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Forord
Denne håndboken beskriver informasjon og prosedyrer for sikker bruk
og vedlikehold av denne Wacker Neuson-modellen. For din egen
sikkerhet og beskyttelse, les nøye, forstå og observer
sikkerhetsanvisningene som er beskrevet i denne håndboken.

Behold denne håndboken eller en kopi av den på maskinen. Ta
kontakt med Wacker Neuson Corporation hvis du mister denne
håndboken eller hvis du trenger flere eksemplarer.  Denne maskinen
var konstruert med tanke på operatørsikkerhet; men likevel kan det
oppstå faremomenter hvis maskinen brukes eller vedlikeholdes på feil
måte. Følg bruksanvisningene nøye! Vennligst ta kontakt med Wacker
Neuson Corporation hvis du har spørsmål angående bruk eller service
på denne maskinen.

Informasjonen i denne håndboken var basert på maskiner i produksjon
på det tidspunkt håndboken gikk i trykken. Wacker Neuson
Corporation forbeholder seg retten til å forandre alle, eller deler av
denne informasjonen, uten varsel.

Alle rettigheter, spesielt kopierings- og distribueringsrettigheter er
forbeholdt.

Copyright 2009 av Wacker Neuson Corporation.

Ingen deler av denne håndboken skal reproduseres i noen format, eller
på noen måte, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering, uten
skriftlig samtykke fra Wacker Neuson Corporation.

All reproduksjon eller distribusjon som ikke er godkjent av Wacker
Neuson Corporation reprensenterer overtredelse av gyldig
opphavsrett og vil bli straffet. Vi forbeholder oss retten til å foreta
tekniske modifikasjoner, selv uten advarsel, med hensikt å forbedre
våre maskiner eller øke sikkerhetsstandardene.



Sikkerhetsinformasjon WP 1550

1. Sikkerhetsinformasjon

Denne håndboken inneholder varselordene FARE, ADVARSEL, OBS,
NB og MERK, som må følges for å redusere muligheten for
personskade, maskinskade eller feil vedlikehold.

Dette er sikkerhetssymbolet. Det brukes for å varsle om potensielle
faremomenter som kan forårsake personskade. Følg alle
sikkerhetsmeldingene som beskrives etter dette symbolet for å unngå
mulig personskade eller dødsfall.

FARE viser til en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til
døden eller alvorlig personskade.

ADVARSEL indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til døden eller alvorlig personskade.

OBS indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre
til mindre eller moderat personskade.

NB: Brukt uten sikkerhetsvarselsymbolet indikerer NB en potensielt
situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på eiendeler.

Merk:  Inneholder tilleggsinformasjon som er viktig for prosessen.

1.1 Lover som gjelder for gnistfangere

Merk: I noen land er det påkrevet at det monteres gnistfangere på
forbrenningsmotorer i enkelte områder. En gnistfanger er en
konstruksjon som skal hindre at gnister eller flammer kommer ut av
eksospotten. Dette kreves ofte for å redusere brannfaren når utstyr
skal benyttes i skogsområder. Ta kontakt med motorforhandleren eller
de lokale myndigheter for å være sikker på at utstyret oppfyller
forskriftene for gnistfangere.

FARE

ADVARSEL

OBS
wpm_si000324no.fm 4



WP 1550 Sikkerhetsinformasjon

1.2 Driftssikkerhet

Kunnskap og skikkelig opplæring kreves for sikker betjening av
utstyret.  Utstyr som betjenes feil eller av utrenede personer kan være
farlig. Les bruksanvisningen og gjør deg kjent med plassering og trygg
bruk av alle instrumenter og betjeningsorganer. Uerfarne brukere må
læres opp av noen som er kjent med utstyret før de kan bruke
maskinen.

1.2.1 La ALDRI noen betjene utstyret uten grundig opplæring først.
Personer som betjener utstyret må være kjent med alle
sikkerhetsrisikoene.

1.2.2 Ta ALDRI på en varm eksospotte, motorsylinder, kjøleribber. Det vil
føre til forbrenningsskader.

1.2.3 Bruk ALDRI tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er anbefalt av Wacker
Neuson. Det kan resultere i skader på utstyr og personell.

1.2.4 Betjen ALDRI utstyret hvis rembeskytteren mangler. Utsatte
drivremmer og remskiver kan forårsake utrygge situasjoner som kan
lede til alvorlige skader.

1.2.5 Gå ALDRI fra en maskin som er i gang.

1.2.6 Vær sikker på at brukeren ALLTID er kjent med korrekte
sikkerhetsregler og driftsteknikker før utstyret tas i bruk.

1.2.7 Bruk ALLTID værneklær når utstyret brukes.

1.2.8 For eksempel, værnebriller vil beskytte øynene mot skader fra
flyvende gjenstander. 

1.2.9 Steng ALLTID drivstoffventilen på de maskiner som er utstyrt med det
når maskinen ikke er i bruk.

1.2.10 Sørg ALLTID for at maskinen oppbevares på forsvarlig måte når den
ikke er i bruk. Utstyret må oppbevares på et rent og tørt sted hvor barn
ikke har tilgang.

1.2.11 Maskinen skal ALLTID brukes med alle sikkerhetsinnretninger og -
vern på plass og i god driftsstand. IKKE endre eller sett
sikkerhetsinnretninger ut av drift. IKKE bruk maskinen hvis noen
sikkerhetsinnretninger eller -vern mangler eller ikke fungerer.

1.2.12 Les ALLTID, forstå og følg instruksjonsbokens prosedyrer før utstyret
tas i bruk.

  

ADVARSEL
wpm_si000324no.fm 5



Sikkerhetsinformasjon WP 1550

1.3 Sikkerhet for motor

Forbrenningsmotorer er forbundet med speielle farer under drift og ved
fylling av drivstoff. Hvis ikke sikkerhetsreglene som er beskrevet
nedenfor følges, kan det resultere i alvorlige personskader eller død. 

1.3.1 Kjør ALDRI maskinen innendørs eller på et innelukket område som for
eksempel en dyp grøft, med mindre det er sørget for god ventilasjon.
Eksosen fra motoren inneholder giftig karbonmonoksydgass.
Utsettelse for karbonmonoksyd kan føre til bevisstløshet og livsfare. 

1.3.2 Røyk ikke mens maskinen betjenes.

1.3.3 Røyk ikke mens du fyller drivstoff.
1.3.4 Fyll IKKE drivstoff på motor som går eller er varm.

1.3.5 Fyll IKKE drivstoff nær åpen flamme.

1.3.6 Søl IKKE drivstoff ved fylling.

1.3.7 Kjør IKKE motoren nær åpen ild.

1.3.8 Fyll ALLTID drivstoff på et godt ventilert sted.

1.3.9 Sett ALLTID på tanklokket etter fylling av drivstoff.

1.3.10 Kontroller ALLTID drivstoffslanger, tanklokk og drivstofftank for
lekkasjer eller skader før motoren startes. Kjør ikke maskinen hvis det
oppdages lekkasjer eller hvis tanklokk eller drivstoffslanger er løse.

  

FARE
wpm_si000324no.fm 6



WP 1550 Sikkerhetsinformasjon

1.4 Sikkerhet ved vedlikehold

Dårlig vedlikeholdt utstyr kan bli en sikkerhetsrisiko!  Det er viktig å
foreta periodisk vedlikehold og utføre reparasjoner med en gang, for at
maskinen skal fungere tryggt i lang tid.

1.4.1 Forsøk ALDRI å rengjøre eller utføre service på maskinen mens den
er i gang. Bevegelige deler kan forårsake alvorlige skader.

1.4.2 Dra ALDRI rundt en oversvømmet motor med tennpluggen frakoblet
på bensindrevne motorer. Bensin som er avstengt inne i sylinderen vil
sprutes ut gjennom tennpluggåpningen.

1.4.3 Test ALDRI for gnist på bensindrevne motorer dersom den er
oversvømmet eller det lukter bensin. En gnist kan antenne dampen.

1.4.4 Bruk ALDRI bensin eller andre typer drivstoff eller ildfarlige løsemidler
til å rengjøre deler med, spesielt på innelukkede steder. Damp fra
drivstoff og løsemidler kan bli eksplosive.

1.4.5 Hold  ALLTID området rundt lydpotten fri for støv for å hindre tilfeldig
brann.

1.4.6 Skift ALLTID slitte og skadde komponenter med reservedeler som er
produsert og anbefalt av Wacker Neuson.

1.4.7 Kople ALLTID fra tennpluggen på maskiner som er utstyrt med
bensinmotorer før utførelse av vedlikeholdsarbeid for å unngå tilfeldig
start.

1.4.8 Sørg ALLTID for å holde maskinen ren og skiltene leselige. Erstatt alle
skilt som mangler eller er vanskelige å lese. Skiltene gir viktige
driftsinstruksjoner og advarer om faremomenter.

  

ADVARSEL
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Sikkerhetsinformasjon WP 1550

1.5 Bildeskiltene

wpmgr005959

1 2 3 4 5 6 7 1 2

WARNING
WARNUNG

ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

10W30
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WP 1550 Sikkerhetsinformasjon

1.6 Advarsels- og informasjonsskilt

Denne Wacker Neuson maskinen bruker internasjonale bildeskilt hvor
det kreves. Disse skiltene er beskrevet nedenfor:

Skilt Betydning

ADVARSEL!
Bruk hørselsvern ved bruk av denne maski-
nen.

Les brukerhåndboken for instruksjoner.

Sjekk oljenivået for motoren. 
Bruk SAE10W30.

Sjekk drivstoffnivået.

ADVARSEL!
Varm overflate!

Garantert lydstyrkenivå i dB(A).

� � � � �
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Sikkerhetsinformasjon WP 1550
ADVARSEL! 
Det kan oppstå håndskader hvis du stikker 
hendene inn i en roterende rem. Monter alltid 
remdekselet tilbake på plass. 

OBS! 
Les og forstå brukerhåndboken før du tar 
maskinen i bruk. Hvis ikke, øker du risikoen for 
personskader på deg selv og andre. 

OBS!
Løftepunkt.

Løftepunkt (manuelt).

FARE! 
Motoren slipper ut karbonmonoksid, bruk kun 
maskinen i godt ventilerte områder. Les 
bruker-håndboken. Bruk ikke maskinen nær 
gnister, flammer eller brennende gjenstander.

Merke – maskinmodell. 
Dette merket viser modellnavn på maskinen.

Skilt Betydning
wpm_si000324no.fm 10



WP 1550 Sikkerhetsinformasjon
Company logo

Hver maskin er utrustet med et typeskilt som 
forteller om modellnummer, artikkelnummer, 
versjon og serienummer.  Noter informasjonen 
på dette skiltet slik at den er tilgjengelig hvis 
den skulle bli ødelagt eller mistet.  Det er viktig 
at opplysningen på dette skiltet oppgis ved 
delebestilling og eventuelle tekniske spørsmål. 

Denne maskine er med en eller flere godken-
delser registreret som følger.

Skilt Betydning
wpm_si000324no.fm 11



Sikkerhetsinformasjon WP 1550

1.7 Betjeningsskilt

Denne Wacker Neuson maskinen bruker internasjonale bildeskilt hvor
det kreves. Disse skiltene er beskrevet nedenfor:

Skilt Betydning

Åpne drivstoffventil.

Trykk eller vri motorbryteren til “ON” (PÅ).

Steng choke.

Sett gasspaken i “IDLE” (TOMGANGS) posis-
jon.

Trekk i startsnoren.

Lukke drivstoffventilen.
wpm_si000324no.fm 12



WP 1550 Sikkerhetsinformasjon
Trykk eller vri motorbryteren til “OFF” (AV).

Åpne choken.

Sett gasspaken i “FAST” (HURTIG) posisjon.

Gasskontrollhåndtak:
Skilpadde = Tomgang eller Langsom
Kanin = Full eller Hurtig

Skilt Betydning

1

wpm_si000324no.fm 13



Tekniske data WP 1550

2. Tekniske data

2.1 Motor data

Motorens nominelle effekt
Nominell nettoeffekt i samsvar med SAE J1349. Faktisk effekt kan
variere med spesifikke driftsforhold.

WP 1550, WP 1550 W
0009325, 0009324, 0009548

Motor

Motorprodusent Wacker

Modell WM170

Maks. effekt ved nom-
inell hastighet

kW 4,2
@ 4000 rpm

Driftshastighet o/min 3600

Clutchinnkobling o/min 2100

Tennplugg type NGK BR6HS
Champion RL86C

Pluggåpning mm 0,6–0,7

Luftfilter type Dobbelt element

Motorolje oljekvalite
servicek-
lasse

SAE 10W30
SE eller høyere

Oljekapasitet motor ml 600

Drivstoff type Normal, blyfri bensin

Kapasitet, drivstofftank liter 3,6

Ventilklaring (kald)
Inntak:
Uttak:

mm 0,07–0,13
0,17–0,23
wpm_td000333no.fm 14



WP 1550 Tekniske data

2.2 Plate data

2.3 Spesifikasjoner for lyd og vibrasjon

Produktene er testet for lydtrykknivå etter EN ISO 11204. Lydkraftnivå
er testet etter det europeiske direktivet 2000/14/EC - Støyemisjon til
miljøet av utstyr for utendørs bruk.

• Lydtrykksnivået under bruk (LpA) = 97 dB(A).

• Garantert lydstyrkenivå (LWA) = 108 dB(A).

Produktene er testet for hånd-/armvibrasjonsnivå (HAV) etter
ISO 5349, EN1033 og EN500-4 der det er aktuelt.

• HAV 10,8 m/s2

WP 1550, WP 1550 W
0009325, 0009324, 0009548

Plate

Driftsvekt kg 88

Kapasitet, vanntank liter 10,4

Vibratorhastighet o/belte 5800 ± 100

Vibratorolje ml 150
Automatisk girolje

Dexron III / Mercon eller tilsvarende
wpm_td000333no.fm 15



Tekniske data WP 1550

2.4 Dimensjoner 

mm (in.)

19.5 (500) 34.5 (875)

38 (965)

wpmgr005986
wpm_td000333no.fm 16



WP 1550 Betjening

3. Betjening

3.1 Anbefalt drivstoff

Motoren krever normal blyfri bensin. Bruk bare ny, ren bensin. Drivstoff
som inneholder vann eller forurensninger vil skade drivstoffsystemet.
Sjekk i brukerhåndboken for motoren for komplette
drivstoffspesifikasjoner.

3.2 Før start

3.2.1 Les og forstå sikkerhets- og driftsinstruksjonene som finnes på
begynnelsen av denne instruksjonsboken.

3.2.2 Sjekk:

• oljenivået i motoren.

• drivstoffnivået.

• tilstanden til luftfilteret.

• strammingen på eksterne festeanordninger.

• tilstanden på drivstoffledninger.
wpm_tx001125no.fm 17



Betjening WP 1550

3.3 Starting

Se grafikk: wc_gr000655
3.3.1 Åpne drivstoffventilen ved å skyve hendelen ned (a1).

Merk:  Hvis motoren er kald settes choken i stengt stilling (d2). Hvis
motoren er varm settes choken i åpen stilling (d1).

3.3.2 Sett tenningsbryteren i stilling “ON” (b2).
3.3.3 Gi gass ved å skyve gasshendelen litt mot venstre (c2).
3.3.4 Trekk i startsnoren (e).

Merk:  Hvis oljenivået i motoren er for lavt vil ikke motoren starte. Hvis
det skjer må det etterfylles olje.

3.3.5 Åpne choken (d1) mens motoren går seg varm.

3.3.6 Gi full gass for å drive maskinen (c1).

3.4 Stopping

Se grafikk: wc_gr000655
3.4.1 Reduser turtallet på motoren til tomgangshastighet ved å flytte

gasshåndtaket helt til høyre (c3).
3.4.2 Vri motorbryteren til “OFF” (AV) (b1).
3.4.3 Steng drivstoffventilen (a2).

a1

a2
b2

b1 c1 c2 c3

d2

wc_gr000655
e

d1
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WP 1550 Betjening

3.5 Bruksområde

Denne platen er konstruert for komprimering av løse, kornete
massetyper, grus og brostein. Den er egnet til bruk i avgrensede
områder og i områder rundt konstruksjoner som for eksempel vegger,
fortau og grunnmurer. Plater utstyrt med vanntanker kan brukes til
komprimering av asfalt.
Denne platen er ikke egnet for komprimering av bindende masser med
høyt leirinnhold. For bindende masser, bruk en vibrasjonsstamper eller
sauefotvalse.
wpm_tx001125no.fm 19



Betjening WP 1550

3.6 Betjening

Se grafikk: wpmgr006016
La motoren gå med full gass og la platen drive seg fremover med
normal hastighet. Ved bruk i skråninger kan det bli nødvendig å hjelpe
til ved å dytte den forsiktig fremover. Avhengig av underlaget som blir
komprimert, er det anbefalt å gjenta behandlingen tre eller fire ganger
for best resultat.
Selv om en viss fuktighet i massen er nødvendig, kan for mye fuktighet
føre til at partikler kleber seg sammen og forhindrer god komprimering.
Dersom massen er ekstremt fuktig må man la den tørke litt før
komprimering.
Dersom massen er så tørr at støvskyer oppstår når platen betjenes,
må fuktighet tilføres underlaget for å øke komprimeringsevnen. Dette
vil også minske vedlikeholdet av luftfilteret.
Ved komprimering av asfalt må vanntankventilen (a1) åpnes for å væte
asfalten og undersiden av platen. Dette vil forhindre asfaltpartiklene fra
å klebe seg sammen. To eller tre gjennomkjøringer er normalt
tilstrekkelig for å oppnå skikkelig komprimering.
Når platen brukes på brostein må en støtpute festes til undersiden av
platen for å forhindre avskalling eller nedsliping av steinoverflaten. En
spesiell støtpute av uretanplast som er konstruert for dette formål er
tilgjengelig som ekstrautstyr.
NB: Bruk ALDRI platen på betong eller på ekstremt harde, tørre, og
kompakte overflater. Platen vil hoppe istedet for å vibrere og kan
dermed forårsake skader både på platen og motoren.

wpmgr006016
wpm_tx001125no.fm 20



WP 1550 Betjening

3.7 Hjulsett (0162986)

Se grafikk: wc_gr002793

Hjulsett (delenr. 0162986) er standard kun på artikkelnummer
0009545, 0009546, 0009547 og 0009548. Er tilgjengelig som
ekstrautstyr på alle andre modeller.

3.7.1 Løsne hjulsettet fra holdelåsen (a) og still hjulene i ”ned”-stilling.

3.7.2 Drei holdelåsen og koble tverrstiveren inn i låsen.

NB: Låseenhet forhindrer vibrasjonsplaten fra å svinge og falle tilbake
mot operatøren.

3.7.3 Dytt styrehåndtaket forover for å vippe vibroplaten fremover og dreie
hjulene til “ned”-posisjonen.

3.7.4 Dra styrehåndtaket bakover for å vippe vibroplaten tilbake på hjulene
for transport.

NB: IKKE løft vibrasjonsplaten etter førehåndtaket. Vibrasjonsplaten
kan forflytte seg slik at den kan falle.

 

 wc_gr002793

a
a
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Vedlikehold WP 1550

4. Vedlikehold

4.1 Vedlikeholdsskjema

Skjemaet nedenfor viser vanlige vedlikeholdsrutiner for motoren. I
motorfabrikantens instruksjonsbok finnes tilleggsopplysninger for
motorvedlikehold. En kopi av instruksjonsboken for motoren fulgte
med maskinen.

4.2 Rengjøring av platen

Rengjør platen etter bruk ved å fjerne rusk, småstein og gjørme som
har satt seg fast under motorpanelet. Dersom platen blir brukt på et
støvete sted, sjekk motorsylinderens kjøleribber for skitt. Hold
motorsylinderens kjøleribber rene for å forhindre overheting av
motoren.

Daglig 
før opp-

start

Etter 
første 

20 
drift-

stimer

Annenh-
ver uke 
eller 50. 

time

Hver 
måned 

eller 
100. 
time

Hvert år 
eller 
300. 
time

Sjekk drivstoffnivå.

Sjekk motoroljenivå.

Sjekk drivstoffledninger.

Sjekk luftfilter. Skift om nødvendig.

Sjekk ytre maskinvare.

Sjekk og juster drivrem.

Rens luftfilterelementer.

Kontroller gummidempere.

Skift motorolje.

Rengjør motorens kjøleribber.

Rengjør slamkopp.

Sjekk og rengjør tennplugg.

Sjekk og juster ventilklaring.

Skift vibratorolje.
wpm_tx001126no.fm 22



WP 1550 Vedlikehold

4.3 Drivrem

Se grafikk: wc_gr000077
Kontroller beltestrammingen etter de første 20 brukstimene på nye
maskiner eller etter at en ny rem er installert.
Slik skifter du rem.

4.3.1 Fjern remdekselet og fjern de fire sekskantmutterne (a) som holder
skivehalvdelene (b) sammen.  Fjern den ytre skivehalvdelen og ta ut
remmen.

4.3.2 Installer ny rem på skiven og fest skivehalvdelene med
sekskantmutterne. Juster strammingen på remmen ved å legge til eller
fjerne avstandsstykker (c) mellom skivehalvdelene. Jo ferre
avstandsstykker, dess strammere rem. Tre avstandstykker med nye
WACKER-remmer bør gi riktig stramming. Remnedbøyningen skal
være 6–10mm, som målt på midten mellom clutchskiven og
dynamoskiven (d).  Plasser ubrukte avstandsstykker på utsiden av
skiven.

4.3.3 Gjenmonter remdekselet.

� � � � � � � � � � ��

�

�
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Vedlikehold WP 1550

4.4 Vibratorsmøring

Se grafikk: wpmgr006021
Vibrasjonselementet er en komplett, forseglet enhet. Lagerene blir
smurt med olje for automatisk transmisjon (sjekk Tekniske data for
type). Skift olje hvert år eller hver 300. driftstime. Under oljeskifte,
skift O-ringen (a).
For å skifte olje:

4.4.1 Fjern remdekselet, remmen og slangen til vanntanken.

4.4.2 Fjern skruene (b) som fester motorkonsollet til grunnplaten og løft
konsollet fra grunnplaten.

4.4.3 Fjern endedekselet (c) fra vibrasjonselementet. Den ytre lagerringen
vil forbli i dekselet.

4.4.4 Vend grunnplaten og tøm oljen ut av vibrasjonselementet. Fjern den
gamle oljen på forsvarlig måte. Ta kontakt med det lokale
gjenvinningsanlegget.

4.4.5 Fyll opp 150 ml automatisk transmisjonsolje i vibratoren og fest
endedekselet. Fyll ikke opp for mye ellers vil vibratoren eller lageret
overhetes.

4.4.6 Monter motorkonsollet på grunnplaten og installer remmen,
remdekselet og slangen til vanntanken.

wpmgr006021
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WP 1550 Vedlikehold

4.5 Tennplugg

Se grafikk: wc_gr000028
Rengjør eller eventuelt skift tennpluggen for riktig drift av motoren. Slå
opp i instruksjonsboken for motoren.    
Eksospotten blir svært varm under drift og holder seg varm en stund
etter at motoren er stoppet. Rør ikke eksospotten mens den er varm.
Merk:  Se Tekniske data for Anbefalt tennplugg, Innstill åpningen.

4.5.1 Fjern tennpluggen og inspiser den.

4.5.2 Skift den hvis isolasjonen er sprukket eller avskallet. Rengjør
elektrodene med en stålbørste.

4.5.3 Innstill åpningen (a).
4.5.4 Skru tennpluggen ordentlig på plass.

NB: En løs tennplugg kan bli svært varm og kan forårsake
motorskader.

ADVARSEL
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Vedlikehold WP 1550

4.6 Motorolje

Se grafikk: wc_gr000087
4.6.1 Tøm ut oljen mens motoren fortsatt er varm.

Merk: For å beskytte miljøet skal du plassere et plastdekke og en
beholder under maskinen for å samle opp eventuell væske som
drypper av. Kvitt deg med denne væsken i henhold til den lovgivning
som gjelder for beskyttelse av miljøet.

4.6.2 Fjern oljeuttømmingsspunsen (a).
4.6.3 La oljen renne ut.

4.6.4 Sett spunsen tilbake på plass.

4.6.5 Fyll veivkassen på motoren gjennom oljefilteråpningen (b) til øverste
merke på peilestaven (c). Ikke sett inn peilestaven for å kontrollere
nivået. Se Tekniske data om olje og type.

4.6.6 Når veivkassen er full, settes peilestaven tilbake på plass.

� � � � � � � � � 	 �

�

�

�
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WP 1550 Vedlikehold

4.7 Luftfilter

Se grafikk: wc_gr000656
Bruk ALDRI bensin eller rengjøringsmidler med lavt flammepunkt til å
rengjøre luftfilteret. Det kan resultere i brann eller eksplosjon.

NB: Betjen IKKE motoren uten luftfilter. Alvorlig motorskade kan
resulteres.
Motoren er utstyrt med en to-element luftfilter. Under normale
driftsforhold bør elementene rengjøres en gang i uken. Under kritiske,
tørre og støvete forhold bør elementene rengjøres daglig. Skift et
element når det er så tilgriset med fett at dette ikke kan fjernes. 

4.7.1 Fjern luftrenserdeksel (a). Fjern filterenheten ved å trekke den rett opp.
Inspiser begge elementer for hull og revner. Skift ut skadede
elementer.

4.7.2 Vask skumelementet (b) i en oppløsning av mildt vaskemiddel og
varmt vann. Skyll det grundig i rent vann. La elementet tørke skikkelig.

4.7.3 Bank lett på papirelementet (c) for å fjerne overflødig skitt, eller blås
trykkluft gjennom filteret fra innsiden og ut. Bytt ut papirelementet
dersom det ser ut til å vare veldig skittent.

ADVARSEL
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Vedlikehold WP 1550

4.8 Regnjøre Drivstoffkoppen

Se grafikk: wc_gr001093
4.8.1 Vann og skitt fjernes ved å stenge drivstoffkranen og ta ut

drivstoffkoppen.

4.8.2 Kontroller drivstoffkoppen (a) for vann og skitt.

4.8.3 Etter at vann og skitt er fjernet, må drivstoffkoppen vaskes med et ikke-
ildsfarlig rengjøringsmiddel.. 

4.8.4 Sett koppen forsvarlig på plass igjen så lekkasje unngås.
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WP 1550 Vedlikehold

4.9 Feilsøking

4.10 Lagring

Hvis maskinen skal lagres mer enn 30 dager:

4.10.1 Fjern steiner og skitt fra maskinen. 

4.10.2 Rengjør motorens kjøleribber.

4.10.3 Rengjør eller skift luftfilter.

4.10.4 Skift olje på vibratoren.

4.10.5 Skift motorolje og følg lagringsprosedyren i håndboka for motoren.

4.10.6 Dekk til motoren og maskinen og oppbevar den på en ren, tørr plass.

Problem / Symptom Årsak / Løsning

Platen oppnår ikke 
full hastighet. 
Dårlig komprimering.

• Motorens gasskontroll ikke i fullstendig åpen stilling.

• Gasskontrollen ikke justert riktig.

• Underlaget for vått og platen er klebrig. La grunnen 
tørke før komprimering.

• Drivremmen er slakk eller slitt og slurer på rem-
skiven. Juster eller skift remmen. Sjekk at motorop-
phengsboltene sitter godt fast. 

• Lagrene i vibrasjonselementet er defekte. Sjekk 
lagrene og oljenivået. Fyll på eller skift olje.

• Luftfilter tett med støv, redusert motorytelse. 
Rengjør eller skift luftfilter.

• Motorhastighet for lav. Sjekk motorhastigheten med 
turteller. Juster eller reparer motoren slik at den går 
med korrekt hastighet. Se motorhåndboken.

Motoren går, men ingen 
vibrasjon.

• Gasspaken ikke åpen.

• Drivrem løs eller ødelagt. Juster eller skift.

• Skadet clutch. Inspiser og skift clutch.

• For lav motorhastighet. Sjekk motorhastighet.

• For mye olje i vibratorelementet. Juster oljen til riktig 
nivå.

Platen hopper eller komprim-
erer ujevnt.

• Bakkeunderlaget for hardt.

• Gummidemperene løs eller skadet. 
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Vedlikehold WP 1550

4.11 Løfting av maskinen

Se grafikk: wpmgr006037
Se seksjon Teknisk data om maskinens driftsvekt.
For manuell løfting av maskinen:

4.11.1 Stans motoren.

4.11.2 Søk hjelp av en annen person og planlegg løftingen.

4.11.3 Ta tak i maskinrammen (a) og løfteåpning (b). 
4.11.4 Løft maskinen som vist på tegningen.

For å minske risikoen for ryggskade under løfting, hold føttene flatt på
bakken med en skulderbreddes avstand. Hold hodet opp og ryggen
rak.

For mekanisk løfting av maskinen:
NB: Før løfting, vær sikker på at løfteanordningen kan håndtere
maskinvekten på en trygg måte. Se seksjon Tekniske data om
bruksvekt.

4.11.1 Fest krok, seler eller kabel til maskinen som vist på tegningen og løft
maskinen.

NB: LØFT IKKE vibrasjonsplaten med håndtaket. Vibrasjonsplaten
kan da lett velte.

ADVARSEL

a

b

wpmgr006037
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WP 1550 Vedlikehold

4.12 Transport

Se grafikk:  wpmgr006055
La motoren avkjøles før transport eller lagring innendørs, for å unngå
forbrenninger eller brannfare.

4.12.1 Steng brennstoffventilen og hold motoren vannrett for å unngå søl av
brennstoff.

4.12.2 Fest maskinen til kjøretøyet for å hindre at maskinen glir eller velter.
Fest maskinen til kjøretøyet ved punktene som vises på grafikken.

ADVARSEL

wpmgr006055
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