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1. Forord

Det er av avgjørende betydning for din sikkerhet at du leser, forstår og

følger sikkerhetsanvisningene. Det beskytter deg mot helseskader.

Bruk og vedlikehold denne maskinen fra Wacker i samsvar med

instruksene i denne bruksanvisningen, så får du en maskin som fungerer

knirkefritt og som er til å stole på.

Defekte maskindeler må skiftes ut så snart som mulig.

Alle rettigheter forbeholdt, spesielt retten til mangfoldiggjøring og

spredning.

Copyright by Wacker Construction Equipment AG

Det er ikke tillatt å ettertrykke, reprodusere, kopiere eller spre denne

bruksanvisningen - eller deler av den - uten at det på forhånd uttrykkelig

er gitt skriftlig tillatelse til dette fra Wacker Construction Equipment AG.

Enhver mangfoldiggjøring, distribuering eller lagring på databærere,

uansett i hvilken form og på hvilken måte, som ikke er autorisert av

Wacker, innebærer et brudd på gjeldende opphavsrett og vil bli rettslig

forfulgt. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å komme med tekniske

endringer, som tjener til å forbedre våre maskiner, eller som høyner

sikkerhetsstandarden, også uten at dette blir bekjentgjort spesielt.
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Hjertelig takk for tilliten!
2. Hjertelig takk for tilliten!

Du har valgt en moderne kappemaskin fra WACKER. WACKERs
kappemaskiner drives av spesialkonstruerte høyeffekt-motorer med et
svært gunstig forhold mellom ytelse og vekt, dvs. høy motorytelse
kombinert med lav vekt.

Andre fordeler ved WACKERs kappemaskiner:

∗ Robust konstruert og meget pålitelig.

∗ Vedlikeholdsfri elektronisk tenning som er hermetisk innkapslet til
beskyttelse mot støv og fuktighet.

∗ Vibrasjonsdempende to-massesystem gjør at selv maskiner som føres
for hånd kan brukes uten særlig slitasje for den som betjener
maskinen.

∗ Femtrinns luftfiltersystem gjør maskinen driftssikker også ved kraftig
støvutvikling.

∗ To mulige måter å montere kappeskiven på: i midtre posisjon for
optimal balanse på maskin som føres for hånd, eller i ytre posisjon for
kutt tett inntil murer eller fortauskanter og for horisontale kutt like over
bakken.

∗ Omfattende tilbehør med kunstharpiks- eller diamant-kappeskiver,
samt føringsvogn, overrislingsanlegg og vinkeltanklås.

Vi vil gjerne at du skal bli en tilfreds WACKER-kunde. Derfor vil vi
gjerne be deg om en ting, for å kunne garantere at din WACKER
kappemaskin alltid skal fungere optimalt og alltid være klar til innsats,
og for å kunne garantere din personlige sikkerhet:

Les grundig gjennom denne bruksanvisningen før du tar
maskinen i bruk første gang, og følg framfor alt
sikkerhetsforskriftene! Det kan være livsfarlig å unnlate å rette
seg etter disse forskriftene!
T00961N 5



Standard Leveringsomfang/Symboler
3. Standard Leveringsomfang/Symboler

3.1 Stansard Leveringsomfang

Dersom en av de her anførte artiklene ikke er inkludert i leveransen,
bes du henvende deg til den du kjøpte maskinen av!

3.2 Symbolee

Du vil støte på følgende symboler på maskinen og i bruksanvisningen:

Les bruksanvisningen og rett
deg etter advarslene og
sikkerhetsforskriftene!

Kombi-bryter start/stopp (I/O)
og choke

1. Kappemaskin
3. Kombinøkkel SW 13/19
4. Vinkelskrutrekker
5. Skrutrekker for forgasserinnstillingen
6. Bruksanvisning (ikke avbildet)
T00961N 7



Standard Leveringsomfang/Symboler
Vær ekstra forsiktig og
oppmerksomt!

Låst/åpen

Forbudt! Bruk vernebriller!

Bruk hjelm, vernebriller og
ørebeskyttere!

Starting av motoren

Bruk vernehansker! Stopping av motoren!

Bruk åndedrettsvern! Forsiktig,
Kan slå bakover (kickback)!

Røyking forbudt! Drivstoff-/oljeblanding

Åpen ild forbudt! Førstehjelp

Kappeskivens dreieretning Gjenvinning

Maks. periferihastighet for
kappeskiven 80 m/s

CE-merket

Kappeskivens mål
T00961N 8



Sikkerhetsregler
4. Sikkerhetsregler

4.1 Riktig bruk

Kappemaskin

Kappemaskinen må bare brukes til utendørs kapping/avkorting av
passende materialer med en kappeskive som er godkjent for bruk med
maskinen.

Ikke-tillatt arbeidsmetode:

Kappemaskinens kappeskiver må ikke brukes til sliping (fjerning av
materiale med sideflaten av kappeskiven). Kappeskiven kan brekke!
Det er forbudt å montere sagblader, kniver, børster osv. på
kappemaskinen.

Ikke-tillatte brukere:

Personer som ikke kjenner bruksanvisningen, barn og ungdom, samt
personer som er under innflytelse av alkohol, narkotika eller
medikamenter må ikke betjene maskinen.

4.2 Generell informasjon

4.2.1 For at sikker bruk av maskinen skal kunne garanteres, er det
absolutt nødvendig at den som skal betjene maskinen leser
denne bruksanvisningen (selv om vedkommende eventuelt
allerede har erfaring med kappemaskiner) , for å gjøre seg fortrolig
med bruken av maskinen. Brukere som er utilstrekkelig informert, kan
sette både seg selv og andre i fare gjennom ufagmessig bruk..

4.2.2 Ikke lån maskinen ut til personer som ikke har erfaring med bruk av
kappemaskiner. La bruksanvisningen følge med ved utlån.

4.2.3 Førstegangsbrukere bør få opplæring av en fagmann for å gjøre seg
kjent med hvordan man bruker en motordrevet kappemaskin.

4.2.4 Det er forbudt for barn og ungdom under 18 år å benytte maskinen.
Ungdom over 16 år er imidlertid unntatt fra dette forbudet, hvis det
dreier seg om bruk i opplæringsøyemed under tilsyn av en sakkyndig.

4.2.5 Arbeidet med kappemaskinen krever at man er meget oppmerksom.

4.2.6 Ikke bruk kappemaskinen hvis du er i dårlig form. Trøtthet fører også
til uaktsomhet. Mot slutten av arbeidsdagen må man være spesielt
oppmerksom. Alt arbeid må utføres rolig og med omtanke. Brukeren er
ansvarlig overfor tredjepersoner.

1
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Sikkerhetsregler

4.2.7 Bruk aldri maskinen under påvirkning av alkohol, narkotika,

medikamenter eller andre stoffer som kan redusere synsevnen,
ferdigheten og dømmekraften..

4.2.8 Ha brannslukningsapparat i beredskap ved arbeid i lettantennelig
vegetasjon og når det er veldig tørt (brannfare).

4.2.9 Kutting i asbest eller i materialer som det kan frigjøres giftstoffer fra,
må bare skje etter melding til og under tilsyn fra de ansvarlige
myndigheter eller den personen som er tildelt oppdraget, og etter at de
nødvendige sikkerhetstiltak er satt i verk.

4.3 Personlig verneutstyr

4.3.1 For å unngå skader på hode, øyne, hender og føtter, samt
hørselskader, må følgende verneutstyr benyttes.

4.3.2 Påkledningen skal være hensiktsmessig, dvs. den skal være
ettersittende, men ikke så trang at den er til hinder for arbeidet. Klær
som kan fange opp materialpartikler (bukser med oppbrett, jakker eller
bukser med lommer som står åpne osv.) må ikke benyttes. Dette
gjelder spesielt ved kutting i metall.

4.3.3 Ikke bruk smykker eller klær som kan hekte seg fast, eller som avleder
brukerens oppmerksomhet fra arbeidet med maskinen.

4.3.4 Bruk alltid hjelm (A) under arbeidet. Hjelmen skal sjekkes regelmessig
for eventuelle skader, og den skal skiftes ut senest etter 5 år. Bruk bare
godkjente hjelmer.

4.3.5 Ansiktsvernet (B) på hjelmen beskytter ansiktet mot slipestøv og
materialpartikler. For å unngå skader på øynene og i ansiktet skal det
under arbeidet med kappemaskinen alltid brukes vernebriller (C) eller
ansiktsvern.

2

3
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Sikkerhetsregler

4.3.6 For å unngå hørselskader skal det alltid brukes egnet hørselsvern

(øreklokker (D), ørepropper, ørevatt osv.) Oktavbåndsanalyse fås på

forespørsel.

4.3.7 Ved tørrkapping av steinmateriale som gir fra seg fint støv (stein,

betong o. l.) må det absolutt anvendes forskriftsmessig

åndedrettsvern  (E).

4.3.8 Arbeidshansker (F) av solid lær hører til det forskriftsmessige utstyret

og skal alltid benyttes når man arbeider med kappemaskinen.

4.3.9 Når det arbeides med kappemaskinen, skal det brukes vernesko eller

vernestøvler (G) med såle med gripemønster, stålkappe og fotvern.

Vernefottøyet gir beskyttelse mot kuttskader og gjør at man står

stødig.

4.3.10 Bruk alltid arbeidsklær  (H) av sterkt materiale.

4

5
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Sikkerhetsregler
4.4 Drivstoff / Fylling av bensin

4.4.1 Finn en sikker og plan plass å stille maskinen på før du fyller på tanken.
Det er forbudt å fylle bensin på et stillas eller en materialstabel el.
l.!

4.4.2 Slå av motoren før du fyller bensin på maskinen.

4.4.3 Røyking og all bruk av åpen ild er forbudt (6).

4.4.4 La maskinen avkjøles litt før du fyller på tanken.

4.4.5 Drivstoff kan inneholde substanser som ligner på løsemidler. Unngå
hud- og øyenkontakt med mineraloljeprodukter. Bruk hansker når du
fyller bensin (ikke arbeidshanskene). Skift og rengjør
beskyttelsesdrakten med jevne mellomrom. Ikke pust inn gasser fra
drivstoffet. Slike gasser kan gi fysiske skader.

4.4.6 Ikke søl med drivstoffet. Hvis det blir spilt bensin ut over maskinen,
skal den straks rengjøres. Ikke få bensin på klærne. Hvis det likevel
skulle skje, må du straks skifte klær.

4.4.7 Pass på at det ikke kommer bensin ned i jordsmonnet (miljøhensyn).
Bruk et egnet underlag.

4.4.8 Ikke fyll bensin i lukkede rom. Gassene fra bensinen samler seg nede
ved gulvet (eksplosjonsfare).

4.4.9 Skru lokket på tankåpningen godt til.

4.4.10 Når kappemaskinen skal startes, må du flytte deg (minst 3 meter (10
fot) fra tankplassen) (7), men ikke i det forlengede svingområdet
(gnistsprutretningen) til kappeskiven.

4.4.11 Drivstoff kan ikke lagres i ubegrenset tid. Ikke kjøp inn mer enn det du
skal bruke i overskuelig framtid.

4.4.12 Når du blander olje og bensin for å få riktig blandingsforhold, skal du
først helle olje og deretter bensin ned i blandebeholderen.

6

3 meter
(10 feet)

7
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Sikkerhetsregler

4.4.13 Bensin må bare transporteres og lagres i godkjente og merkede

kanner.

Oppbevar drivstoffet utilgjengelig for barn.

4.5 Oppstarting

4.5.1 Ikke arbeid alene. Det er viktig at det er noen i nærheten (innen
ropeavstand) i tilfelle det skulle oppstå en nødssituasjon.

4.5.2 Overhold støyforskriftene når du bruker kappemaskinen i
boligområder.

4.5.3 Kappemaskinen må ikke brukes i nærheten av brennbare
materialer eller eksplosjonsfarlige gasser, på grunn av faren for
gnistdannelse .

4.5.4 Forsikre deg om at personer som oppholder seg mindre enn 30 m (100
feet) fra arbeidsplassen (f. eks. hjelpearbeidere), bruker verneutstyr
(8) (se ”Personlig verneutstyr”). Barn og andre personer skal holdes på
minst 30 meters (100 feet) avstand fra maskinens arbeidsområde.
Vær også oppmerksom på dyr (9).

4.5.5 Kontrollér at kappemaskinen fungerer som den skal, og at den er
i forskriftsmessig og driftssikker stand, før du begynner arbeidet!

8
= Bruk verneutstyr!

30 m(100 feet)

9
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Sikkerhetsregler

Spesielt kappeskivens tilstand (sprukket, skadet eller bøyd kappeskive
må skiftes omgående), riktig montert kappeskive, vernedeksel i
inngrep, fastmontert kilerembeskyttelse, korrekt kileremstramming,
god bevegelighet i gasshendelen og korrekt fungerende
gasshendelsperre, rene og tørre håndtak, korrekt fungerende
kombinasjonsbryter.

4.5.6 Ikke ta maskinen i bruk før den er satt helt sammen igjen, og alt er
kontrollert. Kappemaskinen skal bare brukes komplett montert!

4.6 Kappeskiver

4.6.1 Kappeskiven må bare skiftes når motoren er slått av!

Ved bruk av diamantkappeskiver må du passe på dreieretningen!

4.6.2 Kappeskivene er bare beregnet på radial belastning og kapping.
Kappeskivens sideflater må aldri brukes til sliping, da skiven kan
sprekke! (10).

ADVARSEL:

Det er ikke tillatt å endre skjæreretning ( radius under 5 m (16
feet)), utsette maskinen for trykk fra siden eller tippe maskinen
over mens den er i arbeid (11)!

4.6.3 Kappeskiver må kun brukes til kapping av de materialene de er
beregnet på.

4.6.4 Den indre boringen av kappeskiven må passe nøyaktig til akselen.

10

min. 5 m
(16 feet)

11
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Sikkerhetsregler

4.6.5 Kappeskiven for frihåndskapping med 350 mm (14”) skivediameter må

være godkjent for et turtall / en hastighet på 4370 1/min hhv. 80 m/s
(260 ft./sec) og kappeskiven med en skivediameter på 300 mm (12”)
må være godkjent for et turtall / en hastighet på 5100 1/min hhv. 80 m/
s (260 ft./sec).

4.6.6 Kappeskiven må være helt uskadet (12). Foreta en klangprøve med et
trestykke for å kontrollere at skiven ikke er skadet.

Festeskruen for kappeskiven må alltid trekkes til med 30 Nm, da
den ellers kan komme til å slå seg.

4.6.7 Før maskinføreren starter maskinen, skal han passe på at han står
støtt.

4.6.8 Kappemaskinen skal bare startes slik det står beskrevet i
bruksanvisningen (13). Sett alltid venstre fot i håndtaket, og ta et godt
tommelgrep om bøylen. Andre startteknikker må ikke benyttes.

4.6.9 Kappeskiven må stå fritt når den strammes.

4.6.10 En ny kappeskive må, før første gangs kapping, testes i minst 60
sekunder ved angitt maksimalt turtall. Husk at ingen kroppsdeler eller
personer må befinne seg i forlengelsen av kappeskivens dreieområde.

4.6.11 Maskinen skal holdes med begge hendene under arbeidet. Høyre
hånd skal holde om bakre håndtak og venstre hånd om bøylen. Hold i
håndtakene med et fast tommelgrep.

4.6.12 ADVARSEL: Når gasshendelen slippes vil kappeskiven fortsette å gå
en kort stund (etterløpseffekt).

4.6.13 Det er viktig å passe på at man hele tiden står støtt.

12

13
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Sikkerhetsregler

4.6.14 Kappemaskinen skal brukes slik at man ikke kan puste inn avgasser.

Ikke bruk den i lukkede rom eller i dype grøfter (fare for forgiftning).

4.6.15 Stopp motoren med en gang hvis det skjer merkbare endringer i
måten maskinen oppfører seg på.

4.6.16 Før du kontrollerer kileremstrammingen, når du skal
etterstramme, skifte kappeskive, ommontere kappeinnretningen
(ytterposisjon eller mellomposisjon) og når du skal rette feil, må
motoren være avslått (14).

4.6.17 Ved hørbare eller følbare forandringer i kappeoppførselen, må
motoren omgående slås av og kappeskiven kontrolleres.

4.6.18 Slå av maskinen når du tar pause i arbeidet og etter at arbeidet er
ferdig (14), og sett den fra deg slik at kappeskiven roterer fritt, og slik
at maskinen ikke utgjør noen risiko for noen.

4.6.19 Ikke sett fra deg maskinen på tørt gras eller på brennbare gjenstander
mens den er varm etter bruk. Lydpotten er meget varm og kan
representere brannfare.

4.6.20 ADVARSEL: Etter våtkapping må du først slå av overrislingen, og
deretter la kappeskiven gå i minst 30 sekunder, så vannet slynges av
og korrosjon forhindres.

4.7 Fare for slag bakover (kickback) og for å bli dratt med

4.7.1 Når man arbeider med maskinen kan det skje at maskinen slår
bakover eller at man blir dratt med.

*Vedlikehold
*Fylling av bensin
*Skifte kappeskive
*Om-montering av kappearmen
*Pause i arbeidet
*Transport
*Arbeidsslutt14
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Sikkerhetsregler
4.7.2 Tilbakeslaget oppstår når den øvre delen av kappeskiven brukes til
kapping (15).

4.7.3 Kappemaskinen blir da ukontrollert og med stor kraft slengt eller
akselerert mot maskinføreren (farlig!) .

For å unngå slag bakover må man passe på følgende:

4.7.4 Bruk aldri det området som er avmerket i figur 15 til kapping!

Det er viktig å være spesielt forsiktig når man setter kappeskiven
inn i kutt som allerede er påbegynt!

4.7.5 Faren for å bli dratt med oppstår når kuttstedet blir trangere (sprekk
eller materiale som står under press).

4.7.6 Kappemaskinen blir da ukontrollert og med stor kraft slengt eller
akselerert framover (farlig!) .

For å unngå å bli dratt med, må man passe på følgende:

4.7.7 Ha maksimalt omdreiningstall på maskinen under kapping og når du
setter kappeskiven inn i kutt som allerede er påbegynt.

4.7.8 Arbeidsstykket må alltid støttes opp slik at snittstedet står under
strekkspenning (16), slik at kappeskiven ikke blir klemt under
kappingen.

4.7.9 Når kappingen begynner må kappeskiven alltid føres forsiktig inn mot
arbeidsstykket, ikke slås inn mot det.

4.7.10 Skjær aldri gjennom flere arbeidsstykker på en gang! Pass på at du
ikke kommer borti andre arbeidsstykker under kappingen.

15

16
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Sikkerhetsregler
4.8 Arbeidsmåte og arbeidsteknikk

4.8.1 Sjekk om det finnes risikomomenter på arbeidsplassen før du
begynner arbeidet (elektriske kabler, antennelige stoffer). Sørg for at
arbeidsområdet er tydelig merket (sett f. eks. opp varselskilt eller
sperringer).

4.8.2 Hold kappemaskinen med et fast grep om fremre og bakre håndtak
under arbeidet. Gå aldri fra kappemaskinen mens den er i gang!

4.8.3 La maskinen i størst mulig grad gå med nominelt spindelturtall (se
”Tekniske data”).

4.8.4 Arbeid bare når det er god sikt og under gode lysforhold. Vær spesielt
oppmerksom når det er glatt eller vått, og på is og snø (fare for å skli).

4.8.5 Arbeid aldri på ustabile underlag. Vær oppmerksom på hindringer som
det er lett å snuble i. Pass hele tiden på å stå støtt.

4.8.6 Arbeid aldri over skulderhøyde med maskinen (17).

4.8.7 Bruk aldri maskinen når du står i en stige (17).

4.8.8 Utfør aldri arbeider med maskinen mens du står på et stillas.

4.8.9 Bøy deg ikke for langt framover under arbeidet. Gå ned i knebøy når
du skal ta opp maskinen eller sette den fra deg. Ikke bøy ryggen.

4.8.10 Før kappemaskinen slik at ingen kroppsdeler befinner seg i
forlengelsen av kappeskivens dreieområde (18).

4.8.11 Kappeskiver må kun brukes til kapping av de materialene de er
beregnet på.

17

18
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Sikkerhetsregler

4.8.12 Ikke bruk kappemaskinen til å løfte eller skufle vekk rester etter

arbeidsstykker eller andre gjenstander.

Advarsel Fare! Fjern fremmedlegemer som steiner, spiker o. l. fra
området rundt kuttstedet før du begynner arbeidet. Slike gjenstander
kan bli slynget av gårde og forårsake personskader.

4.8.13 Pass på at arbeidsstykket som skal kuttes ligger på et stødig underlag.
Ta om nødvendig ekstra forholdsregler for at det ikke skal skli.
Arbeidsstykket skal ikke holdes på plass med foten, og heller ikke av
en annen person.

4.8.14 Runde arbeidsstykker skal sikres skikkelig, slik at de ikke kuttet blir
fordreid.

4.8.15 På håndkuttemaskiner skal skiven brukes i sidemontert posisjon bare
når det er spesielt behov for det. Tyngdepunktet på maskinen er
gunstigere plassert når kappeskiven er montert i midtre posisjon. Det
gjør at man blir mindre sliten.

4.9 Kapping av metall

ADVARSEL!

Bruk forskriftsmessig åndedrettsvern!

Kapping av materialer som kan gi fra seg giftige stoffer, skal bare
skje etter melding til og under tilsyn fra de ansvarlige
myndigheter eller den person som er tildelt oppdraget.

FORSIKTIG!

I berøringspunktet med kappeskiven vil metaller varmes opp og
smeltes av den hurtige rotasjonen til kappeskiven. Pass på at
beskyttelsesdekselet er dratt så langt bakover og nedover som
mulig (19), slik at gnistregnet blir ledet mest mulig framover, bort
fra maskinføreren  (stor brannfare!).

4.9.1 Bestem kapperetningen og marker denne, og før kappeskiven med
middels turtall inn mot materialet. Først når det er laget et føringsspor,
kan du kappe videre med full gass og større trykk.

4.9.2 Skjær bare rett fram og loddrett ned. Ikke utsett skiven for sideveis
press. Det kan føre til at den går i stykker.
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Sikkerhetsregler

4.9.3 Et glatt og fint snitt får man best til ved å dra kappemaskinen, eller ved

å bevege den fram og tilbake. Ikke “skyv” kappeskiven inn i materialet.

4.9.4 Massive runde stokker er det enklest å kutte i flere operasjoner (20).

4.9.5 Tynne rør kan man bare la skiven gå rett gjennom.

4.9.6 Rør med stor diameter behandles som massive stokker. For å unngå
kanting og for å få bedre kontroll over kappingen, må du ikke la
kappeskiven synke for dypt inn i materialet. Da har du bedre kontroll
med skjæreprosessen, og det er lettere å unngå at kuttet blir skeivt.
Skjær hele tiden litt om gangen hele veien rundt.

4.9.7 Slitte kappeskiver med liten diameter har mindre periferihastighet (ved
samme turtall), og kapper derfor dårligere.

4.9.8 H-bjelker og vinkelstål kappes i flere operasjoner, slik det framgår av
figur 21.

4.9.9 Båndstål og stålplater kapper man på samme måte som med rør.
Skjær først et langt, grunt spor, ved å dra maskinen, og skjær deretter
videre ned litt etter litt.
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Sikkerhetsregler
4.9.10 Når materialet står under spenning (støttet eller innemurt materiale)
må det alltid lages et spor i det på trykksiden, før det kappes fra
strekksiden, slik at kappeskiven ikke kommer i klem (22). Pass på å
sikre den delen som blir kappet av, slik at den ikke faller ned!

ADVARSEL!

Hvis materialet antas å stå i spenn, må man være forberedt på at
materialet kan slå tilbake mot den som fører maskinen. Det er
derfor viktig at man på forhånd sikrer seg retrettmulighet.

Vær spesielt forsiktig på skrapplasser, på ulykkessteder og ved
uordnede materialstabler. Materiale som står i spenn og materiale
som holder på å rase ned eller brekke i stykker, er vanskelig å
beregne. Pass på å sikre det du skjærer av, slik at det ikke faller
ned (22)! Arbeid ekstra oppmerksomt og bare med maskiner som
er i forskriftsmessig stand.

Rett deg etter de forebyggende sikkerhetsforskriftene til den
aktuelle fagforeningen og i forsikringen.
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Sikkerhetsregler
4.10 Kapping av stein, betong, asbest og asfalt

ADVARSEL!

Bruk forskriftsmessig åndedrettsvern!

Kapping av asbest eller materialer som kan gi fra seg giftige
stoffer, skal bare skje etter melding til og under tilsyn fra de
ansvarlige myndigheter eller den person som er tildelt oppdraget.
Ved kapping av forspente og armerte betongpæler skal man rette
seg etter anvisninger og regler fra de aktuelle myndigheter og fra
de som har satt opp elementene. Kapping av armeringsjarn må
skje i forskriftsmessig rekkefølge og under hensyntagen til
gjeldende sikkerhetsforskrifter .

MERK!

Skjæring i mørtelpuss, stein eller betong forårsaker spredning av store
mengder fint støv. For å forlenge kappeskivens levetid (kjøling), for å
bedre den visuelle kontrollen og for å unngå for kraftig støvutvikling bør
våtkapping foretrekkes for tørrkapping. Pass på at kappeskiven
overrisles med like mye vann på begge sider under våtkappingen. I
WACKERs program finner du det riktige utstyret til all slags våtkutting.

4.10.1 Fjern fremmedlegemer som steiner, spiker o. l. fra området rundt
kuttstedet før du begynner arbeidet.

Adversel: Vær oppmerksom på elektriske kabler!

Som følge av kappeskivens hurtige rotasjon vil materialet i
berøringspunktet med skiven bli revet ut og deretter slynget ut av
kappespalten. Pass på at beskyttelsesdekselet er dratt så langt
bakover og nedover som mulig (23), slik at de avrevne partiklene
fra arbeidsstykket blir ledet mest mulig framover og bort fra
maskinføreren.

4.10.2 Merk opp skjærelinjen, still maskinen på halv gass og lag et ca. 5 mm
(0,2“) dypt spor over hele lengden. Ved neste gjennomgang følger
maskinen sporet.
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Sikkerhetsregler
MERK:

Ved lange, rette kutt anbefales det å bruke føringsvogn (24). Den gjør

det mulig å følge en rett linje uten store anstrengelser.

4.10.3 Ved tilpassing av steinplater er det nok å skjære et grunt spor (for å

unngå unødig støvutvikling), plassere platen på et plant underlag som

vist på figur 25, og deretter slå av det utoverhengende stykket.

ADVARSEL!

Ved avkortende kapping, gjennombrudd, utsparinger osv. må

kapperetningen og rekkefølgen av de snittene som skal foretas,

fastlegges, så man unngår at kappeskiven settes i klem av den

avkappede delen, eller at noen blir skadet av deler som faller ned.
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Sikkerhetsregler
4.11 Transport og lagring

4.11.1 Ved transport og ved skifte av standplass under arbeidet skal
kappemaskinen slås av (26).

4.11.2 Kappemaskinen må aldri bære eller transporteres mens motoren går
eller kappeskiven dreier.

4.11.3 Kappeskiven peker bakover (26). Ikke kom i berøring med lydpotten
(fare for brannskader).

4.11.4 Bruk trillebår eller vogn hvis maskinen skal transporteres over lengre
avstander.

4.11.5 Når maskinen transporteres i bil, må det passes på at maskinen står
støtt, slik at det ikke kan oppstå bensinlekkasje. Ved transport i bil må
kappeskiven alltid avmonteres.

4.11.6 Oppbevar maskinen i et sikkert og tørt rom. Den må ikke oppbevares
ute i det fri. Kappeskiven må alltid avmonteres.Ikke la barn få tilgang
til kappemaskinen.

4.11.7 Før maskinen settes vekk for lengre tid, og før den skal sendes
noe sted, er det viktig at man tar hensyn til det som står i
kapittelet ”Periodisk stell og vedlikehold”. Vær spesielt
påpasselig med å tømme bensintanken og kjøre tom forgasseren .

4.11.8 Ved lagring av kappeskiver må det utvises stor omhu:

4.11.9 Rengjør dem og tørk dem godt.

4.11.10 Oppbevar dem alltid liggende på flatt underlag.

4.11.11 Unngå fuktighet, frost, direkte sollys, høye temperaturer og store
temperatursvingninger, da dette kan medføre fare for brudd eller
sprekkdannelser!

4.11.12 Før du tar i bruk nye eller lagrede kappeskiver må du alltid
kontrollere at de ikke har skader.
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Sikkerhetsregler
4.12 Vedlikehold

4.12.1 Ved vedlikeholdsarbeider skal kappemaskinen alltid slås av (27)
og plugghetten trekkes av!

4.12.2 Sjekk alltid at kappemaskinen er i driftssikker stand før arbeidet starter.
Pass spesielt godt på at kappeskiven er forskriftsmessig montert.
Forviss deg om at kappeskiven er uskadet og egnet til det aktuelle
bruksformålet.

4.12.3 Man skal bruke maskinen slik at den produserer minst mulig støy og
avgasser. I den forbindelse er det viktig at forgasseren er korrekt
innstilt.

4.12.4 Rengjør kappemaskinen regelmessig.

4.12.5 Sjekk regelmessig at tanklokket er tett.

Rett deg etter de forebyggende sikkerhetsforskriftene i den
aktuelle fagforeningen og i forsikringen. Det må ikke i noe tilfelle
foretas konstruksjonsmessige endringer på kappemaskinen! Det
vil medføre at du setter din sikkerhet på spill!

Det skal bare foretas slike vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som
står beskrevet i denne bruksanvisningen. Alle øvrige arbeider skal
utføres av WACKER service.

Bruk bare originale reservedeler og originalt tilbehør fra WACKER.

Ved bruk av ikke-originale reservedeler, tilbehør eller kappeskiver må
man regne med at faren for arbeidsulykker øker. Ved ulykker eller
skader med ikke-originalt tilbehør bortfaller alt erstatningsansvar.

27
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Sikkerhetsregler
4.13 Førstehjelp

For eventuelle ulykkestilfeller skal det alltid være et førstehjelpsskrin,

etter standard DIN 13164, tilgjengelig på arbeidsplassen. Husk å fylle

opp skrinet igjen med en gang etter at noe er brukt.

Hvis du må tilkalle hjelp, skal du gi følgende opplysninger:

∗ hvor det har skjedd

∗ hva som har skjedd

∗ hvor mange som er såret

∗ hva skaden består i

∗ hvem det er som melder fra!

MERK!

Hvis personer som har problemer med blodsirkulasjonen blir utsatt for

vibrasjoner for ofte, kan dette føre til skader på blodkarene eller på

nervesystemet.

Vibrasjon kan forårsake følgende symptomer på fingre, hender eller

håndledd: en følelse av at kroppsdelene ”sovner”, kløe, smerte,

stikking og endringer i huden eller i hudfargen.

Oppsøk lege hvis disse symptomene oppstår.
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Tekniske data
5. Tekniske data

1) Dataene er basert på drift av maskinen på tomgang og på maks turtall, i like deler.
2) Periferihastighet ved maks turtall.
3) Ytre diameter/ boring / Tykkelse.
4) På førerplassen (brukerens øre).
5) Med totakts-motorolje som oppfyller spesifikasjonene API TC, JASO FC. eller ISO L-EGD

BTS 930L3 BTS 935L3

Artikelnummer 0008340 ... 0008341 ...

Slagvolum cm3 64

Boring mm 47

Slaglengde mm 37

Maks ytelse kW 3,3

Maks tiltrekningsmoment Nm 4,0

Tomgangsturtall 1/min 2.500

Innkoblingsturtall 1/min 3.800

Regulert maksimalt turtall 1/min 9.350

Nominelt spindelturtall 1/min 4.300

Lydtrykk LpA eq i henhold til EN 1454 1) 4) dB (A) 97

Lydeffektnivå LWA 109 db(A)

Vibrasjonsakselerasjon ah,w i henhold til EN
1454

- Bøylegrep (tomgang/nominelt spindelturtall
- Håndtak (tomgang/nominelt spindelturtall

m/s2
6 / 5
8 / 6

Forgasser (Membranforgasser) Typ TILLOTSON HS-273 A

Tenningssystem (med turtallsbegrensning) Typ elektronisk

Tennplug Typ NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F /
CHAMPION RCJ 6Y

Elektrodeavstand mm 0,5

Drivstoff-forbruk ved maks ytelse etter ISO 8893 l/h 2,1

Spes. forbruk ved maks ytelse etter ISO 8893 g/kWh 500

Volum drivstofftank l 1,1

Blandingsforhold bensin/totaktsolje 5) 50:1

Kappemaskinvekt (tom tank, uten kappeskive) 2) mm 300 / 20,0 / 53) 350 / 25,4 / 53)

Spindeldiameter mm 20,0 25,4

Kappemaskinvekt (tom tank, uten kappeskive) kg 10,0 10,2
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Tekniske data
1) Dataene er basert på drift av maskinen på tomgang og på maks turtall, i like deler.
2) Periferihastighet ved maks turtall.
3) Ytre diameter/ boring / Tykkelse.
4) På førerplassen (brukerens øre).
5) Med totakts-motorolje som oppfyller spesifikasjonene API TC, JASO FC. eller ISO L-EGD

BTS
1030L3

BTS
1035L3

BTS
1035L3

Artikelnummer 0008339 ... 0007975 ... 0008912 ...

Slagvolum cm3 73

Boring mm 50

Slaglengde mm 37

Maks ytelse kW 4,2

Maks tiltrekningsmoment Nm 5,0

Tomgangsturtall 1/min 2.500

Innkoblingsturtall 1/min 3.800

Regulert maksimalt turtall 1/min 9.350

Nominelt spindelturtall 1/min 4.300

Lydtrykk LpA eq i henhold til EN 1454 1) 4) dB (A) 99

Lydeffektnivå LWA 110 db(A)

Vibrasjonsakselerasjon ah,w i henhold til EN 1454
- Bøylegrep (tomgang/nominelt spindelturta
- Håndtak (tomgang/nominelt spindelturtall m/s2

7 / 5
8 / 7

Forgasser (Membranforgasser) Typ TILLOTSON HS-273 A

Tenningssystem (med turtallsbegrensning) Typ elektronisk

Tennplug Typ NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F /
CHAMPION RCJ 6Y

Elektrodeavstand mm 0,5

Drivstoff-forbruk ved maks ytelse etter ISO 8893 l/h 2,7

Spes. forbruk ved maks ytelse etter ISO 8893 g/kWh 500

Volum drivstofftank l 1,1

Blandingsforhold bensin/totaktsolje 5) 50:1

Kappemaskinvekt (tom tank, uten kappeskive) 2) mm 300 / 20,0 /
53)

350 / 25,4 /
53)

350 / 20,0 /
53)

Spindeldiameter mm 20,0 25,4 20,0

Kappemaskinvekt (tom tank, uten kappeskive) kg 10,0 10,2
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Maskinens ulike deller
6. Maskinens ulike deller

Motorskilt
Skal oppgis ved bestilling av reservedeler!
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Maskinens ulike deller

1 Håndtak

2 Deksel for luftfilter og pluggkontakt

3 Deksellås

4 Bøylegrep

5 Lydpotte

6 Beskyttelsesdeksel

7 Håndtak vernedeksel

8 Justeringsskrue for stramming av kilereimen

9 Festemutrer

10 Fot

11 Åpninger for justering av forgasseren

12 Motorskilt

13 Tank med håndbeskyttelse

14 Startgrep

15 Luftinntak

16 Kombibryter ”Start/stopp” (I/O) og choke

17 Låseknapp for halv gass

18 Sikkerhetsknapp

19 Gasshendel

20 Lokk på drivstofftank

21 Kappeskive

22 Kappeskive-festeskrue

23 Spennskive

24 Fikseringsboring for kileremskive
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Oppsstarting
7. Oppsstarting

ADVARSEL:

Slå alltid av motoren hvis du skal gjøre noe arbeid på
kappemaskinen. Trekk av plugghetten, og bruk
vernehansker!

ADVARSEL:

Ikke start maskinen før du har satt den helt sammen
igjen og sjekket den!

Til de arbeidene som følger skal du bruke det monteringsverktøyet
som følger med:

Plasser kappemaskinen på et stabilt underlag og utfør følgende
arbeidstrinn for montering av kappeskiven:

30

1. Kombinøkkel SW 13/19
2. Vinkelskrutrekker
3. Skrutrekker for justering a
forgasseren

1 2 331
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Oppsstarting
7.1 Montere kappeskive

Kontroller at kappeskiven ikke er skadet, se
SIKKERHETSANVISNINGER. Skru ut skruen (9) og ta av
spennskiven (8). Sett kappeskiven (5) på akselen (7).

MERK: Den indre boringen av kappeskiven må passe nøyaktig til
akselen. En større innerboring må utliknes med en adapterring.

ADVARSEL:

Ved bruk av diamantkappeskiver må du passe på
dreieretningen!

Sett spennskiven (8) inn på akselen, skru inn skruen (32/9) og trekk
den til for hånd.

La kappeskiven dreie langsomt, til fikseringsboringen til kileremskiven
synes i drivarmboringen (10).

Trykk vinkelskrutrekkeren (2) helt inn. Akselen er blokkert.

Trekk skruen godt til med kombinøkkelen (1).

MERK: Trekk skruen godt til 30 + 2 Nm (22 + 1,5 ft.lbs.), da
kappeskiven ellers kan komme til å slå seg under kapping.

32

Skjema

33
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Oppsstarting
7.2 Stramming av kilereim / kontroll av strammingen

ADVARSEL:

Det er helt nødvendig at kilereimen er nøyaktig strammet, for å
oppnå maksimal kappeytelse med optimalt drivstoff-forbruk. Feil
stramming av kilereimen fører til for tidlig slitasje på kilereimen
og på kilereimskivene eller skader på koblingslageret. Nye
kilereimer skal etterstrammes etter den første timen i drift!

MERK: For å stramme kilereimen og for å kontrollere strammingen må
du løsne de to festemutrene (11).

For å øke strammingen må du dreie strammeskruen (12) mot høyre
(med urviseren) ved hjelp av den medfølgende kombinøkkelen.

Kielereimen er korrekt innstilt når mutteren (13) står midt på
markeringen (14).

ADVARSEL: Husk å trekke festemutrene (11) godt til igjen
30 + 2 Nm (22 + 1,5 ft.lbs.) etter at stramming/kontroll er
utført.

7.3 Drivstoff

ADVARSEL:

Maskinen drives av mineraloljeprodukter (bensin og olje)!

Håndtering av bensin krever at man er meget oppmerksom.

Røyking og all bruk av åpen ild er forbudt (eksplosjonsfare).

34
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Oppsstarting
Drivstoffblanding

Motoren på kappemaskinen er en totakts høyeffekt-motor. Denne
drives av en blanding av bensin og totaktsolje.

Motoren er konstruert for blyfri normalbensin med et oktantall på
minimum 91 ROZ. Hvis slik bensin ikke er tilgjengelig, er det mulig å
bruke bensin med høyere oktantall. Motoren tar ikke skade av det.

Bruk alltid blyfri bensin! Det gir optimal drift, samtidig som det er
skånsomt både for helsen og for miljøet!

Totaktsoljen må oppfylle spesifikasjonene API TC, JASO FC eller ISO
L-EGD.

MERK: Bensinen og oljen blandes på følgende måte: Bland først den
oppmålte oljen med halvparten av bensinen. Tøm deretter resten av
bensinen opp i blandingen. Rist den ferdige blandingen godt før du
fyller den på tanken.

ADVARSEL: Åpne lokket på bensintanken forsiktig! Det kan bygge
seg opp trykk!

36

Drivstoff 50:1

+

1000 cm3 (1 liter) 20 cm3

 5000 cm3 (5 liter) 100 cm3

10000 cm3 (10 liter) 200 cm3

1,0 Us-gal. 2,5 floz.
2,5 Us-gal. 6,4 floz.
5,0 Us-gal. 12,8 floz.

Framstilling av riktig
blandingsforhold:
50:1 50 Ved bruk av WACKERs

høyeffekts-totaktsolje, dvs.
ved å blande 50 deler bensin
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Oppsstarting

Det er ikke lurt å øke oljeandelen i totaktsblandingen ut over det

angitte blandingsforholdet, ut i fra den tankegang at det skulle gi

større sikkerhet. Det fører nemlig til større forekomster av

forbrenningsrester, som forurenser miljøet og setter seg i

avgasskanalen på sylinderen og i lydpotten. Videre øker

bensinforbruket og effekten reduseres.

7.4 Oppbevaring av drivstoff

Drivstoff kan bare lagres i en begrenset periode. Ikke kjøp inn mer

bensin enn du bruker i løpet av fire uker.

Bensin må bare lagres i godkjente beholdere som er merket for

slik bruk

UNNGÅ HUD- OG ØYENKONTAKT!

Mineraloljeprodukter trekker fettet ut av huden. Dette gjelder også

oljer. Ved hyppig og langvarig kontakt tørker huden ut. Dette kan føre

til forskjellige hudsykdommer, og det er også kjent at det kan resultere

i allergiske reaksjoner.

Øyenkontakt med olje fører til irritasjon. Hvis du får olje inn på et øye,

må du straks skylle det med klart vann.

Hvis irritasjonen ikke gir seg, må du straks oppsøke lege!

37
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Oppsstarting
7.5 Fylling av bensin

ADVARSEL: VÆR PÅPASSELIG MED Å FØLGE

SIKKERHETSREGLENE!

Håndtering av bensin krever forsiktighet og aktsomhet.

Slå først av motoren og la den kjøle seg ned!

Pass på at det er rent omkring tankåpningen, slik at det ikke kommer

skitt ned på tanken.

Legg maskinen på siden på et jevnt underlag.

Skru av tanklokket og fyll bensinblandingen på tanken. Gjør det

forsiktig, slik at det ikke spilles bensin.

Skru tanklokket godt på igjen.

Gjør tanklokket og området omkring rent igjen etter fyllingen!

Ikke start eller bruk maskinen på det stedet der du fylte bensin!

Drivstoffblanding38
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Oppsstarting
7.6 Starting av motoren

ADVARSEL:

Følg alltid SIKKERHETSREGLENE.

Ikke start maskinen før alt er montert og sjekket!

Flytt kappemaskinen minst 3 meter (10 feet) vekk fra
påfyllingsstedet!

Pass på at du står stødig, og plassér kappemaskinen på bakken
slik at kappeskiven roterer fritt.

Plasser vernedekselet (3) i optimal stilling for bruksformålet (se figur).

Grip om håndtaket (2), vernedekselet (3) kan svinges i begge retninger
mellom anslagspunktene.

39

om

nødvendig

40

3 meter
(10 feet)

41
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Oppsstarting

Advarsel:

Det er meget viktig å passe på at den rette ytterkanten av
anslagsplaten (4) og kanten av vernedekselet er parallelle (se pilene).

Hvis dette ikke er tilfelle, må du oppsøke et fagverksted.

7.7 Kaldstart

Sett kombibryteren (5) i øvre posisjon (choke).

Grip om håndtaket (sikkerhetsknappen (7) trykkes inn av håndflaten).

Trykk på gasshendelen (8) og hold den inne.

Trykk på låseknappen (6) og slipp opp gasshendelen (8) (låseknappen
låser gasshendelen i stillingen for halv gass).

Ta et godt tak om bøylegrepet med den ene hånden og press
maskinen mot bakken.

Plassér spissen av venstre fot i det bakre håndtaket.

Trekk langsomt i startsnoren til du merker motstand (stempelet står
ved øvre dødpunkt).

Trekk hurtig og kraftig i snoren til du hører den første tenningen.

Advarsel: Ikke trekk startsnoren lenger ut enn ca. 50 cm (20“).

Sett kombibryteren (42/5) i posisjon ”I”.

Trekk i startsnoren på nytt, til motoren går.

42

43
T00962N 38



Oppsstarting

Så snart motoren er i gang, trykker du lett på gasshendelen (42/8), slik
at låseknappen (42/6) spretter ut og motoren går på tomgang.

7.8 Varmstart

Som beskrevet under ”Kaldstart”, men uten å sette kombibryteren (42/
5) i choke-posisjon.

7.9 Stopping av motoren

Før kombibryteren (1) nedover til posisjon  .

7.10 Justering av forgasseren

MERK: Kappemaskinene er utstyrt med elektronisk
tenning med turtallsbegrensning. Dessuten har
forgasseren en fast hoveddyse som ikke er stillbar.
Tomgang sturtallet er fra fabrikken innstilt på ca. 2.500

o/min, men det kan ved innkjøringen av en ny maskin være behov
for en liten etterjustering av tomgangsturtallet.

44
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Justér tomgangsturtallet med en skrutrekker
(bredde 4 mm/0,16“).

Skrutrekkeren på bildet har en påstøpt nase,
som gjør justeringen lettere.
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Oppsstarting
For å få til en korrekt innstilling av tomgangsturtallet, må man

utføre følgende operasjoner:

Start motoren og kjør den varm  (ca. 3 – 5  minutter).

Still inn forgasseren med den medfølgende skrutrekkeren.

Etterjustere tomgangsturtallet

Hvis kappeskiven dreier med når motoren går, må du skru ut

anslagsskruene for strupeventilen (2), til kappeskiven ikke dreier med

lenger. Hvis motoren blir stående på tomgang, må du skru skruen litt

inn igjen.

Slå av motoren .
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Vedlikeholdsarbeider
8. Vedlikeholdsarbeider

ADVARSEL

Ved alt arbeid med kappemaskinen må du slå av motoren, ta av
kappeskiven, trekke ut tennplugghetten og bruke vernehansker!
Husk å bruke vernehansker!

ADVARSEL:

Ikke start maskinen igjen før den er satt helt sammen, og før den
er sjekket!

MERK:

Det er mange deler som ikke blir behandlet i denne
bruksanvisningen, som til dels er viktige sikkerhetsinnretninger.
Som alle deler er også disse gjenstand for en viss slitasje. Derfor
må du for din egen sikkerhets skyld sørge for at det regelmessig
blir utført kontroll og vedlikehold ved en WACKER service-
stasjon.

ADVARSEL:

Hvis kappeskiven skulle ryke under kapping, må
maskinen til vedlikehold i et Wacker-fagverksted før
den tas i drift igjen!
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Vedlikeholdsarbeider
8.1 Skiftting av kilereim

Løsne mutrene (3).

Løsne spennskruen (1) (mot urviseren) så mye at enden av skruen (2)
kan ses i spalten.

Skru av mutrene (3) og ta av dekselet (4).

Skru ut skruene (5) og (7) og ta av sidestøtten (6).

MERK:

Skruen (5) er lengre enn skruene (7). Pass på at skruene
kommer på rett plass når de skal settes inn igjen!

Løsne skruene (8) og ta av veivhusdekselet (9).

Ta av den gamle kilereimen (10) eller fjern eventuelle kilereimsrester.

Montér ny kilereim.

Merk:

Montér på igjen veivhusdekselet (9), sidestøtten (50/6) og dekselet
(50/4) i motsatt rekkefølge.

For stramming av kilereimen, se kapittelet „Stramming av kilereim/
kontroll av strammingen“.
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8.2 Rengjøring av beskyttelsesdekselet

Inne i vernedekselet dannes det med tiden materialavleiringer (særlig
ved våtkapping) som i visse tilfeller kan forhindre at kappeskiven dreier
fritt.

Demonter kappeskiven og trykkskiven og fjern materialavleiringer inne
i vernedekselet med en trelist eller liknende.

Gjør ren akselen og alle demonterte deler med en fille.

8.3 Rengjøring og skifting av luftfilter

Vri deksellåsen (11) til posisjon ”åpen “ og ta filterdekselet (12)
forsiktig av.

Mellom filterlokket (12) og dekselet (54/14) befinner det seg to
tetningsringer (54/ 15).

52

MERK: Montering av kappeskiven, se ka-
pitlet ”Montere kappeskive ”.
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Løsne skruene (13) og ta av dekselet (14).

Rengjør tetningsringene (15) med en pensel og kontroller at de ikke er
skadet.

Ta skumgummi-forfilter (17) ut av filterdekselet.

Trekk luftfilterinnsats (18) ut av dekkhetten.

Ta det indre filteret (16) ut av innsugningstrakten.

Merk:

Pass på at det ikke kommer smuss inn i forgasseren!

Sett kombibryteren i posisjon ”choke” eller dekk til forgasseren med en
fille.
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8.4 Forfilter og luftfilterinnsats

Service-informasjon:

Forfilteret (1) må gjøres rent daglig, eventuelt flere ganger om dagen
ved sterk støvutvikling. Skiftes ut senest etter 20 driftstimer.
Luftfilterinnsatsen (2) må gjøres ren ukentlig og skiftes hver 100.
driftstime. Ved anbefalt vedlikeholdshyppighet skal altså
luftfilterinnsatsen skiftes etter at forfilteret er skiftet fem ganger.

Rengjøre forfilteret og luftfilterinnsatsen

Bank det skitne forfilteret (1) mot et rent underlag eller vask ut av det i
lunken såpelut med vanlig oppvaskmiddel. Forfilteret skal ikke
rengjøres med drivstoff. La forfilteret tørke godt . Luftfilterinnsatsen
(2) filtrerer innsugningsluften gjennom et meget fint papirlamellsystem,
så derfor må du ikke vaske ut av luftfilterinnsatsen. Åpne
luftfilterinnsatsen litt og bank den forsiktig mot et rent underlag.

Tilleggsinformasjon:

„Filterytelsen kan forbedres hvis forfilteret fuktes med filterolje. Følg
produsentens anvisninger!”

ADVARSEL:

Luftfilter som er beskadiget, skal straks skiftes ut!

Avrevne stoffstykker og store smusspartikler kan ødelegge
motoren!
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8.5 Skifting av tennplugg

ADVARSEL:

Tennpluggen og tennpluggkontakten må ikke berøres mens
motoren er i gang (høyspenning).

Vedlikeholdsarbeider må bare utføres med motoren slått av.

Varm motor kan forårsake forbrenninger. Bruk vernehansker!

Hvis isolasjonen er skadet, eller hvis elektrodene er sterkt eroderte
eller fulle av smuss eller olje, må tennpluggen skiftes ut.

ADVARSEL: Bruk bare tennplugger av merkene BOSCH WSR 6F,
CHAMPION RCJ-6Y eller NGK BPMR 7A.

Bruk av en ikke-godkjent tennplugg kan forårsake skader på
tenningssystemet.

Vri deksellåsen (6) til posisjon ”åpen “ og ta forsiktig av filterdekselet
(7).

Åpne tennpluggdekselet (8) og trekk plugghetten (9) av tennpluggen.
Tennpluggen må bare skrus ut med den medfølgende
kombinasjonsnøkkelen.

Elektrodenavstanden

Elektrodeavstanden skal være 0.5 mm (0,020“).
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8.6 Testing av tenningen

Stikk kombinøkkelen (9) inn mellom dekkhetten og sylinderen,
nøyaktig som vist på bildet.

ADVARSEL!

Ikke stikk nøkkelen ned i plugghullet. Den skal bare være i kontakt med
sylinderen (ellers kan motoren ta skade).

Press pluggen (10) med påmontert plugghette mot nøkkelen ved hjelp
av en isolert tang (ikke mot plugghullet!).

Sett kombibryteren (11) i posisjon ”I”

Trekk kraftig i startsnoren.

Hvis tennpluggen fungerer som den skal, skal det kunne ses en gnist
mellom elektrodene.
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8.7 Utskifting av sugehodet

Filtfilteret (13) i sugehodet kan gå tett etter hvert. For å være sikker på
at drivstofftilførselen til forgasseren fungerer som den skal, bør man
skifte ut sugehodet ca. en gang hver tredje måned.

Skru av tanklokket (12) og trekk sikringsinnretningen ut av
tankåpningen.

Tøm tanken.

Trekk sugehodet ut av tankåpningen med en ståltrådhake, og bytt det
ut med et nytt.

Advarsel:  Unngå hud- og øyenkontakt med mineraloljeprodukter!

8.8 Utskifting av startsnor

Løsne fire skruer (14). Ta av viftehuset (15).

Skru ut de to skruene (16) og ta luftføringen (17) forsiktig av viftehuset
(15). Pass på den angitte rekkefølgen (A - B - C - D ).

Fjern gamle snorrester (18).
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Træ inn et nytt tau med diameter 4,0 mm (0,16”) og lengde 1000 mm
(40”), som vist på bildet (ikke glem skiven (19)), og lag knuter i begge
endene.

Trekk knuten (20) inn i snortrommelen (21).

Advarsel: Knuten/snorenden må ikke rage ut over overflaten på
snortrommelen.

Trekk den andre knuten (22) inn i snorhåndtaket (23).

Før snoren inn i utsparingen (24) på snortrommelen og drei trommelen
to ganger rundt i pilretningen med snoren.

Hold snortrommelen med venstre hånd og rett ut ujevnheter, stram
snoren og hold den fast med høyre hånd.

Slipp trommelen forsiktig. Kraften fra fjæren gjør at snoren spoles inn
på trommelen.

Gjenta prosessen tre ganger . Starthåndtaket skal nå stå rett opp fra
viftehuset.
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MERK: Når startsnoren er trukket helt ut, skal snortrommelen kunne
dreies minst en kvart omdreining til mot fjærkraften.

ADVARSEL! Fare! Hold godt tak i håndtaket etter at snoren er
dratt ut.  Det slår tilbake med stor kraft hvis du bare slipper det.

Monter luftføringen på igjen i omvendt rekkefølge ( se figur 63). Pass
på at føringen (25) ligger inni festet (26) på viftehuset.

Trekk eventuelt lett i snorhåndtaket ved monteringen av viftehuset, til
startanordningen ”tar”.

8.9 Utskifting av returfjær

Ta av viftehuset (se kapitlet ”Utskifting av startsnor”).

Ta luftføringen av viftehuset (se kapitlet “Utskifting av startsnor“).

Ta av låseringen (1) (vedr. tang for utvendige låseringer, se
“Tilbehør“).

Trekk av snortrommelen (2).

Skru ut skruene (3).

Løft returfjæren (4) forsiktig ut av fjærfestet ved hjelp av en skrutrekker
eller lignende verktøy. Vær forsiktig! Returfjæren er spent og kan
sprette ut av fjærhuset!

ADVARSEL: Fare for skader! Bruk vernebriller og vernehansker!

Nye returfjærer leveres montert i fjærhuset i spent tilstand.
FORSIKTIG. Fjæren kan sprette ut. En utsprungen fjær kan settes
inn igjen som vist på illustrasjonen (pass på dreieretningen!) .
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Den nye returfjæren (4) skal settes inn med litt universalfett før den
monteres inn i viftehuset. Sett deretter returfjæren (4) inn og trykk litt,
slik at laskene (5) faller på plass i festene. Skru inn skruen (3) og trekk
den bare lett til. Drei litt på snortrommelen når du setter den på, til du
kjenner at den knepper i lås. Monter låseringen. Vikle på startsnoren
(se kapitlet “Utskifting av startsnor“).

Monter luftføringen (se figur 62). Trekk eventuelt lett i snorhåndtaket
ved monteringen av viftehuset, til startinnretningen “tar“.

8.10 Montering av kappearmen i midtre / ytre posisjon

MERK: Kappearmen er fra fabrikken montert i midtre posisjon (1). Hvis
det ligger hindringer tett inntil skjærelinjen (f. eks. kantstein eller
murverk), kan dette problemet løses ved at kappearmen monteres i
ytre posisjon (2) . Den ytre posisjonen bør på håndkappemaskiner
bare benyttes der hvor dette er nødvendig, og kappearmen bør
monteres tilbake igjen i midtre posisjon så snart dette arbeidet er gjort.
Kappemaskinen har et gunstigere tyngdepunkt med kappearmen
montert i midtre posisjon, og dette gjør at man blir mindre sliten av å
bruke maskinen.

8.11 Om-montering av kappearmen
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Løsne mutrene (5).

Løsne spennskruen (3) (mot urviseren) og skru den så langt ut at du
ser enden av skruen (4) i spalten. Skru av mutrene (5) og ta av
dekselet (6).

Bruk kombinasjonsnøkkelen (8) til å jekke opp anslagsbolten (7) så
langt at vernedekselet (10) kan dreies.

MERK: Dreieanslaget (65/7) deaktiveres når anslagsbolten (7) er
trukket ut. Dermed kan vernedekselet (10) dreies ut over dreieanslaget
(65/7).

Skru av håndtaket (9) og drei vernedekselet (10) som vist på bildet.

Avmonter kileremmen (11) og ta av kappeinnretningene.
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Vedlikeholdsarbeider
Trykk kappearmen (12) på plass i ytre posisjon på kappearmfesteti.

Før kilereimen (13) inn på kilereimskiven (14).

Sett på dekselet (15).

Skru på mutrene (16) og trekk dem godt til for hånd.

Stram kilereimen. Se kapittelet ”Stramming av kilereim/kontroll av
strammingen”.

Trekk mutrene (16) godt til med kombinøkkelen.

ADVARSEL:

Etter hver ombygging av kappeinnretningen endres
kappeskivens dreieretning.

Diamantkappeskiver må monteres riktig i forhold til
dreieretningen!
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8.12 Periodisk stell og vedlikehold

For å sikre at maskinen får lang levetid og at sikkerhetsinnretningene
fungerer slik de skal, samt for å unngå skader, må de
vedlikeholdsarbeider som beskrives i det følgende, utføres
regelmessig. Garantikrav blir bare tatt til følge hvis disse arbeidene er
utført regelmessig og etter forskriftene. Neglisjering av vedlikeholdet
kan føre til skader!

De som bruker kappemaskinene, skal bare utføre de
vedlikeholdsarbeider som står beskrevet i denne bruksanvisningen.
Arbeider som går ut over dette, skal kun utføres av WACKERs service-
stasjoner.

Generelt Hele
kappemaskinen

Rengjør utvendig og sjekk for eventuelle
skader. Ved skader skal det omgående sørges
for fagmessig reparasjon.

Kappeskive
Kobling

Sjekk regelmessig for eventuelle skader og
slitasje.

Beskyttelsesdeksel Rengjør, Kontroller stillingen.

Før hver
oppstart

Kappeskive Kontroller at det ikke foreligger skader og om
riktig kappeskive for det aktuelle bruksformålet
er montert.

Kilereim Kontrollér strammingen av kilereimen.

Kombibryter
Sikkerhetsknapp
Gasshendel

Sjekk at de fungerer som de skal.

Tanklokk Sjekk at det er tett.

Daglig Forfilter Rengjør. (Skiftes etter 20 driftstimer)

Tomgangsturtall Kontroller (kappeskiven må ikke dreie med).

Ukentlig Viftehus Rengjør for å sikre tilstrekkelig tilførsel av kald
luft til kjølinge.

Startsnor Sjekk for eventuelle skader.

Kilereim Sjekk for slitasje og eventuelle skader.

Luftfilterinnsats Rengjør. (Skiftes etter 100 driftstimer)

Tennplugg Kontrollér. Skift ut om nødvendig.

Lydpotte Sjekk om den er mye tett. Kontrollér at
skruene sitter godt.
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Hver
tredje
måned

Sugehode Skift ut.

Drivstofftank Rengjør.

Lager
Koplingstrommel

Rengjøres og settes inn med fett på nytt.

Lagring Hele
kappemaskinen

Rengjør utvendig og sjekk for eventuelle
skader. Ved skader skal det omgående sørges
for fagmessig reparasjon.

Kappeskive Demonter og rengjør.

Drivstofftank Tøm og rengjør.

Forgasser Kjør den tom.
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8.13 Feilsøking

Feilsøking System Observasjon Årsak

Kappeskiven
starter ikke.

Kobling Motoren går Skader på koblingen.

Kappeskiven
dreier med på
tomgang.

Forgasser,
Kobling

Kappeskiven
går.

Tomgangsinnstillingen er ikke
korrekt, koplingen er
blokkert.

Motoren starter
ikke, eller den
starter motvillig

Tenningssyste
met

Det er gnist Feil ved bensintilførselen
eller kompresjonssystemet,
eller mekanisk feil

Ingen gnist Bryteren står på ”stopp”, feil
eller kortslutning i de
elektriske ledningene, defekt
plugg eller pluggkontakt.

Drivstofftilførs
elen

Drivstofftanken
er fylt

Choke’en står i feil stilling,
forgasseren er defekt,
sugehodet er skittent, det er
knekk eller brudd på
bensinrøret.

Kompresjons-
systemet

Inne i maskinen Defekt sylinderfotpakning,
defekte radialakselpakninger,
skadet sylinder eller
stempelring.

Utvendig Tennpluggen er ikke skrudd
godt nok i.

Mekanisk feil Starteren ”tar”
ikke inne i
motoren

Fjæren i starteren er brukket,
deler er gått i stykker.

Varmstart
problemer

Forgasser Bensin på
tanken det
kommer gnist

Forgasseren er ikke riktig
innstilt..

Motoren starter,
men den
stopper igjen
med en gang

Drivstofftilførs
elen

Bensin på
tanken

Tomgangen er ikke korrekt
justert, sugehodet eller
forgasseren er tilsmusset.
Defekt tanklufting, brudd på
bensinrøret, skadet ledning,
stoppbryteren er defekt,
start-ventilen er tilsmusset
(happy-start).

Manglende
effekt

Maskinen går
på tomgang

Maskinen går
på tomgang

Luftfilteret er skittent,
forgasseren er feilinnstilt,
lydpotten er tettet til,
eksoskanalen i sylinderen er
tettet til.
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FBTS
9. FBTS

9.1 Føringsvogn

WACKERs føringsvogn gjør det lettere å følge en rett linje med
kappemaskinen. Den gjør det samtidig mindre anstrengende å utføre
arbeidet. Føringsvognen er justerbar etter høyden på den som bruker
maskinen, og den kan brukes med kappearmen montert i midtre eller
ytre posisjon

For å gjøre det lettere å fylle tanken når man anvender føringsvogn, er
det å anbefale at man monterer vinklet tankåpning.

For at støvet skal bindes under selve kappingen og for at kappeskiven
skal kjøles bedre, er føringsvognen utstyrt med en vanntank og et
overrislingsanlegg.

For å gjøre det lettere å justere skjæredybden, er det laget hakk ved
klemhendelen. Ett hakk tilsvarer 10 mm skjæredybde.
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9.2 Sikkerhetsregler

9.2.1 Monteringsfestene på føringsvognen må være fri for skitt når
kappemaskinen monteres på.

9.2.2 For å unngå at kappemaskinen løsner under arbeidet, må låsebolten
være låst på korrekt vis.

9.2.3 Pass på at klemhendelen for dybdeinnstillingen og stjernegrepet for
håndtaksjusteringen er trukket godt til under arbeidet.

9.2.4 For å unngå funksjonsforstyrrelser bør føringsvognen rengjøres med
vann etter hver bruk.

9.2.5 Ved pauser i arbeidet, under transport og når maskinen ikke er i bruk,
skal den stå på et jevnt underlag og sikres, slik at den ikke kan velte
eller begynne å rulle.

9.2.6 Etter at kappingen er fullført, skal gasshendelen umiddelbart stilles på
tomgang (framover).
T00964N 58



Skilt
10. Skilt

1 Blandingsforhold

2 Wacker logo

3 Type

4 Deksel-sikkerhet

5 Vernedeksel-sikkerhet
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CE - Konformitätserklæring

Wacker Construction Equipment AG , Preußenstraße 41, 80809 München

bekrefter at maskinen:
1. Type:

Kappemaskin

2. Type:

3. Verktøytypnummer:

4. med absolutt installert effekt:

er vurdert i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF:

og er produsert i overensstemmelse med følgende direktiver:
* 2000/14/EG
* 89/336/EG
* 98/37/EG

BTS 930L3 / BTS 935L3 BTS 1030L3 / BTS 1035L3

0008340 ... / 0008341 ...
0008987 ... / 0008988 ...

0008339 ... / 0007975 ... / 0008912 ...
0008989 ... / 0008990 ...

3,2 kW 4,2 kW

Konformitetsvurderings-
metode

Målt lydeffektnivå Garantert lydeffektnivå

BTS 930/935L3 BTS 1030/1035L3

Vedlegg V 109 dB(A) 110 dB(A) 111 dB(A)

Dr. Sick
Konsernledelse



DIN EN ISO 9001 Certificate


	1. Forord
	2. Hjertelig takk for tilliten!
	3. Standard Leveringsomfang/Symboler
	4. Sikkerhetsregler
	5. Tekniske data
	6. Maskinens ulike deller
	7. Oppsstarting
	8. Vedlikeholdsarbeider
	9. FBTS
	10. Skilt
	CE - KonformitätserklÆring
	DIN EN ISO 9001 Certificate



