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WALEK GIETKI I BULAWA DLA NAPEDU DINGO
UNIWERSALNY PRZENOSNY JEDNOFAZOWY WIBRATOR ELEKTRYCZNY
MODEL: DINGO
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1.WSTEP
Dziekujemy za zaufanie, jakim obdarzyliscie Panstwo marke ENAR
Dla uzyskania maksymalnych korzysci z uzywania jej sprzetu do wibrowania
zalecamy zapoznanie sie i zrozumienie norm bezpieczenstwa, uzytkowania i obslugi
zebranych w ponizszej instrukcji.
Aby zapobiec wiekszym problemom nalezy natychmiast wymieniac niesprawne
czesci.
Przy dokladnym przestrzeganiu wskazan instrukcji zywotnosc urzadzenia zwiekszy
sie.
W razie jakichkolwiek komentarzy lub sugestii w sprawie naszych urzadzen, jestesmy
do Panstwa pelnej dyspozycji.
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2.DANE TECHNICZNE NAPEDU ELEKTRYCZNEGO

TYP NAPEDU ............................................
UNIWERSALNY JEDNOFAZOWY
RODZAJ IZOLACJI ...................................
PODWÓJNA, IP 23
OBUDOWA................................................
PLASTIK 6,6 + 26% GF
MOC ...........................................................
2300
NAPIECIE...................................................
230V
NATEZENIE ...............................................
10 A
PREDKOSC BEZ OBCIAZENIA................
18.000 obr/min
PREDKOSC Z OBCIAZENIEM .................
12.000 obr/min
WAGA ........................................................
5,4 Kg
ZASTOSOWANIE.............................................Przenoszenie ruchu do wibratora
pograzalnego za posrednictwem linki

PL

RODZAJ POLACZENIA Z LINKA ..............
RODZAJ POLACZENIA Z WALKIEM.......

CZWOROKATNE ZENSKIE 7
GWINT M36x2 Lewy
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3. DANE TECHNICZNE WALKÓW GIETKICH I BULAW

ZASTOSOWANIE
Walek gietki dzieki podlaczeniu do napedu DINGO przekazuje naped mimosrodowi
znajdujacemu sie wewnatrz bulawy, tworzac w ten sposób wibracje sluzace do zageszczania
wglebnego betonu.
Charakterystyka bulaw
MODEL

SREDNICA DLUGOSC WAGA
(mm)
(mm)
(Kg)

SILA
ODSRODKOWA
(Kg)

CZESTOTLIWOSC
(obr/min)

WYDAJNOS C
(m³/h)

AX 25

25

300

1, 580

90

14.000

DO 10

AX 38

38

345

1, 900

410

13.500

DO 15

AX 48

48

370

3, 600

550

12.500

DO 25

AX 58

58

410

4, 100

660

12.000

DO 35

2
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Obroty/min w zaleznosci od róznych kombinacji dlugosci walka gietkiego i
srednicy bulawy
DLUGOSC
(m)
TDX 1m
1,0
TDX 1,5 m
1,5
MODEL

WAGA
(Kg)

AX 25

AX 38

AX 48

AX 58

3,0
3,5

14.250
14.000

13.750
13.500

12.750
12.500

12.250
12.000

TDX 2 m

2,0

4,0

13.750

13.250

12.250

11.750

TDX 3 m

3,0

5,0

13.500

13.000

12.000

11.500

TDX 4 m
TDX 5 m

4,0
5,0

6,0
7,0

13.000
13.000

12.500
12.000

11.500
11.000

11.000
10.500

DLUGOSC WALKA

DLUGOSC BULAWY
WIBRUJACEJ
SREDNICA
BULAWY
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NAKRETKA POLACZENIA Z
NAPEDEM
GWINT LEWOSTRONNY
WAZ O SREDNICY Ø 25mm
WZMOCNIONA
KONCÓWKA WEZA
BOLEC SZESCIOKATNY
GWINT LEWOSTRONNY
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4. OGÓLNE I SZCZEGÓLOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA
UWAGA! PRZECZYTAJ I ZROZUM WSZYSTKIE INSTRUKCJE
PRZESTRZEN ROBOCZA
• UTRZYMUJ swa przestrzen robocza w czystosci i dobrze oswietlona.
• NIE URUCHAMIAJ tych urzadzen w poblizu materialów wybuchowych, jak równiez
substancji latwopalnych, gazów i pylu.
• UTRZYMUJ z dala od osób niepozadanych, dzieci i odwiedzajacych, podczas gdy
narzedzie jest uruchomione.
BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE
• Narzedzia uziemione musza byc podlaczone do gniazdka odpowiednio zainstalowanego
i uziemionego, zgodnie ze wszystkimi normami i przepisami
• NIE USUWAJ koncówki uziemienia i w zaden sposób nie przerabiaj wtyczki.
•
•

NIE UZYWAJ zadnego adaptatora wtyczki.
Skonsultuj z wykwalifikowanym elektrykiem, jesli masz jakiekolwiek watpliwosci
czy gniazdko jest prawidlowo uziemione.

•

ZAPOBIEGAJ temu, by cialo stykalo sie z powierzchniami uziemionymi, takimi jak
rurociagi, kaloryfery, kuchenki, lodówki. To zwieksza ryzyko porazenia pradem, gdy twoje
cialo jest uziemione.
NIE WYSTAWIAJ narzedzi na deszcz i wilgoc. Woda dostajaca sie do urzadzenia
elektrycznego zwieksza ryzyko porazenia pradem
NIE FORSUJ kabla zasilajacego.
NIGDY NIE UZYWAJ kabla zasilajacego do transportu narzedzia.
NIE WYRYWAJ wtyczki z gniazdka.
UTRZYMUJ kabel zasilania z dala od goraca, oleju, i czesci ruchom ych.
WYMIEN natychmiast uszkodzone kable zasilajace. Zniszczone kable zwiekszaja ryzyko
porazenia pradem
GDY OBSLUGUJESZ narzedzie na zewnatrz uzywaj przedluzacza lub kabla
zasilajacego typu „H07RN-F", "W-A” lub “W”.

•
•
•
•
•
•
•
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BEZPIECZENSTWO OSOBISTE
• BADZ CZUJNY, w tym, co robisz i uzywaj zdrowego rozsadku, gdy operujesz
narzedziem.
• NIE UZYWAJ narzedzia, gdy jestes zmeczony lub jestes pod wplywem narkotyków,
alkoholu lub leku.
• UBIERAJ SIE W ODPOWIEDNI SPOSÓB. NIE NOS luznych ubiorów ani bizuterii.
• UPNIJ wlosy, jesli masz je dlugie.
• UTRZYMUJ swe wlosy, ubiór i rekawice z dala od czesci ruchomych.
• UNIKAJ przypadkowych uruchomien.
• UPEWNIJ SIE, ze wlacznik jest wylaczony przed wlaczeniem narzedzia do gniazdka.
• UPRZATNIJ klucze i wlaczniki przed uruchomieniem narzedzia.
• NIE PRZEKRACZAJ granic swych sil.
• Zawsze ODZYWIAJ SIE dobrze i w sposób zrównowazony.
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•
•

UZYWAJ zabezpieczen.
Zawsze UZYWAJ ochrony na oczy.

UZYWANIE NARZEDZIA I KONSERWACJA
• UZYWAJ klamer i innych elementów sluzacych do zabezpieczenia i oparcia narz edzi
pracy na stabilnej platformie.
• NIE FORSUJ narzedzia.
• UZYWAJ narzedzia zgodnie z jego zastosowaniem.
• NIE UZYWAJ narzedzia, jesli nie mozna przestawic wylacznika na pozycje wylaczone
(OFF).
• ODLACZ z gniazdka zasilania przed przeprowadzeniem regulacji, wymiana akcesorii
oraz przechowywaniem narzedzia.
• PRZECHOWUJ nie uzywane narzedzia z dala od dostepu dzieci i osób nie
przeszkolonych.
• UTRZYMUJ narzedzie w dobrym stanie.
• ZREWIZUJ zdecentrowanie czesci ruchomych, pekniecie czesci i wszelkie inne
uwarunkowania, które moga wplywac na funkcjonowanie narzedzia.
• Jesli ulegnie uszkodzeniu, ZRÓB przeglad przed uzyciem.
• UZYWAJ akcesoriów zalecanych przez producenta dla uzywanego modelu.
SERWIS
• Obsluga narzedzia POWINNA BYC REALIZOWANA jedynie przez wykwalifikowany
personel.
• Kiedy naprawiasz maszyne, UZYWAJ czesci identycznych z zastepowanymi.
• POSTEPUJ WEDLUG instrukcji sekcji obslugi tego podrecznika.
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SZCZEGÓLOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dla wlasnego bezpieczenstwa, dla ochrony innych i aby zapobiec uszkodzeniu silnika,
przeczytaj ze zrozumieniem i postepuj wedlug zasad uzytkowania tej maszyny.,
NALEZY UPEWNIC SIE czy operatorzy przed samodzielnym uzywaniem przetwornicy
zostali poinstruowani w kwestii jej obslugi.
Naped UZYWA SIE JEDYNIE do prac, dla których zostal skonstruowany, z
uwzglednieniem zalecen ponizszej instrukcji.
PRZED PODLACZENIEM napedu do sieci elektrycznej, upewnij sie, ze napiecie i
czestotliwosc zgadzaja sie ze wskazanymi na tabliczce danych technicznych urzadzenia,
umieszczonej w górnej czesci plastikowej obudowy.
UPEWNIJ SIE przed rozpoczeciem pracy, ze sruby obudowy sa dobrze dokrecone.
UNIKAJ przygniecenia kabla przez ciezkie maszyny
NIE PODLACZAJ walka gietkiego do napedu, gdy jest on uruchomiony.
NIE MANIPULUJ przy wyjsciu napedu, gdy jest on uruchomiony i bez podlaczonego
walka.
NIE PRACUJ z napedem, jesli walek lub bulawa sa uszkodzone. Silnik sie przegrzeje.
NIE PRACUJ z uszkodzona obudowa napedu.
NIE POZWALAJ osobom nie przeszkolonym lub bez odpowiedniego doswiadczenia na
obslugiwanie napedu lub jego podlaczen.
UTRZYMUJ swobodny dostep powietrza do wejscia i wyjscia.
UTRZYMUJ naped czysty i suchy.
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•
•
•

•
•

SPRAWDZ czy kabel elektryczny posiada odpowiedni przekrój i czy jest w dobrym
stanie.
ODLACZ naped od elektrycznosci przed jakimikolwiek czynnosciami obslugowymi.
KIEDY PODLACZASZ DO GENERATORA upewnij sie, ze wyjsciowe napiecie i
czestotliwosc sa stabilne i wlasciwe oraz, ze moc jest odpowiednia, napiecie zasilania
silnika nie powinno róznic sie bardziej niz +/- 5% od tego, które wskazuje tabliczka na
napedzie.
POZIOM HALASU tego urzadzenia wynosi 92 dB i poziom cisnienia akustycznego
wynosi 85.5 dB.
KIEDY ZAKONCZYSZ prace oraz podczas dluzszych przerw zaleca sie odlaczyc naped
od zasilania i pozostawic go w miejscu takim by sie nie przewrócil.

PL

DODATKOWO NALEZY PRZESTRZEGAC PRZEPISÓW OBOWIAZUJACYCH W TWYM
KRAJU.
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5.WARUNKI UZYTKOWANIA

Dla wlasnego bezpieczenstwa i dla ochrony innych, aby nie spowodowac uszkodzenia
urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac warunki uzytkowania tej maszyny.
1.
Przed rozpoczeciem pracy upewnij sie, ze nakretka laczaca walek z napedem jest
prawidlowo przykrecona (dokrecac recznie przekrecajac w lewo).
2. Przed rozpoczeciem pracy upewnij sie, ze bulawa jest prawidlowo przykrecona do
walka(dokrecac kluczem przekrecajac w lewo).
3. Nie wyginak zbytnio walka
4. Unikac zbyt obfitego smarowania liny w walku.
5. Nie pozostawiac funkcjonujacej bulawy poza betonem na dluzej niz 5 minut
6. Nie ograniczaj ruchu wibratora podczas pracy.
7. Nie zatrzymuj pracy bulawy w trakcie, gdy wibruje beton.
8. Wymieniaj zuzyte tuby i szpice, aby zapobiec uszkodzeniu wewnetrznych czesci
9. Dokonuj przegladów stosujac zalecane ilosci i rodzaje smarów
10. Podczas pracy z tym urzadzeniem, poziom halasu moze osiagnac 92 dB (85,5 poziomu
cisnienia)
11. Podczas prawidlowego uzycia wibracja otrzymywana przez operatora nie przekracza 2,5
m/s2 (wartosc srednia 1,45 m/s 2).
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6. UZYTKOWANIE SPRZETU I JEGO DZIALANIE

6.1. Uruchomienie- zapoznaj ie z pkt 5. Warunki uzytkowania
6.2. Polaczenie bulaw z napedem
Naped jest tak zaprojektowany, by dolaczyc do niego bulawe szybko i bezpiecznie,
uzyskujac w ten sposób wieksza porecznosc i latwosc uruchamiania.
Sposób podlaczenia:
1- Podlaczyc os czworokatna walka do gniazda czworokatnego napedu
2- Przykrecic recznie plastikowa nakretke walka do nagwintowanego trzonka napedu az
do docisniecia ( lewy gwint).
Mozliwosci podlaczen:
Dlugosc walka:
Do 5 m (TDX 1,5m, TDX 3 m, TDX 4m i TDX 5m)
Srednica wibratora:
Srednica do 58 (AX25, AX38, AX48 i AX58)
6.3 Podlaczenie napedu do sieci elektrycznej
Wylaczyc wlacznik napedu przed podlaczeniem.
6.4. Uziemienie
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Aby chronic uzytkownika przed porazeniem pradem, naped powinien byc odpowiednio
uziemiony. Napedy DINGO sa wyposazone w kable trzyzylowe i odpowiadajace im
wtyczki. Aby podlaczac naped nalezy uzywac odpowiednich gniazdek z uziemieniem.
Jesli nie sa one dostepne nalezy uzywac adaptatorów z uziemieniem.
6.5 Przedluzacze
Nalezy uzywac jedynie przedluzaczy trzyzylowych zaopatrzonych w trzy bolce zarówno
w gniezdzie zenskim jak i meskim, takich, jakie pasuja do wtyczki meskiej zamontowanej
w napedzie.
Nie uzywac kabli uszkodzonych ani zuzytych.
Unikac przejazdu ciezkich ladunków przez kable.
W celu okreslenia przekroju poprzecznego nalezy postepowac nastepujaco:
6.6. Procedura odpowiedniego okreslenia przekroju poprzecznego przedluzacza:
Powinno sie przeprowadzic nastepujace próby i wybrac wiekszy przekrój kabla:
1. Opór czynny i bierny przewodu z dozwolona utrata napiecia w wysokosci 5%, cos.φ =
0,8 za posrednictwem krzywej czestotliwosci i napiecia.
Np.

Napiecie nominalne:
Natezenie nominalne:
Dlugosc kabla:

1- 230 V 50 Hz
10 A
100 m
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Umieszczajac wynik na krzywej: Natezenie x Dlugosc =10x100=1000 Am
Otrzymujemy wielkosc przekroju 4 mm
2. Dopuszczalne rozgrzanie przewodu wedlug VDE (tabela wymaganych minimalnych
przekrojów poprzecznych).
Np Dla 10 A, wedlug tabeli dla 15 A lub mniej wymaga sie przekroju 1 mm.
W zwiazku z tym, wybrany przekrój = 4 mm, zawsze wybieraj wiekszy przekrój
poprzeczny z dwóch porównan.
2

PRZEKRÓJ PRZEWODU mm

NATEZENIE NOMINALNE x DLUGOSC PRZEWODU A x m

Grubosc
mm²
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25

Maksymalne Zabezpieczenie
Natezenie
A
A
15
10
18
10 / 3 – 16 / 1 –
26
20
34
25
44
35
61
50
82
63
108
80
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6.7. Polaczenie walka gietkiego z bulawa
Walki gietkie TAX sa stworzone, aby dolaczac do nich modele bulaw: AX38, AX48 i
AX58, zezwalajac na pelna i szybka wymienialnosc bulaw bez zadnego narzedzia.
Model AX25, ze wzgledu na srednice wymaga specjalnego walka (TDXE).
Sposób podlaczenia:
1.

Podlaczyc gniazdo walka do osi szesciokatnej wychodzacej z bulawy.

2.

Przykrecic recznie bulawe do nagwintowanego konca walka az do docisniecia (
lewy gwint).

6.8. Przeglad
1.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzic poprawnosc funkcjonowania
wszystkich mechanizmów obslugiwanych i zabezpieczajacych.

2.

Sprawdzac stale stan kabli zasilajacych.

3.

Kontrolowac regularnie stan walka. W przypadku, gdy pochwa jest peknieta
nalezy ja naprawic lub wymienic, aby zapobiec wiekszym uszkodzeniom linki lub
bulawy.

4.

W przypadku znalezienia czesci zuzytych, wymien je, aby zapobiec
powazniejszym uszkodzeniom.

5.

Gdy stwierdzi sie defekty, które zagrazaja bezpiecznemu uzytkowaniu, nalezy
wstrzymac prace i przeprowadzic odpowiednie prace serwisowe.
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7. Miary zuzycia dla srednic i dlugosci w bulawach wibrujacych.

MODEL
O

SREDNICA

DLUGOSC
(mm
)
325
351
424
510

AN
AN
AN
AN

(mm
)
23,5(25)
36 (38)
45,5(48)
67,5(70)

AX
AX
AX
AX

23,5(25)
36 (38)
45,5(48)
55,5(58)

310
330
355
360

PNU
PNU
PNU
PNU
PNU
IN

23,5(25)
38 (40)
47,5(50)
56,5(58)
77,5(80)
97,5

215
290(295
295
295
340
425

M3
M5
M6
M7
AF

34,5(36)
48 (50)
56 (58)
64 (65)

345
370
425
395

PL
PL
PL

a. Miary minimalne zostaly wytluszczone.
b. Miary w nawiasach sa miarami oryginalnymi.
c. Tuba powinna zostac wymieniona po osiagnieciu minimalnej srednicy.
d. Szpic powinien zostac wymieniony po osiagnieciu minimalnej dlugosci.
8. Konserwacja okresowa napedu
1. Naprawy czesci elektrycznych moga byc przeprowadzane jedynie przez specjaliste.
2. W trakcie czynnosci konserwacyjnych nalezy upewnic sie czy urzadzenie zostalo
odlaczone od sieci.
3. Przy wszelkich czynnosciach konserwacyjnych nalezy uzywac oryginalnych czesci
zamiennych.
4. Nie wymaga sie okresowego oliwienia lozysk napedu.
5. Kontrolowac grafit szczotek, co 100 godzin pracy. Wymienic go, jesli jego dlugosc
uzytkowa zmniejszy sie do 5mm. Wymiana szczotek:
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a) Srubokretem o plaskiej koncówce usun korek boczny obudowy (107087),
wkladajac srubokret pomiedzy korek i obudowe, tworzac dzwignie w celu
podwazenia go.
b) Znajdujemy zamkniecie szczotek (103775), które jest czescia nagwintowana,
która usuwamy przy pomocy srubokreta z plaska koncówka i mozemy dotrzec
do szczotki (103773), po przewróceniu napedu na bok wyjdzie lub nalezy
wlozyc jakis waski element by ja wydobyc.
c) Aby ja zamontowac nalezy wlozyc przez otwór nowa szczotke i nalozyc
nagwintowane zamkniecie szczotek i nastepnie zamknac obudowe przy
pomocy korka.
6. Czyscic okresowo otwory wentylacyjne w czesci przedniej jak i w tylnej napedu, aby
zapobiec przegrzaniu.
7. Sprawdzac czy filtr jest umieszczony na wlocie powietrza, ponizej wlacznika. Jesli jest
zabrudzony, nalezy go wymienic. W tym celu nalezy odkrecic 7 srub
podtrzymujacych uchwyty (nalezy uzywac srubokreta krzyzakowego marki Philips),
wyciagnac krateczke (96207) i filtr (96203), aby wymienic go na nowy. Po czym
nalezy zalozyc krateczke i uchwyty dokrecajac sruby.
8. Po zakonczeniu prac naprawczych i obslugowych nalezy wlasciwie zainstalowac
wszelkie mechanizmy zabezpieczajace.
9. Co 12 miesiecy lub czesciej, jesli wymagaja tego warunki uzytkowania zaleca sie
dokonania przegladu w warsztacie autoryzowanym.
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10. Czyscic filtr systematycznie lub wymienic na nowy w razie gdy jest to konieczne.
9. Okresowa konserwacja bulawy i walka gietkiego.
1.

Aby dokonac przegladu walka i bulawy nalezy odlaczyc naped.

2.

We wszelkich czynnosciach przegladowych uzywac oryginalnych czesci.

3.

Sprawdzic srednice zuzycia bulawy. Jesli srednica w punkcie najwiekszego
zuzycia bedzie mniejsza od podanej w tabeli, powinna zostac wymieniona.
Smarowac walek, co 100 godzin pracy.

4.

Przez smarowanie nalezy rozumiec umieszczenie smaru na dloni i przesuniecie zacisnieta
dlonia przez cala dlugosc linki, pozostawiajac w ten sposób warstwe smaru na calej jej
dlugosci. Zalecana ilosc wynosi 25 g/m. Nigdy nie dawac zbyt wiele smaru, poniewaz moze
on przeniknac do bulawy lub napedu. Nie czyscic linki rozpuszczalnikiem.
Zalecanym smarem jest STABURAGS N-4 marki KLÜBER LUBRICATION, lub
inny podobny o nastepujacych charakterystykach:
Punkt skraplania s/ DIN 51801/1 (ºC) ..........................................>220
Zakres temperatur (ºC).......................................................... -30 a 130
Maksymalna temperatura w krótkim czasie (ºC) ........................... 180
Przenikalnosc robocza s/ DIN 51 804 (0.1 mm)............................ 260
Konsystencja s/ DIN 51 818 ............................................................ 2/3
Lepkosc dynamiczna (mPa s) .....................................................3.000
Wspólczynnik predkosci (n dm).............................................. 500.000
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5.
Gdy zauwaza sie, ze dlugosc linki i pochwy nie pokrywaja sie, nalezy naprawic
defekt zanim nastapi powazniejsza awaria walka.
6. Co 300 godzin pracy zaleca sie wymieniac olej smarujacy bulawy. W tym celu
nalezy rozmontowac szpic. Umocowac bulawe w imadle, uderzyc lekko mlotkiem w okolice
gwintu, to pomoze zniszczyc uszczelke gwintu i poluznic go. Zabrac zuzyty olej i wypelnic
wydrazenie szpica lekkim olejem nie pieniacym sie SAE40 lub zblizonym. Zmontowac
kierujac sie zaleceniami kolejnego punktu. Jesli zauwaza sie, ze olej jest zbyt gesty i kleisty,
powodem jest przeciek smaru z walka, nalezy wymienic uszczelnienia wedlug kroków
wskazywanych w kolejnym punkcie.
7. W kazdym przypadku, gdy dokonuje sie naprawy bulawy nalezy postepowac
wedlug nastepujacych kroków:
- Wyczyscic rozpuszczalnikiem czesci, a nastepnie wysuszyc je.
- Sprawdzic stan lozysk, uszczelnienia i osi prowadzacej. Jesli okaze sie,
ze smar z walka dostal sie do wnetrza wibratora, uszczelnienia powinny
zostac wymienione. Gdy wymieni sie uszczelnienia zmontuj je w sposób,
jaki wskazuje lista czesci zamiennych.
- Zadaniem uszczelnien jest utrzymywanie oleju w bulawie i nie
dopuszczenie do przenikniecia smaru z walka. Nalezy uwazac, aby nie
uszkodzic powierzchni, gdzie umieszcza sie uszczelnienia. Przy
rozmontowywaniu bulawy, zaleca sie wymiane uszczelnien.
- Wypelnic wydrazenie szpica lekkim olejem nie pieniacym sie SAE40 lub
zblizonym. Nigdy nie dodawac smaru.
- Przy montazu czesci umiesc uszczelki i zaaplikuj spoiwo pieczetujace na
calym gwincie. Docisnij i zetrzyj nadmiar spoiwa. Wazne jest, by
wszystkie czesci byly dobrze docisniete, aby nie mogla przedostac sie
woda.
8.Po pracach przegladowych i naprawczyc h, wszystkie czesci powinny byc prawidlowo
zamontowane.
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9.Zaleca sie co 12 miesiecy lub czesciej (w zaleznosci od warunków i intensywnosci
uzycia) dokonywanie przegladów przez autoryzowane serwisy.
9.1. Magazynowanie
Jesli nie bedzie uzywany przez dluzszy czas nalezy przechowywac naped zawsze w
miejscach czystych, suchych i zabezpieczonych.
9.2. Transport.
W srodkach transportu nalezy zabezpieczyc naped przed slizganiem sie, przewróceniem
i uderzeniami.
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10. Schemat elektryczny napedu DINGO
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UWAGA:
Wszystkie kable powinny byc wlasciwie osadzone w odpowiednich kanalach
plastikowej obudowy przed zamknieciem dwóch polówek.
1. WTYCZKA
2. PRZEKRÓJ DO WLACZNIKA O PRZEKROJU 1,5 mm2
3. PRZEKRÓJ DO WLACZNIKA O PRZEKROJU 1,5 mm2
4. UZIEMIENIE (zielono-zólty / zielony -UL-)
5. PUNKT UZIEMIAJACY
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6. WLACZNIK
7. KABEL WLACZNIK – SILNIK O PRZEKROJU 1,5 mm2
8. KABEL WLACZNIK – SILNIK O PRZEKROJU 1,5 mm2
9. STOJAN SILNIKA
10. POLACZENIE ZE SZCZOTKAMI
11. Lokalizowanie awarii napedu

PROBLEM

PRZYCZYNA / ROZWIAZANIE

Naped nie dziala

Silnik pracuje w normalny
sposób, ale przegrzewa sie

1. Sprawdz czy jest zasilanie
2. Szczotki zuzyte
3. Wadliwy wlacznik
1. Wyczysc otwory wlotu i wylotu powietrza w obudowie.
2. Sprawdz czy sruby zamykajace plastikowa obudowe
sa wystarczajaco dobrze dokrecone.

Silnik pracuje wolno i
przegrzewa sie

Silnik zbytnio halasuje

1. Sprawdz napiecie pradu
2. Bulawa lub walek uszkodzone.
3. Sprawdz dane techniczne przedluzacza.
1. Szczotki zuzyte
2. Wadliwe lozyska
3. Mozliwe, ze twornik trze o stojan
4. Obudowa peknieta lub poluzowane sruby
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12. Lokalizacja awarii bulawy i walka gietkiego.
PROBLEM

ROZWIAZANIE PROB. ZE WZGLEDU NA BULAWE I WALEK

Silnik pracuje
przeciazony i

1. Za duzo oleju w bulawie

przegrzewa s ie
2. Za duzo lub za malo smaru w walku.
3. Awaria szczotek, smar przedostal sie z walka na bulawe lub
nastapil wyciek oleju z bulawy
4. Ruchy bulawy a ograniczone.
5. Walek za bardzo powyginany, wystepuje nadmierne tarcie.
6. Walek w zlym stanie, peknieta pochwa.
Awaria lozysk

1. Za mala ilosc oleju w bulawie wibrujacej.
2. Bulawa zbyt dlugo pracowala poza betonem
3. Dostala sie woda
4. Tuba zostala silnie uderzona.
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13.1. Instrukcje dotyczace zamawiania czesci zamiennych.
1. We wszystkich zamówieniach czesci zamiennych NALEZY ZALACZYC KOD
CZESCI WEDLUG LISTY CZESCI. Zaleca sie by zalaczyc NUMER FABRYCZNY
URZADZENIA.
2. Tabliczka identyfikacyjna z numerami serii i modelu znajduje sie w górnej czesci
plastikowej obudowy silnika, na walku i bulawie numer jest wyryty na czesci
zewnetrznej.
3. Wskazac prawidlowe instrukcje zaladunku, zawierajace srodek transportu, adres i
pelna nazwe odbiorcy.
4. Nie zwracac czesci zamiennych do fabryki, jedynie za zgoda producenta, wszelkie
zatwierdzone zwroty powinny zostac oplacone
13.2. Instrukcje dotyczace zasad ubiegania sie o gwarancje
1.
Gwarancja posiada rok waznosci od momentu zakupienia maszyny, gwarancja
pokrywa czesci z defektem fabrycznym. W zadnym wypadku gwarancja nie pokryje awarii
spowodowanej przez zle uzywanie urzadzenia. Koszty robocizny i wysylki zawsze pokrywa
klient.
2.
We wszystkich podaniach o gwarancje NALEZY WYSLAC MASZYNE DO
ENARCO, S.A. LUB AUTORYZOWANEGO SERWISU, zawsze wskazujac adres i pelna
nazwe odbiorcy.
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3.
Departament Pomocy Technicznej powiadomi natychmiast o przyznaniu
gwarancji i na prosbe Klienta zostanie wyslany raport techniczny.
4.
Nie zostanie przyznana gwarancja na zaden sprzet, który byl serwisowany przez
personel nie zatwierdzony przez ENARCO, S.A.
UWAGA: Firma ENARCO, SA zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian danych
zawartych w niniejszej instrukcji, bez koniecznosci wczesniejszego powiadomienia.
14. Zalecenia dotyczace uzytkowania.
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1. Wybierz typ wibratora odpowiedni do rozmiarów szalunku, odleglosci pomiedzy zbrojeniem,
konsystencji betonu. Skonsultuj sie co do z wyboru wibratora. Zalecane jest posiadanie
wibratora rezerwowego.
2. Przed rozpoczeciem pracy upewnij sie, ze sprzet jest sprawny i pracuje prawidlowo.
Zachowaj ostroznosc i uwage.
3. Wylej beton do formy unikajac wylewania go ze zbyt wysoka. Nalezy wylewac beton do
formy lub szalunku wypoziomowanego. Grubosc kazdej warstwy powinna byc mniejsza niz
50 cm, zaleca sie pomiedzy 30 a 50 cm.
4. Wprowadz wibrator pionowo w mase betonu nie przemieszczajac go w poziomie. Nie uzywaj
wibratora do wstrzasania betonu w poziomie. Wibrator wprowadza sie pionowo w
regularnych odstepach czasu, w odleglosciach wynoszacych 8 do 10 srednic bulawy
(skonsultowac promien pracy). Obserwuj beton w trakcie wibrowania zeby móc okreslic pole
dzialania wibratora. Pole to powinno zachodzic na sasiednie w celu unikniecia
niezawibrowanych obszarów. Bulawa powinna przenikac przez okolo 10 cm warstwy
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poprzedniej aby zapewnic dobre przyleganie do siebie róznych warstw. Aby uniknac
zimnego spajania czas miedzy wibrowaniem poszczególnych warstw nie powinien byc zbyt
dlugi. Nie wpychaj na sile wibratora w mase betonowa, moze byc blokowany przez
zbrojenie.
5. Czas wibrowania w kazdym punkcie zalezy od rodzaju betonu, rozmiaru wibratora i innych
czynników. Ten czas moze wahac sie pomiedzy 5 a 15 sekund. Czas ten jest krótszy dla
mas plynnych, w takich mieszankach zbyt dlugie wibrowanie moze doprowadzic do
rozwarstwienia. Zbyt dlugie wibrowanie moze doprowadzic do rozdzielenia sie warstw.
Uwaza sie, ze beton jest prawidlowo zawibrowany gdy powierzchnia staje sie gesta i
polyskujaca, pozwala uciec pecherzykom powietrza, a takze zauwaza sie zmiane w dzwieku
wydawanym przez wibrator. Wiele bledów w strukturze jest efektem niezorganizowanego i
pospiesznego procesu wibrowania.
6. Nie powinno sie dociskac wibratora do zbrojenia lub szalunku. Zachowaj minimum 7 cm
odstepu od scian.
7. Bulawe wyjmuje sie z betonu powoli, wykonujac ruchy w góre i w dól, aby pozostawic
betonowi czas na wypelnienie zaglebienia pozostawionego przez tube. Predkosc
wyjmowania wibratora powinna wynosic okolo 8 cm na sekunde. Gdy jest juz praktycznie na
zewnatrz, wyciagnij go szybko, aby uniknac wzburzenia powierzchni.
8. W celu wibrowania plyt betonowych, umiesc bulawe ukosnie, aby zwiekszyc powierzchnie
kontaktu z masa betonowa.
9. Nie nalezy trzymac pracujacego wibratora poza betonem przez dluzszy okres czasu, jesli nie
bedzie kontynuowane wibrowanie zatrzymac maszyne. Nie uzywac wibratora do
przesuwania betonu w poziomie.
10. Przestrzegaj zalecen instrukcji obslugi.
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Aby uzyskac prawidlowa strukture betonu powinnismy uzywac wlasciwych skladników
i przeprowadzac wibrowanie masy betonowej w calej jej objetosci.
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KARTA GWARANCYJNA

Model:
Nr fabryczny:

1. Gwarancji udziela sie na okres 12 miesiecy od momentu zakupienia urzadzenia.
2. Gwarancja obejmuje jedynie wady fabryczne.
3. Gwarancja nie przysluguje w przypadku gdy:
•
urzadzenie bylo uzytkowane w sposób niezgodny z instrukcja obslugi
•
urzadzenie doznalo uszkodzenia mechanicznego
•
urzadzenie bylo demontowane lub modyfikowane przez nieautoryzowany serwis
•
uszkodzenie zostalo spowodowane przeciazeniem
•
zagubiono tabliczke znamionowa z numerem fabrycznym
•
naprawa obejmuje wymiane czesci zuzywajacych sie podczas normalnej eksploatacji
(np. szczotki weglowe, smary, oleje) oraz regulacje urzadzenia
4. Uszkodzone urzadzenie nalezy dostarczyc wraz z karta gwarancyjna do punktu sprzedazy
badz autoryzowanego serwisu.
5. Okres gwarancyjny zostaje przedluzony o czas trwania naprawy.

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

Data sprzedazy
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Podpis i pieczec
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