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Bu³awa Wibratora do betonu
oraz wa³ek giêtki



WSTÊP 
 
 
Dla uzyskania maksymalnych korzy œci z u¿ywania jej sprzêtu do wibrowania zalecamy 
zapoznanie siê i zrozumienie norm bezpieczeñstwa, u¿ytkowania i obs³ugi zebranych 
w poni¿szej instrukcji. 
 
Niesprawne czêœci nale¿y wymieniæ natychmiast, aby zapobic wiêkszym problemom.  
 
¯ywotnoœæ urz¹dzenia zwiêkszy siê przy dok³adnym przestrzeganiu wskazañ tej 
instrukcji.  
 
W razie jakichkolwiek komentarzy lub sugestii w sprawie naszych urz¹dzeñ, jesteœ my 
do Pañstwa pe³nej dyspozycji biuro@budowlane-maszyny.com.pl 
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1  ZASTOSOWANIE 
 
Wa³ek giêtki dziêki pod³¹czeniu do napêdu  przekazuje napêd mimoœrodowi znajduj¹cemu 
siê wewn¹trz bu³awy, tworz¹c w ten sposób wibracje s³u¿¹ce do zagêszczania wg³êbnego 
betonu. 

2  WARUNKI U¯YTKOWANIA  
 

Dla w³asnego bezpieczeñstwa i dla ochrony innych, aby nie spowodowaæ 
uszkodzenia urz¹dzenia nale¿y uwa¿nie przeczytaæ warunki u¿ytkowania tej 
maszyny.  

  
  1. W pierwszej kolejnoœci przeczytaj uwa¿nie instrukcje napêdu ,  do którego 

do³¹czane s¹ wa³ki giêtkie.  
  2.  Przed samodzielnym u¿ywaniem nale¿y upewniæ siê, ¿e operatorzy zostali 

poinstruowani w kwestii operowania t¹ maszyn¹.  
  3. Urz¹dzenie powinno byæ u¿ywane wy³¹cznie do prac, dla których zosta³o 

skonstruowane, z uwzglêdnieniem zaleceñ poni¿szej instrukcji.  
  4. Przed rozpoczêciem pracy upewnij siê, ¿e nakrêtka ³¹cz¹ca wa³ek z  napêdem 

jest prawid³owo przykrêcona (dokrêcaæ rêcznie przekrêcaj¹c w lewo).  
  5. Przed rozpoczêciem pracy upewnij siê, ¿e bu³awa jest prawid³owo 

przykrêcona do wa³ka (dokrêcaæ kluczem przekrêcaj¹c w lewo).  
  6. Nie zginaæ wa³ka zbyt mocno. 
  7. Unikaæ zbyt obfitego smarowania liny w wa³ku. 
  8. Nie pozostawiaæ funkcjonuj¹cej bu³awy poza betonem na d³u¿ej ni¿ 5 minut.  
  9. Nie ograniczaj ruchu wibratora podczas pracy.  
  10. Nie zatrzymuj pracy bu³awy w trakcie, gdy wibruje beton. 
  11. Nie pod³¹czaj wa³ka do napêdu w trakcie jego funkcjonowania.  
  12. Nie majstruj przy wyjœciu napêdu, gdy jest on uruchomiony i bez 

pod³¹czonego wa³ka.  
  13. Nie uruchamiaj n apêdu jeœli wa³ek lub bu³awa s¹ uszkodzone. Silnik siê 

przegrzeje. 
  14. Wymieniaj zu¿yte tuby i szpice, aby zapobiec uszkodzeniu wewnêtrznych 

czêœci. 
  15. Dokonuj przegl¹dów stosuj¹c zalecane iloœci i rodzaje smarów.  
  16. Nie wolno pracowaæ w pobli¿u su bstancji ³atwopalnych oraz w  miejscach 

zagro¿onych wybuchem. 
  17. Nie zezwalaj osobom nieprzeszkolonym na obs³ugiwanie napêdu. 
  18. Przed dokonywaniem jakichkolwiek napraw lub przegl¹dów wy³¹cz zasilanie.  
  19. Podczas pracy z tym urz¹dzeniem, poziom ha³asu mo¿e osi¹gn¹æ 92 dB (85,5 

poziomu ciœnienia) 
  20. Podczas prawid ³owego u¿ycia  wibracja otrzymywana przez operatora nie 

przekracza 2,5 m/s2 (wartoœæ œrednia 1,45 m/s2). 
  

 DODATKOWO POWINNO SIÊ PRZESTRZEGAÆ PRZEPISÓW OBOWI¥ZUJ¥CYCH W 
TWOIM KRAJU. 



3 DZIA£ANIE I OBS£UGA SPRZÊTU 
 
3.1  URUCHOMIENIE  
  
 W pierwszej kolejnoœci zapoznaj siê z punktem 2. WARUNKI U ¯YTKOWANIA 
  
3.2 DO£¥CZENIE BU£AWY DO WA£KA GIÊTKIEGO  
 
  
 Sposób pod³¹czenia: 
 
 1. Pod³¹czyæ gniazdo wa³ka do osi szeœciok¹tnej wychodz¹cej z bu³awy.  
 2. Przykrêciæ rêcznie bu³awê do nagwintowanego koñca wa³ka a¿ do dociœniêcia ( 

lewy gwint). 
  
3.3 DO£¥CZENIE WA£KA GIÊTKIEGO DO NAPÊDU  

 
 Napêd jest zaprojektowany tak, aby szybko i bezpiecznie móc do³¹czyæ wa³ek, 

czyni¹c go w ten sposób bardziej porêcznym i pros tym w uruchanianiu. 
 
 Sposób pod³¹czenia: 
 

1. Pod³¹czyæ gniazdo wa³ka do osi szeœciok¹tnej wychodz¹cej z napêdu 
2. Przykrêæ rêcznie plastikow¹ nakrêtkê do gwintowanego trzonka napêdu a¿ do 

dociœniêcia ( lewy gwint). 
  
3.4 INSPEKCJA  

 
 1. Przed rozpoczêciem pracy nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ funkcjonowania 

wszystkich mechanizmów obs³ugiwanych i zabezpieczaj¹cych.  
 2. Inspekcjonowaæ regularnie stan wa³ka. W przypadku gdy pochwa jest pêkniêta 

nale¿y j¹ naprawiæ lub wymieniæ, aby zapobiec wiêkszym uszkodzeniom linki 
lub bu³awy. 

 3. W przypadku znalezienia czêœci zu¿ytych, wymieñ je aby zapobiec 
powa¿niejszym uszkodzeniom. 

 4. Gdy stwierdzi siê defekty, które zagra¿aj¹ bezpiecznemu u¿ytkowaniu, nale¿y 
wstrzymaæ pracê i przeprowadziæ odpowiednie prace serwisowe. 



3.5  OKRESOWE PRZEGL¥DY 
 
 1. Aby dokonaæ przegl¹du wa³ka i bu³awy nale¿y od³¹czyæ napêd.  
 2. We wszelkich czynnoœciach przegl¹dowych u¿ywaæ oryginalnych czêœci.  
 3. Sprawdziæ œrednicê zu¿ycia bu³awy. Jeœli œrednica w punkcie najwiêkszego 

zu¿ycia bêdzie mniejsza od podanej w tabeli, powinna zostaæ wymieniona.  
 4. Smarowaæ wa³ek co 100 godzin pracy.  
 Przez smarowanie nale¿y rozumieæ umieszczenie smaru na d³oni i  przesuniêcie 

zaciœniêt¹ d³oni¹ przez ca³¹ d³ugoœæ linki, pozostawiaj¹c w  ten sposób warstwê 
smaru na ca³ej d³ugoœci linki. Zalecana iloœæ wynosi 25 g/m. Nigdy nie dawaæ 
zbyt wiele smaru, poniewa¿ mo¿e on przenikn¹æ do bu³awy lub napêdu. Nie 
czyœciæ linki rozpuszczalnikiem. 

 Zalecanym smarem jest STABURAGS N -4 marki KLÜBER LUBRICATION,  lub 
inny podobny o nastêpuj¹cych charakterystykach: 

 Punkt skraplania s/ DIN 51801/1 (ºC) ................................ .........>220 
 Zakres temperatur (ºC) ................................ .......................  -30 a 130 
 Maksymalna temperatura w krótkim czasie (ºC)  ...........................  180 
 Przenikalnoœæ robocza s/ DIN 51 804 (0.1 mm) ...........................  260 
 Konsystencja s/ DIN 51 818 ................................ ..........................  2/3 
 Lepkoœæ dynamiczna (mPa s) ................................ ...................  3.000 
 Wspó³czynnik prêdkoœci (n dm)................................ ............. 500.000 
 5. Gdy zauwa¿a siê, ¿e d³ugoœæ linki i pochwy nie pokrywaj¹ siê, nale¿y naprawiæ 

defekt zanim nast¹pi powa¿niejsza awaria wa³ka. 
6. Co 300 godzin pracy zaleca siê wymieniaæ olej smaruj¹cy bu³ awy. W tym celu 

nale¿y rozmontowaæ szpic. Umocowaæ bu³awê w imadle, uderzyæ lekko 
m³otkiem w okolice gwintu, to pomo¿e zniszczyæ uszczelkê gwintu i  poluŸniæ go. 
Zabraæ zu¿yty olej i wype³niæ wydr¹¿enie szpica lekkim olejem niepieni¹cym siê 
SAE40 lub zbli¿o nym. Zmontowaæ kieruj¹c siê zaleceniami kolejnego punktu. 
Jeœli zauwa¿a siê, ¿e olej jest zbyt gêsty i  kleisty, powodem jest przeciek smaru 
z wa³ka, nale¿y wymieniæ uszczelnienia wed³ug kroków wskazywanych w 
punkcie kolejnym. 

7. W ka¿dym przypadku gdy dokonuj e siê naprawy bu³awy nale¿y postêpowaæ 
wed³ug nastêpuj¹cych kroków: 

 -  Wyczyœciæ rozpuszczalnikiem czêœci, a nastêpnie wysuszyæ je .  
 - Sprawdziæ stan ³o¿ysk, uszczelnienia i osi prowadz¹cej. Jeœli inspekcja 

wyka¿e, ¿e smar z wa³ka dosta³ siê do wnêtrza wibratora, 
uszczelnienia powinny zostaæ wymienione. Gdy wymieni siê 
uszczelnienia zmontuj je w sposób jaki wskazuje lista czêœci.   

 - Zadaniem uszczelnieñ jest utrzymywanie oleju w bu³awie i nie 
dopuszczenie do przenikniêcia smaru z wa³ka. Nale¿y uwa¿aæ, ab y nie 
uszkodziæ powierzchni, gdzie umieszcza siê uszczelnienia. Gdy 
rozmontowuje siê bu³awê, zaleca siê wymianê uszczelnieñ. 

 - Wype³niæ wydr¹¿enie szpica lekkim olejem niepieni¹cym siê SAE40 
lub zbli¿onym. Nigdy nie dodawaæ smaru. 

 - Przy monta¿u czêœci u mieœæ uszczelki i zaaplikuj spoiwo pieczêtuj¹ce 
na ca³ym gwincie. Docisn¹æ i zetrzeæ nadmiar spoiwa. Wa¿ne jest, by 
wszystkie czêœci by³y dobrze dociœniête, aby nie mog³a przedostaæ siê 
woda. 

 8. Po pracach przegl¹dowych i naprawczych, wszystkie czêœci pow inny byæ 
prawid³owo zamontowane. 

 9. Zaleca siê co 12 miesiêcy lub czêœciej (w zale¿noœci od warunków 
i intensywnoœci u¿ycia) dokonywanie przegl¹dów przez autoryzowane serwisy.  

 



9. Nie nale¿y trzymaæ pracuj¹cego wibratora poza betonem przez d³u¿szy okres czasu, jeœli 
nie bêdzie kontynuowane wibrowanie zatrzymaæ maszynê. Nie u¿ywaæ wibratora do 
przesuwania betonu w poziomie. 

10. Przestrzegaj zaleceñ instrukcji obs³ugi.   
 
 
 
 

                       www.budowlane-maszyny.com.pl  
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