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Zagêszczarka Gruntu

z silnikiem diesla
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Pracownik obsługujący maszynę powinien posiadać 
indywidualne ochronniki słuchu o skuteczności 
wytłumiania dźwięku powyŜej 10 dB. 

 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z 
Dyrektywą 2000/14/EC wynosi 105 dB(A). 

 

UWAGA ! 
 

1. Zabrania się pracować maszyną przy innej częstotliwości 
wibracji, niŜ wynikającej z obrotów nominalnych silnika. Obroty 
te są fabrycznie ustawione na 3600 obr./min., ograniczone od 
góry i zaplombowane. Zmiana częstotliwości pracy grozi 
uszkodzeniem maszyny, utratą gwarancji, a nawet utratą zdrowia. 

2. Pracownik obsługujący maszyną powinien kierować nią 
trzymając za rękojeść antywibracyjną dyszla.  

3. W trakcie przerw w pracy oraz po jej zakończeniu naleŜy 
bezwzględnie zamykać kurek dopływu paliwa ! 

4. Ze względu na moŜliwość uszkodzenia maszyny nie naleŜy jej 
uruchamiać w temperaturach otoczenia poniŜej 0

o
C lub powyŜej 

+40
o
C. 

5. Dopu8sczczalne pochylenie maszyny wynosi: 
15

o 
– w płaszczyźnie „przód – tył”  

20
o
 – w płaszczyźnie „na boki” 

Producent zastrzega sobie zmiany w opisie i rysunkach bez powiadomienia urzytkowników
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   OBSŁUGA ZAGĘSZCZARKI. 

 
 

ęszczarki umoŜliwia jej bezawaryjną pracę w ciągu całej 
zmiany roboczej. 

 

Obsługujący zagęszczarkę odpowiedzialny jest za jej stan oraz pracę. 
Do obowiązków obsługującego naleŜy: 
• Przygotowanie zagęszczarki do pracy, 
• Obsługa zagęszczarki w czasie pracy, 
• Zabezpieczenie zagęszczarki po pracy, 
• Nadzór nad stanem technicznym oraz konserwacja zagęszczarki, 
• Dokonywanie przeglądów. 

 
 

 
ąpieniem do pracy naleŜy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku, 

następnie:  
a. przekręcić kurek paliwa w dół –> otwarte (rys.3), 
b. dźwignię gazu silnika ustawić w pozycję „START”  (rys.4), 
c. ciągnąć powoli za rączkę rozrusznika, aŜ poczuje się opór (rys.5), 
d. wrócić powoli linką rozruchową (rys.6), 
e. przestawić dźwignię dekompresji w dół (rys. 7),   
f. szybko i zdecydowanie pociągnąć za linkę rozruchową do końca jej 

długości (rys. 8). 
Silnik powinien zapalić.  Jeśli nie, naleŜy powtórzyć czynności od pkt c. 
Po włączeniu naleŜy  zmniejszyć obroty i silnik powinien pracować 
ok. 3 min. bez obciąŜenia na wolnych obrotach. 
 

ęszczarki do pracy. 
W celu przygotowania zagęszczarki do pracy naleŜy: 
• Sprawdzić napięcie paska klinowego (dopuszczalne ugięcie pod 

wpływem nacisku kciuka w środkowej części odległości między kołami 
wynosi do 10 mm) 

• Sprawdzić stan połączeń śrubowych (w przypadku luzowania się śrub 
naleŜy wymienić podkładki spręŜyste lub nakrętki samohamowne). 

• Przygotować
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   
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Obsługa zagęszczarki. 

 
ęszczarki. 

Po uruchomieniu silnika obracając dźwignią gazu (rys. 3) w kierunku 
wyŜszych obrotów powoduje się załączenie sprzęgła odśrodkowego i 
uruchomienie mechanizmu wibracji. Zmiany obrotów od biegu luzem do 
uruchomienia mechanizmu wibracji naleŜy dokonywać w krótkim czasie, 
aby nie spowodować zagrzania sprzęgła. 

 

UWAGA! Zabrania się pracować maszyną przy innej częstotliwości wibracji 
niŜ wynikającej z zapisu w niniejszej DTR. Obroty te są fabrycznie 
ograniczone, a wkręt ograniczający zaplombowany. 
 

ęszczarki. 
W celu zatrzymania zagęszczarki naleŜy dźwignią gazu na silniku 
obrócić w kierunku niŜszych obrotów, aŜ do wyłączenia sprzęgła i 
zatrzymania maszyny. Po skończonej pracy  silnik powinien pracować 
przez ok. 3 min. na wolnych obrotach bez obciąŜenia. 

 

W celu zatrzymania silnika naleŜy: 
a. dźwignię gazu przesunąć do końca aŜ do wyłączenia silnika. 

Jeśli mimo to silnik nie zatrzyma się, naleŜy zamknąć dopływ 
paliwa ze zbiornika za pomocą kurka paliwa.  

b. po skończonej pracy zaleca się zamknięcie kurka paliwa (rys. 3) 
– pozycja pozioma dźwigni kurka. 

c. następnie naleŜy pociągnąć powoli za rączkę rozrusznika aŜ do 
wyczucia oporu (rys. 5 i 6). W tej pozycji oba zawory są 
zamknięte.  Pozwala to uniknąć korozji silnika, gdy ten nie 
pracuje. 

 
 

UWAGA !  
Uzupełnianie stanu paliwa jest dozwolone tylko przy zatrzymanym silniku ! 
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ęszczarki po pracy. 

Operator po zakończonej pracy powinien wykonać następujące czynności: 
• Zatrzymać zagęszczarkę
• Zatrzymać
• Oczyścić zagęszczarkę, 
• Sprawdzić jej stan techniczny (czy nie ma uszkodzeń), 
• Zabezpieczyć zagęszczarkę przed działaniem warunków 

atmosferycznych i tak, aby niepowołane osoby nie mogły uruchomić 
maszyny; 

• Sprawdzić stan oleju w silniku , ew. uzupełnić
• Sprawdzić stan filtra powietrza, ew. wyczyścić

 
 

Zagęszczarka powinna być przechowywana w magazynach pod dachem, w 
sposób całkowicie zabezpieczający ją przed działaniem warunków 
atmosferycznych. Magazyn powinien być suchy. Na okres magazynowania 
maszyna powinna być zakonserwowana przed korozją. 
 

 
W czasie transportu między budowami naleŜy przewozić zagęszczarkę 
transportem samochodowym. Konstrukcja dyszla umoŜliwia jego załoŜenie „na 
maszynę”  na czas transportu. Na bliskie odległości na terenie placu budowy 
maszynę moŜna przewozić na wózku (wyposaŜenie dodatkowe). Do załadunku 
na środki transportu słuŜą uchwyty na płycie roboczej , bądź pałąk na wsporniku 
silnika. 



 Regulacj

       Regulacja naci

   REGULACJA.

    PRZEGL

specjalizowany serwis 

1,5 mm.

 
ĄDY. 

Przeglądy mają na celu utrzymanie wszystkich mechanizmów i części 
maszyny w pełnej sprawności technicznej w całym okresie eksploatacji. Przy 
konserwacji naleŜy szczególną uwagę zwrócić na połączenia śrubowe. 
 
Przegląd codzienny: 
• sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju z silnika czy wibratora lub paliwa z 

układu paliwowego, 
• sprawdzić dokręcenie i zabezpieczenie wszystkich widocznych bez 

demontaŜu śrub, 
• sprawdzić stan wibroizolatorów oraz odbojów dyszla (w przypadku 

uszkodzenia naleŜy bezwzględnie wymienić), 
• sprawdzić stan filtra powietrza, ew. wyczyścić lub wymienić. 
 
Przegląd po 50-60 godzinach pracy. 
• Sprawdzić napięcie pasów klinowych, w razie potrzeby napiąć, 

 

 

 
 

ągu paska klinowego polega na poluzowaniu 4 śrub 
mocujących wspornik silnika do płyty silnikowej i przesunięciu silnika do tyłu, 
po czym śruby naleŜy dokręcić. Przed powtórnym dokręceniem śrub naleŜy 
sprawdzić, czy koła pasowe leŜą w jednej płaszczyźnie. Wymagana 
dokładność ±

. 
 

ę silnika 

Regulacje luzów zaworowych, szlify zaworów – te czynności przeprowadza 



       Konserwacja silnika 

   KONSERWACJA.

       Regulacj

yska.

 
ę sprzęgła odśrodkowego przeprowadza się w następujący sposób: po 

demontaŜu osłony przekładni oraz zdjęciu pokrywki koła pasowego, w zaleŜności od 
objawów, regulujemy napięcie wstępne spręŜyn. W przypadku „łapania” sprzęgła na 
wolnych obrotach nakrętkę na śrubie regulacyjnej naleŜy lekko dokręcić. W 
przypadku „ślizgania się” sprzęgła przy obrotach nominalnych, nakrętkę na śrubie 
naleŜy odkręcić. 
Fabrycznie nowa zagęszczarka ma sprzęgło wyregulowane i nie zachodzi potrzeba 
regulacji. 

 
 

 
oprócz czynności wymienionych wcześniej obejmuje: 

a. czyszczenie wkładki filtra powietrza. Wkładu filtra nie naleŜy myć przy uŜyciu 
detergentów, poniewaŜ uŜywane wkłady są typu mokrego (nasączone 
olejem) (rys. 10) 

b. czyszczenie filtra paliwa. W  tym celu naleŜy spuścić paliwo ze zbiornika, 
następnie  poluzować śruby korka wlewu paliwa i wyjąć filtr. NaleŜy umyć go 
dokładnie w oleju napędowym, po czym ponownie załoŜyć w odwrotnej 
kolejności. 

c. czyszczenie filtra anty iskrowego przeprowadza się na zimnym silniku. 
NaleŜy odkręcić nakrętkę 
zamykającą, następnie 
odkręcić pokrywkę 
zamykającą, po czym 
wyczyścić zgromadzone 
zanieczyszczenia (rys.11). 

 

d. wymiana filtra olejowego (rys. 
9). W tym celu naleŜy 
poluzować śrubę mocującą 
filtr i następnie wyjąć filtr. 
Częstość zabiegów pokazuje 
tabela na str. 15 niniejszej 
DTR. 

 

Wymiana smaru w wibratorze: powinna następować co ok. 600 godz. pracy, jednak 
nie rzadziej niŜ raz w roku. Dokonuje się tego przez zdjęcie pokrywek i nakładanie 
łopatką w ilości 1/3 obj. ŁoŜ  

Śruba mocująca 

F
il

tr
 o

le
ju

 



         wg  PN-N-01307:1994, p. 2.1.1 (L
         Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-go

      Przepisy BhiP.

        Wymiana oleju w silniku

 
 

               
 
 

  -  wg tabeli zabiegów na końcu niniejszej DTR. 
Dokonujemy w ten sposób, Ŝe odkręcamy korek wylewowy w podstawie 
silnika (rys. 12) po czym zlewamy zuŜyty olej. Następnie zakręcamy korek 
wylewowy i odkręcamy korek wlewowy. Silnik zalewamy olejem do poziomu 
korka przy poziomo ustawionym silniku (patrz rys.). Zalecany olej podano w 
Tabeli Zabiegów Konserwacyjnych. 

                   
 

 

 
 

dzinnego dnia pracy  
EX,8h ≤ 85 dB(A))  jest przekroczony i 

wynosi   LAeq =  87,7  dB(A).  Pracownik obsługujący maszynę powinien 
pracować w  ochronnikach słuchu o skuteczności wytłumiania dźwięku 
powyŜej 10 dB

Rys. 10 

Filtr powietrza 

Rys. 11 

Rys. 12 
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Korek spustu  oleju 

Poziom oleju zalecany 

Poziom oleju minimalny 



      WYPOSA

         Zalecenia ogólne.

         Drgania.

         Szczytowy poziom d

 
Maksymalny poziom dźwięku A wg PN-N-01307:1994 pkt. 2.1.2. wynosi 94 
dB(A). Brak przekroczenia. Wartość dopuszczalna wynosi 91,5 dB(A). 

źwięku C wg PN-N-01307:1994 p.2.1.3. wynosi 109,0 
dB. Brak przekroczenia. Wartość dopuszczalna wynosi 135 dB(C). 

 
 

 
WaŜona wartość skuteczna przyspieszenia drgań wynosi odpowiednio:  
 

awx,śr = 8,059 m/s2 
awy,śr = 8,681 m/s2 
awz,śr = 4,856 m/s2 

 
 

 
• Do obsługi maszyny moŜe być dopuszczony tylko operator przeszkolony na 

podstawie niniejszej DTR. 
• Zabrania się dokonywania na uruchomionej zagęszczarce jakichkolwiek 

zabiegów konserwacyjnych. 
• Do wszelkich prac przy zagęszczarce naleŜy uŜywać odpowiednich narzędzi 

i w dobrym stanie technicznym. 
 

śENIE. 
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TABELA ZABIEGÓW KONSERWACYJNYCH 

 

 
codzienn

ie 

Co 1 m-c 
lub co 50 

godz. 

Co 3 m-
ce lub co 

200 
godz. 

Co 6 m-
cy lub co 

400 
godz. 

sprawdzenie X    Olej Mobil Super 
„S” 10W 40 – do 
diesel’a – ok. 1 
dm3 

wymiana    X 

sprawdzenie X    
Filtr powietrza 

czyszczenie X X      
wymiana 

  

Filtr oleju slinik. czyszczenie    X 

Filtr paliwa czyszczenie 
lub wymiana 

  X  

Filtr antyiskrowy czyszczenie  X   

sprawdzenie X-
wycieki 

   Smar wibratora 
(VECO SF 2)       
1/3 obj. łoŜyska wymiana Co 600 godz. Lub 1 raz na rok 

 


