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ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
CIMEX DPT1500

ПРИЛОЖЕНИЕ
Двойната пердашка за бетон CIMEX
DPT1500
е
предназначена
за
заглаждане и шлайфане на положения
и вибриран вече бетон.
С нея ще постигнете много погладък, плътен и издръжлив горен слой.
С работен диаметър от 2 х 75 см., тя
е отлично решение за обработка на
площи над 1000 м2.

DPT1500

ДВОЙНА
ПЕРДАШКА ЗА
БЕТОН С
ДВИГАТЕЛ HONDA

2
ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ

13hp

4

2х75cm

МОЩНОСТ

ТАКТОВ
ДВИГАТЕЛ

ДИАМЕТЪР НА
ШЛАЙФАНЕ

4. АВАРИЕН СТОП

1. LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Осигурява по-добра видимост както в затворени помещения,
така и при нощна работа. LED осветлението гарантира нисък
разход на електроенергия.

2. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР
Двигателят е позициониран по-високо спрямо стандартните
машини и тази допълнителна функция спомага за лесното и
бързо стартиране на машината.

3. ВГРАДЕН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА

5. ДВИГАТЕЛ ХОНДА GX390
Обем 390 см.3, с електрически стартер и мощност 13 к. с.

6. КОЛИЧКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ
Улеснява преноса и повдигането. Благодарение на перфектно
балансираното едноосие, маневрите с натоварената 245кг.
машина са лесни за управление дори и само от един човек.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛ HONDA GX390

Работен диаметър

2 работни диаметъра х 75 см.

Гориво

Бензин

Брой на лопатките

8 бр.

Вид двигател

4 - тактов

Размери на лопатките

345мм х 150мм

Мощност

13 к.с.

Обороти на лопатките

75 - 150 vpm

Брой цилиндри

1 бр.

Общо тегло

245 kg.

Охлаждане

Въздушно

ОБРАБОТКА НА БЕТОН
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Вградената система, осигурява постоянен приток на вода за
хидратиране на обработваемата повърхност.

На десния педал е разположен авариен стоп, който при нужда
гаси двигателя. Също така и седалката има вграден стопер.

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ

1. Машината може да се управлява само от квалифициран персонал с подходящо работно облекло и лични предпазни
средства.
2. Машината не може да се управлява от деца и хора които са под влияние на наркотици или алкохол.
3. Използвайте машината само по предназначение.
4. Не позволявайте машината да бъде използвана от човек без предварителна подготовка. Операторът трябва да е
запознат с риска от възможни наранявания.
5. Никога не оперирайте с машината без предпазен колан.
6. Не позволявайте някой да се опира на машината по време на работа.
7. Използвайте машината навън или в добре вентилирани помещения, поради наличието на изгорели газове. Те
съдържат въглероден оксид, който е без цвят и мирис. Излагането на въглероден оксид, може да причини загуба на съзнание и
да причини смърт.
8. Не използвайте машината с неодобрени от производителя приставки и аксесоари.
9. Винаги поддържайте аварийния стоп (safety stop) в отлично състояние. Не използвайте машината ако аварийния стоп
не работи коректно. Той ще спре машината автоматично ако оператора изгуби контрол по време на работа.
10. Преди старт на машината се уверете, че педала на аварийния стоп е свободен.
11. Винаги носете подходящо работно облекло по време на работа с машината.

13. Съхранявайте машината по подходящ начин, в чиста и суха среда, без достъп на деца.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ДВГ

1. Не пушете при зареждане с гориво, или при неговото пренасяне.
2. Не зареждайте топъл и работещ двигател.
3. Не зареждайте двигателя в близост до открит огън.
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12. Винаги затваряйте кранчето за гориво, когато не работите с машината.

4. Не разливайте гориво.

6. Не работете с устройствата при наличие на теч на гориво до неговото отстраняване.
7. Не работете с това оборудване във взривоопасна обстановка.
8. Не работете с ДВГ в непроветриви помещения или затворена среда.
9. Винаги транспортирайте горивото в стандартизирани, безопасни контейнери.
10. Винаги дръжте чисто и без лесно запалими предмети (остатъци от хартия, картон и т.н.), пространството около
работещ ДВГ.

ОБРАБОТКА НА БЕТОН

5. Не пипайте двигателя по време на работа или веднага след спирането му, защото е горещ и може да причини
изгаряне.

ЕТИКЕТИ

A

DANGER!
Използвайте машината
навън или в добре
вентилирани помещения,
поради наличието на
изгорели газове.

B

WARNING!
Възможност от порязване.

C

Управление за
маневриране.
Вижте раздел управление.

D

WARNING!

E

WARNING!
Нараняване на ръката.
Винаги сменяйте ремъка
предпазливо.

F

CAUTION!
Точка за връзване.

G
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При работа винаги носете
предпазители за очи и
уши.

Ключ двигател:
Off

Start
H

WARNING!
Гореща повърхност.

I

WARNING!
Прочетете инструкцията
преди започване на

Информационна табела

работа.

ОБРАБОТКА НА БЕТОН

On

Описание

A

Седалка на оператора

B

Контролен лост - десен

C

Контролен лост - ляв

D

Контролен лост десен модул

E

Контролен лост ляв модул

F

Двигател

G

Работен прожектор
(по един от двете страни)

H

Десен педал
(авариен стоп)

I

Ляв педал
(контрол на газта)

ОБРАБОТКА НА БЕТОН

Номер
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УПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Уверете се, че всички опаковачни материали са отстранени от машината.
Проверете машината и всички нейни компоненти за щети. Ако има видими наранявания не стартирайте работа и се свържете с
търговеца от който сте закупили машината.
Проверете дали всички компоненти на машината са налични.
Преместете машината до работното място.

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА РАБОТА
Всяка машина е сглобена и тествана в завода. Въпреки това, преди да стартирате работа проверете:
- Нивото на гориво
- Нивото на вода
- Никото на масло в двигателя
- Състоянието на въздушния филтър
- Състоянието на лопатките и тавите
- Смазвайте ежедневно

СТАРТИРАНЕ НА РАБОТА

Преди да започне работа, оператора трябва да знае местоположението и функциите на всички контролни елементи.

1. Нагласете седалката на удобна за оператора позиция.
2. Натиснете на долу левия педал (SAFETY STOP), завъртете ключа да стартиране на двигателя и го задръжте до неговия
старт.
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Важно: Проверявайте редовно нивото на масло. Гаранцията на машината не покрива работата и без масло.

Внимание: Задържането на ключа за повече от 5 секунди може да причини дефект в стартера. Ако двигателя не
запали, моля да изчакате 10 секунди преди да опитате отново.

4. Натиснете педала на газта за да стартирате работа.

ИЗКЛЮЧВАНЕ
1. Върнете контролните лостове в неутрална позиция и освободете педала на газта.
2. Освободете педала "SAFETY STOP".

3. Завъртете ключа в позиция "0" (off).
Важно: За аварийно спиране отпуснете педала "SAFETY STOP".

ОБРАБОТКА НА БЕТОН

3. Оставете двигателя да загрее преди да започнете да използвате машината.

РАБОТА
За да използвате пълния капацитет на вашата машина, тя трябва да движи в посока "Напред" (С лицето на оператора
напред). По този начин ще покриете възможно най-голяма работна площ и ще имате възможно най-добра видимост.
Когато стигнете до края на работната площ, просто направете 180 градусов завой и повтаряйте работната процедура до
получаване на желания резултат.
Важно: Не използвайте прекомерна сила върху контролните лостове. Прекомерната сила няма да подобри работата на
машината и може да повреди контролните лостове.
Важно: Машината трябва да се управлява само от квалифициран оператор.
УПРАВЛЕНИЕ

Контрол на посоката на движение:
1. Назад - дръпнете контролните лостове назад
2. Напред - натиснете контролните лостове напред
3. Завъртане по часовниковата стрелка - натиснете левия контролен лост напред, а десния дръпнете назад.
4. Завъртане обратно на часовниковата стрелка - натиснете десния контролен лост напред, а левия дръпнете назад.
5. Наляво - завъртете левия контролен лост наляво.
6. Надясно - завъртете десния контролен лост надясно.
НАСТРОЙКА НА ВИСОЧИНАТА
Важно: Когато сменяте или настройвате височината (ъгъла) на лопатките, намалете скоростта, настройте първо тези от ляво и
след това тези от дясно.

ПРОФИЛАКТИКА

Измиване под налягане на всички повърхности от бетон.
Проверка на нивото на масло в скоростната кутия
Смазване на скоростната кутия и контролните лостове
Смазване на контролните механизми (свръзки)
Проверка на колана за износване
Смяна на двигателното масло
Проверка на горивен филтър
Почистване и проверка на свещта
Подмяна на маслен филтър
Подмяна на свещ
Подмяна на горивен филтър
Подмяна на предпазен клапан на скоростната кутия
Подняна на масло в скоростната кутия

х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

ОБРАБОТКА НА БЕТОН

Смазване на лопатките
Проверка на нивото на гориво
Проверка на нивото на масло
Проверка на въздушен филтър. Смяна ако е необходимо.
Проверка на корпуса

На всеки На всеки На всеки На всеки На всеки
Ежеднев20 ра50 ра- 100 ра- 200 ра- 300 рано
ботни
ботни
ботни
ботни
ботни
часа
часа
часа
часа
часа
х
х
х
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За да увеличите ъгъла, завийте лоста за тяхното управление на вътре.

София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
Пловдив, ул. Васил Левски № 212
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

ОБРАБОТКА НА БЕТОН

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

