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1 Forord
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1 Forord

Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger og prosesser for sikker, fagmessig riktig 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 øke maskinens tilgjengelighet 
og levetid.

Denne bruksanvisningen er ingen veiledning for omfattende vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid. Slikt 
arbeid må utføres av Wacker Neuson-servicebedrift, ev. av godkjent fagpersonale. Wacker Neuson-
maskinen må betjenes og vedlikeholdes i henhold til opplysningene i denne bruksanvisningen. Ikke 
fagmessig drift eller ikke forskriftsmessig vedlikehold kan også medføre farer. Derfor må 
bruksanvisningen alltid være tilgjengelig på bruksstedet. 

Defekte maskindeler skal skiftes ut umiddelbart!

For spørsmål vedrørende drift og vedlikehold står Wacker Neuson-representanten 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.
100_0000_0013.fm 6



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.
7 100_0000_0013.fm



3 Sikkerhet
3 Sikkerhet

3.1 Prinsipp
Teknisk nivå

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

Beregnet bruk

Maskinen skal kun brukes til følgende formål:

 Komprimering av grunn.
 Komprimering av asfalt.
 Komprimering av belegningssteiner.

Maskinen skal ikke brukes til følgende formål:

 Komprimering av sterkt bindende grunn.
 Komprimering av frosset grunn.
 Komprimering av hard, ikke-komprimerbar grunn.
 Komprimering av ikke-bæredyktig grunn.

Til tiltenkt bruk hører også overholdelse av alle anvisninger og sikkerhetsregler i denne anvisningen, 
samt overholdelse av de foreskrevne pleie- og vedlikeholdsanvisningene.

Enhver annen bruk, eller bruk som går utover dette, gjelder som ikke forskriftsmessig. 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 skal ikke foretas uten skriftlig tillatelse fra produsenten. Gjennom ikke-
tillatte konstruksjonsmessige endringer kan det oppstå farer fra denne maskinen for operatøren og/eller 
tredjeparter, samt skader på maskinen.

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

En konstruksjonsmessig endring foreligger i følgende tilfeller:

 Åpning av maskinen og varig fjerning av komponenter.
 Montering av reservedeler som ikke stammer fra Wacker Neuson eller ikke er likeverdige med 

originaldelene når det gjelder konstruksjonstypen og kvaliteten.
 Montering av 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
Brukeren er den personen som bruker denne maskinen til kommersielle eller økonomiske formål selv 
eller som overlater den til en tredjeperson for bruk og som i løpet av driften har det juridiske 
produktansvaret for beskyttelsen av personalet eller tredjepersonen.

Brukeren må sikre at anvisningen er tilgjengelig for personalet til enhver tid og forsikre seg om at 
operatøren har lest og forstått denne anvisningen.

Anvisningen skal være tilgjengelig på maskinen eller på bruksstedet.

Eieren må overlevere anvisningen til enhver operatør eller etterfølgende eier av maskinen.

MERK

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.
100_0202_si_0009.fm 8



3 Sikkerhet
Også de landsspesifikke forskriftene, standardene og retningslinjene for or ulykkesforebyggelse og 
miljøvern må følges. Driftsanvisningen må fylles ut med ytterligere anvisninger for å følge driftsmessige, 
lovbestemte, nasjonale eller generelt gjeldende sikkerhetsretningslinjer.

3.3 Operatørens plikter
 Kjenne og omsette gjeldende arbeidsvernbestemmelser.
 I en farebedømmelse skal farer som oppstår som følge av arbeidsbetingelsene på bruksstedet 

registreres.
 Driftsanvisninger for bruk av denne maskinen skal opprettes.
 Kontroller regelmessig om driftsanvisningen oppfyller den aktuelle standen til regelverket.
 Ansvar for betjening, feilutbedring, vedlikehold og rengjøring må reguleres og fastlegges på entydig 

måte.
 Lær opp personalet i regelmessige avstander og informer dem om de mulige farene.
 Det nødvendige personlige verneutstyret må stilles til disposisjon for personalet.

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

Ved feil bruk, misbruk eller betjening av uopplært personale truer farer for operatørens og/eller 
tredjepersoners helse, samt skader på eller totalt utfall av maskinen.

I tillegg gjelder følgende forutsetninger for operatøren:

 Fysisk og psykisk egnet.
 Ingen påvirkning av reaksjonsevnen gjennom narkotiske stoffer, alkohol eller medikamenter.
 Fortrolig med sikkerhetsreglene i denne anvisningen.
 Fortrolig med den formålsmessige bruken av denne maskinen.
 Minstealder på 18 år for betjening av denne maskinen er oppnådd.
 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 ved omgang med maskiner, som ikke kan utelukkes til tross for 
sikkerhetsmessig konstruksjon.

Disse restfarene er ikke tydelig gjenkjennelige og kan være kilde for en mulig fare for personskader og 
helsefarer.

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

Ved behov skal maskinprodusenten informeres.

3.6 Generelle sikkerhetsinstrukser
Sikkerhetsreglene i dette kapittelet inneholder de generelle sikkerhetsreglene som må oppføres i 
henhold til de anvendbare standardene. 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. bærekapasiteten til bakken 

eller hindringer i omgivelsene.
 Sikre arbeidsområdet til 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, rutsje og falle. Fare for skade!

3.6.2 Service
 Det er kun kvalifisert fagpersonale som skal utføre reparasjon eller vedlikehold på maskinen.
 Bruk kun originale reserve- og tilbehørsdeler. Dette fører til at maskinen fortsatt er driftssikker.
9 100_0202_si_0009.fm



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 betydelig faren for 

personskader.
 Fjern verktøy før maskinen tas 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 arbeid med denne maskinen, kan ikke vibrasjonsbetingede langtidsskader ikke utelukkes 

helt. Nøyaktige verdier for vibrasjonsmåling, se kapittelet Tekniske data.
 Bruk et egnet kledning. Store 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 Omgang og bruk
 Behandle maskinene med forsiktighet. Maskiner med defekte komponenter eller 

betjeningselementer skal ikke tas i drift. Skift straks ut defekte komponenter eller 
betjeningselementer. Maskiner med defekte komponenter eller betjeningselementer skjuler en høy 
fare for 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 etter forskrift. Maskinene skal kun 

betjenes av autorisert personale.
 Den avkjølte maskinen skal lagres etter drift på et avsperret, rent, frostbeskyttet og tørt stede, som 

er utilgjengelig for andre personer og barn.

3.7 Spesifikke sikkerhetsregler – vibrasjonsplater
3.7.1 Ytre påvirkninger

Vibrasjonsplaten skal ikke brukes ved de følgende ytre påvirkninger:

 Ved sterkt regn på skråstilte flater. Sklifare!
 Oldefeltomgivelser - metangassutsiving 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 elektroledninger og rør skades.
 Maskinen skal ikke tas i drift i tunneler eller lukkede rom.
 Høyeste oppmerksomhet må utvises i nærheten av avgrunner eller heng. Fare for å falle ned!
 Beregnet operatørplass skal ikke forlates ved drift av maskinen.
 La aldri maskinen gå uten tilsyn. Fare for skade!
 Avgrens arbeidsområdet i stort rom 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 som er i drift.
 Ikke bruk starthjelpsprayer. Dette kan forårsake feiltenninger og motorskader. Brannfare!
 Ved drift av maskinen på skråstilte flater kjør alltid opp skråninger nedenifra og stå alltid ovenfor 

maskinen ved en 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. Av denne grunn må alle 
mulige virkninger og vibrasjoner på omliggende 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 seg ikke noe ansvar.
100_0202_si_0009.fm 10



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

 Kontroller motor før arbeidet påbegynnes for utetthet og revner på strømledning, tank og tankdeksel.
 Ikke ta 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 tanking skal motoren kobles ut og kjøles ned.
 Bruke riktige drivstoffsorter. Drivstoffet skal ikke blandes med andre væsker.
 Bruk rent påfyllingsutstyr til tanking. Ikke søl drivstoff, tørk straks opp sølt drivstoff.
 Motoren skal ikke startes i nærheten av sølt drivstoff. Eksplosjonsfare!
 Ved drift i dellukkede 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 beskyttelsesbriller og beskyttelseshansker ved håndtering av driftsstoffer. Oppsøk lege 
med en gang hvis f.eks. hydraulikkolje, drivstoff, olje eller kjølemiddel kommer i øynene.

 Unngå direkte hudkontakt med driftsstoff. Vask huden umiddelbart med vann og såpe.
 Ikke spis eller drikk under arbeid med driftsstoffer.
 Forurenset hydraulikkolje eller drivstoff gjennom smuss eller vann, kan føre til fortidig slitasje eller 

utfall av maskinen. 
 Bortskaff tappede eller sølte driftsstoffer i henhold til gjeldende bestemmelser til 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 i innkoblet tilstand. Ved 
arbeider på det elektriske anlegget skal startbatteriet kobles fra!

 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).

MERK

Denne maskinen er utstyrt med en EPA-sertifisert motor.
En justering av turtallet påvirker EPA-sertifisering og utslipp. Innstillinger på denne 
motoren skal bare gjennomføres av en fagperson.
For nærmere informasjon ta kontakt med motorprodusenten eller Wacker Neuson-
representanten.
11 100_0202_si_0009.fm



3 Sikkerhet
3.11 Personlig verneutstyr

MERK

For å mest mulig unngå skade ved omgang med denne maskinen må det brukes personlig 
verneutstyr ved alle arbeider på og med denne maskinen.

Piktogram Betydning Beskrivelse

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

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

Bruk hørselsvern! Hørselvern beskytter mot varige hørselskader.

MERK

Ved denne maskinen er overskridelsen av landsspesifikk tillatt alarmgrense 
(personrelatert bedømmelsesnivå) mulig. Derfor må det brukes hørselvern. Nøyaktige 
verdier for støyutslipp, se kapittelet Tekniske data.

Ved arbeider med hørselvern jobb spesielt oppmerksomt og omhyggelig, da støy, f.eks. 
skrik eller signaltoner kun kan høres begrenset.

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

Denne maskinene har følgende sikkerhetsinnretninger:

3.13 Atferd i faresituasjoner
Forebyggende tiltak:

 Vær alltid forberedt på ulykker.
 Hold førstehjelpsinnretninger klare.
 Gjør personale fortrolig med ulykkesframeldings-, førstehjelps- og redningsinnretninger.
 Hold innkjørsler for redningsbiler åpne.
 Opplær personale i førstehjelpstiltak.

Tiltak i alvorlige tilfeller:

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

Pos. Beskrivelse

1 Kilereimvern

MERK

Trekk alltid til løste skruforbindelser med foreskrevent tiltrekkingsmoment.

1
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4 Sikkerhets- og anvisningsklistremerker
4 Sikkerhets- og anvisningsklistremerker

På maskinen finnes følgende klistremerker:

ADVARSEL

Uleselige symboler

Etter som tiden går kan klistremerker og skilt på maskinen bli skitne eller ugjenkjennelige 
på andre måter.

 Alle sikkerhets-, advarsel- og betjeningsanvisninger på maskinen skal holdes i god 
lesbar tilstand.

 Skift ut skadde klistremerker og skilt umiddelbart.

DPS1850Hb DPS1850Ha

DPS1850Hv DPS3060Hv

1

2

3

4

1

2

3
4

1

2

3

4

5

1

2

4

3

6
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4 Sikkerhets- og anvisningsklistremerker
Pos. Klistremerke Beskrivelse

1 Start/stopp.

2 En fallende maskin kan føre til alvorlige personskader.
 Løft maskinen kun ved sentralopphenget med testet 

heiseutstyr og festeutstyr (sikkerhetslastkrok).
 Maskinen skal ikke løftes med gravemaskinskuffen ved 

sentralopphenget.
 Maskinen skal ikke løftes med gaffeltruck ved 

sentralopphenget.

3 Bruk personlig verneutstyr for å unngå personskader og 
helseskader:
 Hørselvern.
 Les bruksanvisningen.

4 Garantert lydeffektnivå.

5 Ubalansejustering/olje.

6 Ubalansejustering.

02
19

25
9

02
16

63
3

02
19

17
5
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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
 driftsanvisning

5.2 Bruksområde
Vibrasjonsplaten tjener til komprimering av bakken og blir brukt i hage- og landskapsanlegg, 
underjordisk-, vei- og belegningsbygning.

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

Den nødvendige vibrasjonen for komprimeringen produseres med grunnplaten som er fast forbundet 
med vibratoren. Denne vibratoren er konstruert som framovergående, frontmontert eksenter med 
sirkelformede svingninger.

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

Sentrifugalclutchen avbryter ved lavt motorturtall kraftstrømningen til vibratoren og gjør det dermed 
mulig med en lytefri tomgang for drivmotoren. Turtallet på drivmotoren kan endres på gasshendelen fra 
fullgass til tomgang og til stopp.

Motorkonsoller og grunnplate er sammenkoblet gjennom 4 svingingsabsorberende gummimetallbufre. 
Denne dempingen forhindrer en overføring av de svært høye frekvensene på motorkonsollen. Dermed 
forblir funksjonsevnen til drivmotoren beholdt til tross for høy komprimeringsytelse.

Drivmotoren arbeider etter dieselprinsippet, har snorstart, suger forbrenningsluften inn via et tørrluftfilter 
og er luftkjølt.

5.4 Varianter
I denne bruksanvisningen er det oppført ulike maskintyper:

Varianter Beskrivelse

DPS1850Hb Basic - normal standardutførelse

DPS1850Hv Vario - med to komprimeringstrinn

DPS1850Ha Asfalt - med vanntank

DPS3060Hv Vario - med justerbare komprimeringstrinn og transportinnretning



6 Komponenter og betjeningselementer
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6 Komponenter og betjeningselementer

6.1 Komponenter

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 uautorisert.

Føringsbøyle

Føringsbøylen kan avhengig av kroppsstørrelsen til operatøren og i enkelttilfeller justeres i høyden.

Stimulatorjusteringsknapp-/spak

Med stimulatorknapp/-spak kan sentrifugalkraften justeres - kun koble i stillstand!

DPS1850Hb/Hv DPS1850Ha DPS3060Hv

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 Drivmotor 6 Vanntank (ekstrautstyr)

2 Grunnplate 7 Transportinnretning (ekstrautstyr)

3 Vibrator 8 Håndtak

4 Beskyttelsesramme (ekstrautstyr) 9 Typeskilt

5 Kilereimvern

DPS1850Hb/Hv DPS1850Ha DPS3060Hv

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 Føringsbøyle 3 Håndtak snorstart

2 Gasshendel 4 Stimulatorjusteringsknapp-/spak

1

2

3 5

8

9

1

23

4

5

6

8

9

1

2
3

4

5

7

8

9

1

2

3

4

1

2

3 1

2

3

4



7 Transport
7 Transport

7.1 Laste og transportere
Forutsetninger

 For transport av vibrasjonsplaten skal det kun brukes egnet løfteutstyr med en minste bærekapasitet 
på 150 kg.

 Ved transport skal motoren alltid kobles ut!
 Fest egnet festeutstyr på det foresette sentralopphenget.

Gjennomføre forberedelser

ADVARSEL

Håndtering som ikke er formålsmessig, kan føre til personskader eller store materielle 
skader.

 Les og følg alle sikkerhetsinstruksene i denne driftsveiledningen.

FARE

Fare pga. fall.
En fallende maskin kan forårsake alvorlige personskader, f.eks. gjennom klemming.

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

 Løft maskinen kun etter sentralopphenget.
 Sikre maskinen godt til løfteutstyret.
 Ikke løft maskinen etter føringsbøyleen og håndtaket.
 Gå ut av fareområdet ved løfting, ikke opphold deg under hengende last.

ADVARSEL

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

 Løfte maskinen oppreist og transportere.

FORSIKTIG

Når sentralopphenget til maskinen er påsatt forskjøvet, befinner maskinen seg ikke i 
tyngdepunktet.

MERK

Wacker Neuson anbefaler å tømme drivstofftanken før transporten.
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7 Transport
Ved lasting og transport må føringsbøylen stoppes og vippes om i loddrett stilling.

Løfte og feste maskinen

1. Til løfting av maskinen skal egnet festeutstyr festes på sentralopphenget.
2. Last maskinen forsiktig i eller på et bærekraftig og standsikkert transportmiddel.
3. Etter lasting av maskinen på transportmiddelet må det festet slik at den er sikret mot å rulle, skli og 

velte. Anbring fastspenningen på de foresette fastsurringspunktene.
 Som festepunkt kan fremre håndtak brukes. Det skal da sikres at maskinen ikke vippes sideveis 

(reim må føres gjennom den omvippede føringsbøylen).

Transporter maskinen - transportinnretning (ekstrautstyr)

1. Løsne låsen med foten.
2. Vipp maskinen forover - transportinnretningen svinger under maskinen.
3. Still maskinen bakover på transportinnretningen igjen.

MERK

Utse en sakkyndig person til å instruere for sikker løfting.

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 Sentraloppheng 2 Belte

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 Låsing 2 Transportinnretning

1 2

2

1

2
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8 Betjening og drift
8 Betjening og drift

8.1 Før idriftsetting
8.1.1 Kontroller før idriftsettelse

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

 Kontroller at løse pakningsmaterialer er fjernet fra maskinen.
 Kontroller drivstofforråd.
 Kontroller motoroljenivå.
 Kontroller drivstoffledningenes tetthet.
 Kontroller at skrueforbindelser er godt festet.

8.2 Råd om driften

Drift på skråstilte flater

 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.

ADVARSEL

Håndtering som ikke er formålsmessig, kan føre til personskader eller store materielle 
skader.

 Les og følg alle sikkerhetsinstruksene i denne driftsveiledningen.

MERK

Gjennomfør kontroller i henhold til kapittelet Vedlikehold, evt. etterfylle manglende 
driftsstoffer, se kapittelet Tekniske data.

ADVARSEL

Veltefare

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

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

 Ta maskinen ut av drift og løft den tilbake på en bæredyktig overflate.

ADVARSEL

Helsefare på grunn av avgasser

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

MERK

Når den maksimalt tillatte skråstillingen overskrides, medfølger dette et frafall av 
motorsmøring og dermed utvilsomt en defekt på viktige motordeler.
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8 Betjening og drift
Underlagets beskaffenhet

 Maks. tømmehøyde er avhengig av flere faktorer i grunnens beskaffenhet, slik som fuktighet, 
kornfordeling osv.:
For denne verdien er det derfor ikke mulig å gjøre en nøyaktig angivelse.
Anbefaling: I enkelttilfeller registrer maks. tømmehøyde gjennom komprimeringsforsøk og 
bakkeprøver.

Vibrering av belegningssteiner

Ved komprimering av bindingssteinbelegg anbefaler Wacker Neuson bruken av glideinnretningen for å 
unngå skader på maskinen og komprimeringsmaterialet, se kapittelet Tilbehør.

Vibrasjonsjusteringsknapp

Aktiver vibrasjonjusteringsknappen kun ved stillstand.

 Trekk ut vibrasjonsjusteringsknapp: For normal komprimering og bindende massetyper, stor 
svingamplitude med høy sentrifugalkraft.

 Trykk inn vibrasjonsjusteringsknapp: For svarte dekker og bundet brostein, ingen svingamplitude ved 
lav sentrifugalkraft.

Vibrasjonsjusteringsspak

Gjennom justering av ubalansevektene i forhold til hverandre, kan både forløpet og også 
sentrifugalkraften forandres fra null til maksimalt.

 Vibrasjonsjusteringsspak fremover (maks.): Stort forløp, stor svingamplitude, høy sentrifugalkraft.
 Vibrasjonsjusteringsspak bakover (0): Lite forløp, liten svingamplitude, liten sentrifugalkraft.

MERK

Det må anmerkes at komprimeringsvirkningen ved redusert forløpshastighet til tross for 
tilhørende, lavere sentrifugalkraft på grunn av en tilhørende forstørret antall enkeltslag 
forblir praktisk talt uforandret, da turtallet til vibratoren også er konstant ved lavere forløp.
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8 Betjening og drift
8.3 Ta i bruk

1. Still gasshendelen på tomgang.
2. Trekk håndtaket med motorsnoren langsomt ut inntil det merkes en liten motstand.
3. La snoren løpe tilbake for å kunne bruke hele snorlengden for startforløpet.
4. Grip håndtaket med begge hender.
5. Trekk kraftig med stadig økende hastighet (ikke riv rykkvis), inntil motoren starter.

8.4 Drift

 Den beregnede plassen for operatøren er bak maskinen.
 Før og styr maskinen etter føringsbøylen.

8.5 Ta ut av drift
1. Trykk gasshendelen inntil anslag STOP.
2. Motoren kobles ut.

Kortsiktig arbeidsavbrytelse

Still gasshendelen på tomgang.

FARE

Brannfare

Starthjelpsprayer er høyantennelige og kan antennes og forårsake alvorlige 
forbrenninger.

 Ikke bruk starthjelpsprayer.
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9 Vedlikehold
9 Vedlikehold

ADVARSEL

Håndtering som ikke er formålsmessig, kan føre til personskader eller store materielle 
skader.

 Les og følg alle sikkerhetsinstruksene i denne driftsveiledningen.

ADVARSEL

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

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

ADVARSEL

Fare for personskader pga. maskin som starter ukontroller og bevegelige deler.

 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 antennes eller begynne å brenne og forårsake alvorlige 
forbrenninger.

 Ikke røyk.
 Ikke tank i nærheten av åpne flammer.
 Før tanking skal motoren kobles ut og kjøles ned.

ADVARSEL

Advarsel mot varme overflater

Eksosanlegget og motoren kan varmes opp sterkt allerede etter kort tid, hvilket 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 kun maskinen når sikkerhetsinnretningene er riktig anbrakt og fungerer.
 Ikke endre eller fjern sikkerhetsinnretningene.
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9 Vedlikehold
9.1 Vedlikeholdstabell

9.2 Vedlikeholdsarbeider

Gjennomføre forberedelser

1. Sett maskinen på et flatt underlag.
2. Ta maskinen ut av drift.
3. La motoren kjøle seg ned.

Vedlikeholdsarbeider Daglig t/Å Ukentlig Månedlig

Rengjør maskinen
Visuell kontroll for fullstendighet
Visuell kontroll for skader



Kontroller motoroljenivået* 

Kontroller innsugningsområdet til forbrenningsluften* 

Kontroller at skrueforbindelser er godt festet  

Skifte motorolje* 25 t / 250 t

Skifte motoroljefilter* 25 t / 250 t

Kontroller ventilklaring** 25 t / 250 t

Kontroller gummibuffer** 125 t

Skift generatorolje 250 t / 1/2 å

Skifte drivstoffilter* 500 t

Rengjør luftfilterinnsats* 500 t

Rengjør, still inn, reparer, skift* innsprøytningsdysen 1 500 t

Rengjør, still inn, reparer* innsprøytningsventilen 3 000 t

Kontrollere vannutskiller* 

Kontroller generatoroljenivå 

Stramming/skiftning av kilereimen 

* Ta hensyn til motorens driftsanvisning.
** Disse arbeidene må utføres av service for Wacker Neuson-representanten.

FORSIKTIG

Helsefare på grunn av driftsstoffer.

 Driftsstoffer og damp må ikke innåndes.
 Unngå at driftsstoffer kommer i kontakt med hud og øyne.

ADVARSEL

Brann- og eksplosjonsfare på grunn av drivstoff og drivstoffdamp.

 Ikke røyk.
 Ikke tank i nærheten av åpne flammer.
 Før tanking skal motoren kobles ut og kjøles ned. Tank kun i godt ventilerte områder.
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9 Vedlikehold
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.
5. Drivstoff se Kapittel Tekniske data.

6. Lukk tankdeksel godt.

Kontrollere vannutskiller

1. Kontroller siktglass for vanninnhold.
2. Løsne avtappingsskruen 2-3 omdreininger.
3. Fang opp dråper som siver ut i en gjennomsiktig beholder .

4. Hvis det kun kommer ut drivstoff, trekk til avtappingsskruen.
5. Bortskaff vanndrivstoffblandingen på miljøvennlig måte.

MERK

Dieseldrivstoff:

Bruk kun rent dieseldrivstoff. Lukk drivstoffbeholder umiddelbart. Største renhet er også 
her absolutt nødvendig, da det ellers tvingende vil oppstå feil på innsprøytningsanlegget 
og føre til tidlig tilstopping av drivstoffilteret. Drivstoffledningssystemet og drivstoffpumpen 
skal ikke åpnes, selv ikke til utlufting. Drivstoffpumpen lufter seg selv. Også når 
drivstofftanken utilsiktet ble kjørt tom, skal tanken oppfylles. På grunn av 
tilsmussingsfaren skal det ikke løsnes noen skruer på noe sted i drivstoffsystemet.

Pos. Betegnelse

1 tankdeksel

MERK

Fyll drivstofftanken inntil underkanten av påfyllingsstussen.

MERK

Da vann spesifikt er tyngre enn dieseldrivstoff, siver først vann og deretter drivstoff ut. 
Dette kan du se gjennom en klar skillelinje.

1
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9 Vedlikehold
Rengjør maskinen

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

2. Utbedre umiddelbart eventuelle skader.

Skrueforbindelser

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

Stramming/skiftning av eksenterkilereimen

1. Demonter kilereimvern.
2. Løsne skruene på motorkilereimskiven og ta av den ytre kilereimskivehalvdelen.
3. Ta ut nødvendig antall mellomskiver (som regel er det tilstrekkelig å fjerne en skive).
4. Monter de fjernede mellomskivene på utsiden av kilereimskivehalvdelen.
5. Fest kilereimskivehalvdelen og trekk fast med skruene rundt med 10 Nm.

ADVARSEL

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

 Ikke rengjør maskin og komponenter med bensin eller andre løsemidler.

MERK

Innsivende vann kan skade motor, elektriske betjeningselementer eller komponenter i 
maskinen. Høytrykksspyler skal ikke rettes direkte mot luftinnsugningsområdet og 
elektriske komponenter.

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 Kilereimvern 4 Kilereimskivehalvdel

2 Skruer 5 Mellomskive

3 Motorkilereimskive 6 kilerem

MERK

Drei kilereimskivehalvdelene for å unngå en innklemming av kilereimen.

1

2

6 3 5
4
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9 Vedlikehold
Skift vibratorolje og kontroller oljenivå

1. Vipp maskinen til siden av fyllehullet og støtt den.
2. Posisjoner egnet samlebeholder under fyllehullet.
3. Fjern tilsmussinger i området for fyllehullet.
4. Skru ut påfyllingsskrue fra fyllehullet, la all gammel olje renne ut.

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

6. Ny olje, vibratoroljetype og -mengde se kapittelet Tekniske data, fyll på fyllehullet , bruk egnet og ren 
fyllekanne.

7. Sett maskinen vannrett på flat bakke.
8. Skru inn lukkeskrue med tetningsring i fyllehullet. Tiltrekkingsmoment 100 Nm.

FARE

Skåldingsfare

 Vær forsiktig ved utslipp av varm olje.

MERK

Gjennomfør oljeskift og oljenivåkontroll ved varm vibratorolje. Maskinen må være tatt ut 
av drift og stå oppreist.

Pos. Betegnelse

1 Påfyllingsskrue fyllehull

MERK

Utstyr arbeidsflaten med en ugjennomtrengelig folie for å beskytte mot utsivende olje.

MERK

Samle opp ut- eller overløpende olje og bortskaff med gammel olje i henhold til forskriftene 
fra lovgiveren.

MERK

Fyll kun på foreskrevet oljemengde.

1
1
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10 Korrigering av feil
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10 Korrigering av feil

10.1 Feiltabell

FARE

Livsfare på grunn av egen feilutbedring.

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

Feil Mulig årsak Utbedring

Motoren kan ikke startes. Gasshendel i stopp- eller 
tomgangsstilling.

Plasser gasshendelen i 
startposisjon.

For lite drivstoff. Fyll på drivstoff. Kontroller 
drivstofforsyningen og - filteret..

Ventilklaring feil. Kontroller ventilklaringen, still inn 
ved behov.*

Lukk ventilene. Få maskinen reparert.*

Sylinder og/eller 
stempelringslitasje.

Innsprøytningsdyse fungerer ikke.

Ingen vibrasjon ved løpende motor. Lukke kilereimene. Skifte kilereimer.

Koblingsbelegg slitt. Skift ut koblingsbelegg..

* Disse arbeidene må utføres av service for 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 belegningssteinoverflaten, hvilket er spesielt 
nødvendig ved overflatebelagte belegningssorter.

Vanntank

For behandling av asfalt anbefales det å etterutruste vibrasjonsplaten med en vanntank med mer 
effektivt overrislingsanlegg. Det trinnløst innstillbare sprinkleranlegget forhindrer rissdannelse og klebing 
på asfalten.

Asfaltstyrestang

Asfaltstyrestangen gjør det mulig med sideveis styring for optimal komprimering av asfalt mot kanter.

Beskyttelsesramme

Beskyttelsesramme tilbyr optimal beskyttelse mot skader på motoren og på monteringsdeler.

Transportinnretning

For lettere transport på byggeplassen tilbys en transportinnretning.

FORSIKTIG

Tilbehør og reservedeler som ikke stammer fra Wacker Neuson kan øke faren for skade 
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 DPS1850

Betegnelse Enhet DPS1850Hb DPS1850Ha DPS1850Hv

Artikkelnr. 0610032 0610033 0610034

Sentrifugalkraft kN 18 18 11/18

Svingninger Hz 88 88 98

1/min 5.300 5.300 5.880

Flateytelse * m2/t 660 660 600

Forløp m/min 22 22 14/20

klatreevne % 46,6 46,6 46,6

Lengde (styrehendel i 
arbeidsstilling)

mm 1.212 1.204 1.212

Bredde mm 500 500 500

Høyde mm 865 869 865

Driftsklar vekt kg 114,0 139,0 116,0

Underkjøringshøyde mm 625 653 625

Nominell effekt ** kW 3,4 3,4 3,4

Nominelt turtall 1/min 3.600 3.600 3.600

Vibratoroljemengde l 0,1 0,1 0,1

Vibratoroljetype SAE 10W-40 SAE 10W-40 SAE 10W-40

Lagertemperaturområde °C -6 – +40 -6 – +40 -6 – +40

Driftstemperaturområde °C -6 – +40 -6 – +40 -6 – +40

lydtrykksnivå 
på operatørplass LpA

dB (A) 92 92 93

Standard EN 500-4

Lydeffektnivå LWA
målt
garantert

dB (A)
107
108

107
108

107
108

Standard EN 500-4

Samlet vibrasjonsverdi ahv m/s2 8,6 15,5 7,6

Standard EN 500-4

Måleusikkerhet for samlet 
vibrasjonsverdi ahv

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

* Avhengig av bakkens beskaffenhet.

** Tilsvarer installert nytteeffekt i henhold til direktiv 2000/14/EF.
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12.2 DPS3060

Betegnelse Enhet DPS3060Hv

Artikkelnr. 5100016643

sentrifugalkraft kN 0 - +30

Svingninger Hz 90

1/min 5.400

Flateytelse * m2/t 756

Forløp m/min 21,0

klatreevne % 47

Lengde (styrehendel i 
arbeidsstilling)

mm 1.340

Bredde mm 600

Høyde mm 961

Driftsklar vekt kg 179,0

Underkjøringshøyde mm 635

Nominell effekt ** kW 3,4

Nominelt turtall 1/min 3.600

Vibratoroljemengde l 0,15

Vibratoroljetype SAE 10W-40

Lagertemperaturområde °C -6 – +40

Driftstemperaturområde °C -6 – +40

lydtrykksnivå 
på operatørplass LpA

dB (A) 95

Standard EN 500-4

Lydeffektnivå LWA
målt
garantert

dB (A)
107
108

Standard EN 500-4

Samlet vibrasjonsverdi ahv m/s2 6,7

Standard EN 500-4

Måleusikkerhet for samlet 
vibrasjonsverdi ahv

m/s2 0,5

* Avhengig av bakkens beskaffenhet.

** Tilsvarer installert nytteeffekt i henhold til direktiv 2000/14/EF.
31 100_0202_td_0020.fm



12 Tekniske spesifikasjoner
12.3 Forbrenningsmotor

Betegnelse Enhet

Produsent Hatz

Motortype 1B20

Forbrenningsmetode Firetakts

Kjøling Luftkjøling

Sylinder 1

Slagvolum cm³ 243

Skråstilling maks. ° 25

Drivstofftype Diesel

Drivstofforbruk l/t 0,4

Tankvolum l 3,0

Oljespesifikasjon SAE 10W-40

Oljepåfylling maks. l 0,9

Effekt maks. kW 3,5

Turtall 1/min 3 600

Standard ISO 3046 IFN

Startertype Snorstart
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Original samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring
Produsent

Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen

Produsenten er eneansvarlig for utstedelsen av denne samsvarserklæringen.

Produkt

Samsvarsvurderingsmetode

I henhold til 2000/14/EU (2009-03), vedlegg VIII

Angitt testinstans

TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen (NB 0044)

Direktiver og standarder

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

2006/42/EU (2014-02), 2000/14/EU (2009-03), EN 500-1 (2009-12), EN 500-4 (2011-02)

Med fullmakt for tekniske dokumenter

Robert Räthsel,
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen

Produkt DPS1850Hb DPS1850Ha DPS1850Hv DPS3060Hv

Produkttype Vibrasjonsplate

Produktfunksjon Komprimering av masser

Artikkelnummer 0610032 0610033 0610034 5100016643

Installert nytteeffekt 3,4 kW 3,4 kW 3,4 kW 3,4 kW

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

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

Helmut Bauer
Daglig leder

Reichertshofen, 01.07.2017
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