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ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 

 
 

       Для зменшення ймовірності отримання травми усі оператори машини і обслуговуючий персонал 

повиння прочитати і зрозуміти дані інструкції перед початком роботи ,  заміною насадок або технічним 

обслуговуванням силового обладнання  Masalta.  Дані інструкції не можуть передбачити всі можливі 

ситуації.  Необхідно виявляти обережність при використанні, або обслуговуванні даного обладнання,а 

також при роботі поруч з ним.
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ІНСТРУКЦІЯ 

по першому пуску 

устаткування 
 

 
 

 

 

Устаткування зібрано і перевірено на працездатність. Готово до роботи. 

1. Прочитайте інструкцію по експлуатації двигуна. 

2. Зніміть з обладнання всі транспортні кріплення і упаковку. 

3. Залийте в бак бензин АІ-95 (! Масло в бензин не додавати!). Бензин 

повинен закривати паливну трубку (це не менше 2 л.). 

4. Перевірте рівень масла в двигуні і редукторі (рекомендується перевіряти 

рівень масла при кожному пуску двигуна). При необхідності долийте 

масла до середнього рівня. Якщо масла мало, то двигун не запуститися. 

Двигун забезпечений системою контролю рівня масла. 

Заливайте масло Напівсинтетика BP VISCO 3000 10W-40! 

5. Дотримуйтесь інструкції по експлуатації двигуна при пуску. 

6. Якщо на обладнання встановлено червону ручка аварійного стопа, то 

двигун запускається, утримуючи ручку. 

7. Перед роботою обов'язково прогрійте двигун протягом 5 хвилин. 

8. Якщо двигун не запустився, то передзвоніть по телефону менеджеру в 

офіс. 

9. Просимо прийняти до уваги, що при самостійному ремонті устаткування 

не буде прийнято до гарантійного обслуговування. 

 

 

Вдалої роботи! 
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  Введення  
 

Дякуємо за вибір цього обладнання. Ми з особливою ретельністю конструюємо, виготовляємо і 

відчуваємо нашу продукцію. На неї діє шестимісячна гарантія. При необхідності обслуговування або 
запасних частин наша компанія або агенти нададуть вам своєчасне і ефективне обслуговування. 

 

Визначення вібротрамбовки 

Вибротрамбовка - це ущільнюючий пристрій, швидко працює за допомогою прикладення  

послідовних впливів на поверхню грунту для вирівнювання нерівної поверхні, однорідного 
ущільнення грунту з метою мінімізації пустот, а також підвищення щільності ґрунту за допомогою 

видалення вологи. 

 

Конструкція вібротрамбовки 

Силовим агрегатом є двигун з повітряним охолодженням. 

Передача потужності здійснюється за допомогою збільшення швидкості двигуна для включення 

відцентрового зчеплення, при цьому швидкість істотно знижується за допомогою редуктора, а 
обертальний рух перетворюється в зворотно-поступальний (вертикальний) рух. 

 

На рухомій вгору-вниз частини машини встановлена міцна пружина, щоб її сила і вага 

вібротрамбовки з'єднувалися для забезпечення потужного зусилля ущільнення на підошві 

трамбування. Для забезпечення оптимальних параметрів роботи необхідно належним чином 
проводити обслуговування машини і правильно експлуатувати її. 
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  Область використання  

 
Вібротрамбовки призначені для ущільнення пухкого грунту і гравію для запобігання усадки і 

забезпечення міцного і стійкого підстави для установки опор, бетонних плит, фундаментів, 

газопровідних труб, водопровідних труб, прокладки кабелю тощо. 

 
 Попередження щодо неправильного використання і неналежного поводження 

 
Не допускається використання даного обладнання для наступних цілей. В іншому випадку можливий 

збиток здоров'ю, так як машина буде незбалансована. 

• Свайний фундамент 

• Твердий грунт, ущільнений понад норму 
• Крутий укіс 

Не слід використовувати вібротрамбовки для ущільнення в'яжучих глинистих ґрунтів, гравію та 

ямкового ремонту асфальтових покриттів тощо. 

 

Конструкція 

Верхня частина включає у себе силовий агрегат, зчеплення, сполучний стрижень і ручку управління, 

паливний бак, з'єднаний з корпусом з використанням амортизаційної гуми. Нижня частина включає 
пружинний циліндр (змінна частина), плиту опори, на яку спирається корпус, підошву і гофровану 

трубку, що приховує ковзаючу частину. 
 
 

  Експлуатаційна безпека  
 

Примітки з техніки безпеки 

Рекомендації, помічені як ПРИМІТКА, УВАГА або ПОПЕРЕДЖЕННЯ необхідно дотримуватися для 

запобігання неправильного обслуговування, пошкодження обладнання або збитку здоров'ю. 

 

Примітка - вказує на важливу додаткову інформацію. 
 

УВАГА - вказує на інформацію, важливу для запобігання помилок, здатних привести до 

пошкодження машини або компонентів. 
 
 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Вказують на умови або дії, які можуть завдати шкоди здоров'ю або 

призвести до смерті! 

 
 

Експлуатаційна безпека 

Для безпечної експлуатації обладнання необхідно вивчити його склад    і пройти відповідне навчання! 

Устаткування може бути небезпечним при неправильній експлуатації або використанні ненавченим 
персоналом. Необхідно прочитати інструкцію з експлуатації, запам'ятати розташування і спосіб 

застосування всіх інструментів та елементів управління. Для отримання допуску до роботи 

недосвідчені оператори повинні бути навчені особами, знайомими з обладнанням. 
 

 Не допускається використання машиниз метою, для яких вона не призначена. 

 До роботи на машині допускається тільки належним чином навчений персонал. 

 Не слід торкатися до гарячого глушника, циліндрах двигуна або охолоджуючим пластин. В 

іншому випадку можливі опіки. 

 Не допускається використання аксесуарів або насадок, які не рекомендовані компанією 
MASALTA для вібротрамбовки. В іншому випадку можуть виникнути матеріальні збитки та / 

або шкоди здоров'ю оператора. 

 Не дозволяється залишати працюючу машину без нагляду. 
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 Не допускається експлуатація машини в приміщеннях або в замкнутих умовах, наприклад, 
глибоких траншеях, без забезпечення достатньої вентиляції. Вихлопні гази двигуна містять 

отруйний окис вуглецю, вдихання якого може привести до втрати свідомості і смерті. 

 Не допускається зміна роботи або відключення елементів управління. 

 Не дозволяється використовувати дросель для зупинки двигуна. 

 Не дозволяється експлуатація машини у вибухонебезпечних зонах. 

 Перед початком технічного обслуговування вібротрамбовки необхідно зняти або від'єднати 

свічку запалювання двигуна для запобігання випадкового запуску. 

 Перед початком роботи необхідно прочитати, зрозуміти і виконати процедури, описані в 
керівництві з експлуатації. 

 Сторонні особи повинні перебувати на безпечній відстані від вібротрамбовки. При попаданні 

сторонніх осіб в зону роботи необхідно відключити обладнання. 

 Перед початком роботи оператор повинен вивчити запобіжні заходи і техніку роботи. 

  При експлуатації машини слід носити захисний одяг. Необхідно використовувати захисні 

окуляри, пристрої захисту слуху і захисне взуття. 

  Необхідно тримати руки, ноги і вільні кінці одягу далеко від рухомих частин машини. 

  При роботі з вібротрамбовкою слід проявляти здоровий глузд і обережність. 

  В неробочому стані машина повинна розташовуватися так, щоб виключити її перекидання, 

зісковзування або падіння. 

  В неробочому стані двигун машини повинен бути вимкнений. 

  Управляти вібротрамбовкою  слід так, щоб оператор не був затиснутий між машиною і твердими 
предметами. Особлива  обережність потрібна при роботі на нерівній поверхні або ущільненні 

грубого матеріалу. При роботі в таких умовах необхідно забезпечити стійке розташування 

оператора. 

  Вибротрамбовка повинна експлуатуватися так, щоб виключити небезпеку її перекидання або 
падіння при роботі на краю розломів, ям, нахилів, траншей і платформ. 

Безпека оператора при використанні двигунів внутрішнього згоряння 

Двигуни внутрішнього згоряння представляють особливу небезпеку при їх використанні і заправці! 

Недотримання наведених нижче рекомендацій може призвести до серйозних травм або смерті. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 

 Не дозволяється курити під час експлуатації вібротрамбовки. 

 Не дозволяється курити під час заправки двигуна. 

 Не дозволяється заправляти гарячий або працюючий двигун. 

 Не дозволяється заправляти двигун поблизу відкритого вогню. 

 Не допускати розлиття палива при заправці двигуна. 

 Не дозволяється експлуатація вібротрамбовки поблизу відкритого вогню. 

 Заливати паливо слід в добре провітрюваному місці. 

 По завершенні заправки необхідно закрити кришку горловини паливного бака. 

 Перед запуском двигуна необхідно переконатися у відсутності тріщин та витоків в 
паливопроводі, кришці бензобака і бензобаку. Не допускається експлуатація машини при 

наявності витоків палива або з незатянутою кришкою бензобака або паливопроводом. 

Безпека технічного обслуговування 

Устаткування може становити небезпеку при неналежному технічному обслуговуванні! Для 

забезпечення тривалої та безпечної роботи обладнання необхідно регулярне технічне обслуговування 

та ремонт в міру необхідності. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

 Не допускається очищення або обслуговування вібротрамбовки під час її роботи. 

 Не допускається експлуатація вібротрамбовки зі знятими або непрацюючими захисними 

пристроями або огорожами. 

 Не допускається експлуатація вібротрамбовки без повітряного фільтра. 

 Під час роботи вібротрамбовки забороняється знімати паперовий елемент повітряного фільтра, 
попередній очищувач, або кришку повітряного фільтра. 

 Не допускається зміна швидкості двигуна. Двигун повинен працювати тільки зі швидкістю, 

зазначеної в розділі технічних характеристик. 

 По завершенні ремонту і технічного обслуговування необхідно встановити на місце захисні 

пристрої і огорожі. 

 Щоб попередити займання необхідно видаляти сторонні частинки з області навколо глушника. 

 Необхідно виконувати періодичне обслуговування відповідно до керівництвом по експлуатації.  

 Необхідно видаляти сторонні частинки з області навколо охолоджуючих пластин двигуна. 

 Зношені або пошкоджені компоненти замінюються деталями, сконструйованими і 
рекомендованими компанією MASALTA для обслуговування вібротрамбовки.

 
 

  Розташування табличок  
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  Попереджувальні та робочі таблички  
 

При необхідності на обладнанні MASALTA використовуються міжнародні графічні таблички. Їх опис 

представлено нижче. 

 

Табличка Значення 
 

 

 

 
 

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Чадний газ в вихлопі двигуна. Експлуатація обладнання 
дозволяється тільки в місцях з хорошою вентиляцією. 

Інформація про машину представлена в інструкції з 

експлуатації. Необхідно виключити наявність іскор, полум'я 
або палаючих об'єктів поруч з машиною. Відключити двигун 

перед заправкою. Використовувати тільки чистий, 

фільтрована неетилований бензин. 

 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

При експлуатації машини необхідно використовувати засоби 
захисту слуху та зору. 

 
 

УВАГА! 
Перед початком експлуатації машини необхідно прочитати і 
зрозуміти керівництво по експлуатації. Недотримання цієї 

вимоги може привести до травм оператора або інших осіб. 

 
 

УВАГА! 
Точка підйому. 

 

 
 

УВАГА! 
Використовувати тільки чистий фільтрований неетилований 
бензин. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Гаряча поверхня. 
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УВАГА! 
Для кращого управління, роботи і мінімальної вібрації рук 

триматися за ручку необхідно наступним чином. 

 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Можливі серйозні травми при ударі стислою пружиною або 

кришкою. При неправильному знятті кришки пружинної 

системи можливий удар пружиною. 

 
 

Гарантований рівень шумової потужності в дБ (А). 

 
 

УВАГА! 
Важіль управління дроселем: Черепаха 

= холостий хід або повільно Заєць = 

повні оберти або швидко 

 

Табличка із зазначенням номера моделі і серійного 
номера встановлюється на кожну машину. Інформацію, 

зазначену на цій табличці, слід зберегти на випадок втрати або 

пошкодження таблички. При запиті сервісної інформації 

необхідно вказати серійний номер пристрою. 

 

 

  Процедури перед запуском  
 

 Дана машина змащується за допомогою масляної ванни. 

 Необхідно перевірити рівень масла через віконце в задній частині опори. Якщо масла не видно 
через віконце, необхідно долити його. Для мастила використовується автомобільне моторне 
масло 10W-30, SE, SF або більш високої якості. Обсяг 830 см3. 

 Заповнити паливний бак звичайним бензином (неетилованим). Одночасно перевірити рівень 
масла. Підливайте масло, перш ніж його рівень значно знизиться. Низький рівень масла може 
привести до заклинювання двигуна через витрати під час роботи. Проте, рівень масла слід 
перевіряти для безперебійного запуску машини. Для мастила використовується автомобільне 

моторне масло 10W-30, SE, SF або більш високої якості. Подробиці див. На сторінці Інструкції з 
експлуатації двигуна.

 Перевірити затягування кожного болта, гайки або гвинтового з'єднання. Відкручування через 

вібрації може призвести до несподівано серйозних наслідків. Перевіряйте затяжку 

гвинтових з'єднань.

 Видалити бруд і пил. Особливо ретельно слід очистити область стартера і опори.
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  Робота  
 

Запуск бензинового двигуна 

1. Відкрити відсічний паливний клапан, перевівши ручку паливного крана у відкрите положення. 

2. Перевести перемикач включення двигуна в положення ВКЛ. 

3. Взяти ручку стартера і потягнути до невеликого опору. Потім потягнути різко і швидко. 

Повернути ручку стартера в корпус стартера, перш ніж відпустити її. 

4. Взяти ручку стартера і потягнути до невеликого опору. Потім потягнути потужно з цього 

положення. Ручку не слід відпускати в тому положенні, в яке вона витягнута. Відпускати її слід, 

повернувши близько до корпусу стартера. 

5. Якщо двигун завівся, слухаючи шум роботи, повільно повернути важіль дроселя в повністю 

відкрите положення. Прогріти двигун протягом 3-5 хвилин на низькій швидкості, звертаючи 

увагу на витік бензину або ненормальні звуки. 

6. Якщо двигун складно запустити, кілька разів смикаючи тросик стартера, необхідно вивернути 

свічку запалювання і перевірити її. Якщо свічка намокла через надмірне попадання палива або 

забруднена, замінити свічку або добре очистити її внутрішню частину. При вивернутій свічці 

потягнути ручку стартера 2-3 рази, щоб видалити надлишок бензину. 

Запуск машини 

1. Повернути важіль дроселя, щоб відкрити його. Прогріти двигун 5 хвилин на низькій швидкості. 

2. Швидко перевести важіль дроселя в повністю відкрите положення. НЕ слід повільно пересувати 

важіль дроселя, так як в цьому випадку можливе пошкодження зчеплення або пружини. 

Увага: Переконайтеся, що важіль дроселя переведений в повністю відкрите положення. Експлуатація 

вібротрамбовки на неповної швидкості може привести до пошкодження пружин зчеплення або опори . 

3. Після початку трамбування відрегулювати роботу машини відповідно до конкретного стану 

грунту, злегка пересуваючи важіль дроселя. Коли швидкість двигуна виявиться в зазначеному 

на двигуні діапазоні, можна продовжити ефективну роботу. Непотрібне збільшення швидкості 

двигуна не підвищує сили ущільнення. Навпаки, в результаті резонансу сила ущільнення 

зменшується і стає можливим пошкодження машини. 

4. У холодну погоду масло в машині стає в'язким, опір компонентів підвищується, що призводить 

до деякої нерегулярності руху машини. Рекомендується прогріти двигун, кілька разів 

пересуваючи важіль дроселя між положеннями ВКЛ і ВИКЛ, перш ніж приступати до роботи. 

5. Контактуюча з грунтом поверхня опори покрита листом термообробленого заліза для 

підвищення міцності. Однак, при ущільненні великої гальки необхідно використовувати шар 

заповнюючого грунту, щоб підошва рівномірно вдаряла по грунту. 

6. Вібротрамбовка сконструйована так, щоб рухатися вперед при роботі. Для збільшення 

швидкості руху вперед необхідно підняти машину, злегка натиснувши на ручку, щоб плоска 

поверхня підошви в задній частині контактувала з грунтом. 

7. Для припинення роботи швидко перевести важіль дроселя з повністю відкритого положення в 

положення холостого ходу. 
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Зупинка 

 

Нормальне вимкнення 

1. Перевести важіль дроселя з положення ВКЛ в положення ВИКЛ, дати двигуну попрацювати 3-5 

хвилин на малій швидкості, після того як температура знизиться, перевести вимикач в положення 

ВИКЛ. 

2. Закрити відсічний паливний клапан, перевівши важіль паливного крана в закрите положення. 

 

Екстрене вимкнення 

Швидко перевести важіль дроселя в положення холостого ходу і перевести вимикач двигуна в 
положення ВИКЛ. 

 
 

  Технічне обслуговування та зберігання  
 
Графік періодичного технічного обслуговування 

 

 Щоденно 

перед 

запуском 

Після 

перши

х 5 год 

Кожну 

неділю 

або 25 

год 

Щоміся

ця або 

100 

годин 

Кожні 3 
місяці 

або 300 

год 

Перевірка рівня палива ●     

Перевірка рівня масла ●     

Перевірка паливопроводу і патрубків 
на предмет наявності тріщин або 

витоків 

●     

Затягування кріплення 
ущільнювальної підошви 

 ● ●   

Перевірка і затягування гвинтів 

циліндра двигуна 

 ● ●   

Перевірка і затягування зовнішніх 
пристроїв 

 ● ●   

Очищення охолоджуючих пластин 

двигуна 

  ●   

Очищення і перевірка зазору свічки 
запалювання 

  ●   

Заміна свічки запалювання    ●  

очищення стартера     ● 

Заміна масла в системі трамбування *     ● 

Очищення глушника двигуна і 

вихлопного отвору 

    ● 

 

* Замінити масло в системі трамбування після перших 50 годин роботи. 

 

Примітка: У разі поганої роботи двигуна необхідно перевірити, очистити і замінити елементи 
повітряного фільтра. 

 

Очищення фільтра повітря EMR70H (6-12 місяців роботи) 

Дістати елемент з первинного фільтра у верхній частині картера і очистити його очищує маслом 

(гасом). Відкрутити болт кришки верхній частині картера і вийняти фільтруючий елемент. Змочити 
нижній елемент (сірий) 7-9 см і верхній елемент (жовтий) маслом. 
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Зберігання 

Зберігання вібротрамбовки здійснюється після установки на рівну поверхню і після того, як 

охолонуть двигун і машина. Вібротрамбовку необхідно закріпити для запобігання випадкового 
падіння. Якщо машину все-таки має бути покладено, слід затягнути кришку бензобака і масляну 

пробку двигуна, і почекати, поки двигун і машина охолонуть. Поклавши машину, слід переконатися у 

відсутності палива або масла (при наявності витоку палива злити бензобак). 

 

Довготривале зберігання 

 Злити паливо з бака, паливопроводу і карбюратора.

 Вигвинтити свічку запалювання і залити кілька крапель моторного масла в циліндр. Повернути 

колінвал двигуна 3-4 рази, щоб масло досягло всіх внутрішніх деталей.

 Зберігати машину накритою пластиковим пакетом в місці, вільної від пилу і вологи далеко від 

прямого сонячного світла.
 

  Технічні дані  
 

Модель EMR70H 

Мотор Honda GX160 

Потужність, кВт (к.с.) 4,0 (5,5) 

Робоча маса, кг (фунтів) 70 (154) 

Ударна сила, кН 14 

Хід стрибка, мм 50-80 

Місткість паливного бака, л 2,8 

Розмір підошви, мм 350x285 
 

Акустичний шум (у відповідності з 2000/14/ЕС) 

 

 EMR70H 

Виміряний рівень звукової потужності 105 дБ 

Гарантований рівень звукової потужності 107 дБ 
 

Робочі разміри (довжина х ширина х висота): 689 х 440 х 1080 мм 
 

 

Вібрація ручки (у відповідності з ISO 5394, EN 1033 и EN500-4): 7,2 м/с2 
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  Транспортування  
 

1. Вимкнути  двигун для транспортування. 

2. Для транспортування щільно затягнути кришку бензобака і закрити паливний кран для 
запобігання розлиття палива. 

3. Злити паливо при транспортуванні на великі відстані або по нерівній дорозі. 

4. Надійно закріпити машину для запобігання її руху і перекидання. 

5. Транспортування вібротрамбовки здійснюється після установки на рівну поверхню. Якщо 
машину все-таки має бути покладено, слід злити бензобак, карбюратор і щільно затягнути 

масляну кришку. 

6. Вибротрамбовка укладається в такому напрямку, щоб повітряний фільтр знаходився зверху. 

Після укладання машини необхідно переконатися у відсутності витоку палива або масла. 
7. Переконатися, що підйомний пристрій має достатню потужність для підйому машини (див. 

Вага машини в ідентифікаційній табличці). При підйомі машини слід користуватися 

центральною точкою підйому (а). 

8. Для транспортування на короткі відстані слід використовувати комплект візка (поставляється 
додатково). 

 

 

  Усунення несправностей  
 

А. Усунення несправностей вібротрамбовки 

 

СИМПТОМ МОЖЛИВА ПРОБЛЕМА СПОСІБ УСУНЕННЯ 

Двигун працює, Неправильне налаштування 

швидкості 

Встановити важіль дроселя в 
але амплітуда роботи або важеля дроселя? правильне положення. 

нерівномірна, або Надлишок  масла? Злити надлишок олії. Довести до 

правильного рівня. 
 

не відбувається удару 

 Проковзування зчеплення? Замінити або налаштувати зчеплення. 

 Несправна пружина? Замінити спіральну пружину. 

 Неправильна швидкість двигуна? Налаштувати швидкість двигуна до 
правильного значення 
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В. Усунення несправностей двигуна 

 

СИМПТОМ МОЖЛИВА ПРОБЛЕМА СПОСІБ УСУНЕННЯ 

Складно запустити 

Паливо є, але свічка не 

працює. (Потужність 
при високому 

стисканні) 

 

Замикання свічки запалювання? Перевірити систему запалювання. 

Нагар на свічці? Прочистити або замінити запалювання. 

Замикання через погану ізоляцію? Замінити ізолятори. 

Невідповідна свічка? Правильно налаштувати зазор свічки. 

Паливо є, але свічка не 

працює. (Потужність 
відсутня при високому 

стисканні) 

 

Замикання на вимикачі? Перевірити контур вимикача. Замінити 

вимикач в разі несправності. 

Несправна котушка запалювання? Замінити котушку запалювання. 

Паливо є, і свічка 

працює. (Нормальний 
стиск) 

 

Глушник забитий нагаром? Очистити або замінити глушник. 

Погана якість паливної суміші? Перевірити суміш палива з маслом. 

Погана якість палива (вода, пил)? Промити паливну систему і залити свіже 

паливо. 

Забитий повітряний фільтр? Очистити або замінити повітряний 

фільтр. 

Паливо є, і свічка 

працює. (Нормальний 
стиск) 

Несправна прокладка головки 

циліндра? 

Затягнути болти головки циліндра або 

замінити прокладку головки. 

Зношений циліндр? Замінити циліндр. 

Ослаблена свічка запалювання? Затягнути свічку запалювання 

Незадовільна  робота 

Недостатня потужність 

(стиснення нормальне, 
пропусків запалювання 

немає) 

 

Забитий повітряний фільтр? Очистити або замінити повітряний 

фільтр. 

Повітря в паливопроводе? Стравити (видалити) повітря з 

паливопроводу. 

Неправильний рівень палива в камері 

поплавця карбюратора? 

Відрегулювати поплавець карбюратора. 

Нагар в циліндрі? Очистити або замінити циліндр. 

Недостатня потужність 

(стиснення нормальне, 
пропусків запалювання 

немає) 

 

Несправна котушка запалювання? Промити паливну систему і залити свіже 

паливо. 

Часто замикає свічка запалювання? Замінити дроти запалювання, очистити 

запалювання. 

Погана якість палива (вода, пил)? Промити паливну систему і залити свіже 

паливо. 

Двигун перегрівається 

 

Погана якість паливної суміші? Перевірити суміш палива з маслом. 

Надмірний  нагар в камері згоряння? Очистити або замінити картер. 

Глушник забитий нагаром? Очистити або замінити глушник. 

Неправильне теплове значення 

свічки? 

Замінити свічку запалювання свічкою 

правильного типу. 

Коливається швидкість 

обертання 
 

Неправильно налаштований 

регулятор? 

Налаштувати регулятор. 

Несправна пружина регулятора? Очистити або замінити запалювання. 

Переривчаста подача палива? Перевірити паливопровід. 

Повітря потрапляє через 

всмоктувальну лінію? 

Перевірити всмоктувальну лінію. 

Неналежна робота 

стартера 

Пил під обертається частини? Перевірити блок стартера. 

Несправна пружина? Замінити спіральну пружину 
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  Гарантія  
 

На дану продукцію діє гарантія протягом 6 (шести) місяців з моменту покупки, яка поширюється на 

дефекти матеріалів або збірки, за таких умов. 
 

 Продукція експлуатувалася і проходила технічне обслуговування відповідно до інструкцій по 

експлуатації. 

 Продукція не отримала пошкодження в результаті випадковості, неправильного використання або 
недбалого поводження. 

 Технічне обслуговування або ремонт здійснювалися тільки кваліфіковані спеціалісти.
 

Власник несе витрати з транспортування до авторизованої ремонтної організації та від неї, при цьому 

ризики, пов'язані з пристроєм під час його транспортування також несе власник. 

 

Гарантія не поширюється на ударні ушкодження. Гарантія не поширюється на елементи 

зчеплення. 

На двигуни поширюється гарантія їх виробників. 
 
 

  Документація технічного обслуговування  
 

ПЛАН РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ ТА ПОТОЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
Вибротрамбовка виготовлена з особливою ретельністю для тривалої експлуатації на протязі багатьох 

років. Регламентні роботи та поточне обслуговування вкрай важливі для тривалої і безперебійної 

роботи вібротрамбовки. При уважному ознайомленні з цією настановою стає зрозуміло, що деякі 
регламентні роботи можна виконувати самостійно. Однак при необхідності заміни деталей або 

основного обслуговування слід звертатися до дилера. Для зручності ми залишили це місце для запису 

необхідних даних про вашу вібротрамбовки. 

 

Номер рахунку:  Тип машини:  

Дата покупки:  Назва дилера:  

Серійний номер:  Телефон дилера:  

 

Виористані запчасти Журнал техобслуговування 

№ деталі Опис К-сть Ціна Дата Дата Операція 
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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЄС 

 

MASALTA ENGINEERING CO., LTD 

Вейсі Роуд, Баохе Індастріал Естейт, Хефей 230051, Китай 

 

правжнім підтверджує, що конструкція зазначеного нижче обладнання: 
 

1. Категорія: Вібротрамбовка 

 

2. Тип: EMR70H 

 

Пройшла звукові випробування відповідно до Директиви 2000/14/ЕС: 

 

Процедура оцінки 

відповідності  

Назва та адреса 

уповноваженого 

органу 

Виміряний рівень 

звукової потужності 

Гарантований 

рівень звукової 

потужності 

Додаток VI AV TECHNOLOGY 
АВТЕХ Хаус, Аркл 
Авеню, Стенлі Грін 
Трейдинг Естейт 
Хендфорс, Чешир, 
SK9 3RW, 

Об'єднане 

Королівство 

EMR70H 

з бензиновим 

двигуном 

 105 дБ 

EMR70H 

з бензиновим 

двигуном106 

дБ 

 

Проводиться відповідно до таких стандартів: 

 

2005/88/EC 

2006/42/EC 

2004/108/EC/EN55012:2007 

EN500-1 

EN500-4 

 

15.02.10 

Дата 
 
 

 
Герман Джозеф Ленсінг 
Менеджер з науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи 
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