftsanvisningen anses som en del av maskinen og må oppbevares på et trygt sted i løpet av 
hele levetiden. Denne driftsanvisningen skal gis videre til enhver ny eier eller bruker av denne maskinen.

2.2 Oppbevaringssted for driftsanvisningen
Denne driftsanvisningen er en del av maskinen og må oppbevares på et sted i umiddelbar nærhet av 
maskinen, slik at den til enhver tid er tilgjengelig for personalet.

Ved tap eller behov for et annet eksemplar av denne driftsanvisningen finnes det to muligheter å velge 
mellom:

 Laste den ned fra internett - www.wackerneuson.com
 Ta kontakt med Wacker Neuson-representanten.

2.3 Ulykkesforebyggende forskrifter
I tillegg til anvisningene og sikkerhetsreglene i denne driftsanvisningen gjelder de lokale forskriftene for 
forebygging av ulykker og de nasjonale arbeidsmiljøbestemmelsene.

2.4 Ytterligere informasjon
Denne driftsanvisningen gjelder for ulike maskintyper i samme produktserie. Derfor kan noen figurer 
utseendemessig avvike fra maskinen du har kjøpt. I tillegg kan det være beskrevet variantavhengige 
komponenter som ikke er inkludert i leveringsomfanget.

Informasjonen som finnes i denne driftsanvisningen er basert på maskiner som ble produsert inntil 
tidspunktet for trykking. Wacker Neuson forbeholder seg retten til å foreta endringer av denne 
informasjonen uten forvarsel.

Det må sørges for at mulige endringer eller tilføyelser fra produsentens side oppføres umiddelbart i 
denne driftsanvisningen.

2.5 Målgruppe
Personer som jobber med denne maskinen, må regelmessig bli instruert om farer i omgang med 
maskinen.

Denne driftsanvisningen retter seg mot følgende personer:

Betjeningspersonale:

Disse personene har fått opplæring i bruk av maskinen og er informert om mulige farer ved ufagmessig 
atferd.

Fagpersonale:

Disse personene har en faglig utdannelse, samt ekstra kunnskaper og erfaring. Disse er i stand til å 
bedømme oppgavene de har fått og å erkjenne mulige farer.

2.6 Symbolforklaring
Denne driftsanvisningen inneholder spesielt fremhevede sikkerhetsregler i kategoriene: FARE, 
ADVARSEL, FORSIKTIG og LES DETTE.

Før alle arbeider på og med denne maskinen må anvisningene og sikkerhetsreglene være lest og 
forstått. Alle anvisninger og sikkerhetsregler i denne driftsanvisningen må også gis videre til 
vedlikeholds-, reparasjons- og transportpersonalet.

FARE

Denne kombinasjonen av symbol og signalord henviser til en farlig situasjon som er 
livstruende eller fører til alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL

Denne kombinasjonen av symbol og signalord henviser til en farlig situasjon som kan 
være livstruende eller kan føre til alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
6 100_0000_0013.fm



2 Innledning
2.7 Kontaktperson hos Wacker Neuson
Kontaktpersonen hos Wacker Neuson er avhengig av land, en Wacker Neuson service, et 
Wacker Neuson datterselskap eller en Wacker Neuson forhandler.

På Internett:www.wackerneuson.com.

Adressen til produsenten finner du i begynnelsen av denne driftsanvisningen.

2.8 Ansvarsbegrensning
Ved de følgende overtredelsene avviser Wacker Neuson ethvert ansvar for personskader og materielle 
skader:

 Ikke-overholdelse av denne driftsanvisningen.
 Bruk som ikke er i henhold til reglene.
 Bruk av personale uten opplæring.
 Bruk av ikke-godkjente reservedeler og tilbehør.
 Ufagmessig håndtering.
 Konstruksjonsmessige forandringer av enhver type.
 Ikke-overholdelse av de "generelle forretningsvilkår" (GFV).

2.9 Merking av maskinen
Informasjon på typeskiltet

Typeskiltet inneholder informasjonen som identifiserer denne maskinen entydig. Disse opplysningene 
kreves ved bestilling av reservedeler og ved forespørsler angående tekniske forhold.

 Opplysningene på maskinen skrives inn i den følgende tabellen:

FORSIKTIG

Denne kombinasjonen av symbol og signalord henviser til en mulig farlig situasjon som 
kan føre til lette personskader og maskinskader hvis den ikke unngås.

LES DETTE

Utfyllende informasjon.

Betegnelse Dine opplysninger

Gruppe og type

Produksjonsår

Maskinnr.

Versjonsnr.

Artikkelnr.
100_0000_0013.fm 7



3 Sikkerhet
3 Sikkerhet

3.1 Prinsipp
Teknikkens standard

Maskinen er konstruert etter dagens tekniske standard og gjeldende sikkerhetstekniske regler. Likevel 
kan det ved ufagmessig bruk oppstå fare for liv og helse til operatøren, tredjeperson, eller skade på 
maskinen og annen eiendom.

Bruk i henhold til reglene

Maskinen skal kun brukes til følgende formål:

 Komprimering av masser.
 Komprimering av asfalt.
 Vibrering av belegningsstein.

Maskinen skal ikke brukes til følgende formål:

 Komprimering av sterkt bindende masser.
 Komprimering av frosset grunn.
 Komprimering av harde, ikke-komprimerbare masser.
 Komprimering av masser uten tilstrekkelig bæreevne.

Bruk i henhold til reglene omfatter også overholdelse av alle anvisninger og sikkerhetsregler i denne 
driftsanvisningen, samt overholdelse av de foreskrevne pleie- og vedlikeholdsanvisningene.

Enhver annen bruk, eller bruk som går utover dette, gjelder som ikke i henhold til reglene. Produsenten 
påtar seg ikke ansvar for og gir ingen garanti for skader som følge av dette. Risikoen bæres av 
operatøren alene.

Konstruksjonsmessig endring

Konstruksjonsmessige endringer må ikke foretas uten skriftlig tillatelse fra produsenten. Ved ikke-tillatte 
konstruksjonsmessige endringer kan denne maskinen medføre farer for betjeneren og/eller tredjepart, 
samt skader på maskinen.

På samme måte bortfaller ansvaret og garantien fra produsenten ved ikke godkjente 
konstruksjonsmessige endringer.

En konstruksjonsmessig endring er følgende:

 Å åpne maskinen og fjerne komponenter permanent.
 Å montere reservedeler som ikke stammer fra Wacker Neuson eller ikke er likeverdige med originale 

deler når det gjelder konstruksjonstype og kvalitet.
 Å montere tilbehør av enhver type, som ikke stammer fra Wacker Neuson.

Reservedeler eller tilbehør som stammer fra Wacker Neuson, kan bygges inn eller på uten 
betenkeligheter, se på internett: www.wackerneuson.com.

3.2 Operatørens ansvar
Operatøren er den personen som bruker denne maskinen til kommersielle eller økonomiske formål selv 
eller som overlater den til en tredjeperson, og som i løpet av driften har det juridiske produktansvaret for 
beskyttelse av personalet eller tredjeperson.

Operatøren må sikre at driftsanvisningen er tilgjengelig for personalet til enhver tid og forsikre seg om at 
betjeneren har lest og forstått denne driftsanvisningen.

Driftsanvisningen skal være tilgjengelig på maskinen eller på bruksstedet.

Operatøren må overlevere driftsanvisningen til enhver betjener eller etterfølgende eier av maskinen.

LES DETTE

Alle anvisninger og sikkerhetsregler i denne anvisningen må leses og overholdes. 
Forsømmelser i overholdelsen av disse anvisningene kan føre til strømstøt, brann og/eller 
alvorlige personskader, samt skader på maskinen og/eller skader på andre gjenstander. 
Sikkerhetsreglene og anvisningene må oppbevares for fremtidig bruk.
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3 Sikkerhet
Også de landsspesifikke forskriftene, standardene og forskriftene for forebygging av ulykker og 
miljøvern må følges. Bruksanvisningen må fylles ut med ytterligere instrukser for å følge driftsmessige, 
lovbestemte, nasjonale eller generelt gjeldende sikkerhetsretningslinjer.

3.3 Operatørens plikter
 Kjenne og bruke gjeldende arbeidsmiljøbestemmelser.
 Ved en bedømmelse av farer skal farer som oppstår som følge av arbeidsvilkår på bruksstedet 

registreres.
 Det skal lages driftsanvisninger for bruk av denne maskinen.
 Kontroller regelmessig om driftsanvisningen oppfyller regelverkets aktuelle status.
 Ansvar for betjening, utbedring av feil, vedlikehold og rengjøring må reguleres og fastlegges på en 

entydig måte.
 Lær opp personalet med jevne mellomrom og informer dem om mulige farer.
 Det nødvendige personlige verneutstyret må stilles til disposisjon for personalet.

3.4 Personalkvalifikasjon
Denne maskinen skal kun tas i drift og betjenes av utdannet personale.

Feil bruk, misbruk eller betjening av ikke opplært personale medfører farer for betjenerens og/eller 
tredjepersoners helse, samt skader på eller total svikt av maskinen.

I tillegg gjelder følgende forutsetninger for operatøren:

 Kroppslig og mentalt egnet.
 Ingen påvirkning av reaksjonsevnen på grunn av narkotiske stoffer, alkohol eller medikamenter.
 Har satt seg inn i sikkerhetsreglene i denne driftsanvisningen.
 Er kjent med den forskriftsmessige bruken av denne maskinen.
 Er minst 18 år gammel for betjening av denne maskinen.
 Undervist i selvstendig drift av maskinen.
 Berettiget for å selvstendig ta maskiner og system i drift i henhold til standarden for sikkerhetsteknikk.

3.5 Generelle farekilder
Restfarer er spesielle farer i omgang med maskiner, som ikke kan utelukkes til tross for 
sikkerhetsmessig konstruksjon.

Disse restfarene kan ikke tydelig erkjennes og kan være kilde til en mulig fare for personskader og 
helsefarer.

Hvis det opptrer uforutsette restfarer må maskinen stoppes straks, og den ansvarlige overordnede skal 
informeres. Denne skal ta videre beslutninger og arrangerer alt som er nødvendig for å eliminere faren 
som oppstår.

Ved behov skal maskinprodusenten informeres.

3.6 Generelle sikkerhetsregler
Sikkerhetsreglene i dette kapittelet inneholder de “Generelle sikkerhetsreglene” som må angis i henhold 
til de anvendbare standardene i driftsanvisningen. Den kan inneholde anvisninger som ikke er relevante 
for denne maskinen.

3.6.1 Arbeidsplass
 Før arbeidet begynner, må du gjøre deg kjent med arbeidsmiljøet, f.eks. massenes bæreevne eller 

hindringer i omgivelsene.
 Sikre arbeidsområdet mot offentlig trafikkområde.
 Nødvendig sikring av vegger og tak, f.eks. i grøfter.
 Hold arbeidsområdet ryddig. Uorden eller ubelyste arbeidsområder kan føre til ulykker.
 Arbeid med denne maskinen er forbudt i eksplosjonsfarlige omgivelser.
 Hold barn og andre personer på avstand ved arbeid med denne maskinen. Ved distraksjon er det 

fare for å miste kontrollen over maskinen.
 Sikre alltid maskinen mot å velte, rulle, skli og å falle ned. Fare for skade!

3.6.2 Service
 Det er kun kvalifisert fagpersonale som skal utføre reparasjoner eller vedlikehold på maskinen.
 Bruk kun originale reserve- og tilbehørsdeler. Dette fører til at maskinen forblir driftssikker.
100_0202_si_0011.fm 9



3 Sikkerhet
3.6.3 Sikkerhet for personer
 Arbeid under påvirkning av narkotika, alkohol eller medikamenter kan føre til svært alvorlige 

personskader.
 Ved alt arbeid skal det brukes egnet verneutstyr. Egnet verneutstyr reduserer faren for personskader 

betydelig.
 Fjern verktøy før maskinen settes i drift. Verktøy som befinner seg på en maskindel som roterer, kan 

slynges ut og føre til alvorlige personskader.
 Pass på at du alltid står støtt.
 Ved lengre tids arbeid med denne maskinen, kan vibrasjonsbetingede langtidsskader ikke utelukkes 

helt. Nøyaktige verdier for vibrasjonsmåling, se kapittel Tekniske data.
 Bruk egnede klær. Vide eller løstsittende klær, hansker, smykker eller langt hår må holdes unna 

maskindeler som beveger seg/roterer. Fare for å bli trukket inn!
 Forsikre deg om at ingen andre personer befinner seg i fareområdet!

3.6.4 Behandling og bruk
 Behandle maskinene med forsiktighet. Maskiner med defekte komponenter eller 

betjeningselementer skal ikke tas i bruk. Skift straks ut defekte komponenter eller 
betjeningselementer. Maskiner med defekte komponenter eller betjeningselementer skjuler en høy 
skaderisiko!

 Betjeningselementer på maskinen skal ikke sperres, manipuleres eller endres uautorisert.
 Bruk maskin, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene.
 Ubenyttede maskiner skal oppbevares utilgjengelig for barn i henhold til forskrift. Maskinen skal kun 

betjenes av autorisert personale.
 Den avkjølte maskinen skal etter bruk lagres på et avsperret, rent, frostfritt og tørt sted, som er 

utilgjengelig for andre personer og barn.

3.7 Spesifikke sikkerhetsregler – vibrasjonsplater
3.7.1 Ytre påvirkninger

Vibrasjonsplaten skal ikke brukes ved følgende ytre påvirkninger:

 Ved sterkt regn på skrånende flater. Sklifare!
 Oljefeltomgivelser - utsiving av metangass fra bakken. Eksplosjonsfare!
 I tørr, lettantennelig vegetasjon. Brannfare!
 I eksplosjonsfarlige miljøer. Eksplosjonsfare!

3.7.2 Driftssikkerhet
 Ved drift av maskinen må det påses at ingen gass-, vann- eller elektriske ledninger og rør skades.
 Maskinen skal ikke brukes i tunneler eller lukkede rom.
 Høyeste oppmerksomhet må utvises i nærheten av avgrunner eller skråninger. Fare for å falle ned!
 I henhold til reglene skal betjeningsplassen ikke forlates ved drift av maskinen.
 La aldri maskinen gå uten tilsyn. Fare for skade!
 Avgrens med stor avstand selve arbeidsområdet og hold uvedkommende personer på avstand. Fare 

for skade!
 Operatøren av denne maskinen må påse at personer som oppholder seg i arbeidsområdet holder en 

minsteavstand på 2 meter til maskinen når den er i drift.
 Ikke bruk starthjelpsprayer. Dette kan forårsake feiltenninger og motorskader. Brannfare!
 Ved drift av maskinen på skråstilte flater kjør alltid opp skråninger nedenfra og stå alltid ovenfor 

maskinen ved et heng. Maskinen kan rutsje eller velte.
 Maks. tillatte skråstilling av maskinen må ikke overskrides – mulig utfall av motorsmøringen, se 

kapittel Tekniske data.

3.7.3 Sikkerhetsavstander
Komprimeringsarbeider i nærheten av byggverk kan føre til bygningsskader. Derfor må alle mulige 
påvirkninger fra vibrasjoner til omkringliggende bygninger kontrolleres på forhånd.

De gjeldende forskriftene og regelverk for måling, bedømmelse og forminskning av 
vibrasjonsimmisjoner må overholdes, spesielt DIN 4150-3.

For eventuelle skader på bygninger overtar Wacker Neuson ikke noe ansvar.
10 100_0202_si_0011.fm



3 Sikkerhet
3.8 Generelle sikkerhetsregler – forbrenningsmotorer
Følgende anvisninger skal overholdes:

 Kontroller motoren for utetthet og revner på drivstoffledning, tank og tanklokk før arbeidet 
påbegynnes.

 Ikke sett en defekt motor i drift. Skift ut skadede deler umiddelbart.
 Det forhåndsinnstilte motorturtallet skal ikke justeres. Dette kan føre til motorskader.
 Påse at eksosanlegget til motoren er fri for avfall. Brannfare!
 Før du fyller drivstoff, skal motoren slås av og kjøles ned.
 Bruke riktige drivstoffsorter. Drivstoffet skal ikke blandes med andre væsker.
 Bruk rent påfyllingsutstyr til fylling av drivstoff. Ikke søl drivstoff, tørk straks opp sølt drivstoff.
 Motoren skal ikke startes i nærheten av sølt drivstoff. Eksplosjonsfare!
 Ved drift i delvis lukkede rom må det sørges for tilstrekkelig ventilasjon og utlufting. Unngå innånding 

av eksos. Forgiftningsfare!
 Motoroverflaten og eksosanlegget kan bli svært varme etter kort tid. Fare for forbrenninger!

3.9 Generelle sikkerhetsregler – Driftsstoffer
Følgende anvisninger skal overholdes:

 Bruk alltid vernebriller og vernehansker ved håndtering av drivstoffer. Oppsøk lege med en gang hvis 
du får f.eks. hydraulikkolje, drivstoff, olje eller kjølemiddel i øynene.

 Unngå direkte hudkontakt med drivstoffer. Vask huden umiddelbart med vann og såpe.
 Ikke spis eller drikk under arbeid med drivstoffer.
 Forurenset hydraulikkolje eller drivstoff på grunn av smuss eller vann, kan føre til slitasje før tiden 

eller til svikt av maskinen. 
 Destruer tappede eller sølte drivstoffer i henhold til gjeldende bestemmelser for miljøvern.
 Når driftsstoffer kommer ut av maskinen, skal maskinen ikke lenger drives og omgående repareres 

av Wacker Neuson representanten.

3.10 Vedlikehold
Følgende anvisninger skal overholdes:

 Maskinen skal ikke vedlikeholdes, repareres, stilles inn eller rengjøres når den er slått på.
 Overhold vedlikeholdsintervaller.
 Etter hvert vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid må sikkerhetsinnretningene på maskinen settes på 

plass igjen.
 Følg vedlikeholdsplanen. Ikke oppførte arbeider må overtas av service for Wacker Neuson 

representanten.
 Slitte eller skadede maskindeler skal alltid skiftes ut straks. Det skal utelukkende brukes reservedeler 

fra Wacker Neuson.
 Hold maskinen ren.
 Manglende, skadede eller uleselige sikkerhetsklistremerker må straks skiftes ut. 

Sikkerhetsklistremerker inneholder viktig informasjon for beskyttelsen av brukeren.
 Vedlikeholdsarbeider må gjennomføres i rene og tørre omgivelser (f.eks. verksted).

LES DETTE

Denne maskinen er utstyrt med en EPA-sertifisert motor.
En justering av turtallet påvirker EPA-sertifiseringen og avgassen. Innstillinger på denne 
motoren skal bare gjennomføres av en fagperson.
For nærmere informasjon ta kontakt med motorprodusenten eller Wacker Neuson 
representanten.
100_0202_si_0011.fm 11



3 Sikkerhet
3.11 Personlig verneutstyr

LES DETTE

For å unngå flest mulige skader ved behandling av denne maskinen må det brukes 
personlig verneutstyr ved alle arbeider på og med denne maskinen.

Piktogram Betydning Beskrivelse

Bruk vernesko! Vernesko beskytter mot klemskader, fallende deler 
og mot å skli på glatt underlag.

Bruk vernehansker! Vernehansker beskytter mot skrubbsår, snittskader, 
stikkskader og mot varme overflater.

Bruk hørselvern! Hørselvern beskytter mot varige hørselskader.

LES DETTE

Ved bruk av denne maskinen er overskridelsen av landsspesifikt tillatt støynivå 
(personrelatert bedømmelsesnivå) mulig. Derfor må det brukes hørselvern. Nøyaktige 
verdier for støyutslipp, se kapittel Tekniske data.

Arbeide spesielt oppmerksomt og omhyggelig når du arbeider med hørselsvern, fordi 
støy, f.eks. skrik eller signaltoner kun kan høres begrenset.

Wacker Neuson anbefaler alltid å bruke hørselvern.
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3 Sikkerhet
3.12 Sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsinnretninger beskytter brukeren av denne maskinen mot å utsette seg for eksisterende farer. 
Det handler om barrierer (skillende verneinnretninger) eller andre tekniske tiltak. Disse forhindrer at 
brukeren utsetter seg for fare. Farekilden kobles ut i bestemte situasjoner hhv. faren reduseres.

Denne maskinen har følgende sikkerhetsinnretninger:

3.13 Atferd i faresituasjoner
Forebyggende tiltak:

 Vær alltid forberedt på ulykker.
 Hold førstehjelpsinnretningene klare.
 Gjør personalet fortrolig med ulykkesmeldings-, førstehjelps- og redningsinnretninger.
 Hold innkjørsler for redningsbiler åpne.
 Lær opp personalet i førstehjelpstiltak.

Tiltak i alvorlige tilfeller:

 Sett maskinen ut av drift umiddelbart.
 Bring skadede og andre personer ut av faresonen.
 Sett i gang tiltak for førstehjelp.
 Kontakt redningstjenesten.
 Hold innkjørsler for redningsbiler åpne.
 Informer de ansvarlige på stedet.

Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse

1 Kilereimbeskyttelse 2 Berøringsvern eksosanlegg

LES DETTE

Trekk alltid til skruforbindelser som er løsnet med foreskrevet tiltrekningsmoment.

1

2
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4 Sikkerhets- og anvisningsklistremerker
4 Sikkerhets- og anvisningsklistremerker

På maskinen finnes følgende klistremerker:

ADVARSEL

Uleselige symboler

Etter hvert kan klistremerker og skilt på maskinen bli skitne eller ugjenkjennelige på andre 
måter.

 Alle sikkerhets-, advarsels- og betjeningsanvisninger på maskinen skal holdes i godt 
lesbar stand.

 Skift ut skadde klistremerker og skilt umiddelbart.

Pos. Klistremerke Beskrivelse

1 Bruk personlig verneutstyr for å unngå skader og helseskader:
 Hørselvern.
 Les driftsanvisningen.

2 En maskin som faller ned kan føre til alvorlige personskader.
 Løft maskinen kun i sentralopphenget med testet heiseutstyr og 

festeutstyr (sikkerhetsløftekrok).
 Maskinen skal ikke løftes med gravemaskinskuffen i 

sentralopphenget.

3 Garantert lydeffektnivå.

4 Ufagmessig håndtering kan forårsake store motorskader.
 Når det integrerte hjulsettet benyttes må motoren slås av.
Hvis motoren går i transportstilling kan ikke motorsmøringen 
garanteres. I tillegg er det fare for at olje kommer ut av 
sveivhusutluftingen.

5 En maskin som faller ned kan føre til alvorlige personskader.
 Maskinen skal ikke løftes med sjaltebøylen eller styrehendelen.

6 Brannfare.
Røyking og bruk av åpen ild forbudt.

1, 10

2

3

4, 10

5, 1186, 9

7, 10

02
19

17
5

02
19

26
0

0220000

0219181
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4 Sikkerhets- og anvisningsklistremerker
7 Advarsel mot varme overflater.

8 Start/stopp.

9 Amerikanske maskiner Fare.

10 Amerikanske maskiner Advarsel.

11 Amerikanske maskiner Forsiktig.

Pos. Klistremerke Beskrivelse

02
19

25
9

0218955

DANGER

GEFAHR

PELIGRO
DANGER

0219178

0219261

WARNING

WARNUNG

ADVERTENCIA
ADVERTISSEMENT

0219176

CAUTION

VORSICHT

ATENCIÓN
ATTENTION

0219262
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5 Oppbygging og funksjon
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5 Oppbygging og funksjon

5.1 Leveranseomfang
Maskinen leveres ferdig montert og er driftsklar etter utpakkingen.

Til standardutstyr hører:

 Vibrasjonsplate
 Driftssanvisning

5.2 Bruksområde
Vibrasjonsplaten brukes til komprimering av masser og blir brukt i hage- og landskapsanlegg, bygg og 
anlegg, veibygging og brolegging.

5.3 Kort beskrivelse
Vibrasjonsplaten er en maskin som brukes til å komprimere masser.

Den nødvendige vibrasjonen for komprimeringen produseres med grunnplaten som er fast forbundet 
med vibratoren. Denne vibratoren er konstruert som sentralvibrator med innrettede svingninger. Dette 
gjør det mulig å endre svingningsretningen ved å dreie ubalansen.

Dermed er det mulig med en trinnløs overgang mellom komprimering forover, når den står stille og 
bakover. Denne prosessen styres hydraulisk med sjaltebøylen på styrehendelhodet.

Drivmotoren, som er festet på overmassen, driver vibratoren. Dreiemomentet overføres med kraft 
gjennom sentrifugalclutchen og eksenterkilereimen.

Sentrifugalclutchen bryter kraftoverføringen til vibratoren ved lavt turtall slik at drivmotoren går uten 
belastning på tomgang.

Drivmotorens turtall kan fjernstyres med gasshåndtaket og varieres trinnløst. Over- og undermassen er 
sammenkoblet med 4 svingningsabsorberende gummimetallbuffere. Denne dempningen forhindrer en 
overføring av de svært høye frekvensene til overmassen. Dermed beholder drivmotoren funksjonsevnen 
til tross for høy komprimeringsytelse.

Drivmotoren startes med en snorstart.

Forbrenningsluften suges inn i via et luftfilter.



6 Komponenter og betjeningselementer
6 Komponenter og betjeningselementer

6.1 Komponenter

Sentraloppheng

Sentralopphenget tjener til løfting av maskinen. Det befinner seg i maskinens tyngdepunkt og kan 
monteres snudd 90°.

Integrert hjulsett

For transport på byggeplassen har maskinen et integrert hjulsett.

Fotbrett

Fotbrettet gjør det lettere å tippe maskinen, for lettere å kunne transportere den på byggeplassen.

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 Drivmotor 6 Drivstofftank

2 Overmasse 7 Beskyttelsesramme

3 Undermasse 8 Integrert hjulsett

4 Styrehendel 9 Fotbrett

5 Sentraloppheng 10 Typeskilt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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6 Komponenter og betjeningselementer
6.2 Betjeningselementer
Visninger på og betjeningselementer for maskinen skal alltid holdes rene, tørre, olje- og fettfrie.

Betjeningselementer, slik som f.eks. på/av-bryter, gasshendler osv. skal ikke sperres, manipuleres eller 
endres uten tillatelse.

Sjaltebøyle

Sjaltebøylen tjener til trinnløs regulering av hastigheten og kjøreretningen.

Gasshåndtak

Drivmotorens turtall kan fjernstyres med gasshåndtaket og varieres trinnløst.

Dekselsperre

Styrehendelsperren holder styrehendelen i loddrett posisjon. For å bringe styrehendelen tilbake til 
arbeidsstillingen igjen trykkes styrehendelsperren mot venstre manuelt.

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 Sjaltebøyle 3 Startsnor

2 Gasshåndtak 4 Dekselsperre

1

2

4

3
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7 Transport
7 Transport

7.1 Lasting og transport
Gjennomføre forberedelser

Ved lasting og transport må styrehendelen låses ved å aktivere styrehendelsperren i loddrett 
styrehendelstilling.

Løfte og feste maskinen

ADVARSEL

Ufagmessig håndtering kan føre til personskader eller store materielle skader.

 Les og følg alle sikkerhetsreglene i denne driftsanvisningen.

FARE

Fare pga. fall.
En maskin som faller ned kan forårsake alvorlige personskader, f.eks. gjennom klemming.

 Bruk kun egnet og testet løfteutstyr og festeutstyr (sikkerhetsløftekrok) med 
tilstrekkelig bærekraft.

 Løft maskinen kun i sentralopphenget.
 Sikre maskinen godt til løfteutstyret.
 Maskinen skal ikke løftes med graverskuff eller gaffeltruck ved sentralopphenget.
 Ikke løft maskinen i sjaltebøylen.
 Gå ut av fareområdet ved løfting, ikke opphold deg under hengende last.

ADVARSEL

Brann- og eksplosjonsfare på grunn av drivstoff.
Utsivende drivstoff kan antennes og forårsake alvorlige forbrenninger.

 Løft og transporter maskinen oppreist.

LES DETTE

Wacker Neuson anbefaler å tømme drivstofftanken før transport.

LES DETTE

Benytt en sakkyndig person som instruktør for sikker løfting.
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7 Transport
1. Til løfting av maskinen skal egnet festeutstyr festes på sentralopphenget.
2. Last maskinen forsiktig i eller på et bærekraftig og standsikkert transportmiddel.

Etter lasting av maskinen på transportmiddelet må det festet slik at den er sikret mot å rulle, skli og velte. 
Anbring fastspenningen på de forutsatte fastsurringspunktene.

7.2 Transportere maskinen på byggeplassen

1. Sett maskinen ut av drift.
2. Lås styrehendelen i loddrett stilling.
3. Hold maskinen i sjaltebøylen, sett en fot på fotbrettet og vipp maskinen mot betjeneren.
4. Trekk eller skyv maskinen for å flytte den.

Pos. Betegnelse

1 Sentraloppheng

LES DETTE

Når det integrerte hjulsettet benyttes må motoren generelt slås av. Hvis motoren går i 
transportstilling kan ikke motorsmøringen garanteres. Hvis ikke kan det kan føre til 
alvorlige motorskader. I tillegg er det fare for at olje kommer ut av sveivhusutluftingen.

1
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8 Betjening og drift
8 Betjening og drift

8.1 Før idriftssettelse
8.1.1 Kontroller før idriftssettelse

 Kontroller maskinen og komponentene for skader. Ved synlige skader skal maskinen ikke brukes, og 
ta straks kontakt med en Wacker Neuson forhandler.

 Kontroller at løse pakningsmaterialer er fjernet fra maskinen.
 Kontroller drivstoffnivået.
 Kontroller motoroljenivå.
 Kontroller luftfilter.
 Kontroller hydraulikkoljenivå.
 Kontroller drivstoffledningenes tetthet.
 Kontroller at skrueforbindelser er godt festet.

8.2 Henvisninger om driften

Bruk i skrånende terreng

 Stå innenfor et skråstilt område alltid ovenfor maskinen.
 Stigninger skal kun kjøres på nedenifra (en stigning som man problemfritt kan takle i oppoverbakke, 

er også farefritt å kjøre ned).
 Ikke stå i fallretningen til maskinen.
 Den maksimalt tillatte skråstillingen skal ikke overskrides, se kapittelet Tekniske data.
 Maskinen skal kun kortsiktig drives i maksimalt tillatt skråstilling.

Vibrering av belegningssteiner

Ved komprimering av bundet brostein anbefaler Wacker Neuson bruk av en glideinnretning for å unngå 
skader på maskinen og komprimeringsmaterialet, se kapittel Tilbehør.

ADVARSEL

Ufagmessig håndtering kan føre til personskader eller store materielle skader.

 Les og følg alle sikkerhetsregler i denne driftsanvisningen.

LES DETTE

Gjennomfør kontroller i henhold til kapittel Vedlikehold, etterfyll ev. manglende drivstoff, 
se kapittel Tekniske spesifikasjoner.

ADVARSEL

Veltefare

Fare for alvorlig personskade på grunn av at maskinen sklir eller velter.

I nærheten av kantene må minst 2/3 av maskinen befinne seg på en overflate med 
tilstrekkelig bæreevne.

 Slå maskinen av og løft den tilbake på en overflate med tilstrekkelig bæreevne.

ADVARSEL

Helsefare på grunn av avgasser

 Avgasser fra denne motoren inneholder kjemikalier som staten California vet kan 
fremkalle kreft, fosterskader og andre forplantningsskader.

LES DETTE

Når den maksimalt tillatte skråstillingen overskrides, fører dette til at motoren ikke smøres 
og dermed uunngåelig til en skade på viktige motordeler.
100_0202_op_0016.fm 21



8 Betjening og drift
8.3 Ta i bruk

8.3.1 Starte motor

1. Drei drivstoffkranen til ON.
2. Sett chokehendelen på CLOSE.

3. Trekk gasshendelen litt bakover.
4. Drei tenningsbryteren til I.
5. Dra startsnoren langsomt ut til kompresjonsmotstanden, deretter dras kraftig.

8.3.2 Sette maskinen ut av drift

Når motoren har gått seg varm settes chokehendelen til OPEN.

Still gasshåndtaket til det ønskede motorturtallet.

FARE

Brannfare

Starthjelpsprayer er høytantennelige og kan antennes og forårsake alvorlige 
forbrenninger.

 Ikke bruk starthjelpsprayer.

LES DETTE

Ikke bruk choken når motoren er varm eller lufttemperaturen høy.

FORSIKTIG

La ikke startsnoren smelle tilbake mot motoren, men før den langsomt tilbake med 
hånden, for å unngå skader på starteren.

ADVARSEL

Oljestand-varselsystem

Oljestand-varselsystemet skal hindre motorskader som skyldes utilstrekkelig oljemengde 
i sveivhuset. Før oljestanden i sveivhuset synker under det sikre minimumsnivået slår 
oljestand-varselsystemet motoren automatisk av (tenningsbryteren forblir i stilling I).
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8 Betjening og drift
8.4 Drift

 Plassen som er beregnet for operatøren er bak maskinen.
 Før og styr maskinen ved sjaltebøylen.

8.4.1 Velge kjøreretning

1. Sett gasshåndtaket i stilling full gass.
2. Velg kjøreretning og -hastighet med sjaltebøylen.

8.5 Sette ut av drift
8.5.1 Sette maskinen ut av drift

1. Skyv gasshåndtaket forover til det stopper.
2. Drei tenningsbryteren til O.
3. Drei drivstoffkranen til OFF.

Sette maskinen ut av drift i et nødstilfelle

 Drei tenningsbryteren til O.

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 forover 2 bakover

1 2
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9 Vedlikehold
9 Vedlikehold

ADVARSEL

Ufagmessig håndtering kan føre til personskader eller store materielle skader.

 Les og følg alle sikkerhetsreglene i denne driftsanvisningen.

ADVARSEL

Forgiftningsfare ved avgasser.
Avgasser inneholder giftig karbonmonoksid som kan føre til bevisstløshet eller død.

 Vedlikeholdsarbeider skal kun gjennomføres ved utkoblet motor og når maskinen er 
tatt ut av drift.

ADVARSEL

Fare for personskader pga. maskin som starter ukontrollert og deler som beveger seg.

 Vedlikeholdsarbeider skal kun gjennomføres ved utkoblet motor og når maskinen er 
tatt ut av drift.

ADVARSEL

Brann- og eksplosjonsfare på grunn av drivstoff og drivstoffdamp.

Drivstoff og drivstoffdamp kan selvantenne eller begynne å brenne og forårsake alvorlige 
forbrenninger.

 Ikke røyk.
 Ikke fyll drivstoff i nærheten av åpen ild.
 Før du fyller drivstoff, skal motoren slås av og kjøles ned.

ADVARSEL

Advarsel mot varme overflater

Eksosanlegget og motoren kan allerede etter kort tid være veldig varme, noe som kan føre 
til alvorlige forbrenninger ved kontakt med huden.

 La alltid maskinen kjøles ned etter bruk.
 Kan nedkjølingsfasen ikke overholdes (f.eks. på grunn av en nødsituasjon) – bruk 

varmebestandige vernehansker.

ADVARSEL

Fare for personskader på grunn av sikkerhetsinnretninger som mangler eller ikke 
fungerer.

 Bruk maskinen bare når sikkerhetsinnretningene er riktig montert og fungerer.
 Ikke endre eller fjerne sikkerhetsinnretningene.
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9 Vedlikehold
9.1 Vedlikeholdstabell

9.2 Vedlikeholdsarbeider

Gjennomføre forberedelser:

1. Sett maskinen på et flatt underlag.
2. Sett maskinen ut av drift.

Vedlikeholdsarbeider Daglig Ukentlig Månedlig t

Rengjør maskinen
Visuell kontroll at alt er på plass
Visuell kontroll at det ikke finnes skader



Kontroller motoroljenivået* 

Kontroller innsugningsområdet til 
forbrenningsluften*



Kontroller at skrueforbindelser er godt festet 

Sett inn gjengespindelen med fett 

Rengjør tennpluggen, kontroller 
elektrodeavstanden*



Kontroller hydraulikkoljenivå*** 

Kontroller kileremmen - skift den ut 

Skift motorolje* 20 t** / 100 t

Skift drivstoffilter*** 100 t

Fjern forbrente rester fra gnistfangeren 100 t

Rengjør luftfilterinnsats* 100 t

Kontroller ventilklaring*** 300 t

Kontrollere vibratoroljenivå 150 t

Skift vibrasjonsolje 100 t** / 250 t

Kontroller hydraulikkslanger*** 125 t

Kontroller gummibuffer*** 125 t

* Ta hensyn til motorens driftsanvisning.
** Gjennomfør disse arbeidene kun én gang.
*** Disse arbeidene må utføres av servicen til Wacker Neuson representanten.

FORSIKTIG

Helsefare på grunn av drivstoffer.

 Drivstoffer og damp må ikke innåndes.
 Unngå at drivstoffer kommer i kontakt med hud og øyne.

ADVARSEL

Brann- og eksplosjonsfare på grunn av drivstoff og drivstoffdamp.

 Ikke røyk.
 Ikke fyll drivstoff i nærheten av åpen ild.
 Før du fyller drivstoff, må motoren slås av og kjøles ned. Fyll drivstoff bare i godt 

ventilerte omgivelser.
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9 Vedlikehold
3. La motoren kjøles ned.

9.2.1 Kontrollere drivstoffnivå og etterfylle

1. Fjern tilsmussinger i området for drivstoffpåfyllingsstussen.
2. Åpne tankdeksel.
3. Kontroller drivstoffnivået med visuell kontroll.
4. Etterfyll evt. drivstoff med en ren påfyllingskanne.

Drivstofftype se kapittel Tekniske data.

5. Lukk tankdekselet.

9.2.2 Rengjør maskinen

1. Etter rengjøring må kabler, slanger, ledninger og skrueforbindelser kontrolleres for utetthet, løse 
forbindelser, skureskader og andre skader.

2. Utbedre umiddelbart eventuelle skader.

9.2.3 Rengjør vannutskilleren
1. Steng drivstoffkranen.
2. Fjern bensinfilterkopp og O-ring, vask dem i rengjøringsløsning og la dem tørke godt.
3. Sett tilbake bensinfilterkopp og O-ring.
4. Åpne drivstoffkranen og kontroller om den er tett.

Pos. Betegnelse

1 Tankdeksel

LES DETTE

Fyll drivstofftanken bare til underkanten av påfyllingsstussen.

ADVARSEL

Det er brann- og eksplosjonsfare ved bruk av brennbare rengjøringsmidler.

 Ikke rengjør maskin og komponenter med bensin eller andre løsemidler.

LES DETTE

Vann som siver inn kan skade motor, elektriske betjeningselementer eller komponenter i 
maskinen. Høytrykksspyler skal ikke rettes direkte mot luftinnsugningsområdet og 
elektriske komponenter.

1
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9 Vedlikehold
9.2.4 Rengjøring av luftfilteret

1. Fjern vingemutterne og luftfilterdekselet.
2. Ta ut luftfilterinnsatsene og skill dem fra hverandre.
3. Kontroller begge innsatser for sprekker og skift dem ut hvis de har skader.

Skuminnsats:
Innsatsen vaskes i en løsning av husholdningsvaskemiddel og varmt vann, deretter skylles den godt. La 
innsatsen tørke og dypp den i ren motorolje. Trykk ut overflødig olje - er det for mye olje i innsatsen ryker 
det av motoren ved første start.

Papirinnsats:
Bank innsatsen flere ganger mot en hard overflate for å fjerne løstsittende smuss. Blås trykkluft gjennom 
filteret innenfra og ut. Ikke børst av smusset - da trykkes smusset inn i fibrene.
Når innsatsen er ekstrem skitten, skift den ut.

9.2.5 Skrueforbindelser
På vibrasjonsplater må skrueforbindelsene i regelmessige intervaller kontrolleres for godt feste.

9.2.6 Vedlikehold av tennpluggene

For å garantere en feilfri drift av motoren må tennpluggen ha den riktige elektrodeavstanden og være 
uten forbrenningsrester.

1. Trekk ut tennpluggens plugghette og skru ut tennpluggen med en tennpluggnøkkel.

2. Undersøk tennpluggen visuelt. Skift ut tennpluggen hvis isolatoren er brukket eller sprukket. Rengjør 
tennpluggen med stålbørste hvis den skal brukes om igjen. For tennpluggtype se kapittel Tekniske 
spesifikasjoner.

3. Mål elektrodeavstanden med en bladsøker. For elektrodeavstand se kapittel Tekniske 
spesifikasjoner. Korriger avstanden ev. ved å bøye elektroden.

4. Kontroller om tennpluggens pakning befinner seg i en god tilstand.
5. Skru tennpluggen inn for hånd for å unngå at gjenger blir ødelagt.
6. Etter at tennpluggen er skrudd inn for hånd skrus den fast med en tennpluggnøkkel for å presse 

sammen pakningen.

ADVARSEL

Brann- og eksplosjonsfare!

 Ikke bruk bensin eller rengjøringsløsning for rengjøring av luftfilterinnsatsen.

FORSIKTIG

Ikke la motoren gå uten luftfilter - fordi dette fører til rask motorslitasje.

FORSIKTIG

Ikke bruk tennplugg med feil varmeverdi.

ADVARSEL

Fare for forbrenninger

Hvis motoren var i drift kort tid i forveien er lyddemperen varm. Ikke berør lyddemperen.

LES DETTE

En ny tennplugg må, etter at den er skrudd inn for hånd, trekkes til en 1/2 omdreining for 
å presse sammen pakningen. Hvis den gamle tennpluggen skal brukes om igjen er det 
tilstrekkelig med 1/8-1/4 omdreining for å presse sammen pakningen.
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9 Vedlikehold
9.2.7 Kontrollere kileremmen og skifte den ut

1. Demonter kilereimbeskyttelsen.
2. Løsne skruene på motorkileremskiven.
3. Fjern den ytre kileremskivehalvdelen.
4. Ta ut nødvendig antall mellomskiver (som regel er det tilstrekkelig å fjerne en skive).

 Monter de fjernede mellomskivene på utsiden av kileremskivehalvdelen.
5. Skru inn skruene og skru de fast vekselvis mens motorkileremskiven dreies. Tiltrekningsmoment 

10 Nm.
6. Monter kilerembeskyttelsen.

FORSIKTIG

Tennpluggen må trekkes til på en feilfri måte. En tennplugg som er feil trukket til kan bli 
meget varm og forårsake skader på motoren.

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 Kilerembeskyttelse 3 Motorkilereimskive

2 Skruer 4 Kilereim

1

2
34
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9 Vedlikehold
9.2.8 Skift vibratorolje og kontroller oljenivå

1. Vipp maskinen på siden der påfyllingshullet er og støtt den opp.
2. Sett egnet oppsamlingsbeholder under påfyllingshullet.
3. Fjern tilsmussninger i området rundt påfyllingshullet.
4. Skru ut påfyllingspluggen til påfyllingshullet, la all gammel olje renne ut.

5. Vipp maskinen til den andre siden og støtt den opp.

6. Ny olje, vibratoroljetype og -mengde se kapittel Tekniske data, fylles i fyllehullet, bruk egnet og ren 
påfyllingskanne.

7. Sett maskinen vannrett på flat bakke.
8. Skru inn påfyllingsplugg med tetningsring i påfyllingshullet. Tiltrekningsmoment 100 Nm.

FARE

Skåldingsfare

 Vær forsiktig ved tømming av varm olje.

LES DETTE

Gjennomfør oljeskift ved varm vibratorolje. Maskinen må være ute av drift.

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 påfyllingsskrue 2 fyllehull

LES DETTE

Utstyr arbeidsflaten med en ugjennomtrengelig folie for å beskytte mot olje som renner ut.

LES DETTE

Samle opp olje som renner ut eller renner over og ta hånd om den gammel oljen i henhold 
til gjeldende forskrifter.

LES DETTE

Fyll kun på foreskrevet oljemengde.

1, 2
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10 Retting av feil
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10 Retting av feil

10.1 Feiltabell

FARE

Livsfare på grunn av egenmektig utbedring av feil.

 Hvis det oppstår feil på denne maskinen, som ikke beskrives i denne driftsanvisningen, 
ta kontakt med produsenten. Feil skal ikke utbedres på egen hånd.

Feil Mulig årsak Utbedring

Motoren kan ikke startes. For lite drivstoff. Fyll på drivstoff. Kontroller 
drivstofforsyningen.

Drivstoffkran lukket. Åpne drivstoffkranen.

Luftfilter er skittent. Rengjør luftfilteret.

Motorbryteren står på OFF. Sett motorbryteren på ON.

Snorstarten defekt. *

Oljestand-varselsystemet har slått 
av motoren.

Etterfyll motorolje.

Foroverhastigheten for lav. For mye hydraulikkolje i 
styrehendelhodet.

Korriger oljestanden tilsvarende.*

Bakoverhastigheten for lav. For lite hydraulikkolje i 
styrehendelhodet.

Fyll på hydraulikkolje.

Luft i hydraulikkstyringen. Luft ut.*

Går ikke forover. Mekanisk feil. *

Mister hydraulikkolje. Utettheter, hydraulikkslange defekt. *

* Disse arbeidene må utføres av servicen til Wacker Neuson representanten.



11 Tilbehør
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11 Tilbehør

For maskinen tilbys et omfattende tilbehørsprogram.

Flere opplysninger om de enkelte tilbehørsartiklene finner du på Internett på www.wackerneuson.com.

Glideinnretning

Glideinnretninger tilbyr optimal beskyttelse mot skade på overflaten til belegningsstein, hvilket er spesielt 
nødvendig ved overflatebelagte belegningssteinsorter.

FORSIKTIG

Tilbehør og reservedeler som ikke stammer fra Wacker Neuson, kan øke faren for 
personskade og mulige maskinskader.

 Ved bruk av tilbehør og reservedeler som ikke stammer fra Wacker Neuson, bortfaller 
ethvert garantiansvar.



12 Tekniske spesifikasjoner
12 Tekniske spesifikasjoner

12.1 BPU2540, 3050

Betegnelse Enhet BPU2540A BPU2540A US BPU3050A BPU3050A US

Artikkelnr. 0008758 0610360 0008763 0610361

Sentrifugalkraft kN 25,00 25,00 30,00 30,00

Svingninger Hz 90 90 90 90

1/min 5 400 5 400 5 400 5 400

Flateytelse* m2/t 456 456 570 570

Fremdrift m/min 19,0 19,0 19,0 19,0

Stigeevne % 36,4 36,4 36,4 36,4

Lengde (styrehendel i 
arbeidsstilling)

mm 1 292 1 292 1 295 1 295

Bredde mm 400 400 500 500

Høyde mm 1 097 1 097 1 101 1 101

Driftsklar vekt kg 145 145 166 166

Underkjøringshøyde mm 666–776 666–776 746–856 746–856

Nominell effekt** kW 3,1 3,1 5,6 5,6

Nominelt turtall 1/min 2 800 2 800 2 800 2 800

Vibratoroljemengde l 0,6 0,6 0,6 0,6

Vibratoroljetype SAE 75W-90 SAE 75W-90 SAE 75W-90 SAE 75W-90

Hydraulikkoljenivå l 0,4 0,4 0,4 0,4

Hydraulikkoljetype MR520 MR520 MR520 MR520

Lagertemperaturområde °C -15–+40 -15–+40 -15–+40 -15–+40

Driftstemperaturområde °C -15–+40 -15–+40 -15–+40 -15–+40

Lydtrykksnivå 
på operatørplassen LpA

dB(A) 81 81 82 82

Standard EN 500-4

Målt lydeffektnivå Lwa
garantert

dB(A)
107
108

107
108

107
108

107
108

Standard EN 500-4

Samlet vibrasjonsverdi ahv m/s2 < 2,5 < 2,5 2,8 2,8

Standard EN 500-4

Måleusikkerhet for samlet 
vibrasjonsverdi ahv

m/s2 0,5 0,5 0,5 0,5

* Avhengig av bakkens beskaffenhet.

** Tilsvarer installert nytteeffekt i henhold til direktiv 2000/14/EF.
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12 Tekniske spesifikasjoner
12.2 BPU3750

Betegnelse Enhet BPU3750Ats BPU3750Ats US

Artikkelnr. 0610408 0610423

Sentrifugalkraft kN 37,00 37,00

Svingninger Hz 90 90

1/min 5 400 5 400

Flateytelse* m2/t 720 720

Fremdrift m/min 24,0 24,0

Stigeevne % 46,6 46,6

Lengde (styrehendel i 
arbeidsstilling)

mm 1 295 1 295

Bredde mm 500 500

Høyde mm 1 101 1 101

Driftsklar vekt kg 240 240

Underkjøringshøyde mm 777–887 777–887

Nominell effekt** kW 5,6 5,6

Nominelt turtall 1/min 2 800 2 800

Vibratoroljemengde l 0,6 0,6

Vibratoroljetype SAE 75W-90 SAE 75W-90

Hydraulikkoljenivå l 0,4 0,4

Hydraulikkoljetype MR520 MR520

Lagertemperaturområde °C -15–+40 -15–+40

Driftstemperaturområde °C -15–+40 -15–+40

Lydtrykksnivå 
på operatørplassen LpA

dB(A) 86 86

Standard EN 500-4

Målt lydeffektnivå Lwa
garantert

dB(A)
107
108

107
108

Standard EN 500-4

Samlet vibrasjonsverdi ahv m/s2 < 2,5 < 2,5

Standard EN 500-4

Måleusikkerhet for samlet 
vibrasjonsverdi ahv

m/s2 0,5 0,5

* Avhengig av bakkens beskaffenhet.

** Tilsvarer installert nytteeffekt i henhold til direktiv 2000/14/EF.
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12 Tekniske spesifikasjoner
12.3 Forbrenningsmotor

Betegnelse Enhet

Produsent Honda Honda

Motortype GX160 GX270

Forbrenningsmetode Firetakts Firetakts

Kjøling Luftkjøling Luftkjøling

Sylinder 1 1

Slagvolum cm³ 163 270

Skråstilling maks. ° 20 20

Drivstofftype Bensin Bensin

Drivstofforbruk l/t 0,8 1,6

Tankvolum l 3,6 5,3

Oljespesifikasjon SAE 10W30 SAE 10W30

Oljepåfylling maks. l 0,6 1,1

Effekt maks. kW 3,6 6,3

Turtall (maks. ytelse) 1/min 3 600 3 600

Standard SAE J1349 SAE J1349

Startertype Snorstart Snorstart

Tennplugg  NGK BP-6 ES W20EPR-U,
 NGK BP-6 ES

Elektrodeavstand mm 0,7–0,8 0,7–0,8
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Oversettelser av den originale samsvarserklæringen

EU-samsvarserklæring
Produsent

Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Preußenstraße 41, 80809 München

Produsenten er eneansvarlig for utstedelsen av denne samsvarserklæringen.

Produkt

Samsvarsvurderingsmetode

I henhold til 2000/14/EC (2006-06), vedlegg VIII.

Angitt testinstans

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach/Main (NB 0366), Tyskland.

Direktiver og standarder

Herved erklærer vi at dette produktet samsvarer med de gjeldende bestemmelser og krav i følgende direktiver 
og standarder:

2006/42/EC (2009-10), 2000/14/EC (2006-06), 2014/30/EU (2014-02), EN 55012 (2009-07), EN 500-1 (2009-
12), EN 500-4 (2011-02)

Med fullmakt for tekniske dokumenter

Robert Räthsel,
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Preußenstraße 41, 80809 München

Produkt BPU2540 BPU3050 BPU3750

Produkttype Vibrasjonsplate

Produktfunksjon Komprimering av masser

Artikkelnummer 0008758 0008763 0610408

Installert nytteeffekt 3,1 kW 5,6 kW 5,6 kW

Målt lydeffektnivå 107 dB(A) 107 dB(A) 107 dB(A)

Garantert lydeffektnivå 108 dB(A) 108 dB(A) 108 dB(A)

Helmut Bauer
Daglig leder

München, 10.06.2016
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