ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КОМПАКТИРАНЕ

CIMEX CP70N / CP90NB /
CP110N

ВИБРОПЛОЧИ С
ПРЕДЕН ХОД
CP70N / CP90NB /
CP110N

ПРИЛОЖЕНИЕ
Новата серия виброплочи CIMEX
съчетава производителност и надеждност с
мобилност, лесни за транспортиране и
съхранение.
Предназначени
за
компактиране на земна маса, пясък, инертни
материали, асфалт, паваж, тези виброплочи
с преден ход ще ви изненадат с лесно
управление и ергономичност.
За да отговорят на високите изисквания
на
потребителите,
виброплочите
са
снабдени с усилена, самопочистваща се
плоча, дренажен маркуч за лесно източване
на маслото при смяна, транспортни колела,
сгъваема дръжка и воден резервоар. С
подобрена
ефективна
дълбочина
на
компактиране до 35 см., виброплочите с
преден
ход
са
предназначени
за
професионална употреба в строителството там където е необходимо да се осигури
стабилна
основа,
без
последващи
пропадания.

1. ЛЯТА МОНОЛИТНА ПЛОЧА
Висока износоустойчивост. Профила на плочата е със заоблен
борд. Самопочистваща функция.

2. РЕДУКТОР С ПОДОБРЕНО ОХЛАЖДАНЕ.
Редуцира значително загряването, в резултат на топлообмена
между загретия до 150-170 градуса асфалт и вибраторната част.

3. НАДЕЖДЕН ДВИГАТЕЛ
Работен обем 196 см3 .

4. ДВОЙНА РЕМЪЧНА ПРЕДАВКА
Гарантира дълготрайна и безпроблемна експлоатация.

5. ВОДЕН РЕЗЕРВОАР
Системата за оросяване е особено важна при полагане на
асфалт, защото не позволява полепването му към виброплочата.

6. ТРАНСПОРТНИ КОЛЕЛА
7. ПОДАВАНЕ НА ГАЗ СЪС СТЪПКИ
Сигурен и стабилен контрол над работата на двигателя.

8. СГЪВАЕМА РЪКОХВАТКА
Захваната към корпуса чрез тампони - намалява значително
вибрациите към оператора. Сгъваемата дръжка, значително
улеснява транспортирането на машината намалявайки
размерите ѝ
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Улеснява преноса и позволява мобилност дори само от един
оператор.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛ

CP70N

CP90NB

CP110N

Центробежна сила

11.0 kN

13.0 kN

25.0 kN

Размер на плочата

535mm x 371mm

546mm x 422mm

590mm x 502mm

25 m/min

15 m/min

32 m/min

Обем на водния резервоар

10 l.

10 l.

10 l.

Дълбочина на уплътнение

250 mm.

300 mm.

350 mm.

Ефективност на уплътнение

802.50 m2/h

379.80 m2/h

802.50 m2/h

25 %

25 %

25 %

5500 vpm

5500 vpm

5500 vpm

66 kg

90 kg

110 kg

Скорост

Максимален наклон

Честота на вибрациите
Общо тегло

Гориво

Бензин

Вид на двигателя

4-тактов

Мощност

6.5 hp

Брой цилиндри

Охлаждане

1.

1

Въздушно

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1.1
Този продукт е опасен инструмент, ако не сте достатъчно внимателни или ако го използвате неправилно. Преди да използвате продукта, трябва да прочетете и да разберете съдържанието на
инструкцията за експлоатация.
1.2. Операторът и работодателят на оператора трябва да познават и да предотвратяват рисковете по време на работа с този продукт.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛ

1.3. Не позволявайте на лица да работят с продукта, освен ако не са прочели и разбрали съдържанието на инструкцията за експлоатация.

1.5. Не използвайте продукта, ако сте уморени, болни или под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства.
1.6.

Не позволявайте на деца да работят с продукта.

1.7. Този продукт създава електромагнитно поле по време на работа. При някои условия това
поле може да предизвика смущения в активни или пасивни медицински импланти. За да намалите
риска от сериозно нараняване или смърт, препоръчваме лицата с медицински импланти да разговарят
с лекаря си и производителя на медицинския имплант, преди да започнат работа с него.

1.8.

Не използвайте продукта, ако е неизправен.

КОМПАКТИРАНЕ

1.4. Не работете с продукта, освен ако не сте преминали обучение преди това. Уверете се, че
всички оператори са преминали обучението.

1.9.

Уверете се, че знаете как бързо да спрете двигателя при аварийна ситуация.

1.10. При работа с продукта винаги използвайте одобрени лични предпазни средства. Личните
предпазни средства не изключват изцяло риска от нараняване, но намаляват степента на
нараняването при злополука.
1.11.

Уверете се, че сте застанали в безопасна и стабилна позиция по време на работа.

1.12. Не използвайте продукта в места, където може да възникне пожар или експлозия.
1.13. Внимавайте дрехи, дълга коса или бижута да не се захванат в движещи се части.
1.14. Винаги работете с продукта от задната му страна с ръце върху дръжката.
1.15. Не работете с продукта в близост до електрически кабели.

1.17. Продуктът има антивибрационна система, която намалява вибрациите от дръжките към
оператора. Оставете продукта да свърши работата. Не го натискайте силно при работа. Леко дръжте
ръкохватките, но се уверете, че можете да го управлявате и да работите безопасно. Не натискайте
ръкохватките до крайните ограничители повече от необходимото.
1.18. Спрете продукта веднага, ако внезапно се появят силни вибрации. Не работете с продукта,
преди да бъде отстранена причината за повишеното ниво на вибрации.

1.19. Използването на продукта може да вдигне прах във въздуха. Прахът може да предизвика
сериозно нараняване и трайни здравословни проблеми. Използвайте правилното оборудване, за да
намалите количеството прах и отработени газове във въздуха, както и да намалите праха по
работното оборудване, повърхностите, дрехите и частите на тялото. Примери за такова контролно
оборудване са системи за събиране на прах и водни струи за потушаване на праха.
1.20. Уверете се, че в работната зона има достатъчно проветряване.
1.21. Отработените газове от двигателя съдържат въглероден окис, който е много опасен,
отровен газ без миризма. Вдишването на въглероден окис може да причини смърт. Симптом на
отравяне с въглероден окис е замаяност, но е възможно човек да изпадне в безсъзнание без
предупреждение, ако количеството или концентрацията на въглероден окис са достатъчно високи.
1.21. Не използвайте продукт с двигател с вътрешно горене на закрито или в зони с
нeдостатъчно проветряване. Уверете се, че има достатъчно проветряване в работната зона. Това е
много важно при работа с продукта в изкопи или други тесни пространства.
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1.16. По време на работа с вибрациите се предават от продукта към оператора. Регулярна и честа
работа може да причини или да усложни степента на травми на оператора. Възможните травми
включват увреждане на кръвоносната система, нервната система, ставите и други структури на
тялото. Ако имате симптоми и продължите да работите с продукта, те може да се обострят или да
станат постоянни. Ако тези или други симптоми се проявят, потърсете медицинска помощ.

1.22. Високите нива на шум и продължителното излагане на шум може да доведат до загуба на
слуха, причинена от шум. Използвайте одобрени антифони, когато работите с продукта.

1.24. Горивото е силно възпламенимо и изпаренията му създават опасност от експлозия. Бъдете
внимателни.
1.25. Никога не махайте капачката на резервоара за гориво и не зареждайте резервоара за
гориво, когато двигателят работи.
1.26. Не вдишвайте изпаренията от горивото.

1.27. Не наливайте гориво на закрито.
1.28. Не пушете близо до горивото или двигателя.

КОМПАКТИРАНЕ

1.23. Дръжте наблизо пожарогасител по време на работа. Използвайте прахов пожарогасител от
клас ABE или пожарогасител с въглероден диоксид от тип BE.

1.29. Попадането на гориво върху кожата може да причини нараняване. Ако гориво попадне
върху кожата Ви, използвайте сапун и вода, за да го отстраните.
1.30. Не зареждайте резервоара за гориво догоре. Топлината причинява увеличаване на
обема му.
1.31. Не включвайте продукта, ако върху него има гориво или моторно масло. Отстранете
излишното гориво и моторно масло и оставете продукта да изсъхне, преди да стартирате
двигателя.
1.32. Уверете се, че работната зона е безопасна. Влажната и рохкава почва намалява
безопасната работа на продукта. Внимавайте много по наклони и неравни повърхности.
1.33. Съществува опасност продуктът да падне, когато работите с него близо до ръб. Винаги
дръжте минимум ⅔ от продукта върху повърхност, която е достатъчно стабилна, за да издържи
тежестта на продукта. Ако продуктът падне, спрете двигателя, преди да повдигнете продукта
обратно на повърхност, която е достатъчно стабилна.
1.34. Ако техническото обслужване не се изпълнява правилно и редовно, рискът от
нараняване и повреда на продукта се увеличава. Винаги използвайте оригинални аксесоари и
резервни части. Аксесоари и части, които не са одобрени от производителя, могат да доведат до
сериозно нараняване или смърт. Отстранете всички инструменти, преди да стартирате двигателя
след техническо обслужване.
СТАРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА:
2.1.

Проверете нивото на маслото и ако е необходимо долейте.

2.2. Отворете горивния клапан.
2.3. Поставете смукача в правилното положение.
2.4. Поставете прекъсвача за ВКЛ./ИЗКЛ. на двигателя на „ВКЛ.“ положение.

2.5. Издърпайте бавно дръжката на въжето на стартера, докато усетите съпротивление и го
отпуснете докато се прибере.
2.6. Издърпайте дръжката на въжето за стартиране, докато двигателят запали.
2.7. Отваряйте постепенно смукача, докато не се отвори напълно
2.8. Оставете двигателя да работи на празен ход за няколко минути.
2.9. Повдигнете и застопорете ръкохватката.
3.

СПИРАНЕ НА ПРОДУКТА
3.1.

Поставете прекъсвача за ВКЛ./ИЗКЛ. на „ИЗКЛ.“ положение. Двигателят спира.

3.2. Преместете клапана на горивото на „ИЗКЛ.“ положение.
3.3. Приберете ръкохватката.
4.
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2.

ПОДДРЪЖКА

Почистване на машината. Използвайте течаща вода от маркуч или водоструйка за
почистване, като не насочвате водата директно към капачката на резервоара, двигателя и
електрическите компоненти.
ПРОВЕРКА НА НИВОТО МАСЛОТО
5.1.

Свалете капачката на резервоара за масло и мерителната пръчка.

5.2. Почистете маслото от мерителната пръчка.
5.3. Поставете обратно мерителната пръчка докрай в резервоара за масло.
5.4. Извадете мерителната пръчка.
5.5. Вижте колко е нивото на маслото на мерителната пръчка. Ако нивото е ниско, долейте
моторно масло и отново проверете нивото му.

КОМПАКТИРАНЕ

5.

6. СМЯНА НА МОТОРНОТО МАСЛО
6.1 Ако двигателят е студен, оставете го да работи 1-2 минути, преди да източите
моторното масло.
6.2. Поставете съд под канала за източване на моторното масло.
6.3. Отстранете изпускателната пробка за масло и свържете маркуча.
6.4. Наклонете продукта и оставете маслото да изтече в съда.
7. ПОЧИСТВАНЕ ИЛИ СМЯНА НА ВЪЗДУШЕНФИЛТЪР
7.1.

Завъртете фиксатора на капака на въздушния филтър и го свалете.

7.2. Отстранете хартиения филтър и порестия филтър.
7.3. Почистете картера на въздушния филтър с четка.
7.4. Проверете елементите на въздушния филтър за повреда.
7.5. Чукнете хартиения филтър върху твърда повърхност или използвайте прахосмукачка
за отстраняване на частиците.
7.6. Почистете въздушния филтър с разтвор от сапун и вода.
Измийте въздушния филтър в чиста вода.

7.8. Натиснете въздушния филтър, за да отстраните водата, и го оставете да изсъхне
напълно.
7.9. Смажете порестия филтър с моторно масло и го подсушете с чиста кърпа.
7.10. Монтирайте въздушния филтър в обратна последователност.
8. ПРОВЕРКА НА РЕМЪКА
8.1.

Спрете двигателя.

8.2. Отстранете капака на ремъка.
8.3. Проверете ремъка за повреди и износване и при необходимост го сменете с нов.
8.4. Проверете обтягането му.
8.5. Монтирайте капака.
9. ИЗХВЪРЛЯНЕ
Съблюдавайте местните изисквания за рециклиране и приложимите разпоредби. Изхвърлете
всички химикали, като например двигателно масло или гориво, в сервизен център или на
подходящо за целта място. Когато продуктът вече не се използва, го изхвърлете на място за
рециклиране.
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7.7.

10. СЕРВИЗ
10.2. При възникване на повреда, потърсете оторизиран сервиз за продукти CIMEX или се
обърнете към търговския обект от който сте го закупили. Повече информация може да намерите
на www.cimex.bg

КОМПАКТИРАНЕ

10.1. Винаги поддържайте уреда чист и далеч от деца.

СХЕМАТИЧЕН ИЗГЛЕД

СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
национален телефон

0878 500 450
СИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ
София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449

КОМПАКТИРАНЕ
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ

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

КОМПАКТИРАНЕ

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

