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Bezpečnostn� informace HMS

2. Bezpečnostn� informace

Tato př�ručka obsahuje zprávy označené jako NEBEZPEČÍ,
VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ a POZNÁMKA, které je nutno dodržovat,
aby se sn�žila možnost osobn�ho poraněn�, poškozen� vybavení 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 bezprostředně hroz�c� nebezpečnou
situaci, která, pokud se j� nevyhnete, způsob� usmrcen� nebo vážné
zraněn�.

VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciálně hroz�c� nebezpečnou situaci,
která, pokud se j� nevyhnete, může způsobit usmrcen� nebo vážné
zraněn�.

UPOZORNĚNÍ upozorňuje na potenciálně hroz�c� nebezpečnou
situaci, která, pokud se j� nevyhnete, může způsobit lehké nebo
středn� zraněn�.

UPOZORNĚNÍ: Při použit� bez symbolu bezpečnostn� výstrahy
UPOZORNĚNÍ informuje o potenciálně hroz�c� nebezpečné situaci,
která, pokud se j� nevyhnete, může způsobit poškozen� majetku.

Poznámka: Uvád� doplňkové informace důležité pro postup.

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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HMS Bezpečnostn� informace

2.1 Bezpečnost během údržby

Při použit� elektrického nářad� je nutno dodržovat základn�
bezpečnostn� opatřen�, aby se zmenšilo risiko ohně, elektrického
šoku a osobn�ho zraněn�! N�že uvedené směrnice pomohou uživateli
dodržet provozn� bezpečnost.

2.1.1 NIKDY nepouž�vejte opotřebené elektrické kabely. Mohlo by doj�t k
vážnému úrazu elektrickým proudem a poškozen� zař�zen�.

2.1.2 Zabraňte kontaktu mezi tělem a uzemněnými povrchy jako trubky,
kovová zábradl�, radiátory a kovová potrub�.

2.1.3 Použ�vá�li se motor venku, použ�vejte jen prodlužuj�c� šňůry určené a
označené pro vnějš� použit�.

2.1.4 Držte napájec� šňůru vždy v dostatečné vzdálenosti od horka, oleje a
ostrých hran, které by ji mohly poškodit.

2.1.5 Zajistěte, že motor dobře běž� a že je správně uzemněn před
startován�m.

2.2 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.

2.2.1 Dbejte na to, aby byl pracovn� prostor čistý a v pořádku.

2.2.2 Dbejte na to, aby byl pracovn� prostor dobře osvětlen.

2.2.3 Nedovolte dětem nebo jiným osobám mimo provozovatele, aby
zacházely se silovýmy kabely, prodlužuj�c�mi šňůramy nebo
zař�zen�m.

2.2.4 Nikdy nepouž�vejte motor v prostorech vystavených hořlavým nebo
výbušným tekutinám nebo plynům. Kartáče motoru jiskřej� během
provozu a mohly by zapálit plyny.

2.2.5 Nenatahujte se! Vždy stůjte pevně a dodržujte rovnováhu.
Zabezpečte, že jakékoliv nosné podpory jsou dosti silné a stabiln�,
aby unesli vaši váhu a váhu jakéhokoliv zař�zen�.

2.2.6 Vždy držte ruce, nohy a volné oblečen� v dostatečné vzdálenosti od
pohyblivých část�. Mohou se zachytit do pohyblivých část�.

2.2.7 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.

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ
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Bezpečnostn� informace HMS

2.2.8 Ochranné brýle vás budou chránit proti zraněn� oč� létaj�c�mi úlomky.

2.2.9 Nikdy nenoste motor za šňůru a neškubejte j� při odpojen� od
zásuvky. Vždy držte šňůru v dostatečné vzdálenosti od horka, oleje a
ostrých hran.

2.2.10 Držte rukoje″ a jiné části motoru a hř�dele použ�vané k držen�, suché,
čisté a bez oleje a maziva.

2.2.11 Vyhýbejte se neúmyslnému startován�! Nenoste motor po pracovišti
dokud je připojeno ke zdroji proudu. Nenoste motor zat�m co máte
prst na zap�nači.

2.2.12 Udržujte bdělost! Soustře�ujte se na to co děláte. Použ�vejte zdravý
rozum. Nepouž�vejte nástroj když jste utahan�.

2.2.13 Nepouž�vejte zař�zen� nefunguje�li zap�nač pořádně.

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

2.2.15 Nepřetěžujte motor. Přet�žený motor se přehřeje. Použ�vejte jen
doporučené kombinace hlavice/motoru/hř�dele. Obra″te se na
tabulku 1.5�1

2.2.16 NIKDY nedovolte provádět údržbu tohoto zař�zen� neškolenému
personálu. Údržbu elektrických součástek tohoto zař�zen� by mělo
být povoleno provádět pouze školeným elektrotechniků.

2.2.17 Nikdy nepřipojte hř�del k motoru pokud’ běž�.

2.2.18 Vždy zkontrolujte napájen� proudem než nastartujete motor.
Nesprávné napět� poškod� motor.

2.2.19 Vždy zkontrolujte napájen� proudem než nastartujete motor.
Nesprávné napět� poškod� motor.
wc_si000104cz.fm 6



HMS Bezpečnostn� informace

2.3 Varovné a informačn� št�tky

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

2.4 Um�stěn� št�tků

Št�tek Význam

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

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

� 	  � � � � � � �
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Technické informace HMS

3. Technické informace

3.1 Motory 

3.2 Hlavice vibrátoru

Č�slo výrobku: M 1000 (zelená) M 2000 (žlutá) M 3000 (červená)

Motory

Napět� (stř�davý/
stejnosměrný 
proud)

V 115 230 115 230 115 230

Proud (maximum) A 9 4,5 15 6,5 20 10

Energie kW (Hp) 1,0 (1,3) 1,0 (1,3) 1,7 (2,3) 1,5 (2,0) 2,3 (3,1) 2,3 (3,1)

Rychlost (bez 
zat�žen�)

ot/min 15500 17500 16500

Váha kg
(libry)

5,4 (12) 5,9 (13) 8,1 (18)

Typ motoru Universal electric motor

Frekvence Hz 50/60

Fáze 1

Č�slo výrobku: H25 H25S H35 H35S H45 H45S H55 H65

Hlavice vibrátoru

Průměr mm
(palec)

25
(1,0)

25
(1,0)

35
(1,4)

35
(1,4)

45
(1,8)

45
(1,8)

55
(2,3)

65
(2,5)

Délka mm
(palec)

440
(17,3)

295
(11,7)

410
(16,2)

310
(12,3)

385
(15,3)

305
(12,0)

410
(16,1)

385
(15,3)

Váha kg
(libry)

1,2
(2,6)

0,9
(1,8)

2,1
(4,6)

1,6
(3,6)

3,2
(7,1)

2,5
(5,6)

4,9
(10,8)

6,0
(13,4)

Zhutňovac� 
průměr

cm
(palec)

41
(16)

36
(14)

60
(24)

56
(22)

76
(30)

71
(28)

102
(40)

122
(48)

Mazán� ml
(unce)

10
(0,38)

10
(0,38)

15
(0,5)

15
(0,5)

22
(0,75)

19
(0,63)

30
(1,0)

44
(1,5)

typ SAE 80W140 synteticky olej (WACKER P/N 27238)
wc_td000103cz.fm 8



HMS Technické informace

3.3 Hř�dla

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

Operačn� hladiny zvuku, měřené na základě Dodatku 1, odstavce
1.7.4.f Nař�zen� pro stroje ES (EC�Machine Regulations), jsou:

�hladina zvukového tlaku na pracovn�m m�stě (LpA) = 84,7 dB (A)

�hladina zvukového výkonu (LWA) = 96,4 dB (A)

Tyto zvukové hodnoty byly stanoveny podle ISO 3744 pro zvukový
výkon (LWA) a ISO 6081 pro zvukový tlak (LpA) na pracovn�m m�stě.

Vážená efektivn� rozběžná hodnota stanovena podle ISO 8662 1.
část, je 5,1 m/s2.

Měřen� zvuku a vibrac� bylo provedeno, když stroj běžel při jmenovité
rychlosti motoru.

Č�slo výrobku: SM1	E SM2	E SM4	E

E 	 hř�dla

Délka m
(ft.)

1
(3)

2
(6,5)

4
(13)

Váha kg
(libry)

1,4
(3)

2
(5)

4,3
(10)

Mazán� WACKER Flex�hř�deln� mazán� � P/N 26880

Č�slo výrobku: SM0	S SM1	S SM2	S SM3	S SM4	S SM5	S SM7	S SM9	S

S 	 hř�dla

Délka m
(ft.)

0,5
(1,5)

1
(3)

2
(6,5)

3
(10)

4
(13)

5
(16,5)

7
(23)

9
(29,5)

Váha kg
(libry)

2,3
(5)

3
(7)

5
(11)

6,7
(15)

8,5
(19)

10,5
(23)

14
(31)

17,7
(39)

Mazán� WACKER Flex�hř�deln� mazán� � P/N 26880
wc_td000103cz.fm 9



Provoz HMS

4. Provoz

4.1 Použit�

HMS série ponorných vibrátorů je použitelná pro nejrůznějš� aplikace
na zpevněn� betonu.

WACKER ponorné vibrátory jsou normálně použ�vány pro vibraci
betonu na stavebn�m m�stě pro základy, stěny, sloupy, desky, atd.
Dodatečný vnitrozávodn� použit� zahrnuj� vibrace betonu během
výroby trubek, desek, trámů, dvojitých sloupů s hlavou T, stěn, atd.

� � � � � � � � � � �

��

�

wc_tx000265cz.fm 10



HMS Provoz

4.2 Doporučené kombinace HMS

Viz grafika: wc_gr001210

HMS systém má tři základn� prvky:

(a) motor

(b) hř�del

(c) hlavici

Tyto tři části lze zmontovat v různých kombinac�ch podle pacovn�ch
potřeb. Výběr správné kombinace je důležitý pro dobré výsledky a
pro ochranu součástek proti nadměrnému opotřeben� a poškozen�.
Výběr nadm�rné kombinace hlavice/hř�dla přetěž� motor.

Obra″te se na n�že uvedenou tabulku 1.5�1 při výběru kombinac�
motoru, hř�dla a hlavice.

Tabulka 1 Doporučené kombinace HMS

Hř�del(b)

SM1�E SM2�E SM4�E SM0�S SM1�S SM2�S SM3�S SM4�S SM5�S SM7�S SM9�S

Length m (ft.) 1 (3) 2 (6.5) 4 (13) 0.5 (1.5) 1 (3) 2 (6.5) 3 (10) 4 (13) 5 (16.5) 7 (23) 9 (29.5)

Hlavici (c) Motor (a)

H 25 M 1000 X X X X X X X X

M 2000 � � � X X X X X X X X

M 3000 � � � X X X X X X X X

H 35 M 1000 X X X � �

M 2000 X X X

M 3000 X X X

H 45 M 2000 X X X

M 3000 X X X

H 55 M 2000 X X X

M 3000 X X X

H 65 M 2000 X X X

M 3000 X X X

Přijatelné kombinace

� Nedoporučené � v př�padě hř�del s menš�mi průměry je možno, že motor překroč� otáčky hř�dele a hlavice. V př�padě dlouhých 
hř�del, je možno přet�žit motor.

X Neslučitelné
wc_tx000265cz.fm 11



Provoz HMS

4.3 Prodlužuj�c� šňůry

Prodlužuj�c� šňůry jsou často zapotřeb� na pracovišti za účelem
zapojen� motoru. Při výběru prodlužuj�c� šňůry přesvědčte se, aby
měla dostatečný rozměr drátů pro bezpečnost. Nedostatečný
rozměr způsob� sn�žen� napět� s výsledkem ztráty energie a
přehř�ván�. Obra″te se na tabulku 2 při výběru prodlužuj�c�ch šňůr.
Udává správné rozměry drátu podle délky šňůry. Máte�li pochyby,
použ�jte př�št� silnějš� rozměr.

Při použit� motoru venku, použ�vejte prodlužuj�c� šňůry určené na
vnějš� použit�.

Nesprávné použit� prodlužuj�c�ch šňůr může spůsobit přehřát� a
vážné riziko ohně nebo šoku.  Nikdy nepouž�vejte opotřebené nebo
poškozené šňůry!

Tabulka 2 Minimáln� rozměr drátu pro prodlužuj�c� šňůry	 AWG (mm2)

MAXIMÁLNÍ DÉLKA ŠŇŮRY � m (ft.)

7,5 (25) 15 (50) 30 (100) 45 (150) 55 (175) 60 (200)

115V

M 1000 1,5 (16) 1,5 (16) 2,5 (14) 2,5 (14) 4 (12) 4 (12)

M 2000 1,5 (16) 1,5 (16) 2,5 (14) 4 (12) 6 (10) 6 (10)

M 3000 1,5 (16) 2,5 (14) 4 (12) 6 (10) 10 (8) 10 (8)

230V

M 1000 1,5 (16) 1,5 (16) 1,5 (16) 1,5 (16) 2,5 (14) 2,5 (14)

M 2000 1,5 (16) 1,5 (16) 1,5 (16) 2,5 (14) 2,5 (14) 2,5 (14)

M 3000 1,5 (16) 1,5 (16) 2,5 (14) 2,5 (14) 4 (12) 4 (12)

VAROVÁNÍ
wc_tx000265cz.fm 12



HMS Provoz

4.4 Připojen� motoru na proud

Viz grafika: wc_gr001211

Aby se sn�žilo riziko elektrického šoku, mus� být motory opatřené tř��
drátovými uzemněnými zástrčkami dobře uzemněny. U těchto
motorů použ�vejte pouze tř��drátové uzemněné zástrčky, zásuvky a
prodlužuj�c� šňůry.

4.4.1 Zkontrolujte, že zap�nač je vypnutý než připoj�te motor na proud.

4.4.2 Přesvědčte se, že zdroj energie odpov�dá požadavkům napět�
uvedeným na motorové desce. Běž��li motor na n�zké napět�, poběž�
pomalu. To sn�ž� výkon a může způsobit přehř�ván� motoru.

4.4.3 Při motorech opatřených tř��drátovými uzemněnými zástrčkami,
použ�vejte tř��drátové uzemněné zástrčky (d) při připojen� motoru.
Nen��li k dispozici tř��drátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat
uzemněný adaptér, jak znázorněno v ilustraci (e) za účelem
správného uzemněn�.

Poznámka: ���������	�
�� ��	��������������
������	�� �
��� ���
se třemi otvory pro tuto část zař�zen�. V těchto zem�ch jsou motory
vybaveny zástrčkami se dvěma otvory, které mohou být zapojeny do
standardn�ho př�vodu elektřiny.

VAROVÁNÍ
wc_tx000265cz.fm 13



Provoz HMS

4.5 Montován� hlavice, motoru a hř�dele

Viz grafika: wc_gr001212

4.5.1 Naneste trubkové těsnivo na závity hlavice (a). Připojte hlavici ke
konci ohybného hř�dele (levý závit) a přitáhněte kl�čem.

4.5.2 Hř�del se připoj� k motoru pomoc� rychlé odpojuj�c� spojky. Spojka se
liš� podle typu použ�vaného hř�dele. Všechny nové WACKER ohybné
hř�dele jsou opatřeny spojkou a nepotřebuj� jiné spojovac� zař�zen�.
Obražte se na př�ručku o součástkách pro hř�dele opatřené
spojkami.

Použ�váte�li hř�del jiného výrobce, nebo připojujete�li starš� WACKER
hř�del, obražte se na př�ručku o součástkách za účelem objednávky
správné spojky. Je�li nutno namontovat spojku na hř�del, naneste
trubkové těsnivo (a) na závity před montáž�.

4.5.3 Namažte jádro hř�dele. Obra″te se na postup údržby.

4.5.4 Pro připojen� hř�dele k motoru, poodtáhněte adaptérovy kol�k (b) na
motoru kolmo a vsuňte spojku. Točte spojkou, až kol�k zapadne do
zásuvky spojky.
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4.6 Provoz

Držte hlavici ve vzduchu nebo položte ji na měkkou plochu při
startován� motoru. To zabrán� odražen� od tvrdých ploch, což by
mohlo poškodit ložiska. Během provozu, vsuňte hlavici rychle do
směse a vytáhněte ji pomalu. Rychlé vyjmut� je hlavn� př�činou
nedostateč�ného zpevněn� betonu. Pro doc�len� nejlepšých výsledků
ponořte hlavici zcela a snažte se doc�lit symetrický vzor pro vsunut� a
vyjmut� hlavice.

Vyhýbejte se ostrým ohnut� v hř�deli. Toto může způsobit horká m�sta.

Pohybujete�li se po pracovišti, nevlečte hlavici a hř�del po zemi.

Vyhýbejte se dotyku forem a vytužených tyč� při ponořován� hlavice
do směse. To by mohlo způsobit vibraci v jiných částech směse,
která se již snad žhuš″uje.

Nedovolte hlavici běžet po delš� dobu mimo směs. Ložiska by se
mohla přehřát.
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5. Údržba

5.1 Pravidelný harmonogram údržby

Před
provozem

Každých
50

hodin

Každých
100

hodin

Každých
300

hodin

Zkontrolujte vzduchový filtr a větrac� otvory. 
Vyčištěte nebo nahrad’te špinavé nebo zane�
sené filtry.

•

Zkontrolujte opotřeben� nebo poškozen� elek�
trickych šňůr.

•

Zkontrolujte kartáče v motoru. •

Vyčistěte a namažte jádro hř�dele. •

Vyměňte olej v hlavici. •
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5.2 Kartáče motoru

Viz grafika: wc_gr001213

Na ochranu motoru jsou kartáče navrženy vypnout motor zkrát��li se
př�liš. Zastav��li se motor během provozu, bude asi zapotřeb� vyměnit
kartáče. Zabránit kartáčům vypnout motor neočekávaně, je nutno je
kontrolovat každých 50 hodin a vyměnit je podle potřeby. Vždy
vyměňte oba kartáče zároveň.

Kontrola nebo výměna kartáčů:

5.2.1 Odstraňte uzávěry kartáčů (a) z obou stran motoru.

5.2.2 Vytáhněte kartáče (b) a změřte délku. Vložte nové kartáče jeli výška
(c) kratš� 10 mm (3/8"). Jsou�li kartáče dostatečně dlouhé, vložte je
znovu do motoru. Zajistěte, že jsou vloženy do stejné polohy jako
dř�ve, aby bylo zabráněno sklenut�.

5.2.3 Zaběhněte nové kartáče t�m, že necháte motor běžet asi pět minut
bez připojen� hř�dele.
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5.3 Kryt motoru

Viz grafika: wc_gr001214

Vyčistěte kryt motoru ihned po použit� vlhkým hadrem k odstraněn�
prachu nebo betonu. Zkontrolujte zadn� vzduchový filtr, předn� s�to, a
větrac� otvory na krytu motoru, aby jstezajistili, že jsou otevřeny.
Vyčistěte nebo vyměňte zanesený vzduchový filtr před provozem,
aby se zabránilo přehřán�.

Čištěn� zadn�ho filtru: vyšroubujte rukoje″ a odstraňte kryt (d) od
motoru. Vyndejte filtr (e) a umejte v teplé mydlinkové vodě. Před
použit�m nechte filtr dokonale uschnout.
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5.4 Mazán� hř�dele

Viz grafika: wc_gr001215

Odstraňte drátěnou duši (f) z hř�dele a utřete čistým hadrem.

Ručně naneste větš� množstv� mazac�ho tuku na ohybnou hř�del po
celé délce duše (g). Vložte duši do krytu a otočte j�. Opakujte tento
postup několikrát.

Nepokoušejte se naplnit kryt mazac�m tukem nás�lně. Těsně
vyplněný kryt silně zat�ž� motor a mohl by způsobit přehřát�.

Nečistěte kryt a duši rozpouštědli. Přebytečné rozpouštědlo na
krytu nebo duši může způsobit rozklad mazac�ho tuku s následuj�c�m
poškozen�m hř�dele.
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5.5 Mazán� hlavice

Viz grafika: wc_gr001216

Ložiska v hlavici se mazaj� olejem. Aby se prodloužil život ložisek,
vyměňte olej v hlavici každých 300 hodin provozu.

Výměna oleje:
Upněte hlavici do svěráku a odstraňte špičku z krytu. Je�li nutno
přidejte pár malých bodových svarů (h) na špičce pro lepš� sevřen�
kl�čem. Vypus″te starý olej z krytu a přidejte správné množstv�
nového oleje. Obra″te se na “Technické informace”. Naneste
trubkové těsnivo na závity na špičce a připojte ji pevně na kryt.

Poznámka: K zajištěn� ochrany životn�ho prostřed� um�stěte
plastikovou plachtu a nádobu pod stroj k zachycován� vytékaj�c�ch
tekutin. Tyto tekutiny zlikvidujte podle předpisů na ochranu životn�ho
prostřed�.

Použ�vejte výlučně SAE 80W140 syntetický olej nebo ekvivalent.

Nepřeplňujte. Př�liš mnoho oleje v hlavici přet�ž� motor.
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5.6 Přezkoušen� opotřeben� hlavice

Viz grafika: wc_gr001217

Pravidelně měřte vnějš� průměr krytu hlavice (a) v m�stě kde
opotřeben� je nejznatelnějš�.

Vyměňte hlavici je�li měřený průměr menš� než minimáln� půměr
opotřeben�.

NOVÝ
PRŮMĚR
mm (in.)

MINIMÁLNÍ
PŮMĚR OPOTŘEBENÍ

mm (in.)

H 25 25 (1,00) 22 (0,88)

H 35 35 (1,38) 32 (1,25)

H 45 44 (1,75) 41 (1,63)

H 55 57 (2,25) 54 (2,13)

H 65 64 (2,50) 60 (2,38)

� � � � � � � � � � "

�
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5.7 Odstraňován� poruch

Porucha Důvod / Náprava

Motor nestartuje. • Otevřený vyp�nač nebo vypálená pojistka.

• Kartáče se př�liš opotřebovaly a jsou př�liš krátké. 
Vyměňte je.

• Zap�nač na motoru je špatný nebo drátové spojen� 
je uvolněné.

Motor běž� normáln� rychlosti 
ale přehř�vá se.

• Vzduchový filtr, s�to, nebo vzduchové otvory jsou 
zaneseny a blokuj� proud vzduchu.

• Př�liš mnoho mazac�ho tuku v hř�deli.

• Př�liš mnoho oleje v hlavici.

Motor běž� pomalu a přehř�vá 
se.

• Sdružené napět� př�liš n�zké.

• Prodlužuj�c� šňůra př�liš krátká.

• Kombinace hlavice/hř�dele př�liš velká.

• Hř�del nemazaná, duše běž� nasucho.

• Ložiska hlavice zasekávaji. Zkontrolujte a vyměňte.

• Rotor v motoru zadrhuje.

• Ložiska motoru selhala. Zkontrolujte a vyměňte.

Motor je hlasitý. • Opotřebované kartáče. Kartáče nesprávně vmon�
tované.

• Opotřebená ložiska motoru.

• Rotor v motoru zadrhuje.
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5.8 Zapojovac� schema

Viz grafika: wc_gr001218

M 1000 M 2000 M 3000

115V 5843 6305
7159
7653

5845

230V 5041 6551* 5800

* ŽÁDNÝ ZEMNICÍ VODIČ

1. ZAPÍNAČ/VYPÍNAČ B ČERNÝ NEBO HNěDÝ

2. STATOR G ZELENÝ NEBO ZELENÝ 

3. ROTOR W BÍLÝ NEBO MODRÝ

4. LEVÝ KARTÁČ

5. PRAVÝ KARTÁČ

� � � � � � � � � � 	

�
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�

� �

�

�

�

�

�

wc_tx000266cz.fm 23



Údržba HMS

Viz grafika: wc_gr001219

M 1000 M 2000

230V 5494 5432
5495

1. ZAPÍNAČ/VYPÍNAČ B ČERNÝ NEBO HNěDÝ

2. STATOR G ZELENÝ NEBO ZELENÝ 

3. ROTOR W BÍLÝ NEBO MODRÝ

4. LEVÝ KARTÁČ Y ŽLUTÝ

5. PRAVÝ KARTÁČ

6. RFI KONDENZÁTOR

7. INDUKCNÍ CÍVKA

� � � � � � � � � � #

�

��

�

�

� �

�
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Viz grafika: wc_gr001220

M 3000

230V 6590

1. ZAPÍNAČ/VYPÍNAČ B ČERNÝ NEBO HNěDÝ

2. STATOR G ZELENÝ NEBO ZELENÝ 

3. ROTOR W BÍLÝ NEBO MODRÝ

4. LEVÝ KARTÁČ Y ŽLUTÝ

5. PRAVÝ KARTÁČ L MODRÝ

6. RFI KONDENZÁTOR

7. INDUKCNÍ CÍVKA
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Evropské Prohlá iení o Shodnosti

Wacker Construction Equipment AG , Preußenstraße 41, 80809 München

potvrzuje, se stavební pgístroj:

1. Druh:

Ponorn q vibrátor

2. Typ:

M 1000/...

M 2000/...

M 3000/...

3. Typové Rislo pgístroje:

0005494 ..., 0005495 ..., 0006590 ..., 0007653 ...

byl vyroben v souladu s následujícími smWrnicemi:

* 98/37/EWG
* 89/336/EWG

Dr. Sick
Pgedsednictvo
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