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Předmluva
V této příručce jsou uvedeny informace a postupy pro bezpečný
provoz a údržbu tohoto modelu Wacker Neuson. V zájmu vlastní
bezpečnosti a ochrany před úrazem si pozorně přečtěte bezpečnostní
pokyny uvedené v této příručce tak, abyste jim porozuměli, a řiďte se
jimi.
Tuto příručku nebo její kopii uložte v blízkosti stroje. V případě její
ztráty nebo potřebujete-li další kopii, obrat’te se laskavě na Wacker
Neuson Corporation. Tento stroj je zkonstruován z hlediska
bezpečnosti uživatele; při nesprávném provozu či obsluze může
ovšem vzniknout riziková situace. Postupujte důsledně podle
provozních pokynů! S dotazy ohledně provozu či obsluhy tohoto
vybavení se laskavě obrat’te na Wacker Neuson Corporation.
Informace obsažené v této příručce se týkají strojů vyráběných v době
publikace. Wacker Neuson Corporation si vyhrazuje právo změnit
jakoukoli část těchto informací bez předchozího upozornění.
Veškerá práva jsou vyhrazena, zejména práva týkající se kopírování a
distribuce.
Žádná část této publikace nesmí být reprodukována žádnou formou
ani žádným způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně
fotokopírování, bez výslovného souhlasu Wacker Neuson
Corporation.
Jakýkoli typ reprodukce či distribuce, který firma Wacker Neuson
Corporation neschválila, znamená porušení platných autorských práv,
a je předmětem postihu. Výslovně si vyhrazujeme právo provádět
technické úpravy, které slouží ke zdokonalení našich strojů či jejich
bezpečnostních norem; toto právo si vyhrazujeme i bez řádného
oznámení. 



Bezpečnostn� informace WP 1550

1. Bezpečnostn� informace

Tato př�ručka obsahuje zprávy označené jako NEBEZPEČÍ,
VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ, SDĚLENÍ a POZNÁMKA, které je nutno
dodržovat, aby se sn�žila možnost osobn�ho poraněn�, poškozen�
vybaven� nebo nesprávného servisu.

Toto je symbol bezpečnostn� výstrahy. Použ�vá se, aby vás upozornil
na možnosti rizika osobn�ho poraněn�. Dodržujte všechny
bezpečnostn� zprávy uvedené po tomto symbolu, abyste zabránili
možnému poraněn� nebo usmrcen�.

NEBEZPEČÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by, v př�padě
jej�mu nezabráněn�, vedla k úmrt� nebo vážnému zraněn�.

VAROVÁNÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by, v př�padě
jej�mu nezabráněn�, mohla vést k úmrt� nebo vážnému zraněn�.

UPOZORNĚNÍ indikuje nebezpečnou situaci, která by, v př�padě
jej�mu nezabráněn�, mohla způsobit menš� nebo středně závažné
poraněn�.

SDĚLENÍ: Pou_ito bez symbolu bezpeènostní výstrahy, SDĚLENÍ
upozorňuje na situaci, která by mohla vést k poškozen� majetku,
pokud se j� nevyhnete.

Poznámka: Uvád� doplňkové informace důležité pro postup.

1.1 Nař�zen� reguluj�c� použ�ván� lapačů jisker

Oznámen�:  Některé státy vyžaduj�, aby v určitých m�stech byly pro
spalovac� motory použ�vány lapače jisker. Lapač jisker je zař�zen�,
které má zabránit náhodnému vylétáván� jisker nebo šlehán�
plamenů z výfuku motoru. Lapače jisker bývaj� obvykle vyžadovány
ke sn�žen� rizika požáru při provozován� zař�zen� v zalesněných
oblastech (United States Forest Service).
Abyste dodrželi m�stn� zákony upravuj�c� použ�ván� lapačů jisker,
spojte se s distributorem motoru nebo m�stn�mi orgány. 

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
wpm_si000324cz.fm 4



WP 1550 Bezpečnostn� informace

1.2 Provozn� bezpečnost

Znalost a řádné školen� je nutné pro bezpečné použ�ván� zař�zen�.
Nesprávné použit� stroje nebo použit� neškoleným personálem může
být nebezpečné. Přečtěte si návod k použit� a seznamte se s
um�stěn�m a řádným použit�m všech ovládac�ch a kontroln�ch prvků.
Zaškolená obsluha stroje mus� poskytnout školen� nezkušeným
pracovn�kům, než j�m bude dovoleno obsluhovat pěch.

1.2.1 NIKDY nedovolte provozovat tento stroj osobě, která nen�
odpov�daj�c�m způsobem vyškolena. Lidé provozuj�c� tento stroj si
mus� být vědomi rizik a nebezpeč� s t�m spojených. 

1.2.2 NIKDY nesahajte na horký tlumič, válce motoru nebo žebra chladiče.
Způsob� popáleniny.

1.2.3 NIKDY nepouž�vejte doplňky nebo dodatky, které nejsou doporučeny
firmou Wacker Neuson. Mohlo by doj�t k poškozen� zař�zen� a
poraněn� uživatele.

1.2.4 NIKDY neprovozujte stroj bez krytu řemenu. Nekrytý hnac� řemen a
kladky představuj� potenciáln� nebezpeč�, které může způsobit vážná
zraněn�.

1.2.5 NIKDY neopuštějte běž�c� stroj.

1.2.6 VŽDY před použ�ván�m stroje se přesvědčte, zda je operátor
seznámen s př�slušnými bezpečnostn�mi opatřen�mi a způsobem
provozu.

1.2.7 VŽDY při provozu použ�vejte ochranný oděv. Doporučujeme
např�klad použ�ván� ochranných nebo bezpečnostn�ch brýl� k
ochraně oč� před vyletuj�c�mi částicemi.

1.2.8 VŽDY při použ�ván� tohoto stroje chraňte svůj sluch.

1.2.9 VŽDY, když stroj neprovozujete, uzavřete palivový ventil motoru,
pokud je j�m stroj vybaven.

1.2.10 VŽDY, když zař�zen� nepouž�váte, uložte jej odpov�daj�c�m způsobem.
Zař�zen� by mělo být uloženo na čistém, suchém m�stě, mimo dosah
dět�.

1.2.11 A gépet MINDIG az összes biztonsági berendezéssel és elemmel
együtt használja. NE módos�tsa vagy hatástalan�tsa a biztonsági
eszközöket. NE használja a gépet, ha bármelyik biztonsági elem
hiányzik vagy működésképtelen.

1.2.12 VŽDY přečtěte, pochopte a dodržte postupy v Př�ručce provozn�ch
předpisů, než se pokus�te o použit� stroje.

  

VAROVÁNÍ
wpm_si000324cz.fm 5



Bezpečnostn� informace WP 1550

1.3 Bezpečnost operátora při použ�ván� spalovac�ho motoru

Spalovac� motory jsou zvláště nebezpečné během použ�ván� a
tankován� paliva. Přečtěte si a dodržujte varován� v př�ručce majitele
motoru a n�že uvedené bezpečnostn� pokyny. Nedodržen� varován� a
bezpečnostn�ch pokynů může způsobit vážné zraněn� nebo smrt.

1.3.1 NIKDY nenechte stroj běžet v m�stnostech nebo v uzavřených
oblastech, jako jsou hluboké př�kopy, pokud nen� zajištěna
odpov�daj�c� ventilace pomoc� zař�zen� jako jsou výfukové větráky
nebo hadice. Výfukový plyn z motoru obsahuje jedovatý plyn
kysličn�k uhelnatý a pobyt v prostřed� s t�mto plynem může způsobit
ztrátu vědom� a může vést k usmrcen�.

1.3.2 Nikdy nekuřte při provozován� stroje.

1.3.3 NIKDY nekuřte při doplňován� motoru palivem.

1.3.4 NIKDY nenaplňujte horký nebo běž�c� motor palivem.

1.3.5 NIKDY nenaplňujte motor palivem v bl�zkosti otevřeného ohně.

1.3.6 NIKDY nepřelejte palivo při naplňován� motoru palivem.

1.3.7 NIKDY nenechte motor běžet v bl�zkosti otevřeného ohně.

1.3.8 VŽDY naplňujte palivovou nádrž v dobře větraném prostoru.

1.3.9 VŽDY  po ukončen� tankován� dobře uzavřete uzávěr nádrže!

1.3.10 VŽDY prověřte palivové veden�, um�stěn� uzávěru nádrže, jakož i
trhliny a netěsná m�sta na nádrži. Vykazuje�li př�stroj taková
poškozen�, nesm� být uveden do provozu.

  

NEBEZPEČÍ
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WP 1550 Bezpečnostn� informace

1.4 Bezpečnost během údržby

Nedostatečně udržované stroje mohou být nebezpečné!  Aby stroje
dlouho běžely bezpečně a řádně, je nutná pravidelná údržba a
občasné opravy.

1.4.1 NIKDY se nepokoušejte stroj čistit nebo provádět jeho údržbu, pokud
běž�. Otáčej�c� se části mohou způsobit vážné zraněn�.

1.4.2 NIKDY nestartujte zahlcený benz�nový motor s vyjmutou sv�čkou.
Palivo zachycené ve válci by prudce vystř�klo z otvoru pro sv�čku.

1.4.3 NIKDY netestujte, zda sv�čka jiskř� u benz�nových motorů, pokud je
motor zahlcen nebo c�t�te benz�n. Náhodná jiskra by mohla vzn�tit
výpary.

1.4.4 NIKDY nepouž�vejte benz�n nebo jiné druhy paliv nebo hořlavých
rozpouštědel k čistěn� součástek, zvlášte ne v uzavřených
prostorech. Výpary z paliv a rozpouštědel mohou být výbušné.

1.4.5 VŽDY udržujte prostor kolem výfukového tlumiče volný, jinak hroz�
nebezpeč� náhodného ohně.

1.4.6 VŽDY vyměňte opotřebované nebo narušené součástky náhradn�mi
součástkami, které jsou navržené a doporučené firmou Wacker
Neuson pro údržbu tohoto pěchovadla.

1.4.7 VŽDY před prováděn�m údržby strojů vybavených benz�novými
motory rozpojte sv�čku, abyste zabránili náhodnému nastartován�.

1.4.8 VŽDY stroj udržujte čistý a št�tky čitelné. Všechny chyběj�c� št�tky
nahra�te a všechny  špatně čitelné št�tky vyměňte. Št�tky poskytuj�
důležité provozn� pokyny a varuj� o nebezpeč�ch a rizic�ch.

  

VAROVÁNÍ
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1.5 Um�stěn� št�tků

wpmgr005959

1 2 3 4 5 6 7 1 2

WARNING
WARNUNG

ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

10W30
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1.6 Varovné a informačn� št�tky

Tento stroj Wacker Neuson použ�vá podle potřeby mezinárodn�
obrázkové št�tky. Tyto št�tky jsou popsány n�že:

Št�tek Význam

VAROVÁNÍ! 
Při použ�vá� tohoto stroje použ�vejte ochranu 
sluchu. 

Před uveden�m př�stroje do provozu si 
pročtěte návod k obsluze.

Zkontrolujte hladinu oleje v motoru. 
Použ�vejte olej SAE10W30.

Zkontrolujte hladinu paliva.

VAROVÁNÍ! 
Horký povrch!

Úroveň intenzity hlasitosti stroje v dB(A).

� � � � �
wpm_si000324cz.fm 9



Bezpečnostn� informace WP 1550
VAROVÁNÍ! 
Při zachycen� ruky běž�c�m řemenem může 
doj�t k poraněn�. Kryt řemenu vždy vrat’te na 
své m�sto.

UPOZORNĚNÍ! 
Před použit�m tohoto stroje se seznamte s 
pokyny uvedenými v dodávané př�ručce pro 
uživatele. Jestliže tak neučin�te, zvyšujete t�m 
riziko poraněn� sebe i druhých.

UPOZORNĚNÍ!
M�sto pro zdvihán�. 

Manuáln� zdvihán� stroje.

NEBEZPEČÍ! 
Motor vylučuje oxid uhelnatý; použ�vejte stroj 
pouze v dobře větraných prostorech. 
Přečtěte si př�ručku pro uživatele. Udržujte 
stroj z dosahu jisker, plamene či hoř�c�ch 
předmětů. Před tankován�m vypněte motor.

Model št�tek�stroj. 
Tento št�tek označuje jméno modelu (mode�
lové jméno) stroje.

Št�tek Význam
wpm_si000324cz.fm 10



WP 1550 Bezpečnostn� informace
Company logo

Typovy št�tek s označen�m typu, č�slem 
výrobku, verz� a č�slem stroje je um�stěn na 
každém př�stroji.  Poznamenejte si pros�m 
údaje z tohoto št�tku, aby byly k dispozici i při 
ztrátě nebo poškozen� tohoto št�tku.  
Označen� typu, č�slo vyrobku, č�slo verze a 
č�slo stroje jsou vždy nezbytně nutné při 
objednávce náhradn�ch d�lů nebo při dot�
dzech týkaj�c�ch se servisn�ch informac�. 

Tento př�stroj je chráněn jedn�m nebo v�ce 
následuj�c�m� patenty.

Št�tek Význam
wpm_si000324cz.fm 11
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1.7 Provozn� št�tky

Tento stroj Wacker Neuson použ�vá podle potřeby mezinárodn�
obrázkové št�tky. Tyto št�tky jsou popsány n�že:

Št�tek Význam

Otočte palivový ventil do „otevřené“ polohy.

Zatlačit nebo přepnout sp�nač motoru do 
polohy „ON“ (ZAPNUTO).

Uzavřete sytič.

Přepnout př�věru do polohy „IDLE“ (VOL�
NOBĚH).

Zatáhněte za šňůru startéru.

Otočte palivový ventil do „zavřené“ polohy.
wpm_si000324cz.fm 12



WP 1550 Bezpečnostn� informace
Přepnout sp�nač motoru do polohy „OFF“ 
(VYPNUTO).

Otevřete sytič.

Přepnout př�věru do polohy „FAST“ 
(RYCHLE).

Páka plynu:
Želva = Volnoběh nebo Pomalu
Král�k = Na plno nebo Rychle

Št�tek Význam

1

wpm_si000324cz.fm 13



Technické údaje WP 1550

2. Technické údaje

2.1 Motor údaje

Jmenovitý výkon motoru
Čistý jmenovitý výkon podle SAE J1349. Skutečný výkon se může lišit
vzhledem k podm�nkám konkrétn�ho použit�.

WP 1550, WP 1550 W
0009325, 0009324, 0009548

Motor

Značka motoru Wacker

Model motoru WM170

Max. jmenovitý výkon pi 
jmenovitých otákách

kW 4,2
@ 4000 rpm

Provozn� otáky ot./min. 3600

Sepnut� spojky ot./min. 2100

Sv�čka typ NGK BR6HS
Champion RL86C

Vzdálenost elektrod mm 0,6–0,7

Vzduchový filtr typ Dvousložkový

Mazadlo motoru stupeň 
oleje  tř�da 
provozu

SAE 10W30
SE nebo kvalitnějš�

Obsah oleje v motoru ml 600

Palivo typ Běžný bezolovnatý benz�n

Obsah palivové nádrže l 3,6

Vůle ventilů (za 
studena)
Vstup:
Výstup: 

mm

0,07–0,13
0,17–0,23
wpm_td000333cz.fm 14



WP 1550 Technické údaje

2.2 Deska údaje

2.3 Podm�nky pro použ�ván� vibračn�ch desek

2.3.1 při práci se strojem budou pracovn�ci použ�vat osobn� ochranné
pracovn� prostředky proti hluku, účinné v oblasti hladin hluku A 97
dB.

2.3.2 práce se strojem mus� být pravidelně přerušována přestávkami o
trván� nejméně 10 min a celková doba této práce nesm� u jednoho
pracovn�ka přesáhnout úhrnnou dobu 30 min za směnu. Pracovn�
postupy budou upraveny tak, aby z nich vyplývaly technologické
přestávky vedouc� k přerušován� expozice.

2.3.3 v době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotn�ho hlediska, nesm�
být pracovn�k vystaven působen� nadměrného hluku a vibrac�.

2.3.4 při profesionáln�m použ�ván� (anebo při překročen� uvedené
maximáln� doby expozice podle bodu 2.) mus� být m�stně
př�slusnému orgánu hygienické služby podán návrh na určen� práce
jako rizikové z hlediska hluku a vibrac�.

2.3.5 v bl�zkosti obytných budouv sm� být stroj provozován pouze v době
mezi 6.00 a 18.00 h a ne déle než 120 minut denně.

WP 1550, WP 1550 W
0009325, 0009324, 0009548

Deska

Provozn� hmotnost kg 88

Kapacita vodn� nádrže l 10,4

Otáčky budiče ot./řemen 5800 ± 100

Mazadlo budiče ml 150
Tekutina do automatických převodovek

Dexron III / Mercon nebo obdobná
wpm_td000333cz.fm 15
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2.4 Rozměry  

mm (palce)

19.5 (500) 34.5 (875)

38 (965)

wpmgr005986
wpm_td000333cz.fm 16



WP 1550 Provoz

3. Provoz

3.1 Doporučené palivo

Do tohoto motoru použ�vejte běžný bezolovnatý benz�n. Použ�vejte
pouze čerstvé, čisté palivo. Palivo obsahuj�c� vodu nebo šp�nu
poškod� palivový systém. Podrobné technické údaje o palivu
naleznete v př�ručce výrobce motoru.

3.2 Před nastartován�m

3.2.1 Přečtěte si bezpečnostn� a provozn� pokyny na začátku této př�ručky,
abyste jim porozuměli.

3.2.2 Zkontrolujte:

• hladinu oleje v motoru.

• hladinu paliva.

• stav vzduchového filtru.

• dotaženost vnějš�ch úchytů. 

• stav palivových linek.
wpm_tx001125cz.fm 17



Provoz WP 1550

3.3 Startován�

Viz obrázek: wc_gr000655

3.3.1 Otevřete palivový kohout pohybem páky dolů (a1).

Poznámka: Pokud je motor studený, posuňte páku sytiče do
uzavřené polohy (d2). Pokud je motor horký, posuňte páku sytiče do
otevřené polohy (d1).

3.3.2 Posuňte sp�nač motoru do polohy „ON“ (ZAPNUTO) (b2).

3.3.3 Páku sytiče posuňte m�rně doleva (c2).    

3.3.4 Zatáhněte za lanko startéru (e).

Poznámka: Je�li hladina oleje v motoru n�zká, motor nenaskoč�.
Jestli se to stane, přidejte olej do motoru.

3.3.5 Při zahř�ván� motoru otevřte sytič (d1).

3.3.6 Otevřte plně př�věru, abyste mohli stroj provozovat (c1).

3.4 Zastaven� 

Viz obrázek: wc_gr000655

3.4.1 Otočen�m páky př�věry do pravé krajn� polohy snižte otáčky motoru
na volnoběh (c3).

3.4.2 Posuňte sp�nač motoru do polohy „OFF“ (VYPNUTO) (b1).

3.4.3 Uzavřete palivový kohout (a2).

a1

a2
b2

b1 c1 c2 c3

d2

wc_gr000655
e

d1
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WP 1550 Provoz

3.5 Použit�

Tato vibračn� deska je určena k zhutňován� sypkých zrnitých půd,
štěrku a dlažebn�ch kamenů. Je vhodná k použit� v uzavřených
prostorech a oblastech pobl�ž konstrukc� jako jsou zdi, obrubn�ky a
základy. Desky s vodn�mi nádržemi je možno použ�t k zhutňován�
asfaltu.

Tento stroj nen� doporučen k zhutňován� soudržných půd s vysokým
obsahem j�lu. Pro soudržné půdy použ�vejte vibračn� pěch nebo
ježkový válec.
wpm_tx001125cz.fm 19



Provoz WP 1550

3.6 Provoz

Viz obrázek: wpmgr006016

Spus″te motor na plno otevřenou př�věru a stroj nechte rozjet
normáln� rychlost�. Při provozu do kopce může být nutné stroj zlehka
postrkovat. K dosažen� nejlepš�ho zhutněn� doporučujeme tři až čtyři
průchody, podle typu zhutňovaného materiálu.

I když je nezbytná určitá vlhkost půdy, při nadbytečné vlhkosti se
mohou částice půdy k sobě lepit a zabraňovat dobrému zhutněn�.
Pokud je půda velmi vlhká, nechte ji před zhutňován�m částečně
vyschnout.

Pokud je půda tak suchá, že se při provozu stroje tvoř� mračna
prachu, je vhodné zem zvlhčit, aby se zlepšilo zhutňován�. Také se
t�m sn�ž� potřeba údržby vzduchového filtru.

Při zhutňován� asfaltu zvlhčete asfalt a spodn� stranu desky
otevřen�m ventilu vodn� nádrže (a1). Zabrán�te tak, aby se asfalt lepil.
K zajištěn� dobrého zhutněn� obvykle stač� dva až tři průchody.

Při použ�ván� desky na dlažebn�ch kamenech připevněte ke spodn�
části desky podložku, abyste zabránili odštěpován� nebo obrušován�
povrchu kamenů. Pro tento účel dodáváme zvláštn� uretanovou
podložku jako volitelný doplněk.

SDĚLENÍ: NIKDY desku neprovozujte na betonu nebo velmi tvrdém,
suchém, zhutněném povrchu. Stroj nebude vibrovat, ale poskakovat
a mohlo by doj�t k poškozen� jak desky, tak motoru.

wpmgr006016
wpm_tx001125cz.fm 20



WP 1550 Provoz

3.7 Prepravn� voz�k (0162986)

Viz obrázek: wc_gr002793

Přepravn� voz�k (d�l č. 0162986) je standardně dodávaný pouze s
položkami č�slo 0009545, 0009546, 0009547 a 0009548. U všech
dalš�ch modelů lze objednat jako doplňkové př�slušenstv�.

3.7.1 Uvolněte přepravn� voz�k z pojistné západky (a) a nastavte kolečka
do polohy směrem dolů.

3.7.2 Pootočte západku a zasuňte svorku př�čn�ku do západky.

SDĚLENÍ: Sestava západky zabraňuje otáčen� vibrátoru desky a
jeho pádu směrem na obsluhu.

3.7.3 Zatlačte směrem dopředu na vodic� rukoje″, aby se vibrátor naklonil
dopředu, a kolečka se tak se spustila do “spodn�” polohy.

3.7.4 Přitáhněte rukoje″ zpět. Vibrátor se naklon� dozadu, ulož� se na
kolečka a bude připraven k transportu.

SDĚLENÍ: NEZDVIHEJTE vibrátor za vodic� rukoje″. Vibrátor by mohl
sklouznout a spadnout.

 

 wc_gr002793

a
a
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Údržba WP 1550

4. Údržba

4.1 Harmonogram pravidelné údržby

V n�že uvedené tabulce uvád�me základn� údržbu mechanického
hlad�tka a motoru. Dalš� informace o údržbě motoru najdete v
př�ručce pro provoz výrobce motoru.

4.2 Čistěn� stroje

Po použit� stroj vyčistěte; odstraňte z něj prach, kam�nky a bláto
zachycené pod konzolou motoru. Pokud stroj použ�váte v prašném
prostřed�, zkontrolujte, zda se na chladic�ch žebrech válce motoru
neusazuje velké množstv� prachu. Žebra válce motoru očistěte,
abyste zabránili přehř�ván� motoru.

Denně
před 

nastar	
tován�

m

Po 
prvn�c
h 20 
hod	
inách

Každé 
dva 

týdny 
nebo 50 

hodin

Každý 
měs�c 
nebo 
100 

hodin

Každý 
rok 

nebo 
300 

hodin

Kontrola hladiny paliva.

Kontrola hladiny oleje v motoru.

Kontrola palivových linek.

Kontrola vzduchového filtru; výměna 
podle potřeby.

Zkontrolujte vnějš� technické vybaven�.

Kontrola a seř�zen� hnac�ho řemenu.

Vyčistěn� součástek vzduchového filtru.

Kontrola nepoškozenosti tlumičů 
nárazů

Výměna oleje v motoru.

Vyčistěte žebra chladiče motoru.

Kontrola a vyčistěn� sv�čky.

Vyčistěn� nádobky na usazeniny.

Kontrola a nastaven� vůle ventilů.

Výměna tekutiny budiče.
wpm_tx001126cz.fm 22



WP 1550 Údržba

4.3 Hnac� řemen

Viz obrázek: wc_gr000077

U nových strojů nebo po instalaci nového řemene zkontrolujte napět�
řemene po prvn�ch 20 hodinách provozu. Poté řemen kontrolujte a
upravujte po každých 50 hodinách.

Návod k výměně řemene:

4.3.1 Sejměte kryt řemene a čtyři šestihranné matice (a), které drž� obě
poloviny řemenice (b) dohromady. Vyjměte vnějš� polovinu řemenice
a sejměte řemen.

4.3.2 Nasa�te nový řemen na řemenici a zajistěte obě poloviny řemenice
šestihrannými matkami. Nastavte napět� řemene přidán�m nebo
ubrán�m podložek (c) mezi polovinami řemenice. Č�m méně
podložek použijete mezi polovinami řemenice, t�m napjatějš� bude
řemen. U nového řemene WACKER by se mělo správného napět�
dosáhnout se třemi podložkami. Výchylka řemene by měla být v
rozmez� od 6 do 10 mm v polovině mezi řemenic� spojky a řemenic�
budiče (d). Nepoužité podložky um�stěte na vnějš� stranu řemenice.

4.3.3 Vra″te kryt řemenice na své m�sto.

� � � � � � � � � � ��

�

�
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Údržba WP 1550

4.4 Mazán� budiče

Viz obrázek: wpmgr006021

Jednotka budiče je samostatná a uzavřená. K mazán� ložisek se
použ�vá kapalina pro automatické převodovky (typ kapaliny viz
Technické údaje). Kapalinu vyměňujte každé rok nebo každých
300 hodin provozu. Při výměně kapaliny vyměňte těsnic� kroužek
(a). 

Výměna kapaliny:

4.4.1 Z vodn� nádrže sundejte kryt řemenu, řemen a hadici.

4.4.2 Odšroubujte šrouby (b) spojuj�c� jednotku konzole se základn�
deskou a jednotku konzole zdvihněte ze základn� desky.

4.4.3 Sundejte krajn� kryt (c) z jednotky ložiska budiče. Vnějš� ložisková
oběžná drážka zůstane v krytu. 

4.4.4 Sklopte základn� desku a vypus″te kapalinu z jednotky budiče. S
použitou kapalinou naložte odpov�daj�c�m způsobem. Kontaktujte
m�stn� recyklačn� středisko.

4.4.5 Do pouzdra budiče dolejte 150 ml kapaliny do automatické
převodovky a upevněte krajn� kryt budiče. Budič nepřeplňujte,
protože by se mohla přehřát ložiska.

4.4.6 Jednotku konzole uchy″te k základn� desce a k vodn� nádrži uchy″te
kryt řemenu, řemen a hadici.

wpmgr006021
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WP 1550 Údržba

4.5 Sv�čka

Viz obrázek: wc_gr000028

Sv�čku vyčistěte nebo vyměňte podle potřeby, abyste zajistili správný
chod. Postupujte podle př�ručky výrobce motoru.     

Tlumič se během provozu velmi rozpál� a zůstane horký i určitou dobu
po zastaven� motoru. Tlumiče se nedotýkejte, pokud je horký.

Poznámka: Technické údaje obsahuj� množstv� a doporučený typ,
Nastavte vzdálenost elektrod.

4.5.1 Vyjměte sv�čku a zkontrolujte ji.

4.5.2 Sv�čku vyměňte, pokud je izolace prasklá nebo odšt�plá. Elektrody
sv�čky vyčistěte drátěným kartáčem.

4.5.3 Nastavte vzdálenost elektrod (a).

4.5.4 Sv�čku důkladně dotáhněte.

SDĚLENÍ: Volná sv�čka se může velmi rozžhavit a může způsobit
poškozen� motoru.

VAROVÁNÍ
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Údržba WP 1550

4.6 Motorový olej

Viz obrázek: wc_gr000087

4.6.1 Vypust’te olej, dokud je motor teplý.

Poznámka: Z důvodu ochrany životn�ho prostřed� postavte pod
motor plastikovou podložku a j�mku, do n�ž se zachyt� vypouštěná
kapalina. S kapalinou zacházejte podle zákona o ochraně životn�ho
prostřed�.

4.6.2 Odstraňte výtokovou zátku (a).

4.6.3 Nechejte olej vytéci.

4.6.4 Namontujte výtokovou zátku.

4.6.5 Plnic�m otvorem (b) naplňte klikovou skř�ň motoru až po horn� rysku
měřic� tyčky (c). Výšku hladiny nekontrolujte vnořen�m měřic� tyčky.
Množstv� a druh oleje � viz Technické informace.

4.6.6 Jakmile je kliková skř�ň naplněna, namontujte měřic� tyčku zpět.

� � � � � � � � � 	 �

�

�

�
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WP 1550 Údržba

4.7 Vzduchový filtr

Viz obrázek: wc_gr000656

NIKDY k čistěn� vzduchového filtru nepouž�vejte benz�n nebo jiná
rozpouštědla s n�zkým bodem zážehu. Mohlo by doj�t k požáru nebo
výbuchu.

SDĚLENÍ: NIKDY motor neprovozujte bez vzduchového filtru. Došlo
by k vážnému poškozen� motoru.

Motor je vybaveno dvoud�lným vzduchovým filtru. Součásti je
potřeba čistit za normáln�ch podm�nek jednou týdně. V př�padě
nepř�znivých, suchých a prašných podm�nek, je třeba provádět
údržbu součást� denně. Součásti, znečištěné tak, že nen� možno je
vyčistit, je třeba nahradit novými.

4.7.1 Odstraňte kryt (a) čističe vzduchu. Vytáhněte sestavu čističe nahoru.
Zkontrolujte oba d�ly, zda nevykazuj� trhliny či opotřeben�. Poškozené
d�ly vyměňte.

4.7.2 Pěnovou vložku (b) umyjte ve slabém saponátu a v teplé vodě.
Propláchněte důkladně čistou vodou. Nechejte vložku dobře
oschnout.

4.7.3 Z pap�rové vložky (c) setřeste lehkým oklepán�m nečistoty nebo ji
profoukněte z vnitřku ven stlačeným vzduchem. Zdá�li se vám
pap�rová vložka značně znečištěná, vyměňte ji.

VAROVÁNÍ

c

b

a

wc_gr000656
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Údržba WP 1550

4.8 S�to na cišten� paliva

Viz obrázek: wc_gr001093

4.8.1 Abyste odstranili vodu a nečistoty, uzavřete palivový kohout a
vyjměte palivovou j�mku.

4.8.2 Prohlédněte palivovou (a) j�mku, zda neobsahuje vodu a nečistoty.

4.8.3 Po té, co odstran�te vodu a nečistoty, umyjte palivovou j�mku
keros�nem nebo benz�nem.

4.8.4 Znovu ji namontujte správně, abyste zabránili prosakován�.
wpm_tx001126cz.fm 28



WP 1550 Údržba

4.9 Odstraňován� závad

4.10 Uskladněn�

Pokud desku budete uskladňovat po dobu delš� než 30 dn�:

4.10.1 Uvolněte z n� kameny a nánosy.

4.10.2 Vyčistěte chladic� žebra válců motoru.

4.10.3 Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr.

4.10.4 Vyměňte olej v budiči.

4.10.5 Vyměňte olej v motoru a postupujte podle instrukc� pro uložen�
motoru v přiručce k motoru.

4.10.6 Desku a motor zakryjte a uložte na čistém, suchém m�stě.

Závada / Symptom Důvod / Řešen�

Stroj nepostupuje plnou 
rychlost�.
Špatné zhutňován�.

• Ř�zen� př�věry motoru nen� plně otevřené.
• Ř�zen� př�věry nen� správně nastavené.
• Zemina je př�liš vlhká, deska se k n� lep�. Půdu 

nechte před zhutňován�m vyschnout.
• Hnac� řemen je volný nebo opotřebený, prokluzuje 

na kladkách. Řemen seři�te nebo vyměňte. 
Zkontrolujte dotažen� úchytných šroubů motoru. 

• Ložiska budiče se dřou. Zkontrolujte stav a hladinu 
oleje v budiči. Doplňte nebo vyměňte olej.

• Vzduchový filtr je ucpaný prachem, č�mž se snižuje 
výkonnost motoru. Vzduchový filtr vyčistěte nebo 
vyměňte. 

• Př�liš n�zké otáčky motoru. Otáčky motoru 
zkontrolujte otáčkoměrem. Motor seři�te nebo 
opravte, aby měl správné otáčky. Postupujte podle 
př�ručky pro motor.

Motor běž�, stroj nevibruje. • Př�věra motoru nen� otevřená.
• Hnac� řemen je volný nebo rozbitý. Seři�te jej nebo 

vyměňte.
• Poškozená spojka. Zkontrolujte a vyměňte spojku. 
• Př�liš n�zké otáčky motoru. Zkontrolujte otáčky 

motoru.
• Př�liš mnoho oleje v budiči. Naplňte olej na 

správnou hladinu.

Deska skáče nebo zhutňuje 
nerovnoměrně.

• Povrch země je př�liš tvrdý.
• Tlumiče jsou volné nebo poškozené.
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Údržba WP 1550

4.11 Zdvihán� stroje

Viz obrázek: wpmgr006037

Hmotnost stroje viz část Technické údaje.

Manuáln� zdvihán� stroje:

4.11.1 Zastavte motor.

4.11.2 Vyžádejte si pomoc partnera a zdvihán� si promyslete.

4.11.3 Stroj uchopte za klec (a) a držadlo pro zdvihán� (b).

4.11.4 Stroj zdvihněte podle obrázku.

Riziko zraněn� zad při zdvihán� sn�ž�te, pokud budete stát naplocho a
rozkročeni na š�řku ramen. Mějte hlavu vzpř�menou a záda
narovnaná.

Mechanické zdvihán� stroje:
SDĚLENÍ: Před zdvihán�m si ověřte, že zdvihac� zař�zen� může
bezpečně zvládnout hmotnost stroje. Hmotnost stroje viz část
Technické údaje.

4.11.1 Ke stroji připevněte hák, popruh nebo kabel (viz obrázek) a zdvihněte
jej, jak potřebujete.

SDĚLENÍ: NEZDVIHEJTE vibračn� desku za rukoje″ vodiče. Může
doj�t k posunut� vibračn� desky a jej�mu následnému pádu.

VAROVÁNÍ

a

b

wpmgr006037
wpm_tx001126cz.fm 30



WP 1550 Údržba

4.12 Přeprava stroje

Viz obrázek:  wpmgr006055

Před přepravou stroje nebo jeho uskladněn�m v m�stnostech nechte
motor vychladnout, abyste zabránili popáleninám nebo nebezpeč�
požáru.

4.12.1 Palivový ventil přepněte do vypnuté polohy a motor nechte v rovině,
abyste zabránili rozlit� paliva.

4.12.2 Připevněte stroj na podvozek, aby nesklouzl nebo se nepřekotil.
Připevněte stroj na podvozek v bodech znázorněných na obrázku.

VAROVÁNÍ

wpmgr006055
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Toto prohlášení osplnění norem EU je překladem původního osvědčení. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC

WACKER NEUSON MANILA, INC., DASMARIŃAS, CAVITE, PHILIPPINES
 

tímto stvrzuje, že níže uvedené stavební zařízení:

1.    Kategorie:
Vibračn� desky

2.    Funkce stroje:

Tato vibrační deska je určena k zhutňování sypkých zrnitých půd, štěrku a dlažebních kamenů. Je vhodná k
použití v uzavřených prostorech a oblastech poblíž konstrukcí jako jsou zdi, obrubníky a základy. Desky s
vodními nádržemi je možno použít k zhutňování asfaltu.

3.    Typ / model:
WP 1550A, WP 1550AW
WP 1550, WP 1550W

4.    Číslo položky zařízení:
0007579, 0007576, 0009486, 0009325, 0009324, 0009546, 0009548

5.    Čistý instalovaný výkon:
WP 1550A, WP 1550AW 3,6kW

       WP 1550, WP 1550W 4,2kW 

Byla provedena zvuková zkouška podle Směrnice 2000/14/EC:

6.    Toto strojní zařízení splňuje příslušná ustanovení Směrnice o strojních zařízeních č. 2006/42/EU a vyrábí se také v souladu s 
těmito normami:

2000/14/EC
2004/108/EC
EN 500-1
EN 500-4

AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI V ZEMÍCH EVROPSKÉ ÝUNIE Axel Häret
WACKER NEUSON SE
Preußenstraße 41
80809 München

 Postup stanovení shody  Název a adresa zkušebny Naměřená hladina akustického 
tlaku 

 Zaručená hladina akustického tlaku

Dodatek VI BSI, 389 Chiswick High
Road, London W4 4AL

 United Kingdom

WP 1550A 104 dB(A)
WP 1550AW 104 dB(A)

WP 1550 104 dB(A)
WP 1550W 104 dB(A)

WP 1550A 108 dB(A)
WP 1550AW 108 dB(A)

WP 1550 108 dB(A)
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