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1 Esipuhe

Tässä käyttöohjeessa kuvataan Wacker Neuson laitteesi tietoja ja menettelyta-
poja käytön ja turvallisen huollon takaamiseksi. Oman turvallisuustesi vuoksi, 
sekä loukkaantumisen välttämiseksi, tulee turvallisuusohjeet lukea huolellisesti, 
tutustua niihin ja ottaa ne aina huomioon.
Tässä käyttöohjeessa ei ole laajoja kunnossapito- tai korjaustöiden ohjeita. Sel-
laiset työt tulee joko Wacker Neuson huollon tai valtuutetun ammattilaisen suo-
rittaa.

Tätä laitetta valmistettaessa otettiin tarkasti käyttäjän turvallisuus huomioon. Asi-
aankuulumaton käyttö tai määräystenvastainen huolto voi kuitenkin aiheuttaa 
vaaratilanteita. Käytä ja huolla Wacker Neuson laitettasi tämän käyttöohjeen tie-
toja vastaavasti. Häiriötön käyttö ja hyvä käytettävyys ovat tuloksena tästä huo-
lellisuudesta.

Vialliset laitteen osat on vaihdettava välittömästi!
Jos sinulla on kysymyksiä käytön tai huollon suhteen, käänny Wacker Neuson 
asiakaspalvelun puoleen.

Kaikki oikeudet pidätetään, erityisesti levittämisen ja kopioimisen oikeus.
Copyright 2009 Wacker Neuson SE 

Tätä käyttöohjetta saa – myös vain osittain – kopioida, levittää, työstää tai mo-
nistaa vain Wacker Neusonin nimenomaisella, etukäteisellä kirjallisella luvalla.
Jokainen kopioiminen, levittäminen tai tallentaminen tietovälineille missä tahan-
sa muodossa ja millä tahansa tavalla ilman Wacker Neusonin lupaa on tekijän-
oikeusrikkomus ja sitä seuraa oikeustoimia. 
Pidätämme itsellemme oikeuden teknisiin muutoksiin, jotka palvelevat laitteen 
jatkokehittelyä, tai nostavat turvallisuustasoa, – myös ilman eri ilmoitusta.
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2 Johdanto

2.1 Tämän käyttöohjeen esitystapa

Varoitussymbolit
Tämä käyttöohje sisältää seuraavien luokkien turvallisuusohjeita: 
VAARA, VAROITUS, VARO, HUOMIO.
Näitä on noudatettava, ettei käyttäjälle aiheudu hengenvaaraa tai loukkaantu-
misvaaraa, ettei synny aineellisia vahinkoja, tai asiattoman huollon poissulkemi-
seksi.

Ohjeet

Ohje: Tästä saat täydentävää tietoa.

VAARA
Tämä varoitusohje viittaa välittömästi uhkaaviin vaaroihin, jotka johtavat vaka-
viin loukkaantumisiin tai kuolemaan.

Voit välttää vaaran kulloinkin mainitulla menetelmällä.

VAROITUS
Tämä varoitusohje viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat johtaa vakaviin 
loukkaantumisiin tai kuolemaan.

Voit välttää vaaran kulloinkin mainitulla menetelmällä.

VARO
Tämä varoitusohje viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat johtaa lieviin louk-
kaantumisiin.

Voit välttää vaaran kulloinkin mainitulla menetelmällä.

HUOMIO
Tämä varoitusohje viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat johtaa aineellisiin 
vahinkoihin.

Voit välttää vaaran kulloinkin mainitulla menetelmällä.
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Käsittelyohje
 Tämä symboli kehottaa sinua tekemään jotain.

1. Numeroidut käsittelyohjeet kehottavat sinua tekemään jotain annetussa järjes-
tyksessä.

 Tämä symboli merkitsee listausta.

2.2 Wacker Neuson asiakaspalvelu

Wacker Neuson asiakaspalvelusi on maasta riippuen Wacker Neuson huolto, 
Wacker Neuson tytäryhtiö tai Wacker Neuson kauppias.
Osoitteet ovat Internetissä www.wackerneuson.com.
Valmistajan osoite on tämän käyttöohjeen alussa.

2.3 Kuvatut laitetyypit

Tämä käyttöohje pätee saman tuotesarjan eri laitetyypeille. Tästä syystä eräät 
kuvat voivat poiketa hieman laitteesi ulkonäöstä. Lisäksi voidaan kuvailla kom-
ponentteja, joita laitteessasi ei ole. 
Kuvailtujen laitetyyppien yksityiskohdat ovat luvussa Tekniset tiedot.



2 Johdanto

8 Käyttöohje

2.4 Laitteen merkintä

Tyyppikilven tiedot

Tyyppikilvessä on tietoja, joista laitteen voi tunnistaa tarkasti. Näitä tietoja tarvi-
taan varaosien tilaamisen ja teknisten kysymysten yhteydessä.

Merkitse laitteesi tiedot seuraavaan taulukkoon:

Pos. Nimitys Koneesi tiedot
1 Ryhmä ja tyyppi
2 Valmistusvuosi
3 Koneen nro
4 Version nro
5 Tuotenro.
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3 Turvallisuus

3.1 Periaate

Tekniikan taso
Laite edustaa tekniikan uusinta tasoa ja on rakennettu hyväksyttyjen turvalli-
suusteknisten määräysten mukaan. Siitä huolimatta epäasiallisen käytön yhtey-
dessä voi käyttäjän tai kolmannen henkilön vartalo ja elämä vaarantua tai lait-
teelle ja muille tavaroille voi syntyä vahinkoja.

 

Määräystenmukainen käyttö
Laitetta saa käyttää vain tuoreen betonin tiivistämiseen. Tärypää tulee upottaa 
tuoreeseen betoniin.
Tärypäätä ei saa upottaa happo- tai lipeäpitoisiin nesteisiin.
Tärypään ei saa koskea ruumiinjäseniä tai sitä ei saa ohjata ruumiinjäsenillä.
Käyttövoiman, taipuisan akselin ja tärypään osat saa yhdistää ainoastaan sallit-
tujen osien kanssa.
Käyttövoimaa saa käyttää ainoastaan sallitun tärypään ja Wacker Neuson taipui-
san akselin kanssa.
Laitetta ei saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

Kiellettyjen osien liittämiseen käyttövoimaan.
Käyttövoiman käyttöön ilman taipuisaa akselia ja tärypäätä.

Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös kaikkien tämän käyttöohjeen oh-
jeiden noudattaminen ja annetuissa hoito- ja huolto-ohjeissa pitäytyminen.
Mikään muu tai tämän ylittävä käyttö ei ole määräystenmukainen. Valmistaja ei 
ole vastuussa tällöin syntyvistä vahingoista. Käyttäjä vastaa riskistä yksin.
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Rakenteellinen muutos
Rakenteellisia muutoksia ei saa missään tapauksessa tehdä ilman valmistajan 
kirjallista lupaa. Vaarannat siten oman ja muiden turvallisuuden! Lisäksi valmis-
tajan vastuu katoaa.
Rakenteellinen muutos on kyseessä erityisesti seuraavissa tapauksissa:

Laitteen avaaminen ja Wacker Neusonin rakenneosien poistaminen pysy-
västi.
Uusien rakenneosien asentaminen, jotka eivät ole peräisin Wacker 
Neusonilta tai eivät ole tyypiltään ja laadultaan alkuperäisosien veroisia.
Lisävarusteiden asentaminen, jotka eivät ole peräisin Wacker Neusonilta.

Voit huoletta asentaa Wacker Neuson varaosat.
Voit huoletta asentaa lisävarusteet, jotka sisältyvät laitteesi Wacker Neuson-toi-
mitukseen. Noudata tämän käyttöohjeen asennusohjeita.

 

Älä poraa koteloa, esim. kilpiä kiinnittääksesi. Vettä voi tunkeutua koteloon ja va-
hingoittaa laitetta.

 

Edellytykset käytölle
Laitteen moitteeton ja turvallinen käyttö edellyttää seuraavaa:

Asianmukainen kuljetus, varastointi ja pystytys.
Huolellinen käyttö.
Huolellinen hoito ja huolto.

 

Käyttö
Käytä laitetta vain määräystenmukaisesti ja sen ollessa teknisesti moitteetto-
massa kunnossa.
Käytä laitetta vain tietoisena turvallisuudesta ja vaaroista ja yhdessä kaikken 
suojalaitteiden kanssa. Turvalaitteistoa ei saa muuttaa tai jättää käyttämättä.
Tarkasta ennen työskentelyn alkua käyttöelementtien ja turvalaitteistojen toimi-
vuus.
Laitetta ei koskaan saa käyttää räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

 

Tarkkailu
Käynnissä olevaa laitetta on aina tarkkailtava!

 

Huolto
Laitteen moitteettomalle ja kestävälle toiminnalle ovat säännölliset huoltotyöt tar-
peen. Laiminlyöty huolto vähentää laitteen turvallisuutta.

Noudata ehdottomasti määrättyjä huoltovälejä.
Laitetta ei saa käyttää, kun huollot ja korjaukset ovat tarpeen.
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Häiriöt
Toimintahäiriöiden ilmetessä kytke laite heti pois päältä ja varmista se.
Korjaa välittömästi häiriöt, jotka voivat vahingoittaa turvallisuutta!
Vaihdatuta välittömästi vahingoittuneet tai vialliset rakenneosat!
Katso lisätietoja luvusta Häiriöt.

  

Varaosat, lisävarusteet
Käytä ainoastaan Wacker Neuson -varaosia tai sellaisia, joiden rakenne ja laatu 
vastaavat alkuperäisosia.
Käytä ainoastaan Wacker Neuson -lisävarusteita.
Noudattamatta jättämisen seurauksena kieltäydymme kaikesta vastuusta.

 

Vastuurajoitus
Seuraavien rikkomusten seurauksena Wacker Neuson kieltäytyy kaikesta hen-
kilö- ja tavaravahinkojen vastuusta:

Rakenteellinen muutos.
Määräystenvastainen käyttö.
Tämän käyttöohjeen huomiotta jättäminen.
Epäasianmukainen käsittely.
Sellaisten varaosien käyttäminen, jotka eivät ole Wacker Neuson -varaosia 
tai eivät ole tyypiltään ja laadultaan alkuperäisosien veroisia.
Sellaisten lisävarusteiden käyttö, jotka eivät ole Wacker Neuson -lisävarus-
teita.

 

Käyttöohje
Säilytä käyttöohje laitteen tai laitteen käyttöpaikan luona jatkuvasti ulottuvillasi. 
Jos käyttöohje häviää tai tarvitset toisen kappaleen, käänny Wacker Neuson 
asiakaspalvelun puoleen tai lataa käyttöohje Internetistä 
(www.wackerneuson.com).
Anna tämä käyttöohje laitteen jokaiselle muulle käyttäjälle tai seuraavalle omis-
tajalle.

 

Maakohtaiset määräykset
Noudata myös maakohtaisia onnettomuuksien estoa ja ympäristönsuojelua kos-
kevia määräyksiä, normeja ja säädöksiä, esim. vaarallisten aineiden käsittelystä 
ja henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä.
Täydennä käyttöohjetta muilla ohjeilla huomioidaksesi käyttöön liittyvät, viralli-
set, kansalliset tai yleisesti pätevät turvallisuusdirektiivit.
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Käyttöelementit
Pidä laitteen käyttöelementit aina kuivina, puhtaina ja öljyttöminä sekä rasvatto-
mina.
Käyttölaitteita, esim. virtakytkintä, kaasukahvoja jne. ei saa kiinnittää, muuttaa 
tai muuntaa kielletyllä tavalla.

 

Vahinkojen tarkastus
Tarkasta sammutettu laite vähintään kerran yhtä vuoroa kohden ulkoisesti tun-
nistettavien vaurioiden ja puutteiden varalta.
Laitetta ei saa käyttää, jos vaurioita tai puutteita on havaittavissa.
Korjauta välittömästä vauriot ja puutteet.

 

3.2 Käyttäjien pätevyys

Käyttäjän pätevyys
Vain koulutettu ammattilainen saa ottaa laitteen käyttöön ja käyttää sitä. Lisäksi 
pätevät seuraavat edellytykset:

Olet ruumiillisesti ja henkisesti tähän sovelias.
Sinut on opastettu laitteen itsenäiseen käyttöön.
Sinut on opastettu laitteen määräystenmukaiseen käyttöön.
Tunnet tarpeelliset turvalaitteistot.
Olet turvallisuusteknisten normien mukaan oikeutettu ottamaan laitteita ja 
järjestelmiä käyttöön.
Yritys tai liikkeenharjoittaja on määrännyt sinut itsenäiseen työskentelyyn 
laitteen kanssa.

 

Virheellinen käyttö
Virheellinen käyttö, väärinkäyttö tai kouluttamaton henkilöstö ovat uhka käyttä-
jän tai ulkopuolisten terveydelle sekä laitteelle tai muille tavaroille.

 

Liikkeenharjoittajan velvollisuudet
Liikkeenharjoittajan tulee saattaa käyttöohje käyttäjän ulottuville ja varmistaa, 
että käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt sen.
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Suosituksia työskentelyyn
Noudata seuraavia suosituksia:

Työskentele vain hyvässä ruumiillisessa kunnossa.
Keskity työskentelyyn etenkin työajan lopulla.
Älä työskentele laitteen kanssa ollessasi väsynyt.
Työskentele rauhallisesti, harkitsevaisesti ja varovaisesti.
Älä koskaan työskentele alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen 
alaisena. Näkökykysi, reaktiokykysi ja harkintakykysi saattavat heiketä.
Työskentele siten, että kolmas henkilö ei vaarannu.
Varmista, ettei vaara-alueella ole ihmisiä tai eläimiä.

 

3.3 Suojavarusteet

Työvaatetus
Vaatetuksen tulee olla tarkoituksenmukainen eli tyköistuva, mutta ei esteellinen.
Rakennustyömailla ei yleensä saa pitää pitkiä hiuksia vapaina, käyttää löysiä 
vaatteita tai koruja sormukset mukaan lukien. On olemassa loukkaantumisvaara 
esim. laitteen liikkuviin osiin takertumisen tai niiden sisään vetäytymisen takia.
Käytä ainoastaan huonosti syttyviä työvaatteita.

 

Henkilönsuojaimet
Käytä henkilönsuojaimia välttääksesi loukkaantumiset ja terveyshaitat:

Suojajalkineet.
Työkäsineet lujasta materiaalista.
Työvaatteet lujasta materiaalista.
Suojakypärä.
Kuulosuojain.

 

Kuulosuojain
Tämä laite saattaa ylittää maakohtaisesti sallitun melurajan (henkilöön kohdistu-
va arviointitaso). Siksi kuulosuojainten käyttö on tietyissä tapauksissa pakollista. 
Tarkka arvo on luvussa Tekniset tiedot.
Työskentele kuulosuojaimilla erityisen tarkkaavaisesti ja huolellisesti, koska et 
kuule kaikkea meteliä, esim. huutoja tai signaaleja, selvästi.
Wacker Neuson suosittelee aina kuulosuojainten käyttöä.
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3.4 Kuljetus

Laitteen sammuttaminen
Sammuta laite ennen kuljetusta ja vedä pistoke pistorasiasta. Anna moottorin 
jäähtyä.

 

Laitteen kuljetus
Varmista laite kuljetusvälineeseen, jotta se ei kaadu, putoa tai luisu kyydistä.

Laitteen nostaminen
Putoava laite aiheuttaa vakavan loukkaantumisriskin.
Laitteessa ei ole nosto- tai kiinnityspisteitä.
Varmista laite nostettaessa kaatumista, putoamista ja liukumista vastaan, esim. 
suljetulla kuljetussäiliöllä.

 

Uudelleenkäyttöönotto
Asenna ja kiinnitä ennen uudelleenkäyttöönottoa laitteet, laitteen osat, lisävarus-
teet tai työkalut, jotka irrotettiin kuljetusta varten.
Toimi vain käyttöohjeen mukaan.

 

3.5 Käyttöturvallisuus

Räjähdysvaarallinen ympäristö
Laitetta ei koskaan saa käyttää räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

 

Työympäristö
Tutustu ennen työnalkua työympäristöön. Siihen kuuluvat esim. seuraavat koh-
dat:

Esteet työ- ja liikennealueella.
Maaperän kantokyky.
Erityisesti julkisten liikennealueiden rakennustyömaiden tarpeellinen eristä-
minen.
Seinien ja kattojen tarpeellinen eristäminen.
Avunsaantimahdollisuus tapaturmien sattuessa.

 

Laitteen käyttöönotto
Noudata laitteen ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja varoituksia.
Älä koskaan ota käyttöön huoltoa tai korjausta tarvitsevaa laitetta.
Ota laite käyttöön käyttöohjeen mukaan.
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Asennon tukevuus
Huomioi aina tukeva asento työskennellessäsi laitteen kanssa. Tämä pätee eri-
tyisesti työskenneltäessä telineillä, tikkailla, epätasaisilla ja liukkailla alustoilla 
jne.

 Varo kuumia osia
Älä koske kuumaan tärypäähän käytön aikana tai hieman sen jälkeen. Tärypää 
voi olla erittäin kuuma ja se voi aiheuttaa palovammoja.

 

Varo liikkuvia osia
Pidä kädet, jalat ja löysät vaatteet loitolla laitteen liikkuvista tai pyörivistä osista. 
Vakava loukkaantumisriski tarttumisesta tai puristumisesta.

 

Laitteen osia ei saa käyttää nousuapuna tai varmistusvälineinä
Älä koskaan käytä suojaletkua, liitäntäjohtoa tai muita laitteen osia nousuapuna 
tai varmistusvälineenä.

 

Taipuisan akselin suojaaminen
Älä taivuta tai taita taipuisaa akselia liikaa.
Älä vedä taipuisaa akselia terävien reunojen yli.
Jos taipuisa akseli on jumiutunut raudoitukseen, kytke käyttövoima pois ja irrota 
taipuisa akseli käyttövoimasta. Vapauta lopuksi jumiutuneet taipuisat akselit lii-
kuttamalla varovasti edestakaisin.

  
 

Laitteen sammuttaminen
Seuraavissa tilanteissa sammuta laite ja vedä pistoke pistorasiasta:

Ennen taukoa.
Kun et käytä laitetta.

Odota ennen laitteen pois asettamista, kunnes se on pysähtynyt täysin.
Aseta laite pois siten, että se ei voi kaatua, pudota tai liukua paikaltaan.

   

Laakerointi
Aseta laite pois varmasti, ettei se voi kaatua, pudota tai liukua paikaltaan.

 

Säilytyspaikka
Varastoi jäähtynyt laite käytön jälkeen suljettuun, puhtaaseen, pakkaselta suo-
jattuun ja kuivaan paikkaan, joka on lapsien ulottumattomissa.
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Tärykuormitus
Jos käsiohjattuja laitteita käytetään usein, ei ole varmuutta etteivät ne aiheuta 
pitkäaikaisia vaurioita.
Ota huomioon kyseiset lainmukaiset määräykset ja direktiivit, että tärykuormitus 
pysyy mahdollisimman pienenä.
Tietoja laitteen tärykuormituksesta saat luvusta Tekniset tiedot.

 

3.6 Turvallisuus käsilaitteita käytettäessä

Käsilaitteen asianmukainen asettaminen sivuun
Aseta laite varovasti sivuun. Älä heitä laitetta lattialle tai alas suurista korkeuk-
sista. Laite voi alas pudotessaan aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahingoittua itse.

 

Turvallinen työskentely käsilaitteiden kanssa
Pidä laitetta työn aikana ainoastaan tarkoituksenmukaisesta kahvasta.

 

3.7 Turvallisuus sähkölaitteita käytettäessä

Erityiset sähkölaitteita koskevat määräykset
Noudata laitteen mukana tulleen esitteen Yleiset turvallisuusohjeet turvallisuus-
ohjeita.
Noudata myös maakohtaisia onnettomuuksien estoa koskevia määräyksiä, nor-
meja ja säädöksiä, jotka liittyvät sähkölaitteistoihin ja -laitteisiin.

 VAROITUS  Lue kaikki turvallisuusohjeet ja ohjeet. Turvallisuusohjeiden 
ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/
tai vakaviin vammoihin. 

  

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
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Suojausluokan I sähkölaitteiden virransyöttö

Ohje: Katso nimellisjännite laitteesi tyyppikilvestä.
 

Laite on liitettävä sopivalla ylikuormitussuojalla pistorasiaan, jossa on suojakos-
ketin 15 A/16 A.
Yksi seuraavista FI-suojakytkimistä on tarpeen:

Vakio-FI-suojakytkin (pulssivirralle herkkä, tyyppi A).
Yleisvirralle herkkä FI-suojakytkin (tyyppi B).

Laitteen saa kytkeä virtalähteeseen vain laitteen kaikkien osien ollessa teknisesti 
moitteettomassa kunnossa. Huomioi erityisesti seuraavat osat:

Pistoke.
Liitosjohto koko pituudessaan.
Virtakytkimen kytkentäkotelo, jos saatavilla.
Pistorasiat.

 

Laitteen saa liittää vain virtalähteisiin, joissa on vahingoittumaton maadoitusliitin 
(PE).

 

Liitettäessä kiinteään tai liikkuvaan sähköntuottajaan täytyy käytössä olla vähin-
tään yksi seuraavista turvalaitteistoista:

FI-suojakytkin.
Eristysvahti.
IT-verkko.

 

Kun laite liitetään työmaavirranjakajaan, tämän on oltava maadoitettu.
 

Ohje: Noudata kyseisiä kansallisia turvallisuusdirektiivejä!
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Jatkojohto
Laitetta saa käyttää vain vahingoittumattoman ja tarkastetun jatkojohdon kans-
sa!
Jatkojohtoa saa käyttää vain maadoitusliittimen ja pistokkeen ja kytkennän oi-
kean maadoitusliitännän kanssa (vain suojausluokan I laitteet, katso luku Tekni-
set tiedot).
Vain sellaisia tarkastettuja jatkojohtoja saa käyttää, jotka soveltuvat käytettäviksi 
rakennustyömaalla: Keskipitkä kumiletkujohdin H05RN-F tai mieluummin – 
Wacker Neuson suosittelee H07RN-F:ä, SOW-johtoa tai maakohtaista vastaa-
vaa mallia.
Jatkojohdot, joissa on vaurioita (esim. repeämiä suojuksessa) tai löysät pistok-
keet ja kytkennät, on vaihdettava heti.
Kaapelirumpujen ja monipistorasioiden tulee täyttää samat vaatimukset kuin jat-
kojohdon.
Suojaa jatkojohto, monipistorasia, kaapelirummut ja liitäntäkytkimet sateelta, lu-
melta tai muulta kosteudelta.

 

Kaapelirummun kelaaminen täysin auki
Palovaara, jos kaapelirumpua ei ole rullattu auki.
Kelaa kaapelirumpu kokonaan auki ennen käyttöä.

 

Liitosjohdon suojaaminen
Laitetta ei saa vetää tai nostaa liitosjohdosta.
Liitosjohdon pistoketta ei saa vetää johdosta irti pistorasiasta.
Suojaa liitosjohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmilta.
Wacker Neuson asiakaspalvelun tulee vaihtaa välittömästi liitosjohto, joka on 
vaurioitunut tai jonka pistoke on löysä.

  

3.8 Huolto

Huoltotyöt
Hoito- ja huoltotöitä saa suorittaa vain siinä laajuudessa, jossa ne ovat kuvaillut 
tässä käyttöohjeessa. Wacker Neuson asiakaspalvelun on hoidettava kaikki 
muut työt, esim. liitosjohdon vaihtaminen, jotta turvallisuus ei vaarannu.
Katso lisätietoja luvusta Huolto.

 

Virransyötöstä irrottaminen
Ennen hoito- ja huoltotöitä laite on irrotettava virransyötöstä vetämällä pistoke 
pistorasiasta.
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Puhdistus
Pidä laite aina puhtaana ja puhdista se jokaisen käytön jälkeen.
Älä käytä polttoaineita tai liuottimia. Räjähdysvaara!
Älä käytä korkeapainepesuria. Sisään tunkeutuva vesi voi vahingoittaa laitetta. 
Sähkölaitteet aiheuttavat sähköiskun aiheuttaman vakavan loukkaantumisriskin.

 

3.9 Turvallisuus- ja ohjetarrat

Laitteessa olevat tarrat antavat tärkeitä ohjeita ja turvallisuusohjeita. 
Pidä kaikki tarrat luettavassa kunnossa.
Korvaa puuttuvat tai epäselvät tarrat.
Tarrojen tuotenumerot löydät varaosaluettelosta.

 

2

Pos. Tarrat Kuvaus

1 VAROITUS
Lue käyttöohje pienentääksesi loukkaan-
tumisriskiä.
Käytä kuulosuojainta.
Noudata käyttöasentoa.
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4 Toimitussisältö

Yksittäiset laitteen komponentit on tilattava erikseen.
Koko toimitussisältöön kuuluu:

Käyttölaite.
Taipuisa akseli.
Tärypää.
Käyttöohje.
Varaosaluettelo.
Yleiset turvallisuusohjeet.
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5 Kuvaus

5.1 Käyttötarkoitus

Käytä laitetta ainoastaan määräystenmukaisesti, katso luku Turvallisuus, Mää-
räystenmukainen käyttö.

5.2 Toimintatapa

Periaate
Laite koostuu seuraavista komponenteista:

Käyttölaite.
Taipuisa akseli.
Tärypää.

Voit yhdistellä komponenttien eri malleja käyttöolosuhteista riippuen.

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
1 Käyttölaite 3 Tärypää
2 Taipuisa akseli
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Käyttölaite antaa korkeataajuista värähtelyä tuottavalle tärypäälle käyttövoimaa 
taipuisan akselin kautta. Tämän tärinän ansiosta tärypää tekee hyrräliikettä.
Upottamalla tärypään tuoreeseen betoniin betoni ilmaantuu ja tiivistyy tärypään 
vaikutusalueella.
Tuore betoni jäähdyttää samalla tärypäätä.

Ohje: Niin kauan, kuin pintaan nousee ilmakuplia, betoni tiivistyy.

5.3 Käyttölaitteen komponentit ja käyttöelementit

Pikakytkin
Pikakytkin on varma liitäntä taipuisan akselin ja käyttölaitteen välillä ja mahdol-
listaa nopean taipuisan akselin vaihdon.

Hiiliharjat
Hiiliharjat kuluvat käytössä. Moottori sammuu automaattisesti, kun hiiliharjat ovat 
kuluneet vähimmäispituutta lyhyemmiksi.

Ilmansuodatin
Ilmansuodatin suojelee moottoria lialta.
Ilmavirta kulkee ilmansuodattimen läpi käyttölaitteen koteloon, jäähdyttää moot-
toria ja poistuu jälleen tuuletusritilän kautta.

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
1 Virtakytkin 6 Käsikahva
2 Hiiliharjat (2 kappaletta) 7 Tuuletusritilä
3 Tuuletusaukko 8 Pikakytkin
4 Liitosjohto 9 Taipuisan akselin liitäntä
5 Ilmansuodatin
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5.4 Taipuisan akselin komponentit

5.5 Tärypään komponentit

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
1 Suojaletku 4 Liitoskappale
2 Taittumissuoja 5 Käyttölaitteen liitäntä
3 Akselitappi 6 Tärypään liitäntä

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
1 Kotelo 3 Akselitappiadapteri
2 Liitäntäkappale
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6 Kuljetus

Laitteen kuljetus
1. Sammuta moottori.
2. Odota, kunnes laite on täysin seisahtunut.
3. Vedä pistoke pistorasiasta.
4. Irrota taipuisa akseli käyttölaitteesta.
5. Anna moottorin ja tärypään jäähtyä.
6. Aseta kaikki komponentit sopivaan kuljetusvälineeseen.
7. Vyyhditä liitosjohto.

Ohje: Liitosjohtoa ei saa taittaa!
8. Varmista kaikki komponentit, etteivät ne putoa tai luisu.
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7 Käyttö

7.1 Ennen käyttöönottoa

Laite on pakkauksesta poiston jälkeen käyttövalmis. 

Ohje pistokkeettomaan toteutukseen (muut kuin EU-maat)

Tarkastusten suorittaminen
Tarkasta, onko virtaverkossa tai rakennustyömaan jakelijassa oikea käyttö-
jännite (katso laitteen tyyppikilpi tai luku Tekniset tiedot).
Tarkasta, onko virtaverkko tai rakennustyömään jakelija varmistettu voimas-
sa olevien kansallisten normien ja säädöksien mukaan.

VAROITUS
Väärä ja asiaton käsittely voi johtaa loukkaantumisiin tai vakaviin aineellisin va-
hinkoihin.

Lue ja noudata kaikkia tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita, katso luku 
Turvallisuusohjeet.

VAROITUS
Voimakas kosteus aiheuttaa vuotovirran. 
Sähköiskusta loukkaantuminen.

Kosteassa ympäristössä pidä tai aseta laite käyttöasennossa sivuun.
Käytä IPx4-mallista jatkojohtoa, jotta pistoke/kytkin-yhteys on suojattu rois-
kevedeltä.

VAARA
Epäasianmukainen pistokeasennus.
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.

Pistokeasennuksen ja sitä seuraavan turvatarkastuksen saa suorittaa aino-
astaan sähköalan ammattilainen voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Noudata asennusohjetta.
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7.2 Tärypään asentaminen

Taipuisan akselin ruuvaaminen tärypäähän

1. Jännitä taipuisa akseli suojaleuoilla ruuvipuristimeen.
2. Levitä putkikierteiden tiivistysainetta taipuisan akselin kierteille.
3. Työnnä tärypää taipuisan akselin kierteisiin siten, että akselitappi työntyy 

tärypäässä olevaan akselitappiadapteriin.
4. Ruuvaa tärypää kiinni taipuisaan akseliin (huomio vasen kierre!) ja kiristä 

suurilla putkipihdeillä.
5. Anna putkikierteiden tiivistysaineen kovettua 24 tuntia.

VAROITUS
Pyörivät osat.
Käden loukkaantumiset ovat mahdollisia.

Sammuta käyttölaite.
Irrota taipuisa akseli käyttölaitteesta.

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
1 Tärypää 3 Taipuisa akseli
2 Kierteet 
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Taipuisan akselin kytkeminen käyttölaitteeseen

1. Aseta käyttölaite pystyasennossa maahan. 
Käyttölaitteen on oltava sammutettuna.

2. Nosta pikakytkintä.
3. Työnnä taipuisan akselin liitoskappale käyttölaitteen liitäntään siten, että ak-

selitappi työntyy käyttölaitteessa olevaan akselitappiadapteriin.
4. Työnnä taipuisan akselin liitoskappale aina vasteeseen saakka.
5. Vapauta pikakytkin.
6. Pyöritä taipuisaa akselia, kunnes pikaliitin lukittuu.
7. Tarkasta vetämällä taipuisasta akselista, onko pikakytkin lukittunut täysin.

Ohje: Jos taipuisan akselin akselitappi on uusi, käyttölaitteen on annettava 
käydä aluksi siihen liitetyn taipuisan akselin kanssa (tarvittaessa myös 
tärypään kanssa) n. 5 minuuttia.

Pos. Nimitys
1 Taipuisa akseli
2 Liitoskappale
3 Pikakytkin
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7.3 Käyttöönotto

Laitteen liittäminen virransyöttöön

1. Kytke virtakytkin pois päältä.
Ohje: Virtakytkimen ollessa päälle kytkettynä laite käynnistyy heti liittämisen 
jälkeen. Laite voi heittelehtiä ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahingoittua it-
se.

2. Jos tarpeen, yhdistä sallittu jatkojohto laitteen liitosjohtoon.
Ohje: Katso sallitut jatkojohtojen pituudet ja poikkipinnat luvusta Tekniset tie-
dot.

3. Työnnä pistoke pistorasiaan.

HUOMIO
Sähköinen jännite.
Väärä jännite voi johtaa laitteen vahingoittumiseen.

Tarkasta, vastaako virtalähteen jännite laitteen tietoja, katso luku Tekniset 
tiedot.

VAROITUS
Sähköinen jännite.
Sähköiskusta loukkaantuminen.

Tarkasta liitosjohto ja jatkojohto vaurion varalta.
Käytä vain jatkojohtoja, joiden maadoitusliitin on liitetty pistokkeeseen ja kyt-
kentään (vain suojausluokan I laitteet).
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Laitteen käynnistys

1. Nosta tärypää maasta suojaletkusta välttääksesi laitteen tai alustan vauriot.
2. Käynnistä laite virtakytkimestä.

Tuoreen betonin tiivistäminen
1. Upota tärypää nopeasti tuoreeseen betoniin, pidä siellä useita sekunteja ja 

vedä hitaasti ulos.
2. Upota tärypää joka puolella muottia ja tiivistä tuore betoni.

Ohje:
Tiivistä erityisen intensiivisesti nurkissa ja muoteissa suuremman raudoitus-
tiheyden takia. 
Pidä huolta siitä, että mikäli mahdollista tärypää ei koske raudoitukseen. Va-
hinkoja voi syntyä sekä tärypäähän että betoniin, jos se on jo sitoutumisvai-
heessa.
Tärypään pitoaika betonissa riippuu tärypään halkaisijasta, betonin koostu-
muksesta ja kerroksen paksuudesta.
Turntomerkit, milloin betoni on riittävän tiivis: 

Betoni ei enää painu.
Ilmakuplia ei enää nouse tai niitä nousee vain vähän.
Tärypään ääni ei enää muutu.

Pos. Nimitys
1 Virtakytkin
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7.4 Käytöstä poisto

Laitteen sammuttaminen

1. Vedä laite hitaasti tuoreesta betonista, pitele tärypäätä ilmassa. 
2. Sammuta laite virtakytkimestä.
3. Odota, kunnes laite on täysin seisahtunut.
4. Aseta laite hitaasti sivuun. 

Ohje: Älä taita suojaletkua ja liitosjohtoa!
5. Vedä pistoke pistorasiasta.

Taipuisan akselin irrottaminen käyttölaitteesta

1. Nosta pikakytkintä.
2. Vedä taipuisan akselin liitoskappale irti käyttölaitteen liitännästä.
3. Vapauta pikakytkin.

HUOMIO
Käynnissä oleva tärypää liikkuu omatoimisesti tuoreen betonin ulkopuolella.
Heittelehtivä tärypää aiheuttaa loukkaantumis- tai tavaravahinkojen vaaran.

Sammuta laite ennen sen sivuun asettamista.

HUOMIO
Käynnissä oleva tärypää kuumenee tuoreen betonin ulkopuolella.
Kuuma ulkopinta aiheuttaa palovammavaaran.
Lisääntynyt kuluminen vahingoittaa laitetta.

Laitteen ei saa antaa käydä tuoreen betonin ulkopuolella.

HUOMIO
Taipuisan akselin kytkin kuumenee käytössä.
Kuuma ulkopinta aiheuttaa palovammavaaran.

Anna taipuisan akselin kytkimen jäähtyä, ennen kuin kosket siihen.
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Laitteen puhdistaminen
Puhdista laite aina käytön jälkeen.
1. Puhdista tärypää ja suojaletku vedellä.

Ohje: Betonin jäämät voidaan poistaa upottamalla käyvä laite sorakerrok-
seen.

2. Pyyhi käyttölaite kostealla ja puhtaalla liinalla.
3. Puhdista tuuletusritilä sopivalla apuvälineellä.
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8 Huolto

VAROITUS
Väärä ja asiaton käsittely voi johtaa loukkaantumisiin tai vakaviin aineellisin va-
hinkoihin.

Lue ja noudata kaikkia tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita, katso luku 
Turvallisuusohjeet.

VAROITUS
Sähköinen jännite.
Sähköiskusta loukkaantuminen.

Vedä pistoke aina pistorasiasta ennen laitteen käsittelyä.
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8.1 Huoltosuunnitelma

Ohje: Tässä mainitut aikavälit ovat ohjearvoja normaalille käytölle. Kovassa 
käytössä, esim. kestokäytössä, puolita huoltovälit.

Toimenpide Päivittäin 
ennen 
käyttöä

50 tunnin 
välein

100 tunnin 
välein

300 tunnin 
välein

Tarkasta, että liitosjohto on 
moitteettomassa kunnossa – 
vaihdata viallinen liitosjohto.*

* Anna Wacker Neuson asiakaspalvelun huollon hoitaa nämä työt.

Kaikkien rakenneosien silmä-
määräinen tarkastus vahin-
goilta.

Käyttölaitteen puhdistaminen:
- Ilmansuodattimen ilmanot-

toaukko.
- Tuuletusritilän ilmanpoisto-

aukko.

Liitäntöjen tiukkuuden tarkas-
taminen:
- Taipuisa akseli – tärypää: 

Kiristä tarvittaessa.
- Taipuisa akseli – käyttölai-

te: Anna tarvittaessa liitos-
kappaleen lukittua kunnol-
la.

Puhdista ilmansuodatin.

Tarkasta hiiliharjat – vaihda 
tarvittaessa.

Tarkasta tärypään kulumisra-
jat.

Voitele taipuisa akseli ja vaih-
da muoviliitin.

Vaihda tärypään öljy.
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8.2 Huoltotyöt

Työskentely työpajalla
Tee huoltotyöt työpajan työpöydällä. Hyödyt siitä seuraavasti:

Laite on suojassa työmaan lialta.
Tasainen ja puhdas työtaso helpottaa työtä.
Pienosat ovat paremmin näkyvillä eivätkä häviä niin helposti.

8.2.1 Silmämääräinen tarkastus

Laitteen tarkastaminen

Tarkasta kaikki laitteen komponentit vahingoilta ja repeämiltä.

VAROITUS
Vahingot laiteosissa tai liitosjohdossa voivat johtaa sähkövirran aiheuttamiin 
ruumiinvammoihin.

Viallista laitetta ei saa käyttää.
Korjauta viallinen laite välittömästi.
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8.2.2 Käyttölaite

Ilmansuodattimen puhdistaminen

1. Ruuvaa kuusiokoloruuvi sopivalla avaimella, avainväli 5, auki ja irrota ilman-
suodattimen kansi.

2. Irrota ilmansuodatin ja pese puhtaalla vedellä.
Ohje: Vaihda ilmansuodatin, jos se on erittäin likainen.

3. Puhdista tuuletusaukko sopivalla apuvälineellä.
4. Asenna kuiva ilmansuodatin paikoilleen.
5. Aseta ilmansuodattimen kansi paikoilleen.
6. Ruuvaa kuusiokoloruuvi sopivalla avaimella, avainväli 5, auki ja kiristä käsi-

voimin.

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
1 Kuusiokoloruuvi 3 Ilmansuodatin
2 Ilmansuodattimen kansi 4 Tuuletusaukko



Huolto HMS

36 Käyttöohje

Tarkasta/vaihda hiiliharjat

Valmistelut
1. Vedä pistoke pistorasiasta.
2. Poista epäpuhtaudet hatun alueelta.

Hiiliharjojen irrottaminen
1. Kierrä hiiliharjan (käyttölaitteen molemmilla puolilla) hattu irti sopivalla ura-

ruuvitaltalla ja irrota yhdessä o-renkaan kanssa.
2. Vedä hiiliharja irti.
3. Merkitse lyijykynällä hiiliharjan paikka ja asento uudelleenasennusta varten.

Hiiliharjojen tarkastaminen
Tarkasta, että molemmat hiiliharjat ylittävät vähimmäispituuden.
Ohje: Jos jompikumpi hiiliharjoista alittaa vähimmäispituuden, molemmat hii-
liharjat on vaihdettava.

VAROITUS
Epäasianmukainen osien vaihto.
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.

Osien vaihto ja sitä seuraavan turvatarkastuksen saa suorittaa ainoastaan 
sähköalan ammattilainen voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
1 Hattu 3 Hiiliharjat
2 O-rengas 4 Vähimmäispituus 10 mm



HMS Huolto

Käyttöohje 37

Hiiliharjojen asentaminen
1. Asenna hiiliharja (käyttölaitteen molemmille puolille). 

Käytäessäsi käytettyjä hiiliharjoja huomioi alkuperäinen kohta ja asento vält-
tääksesi vauriot ja kipinät kollektorissa.

2. Kierrä hattu ja o-rengas paikoilleen ja kiristä käsivoimin uraruuvitaltalla.

Ohje: Jos asensit uudet hiiliharjat, anna käyttölaitteen käydä aluksi 
n. 5 minuuttia ilman taipuisaa akselia.

8.2.3 Taipuisa akseli

Akselitapin irrottaminen

1. Poista epäpuhtaudet liitoskappaleen alueelta.
2. Jännitä taipuisa akseli suojaleuoilla ruuvipuristimeen.
3. Ruuvaa liitoskappale irti suurilla putkipihdeillä tai erikoisavaimella (lisävarus-

te).
4. Vedä akselitappi kokonaan ulos suojaletkusta.
5. Pyyhi akselitappi puhtaalla, kuiduttomalla liinalla.

Ohje: Älä puhdista akselitappia tai suojaletkua liuotinaineella!
6. Puhdista liitoskappaleen ja taipuisan akselin kierteet teräsharjalla ja puhdis-

tusaineella.

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
1 Taipuisa akseli 3 Liitoskappale
2 Akselitappi
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Muoviliittimen vaihtaminen

1. Irrota varmistusrengas ruuvimeisselillä.
2. Vedä muoviliitin tarvittaessa irti vetotyökalulla.
3. Pyyhi asennuskohta puhtaalla, kuiduttomalla liinalla.
4. Aseta uusi muoviliitin paikoilleen.
5. Työnnä kaarellinen varmistusrengas sisään, kunnes kaikki hampaat lukittu-

vat uraan.

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
1 Taipuisa akseli 3 Varmistusrengas
2 Muoviliitin



HMS Huolto

Käyttöohje 39

Akselitapin voiteleminen

    

Ohje: Taipuisa akseli on vaihdettava, mikäli taipuisassa akselissa on vauri-
oita tai kulumauria.

Rasvaa akselitappi käsin tasaisen ohuesti erikoisvoiteluaineella (lisävarus-
te).

Taipuisan akselin kokoaminen
1. Työnnä akselitappi kokonaan suojaletkuun samalla kääntäen. 

Erikoisvoiteluaine levittyy, kun akselitappi pyörii.
2. Työnnä akselitappi tärypään akselitappiadapteriin.
3. Levitä putkikierteiden tiivistysainetta (lisävaruste) liitoskappaleen kierteisiin.
4. Ruuvaa liitoskappale taipuisaan akseliin ja kiristä suurilla putkipihdeillä tai 

erikoisavaimella (lisävaruste).
5. Tarkasta taipuisan akselin helppokulkuisuus samalla erikoisavaimella (lisä-

varuste) kääntäen.

Ohje: Jos akselitappi on uusi, käyttölaitteen on annettava käydä ensin siihen 
liitetyn taipuisan akselin kanssa (tarvittaessa myös tärypään kanssa) 
n. 5 minuuttia.

Pos. Nimitys
1 Akselitappi
2 Suojaletku
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8.2.4 Tärypää

Tärypään kulumisrajojen tarkastaminen
Kulumisrajat ovat:

Tärypään vähimmäishalkaisija (H-tärypää).
Nelikannan vähimmäisavainväli (HA-tärypää).

Tärypään pääty kuluu eniten.
Kun kulumisraja on saavutettu yhdessä kohtaa, anna Wacker Neuson asiakas-
palvelun vaihtaa putken alaosa.

Tärypää Kulumisrajat [mm] Alkuperäismitat [mm]

H 25, H 25S 24,0 25,0

H 35, H 35S 32,0 35,0

H 45, H 45S 41,0 45,0

H 55 52,0 57,0

H 65 58,0 65,0

H 25HA 25,0 26,2

H 35HA 32,0 36,0

H 45HA 39,0 45,0

H 50HA 46,0 50,0
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Tärypään öljyn vaihtaminen

Tärypään avaaminen
1. Poista epäpuhtaudet liitäntäkappaleen alueelta.
2. Jännitä taipuisa akseli suojaleuoilla ruuvipuristimeen.
3. Ruuvaa tärypää irti taipuisasta akselista suurilla putkipihdillä (huomio vasen 

kierre!).
4. Puhdista tärypään ja taipuisan akselin kierteet teräsharjalla ja puhdistusai-

neella.
5. Jännitä tärypää liitäntäkappaleen alueelta.
6. Ruuvaa kotelo irti liitäntäkappaleesta suurilla putkipihdeillä.

Öljyn vaihtaminen
1. Kaada öljy ulos ja hävitä ympäristöystävällisesti.
2. Puhdista liitäntäkappaleen ja tärypään kierteet teräsharjalla ja puhdistusai-

neella.
3. Lisää sopiva määrä spesifikaation mukaista öljyä koteloon, katso luku Tekni-

set tiedot.

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
1 Kotelo 3 Akselitappiadapteri
2 Liitäntäkappale
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Tärypään kokoaminen
1. Levitä putkikierteiden tiivistysainetta kotelon kierteille.
2. Ruuvaa kotelo kiinni liitäntäkappaleeseen ja kiristä suurilla putkipihdeillä.
3. Levitä putkikierteiden tiivistysainetta taipuisan akselin kierteille.
4. Työnnä tärypää taipuisan akselin kierteisiin siten, että akselitappi työntyy 

tärypäässä olevaan akselitappiadapteriin.
5. Ruuvaa tärypää kiinni taipuisaan akseliin (huomio vasen kierre!) ja kiristä 

suurilla putkipihdeillä.
6. Anna putkikierteiden tiivistysaineen kovettua 24 tuntia.
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9 Häiriönpoisto

Seuraavassa taulukossa ovat mahdolliset häiriöt, niiden syyt ja poistaminen.

Häiriö Syy Aputoimenpide

Laite ei toimi. Liitosjohto katkennut. Tarkasta liitosjohto, vaihdatuta 
viallinen.*

* Anna Wacker Neuson asiakaspalvelun huollon hoitaa nämä työt.

Hiiliharjat kuluneet. Vaihda hiiliharjat.

FI-suojakytkin sammunut. Kytke FI-suojakytkin päälle.

Virtakytkin viallinen. Vaihdatuta virtakytkin. *

Virransyötön sulake lauennut. Aktivoi sulake.

Moottori palanut. Vaihda käyttölaite.

Laite sammuilee. Hiiliharjat kuluneet. Vaihda hiiliharjat.

Moottori käy erittäin kovaääni-
sesti.

Hiiliharjat katkenneet. Vaihda hiiliharjat.

Käyttölaitteen laakeri kulunut. Vaihdatuta laitteen osat. *

Roottori hankaa staattoria.

Moottori käy normaalisti, mutta 
ylikuumana.

Ilmansuodatin, tuuletusritilä tai 
tuuletusaukko tukossa.

Poista lika, vaihda tarvittaessa 
ilmansuodatin.

Liikaa erikoisvoiteluainetta tai-
puisassa akselissa.

Poista liiallinen erikoisvoiteluai-
ne liinalla.

Tärypäässä liian paljon öljyä. Poista liiallinen öljy.

Moottori käy hitaasti ja ylikuu-
mana.

Tulojännite liian pieni. Luo oikea verkkojännite.

Jatkojohdon läpimitta liian pieni. Käytä jatkojohtoa, jonka läpimit-
ta on riittävä.

Vääränlainen tärypään ja taipui-
san akselin yhdistelmä.

Käytä vain taulukonmukaisia 
yhdistelmiä, katso luku Tekni-
set tiedot.

Taipuisan akselin akselitappi 
riittämättömästi voideltu.

Voitele akselitappi.

Tärypään tai käyttölaitteen laa-
keri kulunut.

Vaihdatuta laitteen osat. *

Roottori hankaa staattoria.
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10 Hävittäminen

10.1 Laitteen hävittäminen

Myös sinun laitteessasi on arvokkaita raaka-aineita, jotka voidaan hävityksen yh-
teydessä käyttää ympäristö huomioon ottaen uudelleen. 
Noudata hävittäessäsi laitetta maakohtaisia säädöksiä ja määräyksiä, esim. eu-
rooppalaista sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä.

Älä heitä laitetta jätteiden sekaan, vaan toimita se kier-
rätyspisteeseen.
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11 Lisävarusteet

Laitteelle on tarjolla laaja lisävarustevalikoima.
Lisätietoja yksittäisistä lisävarusteista saat Internetistä osoitteesta 
www.wackerneuson.com.

11.1 Erikoisavain taipuisalle akselille

Erikoisavaimella voit entistä helpommin irrottaa taipuisan akselin liitäntäkappa-
leen.

11.2 Putkikierteiden tiivistysaine

Putkikierteiden tiivistysainetta tarvitset tärypään ja taipuisan akselin sekä liitos-
kappaleen ja taipuisan akselin välisten kierreliitäntöjen tiivistykseen.

11.3 Taipuisan akselin erikoisvoiteluaine 

Wacker Neuson erikoisvoiteluainetta tarvitset taipuisan akselin tappien voite-
luun.

11.4 SS-adapteri

SS-adapterilla voit yhdistää kaksi taipuisaa S-akselia toisiinsa.

Taipuisten akseleiden pituudet ovat luvussa Tekniset tiedot.

11.5 Kantohihna

Voit kantaa käyttölaitetta kantohihnasta, mikäli joudut vaihtamaan paikkaasi 
usein.

HUOMIO
Moottorin ylikuormitus.
Liian pitkä taipuisa akseli voi johtaa moottorin ylikuormitukseen.

Pitäydy 9 m:n kokonaispituudessa.

VAROITUS
Väärä ja asiaton käyttö voi johtaa loukkaantumisiin tai vakaviin aineellisiin va-
hinkoihin.

Kiinnitä kantohihna ainoastaan käyttövoiman taaempaan kahvaan.
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12 Tekniset tiedot

12.1 Käyttölaite

Ohje: Kaikki käyttölaitteet ovat kaksoiseristettyjä. Lisäksi eräissä tyypeissä 
on maadoitusliitin.

M-moottori 230 V
 

Nimitys Yksikkö M 1000 M 2000 M 3000

Tuotenro. 0005494 0005495 0006590 0005800

Väri pikakytkin Vihreä Keltainen Punainen

Pituus x leveys x korkeus mm 350 x 160 x 200 350 x 160 x 200 350 x 160 x 200

Käyttöpaino kg 5,7 6,4 8,4 7,9

Nimellisjännite V 230 1~

Nimellistaajuus Hz 50–60

Nimellisottoteho kW 1,06 1,33 2,13

Nimellisvirranotto A 4,5 6,5 10,0

Nimelliskierrosluku min-1 15500 17500 16500

Käyttömoottori Yleisvirtamoottori

Suojausluokka *

*  DIN EN 61140:n mukaan.

II I

Kotelointiluokka **

**  DIN EN 60529:n mukaan

IP24

Hiiliharjojen vähimmäispi-
tuus 

mm 10,0
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M-moottori 110-125 V

12.2 Melu- ja tärinätiedot
 

Nimitys Yksikkö M 1000 M 2000 M 3000

Tuotenro. 0005843 0007159 0007653 0005845

Pituus x leveys x korkeus mm 350 x 160 x 200

Käyttöpaino kg 5,3 6,0 6,2 8,1

Nimellisjännite V 110–125 1~

Nimellistaajuus Hz 50–60

Nimellisottoteho kW 1,06 1,56 2,13

Nimellisvirranotto A 9,0 15,0 20,0

Nimelliskierrosluku min-1 15500 17500 16500

Käyttömoottori Yleisvirtamoottori

Suojausluokka *

*  DIN EN 61140:n mukaan.

I

Kotelointiluokka **

**  DIN EN 60529:n mukaan.

IP24

Hiiliharjojen vähimmäispi-
tuus 

mm 10,0

Nimitys Yksikkö HMS

Äänenpainetaso LpA käyt-
töpaikalla *

*  ISO 6081:n mukaan

dB(A) 85

Äänenvoimakkuuden taso 
LWA **

**  ISO 3744:n mukaan

dB(A) 96

Kiihdytyksen värähtelyn 
kokonaisarvo ahv ***

***  Määritetty DIN EN ISO 5349:n mukaan, mitattu 2 m:n 
etäisyydellä putken alaosasta, vapaasti ilmassa riippuen, 
nimelliskierrosluku.

m/s2 5

Epävarmuus K m/s2 1,0
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12.3 Taipuisat akselit

Taipuisat S-akselit

Taipuisat E-akselit

Nimitys Yksikkö SM0-S SM1-S SM2-S SM3-S

Pituus m 0,5 1,0 2,0 3,0

Paino kg 1,3 2,7 4,3 5,9

Nimitys Yksikkö SM4-S SM5-S SM7-S SM9-S

Pituus m 4,0 5,0 7,0 9,0

Paino kg 7,1 9,3 12,9 15,1

Nimitys Yksikkö SM1-E SM2-E SM4-E

Pituus m 1,0 2,0 4,0

Paino kg 1,5 2,5 4,3
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12.4 Tärypää

Vakiotärypää

HA-tärypää

Nimitys Yksikkö H25 H25S H35 H35S

Halkaisija mm 25 25 35 35

Pituus mm 440 295 410 310

Paino kg 1,3 0,8 2,1 1,6

Öljyn määrä ml 10 10 15 15

Öljyn laatuvaatimus SAE 0W-30 (API SF tai parempi)

Nimitys Yksikkö H45 H45S H55 H65

Halkaisija mm 45 45 57 65

Pituus mm 385 305 410 385

Paino kg 3,4 2,8 5,4 6,8

Öljyn määrä ml 22 19 30 44

Öljyn laatuvaatimus SAE 0W-30 (API SF tai parempi)

Nimitys Yksikkö H 25HA H 35HA H 45HA H 50HA

Avainväli mm 26 36 45 50

Pituus mm 380 405 390 395

Paino kg 1,3 2,3 3,3 3,9

Öljyn määrä ml 10 20 30 50

Öljyn laatuvaatimus SAE 0W-30 (API SF tai parempi)
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12.5 Jatkojohto

Käytä ainoastaan sallittuja jatkojohtoja, katso luku Turvallisuus.
Katso tarvittava jatkojohdon poikkipinnan halkaisija seuraavasta taulukosta:

Ohje: Laitteesi tyyppikuvaus ja jännite löytyvät tyyppikilvestä ja luvusta Tek-
niset tiedot tuotenumeron kohdalta.

VAROITUS
Sähköinen jännite.
Sähköiskusta loukkaantuminen.

Tarkasta liitosjohto ja jatkojohto vaurion varalta.
Käytä vain jatkojohtoja, joiden maadoitusliitin on liitetty pistokkeeseen ja kyt-
kentään (vain suojausluokan I laitteet, katso luku Tekniset tiedot).

Laite Jännite 
[V]

Jatke 
[m]

Poikkipinta
[mm2]

M 1000 110 – 125 < 33 1,5

< 55 2,5

< 88 4,0

230 < 133 1,5

< 150 2,5

M 2000 110 – 125 < 20 1,5

< 33 2,5

< 53 4,0

230 < 92 1,5

< 150 2,5

M 3000 110 – 125 < 25 2,5

< 40 4,0

230 < 60 1,5

< 100 2,5
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Esimerkki
Sinulla on M2000/110 - 125 V ja haluat käyttää 25 m:n pituista jatkojohtoa.
Laitteen tulojännite on 110 - 125 V.
Taulukon mukaan jatkojohdon poikkipinnan on oltava 2,5 mm2.

Ohje: Käytä vain jatkojohtoa, joka on > 5 m.
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12.6 Sallitut yhdistelmät käyttölaite – taipuisa akseli – tärypää

Selitys:

HUOMIO
Liian suuri tärypää tai liian pitkä taipuisa akseli ylikuormittaa käyttölaitetta.
Liiallinen komponenttien kuluminen ja vauriot ovat mahdollisia.

Käytä ainoastaan sallittuja komponenttiyhdistelmiä.

Tärypää Käyttölaite Taipuisat akselit

SM1-E SM2-E SM4-E

H 25 M 1000 + + +

M 2000 (+) (+) (+)

M 3000 (+) (+) (+)

H 25S M 1000 + + +

M 2000 (+) (+) (+)

M 3000 (+) (+) (+)

H 25HA M 1000 + + +

M 2000 + + +

M 3000 + + +

+ Yhdistelmä on sallittu.
(+) Yhdistelmä on sallittu, mutta ei suositeltava.
— Yhdistelmä ei ole sallittu.
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Tärypää Käyttölaite Taipuisat akselit

SM0-S SM1-S SM2-S SM3-S SM4-S SM5-S SM7-S SM9-S

H 35 M 1000 + + + + + + — —

M 2000 + + + + + + + +

M 3000 + + + + + + + +

H 35S M 1000 + + + + + + — —

M 2000 + + + + + + + +

M 3000 + + + + + + + +

H 35HA M 1000 — — — — — — — —

M 2000 + + + + + + + +

M 3000 + + + + + + + +

H 45 M 1000 — — — — — — — —

M 2000 + + + + + + + +

M 3000 + + + + + + + +

H 45S M 1000 — — — — — — — —

M 2000 + + + + + + + +

M 3000 + + + + + + + +

H 45HA M 1000 — — — — — — — —

M 2000 + + + + + + + +

M 3000 + + + + + + + +

H 50HA M 1000 — — — — — — — —

M 2000 — — — — — — — —

M 3000 + + + + + + + +

H 55 M 1000 — — — — — — — —

M 2000 + + + + + + + +

M 3000 + + + + + + + +

H 65 M 1000 — — — — — — — —

M 2000 + + + + + + + +

M 3000 + + + + + + + +



Tekniset tiedot HMS

54 Käyttöohje



HMS Tekniset tiedot

Käyttöohje 55



13 Sanasto

56 Käyttöohje

13 Sanasto

Suojausluokka
Sähköiskulta suojauksen standardin DIN EN 61140 mukainen suojausluokka 
luokittelee sähkölaitteet turvallisuustoimenpiteiden kannalta. Suojausluokkia on 
neljä:

Suojausluokka Merkitys

0 Peruseristyksen lisäksi ei erillistä suojaa.
Ei maadoitusliitintä.
Pistoliitäntä ilman maadoituskontaktia.

I Kaikilla sähköä johtavilla kotelon osilla kytkentä maadoi-
tusliittimeen. 
Maadoituskontaktillinen pistoliitäntä.

II Vahvistettu tai kaksoiseristys (suojaeristys).
Ei liitäntää maadoitusliittimeen. 
Pistoliitäntä ilman maadoituskontaktia.

III Laitteet toimivat pienoisjännitteellä (< 50 V).
Kytkentä maadoitusliittimeen ei ole tarpeen. 
Pistoliitäntä ilman maadoituskontaktia.
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Kotelointiluokka IP
Standardin DIN EN 60529 mukainen kotelointiluokka ilmoittaa sähkölaitteiden 
soveltuvuuden tiettyihin ympäristöolosuhteisiin ja suojan vaaroja vastaan.
Kotelointiluokka määritellään IP-koodilla standardin DIN EN 60529 mukaan.

  

 

Koo-
di

1. numeron merkitys:
Suojaus vaarallisten osien koskemista vastaan.
Suojaus vieraiden esineiden sisäänpääsyä vastaan.

0 Ei suojattu kosketusta vastaan.
Ei suojattu vieraita esineitä vastaan.

1 Suojattu käden selällä koskettamista vastaan.
Suojattu suuria vierasesineitä vastaan, joiden halkaisija on > 50 mm.

2 Suojattu sormella koskettamista vastaan.
Suojattu keskisuuria vierasesineitä vastaan (halkaisija > 12,5 mm).

3 Suojattu koskettamista vastaan työkalulla (halkaisija > 2,5 mm).
Suojattu pieniä vierasesineitä vastaan (halkaisija > 2,5 mm).

4 Suojattu koskettamista vastaan johdolla (halkaisija > 1 mm).
Suojattu raemaisia vierasesineitä vastaan (halkaisija > 1 mm).

5 Suojattu koskettamista vastaan.
Suojattu sisäosan pölykerrostumia vastaan.

6 Suojattu kokonaan kosketusta vastaan.
Suojattu pölynpääsyä vastaan.

Koo-
di

2. numeron merkitys: 
Suojaus sisäänpääsevää vettä vastaan

0 Ei suojattu sisäänpääsevää vettä vastaan.
1 Suojattu pystystä tippuvaa vettä vastaan.
2 Suojattu vinosti tippuvaa vettä vastaan (15° kallistus).
3 Suojattu roiskevettä vastaan (60° kallistus).
4 Suojattu vesiruiskulta joka suunnasta.
5 Suojattu vesiruiskun joka suunnasta.
6 Suojattu suurpaineruiskuvettä vastaan (tulva).
7 Suojattu väliaikaista veteen upotusta vastaan.
8 Suojattu pysyvää veteen upotusta vastaan.
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