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1.1 Predgovor
Ta navodila za uporabo in vzdrževanje sodijo k vašemu stroju.
Vsebujejo potrebne informacije za varno upravljanje in pravilno
uporabo vašega stroja.
Poleg tega vsebujejo informacije za potrebne obratovalne, vzdrže-
valne in servisne ukrepe.
Pred zagonom svojega stroja skrbno preberite navodila za uporabo
in vzdrževanje.
Obvezno upoštevajte varnostna določila in sledite vsem napotkom
za zagotovitev varnega obratovanja.
Če niste seznanjeni s prikazovalnimi in upravljalnimi elementi tega
stroja, pred začetkom uporabe temeljito preberite ustrezni odsek
Ä Poglavje 4 »Prikazovalni in upravljalni elementi« na strani 41.
Opis posameznih upravljalnih korakov vključno z varnostnimi
napotki, ki jih morate upoštevati, najdete v poglavju Upravljanje
Ä Poglavje 6 »Upravljanje« na strani 57.
Pred vsakim zagonom izvedite vse predpisane vizualne preglede
in kontrole delovanja Ä Poglavje 5 »Pregledi pred zagonom«
na strani 49.
Poskrbite za upoštevanje predpisanih obratovalnih, vzdrževalnih in
servisnih ukrepov, da zagotovite varno delovanje vašega stroja.
Opis potrebnih vzdrževalnih del, predpisane vzdrževalne intervale
ter podatke o obratovalnih sredstvih najdete v poglavju Ä Poglavje
8 »Vzdrževanje« na strani 73.
Stroja ne vzdržujte in popravljajte sami, da preprečite telesne
poškodbe, gmotno škodo ali okoljsko škodo.
Vzdrževanje in popravilo stroja lahko izvaja samo pooblaščeno in
kvalificirano osebje.
Za predpisana vzdrževalna dela ali potrebna popravila se obrnite
na našo službo za stranke.
Pri napačnem upravljanju, pomanjkljivem vzdrževanju ali uporabi
nedovoljenih obratovalnih snovi nimate pravice do uveljavljanja
garancije.
Zaradi lastne varnosti uporabljajte samo originalne dele Dynapac.
Za stroj vam nudimo servisno garnituro, ki vam bo poenostavila
vzdrževanje.
V sklopu tehničnega razvoja si pridržujemo pravice do sprememb
brez vnaprejšnjega obvestila.
Ta navodila za uporabo in vzdrževanje so na voljo tudi v drugih
jezikih.
Poleg tega lahko ob navedbi serijske številke vašega stroja naro-
čite katalog nadomestnih delov.
Pogoji jamstva in odgovornosti iz splošnih pogojev poslovanja
podjetja Dynapac GmbH se z zgoraj omenjenimi in s sledečimi
opozorili ne spremenijo.
Želimo vam veliko uspeha z vašim strojem Dynapac.
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1.2 Tipska ploščica stroja in tipska ploščica motorja
Tukaj vnesite:  

Tip stroja (1):  

Serijsko številko (2):  

Tukaj vnesite:  

Tip motorja:  

Številka motorja:  

Made by

Designation Type

Nominal Power Operating Mass Year of Construction

Serial-No.

Made in Germany
Ammerländer Str. 93
D-26203 Wardenburg

1

2

B-924-0001

Slika 1: Tipska ploščica stroja (primer)

Vrsta in številka motorja

Slika 2

Uvod – Tipska ploščica stroja in tipska ploščica motorja
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B-230-0099

L1

H1

H2
H

L

W

Slika 3

H H1 H2 L D1 W

658
(25.9)

962
(37.9)

700
(27.6)

1084
(42.7)

532
(20.9)

350
(13.8)

Mere v milimetrih
(mere v palcih)

Teže   

Obratovalna teža (CECE) 65
(143)

kg
(lbs)

Lastna teža 64
(141)

kg
(lbs)

Naprava za škropljenje z vodo 13,5 l (3.6 am. galone, dodatna
oprema)

+ 10
(+ 22)

kg
(lbs)

Naprava za škropljenje vode Kompakt (dodatna oprema) + 4
(+ 8.8)

kg
(lbs)

Dimenzije

Tehnični podatki
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Teže   

Transportna kolesa (dodatna oprema) + 4
(+ 8.8)

kg
(lbs)

Plastična blazina (dodatna oprema) + 3
(+ 6.6)

kg
(lbs)

Vozne lastnosti   

Najv. delovna hitrost 25
(82)

m/min
(ft/min)

Najv. sposobnost vzpenjanja (odvisna od lastnosti tal) 30 %

Pogon   

Proizvajalec motorja Honda  

Izvedba GX 120  

Hlajenje Zrak  

Število valjev 1  

Zmogljivost SAE J 1349 2,6
(3.5)

kW
(hp)

Število vrtljajev 3600 min-1

Vrsta pogona mehanska  

Sistem vzbujalnika   

Frekvenca 90
(5400)

Hz
(vpm)

Centrifugalna sila 10
(2250)

kN
(lbf)

Amplituda 1,33
(0.052)

mm
(in)

Naprava za škropljenje vode (dodatna oprema)   

Vrsta škropljenja težnost  

Tehnični podatki
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Polnilne količine   

Rezervoar za gorivo (bencin) 2,0
(po 0.5)

l
(gal us)

Naprava za škropljenje z vodo 13,5
(po 3.6)

l
(gal us)

Naprava za škropljenje z vodo Kompakt 6
(po 1.6)

l
(gal us)

2.1 Podatki o hrupu in vibracijah
V nadaljevanju navedeni podatki o hrupu in vibracijah so bili dolo-
čeni v skladu z naslednjimi direktivami pri običajnih obratovalnih
stanjih za napravo in ob upoštevanju usklajenih standardov:
n ES-Direktiva o strojih 2006/42/ES;
n Direktiva o emisijah hrupa 2000/14/ES, Direktiva o protihrupni

zaščiti 2003/10/ES;
n Direktiva o zaščiti pred vibracijami 2002/44/ES
Med obratovanjem lahko glede na prevladujoče obratovalne
pogoje pride do odstopanj vrednosti.

2.1.1 Podatki o hrupu
LpA = 90 dB(A), ugotovljeno v skladu z ISO 11201 in EN 500.

OPOZORILO!
Izguba sluha zaradi visoke obremenitve s
hrupom!
– Nosite osebno zaščitno opremo (glušniki).

LWA = 105 dB(A), ugotovljeno v skladu z ISO 3744 in EN 500

2.1.2 Podatki o vibracijah
Vektorska vsota obteženega učinkovitega pospeška treh ortogo-
nalnih smeri:

Skupna vrednost tresljajev ahv = 4,4 m/s2, na tolčencu v skladu z
ISO 5349 in EN 500.

Asociirana negotovost K = 0,4 m/s2, določena v skladu z EN
12096.
Upoštevajte dnevne obremenitve zaradi tresljajev (zaščita na
delovnem mestu v skladu z 2002/44/ES).

Raven zvočnega hrupa na mestu
upravljavca

Garantirana višina zvočnega tlaka

Vibracije dlan-roka

Tehnični podatki – Podatki o hrupu in vibracijah
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Vektorska vsota obteženega učinkovitega pospeška treh ortogo-
nalnih smeri:

Skupna vrednost tresljajev ahv £ 2,5 m/s2, na tolčencu v skladu z
ISO 5349 in EN 500.

Asociirana negotovost K = 0,4 m/s2, določena v skladu z EN
12096.
Upoštevajte dnevne obremenitve zaradi tresljajev (zaščita na
delovnem mestu v skladu z 2002/44/ES).

Vibracije dlan-roka z vodilnim
ročajem Komfort (dodatna oprema)

Tehnični podatki – Podatki o hrupu in vibracijah
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3.1 Osnovni pogoji
3.1.1 Splošno

Ta stroj je izdelan v skladu z današnjim stanjem tehnike in veljav-
nimi tehničnimi predpisi in pravili.
Kljub temu pa lahko iz tega stroja izhajajo nevarnosti za osebe in
imetje, če:
n se ne uporablja v skladu z namembnostjo,
n ga ne upravlja izšolano osebje,
n se nestrokovno spremeni ali predela,
n se ne upoštevajo varnostni napotki.
Zato mora vsaka oseba, ki se ukvarja z upravljanjem, vzdrževa-
njem in popravilom stroja, prebrati in upoštevati varnostna določila.
Po potrebi se mora to s podpisom potrditi lastniku, ki uporablja
stroj.
Razen tega je samoumevno, da veljajo tudi:
n zadevni predpisi o preprečevanju nezgod,
n splošno priznana varnostno-tehnična pravila in cestno-pro-

metni predpisi,
n za vsako državo (vsako deželo) veljavni varnostni predpisi.
Dolžnost uporabnika je, da te varnostne predpise pozna in da jih
spoštuje. To velja tudi za krajevno veljavne predpise in za predpise
o različnih vrstah upravljalnih del. V primeru, da priporočila v teh
navodilih odstopajo od tistih v vaši državi, se morajo upoštevati pri
vas veljavni varnostni predpisi.

3.1.2 Razlage uporabljenih signalnih izrazov:

NEVARNOST!
Življenjska nevarnost pri neupoštevanju!
Tako označena mesta opozarjajo na izredno
nevarno situacijo, ki vodi do smrti ali hudih
poškodb, če ne upoštevate opozorila.

OPOZORILO!
Življenjska nevarnost ali nevarnost hudih
poškodb pri neupoštevanju!
Tako označena mesta opozarjajo na nevarno situa-
cijo, ki lahko vodi do smrti ali hudih poškodb, če ne
upoštevate opozorila.

Za vašo varnost – Osnovni pogoji
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POZOR!
Nevarnost poškodb pri neupoštevanju!
Tako označena mesta opozarjajo na nevarno situa-
cijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb, če ne upošte-
vate opozorila.

NAPOTEK!
Gmotna škoda pri neupoštevanju!
Tako označena mesta opozarjajo na morebitno
škodo na stroju ali njegovih delih.

Tako označena mesta prikazujejo tehnične infor-
macije ali napotke za uporabo stroja ali njegovih
delov.

OKOLJE!
Okoljska škoda pri neupoštevanju!
Tako označena mesta opozarjajo na opravila za
varno in z okoljem skladno odstranjevanje obrato-
valnih in pomožnih sredstev ter nadomestnih delov.

3.1.3 Osebna zaščitna oprema
Glede na vsakokratno dejavnost je potrebna osebna zaščitna oprema (zagotovi jo lastnik stroja):

Delovna zaščitna obleka Tesno prilegajoča se delovna oblačila z nizko pretržno
trdnostjo, z ozkimi rokavi in brez štrlečih delov prepreču-
jejo, da bi obviseli na premičnih sestavnih delih.

Varnostni čevlji Za zaščito pred padajočimi deli in zdrsom na spolzkih
podlagah.

Zaščitne rokavice Za zaščito rok pred odrgninami, vbodi ali globljimi
poškodbami, pred dražečimi in jedkimi snovmi ter opekli-
nami.

Za vašo varnost – Osnovni pogoji
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Zaščitna očala Za zaščito oči pred okrog letečimi deli in brizganjem
tekočine.

Zaščita za obraz Za zaščito obraza pred okrog letečimi deli in brizganjem
tekočine.

Zaščitna čelada Za zaščito glave pred padajočimi deli in za zaščito pred
poškodbami.

Zaščita za sluh Za zaščito sluha pred glasnim hrupom.

Zaščita dihanja Za zaščito dihal pred snovmi ali delci.

3.1.4 Pravilna uporaba
Ta stroj se lahko uporablja samo za:
n zgoščevanje/teptanje tal vseh vrst
n izboljševalna dela na vseh vrstah tal
n utrjevanje poti
n dela v jarkih
n podlaga in teptanje robnih trakov
K uporabi v skladu z namembnostjo spada tudi upoštevanje pred-
pisanih obratovalnih in vzdrževalnih remontnih pogojev.

3.1.5 Uporaba, ki ni v skladu z namembnostjo
Pri uporabi, ki ni v skladu z namembnostjo, lahko stroj predstavlja
nevarnost.
Vsako ogrožanje zaradi uporabe, ki ni v skladu z namembnostjo,
predstavlja dejansko stanje, za katerega je odgovoren uporabnik
oz. voznik/upravljavec in ne izdelovalec.

Za vašo varnost – Osnovni pogoji
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Primeri uporabe, ki ni v skladu z namembnostjo, so:
n Stroj za namene transporta vlečete za seboj
n Stroj vržete z nakladalne površine transportnega vozila
n Na stroju je pritrjena dodatna teža
Med obratovanjem ni dovoljeno stati na stroju.
Pritrdilna sredstva je treba pred začetko dela sneti.
Stroja ni dovoljeno zagnati in uporabljati v okolici ali pod zemljo,
kjer obstaja nevarnost eksplozij.
Uporabljati je treba predpisane dvižne in pritrdilne točke, opisane v
teh navodilih. Uporaba drugih dvižnih in pritrdilnih točk (npr. vodilni
ročaj, vodilna ojnica) je prepovedana.

Za vašo varnost – Osnovni pogoji
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3.2 Opredelitev pojmov odgovornih oseb
3.2.1 Upravitelj

Upravitelj je fizična ali pravna oseba, ki stroj uporablja ali po naro-
čilu katere se stroj uporablja.
Upravitelj mora zagotoviti, da se stroj uporablja le v skladu z
namenom in ob upoštevanju varnostnih predpisov v teh navodilih
za uporabo in vzdrževanje.
Upravitelj mora poznati in oceniti nevarnosti v svojem obratu. Dolo-
čiti mora potrebne ukrepe za varnost pri delu za zaposlene in opo-
zoriti na preostale nevarnosti.
Upravitelj stroja mora določiti, ali obstajajo posebne nevarnosti, kot
so npr. uporaba v strupenem okolju ali pri omejenih talnih raz-
merah. Tovrstni pogoji zahtevajo nadaljnje posebne ukrepe, da
odpravite ali preprečite nevarnosti.
Upravitelj mora zagotoviti, da vsi uporabniki preberejo in razumejo
varnostne informacije.
Upravitelj je odgovoren za načrtovanju in strokovno izvedbo rednih
varnostnih pregledov.

3.2.2 Strokovna/usposobljena oseba
Strokovna/usposobljena oseba je oseba, ki ima na osnovi svoje
strokovne izobrazbe in izkušenj dovolj znanja na področju stroje-
gradnje in tega stroja.
Z veljavnimi državnimi predpisi za varnost pri delu, predpisi za pre-
prečevanje nesreč, smernicami in splošno priznanimi tehničnimi
pravili (standardi, določili, tehničnimi pravili drugih držav članic EU
in drugih držav pogodbenic sporazuma o evropskem gospodar-
skem prostoru) je seznanjen do te mere, da lahko oceni, ali je stroj
v varnem delovnem stanju.

3.2.3 Voznik/upravljavec
Stroj lahko upravljajo samo usposobljene, uvedene in s strani upra-
vitelja pooblaščene osebe, starejše od 18 let.
Upoštevajte svoje državne zakone in predpise.
Pravice, dolžnosti in pravila o vedenju za voznika oz. upravljavca:
Voznik oz. upravljavec mora:
n biti poučeno o svojih pravicah in dolžnostih;
n nositi zaščitno opremo, primerno glede na pogoje uporabe;
n prebrati in razumeti navodila za uporabo;
n se seznaniti z upravljanjem stroja;
n biti fizično in psihično v stanju, upravljati in voziti stroj.
Osebe, ki so pod vplivom alkohola, zdravil ali mamil, ne smejo
upravljati, vzdrževati ali popravljati stroja.
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Vzdrževalna dela in popravila zahtevajo posebno znanje in jih sme
izvajati samo izšolano strokovno osebje.
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3.3 Osnove varnega upravljanja
3.3.1 Ostale nevarnosti, ostala tveganja

Kljub skrbnemu delu in upoštevanju standardov in predpisov ni
mogoče izključiti, da se pri ravnanju s strojev ne morejo pojaviti
nadaljnje nevarnosti.
Tako stroj kot vse ostale sistemske komponente so v skladu s tre-
nutno veljavnimi varnostnimi določili. Kljub temu lahko pri pravilni
uporabi ali upoštevanju vseh navedenih napotkov pride do nepred-
videnih nevarnosti.
Preostalo tveganje obstaja tudi izven območja nevarnosti stroja.
Osebe, ki se zadržujejo na tem območju, morajo biti zelo pozorne
na stroj, da lahko nemudoma odreagirajo na morebitne napake v
delovanju, nepredvidljive dogodke ali okvare.
Vse osebe, ki se nahajajo na območju stroja, morajo biti sezna-
njene z nevarnostmi, ki lahko nastanejo pri uporabi stroja.

3.3.2 Redni varnostni pregled
Stroj vam mora po potrebi oz. vsaj enkrat letno glede na pogoje
uporabe in obratovanja pregledati strokovnjak/pooblaščena oseba.

3.3.3 Predelave in spremembe na stroju
Samovoljne spremembe na stroju iz varnostnih razlogov niso dovo-
ljene.
Originalni deli in oprema so koncipirani specialno za ta stroj.
Izrecno opozarjamo na to, da deli in posebna oprema, ki jih nismo
dobavili mi, tudi nimajo našega privoljenja.
Vgradnja in/ali uporaba takih izdelkov lahko vpliva tudi na aktivno
in/ali pasivno varnost.

3.3.4 Poškodbe, napake in zloraba varnostnih naprav
Stroje, ki niso varni za uporabo in promet, je treba takoj prenehati
uporabljati in jih ni dovoljeno znova uporabljati, dokler jih pravilno
ne popravite.
Varnostnih naprav in stikal ni dovoljeno odstraniti ali izklopiti.
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3.4 Ravnanje z obratovalnimi snovmi
3.4.1 Uvodne pripombe

Upravitelj mora zagotoviti, da vsi poklicni uporabniki poznajo in
upoštevajo vsebine zadevnih varnostnih listov posameznih obrato-
valnih snovi.
Varnostni listi vsebujejo pomembne informacije o naslednjih značil-
nostih:
n identifikacija snovi
n morebitne nevarnosti
n sestava/podatki o sestavinah
n ukrepi prve pomoči
n protipožarni ukrepi
n ukrepi ob nenamernih izpustih
n ravnanje s snovjo in skladiščenje
n omejitev in nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščitna

oprema
n fizikalne in kemijske lastnosti
n obstojnost in reaktivnost
n toksikološki podatki
n ekološki podatki
n odstranjevanje
n transportni podatki
n pravni predpisi
n druge informacije
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3.4.2 Varnostni in okoljski predpisi za ravnanje z oljem

OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi zanetenja olja!
– Ne dovolite, da olje pride na vroče dele.
– Kaditi in odprti ogenj sta prepovedana!
– Uporabljajte osebno zaščitno opremo (zaščitne

rokavice, delovna zaščitna oblačila).

POZOR!
Zdravstvena nevarnost zaradi stika z oljem!
– Uporabljajte osebno zaščitno opremo (zaščitne

rokavice, delovna zaščitna oblačila).
– Ne vdihavati oljnih hlapov.
– Preprečiti stik.

POZOR!
Nevarnost zdrsa zaradi razlitega olja!
– Razlito olje takoj popivnati z vezivom za olje.

OKOLJE!
Olje je okolju nevarna snov!
– Olje vedno hraniti v ustreznih posodah.
– Razlito olje takoj popivnati z vezivom za olje in

ga pravilno odstraniti.
– Pravilno odstraniti olje in oljne filtre.

Slika 4
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3.4.3 Varnostni in okoljski predpisi za ravnanje z bencinom

NEVARNOST!
Življenjska nevarnost zaradi eksplozije meša-
nice plina in zraka!
– Ne dovolite, da bencin pride na vroče dele.
– Kaditi in odprti ogenj sta prepovedana.
– Ne približevati virov toplote, isker in drugih

virov vžiga.
– Ne razliti bencina.

OPOZORILO!
Zdravstvena nevarnost zaradi stika z ben-
cinom!
– Uporabljajte osebno zaščitno opremo (zaščitne

rokavice, delovna zaščitna oblačila).
– Ne vdihavati hlapov bencina.
– Ne zaužiti bencina.
– Preprečiti stik z bencinom.

OKOLJE!
Bencin je okolju nevarna snov!
– Bencin vedno hraniti v ustreznih posodah.
– Razlit bencin takoj popivnati z vezivom za olje

in ga pravilno odstraniti.
– Bencin in filter za gorivo pravilno odstraniti.

Slika 5
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3.4.4 Varnostni in okoljski predpisi za ravnanje s stabilizatorjem za gorivo

OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi zanetenega stabiliza-
torja za gorivo!
– Ne dovolite, da stabilizator za gorivo pride na

vroče dele.
– Kaditi in odprti ogenj sta prepovedana.

OPOZORILO!
Zdravstvena nevarnost zaradi stika s stabiliza-
torjem za gorivo!
– Uporabljajte osebno zaščitno opremo (zaščitne

rokavice, delovna zaščitna oblačila).
– Ne vdihujte hlapov stabilizatorja goriva.
– Stabilizatorja goriva ne zaužijte.
– Preprečiti stik s stabilizatorjem za gorivo.

OKOLJE!
Stabilizator za gorivo je okolju nevarna snov!
– Razlit stabilizator za gorivo takoj popivnati z

vezivom za olje in ga pravilno odstraniti.
– Stabilizator za gorivo ustrezno odstraniti.
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3.5 Nakladanje/transport stroja
Zagotovite, da osebe ne bodo ogrožene zaradi prevračanja ali
drsenja stroja.
Poškodovanih ali funkcionalno omejenih privezovalnih točk ni
dovoljeno uporabljati.
Vedno uporabljajte primerna privezovalna sredstva na privezo-
valnih točkah.
Privezovalna sredstva uporabljajte samo v predpisani smeri obre-
menitve.
Deli stroja ne smejo poškodovati priveznih sredstev.
Na transportnih vozilih stroj zavarujte proti premikanju, drsenju in
prevračanju.
Tovor lahko priveže in dviga samo strokovnjak / usposobljena
oseba.
Za nakladanje uporabljajte samo dvigala in privezovalna sredstva z
zadostno nosilnostjo.
Pripomočke za dvigovanje pritrdite samo na dvižnih točkah, ki so
predvidene za dvigovanje.
Za osebe obstaja življenjska nevarnost, če stopajo pod lebdeče
tovore ali če stojijo pod njimi.
Pri dviganju pazite, da se tovor ne začne nenadzorovano premi-
kati. Po potrebi tovor zadržite s pomočjo vodilnih vrvi.
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3.6 Zagon stroja
3.6.1 Pred zagonom

Uporabljajte samo stroje, ki so redno vzdrževani.
Seznanite se z opremo, prikazovalnimi in upravljalnimi elementi in
načinom dela stroja kot tudi z delovnim območjem.
Nosite osebno zaščitno opremo (čelado, zaščitne čevlje in po
potrebi zaščitna očala in glušnike).
S seboj ne jemljite nobenih nepritrjenih predmetov oziroma le-te
pritrdite na stroju.
Pred zagonom preverite, ali:
n se ob stroju ali pred njim nahajajo osebe ali ovire,
n na stroju ni oljnih in vnetljivih materialov,
n so nameščene vse zaščitne naprave,
n je z vseh ročajev odstranjena mast, olja, gorivo, umazanija in

led.
Pred zagonom opravite vse predpisane vizualne preglede in kon-
trole delovanja.
Če pri pregledu odkrijete poškodbe ali druge pomanjkljivosti, stroja
ni dovoljeno uporabljati, dokler ga ne popravite.
Stroja ne zaganjajte s pokvarjenimi prikazovalnimi in upravljalnimi
elementi.

3.6.2 Zaščita pred iskrami
Zaščita pred iskrami je dodatna oprema.
Na nekaterih območjih uporaba motorja brez zaščite pred iskrami
ni dovoljena.
Preverite krajevno veljavne zakone in predpise.

3.6.3 Zagon motorja
Ne uporabljajte nikakršnih pomožnih sredstev za zagon, kot sta
npr. zagonski pilot ali eter.
Če so varnostne naprave poškodovane, manjkajo ali ne delujejo,
stroja ni dovoljeno zagnati.
Pred zagonom stroja in preden ga premaknete, pazite, da ni
nikogar na območju nevarnosti.
Stroj vključite samo z montiranim in spuščenim vodilnim ročajem.
Stroj s vključenim motorjem je treba vedno blokirati in nadzirati.
Ne vdihavati izpušnih plinov, ker vsebujejo strupene snovi, ki lahko
vodijo do zdravstvenih poškodb, izgube zavesti ali smrti.
Pri obratovanju v zaprtih ali delno zaprtih prostorih oz. jaških,
poskrbite za zadostno prezračevanje in odzračevanje.
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3.6.4 Obratovanje v jarkih

Velja samo za Nemčijo.

Vibracijski teptalnik oz. vibracijska plošča je bila preizkušena s
strani BG Bau (Nemčija) glede CO-emisij v 1,5 m širokem, 3 m glo-
bokem in 10 m dolgem jarku na prostem.
Ti preizkusi so pokazali, da so CO-emisije pod mejno vrednostjo na
delovnem mestu v skladu s TRGS 900 pri največji uporabi
4-krat po 15 minut na izmeno (8 ur).
Zaradi tega je treba paziti, da pri uporabi vibracijskega teptalnika
oz. vibracijske plošče v jarkih, globljih od ramen in z najmanjšo
širino pod 1,5 m, največjo globino nad 3 m ali najmanjšo dolžino
manj kot 10 m, poskrbite za zadostno odzračevanje in prezrače-
vanje.
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3.7 Delovno obratovanje
3.7.1 Osebe na območju nevarnosti

Pred vsakim začetkom dela, tudi po prekinitvi dela, preverite, ali se
na območju nevarnosti nahajajo osebe ali ovire.
Če je potrebno, dajte opozorilni signal. Takoj prekinite delo, če
osebe kljub opozorilu ne zapustijo področja nevarnosti.

3.7.2 Obratovanje
Stroj vodite samo z vodilnim ročajem.
Stroj vodite tako, da roke ne udarjajo ob trdne predmete.
Bodite pozorni na nenavadne šume in na razvijanje dima. Ugoto-
vite vzrok in poskrbite za odpravo poškodbe.
Vedno ohranjajte ustrezno razdaljo do robov jarkov, brežin in robov.
Opustite vsako vrsto dela, ki vpliva na stabilnost stroja.
Upoštevajte dnevne obremenitve zaradi tresljajev (zaščita na
delovnem mestu v skladu z 2002/44/ES).

3.7.3 Parkiranje stroja
Stroj odstavite in parkirajte na čimbolj vodoravni, ravni, trdni pod-
lagi.
Preden zapustite stroj:
n izključite motor;
n stroj zavarujte, da se ne more prevrniti;
n stroj zavarujte proti nepooblaščeni uporabi.
Ustavljene stroje, ki predstavljajo oviro, zavarujte z dobro vidnimi
označbami.
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3.8 Polnjenje goriva
Ne vdihujte hlapov goriva.
Gorivo polnite samo pri izključenem motorju.
Ne dolivajte v zaprtih prostorih.
Ne uporabljajte odprtega ognja, ne kadite!
Ne približujte virov vžiga in toplote.
Uvedite ukrepe proti statičnemu naelektrenju.
Ne razlivajte goriva. Gorivo, ki izteka, prestrezite, saj ne sme steči
v tla.
Razlito gorivo pobrišite. Pazite, da v gorivo ne zaideta umazanija in
voda.
Rezervoarji za gorivo, ki ne tesnijo, lahko povzročijo eksplozijo.
Pazite na dobro tesnjenje pokrova rezervoarja za gorivo, po potrebi
ga takoj zamenjajte.
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3.9 Vzdrževalna dela
3.9.1 Uvodne pripombe

Upoštevati je treba predpisane ukrepe za obratovanje, vzdrževanje
in servisiranje.
Vzdrževanje stroja lahko izvaja samo pooblaščeno in kvalificirano
osebje upravitelja.
Poskrbite, da se pri stroju ne zadržujejo nepooblaščene osebe.
Vzdrževalna dela se lahko načeloma izvajajo samo pri izključenem
motorju in pri izvlečeni vžigalni svečki.
Zagotovite, da se motor med vzdrževalnimi deli ne more nenadzo-
rovano zagnati.

3.9.2 Dela na motorju
Motorno olje izpuščajte pri obratovalni temperaturi - nevarnost ope-
klin!
Olje, ki je izteklo, pobrišite, iztekajoče olje prestrezite in ga odstra-
nite v skladu z varstvom okolja.
Pri delu na zračnem filtru v zračni kanal ne sme pasti nikakršna
umazanija.
Ne delajte na vroči izpušni cevi, ker obstaja nevarnost opeklin!
Rabljene filtre ter ostali material, ki je onesnažen z oljem, odložite v
posebno, za to posebej označeno posodo in jih/ga odstranite v
skladu z varstvom okolja.

3.9.3 Čistilna dela
Čistilnih del nikoli ne opravljajte pri tekočem motorju.
Pred začetkom čistilnih delov počakajte, da se motor ohladi.
Za čiščenje nikoli ne uporabljajte bencina ali drugih lahko vnetljivih
snovi.

3.9.4 Po vzdrževalnih delih
Ponovno montirajte vse zaščitne naprave.
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3.10 Popravilo
Pri pokvarjenem stroju namestite opozorilno ploščo.
Stroj ponovno zaženite šele, ko ga popravite.
Pri zamenjavi delov, bistvenih za varnost, je dovoljeno uporabljati
izključno originalne nadomestne dele.
Popravila lahko izvajajo samo strokovnjaki/pooblaščene osebe.
Pri varilnih delih na strojih rezervoar za gorivo pokrijte z izolirnim
materialom.
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3.11 Označevanje
Nalepke in table ohranjajte v popolnem in čitljivem stanju in jih
obvezno upoštevajte.
Poškodovane in nečitljive nalepke ali znake takoj zamenjajte.

GASOLINE
BENZIN

GASOLINE
BENZIN

GASOLINE
BENZIN

GASOLINE
BENZIN

GASOLINE
BENZIN

GASOLINE
BENZIN

GASOLINE
BENZIN

GASOLINE
BENZIN

START

OPERATION

STOP

MIN

1  3

MIN

1-2 MINUTEN

STOP

MAX

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

1

2

Gasoline/Benzin

Water

Made by

Designation Type

Nominal Power Operating Mass Year of Construction

Serial-No.

Patent Protection

Made in Germany

B-924-0014

Slika 6
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Opozorilna tabla - upoštevajte navodila za uporabo

Znak za zapoved - nosite glušnike

Tabla z napotkom - dvižne točke

Tabla z napotkom - privezna točka

Slika 7

Slika 8

Slika 9

Slika 10
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Tabla z napotkom - zagotovljen nivo moči hrupa

Tabla z napotkom za polnilno odprtino za bencin

Tabla z napotkom za polnilno odprtino za vodo

Slika 11

B-DEC-0216

Gasoline/Benzin

Slika 12

B-DEC-0218

Water

Slika 13
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Tabla s kratkimi navodili

Slika 14
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Vzdrževalna tabla

Tipska ploščica stroja (primer)

Slika 15

Made by

Designation Type

Nominal Power Operating Mass Year of Construction

Serial-No.

Made in Germany
Ammerländer Str. 93
D-26203 Wardenburg

1

2

B-924-0002

Slika 16
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4 Prikazovalni in upravljalni elementi
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4.1 Motor
4.1.1 Pregled

Slika 17

1 Zagonsko stikalo
2 Ročica za nastavljanje števila vrtljajev
3 Zložljiva ročica zaganjača
4 Reverzijski zaganjač
5 Pipica za gorivo

4.1.2 Zagonsko stikalo

Položaj "OFF" Vžig izključen

Položaj "ON" Vžig vključen

Slika 18
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4.1.3 Ročica za nastavljanje števila vrtljajev

Položaj "MIN" Vrtljaji prostega teka

Položaj "MAX" Najv. število vrtljajev

4.1.4 Zložljiva ročica zaganjača

Položaj "levo" Zaprta zagonska loputa

Položaj "desno" Odprta zagonska loputa

4.1.5 Reverzijski zaganjač

Slika 19

Slika 20

Slika 21
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4.1.6 Pipica za gorivo

Položaj "levo" Zaprta pipa za gorivo

Položaj "desno" Odprta pipa za gorivo

Slika 22
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4.2 Naprava za škropljenje z vodo
1 Vrtljivi gumb za škropljenje vode
2 Prikaz nivoja vode

4.2.1 Vrtljivi gumb za škropljenje vode

Položaj "0" Sistem za škropljenje izključen

Zavrtite v nasprotni
smeri urinega kazalca

Sistem za škropljenje vključen
Brezstopenjska nastavitev količine
škropljenja do položaja "MAX"

1

2

B-230-0114

Slika 23

Slika 24
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4.3 Posoda za vodo naprave za škropljenje z vodo Kompakt
1 Zaporna pipa naprave za škropljenje z vodo

4.3.1 Zaporna pipa naprave za škropljenje z vodo

Položaj "0" Sistem za škropljenje izključen

Zavrtite v nasprotni
smeri urinega kazalca

Sistem za škropljenje vključen
Brezstopenjska nastavitev količine
škropljenja do položaja "MAX"

1
B-230-0115

Slika 25

Slika 26
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4.4 Transportna kolesa

1

2

B-230-0023

Slika 27

1 Zapah vodilnega ročaja
2 Zapah transportnih koles
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5 Pregledi pred zagonom

Pregledi pred zagonom
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5.1 Varnostni napotki
Če pri naslednjih pregledih odkrijete poškodbe ali druge pomanjklji-
vosti, stroja ni dovoljeno uporabljati, dokler ga ne popravite.
Stroja ne zaganjajte s pokvarjenimi prikazovalnimi in upravljalnimi
elementi.
Varnostnih naprav ni dovoljeno odstraniti ali izklopiti.
Ne spreminjati fiksno določenih nastavitvenih vrednosti.

OPOZORILO!
Zdravstvena nevarnost zaradi obratovalnih
snovi!
– Upoštevajte varnostne in okoljske predpise za

ravnanje z obratovalnimi snovmi Ä Poglavje
3.4 »Ravnanje z obratovalnimi snovmi«
na strani 25.

OPOZORILO!
Nevarnost poškodb zaradi vrtečih se delov!
– Pri delih na stroju zagotovite, da motorja ni

mogoče zagnati.

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.
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5.2 Vizualni pregled in kontrole delovanja
1. Preverite stanje in tesnjenje posod in vodov za gorivo.
2. Preverite pritrditev vijačnih povezav.
3. Preverite stroj, ali je umazan in poškodovan.
4. Preverite onesnaženost območja za vsesavanje zraka.
5. Preverite obrabljenost zagonske vrvi.
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5.3 Preverite stanje motornega olja.

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– Uporabljajte samo olje odobrene specifikacije
Ä Poglavje 8.2.1 »Motorno olje« na strani 75.

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice

1. Očistite okolico merilne palice za olje (1).
2. Merilno palico odvijte in obrišite s čisto krpo, ki ne pušča

vlaken.
3. Merilno palico za olje vstavite v nastavek za dolivanje olja, ne

da bi jo privili. Nato jo znova izvlecite in preverite nivo olja.

ð Stanje olja mora biti med oznakama "MIN" in "MAX".

4.
NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– Ne nalijte preveč motornega olja.

Če je nivo olja nižji, olje dolijte do oznake "MAX".
5. Privijte merilno palico za olje.

Slika 28
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5.4 Pregled zaloge goriva, dolivanje goriva

NEVARNOST!
Življenjska nevarnost zaradi eksplozije meša-
nice plina in zraka!
– Ne dovolite, da bencin pride na vroče dele.
– Kaditi in odprti ogenj sta prepovedana.
– Ne približevati virov toplote, isker in drugih

virov vžiga.
– Ne razliti bencina.

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– Nenehno nadzirajte postopek dolivanja goriva.
– Zamazano gorivo lahko povzroči izpad ali

poškodbe motorja. Če je potrebno, polnite
gorivo skozi sitasti filter.

– Uporabljajte samo gorivo odobrene specifika-
cije Ä Poglavje 8.2.2 »Gorivo« na strani 75.

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Očistite okolico odprtine za polnjenje.
3. Snemite pokrov in skozi kontrolno okence preverite nivo

napolnjenosti.
4. Po potrebi gorivo nalijte skozi lijak s sitastim filtrom.
5. Zaprite pokrov.

Slika 29
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5.5 Preverjanje gumijastega blažilnika
1. Preverite pritrditev in razpoke obeh gumijastih blažilnikov na

vsaki strani.

ð Poškodovane gumijaste blažilnike takoj zamenjajte.

Slika 30
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5.6 Preverjanje zaloge vode, dolivanje

NAPOTEK!
Sestavni deli se lahko zaradi zmrzali poškodu-
jejo!
– Pri nevarnosti zmrzali sistem za škropljenje

povsem izpraznite.
– Alternativno sistem za pršenje vode napolnite z

mešanico proti zamrzovanju.

OKOLJE!
Mešanica proti zamrzovanju je okolju nevarna
snov!
Po obdobju zamrzovanja iztočite mešanico proti
zamrzovanju, jo prestrezite in odstranite na okolju
prijazen način.

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice

1. Očistite okolico odprtine za polnjenje.
2. Snemite pokrov in preverite zalogo vode v rezervoarju.

NAPOTEK!
Umazana voda lahko zamaši izvrtine!
– Dolivajte le čisto vodo.

3. Po potrebi dolijte čisto vodo.
4. Zaprite pokrov.

Rezervoar za vodo lahko tudi snamete in ga za napolnjenje trans-
portirajte.
1. Izvlecite vzmetni vtič (1).
2. Izvlecite sornik (2) in snemite rezervoar za vodo.
3. Sornik znova potisnite skozi vodila na rezervoarju za vodo in

ga zavarujte z vzmetnim vtičem.

ð Rezervoar z vodo lahko sedaj prenašate na sorniku.

Water

B-230-0116

Slika 31
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1

B-230-0068

Slika 32
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5.7 Preverjanje zaloge vode in dolivanje (posoda za vodo Kompakt)

NAPOTEK!
Sestavni deli se lahko zaradi zmrzali poškodu-
jejo!
– Pri nevarnosti zmrzali sistem za škropljenje

povsem izpraznite.
– Alternativno sistem za pršenje vode napolnite z

mešanico proti zamrzovanju.

OKOLJE!
Mešanica proti zamrzovanju je okolju nevarna
snov!
Po obdobju zamrzovanja iztočite mešanico proti
zamrzovanju, jo prestrezite in odstranite na okolju
prijazen način.

1. Očistite okolico odprtine za polnjenje.
2. Snemite pokrov (1) in preverite zalogo vode v rezervoarju.

NAPOTEK!
Umazana voda lahko zamaši izvrtine!
– Dolivajte le čisto vodo.

3. Po potrebi dolijte čisto vodo.
4. Zaprite pokrov.

Rezervoar za vodo lahko tudi snamete in ga za napolnjenje trans-
portirajte.
1. Zaprite zaporno pipo (1).
2. Snemite gibko cev (2) z zaporne pipe.
3. Rezervoar za vodo snemite navzgor.

1

Water

B-230-0117

Slika 33

1 2
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Slika 34
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6 Upravljanje

Upravljanje
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6.1 Namestitev vodilnega ročaja
Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka

n Varnostni čevlji
n Zaščitne rokavice

1. Vodilni ročaj razprite in vtaknite na držalo.
2. Vodilni ročaj na obeh straneh fiksirajte s preklopnim vtičem.

B-230-0064

Slika 35
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6.2 Zagon motorja
Izpušni plini vsebujejo strupene snovi, ki lahko vodijo do zdrav-
stvenih poškodb, izgube zavesti ali smrti.

OPOZORILO!
Nevarnost zastrupitve zaradi izpušnih plinov!
– Ne vdihavati izpušnih plinov.
– Pri obratovanju v zaprtih ali delno zaprtih pro-

storih oz. jaških, poskrbite za zadostno prezra-
čevanje in odzračevanje.

Sestavni deli so lahko med obratovanjem ali tik po njem zelo vroči.

OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi vročih delov!
– Uporabljajte osebno zaščitno opremo (zaščitne

rokavice, delovna zaščitna oblačila).
– Preprečite stik z vročimi deli.

OPOZORILO!
Izguba sluha zaradi visoke obremenitve s
hrupom!
– Nosite osebno zaščitno opremo (glušniki).

Stroj vključite samo z montiranim in spuščenim vodilnim ročajem.
Zaščitna oprema: n Zaščita za sluh

n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice
n Varnostni čevlji

Motor se pri premajhnem nivoju motornega olja ne
zažene.

1. Preklopite vodilni ročaj na delovni položaj.
2. Pazite na to, da se na področju nevarnosti ne nahajajo

nobene osebe.

Upravljanje – Zagon motorja
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3. Povsem odprite ventil za gorivo.

4.
Loputo zagnjalnika zapirajte samo, ko je
motor hladen.

Pri toplem motorju ali toplih zunanjih tempe-
raturah mora loputa zaganjalnika ostati
odprta, da se motor ne zaduši.

Zaprite loputo zaganjalnika.

5. Ročico za nastavitev števila vrtljajev prestavite na "MIN".

6. Zagonsko stikalo preklopite na položaj "ON" (VKLOP).

Slika 36

Slika 37

Slika 38

Slika 39
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7. Vrv z zagonskim ročajem povlecite tako daleč, da boste
občutili upor.

8. Zagonski ročaj vodite nazaj na izhodiščni položaj.

9.
POZOR!
Nevarnost poškodb zaradi nenadzorova-
nega premika stroja!
– Vklopljen stroj nenehno držite.
– Vklopljen stroj nenehno nadzirajte.

NAPOTEK!
Zagonska vrv se lahko pretrga!
– Zagonske vrvi ne vlecite do prislona.

Vrv z zagonskim ročajem povlecite hitro in močno.
10. Zagonski ročaj z roko prestavite nazaj v izhodiščni položaj.
11. Če se motor ob prvem poskusu zagona ne zažene, postopek

ponovite.
12. Loputo zaganjalnika pri vključenem motorju postopoma odpi-

rajte.
13. Motor naj se v prostem teku segreva približno 1 do 2 minuti.

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– Pred začetkom dela naj se motor kratek

čas ogreva. Motorja ne takoj začeti upo-
rabljati pri polni obremenitvi.

14. V primeru, da se motor po pribl. 3 do 5 sekundah ponovno
zaustavi:
n Ponovno zaprite loputo zaganjalnika.
n Ponovite zagonski postopek.

Slika 40

Slika 41

Slika 42
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Če reverzijski zaganjalnik pri zaprti loputi zaganjal-
nika pogosto krat aktivirate, bo motor vsesal
preveč goriva in se ne bo zagnal Ä Poglavje 9.3
»Ukrep pri zadušenem motorju« na strani 107.

Upravljanje – Zagon motorja
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6.3 Delovno obratovanje
Stroj vodite samo z vodilnim ročajem.
Stroj vodite tako, da roke ne udarjajo ob trdne predmete.
Stopal ne približajte tresoči se osnovni plošči.

POZOR!
Nevarnost poškodb zaradi nenadzorovanega
premika stroja!
– Vklopljen stroj nenehno držite.
– Vklopljen stroj nenehno nadzirajte.

Sestavni deli so lahko med obratovanjem ali tik po njem zelo vroči.

OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi vročih delov!
– Uporabljajte osebno zaščitno opremo (zaščitne

rokavice, delovna zaščitna oblačila).
– Preprečite stik z vročimi deli.

OPOZORILO!
Izguba sluha zaradi visoke obremenitve s
hrupom!
– Nosite osebno zaščitno opremo (glušniki).

Zaščitna oprema: n Zaščita za sluh
n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice
n Varnostni čevlji

1. Pazite na to, da se na področju nevarnosti ne nahajajo
nobene osebe.

2.
NAPOTEK!
Centrifugalna sklopka se lahko poško-
duje!
– Stroj upravljajte samo, ko je ročica za

nastavitev števila vrtljajev na položaju
"MAX".

Ročico za nastavitev števila vrtljajev preklopite v položaj
"MAX".

ð Stroj bo vibriral naprej.Slika 43
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3. Stroj vodite za vodilni ročaj.

4. Pri kratkih delovnih premorih vedno ročico za nastavljanje
števila vrtljajev vrnite na položaj "MIN" (prosti tek).

ð Vibriranje se izključi.

Slika 44

Slika 45
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6.4 Vklop/izklop sistema za škropljenje
1. Sistem za škropljenje vključite oz. izključite z vrtljivim

gumbom:

Položaj "0" Sistem za škropljenje izključen

Zavrtite v nasprotni
smeri urinega
kazalca

Sistem za škropljenje vključen
Brezstopenjska nastavitev količine
škropljenja do položaja "MAX"

Slika 46
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6.5 Vklop/izklop sistema za škropljenje Kompakt
1. Sistem za škropljenje vključite oz. izključite z zapornim ven-

tilom:

Položaj "0" Sistem za škropljenje izključen

Zavrtite v nasprotni
smeri urinega
kazalca

Sistem za škropljenje vključen
Brezstopenjska nastavitev količine
škropljenja do položaja "MAX"

Slika 47
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6.6 Varna zaustavitev stroja
Sestavni deli so lahko med obratovanjem ali tik po njem zelo vroči.

OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi vročih delov!
– Uporabljajte osebno zaščitno opremo (zaščitne

rokavice, delovna zaščitna oblačila).
– Preprečite stik z vročimi deli.

Zaščitna oprema: n Zaščita za sluh
n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice
n Varnostni čevlji

1. Stroj ustavite na vodoravni in trdni podlagi.
2. Ročico za prestavitev števila vrtljajev preklopite v položaj

"MIN" (prosti tek).

3.
NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– Motorje ne izklopite nenadoma iz pol-

nega delovanja, temveč ga pustite, da še
prib. dve minuti dela v praznem teku.

Zagonsko stikalo preklopite na položaj "OFF" (IZKLOP).

ð Motor se bo zaustavil.

Slika 48

Slika 49
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4. Povsem zaprite ventil za gorivo.
5. stroj zavarujte proti nepooblaščeni uporabi.

Slika 50
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7 Nakladanje/transport stroja

Nakladanje/transport stroja
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7.1 Nakladanje stroja
Tovor lahko priveže in dviga samo strokovnjak / usposobljena
oseba.
Poškodovanih ali funkcionalno omejenih privezovalnih točk ne upo-
rabljajte.
Za nakladanje uporabljajte samo dvigala in privezovalna sredstva z
zadostno nosilnostjo. Najmanjša nosilnost dvigala: glejte obrato-
valno težo Ä Poglavje 2 »Tehnični podatki« na strani 11.
Vedno uporabljajte primerna privezovalna sredstva na privezo-
valnih točkah.
Privezovalna sredstva uporabljajte samo v predpisani smeri obre-
menitve.
Deli stroja ne smejo poškodovati priveznih sredstev.
Pri dviganju pazite, da se tovor ne začne nenadzorovano premi-
kati. Po potrebi tovor zadržite s pomočjo vodilnih vrvi.
Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka

n Čelada
n Varnostni čevlji
n Zaščitne rokavice

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte, da se motor ohladi.
3. Vodilni ročaj preklopite naprej.
4. Dvigalo vpnite v predvidena dvigalna ušesca.
5.

NEVARNOST!
Smrtna nevarnost zaradi visečega tovora!
– Nikoli ne stopajte pod lebdeča bremena

in se ne zadržujte pod njimi.

Stroj previdno dvignite in odložite na predvideno mesto.

6. Stroj držite na ročajih ali zankah (1) in ga povlecite na ravno
površino.

B-230-0069

Slika 51

1

B-230-0070
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7.2 Privezovanje stroja na transportno vozilo
Poškodovanih ali funkcionalno omejenih privezovalnih točk ne upo-
rabljajte.
Vedno uporabljajte primerna privezovalna sredstva na privezo-
valnih točkah.
Privezovalna sredstva uporabljajte samo v predpisani smeri obre-
menitve.
Deli stroja ne smejo poškodovati priveznih sredstev.
Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka

n Varnostni čevlji
n Zaščitne rokavice

1. Privezovalna sredstva privežite na označene privezovalne
točke.

2. Stroj varno privežite na transportno vozilo, kot je prikazano.
3. Vodilni ročaj zavarujte s primernimi sredstvi, da se ne more

nehote preklopiti.

B-230-0071

Slika 53

B-230-0092
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Nakladanje/transport stroja – Privezovanje stroja na transportno vozilo
 

DFP6 71



7.3 Transportna kolesa
1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-

vitev stroja« na strani 67.
2. S fiksirnim vijakom (1) fiksirajte vodilni ročaj.

3. Fiksni vijak (2) odpahnite in transportna kolesa preklopite
navzdol.

4. Stroj z vodilnim ročajem potisnite navzgor in transportna
kolesa zložite pod osnovno ploščo.

ð Sedaj lahko sedaj premaknete.

1

B-230-0027

Slika 55

2
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Slika 56
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8 Vzdrževanje

Vzdrževanje
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8.1 Opombe in varnostni napotki

NEVARNOST!
Življenjska nevarnost zaradi nevarnih strojev!
– Vzdrževanje stroja lahko izvaja samo poobla-

ščeno in kvalificirano osebje.
– Pri vzdrževalnih delih upoštevajte varnostna

določila Ä Poglavje 3.9 »Vzdrževalna dela«
na strani 34.

OPOZORILO!
Zdravstvena nevarnost zaradi obratovalnih
snovi!
– Upoštevajte varnostne in okoljske predpise za

ravnanje z obratovalnimi snovmi Ä Poglavje
3.4 »Ravnanje z obratovalnimi snovmi«
na strani 25.

Nosite osebno zaščitno opremo.
Ne dotikajte se vročih delov.
Stroj odstavite in parkirajte na vodoravni, ravni, trdni podlagi.
Vzdrževalna dela se lahko načeloma izvajajo samo pri izključenem
motorju in pri izvlečeni vžigalni svečki.
Zagotovite, da se motor med vzdrževalnimi deli ne more nenadzo-
rovano zagnati.
Pred vsemi vzdrževalnimi deli stroj in motor temeljito očistite.
V motornem prostoru ne odlagajte nobenih predmetov, ki bi lahko
povzročili škodo in jih ne puščajte v ali na stroju.
Obratovalne snovi, filtre, tesnilne elemente in čistilne krpe po
izvedbi vzdrževalnih del odstranite na okolju prijazen način.
Po koncu vzdrževalnih del ponovno namestite vse zaščitne
naprave.

Vzdrževanje – Opombe in varnostni napotki
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8.2 Pogonska sredstva
8.2.1 Motorno olje
8.2.1.1 Kakovost olja

Dopustne so naslednje specifikacije motornega olja:
n Motorna olja za štiritaktne motorje v skladu z API-klasifikacijo

SJ ali višjo
Preprečite mešanje motornih olj.

8.2.1.2 Viskoznost olja

Ker motorno olje menja svojo viskoznost (židkost) odvisno od tem-
perature, je pri izbiri razreda viskoznosti (SAE-razred) merodajna
temperatura v okolici na mestu obratovanja motorja.
Navedbe temperatur razreda SAE se vedno nanašajo na sveža
olja. Med vožnjo se motorno olje zaradi ostankov saj in goriva
stara. Zaradi tega se predvsem pri nizkih zunanjih temperaturah
znatno poslabšajo lastnosti motornega olja.
SAE 10W-30 se priporoča za splošno uporabo.
Alternativno lahko uporabite 15W-40 (razen pri nizkih tempera-
turah).

8.2.1.3 Časovni intervali za menjavo olja

Časovni interval za menjavo olja: polletno ali vsakih 100 delovnih
ur.

8.2.2 Gorivo
8.2.2.1 Kakovost goriva

Uporabljajte neosvinčen bencin z oktanskim številom 91 ali višjim
(oz. oktanskim številom 86 ali višjim).
Uporabljate samo neosvinčen bencin z največ 10 prostorninskimi
odstotki etanola (E10) ali največ 5 prostorninskimi odstotki meta-
nola.
Metanol mora vsebovati tudi kosolvente in preprečevalce korozije.
Ne uporabljati goriva z višjo vsebnostjo etanola ali metanola.
Uporaba goriva z višjo vsebnostjo etanola ali metanola vodi do
težav pri zagonu in/ali delovanju oz. okvare sistema za gorivo.

Slika 58
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8.2.2.2 Stabilizator goriva

Če stroj uporabljate samo občasno (t. j. stroj miruje več kot 4
tedne), neposredno po nakupu svežemu gorivu primešajte stabili-
zator goriva v pravem razmerju.
Stabilizator goriva ima omejeno trajnost.
Upoštevajte navodila proizvajalca za pravilno razmerje mešanice in
trajnost.
Staro gorivo se s primešanjem stabilizatorja goriva ne obnovi.

8.2.3 Olje za ohišje vzbujalne gredi
Uporabljajte samo motorna olja v skladu z naslednjimi specifikaci-
jami:
n API CI-4 ali boljše
Preprečite mešanje motornih olj.

NAPOTEK!
Sestavni deli se lahko pokvarijo.
– Za ohišje vzbujalne gredi ne uporabljati

motornih olj z malo pepela.
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8.3 Tabela pogonskih sredstev
Sklop Gorivo Številka nado-

mestnega dela
Količina pol-

njenja

Poleti Pozimi Upoštevajte
oznako pol-

njenja!

Motorno olje SAE 10W-30
Specifikacija: Ä Poglavje 8.2.1 »Motorno

olje« na strani 75

 0,6 l
(0.16 gal us)

SAE 30  

Gorivo Bencin (neosvinčen)
Specifikacija: Ä Poglavje 8.2.2 »Gorivo«

na strani 75

 2,0 l
(0.5 gal us)

Stabilizator goriva
Specifikacija: Ä Poglavje 8.2.2.2 »Stabilizator

goriva« na strani 76

 po potrebi

Ohišje vzbujevalne
gredi

SAE 10W-40
Specifikacija: Ä Poglavje 8.2.3 »Olje za

ohišje vzbujalne gredi« na strani 76

Sestavni deli se lahko pokvarijo! Za ohišje
vzbujalne gredi ne uporabljati motornih olj z

malo pepela.

 0,15 l
(0.04 gal us)

SAE 15W-40

SAE 10W-30

Vodni rezervoar Voda mešanica sredstva
proti zmrzovanju

 13,5 l
(3.6 gal us)

Posoda za vodo Kom-
pakt

Voda mešanica sredstva
proti zmrzovanju

 6,0 l
(1.6 gal us)
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8.4 Navodilo za začetno obratovanje
8.4.1 Splošno

Pri zagonu novih strojev oziroma pri generalno obnovljenih moto-
rjih se morajo izvesti naslednja vzdrževalna dela:

8.4.2 Po 25 obratovalnih urah
1. Zamenjajte motorno olje Ä Poglavje 8.7.1 »Menjava motor-

nega olja« na strani 83.
2. Preverjanje tesnjenja motorja in stroja.
3. Zategovanje pritrjevalnih vijakov za zračni ventil, izpušno cev

in za ostale dograjene dele.
4. Zategnite vijačne povezave na stroju.
5. Preverite klinasti jermen Ä Poglavje 8.9.5 »Vzdrževanje kli-

nastega jermena« na strani 98.
6. Preverite nivo olja v ohišju vzbujevalne gredi.

Vzdrževanje – Navodilo za začetno obratovanje
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8.5 Tabela vzdrževanja
Št. Vzdrževalno delo Stran

 Tedensko

 8.6.1  Preverjanje, čiščenje zračnega filtra  80

 Polletno

 8.7.1  Menjava motornega olja  83

 Letno

 8.8.1  Zamenjajte vžigalno svečko  84

 8.8.2  Pregled in nastavitev zračnosti ventilov  84

 8.8.3  Čiščenje talnega filtra in sita za gorivo  86

 8.8.4  Zamenjava klinastega jermena  89

 8.8.5  Zamenjajte vrv zaganjalnika  91

 8.8.6  Menjava ohišja vzbujevalne gredi  92

 8.8.7  Zamenjajte zračni filter  93

 Po potrebi

 8.9.1  Čiščenje hladilnih reber in odprtin za hladilni zrak  95

 8.9.2  Čiščenje stroja  96

 8.9.3  Čiščenje sistema za škropljenje  97

 8.9.4  Čiščenje naprave za škropljenje vode Kompakt  97

 8.9.5  Vzdrževanje klinastega jermena  98

 8.9.6  Pregled, čiščenje vžigalne svečke  99

 8.9.7  Ukrepi pri daljšem mirovanju  100
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8.6 Tedensko
8.6.1 Preverjanje, čiščenje zračnega filtra

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– Motorja nikoli ne zaženite pri demontiranem

zračnem filtru.
– Zračni filter je mogoče po potrebi očistiti največ

šestkrat.
– V primeru, da je zračni filter umazan s sajami,

je čiščenje nesmiselno.
– Za čiščenje v nobenem primeru ne uporabljajte

bencina ali vročih tekočin.
– Po čiščenju je treba zračni filter z ročno sve-

tilko preveriti glede morebitnih poškodb.
– Poškodovanega zračnega filtra v nobenem pri-

meru ne uporabljajte dalje. V primeru dvoma
uporabite nov zračni filter.

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice
n Zaščitna očala

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte, da se motor ohladi.

3. Odvijte krilato matico (1) in snemite pokrov (2).
4. Očistite pokrov.
5. Odvijte krilato matico (3) in odstranite filtrirni vstavek (4).
6. Preverite gumijasto tesnilo (5) in ga po potrebi zamenjajte.

Gumijasto tesnilo se pogosto prilepi na filtrirni
vstavek.

Demontaža zračnega filtra

Slika 59

Vzdrževanje – Tedensko
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7. Ločite papirnati in penasti vstavek.

8.
POZOR!
Nevarnost poškodbe oči zaradi naokrog
letečih delcev!
– Nosite osebno zaščitno opremo (zaščitne

rokavice, delovna oblačila, zaščitna
očala).

Papirnati vložek (4) izpihajte s suhim stisnjenim zrakom (najv.
2 bar (29 psi)) s premikanjem pištole v vložku od znotraj
navzven, dokler se ne preneha prašiti.

9. Pri premočni umazaniji zamenjajte papirnati vložek.
10. Penasti vložek (5) izperite v topli milnici, ga izperite in

poskrbite, da se temeljito posuši.
11. Penasti vložek napojite s čistim motornim oljem in izžemite

presežno olje.
12. Oba vstavka skrbno preglejte, ali sta naluknjana in raztrgana.
13. Pri poškodbah vstavka zamenjajte.
14. Penasti vstavek potegnite preko papirnatega.

Preverjanje, čiščenje zračnega filtra

Slika 60

Slika 61

Vzdrževanje – Tedensko
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NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– Pravilno vstavite filtrirni vstavek.

15. Namestite gumijasto tesnilo (5).
16. Filtrirni vstavek (4) pravilno vstavite in zategnite krilno matico

(3).
17. Privijte pokrov (2) s krilno matico (1).
18. Filtrirni vstavek (če ste ga zamenjali) odstranite okolju pri-

jazno.

Montaža zračnega filtra

Slika 62

Vzdrževanje – Tedensko
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8.7 Polletno
8.7.1 Menjava motornega olja

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– OIje menjavajte samo pri toplem motorju.
– Uporabljajte samo olje odobrene specifikacije
Ä Poglavje 8.2.1 »Motorno olje« na strani 75.

– Polnilna količina: Ä Poglavje 8.3 »Tabela
pogonskih sredstev« na strani 77

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2.
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi vročih delov!
– Uporabljajte osebno zaščitno opremo

(zaščitne rokavice, delovna zaščitna
oblačila).

– Preprečite stik z vročimi deli.

Očistite okolico merilne palice za olje (1) in izpustnega vijaka
(3).

3. Odvijte merilno palico za olje.
4. Odvijte izpustni vijak za olje in prestrezite iztekajoče staro

olje.
5. Očistite izpustni vijak za olje in ga ponovno privijte z novim

tesnilnim obročkom (2).
6. Olje dolijte do spodnjega roba polnilne odprtine.
7. Vstavite merilno palico za olje (1).
8. Po kratkem poskusnem teku preverite tesnjenje.
9. Preverite in po potrebi popravite stanje olja z merilno palico.
10. Olje odstranite v skladu z varstvom okolja.

Slika 63

Slika 64

Vzdrževanje – Polletno
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8.8 Letno
8.8.1 Zamenjajte vžigalno svečko

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– Nikoli ne uporabljajte svečke z napačno

toplotno vrednostjo.

Priporočene vžigalne svečke:

NGK BPR6ES

DENSO W20EPR-U

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice

Posebno orodje: n 13/16-palčni ključ za vžigalno svečko

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte najmanj 15 minut, da se motor ohladi.
3. Očistite okolico vžigalne svečke.
4. Vžigalno svečko odvijte s 13/16-palčnim ključem za vžigalno

svečko.
5. Z merilom preverite razmik elektrod nove vžigalne svečke in

ga po potrebi nastavite.

ð Referenčna vrednost: 0,7 - 0,8 mm (0.028 - 0.032 in)

6. Novo vžigalno svečko previdno privijte z roko.
7. Po namestitvi tesnilne površine s ključem za vžigalne svečke

novo vžigalno svečko privijte za dodatno 1/2-obrata.

8.8.2 Pregled in nastavitev zračnosti ventilov

Vzdrževalna dela izvedite najpozneje po 250 obra-
tovalnih urah

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
Priporočamo, da to delo opravlja samo izšolano
osebje oziroma naša servisna služba.
– Pred preverjanjem zračnosti ventilov počakajte,

da se motor ohladi.

Slika 65

Vzdrževanje – Letno
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Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte, da se motor ohladi na 20 °C (68 °F).
3. Odvijte pritrdilne vijake (1).
4. Snemite pokrov ventilov (2) s tesnilom (3).

5. Bat postavite na zgornjo mrtvo točko zgoščevalnega takta.
V ta namen izravnalno oznako (2) plošče zaganjalnika porav-
najte z zgornjo odprtino (1).

Zračnost ventilov:

Vstopni ventil (IN) 0,15 mm (0,006 in)

Izpustni ventil (EX) 0,20 mm (0,008 in)

1. Z merilom izmerite zračnost ventila med prevesno ročico (2)
in steblom ventila (1) na obeh ventilih in po potrebi nastavite
zračnost.

Pripravljalna dela

Slika 66

Slika 67

Pregled zračnosti ventilov

Slika 68

Vzdrževanje – Letno
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1. Šesterorobno matico (1) na prevesni ročici trdno držite in
popustite protimatico (2).

2. Šesterorobno matico uravnavajte tako, da bo pri priviti proti-
matici mogoče merilo povleči skozi z občutnim uporom.

1. Namestite pokrov ventilov (2) z novim tesnilom (3).
2. Enakomerno privijte pritrdilne vijake (1).

8.8.3 Čiščenje talnega filtra in sita za gorivo

NEVARNOST!
Življenjska nevarnost zaradi eksplozije meša-
nice plina in zraka!
– Ne dovolite, da bencin pride na vroče dele.
– Kaditi in odprti ogenj sta prepovedana.
– Ne približevati virov toplote, isker in drugih

virov vžiga.
– Ne razliti bencina.

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte, da se motor ohladi.

Nastavitev zračnosti ventilov

Slika 69

Zaključna dela

Slika 70

Vzdrževanje – Letno
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3. Zaprite ventil za gorivo.

4. Demontirajte filtrirno posodo (3), okroglo tesnilo (2) in filter
(1).

5. Filtrirno posodo in filter očistite z nevnetljivim raztopilom in ju
nato temeljito osušite.

6. Odprite ventil za gorivo in prestrezite iztekajoče gorivo.
7. Zaprite ventil za gorivo.

Slika 71

Slika 72

A Pogled od spodaj: Poravnanost
filtra pri vgradnji

Slika 73

Vzdrževanje – Letno
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8. Preglejte okroglo tesnilo (2), ali je poškodovano. Po potrebi
ga zamenjajte.

9. Montirajte filter (1).
Upoštevajte poravnanost (A) filtra na ohišju.

10. Montirajte filtrirno posodo (3) z okroglim tesnilom.

11. Odvijte šesterorobne matice (2) in inbus vijak (1) in snemite
rezervoar za gorivo.

12. Popustite cevno objemko (1) in snemite gibko cev za gorivo.
13. Odvijte sito za gorivo (3) s tesnilom (2).
14. Očistite sito za gorivo, preverite stanje mreže sita in ga po

potrebi zamenjajte.
15. Sito za gorivo z novim tesnilom čvrsto privijte.
16. Montirajte gibko cev za gorivo s cevno objemko.

17. Montirajte rezervoar za gorivo s šesterorobnimi maticami (2)
in inbus vijakom (1).

18. Preverite tesnjenje sistema za gorivo.
19. Gorivo in obnovljene dele odstranite na okolju prijazen način.

Slika 74

A Pogled od spodaj: Poravnanost
filtra pri vgradnji

Slika 75

Slika 76

Slika 77
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8.8.4 Zamenjava klinastega jermena
Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka

n Varnostni čevlji
n Zaščitne rokavice

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte, da se motor ohladi.
3. Popustite pritrdilne vijake (2) in demontirajte zaščito klina-

stega jermena (1).

4. Rahlo odvijte pritrdilne vijake (1) na obeh straneh.
5. Nosilec motorja povlecite naprej, snemite klinasti jermen in

ga zamenjajte.

6. Namestite nov klinasti jermen in nosilec motorja povlecite
nazaj.

7. Privijte pritrdilne vijake (1) na obeh straneh.

2

1

B-230-0072

Slika 78

1
B-230-0029

Slika 79

1
B-230-0030

Slika 80

Vzdrževanje – Letno
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8. Preverite napetost klinastega jermena in ga po potrebi ga
naknadno napnite.

ð Mera pretiska: 5 - 10 mm (0.2 - 0.4 in).

9. Zaščito klinastega jermena (1) montirajte s pritrdilnimi vijaki
(2).

10. Po 25 delovnih urah znova preverite napetost klinastega jer-
mena in ga po potrebi napnite.

8.8.4.1 Preverjanje frekvence osnovne plošče

Stopal in dlani ne približajte tresoči se osnovni plošči.

POZOR!
Nevarnost poškodb zaradi nenadzorovanega
premika stroja!
– Vklopljen stroj nenehno držite.
– Vklopljen stroj nenehno nadzirajte.

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščita za sluh
n Varnostni čevlji

Posebno orodje: n Sirometer

1. Stroj postavite na gumijasto podlogo.
2. Zaženite motor Ä Poglavje 6.2 »Zagon motorja«

na strani 59.
3. Stroj pustite eno minuto delovati pri največjem številu

vrtljajev.
4. Frekvenco osnovne plošče preverite s primernim merilnikom

(npr. sirometer).

ð Referenčna vrednost: Ä Poglavje 2 »Tehnični podatki«
na strani 11

5. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

Slika 81

2

1

B-230-0072

Slika 82

Vzdrževanje – Letno
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6. Pri napačni frekvenci:
n Preverite število vrtljajev motorja.
n Preverite klinasti jermen.
n Po potrebi stopite v stik z našo službo za stranke.

8.8.5 Zamenjajte vrv zaganjalnika
Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka

n Zaščitne rokavice

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte, da se motor ohladi.
3. Demontirajte reverzijski zaganjalnik.

4. Vrv zaganjalnika s ročajem zaganjalnika povsem izvlecite.

5. Če je vrv zaganjalnika raztrgana ali je tuljava navita nazaj:
n Tuljavo (2) pred montažo vrvi zavrtite za 5 obratov v

nasprotni smeri urinega kazalca in izravnajte odprtine za
vrvi na tuljavi in ohišju (5) (A).

Slika 83

Slika 84

Slika 85

Vzdrževanje – Letno
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6. Tuljavo zavarujte, da se ne more odviti. Pri tem tuljavo (2) in
ohišje (5) fiksirajte s kabelsko vezico (1).

7. Odvežite vozel vrvi zaganjalnika na obeh koncih in odstranite
staro vrv zaganjalnika.

8. Napeljite novo vrv zaganjalnika (3) in jo na obeh koncih fiksi-
rajte z ustreznimi vozli.

9.
POZOR!
Nevarnost poškodb zaradi udarca vrvi
zaganjalnika ob dele telesa!
– Zagonski ročaj počasi izpuščajte.

Odstranite fiksiranje tuljave in ročaj zaganjalnika počasi
usmerite nazaj v izhodiščni položaj.

10. Povlecite za ročaj zaganjalnika in preverite delovanje in
nemoteno vrtenje reverzijskega zaganjalnika.

11. Montirajte reverzijski zaganjalnik.

8.8.6 Menjava ohišja vzbujevalne gredi

NAPOTEK!
Sestavni deli se lahko pokvarijo!
– Uporabljajte samo olje odobrene specifikacije
Ä Poglavje 8.3 »Tabela pogonskih sredstev«
na strani 77.

Slika 86

Slika 87

Slika 88
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Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Varnostni čevlji
n Zaščitne rokavice

1. Stroj postavite na ravno podlago.
2. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-

vitev stroja« na strani 67.
3. Stroj nekoliko nagnite v smeri odprtine za puščanje olja in ga

varno podprite.
4. Odvijte zaporni vijak (1) in prestrezite iztekajoče olje.

5. Stroj postavite ravno.

NAPOTEK!
Sestavni deli se lahko pokvarijo!
Za ohišje vzbujalne gredi ne uporabljati motornih
olj z malo pepela.

6. Olje dolijte do spodnjega roba polnilne odprtine.
7. Privijte zaporni vijak (1).
8. Olje odstranite v skladu z varstvom okolja.

8.8.7 Zamenjajte zračni filter

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– Motorja nikoli ne zaženite pri demontiranem

zračnem filtru.

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Varnostni čevlji
n Zaščitne rokavice

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte, da se motor ohladi.

B-834-0041

1

Slika 89

B-834-0031

1

Slika 90
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3. Odvijte krilato matico (1) in snemite pokrov (2).
4. Očistite pokrov.
5. Odvijte krilato matico (3) in odstranite filtrirni vstavek (4).
6. Preverite gumijasto tesnilo (5) in ga po potrebi zamenjajte.

Gumijasto tesnilo se pogosto prilepi na filtrirni
vstavek.

7. Zamenjajte filtrirni vstavek, sestavljen iz papirnatega vstavka
in penastega vstavka.

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– Pravilno vstavite filtrirni vstavek.

8. Namestite gumijasto tesnilo (5).
9. Filtrirni vstavek (4) pravilno vstavite in zategnite krilno matico

(3).
10. Privijte pokrov (2) s krilno matico (1).
11. Filtrirni vstavek odstranite na okolju prijazen način.

Slika 91

Slika 92

Slika 93
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8.9 Po potrebi
8.9.1 Čiščenje hladilnih reber in odprtin za hladilni zrak

Onesnaženost hladilnih reber in odprtin za hladilni
zrak je močno odvisna od pogojev uporabe stroja
in jih je treba po potrebi čistiti dnevno.

NAPOTEK!
Nevarnost okvare motorja zaradi slabšega hla-
jenja!
– Iztekanje olja in goriva na območju hladilnega

ventilatorja vedno takoj odpravite in nato oči-
stite hladilna rebra.

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice
n Zaščitna očala

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte, da se motor ohladi.
3. Na vseh hladilnih rebrih in odprtinah za vsesavanje hladil-

nega zraka odstranite suho umazanijo s primerno ščetko.
4.

POZOR!
Nevarnost poškodbe oči zaradi naokrog
letečih delcev!
– Nosite osebno zaščitno opremo (zaščitne

rokavice, delovna oblačila, zaščitna
očala).

Hladilna rebra in odprtine za hladilni zrak izpihajte s stis-
njenim zrakom.

Če je motor zamazan z oljem, uporabite sredstvo za hladno čiš-
čenje.

Slika 94
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NAPOTEK!
Sestavni deli se lahko zaradi vdora vode pokva-
rijo!
– Vodnega curka ne usmerjajte neposredno v

zračni filter, uplinjač, reverzijski zaganjalnik,
odprtino za vsesavanje zraka ali zagonsko sti-
kalo.

1.
POZOR!
Nevarnost poškodbe oči zaradi naokrog
letečih delcev!
– Nosite osebno zaščitno opremo (zaščitne

rokavice, delovna oblačila, zaščitna
očala).

Motor poškropite s primernim, negorljivim čistilnim sred-
stvom, ga po zadostnem času učinkovanja sperite z vodo in
izpihajte s stisnjenim zrakom.

2. Počakajte, da se motor kratek čas ogreva, da se prepreči
nastajanje rje.

3. Ugotovite vzrok zamazanosti z oljem in poskrbite, da netesna
mesta odpravi naša servisna služba.

8.9.2 Čiščenje stroja

NAPOTEK!
Nevarnost okvare motorja zaradi slabšega hla-
jenja!
– Odpravite puščanje olja ali goriva na območju

rezervoarja za gorivo, valjev in odprtine za hla-
dilni zrak odpravite.

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte najmanj 30 minut, da se motor ohladi.

NAPOTEK!
Sestavni deli se lahko zaradi vdora vode pokva-
rijo!
– Vodnega curka ne usmerjajte neposredno v

zračni filter, uplinjač, reverzijski zaganjalnik,
odprtino za vsesavanje zraka ali zagonsko sti-
kalo.

3. Stroj očistite z vodnim curkom.

Vzdrževanje – Po potrebi
 

DFP6 96



4. Počakajte, da se motor kratek čas ogreva, da se prepreči
nastajanje rje.

8.9.3 Čiščenje sistema za škropljenje
Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka

n Varnostni čevlji
n Zaščitne rokavice

1. Snemite pokrov (1).
2. Vrtljivi gumb (1) povsem odprite in pustite, da voda odteče.

Alternativno lahko posodo za vodo tudi sna-
mete in izpraznite.

3. Rezervoar za vodo izperite z močnim vodnim curkom, dokler
ne izteče umazanija.

4. Rezervoar za vodo napolnite s čisto vodo in zaprite pokrov.

8.9.4 Čiščenje naprave za škropljenje vode Kompakt
Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka

n Varnostni čevlji
n Zaščitne rokavice

1. Snemite pokrov (1).

1

2
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2. Snemite gibko cev (2) z zaporne pipe.
3. Zaporno pipo (1) povsem odprite in pustite, da voda odteče.

Alternativno lahko posodo za vodo tudi sna-
mete in izpraznite.

4. Rezervoar za vodo izperite z močnim vodnim curkom, dokler
ne izteče umazanija.

5. Montirajte gibko cev na zaporno pipo.
6. Rezervoar za vodo napolnite s čisto vodo in zaprite pokrov.

8.9.5 Vzdrževanje klinastega jermena
Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka

n Varnostni čevlji
n Zaščitne rokavice

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte, da se motor ohladi.
3. Popustite pritrdilne vijake (2) in demontirajte zaščito klina-

stega jermena (1).

1. Preverite stanje in napetost klinastega jermena, po potrebi ga
napnite.

ð Mera pretiska: 5 - 10 mm (0.2 - 0.4 in).

2. Po potrebi ponovno napnite klinasti jermen; če je poško-
dovan, ga zamenjajte Ä Poglavje 8.8.4 »Zamenjava klina-
stega jermena« na strani 89.

1 2
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Slika 97
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3. Zaščito klinastega jermena (1) montirajte s pritrdilnimi vijaki
(2).

8.9.6 Pregled, čiščenje vžigalne svečke

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb motorja!
– Nikoli ne uporabljajte svečke z napačno

toplotno vrednostjo.

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice

Posebno orodje: n 13/16-palčni ključ za vžigalno svečko

1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-
vitev stroja« na strani 67.

2. Počakajte najmanj 15 minut, da se motor ohladi.
3. Očistite okolico vžigalne svečke.
4. Vžigalno svečko odvijte s 13/16-palčnim ključem za vžigalno

svečko.

2
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5. Preverite stanje vžigalne svečke in jo po potrebi očistite.
6. Pri močnih ostankih izgorevanja ali pregorelih elektrodah

zamenjajte vžigalno svečko Ä Poglavje 8.8.1 »Zamenjajte
vžigalno svečko« na strani 84.

7. Z merilom preverite razmik elektrod vžigalne svečke in ga po
potrebi nastavite.

ð Referenčna vrednost: 0,7 - 0,8 mm (0.028 - 0.032 in)

8. Vžigalno svečko previdno privijte z roko.
9. Po namestitvi tesnilne površine s ključem za vžigalne svečke

rabljeno vžigalno svečko privijte za dodatno
1/8- do 1/4-obrata.

NAPOTEK!
Nevarnost okvare motorja zaradi zrahljane vži-
galne svečke!
– Vžigalno svečko vedno pravilno privijte.

8.9.7 Ukrepi pri daljšem mirovanju
8.9.7.1 Ukrepi pred skladiščenjem

NEVARNOST!
Življenjska nevarnost zaradi eksplozije meša-
nice plina in zraka!
– Ne dovolite, da bencin pride na vroče dele.
– Kaditi in odprti ogenj sta prepovedana.
– Ne približevati virov toplote, isker in drugih

virov vžiga.
– Ne razliti bencina.

Če stroja dlje časa ne boste uporabljali, npr. v zimskem času, je
treba izvesti naslednja dela.
Ti konzervirni ukrepi veljajo, odvisno od vremenskih vplivov, za
dobo zaščite od 6 do 12 mesecev.
1. Stroj zaustavite in zavarujte Ä Poglavje 6.6 »Varna zausta-

vitev stroja« na strani 67.
2. Počakajte najmanj 30 minut, da se motor ohladi.
3. Stroj temeljito očistite.
4. Zamenjajte motorno olje Ä Poglavje 8.7.1 »Menjava motor-

nega olja« na strani 83.
5. Uporabite stabilizator za gorivo ali rezervoar za gorivo

povsem izpraznite.

Slika 102
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1. Sveže gorivo pomešajte s stabilizatorjem za gorivo (upošte-
vajte navodila proizvajalca).

2. Izpraznite rezervoar za gorivo in ga napolnite s predelanim
gorivom.

3. Zaženite motor in pustite stroj pribl. 10 minut delovati v pro-
stem teku.

4. Stroj zaustavite in zavarujte.

1. Zaprite ventil za gorivo.

2. Demontirajte izpustni vijak (3) in tesnilo (4) na uplinjaču in
prestrezite iztekajoče gorivo.

3. Demontirajte filtrirno posodo (2) in okroglo tesnilo (1).
4. Odprite ventil za gorivo in prestrezite iztekajoče gorivo.
5. Zaprite ventil za gorivo.
6. Montirajte izpustni vijak s tesnilom na uplinjač.
7. Montirajte filtrirno posodo z okroglim tesnilom.
8. Gorivo odstranite v skladu z varstvom okolja.

Posebno orodje: n 13/16-palčni ključ za vžigalno svečko

1. Vžigalno svečko odvijte s 13/16-palčnim ključem za vžigalno
svečko.

2. V odprtino vžigalne svečke nalijte več kapljic motornega olja.

Uporaba stabilizatorja za gorivo

Praznjenje rezervoarja za gorivo

Slika 103

Slika 104

Zaščita valjev

Slika 105
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3. Z reverzijskim zaganjalnikom motor več krat zavrtite, da raz-
poredite olje v valju.

4. Ponovno privijte vžigalno svečko.
5. Počasi vlecite vrv zaganjalnika, dokler ne občutite upora in je

oznaka (2) na plošči zaganjalnika poravnana z zgornjo odpr-
tino (1).

ð Ventili se zaprejo, da v valj ne pride vlaga.

6. Vrv zaganjalnika počasi vodite nazaj.

1. Pri daljšem obdobju neuporabe stroj parkirajte v pokrit, suh in
dobro prezračen prostor.

2. Motor zaščitite pred prahom in vlago.
3. Stroj s konzerviranim motorjem morate označiti z ustrezno

opozorilno tablo.

8.9.7.2 Ukrepi pred ponovnim zagonom

NEVARNOST!
Življenjska nevarnost zaradi eksplozije meša-
nice plina in zraka!
– Ne dovolite, da bencin pride na vroče dele.
– Kaditi in odprti ogenj sta prepovedana.
– Ne približevati virov toplote, isker in drugih

virov vžiga.
– Ne razliti bencina.

1. Preverite nivo olja.
2. Če ste pred skladiščenjem stroja izpustili gorivo, napolnite

rezervoar za gorivo.
3. Preverite stanje in tesnjenje gibkih cevi in vodov.
4. Stroj temeljito očistite.
5. Po zagonu motorja ga pustite 15 do 30 minut delovati v pro-

stem teku.

Slika 106
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9 Pomoč pri napakah
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9.1 Uvodne pripombe
Vzrok za motnje in okvare je pogosto nepravilno upravljanje ali
vzdrževanje stroja. Zato pri vsaki motnji oz. okvari še enkrat dobro
preberite, kaj je napisano o pravilnem upravljanju in vzdrževanju.
V primeru, da vzroka motnje ne morete ugotoviti ali da okvare ne
morete odpraviti sami s pomočjo tabele o motnjah, se obrnite na
našo službo za stranke.
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9.2 Motnje motorja
Motnja Možen vzrok Ukrep

Motor se ne zažene Rezervoar za gorivo je prazen Preverite in po potrebi dolijte

Zaprta pipa za gorivo Odprite ventil za gorivo

Sistem za gorivo je zamašen Čiščenje sita za gorivo

Preverite sito za gorivo v uplinjaču
Naj preveri kvalificirano strokovno osebje

Zagonsko stikalo na položaju "OFF"
(IZKLOP)

Zagonsko stikalo preklopite na položaj
"ON" (VKLOP)

Prenizek nivo motornega olja. Preverite nivo motornega olja, po potrebi
ga dolijte

Ni iskre za vžig Očistite vžigalno svečko in jo po potrebi
zamenjajte

Zagonsko stikalo je pokvarjeno Naj preveri kvalificirano strokovno osebje

V uplinjaču ni goriva preverite dotok goriva
Naj preveri kvalificirano strokovno osebje

Motor se pri aktivi-
ranju reverzijskega
zaganjalnika ne
zavrti

Reverzijski zaganjalnik je pokvarjen Zamenjajte reverzijski zaganjalnik

Zlomljena vzmet Zamenjajte reverzijski zaganjalnik

Vrv reverzijskega
zaganjalnika se ne
vrne v izhodiščni
položaj

Reverzijski zaganjalnik je umazan Očistite reverzijski zaganjalnik

Premajhna prednapetost vzmeti Preverite in po potrebi nastavite predna-
petost vzmeti

Zlomljena vzmet Zamenjajte reverzijski zaganjalnik

Majhna zmogljivost
motorja

Zračni filter zamašen Očistite zračni filter in ga po potrebi
zamenjajte

Pokvarjena potezna vrv za plin Naj preveri kvalificirano strokovno osebje

Motor pokvarjen Naj preveri kvalificirano strokovno osebje

Uplinjač pokvarjen Naj preveri kvalificirano strokovno osebje

Motor se močno
segreje

Pomanjkanje hladilnega zraka Očistite zračni filter in ga po potrebi
zamenjajte
Čiščenje hladilnih reber in odprtin za hla-
dilni zrak

Motor se ustavi Sistem za gorivo je zamašen Čiščenje sita za gorivo

Preverite sito za gorivo v uplinjaču
Naj preveri kvalificirano strokovno osebje

Rezervoar za gorivo je prazen Preverite in po potrebi dolijte

Slaba kakovost goriva Preverite kakovost goriva, po potrebi
zamenjajte gorivo
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Motnja Možen vzrok Ukrep

Prenizek nivo motornega olja Preverite nivo motornega olja, po potrebi
ga dolijte

Motor se vrti s
polnim številom
vrtljajev, a vibracije
ni

Centrifugalna sklopka pokvarjena Naj preveri kvalificirano strokovno osebje

Klinasti jermen pretrgan Zamenjava klinastega jermena
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9.3 Ukrep pri zadušenem motorju

NEVARNOST!
Življenjska nevarnost zaradi eksplozije meša-
nice plina in zraka!
– Ne dovolite, da bencin pride na vroče dele.
– Kaditi in odprti ogenj sta prepovedana.
– Ne približevati virov toplote, isker in drugih

virov vžiga.
– Ne razliti bencina.

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Zaščitne rokavice
n Zaščitna očala

Posebno orodje: n 13/16-palčni ključ za vžigalno svečko

1. Počakajte, da se motor ohladi.
2. Zaprite ventil za gorivo.

3. Izvlecite vtič vžigalne svečke.
4. Vžigalno svečko odvijte s 13/16-palčnim ključem za vžigalno

svečko.
5. Pripravite krpo za popivnanje goriva.

Slika 107

Slika 108

Pomoč pri napakah – Ukrep pri zadušenem motorju
 

DFP6 107



6. Odprite loputo zaganjalnika.

7.
POZOR!
Nevarnost poškodbe oči zaradi naokrog
letečih delcev!
– Nosite osebno zaščitno opremo (zaščitne

rokavice, delovna oblačila, zaščitna
očala).

Z reverzijskim zaganjalnikom motor več krat zavrtite, da
odstranite odvečno gorivo iz zgorevalnega prostora.

8. Vžigalno svečko obrišite s čisto krpo ali jo spihajte s stis-
njenim zrakom.

9. Po potrebi z žičnato krtačo očistite vžigalno svečko.
10. Pri močnih ostankih izgorevanja ali pregorelih elektrodah

zamenjajte vžigalno svečko.
11. Z merilom preverite razmik elektrod vžigalne svečke in ga po

potrebi nastavite.

ð Referenčna vrednost: 0,7 - 0,8 mm (0.028 - 0.032 in)

12. Staro vžigalno svečko previdno privijte z roko, po namestitvi
tesnilne površine s ključem za vžigalne svečke vžigalno
svečko privijte za dodatno 1/8- do 1/4-obrata.

13. Po namestitvi tesnilne površine s ključem za vžigalne svečke
novo vžigalno svečko privijte za dodatno 1/2-obrata.

NAPOTEK!
Nevarnost okvare motorja zaradi zrahljane
vžigalne svečke!
– Vžigalno svečko vedno pravilno privijte.

14. Nataknite vtič vžigalne svečke.
15. Zaženite motor Ä Poglavje 6.2 »Zagon motorja«

na strani 59.
16. Krpo, prepojeno z gorivom, odstranite na okolju prijazen

način.

Slika 109
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10 Odstranjevanje/odlaganje
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10.1 Prenehanje uporabe stroja
Ko stroja več ni možno uporabljati, izvedite naslednja opravila in
prepustite stroj državnemu pooblaščenemu podjetju za recikliranje,
da ga razstavi.

NEVARNOST!
Življenjska nevarnost zaradi eksplozije meša-
nice plina in zraka!
– Ne dovolite, da bencin pride na vroče dele.
– Kaditi in odprti ogenj sta prepovedana.
– Ne približevati bencina virom toplote, iskram in

drugi virom vžiga.
– Ne razliti bencina.
– Delov, ki so vsebovali bencin, nikoli ne razstav-

ljajte z gorilnikom.

OPOZORILO!
Zdravstvena nevarnost zaradi obratovalnih
snovi!
– Upoštevajte varnostne in okoljske predpise za

ravnanje z obratovalnimi snovmi Ä Poglavje
3.4 »Ravnanje z obratovalnimi snovmi«
na strani 25.

Zaščitna oprema: n Delovna zaščitna obleka
n Varnostni čevlji
n Zaščitne rokavice
n Zaščitna očala

1. Izpraznite rezervoar za gorivo.
2. Iztočite motorno olje iz motorja in iz ohišja vzbujevalne gredi.
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11 Seznam posebnega orodja
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13/16-palčni ključ za vžigalno svečko

Slika

Sirometer
Merilnik za število vrtljajev in frekvenco

Slika
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