
Naudojimo instrukcijos

Glaistyklės

CT 24-4A

Tipas CT 24-4A

Dokumentas 5100029045

Data 1016

Pataisytas leidimas 10

Kalba LT



Autorių teisių 
įspėjimas

© autorių teisės 2016 priklauso „Wacker Neuson Production Americas 
LLC“

Pasiliekamos visos teisės, įskaitant kopijavimo ir platinimo.

Šį leidinį gali kopijuoti pirminis įrenginio pirkėjas. Bet kokio kito tipo 
reprodukcija draudžiama negavus raštiško leidimo iš „Wacker Neuson 
Production Americas LLC“.

Bet kokio tipo reprodukcija arba platinimas, kuriam nepritarė „Wacker 
Neuson Production Americas LLC“, prilygsta galiojančių autoriaus 
teisių pažeidimui. Pažeidėjai bus paduodami į teismą. 

Prekybiniai ženklai Visi prekybiniai ženklai, nurodyti šiose instrukcijose, yra atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

Gamintojas Wacker Neuson Production Americas LLC

N92W15000 Anthony Avenue

Menomonee Falls, WI 53051 U.S.A.

Tel.: (262) 255-0500 · Faksas: (262) 255-0550 · Tel.: (800) 770-0957

www.wackerneuson.com

Pirminės instrukcijos Šios naudojimo instrukcijos atitinka pirmines instrukcijas. Šių 
naudojimo instrukcijų pirminė kalba yra amerikiečių anglų.



CT 24-4A Pratarmė
Pratarmė

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS – šiame vadove pateikiamos svarbios 
instrukcijos toliau nurodytam įrenginio modeliui. Šios instrukcijos parašytos 
išskirtinai „Wacker Neuson Production Americas LLC“, todėl jomis reikia 
vadovautis montuojant, dirbant ir prižiūrint įrenginius.

Įrenginio 
idenfikavimas

Firminėje lentelėje, pridėtoje prie šio įrenginio, nurodytas modelio numeris, 
įrenginio numeris, tikrinimo numeris ir serijos numeris. Firminės lentelės vieta paro-
dyta aukščiau.

Serijos 
numeris (S/N)

Ateičiai užsirašykite serijos numerį toliau skirtame laukelyje. Reikės serijos nume-
rio, kai norėsite įsigyti įrenginio dalių arba jį remontuoti.

 

Įrenginio 
dokumentacija

 Nuo šiol šioje dokumentacijoje „Wacker Neuson Production Americas LLC“ bus 
įvardijama kaip „Wacker Neuson“.

 Visada turėkite prie įrenginio naudojimo instrukcijų kopiją. 
 Informacijos apie atsargines dalis ieškokite savo „Wacker Neuson“ atstovybėje 

arba apsilankykite „Wacker Neuson“ svetainėje adresu http://
www.wackerneuson.com/.

 Kai užsakysite dalis ar prašysite techninės priežiūros informacijos, pasiruoškite 
nurodyti įrenginio modelio numerį, elemento numerį, atnaujinimo numerį ir 
serijos numerį.

 

Įrenginys Elemento numeris

CT 24-24A 0620105, 0620849

wc_gr010143

Serijos numeris:
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Pratarmė CT 24-4A

Šių instrukcijų 
informacijos 
išimtys

 Šiose instrukcijose pateikiama informacija ir procedūros, kaip saugiai naudoti ir
prižiūrėti nurodytą „Wacker Neuson“ modelį (-ius). Kad būtų saugiau ir nekiltų
pavojus susižeisti, atidžiai perskaitykite, įsisavinkite ir laikykitės visų nurodymų,
aprašytų šiose instrukcijose.

 „Wacker Neuson“ specialiai pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus net ir be
įspėjimo, kurie pagerina įrenginių našumą arba saugumo standartus.

 Šiose instrukcijose pateikiama informacija paruošta pagal įrenginius,
pagamintas iki atspausdinimo laiko. „Wacker Neuson“ pasilieka teisę keisti bet
kurią šios informacijos dalį be įspėjimo.

 Iliustracijos, dalys ir procedūros šiose instrukcijose pateikiamos apie „Wacker
Neuson“ gamykliškai sumontuotus komponentus. Jūsų įrenginys gali skirtis
priklausomai nuo specifinių jūsų regiono reikalavimų.

Gamintojų 
patvirtinimas

Šiose instrukcijose aprašomos patvirtintos dalys, priedai ir modifikacijos. Galioja 
šie apibrėžimai:

 Patvirtintos dalys arba priedai yra tos, kurias arba gamina, arba tiekia
„Wacker Neuson“. 

 Patvirtintos modifikacijos yra tokios, kurios atliekamos įgaliotame „Wacker
Neuson“ paslaugų centre pagal rašytines instrukcijas, publikuotas „Wacker 
Neuson“.

 Nepatvirtintos dalys, priedai ir modifikacijos yra tokios, kurios neatitinka
patvirtintų kriterijų.

Nepatvirtintos dalys, priedai ar modifikacijos gali paskatinti tokias pasekmes:

 Operatoriui ir asmenims darbo srityje gali kilti pavojus sunkiai susižeisti
 Įrenginys sugadinamas visam laikui, be to, nebus taikoma garantija
Nedelsiant kreipkitės į „Wacker Neuson“ prekybininką, jei turite klausimų dėl 
patvirtintų arba nepatvirtintų dalių, priedų arba modifikacijų.
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Gamintojas
Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Avenue, 
Menomonee Falls, Wisconsin 53051, USA

Gaminys

Product

Product category

Product function

Item number

CT24-4A

Glaistyklë

Iðlyginti ir galutinai paruoðti pusiau sustingusá cementà

5000620849

Direktyvos ir standartai
Šiame dokumente pareiškiame, kad šis gaminys atitinka ir yra pritaikytas tolesnių direktyvų 
ir standartų atitinkamoms nuostatoms ir reikalavimams:

2006/42/EC, 2014/30/EU, EN12649

Ágaliotas asmuo dël techniniø dokumentø
Robert Raethsel, Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstrasse 6, 85084 
Reichertshofen, Germany

Menomonee Falls, WI, USA, 24.06.16

Keith Herr
Vice President and Managing Director
For Wacker Neuson

Scott Grahl
Manager, Product Engineering
For Wacker Neuson

Jeff Volden 
Director, Product Engineering
For Wacker Neuson
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CT 24-4A Saugos informacija
1 Saugos informacija

1.1 Signaliniai žodžiai, vartojami šioje instrukcijoje

Šioje instrukcijoje yra signalinių žodžių – PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS, ATSARGIAI, 
DĖMESIO, ir PASTABA, kuriais būtina vadovautis, kad būtų mažesnė tikimybė 
susižaloti, sugadinti prietaisą ar atlikti netinkamą techninę priežiūrą. 

DĖMESIO:  DĖMESIO nurodo situaciją, kai pranešimas naudojamas be saugos 
įspėjamojo simbolio, kuri nesisaugant gali baigtis turtine žala.

Pastaba: Pastaboje pateikiama papildomos informacijos, kuri svarbi procedūrai.

Tai įspėjamasis saugos simbolis. Jis naudojamas norint įspėti apie galimus 
pavojus.

► Laikykitės visų saugos pranešimų, esančių prie šio simbolio.

PAVOJUS
PAVOJUS nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei jos nesisaugoma, baigsis mirtimi ar 
rimtu sužalojimu.

► Norėdami išvengti mirties ar rimtų sužalojimų dėl tokio pobūdžio pavojaus,
laikykitės visų saugos pranešimų, esančių prie šio signalinio žodžio.

ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei jos nesisaugoma, gali baigtis 
mirtimi ar rimtu sužalojimu.

► Norėdami išvengti galimos mirties ar rimtų sužalojimų dėl tokio pobūdžio
pavojaus, laikykitės visų saugos pranešimų, esančių prie šio signalinio žodžio.

ATSARGIAI
ATSARGIAI nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei jos nesisaugoma, gali baigtis 
nedideliu ar vidutiniu sužalojimu.

► Norėdami išvengti galimo nedidelio ar vidutinio sužalojimo dėl tokio pobūdžio
pavojaus, laikykitės visų saugos pranešimų, esančių prie šio signalinio žodžio.
wc_si000741LT.fm
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Saugos informacija CT 24-4A
1.2 Prietaiso aprašas ir numatytoji paskirtis

Šis prietaisas yra stumdoma betono glaistyklė. „Wacker Neuson“ stumiama 
glaistyklė sudaryta iš rėmo, ant kurio sumontuotas benzininis variklis, kuro bakas, 
pavarų dėžė ir valdymo rankena. Keturių metalinių peilių komplektas prijungtas prie 
greičių dėžės ir uždengtas žiedine apsauga. Variklis suka peilius su greičių dėže ir 
sankabos mechanizmu. Besisukantys peiliai slysta per kietinamą betoną, dailiai jį 
išlygindami. Operatorius eina paskui įrenginį ir rankena valdo įrenginio greitį ir 
kryptį.

Šis įrenginys skirtas kietinamam betonui paskleisti ir išlyginti.

Šis įrenginys sukurtas ir sumontuotas išimtinai tik aukščiau aprašytoms reikmėms. 
Naudojant įrenginį bet kokiu kitu tikslu galima visam laikui sugadinti jį arba rimtai 
sužaloti operatorių ar kitus žmones, esančius toje vietoje. Įrenginio gedimams, 
kurių priežastis – netinkamas naudojimas, garantija netaikoma.

Štai keli netinkamo naudojimo pavyzdžiai:

■ Įrenginio naudojimas vietoj kopėčių, atramos ar darbo paviršiaus
■ Įrenginio naudojimas keleiviams ar įrangai vežioti ar gabenti
■ Įrenginio naudojimas netinkamoms medžiagoms, pavyzdžiui, suspensijos

pavidalo ir sandarinimo medžiagoms, epoksidų dariniams lyginti
■ Įrenginio naudojimas ne pagal gamintojo nustatytus parametrus
■ Įrenginio naudojimas pažeidžiant visus ant jo ir naudojimo instrukcijoje esančius

įspėjimus.

Šis įrenginys sukurtas ir sumontuotas laikantis naujausių visuotinių saugos 
standartų. Rūpestingai suprojektuota taip, kad pagal galimybes būtų pašalinti 
pavojai ir būtų padidintas operatoriaus saugumas naudojant apsauginius skydus ir 
ženklinimą. Tačiau šiek tiek rizikos gali išlikti net imantis apsauginių priemonių. Tai 
vadinama liekamąja rizika. Šiame įrenginyje tai gali apimti:

■ Karštį, triukšmą, išmetamąsias dujas ir anglies monoksidą iš variklio
■ Cheminius nudegimus nuo kietinamo betono
■ Gaisro pavojus netinkamai pilant degalus
■ Degalus ir jų garus, degalų išsiliejimą netinkamai keliant
■ Kūno sužalojimą netinkamu būdu keliant arba naudojant
■ Pavojų susipjaustyti aštriais ar atšipusiais peiliais

Saugodami save ir kitus, prieš naudodami šį įrenginį įsitikinkite, kad atidžiai 
perskaitėte ir supratote saugos informaciją, pateiktą šioje instrukcijoje.
 wc_si000741LT.fm
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CT 24-4A Saugos informacija
1.3 Saugumo gairės naudojant įrenginį

Operatoriaus 
mokymas

Prieš naudodami įrenginį:

■ Perskaitykite šio įrenginio pridėtoje instrukcijoje naudojimo nurodymus ir 
susipažinkite su jais.

■ Susipažinkite su vieta ir tinkamu visų valdiklių bei saugos įrangos naudojimu. 
■ Jei reikia, dėl papildomų mokymų kreipkitės į „Wacker Neuson“.

Kai dirbama su šiuo įrenginiu:

■ neleiskite tinkamai neapmokytiems žmonėms naudoti įrenginio. Įrenginį 
naudojantys žmonės privalo susipažinti su galima rizika ir pavojais, susijusiais 
su ja.

 

Operatoriaus 
kvalifikacija

Tik mokytiems darbuotojams leidžiama paleisti, naudoti ir išjungti įrenginį. Jie taip 
pat turi atitikti šias kvalifikacijas:

■ Gavo nurodymus, kaip tinkamai naudoti įrenginį
■ Susipažinti su reikiama saugos įranga.

Įrenginys turi būti neprieinamas ir nenaudojamas:

■ Vaikų
■ Asmenų, apsvaigusių nuo alkoholio ar narkotikų
 

Dengiamas 
plotas

Susipažinkite su dengiamu plotu. 

■ Neleiskite leidimo neturintiems darbuotojams, vaikams ir gyvūnams artintis prie 
įrenginio. 

■ Stebėkite keitimo padėtis ir kitos įrangos bei darbuotojų judėjimą dengiamame 
plote / darbo vietoje.

■ Nustatykite, ar darbo vietoje yra tam tikrų pavojų kaip nuodingos dujos arba 
netvirtas žemės paviršius, ir imkitės atitinkamų veiksmų pašalinti šiems 
pavojams prieš naudojant įrenginį.

Susipažinkite su dengiamu plotu.

■ Nenaudokite įrenginio vietose, kur yra degių objektų, degalų ar gaminių, kurie 
skleidžia degius garus.

 

Saugos 
įranga, 
valdikliai ir 
priedai

Įrenginį naudokite tik tada, kai:

■ Visa saugos įranga ir apsaugos yra vietoje ir tinkami naudoti.
■ Visi valdikliai tinkamai veikia.
■ Įrenginys tinkamai sureguliuojamas laikantis naudojimo instrukcijos nurodymų.
■ Įrenginys yra švarus.
■ Įrenginio etiketės yra aiškios.

Užtikrindami įrenginio naudojimo saugumą:

■ Nenaudokite įrenginio, jei trūksta arba neveikia kokia nors saugos įranga ar 
apsaugos.

■ Nekeiskite ir neatsisakykite saugos įrangos. 
■ Naudokite tik „Wacker Neuson“ patvirtintus reikmenis ir priedus.
 

wc_si000741LT.fm
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Saugaus 
naudojimo 
praktika

Kai dirbama su šiuo įrenginiu:

■ Stebėkite visas judančias įrenginio dalis Saugokite rankas, pėdas ir laisvus
rūbus nuo judančių įrenginio dalių.

Kai dirbama su šiuo įrenginiu:

■ Jei reikalingas remontas, įrenginio nenaudokite.
■ Nenaudokite įrenginio be diržo apsaugos. Neapsaugotas pavaros diržas ir

skriemuliai sudaro potencialiai pavojingas aplinkybes, kurios gali sukelti rimtų
sužalojimų.

■ Niekada nenaudokite glaistyklės prie betono iškilimų, kurie yra mažesni nei
mažiausias žiedinės apsaugos žiedas.

■ Nekelkite įrenginio vien tik už rankenos. Ši dalis gali sulūžti, todėl įrenginys gali
nukristi ir net sužeisti aplinkinius.

■ Prieš naudodami glaistyklę, patikrinkite variklio valdymo modulio funkcionavimą.
Nenaudokite glaistyklės, jei variklio valdymo modulis tinkamai nefunkcionuoja.

Asmeninės 
apsaugos 
priemonės 
(AAP)

Naudodami įrenginį naudokite šias asmeninės apsaugos priemones (AAP):

■ Prigludusius ir judesių nevaržančius darbo drabužius
■ Apsauginius akinius su danga šonuose
■ Klausos apsaugą
■ Pėdas saugančią avalynę

Po darbo ■ Kai įrenginys nenaudojamas, išjunkite variklį.
■ Kai įrenginys nenaudojamas, uždarykite ant variklių sumontuotą degalų

sklendę.
■ Užtikrinkite, kad naudojamas įrenginys neapvirstų, nenuriedėtų, nepaslystų ar

nenukristų.
■ Nenaudojamą įrenginį tinkamai laikykite. Įrenginį reikėtų laikyti švarioje,

sausoje, vaikams neprieinamoje vietoje.
 wc_si000741LT.fm
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1.4 Techninės priežiūros sauga

Praktinis 
rengimas

Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros darbus:

■ Perskaitykite ir susipažinkite su nurodymais visose naudojimo instrukcijose, 
pridėtose prie šio įrenginio.

■ Susipažinkite su vieta ir tinkamu visų valdiklių bei saugos įrangos naudojimu. 
■ Tik apmokytas personalas gali ieškoti įrenginyje esančių gedimų ir taisyti juos.
■ Jei reikia, dėl papildomų mokymų kreipkitės į „Wacker Neuson“.

Atlikdami šio įrenginio techninės priežiūros darbus:

■ Neleiskite tinkamai neapmokytiems žmonėms atlikti įrenginio techninės 
priežiūros darbų. Įrenginio techninės priežiūros darbus atliekantiems 
darbuotojams būtina susipažinti su galima rizika ir pavojais.

 

Atsargumo 
priemonės

Vadovaukitės toliau nurodytomis atsargumo priemonėmis, kai įrenginį 
remontuosite arba atliksite priežiūros darbus.

■ Prieš atlikdami bet kokius įrenginio techninės priežiūros darbus, perskaitykite ir 
susipažinkite su techninės priežiūros procedūromis.

■ Prieš dirbant būtina užbaigti visus reguliavimo ar remonto darbus. Nenaudokite 
įrenginio esant gedimui ar defektui.

■ Visus remonto ir reguliavimo darbus turėtų atlikti kvalifikuotas meistras.
■ Prieš atlikdami techninės priežiūros ar remonto darbus išjunkite įrenginį.
 

Įrenginio 
pakeitimai

Atlikdami įrenginio techninės priežiūros darbus:

■ Naudokite tik „Wacker Neuson“ patvirtintus reikmenis ir priedus.

Atlikdami įrenginio techninės priežiūros darbus:

■ Neatsisakykite apsauginių priemonių. 
■ Nekeiskite įrenginio be raštiško „Wacker Neuson“ patvirtinimo.
 

Atsarginės 
dalys ir 
etiketės

■ Pakeiskite susidėvėjusias arba sugadintas dalis.
■ Pakeiskite visas trūkstamas ar sunkiai perskaitomas etiketes.
■ Keisdami elektros komponentus naudokite dalis, kurių vardiniai ir darbo 

duomenys yra tokie patys kaip originalių dalių.
■ Kai įrenginiui prireikia atsarginių dalių, naudokite tik „Wacker Neuson“ 

atsargines dalis arba tas dalis, kurios atitinka visas originaliųjų dalių 
specifikacijas, tokias kaip fiziniai matmenys, tipas, stiprumas ir medžiaga.

 

Valymas Valydami įrenginį ir atlikdami jos techninės priežiūros darbus:

■ Laikykite įrenginį švariai, be jokių teršalų, tokių kaip lapai, popierius, kartonas ir kt.
■ Etiketės turi būti įskaitomos.

Valydami įrenginį:

■ Nevalykite veikiančio įrenginio.
■ Niekada nenaudokite benzino ir kitų rūšių degalų ar degių tirpiklių įrenginiui 

valyti. Dūmai nuo degalų ir tirpalų gali tapti sprogūs.
wc_si000741LT.fm
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Saugos informacija CT 24-4A

Asmeninės 
apsaugos 
priemonės 
(AAP)

Atlikdami įrenginio techninės priežiūros darbus naudokite šias asmeninės 
apsaugos priemones (AAP):

■ Prigludusius ir judesių nevaržančius darbo drabužius
■ Apsauginius akinius su danga šonuose
■ Klausos apsaugą
■ Pėdas saugančią avalynę

Be to, prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros darbus:

■ Susiriškite ilgus plaukus.
■ Nusiimkite visus papuošalus (įskaitant žiedus).

Saugios 
techninės 
priežiūros 
praktika

■ Nebandykite užvesti užpildyto variklio su išimta degimo žvake, jei variklis
benzininis. Cilindre susikaupęs kuras trykš laukan pro degimo žvakės angą.

■ Netikrinkite uždegimo benziniuose varikliuose, jei variklis užpildytas arba
jaučiamas benzino kvapas. Atsitiktinė kibirkštis gali uždegti dujas.

■ Prieš atlikdami įrenginių su benzininiais varikliais techninės priežiūros darbus,
atjunkite degimo žvakę, kad netyčia neužsivestų.

■ Nebandykite nuimti peilių, kai įrenginys kabo virš galvos.
■ Tvirtai įrenginį paremkite prieš keisdami peilius.
■ Peilius lieskite atsargiai. Peilių kraštai gali būti aštrūs, jie gali rimtai supjaustyti.
 wc_si000741LT.fm
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CT 24-4A Saugos informacija
1.5 Operatoriaus saugumas naudojant vidaus degimo variklius
 

Naudojimo 
sauga

Paleisdami variklį:

■ Saugokite, kad vietoje aplink išmetamąjį vamzdį nebūtų degių medžiagų.
■ Prieš jungdami variklį patikrinkite, ar nėra degalų tiekimo linijos ir degalų bako 

nuotėkio ir įtrūkimų. Neįjunkite įrenginio, jei yra degalų nuotėkis arba degalų 
tiekimo linija išklibusi.

Paleisdami variklį:

■ Dirbdami įrenginiu nerūkykite.
■ Nejunkite variklio šalia žiežirbų ar atviros ugnies.
■ Kai variklis veikia arba jis ką tik buvo išjungtas, nelieskite variklio ar duslintuvo.
■ Nenaudokite įrenginio, kai degalų dangtelis yra išklibęs arba jo nėra. 
■ Nejunkite variklio, jei išsiliejo degalai arba jaučiamas degalų kvapas. Patraukite 

įrenginį nuo klano ir nusausinkite įrenginį prieš jį paleisdami.

Degalų pylimo 
sauga 

Pildydami variklį degalais:

■ Nedelsdami išvalykite visus išsiliejusius degalus.
■ Degalų baką pildykite gerai vėdinamoje vietoje.
■ Pripildę degalų, vėl užsukite degalų bako dangtelį.
■ Nerūkykite.
■ Esant įkaitusiam ar paleistam varikliu nepildykite degalais.
■ Nepildykite degalais variklio šalia žiežirbų ar atviros ugnies.
■ Pildydami degalais naudokite tinkamas priemones (pvz., degalų žarnelę ar 

piltuvėlį).
■ Nepildykite degalų bako, kol įrenginys pastatytas ant krautuvo, kuriame 

patiestas plastikinis padėklas. Dėl statinio elektros krūvio degalai ar degalų 
garai gali užsidegti.

 

ĮSPĖJIMAS
Vidaus degimo varikliai kelia tam tikrus pavojus darbo metu ir pilant degalus. 
Nesilaikant įspėjimų ir saugos standartų galimas rimtas sužalojimas ar mirtis.

► Perskaitykite variklio naudojimo instrukcijas ir laikykitės jų įspėjamųjų nurodymų 
bei toliau pateiktų saugos gairių. 

PAVOJUS
Išmetamosios dujos iš variklio turi anglies monoksido – mirtino nuodo. 
Nesisaugodami dėl anglies monoksido galite žūti per kelias minutes.

► NIEKADA įrenginio nenaudokite patalpoje ar ankštoje vietoje, tokioje kaip 
tunelis, jei nėra pasirūpinta tinkamu vėdinimu tokiomis dalimis kaip išmetimo 
ventiliatoriai ar žarnos.
wc_si000741LT.fm
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Etiketės CT 24-4A

2 Etiketės

2.1 Ženklinimo vietos
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CT 24-4A Etiketės
2.2 Ženklinimo reikšmės

A PAVOJUS
Pavojus uždusti

 Varikliai išmeta anglies monoksidą. 

 Nepaleiskite įrenginio patalpose ar uždarame plote, 
nebent pasirūpinta tinkamu vėdinimu su tokiomis dali-
mis kaip išmetimo ventiliatoriai ar žarnos. 

 Perskaitykite naudojimo instrukcijas. Šalia įrenginio 
negali būti žiežirbų, liepsnos, degančių objektų. Prieš 
pildydami degalais sustabdykite variklį.

B ĮSPĖJIMAS
Įkaitęs paviršius

C ĮSPĖJIMAS
Ranka sužalojama, jei patenka į judantį diržą. 
Visada grąžinkite į vietą diržo apsaugą. 

D ĮSPĖJIMAS
Naudodami šį įrenginį visada užsidėkite klausos 
apsaugą ir akių apsaugą.

178712178712
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Etiketės CT 24-4A
E ĮSPĖJIMAS
Pavojus susipjaustyti. Visada grąžinkite į vietą peilių 
apsaugą.

F Kintamo greičio droselinė sklendė

G ATSARGIAI
Prieš naudodami šį įrenginį, perskaitykite pridėtas nau-
dojimo instrukcijas ir įsidėmėkite jas. To nepadarius, 
didėja pavojus susižaloti patiems ir sužaloti kitus.

H DĖMESIO
Kėlimo taškas

– Šis įrenginys gali būti apsaugotas vienu ar daugiau 
patentų.

111453111453

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

ADVERTENCIAADVERTENCIA
WARNINGWARNING

178740178740

178709178709
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CT 24-4A Etiketės
J

Norėdami užvesti įrenginį:

1. Atidarykite degalų valdymo vožtuvą.

2. Uždarykite droselinę sklendę.

3. Paspauskite arba pasukite variklio jungiklį į padėtį ĮJUNGTA.

4. Droselinę sklendę nustatykite į TUŠČIOS EIGOS padėtį.

5. Suaktyvinkite operatoriaus buvimo svirtį.

6. Patraukite išsukamą starterį.

7. Atidarykite droselinę sklendę.

Norėdami sustabdyti įrenginį:

1. Atleiskite operatoriaus buvimo svirtį.

2. Paspauskite arba pasukite variklio jungiklį į padėtį IŠJUNGTA.

3. Uždarykite degalų srauto vožtuvą.

3322117766554433221111

172847172847
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Kėlimas ir pervežimas CT 24-4A
3 Kėlimas ir pervežimas

3.1 Įrenginio kėlimas

NIEKADA nekelkite įrenginio vien tik už rankenos. Ši dalis gali sulūžti, todėl 
įrenginys gali nukristi ir net sužeisti aplinkinius.

Žr. Techninius duomenis, kur nurodomas įrenginio svoris. 

Kad rankomis pakeltumėte įrenginį:

1. Sustabdykite įrenginį.

2. Pasikvieskite partnerį ir aptarkite, kaip kelsite.

3. Su partneriu tolygiai pasiskirstykite svorį ir kelkite įrenginį už žiedinės apsaugos (a).

Kad keliant būtų kuo mažesnis pavojus susižeisti nugarą, kojomis tvirtai stovėkite 
ant žemės, kad jos būtų pečių ilgio lygyje. Galvą laikykite pakeltą ir tiesią.

Kad mechaniškai pakeltumėte įrenginį:

4. Sustabdykite įrenginį.

5. Žr. Matmenys ir svoris, kur nurodomas įrenginio svoris, ir užtikrinkite, kad kėlimo
prietaisas (-ai) galėtų saugiai pakelti tokį svorį.

6. Pritvirtinkite kablį, diržus arba kabelį prie įrenginio kėlimo laikiklio (b), kaip
parodyta, ir kelkite pagal poreikį.

Nekelkite glaistyklės su pritvirtinu slankiuoju disku virš galvos, nes nukritęs diskas 
gali užkristi ant šalia dirbančių darbuotojų.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

a

b

c
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CT 24-4A Kėlimas ir pervežimas
3.2 Įrenginio transportavimas

Reikalavimai ■ Transporto priemonė, galinti atlaikyti glaistyklės svorį. Žr. Matmenys ir svoris, 
kur nurodytas įrenginio svoris.

■ Tinkami lynai ir grandinės

Procedūra Norėdami pritvirtinti ir transportuoti įrenginį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Užkelkite glaistyklę ant transporto priemonės.

2. Rankeną pakreipkite taip, kad ji laukan neišsikištų už transporto priemonės 
konstrukcijos.

3. Pritvirtinkite lynus / grandines prie glaistyklės žiedinės apsaugos taip, kaip 
nurodyta toliau.
a. Juos ant žiedinės apsaugos tvirtinkite kiek įmanoma žemiau, kad būtų 

sumažintas pavarų dėžės išeigos veleno spaudimas.
b. Naudokite kryžminę struktūrą, kaip parodyta.

4. Pritvirtinkite lynus / grandines prie transporto priemonės. Neperveržkite jų.

Rezultatas Dabar įrenginys paruoštas transportuoti.

 

a

wc_tx003231LT.fm
21



Darbas CT 24-4A
4 Darbas

4.1 Įrenginio paruošimas naudoti pirmą kartą

1. Įsitikinkite, kad visos palaidos pakavimo medžiagos yra pašalintos.

2. Patikrinkite, ar įrenginys ir jo dalys nėra pažeistos. Jei yra matomų pažeidimų,
neeksploatuokite šio įrenginio! Nedelsiant kreipkitės pagalbos į „Wacker
Neuson“ atstovą.

3. Paimkite visų įrenginio detalių aprašą ir patikrinkite, ar visos palaidos dalys ir
tvirtinimo detalės yra įtrauktos.

4. Pritvirtinkite dar nepritvirtintas dalis.

5. Įpilkite reikiamą ir tinkamą kiekį skysčių, įskaitant degalus, variklio alyvą ir
akumuliatoriaus rūgštį.

6. Transportuokite įrenginį į jo darbo vietą.

4.2 Naujas įrenginio nustatymas

Glaistyklės iš gamyklos pristatomos su sulankstyta rankena. Vadovaukitės Peilių 
montavimas ir Rankenos išlankstymas instrukcijomis, kai ruošite naujus įrenginius 
arba montuosite naujus peilius.
 wc_tx003232LT.fm
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CT 24-4A Darbas
4.3 Rekomenduojami degalai

Variklis varomas įprastos kokybės bešviniu benzinu. Naudokite tik šviežią ir švarų 
benziną. Benzinas, kuriame yra vandens ar purvo priemaišų, sugadins degalų 
sistemą. Išsamias degalų specifikacijas rasite variklio naudotojo vadove.
 

Deguonimi 
prisotintų 
degalų 
naudojimas

Kai kurios standartinės benzino rūšys yra maišomos su alkoholiu. Toks benzinas 
bendrai yra vadinamas deguonimi prisotintais degalais. Jei naudojate deguonimi 
prisotintus degalus, įsitikinkite, kad jie yra bešviniai ir atitinka bent mažiausio 
oktaninio skaičiaus reikalavimą. 

Prieš naudodami deguonimi prisotintus degalus, patvirtinkite degalų sudėtį. Kai 
kuriose valstijose ir provincijose reikalaujama šią informaciją pažymėti ant degalų 
siurblio.

Toliau pateikiamos „Wacker Neuson“ patvirtintos deguonies junginių procentinės 
dalys:

ETANOLIS – (etilo arba grūdų alkoholis) 10 % tūrio. Galite naudoti benziną, 
kuriame iki 10 % tūrio sudaro etanolis (paprastai vadinamą E10). Benzino, kuriame 
yra daugiau nei 10 % etanolio (kaip E15, E20 arba E85) naudoti negalima, nes jis 
gali sugadinti variklį.

Pastebėjus bet kokį nepageidaujamą veikimo požymį pabandykite naudoti kitos 
degalinės benziną, arba pakeiskite benzino rūšį.

Degalų sistemos gedimui ar veikimo problemoms, kilusioms dėl deguonimi 
prisotintų degalų, kurių sudėtyje yra daugiau nei anksčiau minėta procentinė dalis 
deguonies junginių, naudojimo garantija netaikoma.

 

wc_tx003232LT.fm
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Darbas CT 24-4A
4.4 Degalų papildymas

Reikalavimai ■ Įrenginys išjungtas
■ Variklis šaltas
■ Įrenginys / degalų bakas stovi ant lygaus paviršiaus
■ Pilami švieži, švarūs degalai

Procedūra Norėdami papildyti įrenginio degalų baką, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Nuimkite degalų bako dangtelį (a).

2. Užpildykite degalų baką iki degalų bako kaklelio (b) apačios.

3. Užsukite degalų bako dangtelį.

Rezultatas Degalų papildymo procedūra baigta.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus. Degalai ir jo garai yra ypatingai degūs. Degantys degalai gali 
stipriai nudeginti.

► Pildami degalus visus degimo šaltinius laikykite atokiai nuo įrenginio.

► Nepildykite degalų bako, kol įrenginys pastatytas ant krautuvo, kuriame
patiestas plastikinis padėklas. Dėl statinio elektros krūvio degalai ar degalų
garai gali užsidegti.

► Degalus pilkite tik įrenginiui esant atvirame ore.

► Nedelsiant išvalykite išlietus degalus.

wc_gr008400

a

wc_gr008401

b

ATSARGIAI
Gaisro pavojus ir pavojus sveikatai. Kaitinami degalai plečiasi. Besiplėsdami 
degalai perpildytame bake gali išsilieti ir nutekėti.

► Bako neperpildykite.
 wc_tx003232LT.fm
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CT 24-4A Darbas
4.5 Peilių montavimas

Šiai glaistyklei tinka dviejų rūšių peiliai. Slankieji diskai yra dideli picų peilio stiliaus 
peiliai, kurie tvirtinasi ant apdailos peilių. Slankieji diskai naudojami anksčiausiuose 
darbo etapuose, be to, jie yra be posvyrio.

Apdailos peiliai naudojami galutiniuose darbo etapuose, taip pat jie laipsniškai 
pakreipiami, kad galėtų nulyginti betoną.

Pastaba: Glaistyklės peiliai NETURI būti sukeisti, t.y. didesnio skersmens peiliai 
NETVIRTINAMI ant mažesnio skersmens glaistyklės.

1. Varžtais (b) priveržkite peilius prie glaistyklės laikiklių. Pamirkykite varžtų 
sriegius tepale prieš montuodami. Tai neleis betonui užfiksuoti įtvirtintus varžtus, 
todėl vėliau bus lengviau nuimti peilius.

2. Užkiškite likusias sriegines ertmes peilių sąvaržoje plastikiniais kaiščiais (c), 
kad jos neužsipildytu betonu. 

Nekelkite glaistyklės su pritvirtinu slankiuoju disku virš galvos, nes nukritęs diskas 
gali užkristi ant šalia dirbančių darbuotojų.

ĮSPĖJIMAS
Nekelkite glaistyklės su pritvirtinu slankiuoju disku virš galvos, nes nukritęs diskas 
gali užkristi ant šalia dirbančių darbuotojų.

wc_gr004417

b

c
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Darbas CT 24-4A
4.6 Rankenos išlankstymas

Naujuose įrenginiuose vamzdinė rankena yra sulankstyta, o tolesni komponentai 
pritvirtinti: sukamasis pokrypio valdiklis (a), operatoriaus buvimo svirtis (b), 
droselinė svirtis (c), šarnyro kaištis (d) ir reguliuojama svirtis (e).

Norėdami išlankstyti ir pritvirtinti vamzdinės rankenos komplektą:

1. Laikydami šarnyro kaištį atsukite ir nuimkite reguliuojamą svirtį ir metalinę
poveržlę.

2. Išimkite šarnyro kaištį.

3. Ištiesinkite vamzdinę rankeną ir vėl įdėkite šarnyro kaištį.

4. Pakeiskite metalo poveržlę per srieginį šarnyro kaiščio galą ir iš naujo
pritvirtinkite reguliuojamą svirtį.

5. Priveržkite reguliuojamą svirtį norėdami užfiksuoti vamzdinę rankeną visiškai
atviroje padėtyje.

wc_gr004384
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CT 24-4A Darbas
4.7 Valdikliai

4.8 Operatoriaus buvimo svirtis

Kai atleidžiama operatoriaus buvimo svirtis (b), variklis išsijungia.
 

Saugokitės besisukančių peilių! Net jei variklis išjungtas, glaistyklės peiliai vis tiek 
toliau suksis. Kad išvengtumėte sunkių sužeidimų, nekiškite kojų ir pirštų prie 
žiedinės apsaugos, kol peiliai nėra visiškai sustoję.

 

ID Aprašymas ID Aprašymas

a Sukimo posvyrio valdiklis d Šarnyro kaištis

b Operatoriaus buvimo svirtis e Reguliuojama svirtis

c Droselinė svirtis — —

wc_gr004384
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ĮSPĖJIMAS
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Darbas CT 24-4A
4.9 Veiksmai prieš paleidžiant įrenginį

Prieš paleisdami glaistyklę patikrinkite:

■ Variklio alyvos lygį
■ Alyvos lygį pavarų dėžėje
■ Degalų kiekį
■ Oro filtro būklę
■ Degalų linijų būklę
■ Glaistyklės laikiklių ir peilių būklę
■ Žiedinės apsaugos būklę
■ Aprašymus etiketėse
■ Ar reguliuojama svirtis tvirtai laikosi.

4.10 Paleidimas

1. Degalų vožtuvą atidarykite pastumdami svirtį į dešinę (g1).
Pastaba: Jei variklis šaltas, droselinės sklendės svirtį pastumkite į uždarymo 
padėtį (i1). Jei variklis įkaitęs, droselinę sklendę pastumkite į atidarymo padėtį (i2).

2. Variklio jungiklį nustatykite į ON (įjungta) (h1).

3. Droselinę sklendę perstumkite į tuščiosios eigos padėtį (c1).

Paleiskite variklį droselinei sklendei esant TUŠČIOS EIGOS padėtyje. Jei variklis 
paleidžiamas, kai droselinė sklendė nėra TUŠČIOS EIGOS padėtyje, glaistyklės 
peiliai gali netikėtai pradėti suktis ir sužeisti.

4. Paspauskite ir palaikykite operatoriaus buvimo svirtį (b).

5. Patraukite starterio virvę (j).

Nekelkite kojos ant žiedinės apsaugos, kai paleidžiate variklį, nes galite sunkiai 
susižeisti, jei peiliams pradedant suktis koja praslystų pro žiedinę apsaugą.

Pastaba: Jei variklio alyvos yra nedaug, variklis neįsijungs. Jei variklis neįsijungia, 
patikrinkite alyvos lygį ir įpilkite jos, kiek reikės.

6. Kai variklis įkaista, atidarykite droselinę sklendę (i2).

7. Atidarykite droselinę sklendę (c2) norėdami dirbti su glaistykle. Droselinės
sklendės greičio reguliatoriumi pareguliuokite peilių APS./MIN., kad tiktų pagal
sąlygas.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS
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CT 24-4A Darbas
4.11 Sustabdymas

1. Sumažinkite variklio APS./MIN. iki tuščiosios eigos patraukdami droselio 
sklendę į tuščiosios eigos padėtį (c1).

2. Atleiskite operatoriaus buvimo svirtį (b).

3. Variklio jungiklį nustatykite į OFF (išjungta) (h2).

4. Uždarykite degalų vožtuvą pastumdami svirtį į kairę (g2).
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Darbas CT 24-4A
4.12 Operatoriaus padėtis

Už saugų ir efektyvų įrenginio darbą atsakingas operatorius. Įrenginio suvaldyti 
neįmanoma, jeigu operatorius nuolat neužima tinkamos darbinės padėties.

Valdydamas šį įrenginį operatorius privalo:

■ stovėti ar vaikščioti už įrenginio veidu į priekį;
■ laikyti abi rankas ant valdymo rankenos;
■ glaistyklės judėjimą valdyti žemyn spausdamas valdymo rankeną.

4.13 Darbas

Patikrinkite operatoriaus buvimo svirties veikimą prieš naudodami glaistyklę. 
Nenaudokite glaistyklės, jei operatoriaus buvimo svirtis tinkamai neveikia.

Pasirinkite tinkamo tipo peilius ir pritvirtinkite juos prie glaistyklės laikiklių.

Pastaba: Kai naudojama ant minkšto betono, nelaikykite glaistykės vienoje vietoje 
per daug ilgai. Visada nukelkite glaistyklę nuo plokštės, kai darbas baigtas.

Pastaba: Signalai „Kairė“ ir „Dešinė“ atliekami operatoriaus darbo vietoje. 

1. Paleiskite variklį ir suaktyvinkite peilius didindami variklio greitį. Nustatykite greitį
ant vairo esančiu droseliniu valdikliu, kad greitis būtų tinkamas pagal darbo
sąlygas.

2. Norėdami glaistyklę nukreipti pirmyn, pasukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę
(a).

3. Norėdami nukreipti atgal, pasukite rankeną prieš laikrodžio rodyklę (b).

4. Norėdami nukreipti kairėn, rankeną šiek tiek kilstelėkite (c).

5. Norėdami nukreipti dešinėn, rankeną šiek tiek spustelėkite (d).

6. Po kiekvieno panaudojimo nuvalykite glaistyklę, pašalindami užtiškusį betoną.

Prieš plaudami ar atlikdami įrenginio techninę priežiūrą, leiskite duslintuvui atvėsti. 
Įkaitęs duslintuvas gali uždegti degalus ir sukelti gaisrą. 

Kiti darbuotojai, išskyrus glaistyklės operatorių, neturėtų būti įleidžiama į darbo 
vietą, nes gali patirti sunkių sužeidimų esant sąlyčiui su veikiančiais glaistyklės 
peiliais.

Nebandykite valyti, atlikti priežiūros darbų ar reguliuoti veikiančios glaistyklės.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS
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CT 24-4A Darbas
4.14 Avarinio išjungimo tvarka

Procedūra Jei įrenginiui dirbant jis sugenda arba įvyksta nelaimingas atsitikimas, atlikite toliau 
nurodytus veiksmus:

1. Išjunkite variklį.

2. Uždarykite degalų vožtuvą.

3. Iš darbo vietos įrenginį perkelkite tinkamais kėlimo būdais.

4. Nuo peilių ir įrenginio nuvalykite betoną.

5. Dėl tolesnių instrukcijų kreipkitės į nuomos punktą ar įrenginio savininką.

 

wc_gr004418
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Darbas CT 24-4A
4.15 Posvyrio reguliavimas

Norėdami sureguliuoti peilio posvyrį (kampą):

A = Sukimo posvyris: sukite posvyrio reguliavimo ratuką (a) pagal laikrodžio 
rodyklę norėdami padidinti posvyrį arba prieš laikrodžio rodyklę norėdami 
sumažinti posvyrį.

ID B = darbo su betonu sąlygos
C = rekomenduojamas darbinis 
posvyris

1 Darbas ant šlapio paviršiaus Horizontalus (be posvyrio)

2 Darbas ant šlapio ir plastiško 
paviršiaus

Nežymus posvyris (5°)

3 Darbas ant plastiško paviršiaus Padidintas posvyris (10°)

4 Darbas ant nuo pusiau kieto 
paviršiaus iki kieto baigiamojo 
paviršiaus (poliravimas)

Didžiausias posvyris (15°)
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CT 24-4A Priežiūra
5 Prieūžira

5.1 Išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos priežiūra

Įprastus emisijos kontrolės įrenginių ir sistemų priežiūros, keitimo ar remonto 
darbus gali atlikti bet kuri remonto įmonė ar meistras; tačiau garantinis remontas 
turi būti atliktas pardavėjo / techninės priežiūros centre, kurį įgaliojo variklio 
gamintojas. Žr. tiekėjo variklio naudotojo instrukcijas, kur pateikiama galiojanti 
emisijų garantijos informacija.

5.2 Periodiškos techninės priežiūros tvarkaraštis

Tolesnėje lentelėje sudarytas pagrindinių įrenginio ir variklio techninės priežiūros 
darbų sąrašas. Varnelėmis pažymėtus darbus gali atlikti operatorius. 
Kvadratėliuose esančiais skrituliukais pažymėtiems darbams atlikti reikalingi 
specialūs mokymai ir įranga. 

Papildomos informacijos ieškokite variklio naudojimo instrukcijose.

Kasdien
Po

pirmųjų
20 val.

Kas
50
val.

Kas
100
 val.

Kas
300
val.

Patikrinkite degalų lygį. 

Patikrinkite variklio alyvos lygį. 

Patikrinkite degalų linijas. 

Patikrinkite oro filtrą. Prireikus 
pakeiskite.



Patikrinkite išorinę įrangą. 

Po kiekvieno panaudojimo 
nuvalykite glaistyklę, pašalindami 
užtiškusį betoną. 



Sutepkite peilių laikiklius, jei reikia. 

Išvalykite oro filtro dalis. 

Pakeiskite variklio alyvą.  

Patikrinkite pavaros diržą. 

Išvalykite nusodintuvą. 

Patikrinkite ir išvalykite degimo 
žvakę.



Patikrinkite ir pareguliuokite vožtuvo 
tarpus.
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Priežiūra CT 24-4A
5.3 Variklio alyva

1. Kol variklis tebėra šiltas, išleiskite alyvą.

2. Nuimkite alyvos užpildymo kaištį (a) ir išleidimo dangtelį (b) norėdami išleisti
alyvą.

Pastaba: Kad neterštumėte aplinkos, po įrenginiu patieskite plastiko lakštą ir 
pastatykite konteinerį visiems išleidžiamiems skysčiams surinkti. Išleistą skystį 
pašalinkite laikydamiesi aplinkosaugos teisės aktų.

3. Įtaisykite išleidimo dangtelį.

4. Įpilkite į variklio alyvos karterį rekomenduojamos alyvos iki kaiščio angos lygio
(c). Žr. Techninius duomenis, kur nurodomas alyvos kiekis ir tipas.

5. Įtaisykite alyvos angos kaištį.

a

b

c

wc_gr004132

ĮSPĖJIMAS
Labiausiai naudojamose alyvose yra mažas kiekis medžiagų, galinčių sukelti vėžį ir 
kitas sveikatos problemas, jei įkvepiama, nuryjama ar jų lieka ant odos ilgą laiką.

► Imkitės veiksmų, kad naudodami variklio alyvą, jos neįkvėptumėte ir
nenurytumėte. 

► Panaudoję variklio alyvą, gerai nuplaukite odą.
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CT 24-4A Priežiūra
5.4 Oro filtro priežiūra („Honda“)

Variklyje įrengtas oro filtras su dvigubu elementu. Dažnai valykite oro filtrą, kad 
išvengtumėte karbiuratoriaus gedimų. 

DĖMESIO: Neužveskite variklio be oro filtro. Variklis gali būti rimtai sugadintas. 

Niekada oro filtrui valyti nenaudokite benzino ir kitų tirpiklių, kurių pliūpsnio 
temperatūra yra maža. Gali kilti gaisras ar įvykti sprogimas.

Norėdami atlikti priežiūros darbus:

1. Nuimkite oro filtro gaubtą (a). Išimkite abu elementus ir patikrinkite juos, ar nėra 
skylių ar įplyšimų. Pažeistus elementus pakeiskite.

2. Putplasčio elementą (b) išplaukite švelnaus valiklio ir šilto vandens tirpalu. Gerai 
nuskalaukite švariu vandeniu. Leiskite elementams gerai išdžiūti. Išmirkykite 
elementą švarioje variklio alyvoje ir išspauskite perteklinę alyvą. 

3. Lengvai paplekšnodami popierinį elementą (c) nupurtykite susikaupusius 
nešvarumus. Jei popierinis elementas atrodo labai nešvarus, pakeiskite jį.

ĮSPĖJIMAS
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b

a
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Priežiūra CT 24-4A
5.5 Degimo žvakė („Wacker Neuson“ / „Honda“)

Jei reikia, išvalykite arba pakeiskite degimo žvakę, kad užtikrintumėte sklandų 
veikimą. Žr. variklio naudojimo instrukcijas.

Darbo metu duslintuvas stipriai įkaista ir, išjungus variklį, kurį laiką lieka įkaitęs. 
Nelieskite duslintuvo, kol jis karštas.

Pastaba: Apie rekomenduojamus degimo žvakės tipus ir elektrodų tarpelių 
nustatymus žr. skyrių „Techniniai duomenys“.

1. Išsukite degimo žvakę ir ją patikrinkite.

2. Jei izoliatorius suskilinėjęs arba atsilupęs, pakeiskite degimo žvakę. 

3. Degimo žvakės elektrodus nuvalykite vieliniu šepečiu.

4. Nustatykite elektrodo tarpelį (a).

5. Tvirtai įsukite degimo žvakę.

DĖMESIO: Išklibusi degimo žvakė gali stipriai įkaisti ir sugadinti variklį.

ĮSPĖJIMAS
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CT 24-4A Priežiūra
5.6 Nusodintuvo valymas („Honda“)

1. Išjunkite kuro vožtuvą. 

2. Nuimkite nusodintuvą (a) ir O formos sandarinimo žiedą (b). 

3. Abu kruopščiai nuplaukite nedegiame tirpiklyje. Nusausinkite ir uždėkite atgal. 

4. Įjunkite degalų vožtuvą ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio.

a

b

wc_gr000029
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Priežiūra CT 24-4A
5.7 Greičio reguliavimas tuščiąja eiga

Nuimkite pavaros diržą prieš atlikdami bet kokius karbiuratoriaus reguliavimo 
darbus. Žr. Diržo keitimas. Peiliai bus suaktyvinti, nebent nuo įrenginio yra nuimtas 
diržas.

Nustatykite variklį pagal tai, kai nėra apkrovos arba tuščiąją eigą, kaip nurodyta 
techniniuose duomenyse.

1. Užveskite variklį ir leiskite jam įšilti iki įprastos darbinės temperatūros.

2. Sukite droselio fiksavimo varžtą (a) į vidų norėdami didinti greitį, o norėdami
mažinti – sukite į išorę. Droselinė sklendė būtinai turi liesti fiksavimo varžtą prieš
matuojant aps./min.

ĮSPĖJIMAS
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CT 24-4A Priežiūra
5.8 Karbiuratoriaus reguliavimas

Nuimkite pavaros diržą prieš atlikdami bet kokius karbiuratoriaus reguliavimo 
darbus. Žr. Diržo keitimas. Peiliai bus suaktyvinti, nebent nuo įrenginio yra nuimtas 
diržas.

Kreipiamasis varžtas (a) montuojamas su ribotuvo dangteliu, kad būtų išvengta per 
didelio oro–kuro mišinio pagausinimo, vadovaujantis reglamentais dėl emisijų. 
Mišinys parengiamas gamykloje ir nėra būtinybės jo keisti. Nebandykite nuimti 
ribotuvo dangtelio. Ribotuvo dangtelio neįmanoma nuimti nesulaužius kreipiamojo 
varžto.

ĮSPĖJIMAS

a
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Priežiūra CT 24-4A
5.9 Diržo keitimas

Glaistyklė montuojama su automatiškai reguliuojama sankaba. Ši sankaba 
automatiškai įtempia diržą ir išlaiko balansą. Pakeiskite diržą, jei sankaba nebegali 
pakankamai įtempti diržo, kad neslysdama įjungtų pavarų dėžę. 

Norėdami pakeisti pavaros diržą: 

1. Atjunkite degimo žvakės laidą.

Kad išvengtumėte atsitiktinio variklio paleidimo, visada atjunkite degimo žvakės 
laidą prieš įrenginį remontuodami.

2. Atlaisvinkite varžtus (d) ir nuimkite diržo apsaugą (c).

3. Lėtai sukite skriemulį (b) ir nusukite diržą (a).
Pastaba: Sankaba ir skriemulys suderinami gamykloje ir keičiant diržą neturėtų 
būti nuimami. 

4. Uždėkite naują diržą.

5. Iš naujo pritvirtinkite diržo apsaugą su poveržlėmis ir varžtais. Prisukite varžtus
5 Nm (3,7 pėd. svar.) sukimo momentu.

ĮSPĖJIMAS

c

d

a

b
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CT 24-4A Priežiūra
5.10 Glaistyklės tepimas

Sutepkite glaistyklės laikiklius (b) „Shell Alvania RL2“ tepalu arba ekvivalentišku. 
Sutepkite posvyrio reguliavimo kabelį ir kitas glaistyklės dalis, jei reikės. 

Alyvos greičių dėžėje nereikėtų keisti, nebent ji buvo išleista atliekant greičių dėžės 
techninės priežiūros darbus. Naudodami greičių dėžės šone esantį kaištį (a) 
patikrinkite kiekį. Alyvos lygis turėtų būti iki kaiščio sriegių apačios. Žr. Techninius 
duomenis, kur nurodomas alyvos kiekis ir tipas.

a

b
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Priežiūra CT 24-4A
5.11 Laikymas

Jei glaistyklė laikoma nenaudojama ilgiau nei 30 dienų:

■ Pakeiskite variklio alyvą.
■ Išleiskite degalus iš variklio.
■ Išimkite degimo žvakę ir įpilkite 15 ml (½ uncijos) SAE 30 variklio alyvos į

cilindrą. Pakeiskite degimo žvakę ir pasukite variklį, kad alyva pasiskirstytu.
Žr. variklio vadove.

■ Išvalykite nešvarumus iš cilindro, cilindro galvutės briaunų, pūstuvo korpuso,
rotacinės perdangos ir duslintuvo sričių.

■ Kad būtų sutaupyta vietos, nustatykite rankeną į laikymo padėtį.
■ Uždenkite glaistyklę ir variklį ir juos laikykite nenaudodami švarioje, sausoje

vietoje.
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Gedimų taisymas
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CT 24-4A

6       Gediųm taisymas

Problema / požymis Priežastis / priemonės

Glaistyklė nepasiekia viso greičio. ■ Pašalinkite nuosėdas, susikaupusias variklio
cilindre ir galvutėje.

■ Variklis per lėtai dirba. Reguliuokite greitį.

■ Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą.

■ Nuvalykite šiukšles nuo judančių dalių ir glaistyklės
peilių.

■ Šaltu oru 3–4 minutes šildykite variklį tuščia eiga.

■ Patikrinkite droselinę svirtį ir kabelį, ar tinkamai
veikia.

Variklis dirba; 
prastai veikia glaistyklė.

■ Patikrinkite, ar pavaros diržas nenusidėvėjęs ir ar
nepažeistas.

■ Patikrinkite sankabą, ar nesusidėvėjusi arba
nesugadinta.

■ Nuvalykite nešvarumus nuo judančių dalių ir
glaistyklės laikiklių.

Variklis neužsiveda arba veikia 
permainingai.

■ Patikrinkite degalų lygį. Atidarykite degalų vožtuvą.

■ Išvalykite oro filtrą.

■ Patikrinkite / pakeiskite degimo žvakę.

■ Patikrinkite vienaeilį degalų filtrą.

■ Patikrinkite variklio alyvos lygį.

■ Patikrinkite variklio sustabdymo mygtuką.

■ Užvesdami įrenginį patikrinkite, ar droselis tuščios
eigos padėtyje.

Glaistyklės rankena linkusi suktis 
esant tuščiai eigai.

■ Patikrinkite variklio greitį esant tuščiai eigai.
(Gali būti per didelis).

■ Diržas gali būti nesulygiuotas.



Techniniai duomenys CT 24-4A
7 Techniniai duomenys

7.1 Matmenys ir svoriai

 

Matmenys mm (col.) Sausos įrangos svoris kg (svar.)

A 1537 (60–1/2) Be slankiojo disko 64 (141)

B 610 (24) Su slankiuoju disku 70 (153) 

C 1003 (39-1/2) Visos su skysčiais (darbinės) įrangos 
svoris kg (svar.)

D 940 (37) Be slankiojo disko 66 (145)

E 788 (31) Su slankiuoju disku 71 (157) 

CC
EE

DD

AA

BB
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CT 24-4A Techniniai duomenys
7.2 Variklis

Variklio galios klasė

SAE J1349 faktinė galios klasė. Realiai išgaunama galia gali kisti priklausomai nuo 
tam tikrų naudojimo sąlygų.

Elemento Nr.
CT 24-4A

0620105, 0620849

Variklis

Variklio tipas Honda

Variklio modelis GX 120 UT1 QX2

Maks. nominali galia esant nominal-
iam greičiui

kW (Hp) 2,6 (3,5) esant 3 600 aps./min.

Uždegimo žvakė NGK BPR6ES / „Denso 
W20EPR-U“

Elektrodo tarpas mm (col.) 0,7 – 0,8 (0,028 – 0,031)

Variklio greitis – darbo aps./min. 3 800 ± 100

Variklio greitis – tuščia eiga aps./min. 1 450 ± 100

Sankabos įjungimas aps./min. 1800

Vožtuvo tarpas (šalto)
 įeiga:
 išmetimas:

mm (col.) 0,15 (0,006)
0,20 (0,008)

Oro filtras Tipas Dvigubas elementas

Variklio tepimas Alyvos klasė SAE 10W30 API SJ arba SL

Variklio alyvos talpa l (unc.) 0,6 (20)

Degalai Tipas Įprastas bešvinis benzinas

Degalų bako talpa l (kv.) 2,5 (2,64)

Darbo laikas val. 2
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Techniniai duomenys CT 24-4A
7.3 Glaistyklės

* Glaistyklės peiliai NETURI būti sukeisti, t.y. didesnio skersmens peiliai NETVIRTINAMI ant 
mažesnio skersmens glaistyklės.

 

Modelis
Elemento 

Nr.

Glaistyklė
skersmuo*
mm (col.)

Naudojamų
peilių

skaičius

Pavarų 
dėžės

tepimas
rūšis / ml 

(unc.)

Greičio
interva-

las
aps./min.

Posvyrio
interva-

las
Laipsniai

Glaistyklės

CT 24-4A 0620105 610 (24) 4 „Mobilgear 
SH 220 
Synthetic“, 
E serija
Apyt.
620 (21)

90–141 0–15
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CT 24-4A Techniniai duomenys
7.4 Garso ir vibracijos specifikacijos

Reikalaujamos garso specifikacijos pagal 2006/42/EC mašinų direktyvos paragrafą 
1.7.4.2.4:

 Garso slėgio lygis operatoriaus darbo vietoje (LpA) : 97 db(A)
 Garantuojamas garso galios lygis (LWA) = 83 db(A)

Šios garso vertės nustatytos pagal ISO 3744 standartą, skirtą garso galios lygiui 
(LWA), ir pagal ISO 6081 standartą, skirtą garso slėgio lygiui (LpA) operatoriaus 
darbo vietoje.

ISO 5349 standartų 1 dalies F priede teigiama, „Vibruojančio įrankio vibracijos 
charakteristika gali labai kisti. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad būtų pranešta 
apie vibracijos intervalo sąlygas, susijusias su įvairiais dirbiniais, medžiagomis, 
darbo aplinkybėmis, įrankio naudojimo metodais ir poveikio trukmės 
sistemingumu.“

 Vidutinė plaštakos ir rankos vibracijos vertė, gauta visam darbinių aps./min. 
intervalui, siekia 6,9 m/s².

 Didžiausia plaštakos ir rankos vibracijos vertė, gauta visam darbinių aps./min. 
intervalui, siekia 8,4 m/s².

 Mažiausia plaštakos ir rankos vibracijos vertė, gauta visam darbinių aps./min. 
intervalui, siekia 6,0 m/s².

Garso ir vibracijos specifikacijos gautos ant sudrėkinto ir sustingusio betono su 
dažniausiai parduodamų konfigūracijų įrenginiais. Vibracijos vertės gali kisti 
priklausomai nuo droselinės sklendės padėties, darbo sąlygų ir valdymo parinkčių.
 

HAV paklaidos Rankoms perduodama vibracija išmatuota pagal ISO 5349-1. Matavimams 
taikoma paklaida siekia 1,5 m/s2.
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Important: For spare parts information, please see your Wacker Neuson Dealer, or visit the 
Wacker Neuson website at http://www.wackerneuson.com/.
Wichtig! Informationen über Ersatzteile erhalten Sie von Ihrem Wacker Neuson Händler oder 
besuchen Sie die Wacker Neuson Website unter http://www.wackerneuson.com/.
Important : Pour des informations sur les pièces détachées, merci de consulter votre 
distributeur Wacker Neuson, ou de visiter le site Internet de Wacker Neuson sur 
http://www.wackerneuson.com/.
Importante : Para saber más sobre las piezas de repuesto, póngase en contacto con su 
distribuidor de Wacker Neuson o acceda al sitio web de Wacker Neuson en 
http://www.wackerneuson.com/.
Importante : Per informazioni sui pezzi di ricambio, contattare il rivenditore Wacker Neuson o 
visitare il sito di Wacker Neuson all’indirizzo www.wackerneuson.com.
Viktigt : För information om reservdelar, kontakta din Wacker Neuson-leverantör eller besök 
Wacker Neusons webbplats på http://www.wackerneuson.com/.
Tärkeää : Pyydä varaosatietoja Wacker Neusonin jälleenmyyjältä tai vieraile Wacker Neusonin 
web-sivustolla osoitteessa http://www.wackerneuson.com/
Viktig : For informasjon om reservedeler, vennligst kontakt din Wacker Neuson-forhandler, eller 
besøk Wacker Neusons nettside på http://www.wackerneuson.com/.
Vigtigt : Hvis du ønsker oplysninger om reservedele, bedes du kontakte din Wacker Neuson 
forhandler eller besøg Wacker Neuson websiden på http://www.wackerneuson.com/.
Belangrijk! Neem contact op met uw Wacker Neuson dealer of bezoek de website van Wacker 
Neuson op http://www.wackerneuson.com/ voor meer informatie over reserveonderdelen.
Importante : Para obter informações sobre as peças sobresselentes, consulte o seu 
fornecedor da Wacker Neuson ou aceda ao site Web da Wacker Neuson em 
http://www.wackerneuson.com
Ważne : W celu uzyskania informacji na temat części zamiennych skontaktuj się z 
przedstawicielem firmy Wacker Neuson lub skorzystaj z witryny internetowej 
http://wackerneuson.com/.
Důležité upozornění! Pro informace o náhradních dílech, prosím, kontaktujte svého Wacker 
Neuson dealera, nebo navštivte webové stránky http://www.wackerneuson.com/.
FONTOS: A pótalkatrészekre vonatkozó információkért kérjük, forduljon Wacker Neuson 
kereskedőjéhez vagy látogasson el a Wacker Neuson weboldalára a következő címen: 
http://www.wackerneuson.com/.
Важно! Для ознакомления с информацией о запасных частях, пожалуйста, обратитесь к 
местному торговому представителю компании Wacker Neuson или посетите веб-сайт 
http://www.wackerneuson.com/.
Σημαντικό : Για πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά, μιλήστε με τον αντιπρόσωπό σας της 
Wacker Neuson, ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.wackerneuson.com/.
Važno : Za rezervne dijelove obratite se svom Wacker Neuson prodavaču ili posjetite mrežne 
stranice tvrtke Wacker Neuson: http://www.wackerneuson.com/.
Önemli : Yedek parça bilgileri için Wacker Neuson Bayinize bakın veya Wacker Neuson web 
sitesini ziyaret edin. http://www.wackerneuson.com/ 
重要 交換部品の情報については、ワッカーノイソンディーラーにお問い合わせ頂くか、ワッ
カーノイソンウェブサイト http://www.wackerneuson.com/ をご覧ください。

重要 有关备件信息，请咨询您的威克诺森经销商或访问威克诺森网站：
http://www.wackerneuson.com/。

Important : Pentru informaţii referitoare la piesele de schimb, vă rugăm să vă adresaţi 
distribuitorului Wacker Neuson sau să vizitaţi site-ul web Wacker Neuson la adresa 
http://www.wackerneuson.com/.
Важно : За информация относно резервни части, моля, обърнете се към местния дилър 
на Wacker Neuson или посетете уебсайта на Wacker Neuson на адрес 
http://www.wackerneuson.com/.

Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Preußenstraße 41, D-80809 München, 
Tel.: +49-(0)89-3 54 02-0   Fax: +49 - (0)89-3 54 02-390

Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Ave., Menomonee Falls, WI. 53051
Tel.: (262) 255-0500   Fax: (262) 255-0550   Tel.: (800) 770-0957

Wacker Neuson Limited - Room 1701–03 & 1717–20, 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward 
Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong. Tel: (852) 3605 5360, Fax: (852) 2758 0032
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