
Vibrační desky s pohybem vpřed a vzad
LG140/160/200

Obsluha a údržba
ILG140CZ4, Červen 2002

Vyhrazujeme si právo na změny ve specifi kaci bez předchozího oznámení. 
Vytištěno ve Švédsku.

  Tyto pokyny se vztahují na výrobky s uvedeným a vyšším 
  informačním číslem PIN (dodacím číslem S/N):
  LG140 PIN (S/N) *31400001* Honda/Hatz
  LG160 PIN (S/N) *31600001* Honda/Hatz
  LG200 PIN (S/N) *32000001* Honda
  LG200 PIN (S/N) *32001123* Hatz

Motor:
Honda GX160
Honda GX200

Dieselový motor:
Hatz 1B20

Kompaktní vibracní desky s pohybem vpred a vzad Dynapac LG140/160/200 se vyznacují skvelým 
zhutnovacím výkonem. Rychlost a hloubka hutnení jsou regulovány plynule pomocí hydraulického 

rídícího servomotoru excentru. Deska se pohybuje souvisle a je velice snadno ovladatelná. 

Vhodné pro hutnení v bezprostrední blízkosti pilotu a betonových základu. Rovnež pro vyplnování 
podlah a základu a také pro zhutnování výkopu s potrubím. Zařízení LG160 je ideální pro zhutňování 

dlážděných ploch a zacelování otvorů. Zařízení LG200 je ideální deska pro zhutňování písku a 
štěrku ve výkopech s kabeláží nebo potrubím, pro stavbu základů, opravu silnic, atd.

Držadlo je vybavené speciálními tlumici, které zachytávají vibrace. Ochranný rám s jedním záves-
ným okem chrání všechny citlivé cásti zarízení. Podobne jako všechna zarízení vybavená spalo-

vacím motorem jsou desky LG urceny pro používání v dobre vetraných prostorech.
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VAROVÁNÍ označuje nebezpečí nebo rizikovou 
činnost, která by při nedbalosti mohla způsobit 
vážné nebo smrtelné zranění.

UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečí nebo rizikovou 
činnost, která by při nedbalosti mohla způsobit 
poškození stroje nebo jiné hmotné škody.

Před zahájením jakékoli údržbářské práce si 
pročtěte celý návod.

Pokud je motor spuštěn uvnitř, zajistěte dobrou 
ventilaci (vyčerpávání vzduchu).

Součástí tohoto návodu jsou bezpečnostní 
pokyny, které si musí obsluhující pracovník 
prostudovat. Vždy dodržujte bezpečnostní 
předpisy a návod si dobře uložte pro budoucí 
potřebu.
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Při dodávce a uvedení zařízení do provozu 
vyplňte všechny tyto údaje

 .......................................   .......................................
  Typ motoru  Číslo motoru

OBECNÉ INFORMACE

Pro nezávadnou funkci zařízení je důležitá správně 
prováděná údržba. Zařízení by mělo být udržováno v 
čistotě tak, aby bylo možné včas odhalit prosakování, 
uvolněné šrouby a spoje.

Zvykněte si prohlížet zařízení každý den před jeho 
spuštěním, přitom zkontrolujte, zda nedochází k prosa-
kování nebo zda zařízení nemá jiné závady.

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!
Zabraňte znečišťování životního prostředí olejem, 
palivem a jinými nebezpečnými látkami. Vždy řádně 
zlikvidujte použité fi ltry, vypuštěný olej a veškeré 
zbývající palivo.

V návodu jsou obsaženy pokyny pro opakované činnosti, 
které má běžně provádět obsluhující pracovník.

Podrobnější pokyny týkající se motoru, najdete je v 
návodu výrobce motoru.

L000500A

DESKA
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Bezpečnostní zařízení

Dlouhé vystavení hluku bez chráničů 
uší může způsobit trvalé poškození 
sluchu.

Dlouhé vystavení vibracím může 
poškodit ruce, prsty a zápěstí. 
Zařízení nepoužívejte, pokud 
pociťujete nevolnost, křeče nebo 
bolest. Před opětovným zahájením 
práce se zařízením se poraďte s 
lékařem.

Vždy používejte schválené bezpečnostní 
zařízení. Obsluhující pracovník a osoby v 
nejbližším okolí pracovní oblasti musí nosit: 
• ochrannou přílbu
• ochranné brýle
• ochranu sluchu
• ochranu proti prachu v prašném prostředí
• oblečení v signálních barvách
• ochranné rukavice
• ochrannou obuv
Nenoste volné oblečení, které by se mohlo 
zachytit do zařízení. Pokud máte dlouhé vlasy, 
noste síťku. Vibrace zařízení drženého v ruce 
přecházejí přes držadlo do rukou. Zařízení Dy-
napac jsou vybavena držadly, která zmírňují 
vibrace. Může dojít k překročení mezních hod-
not vibrace rukou a paží. Závisí to na činnosti, 
postupu a době vystavení vibracím. Přijměte 
vhodná opatření podle těchto pokynů, tzn. 
noste ochranné rukavice a neupravujte ma-
teriál, který již byl pěchován. Dávejte pozor 
na zvukové signály jiných zařízení v pracovní 
oblasti.

Pracovní oblast
Zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých 
materiálů nebo ve výbušném prostředí. Z 
výfuku mohou unikat jiskry, které by mohly 
zapálit hořlavý materiál. Pokud si uděláte 
přestávku v práci nebo jste práci se strojem 
ukončili, neparkujte se zařízením v blízkosti 
hořlavých materiálů nebo přímo na nich. 
Výfuk může být po práci velmi horký a může 
způsobit vzplanutí určitých materiálů. Zkontro-
lujte, zda při používání zařízení nejsou v pra-
covní oblasti žádní další pracovníci. Udržujte 
pracoviště čisté a odstraňujte cizí předměty. 
Zařízení uložte na bezpečném místě nejlépe 
v zamčené bedně, aby se k němu nemohly 
dostat nepovolané osoby.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (PRO VŠECHNA MALÁ ZAŘÍZENÍ ŘADY LIGHT)

Symboly
Výstražná označení VAROVÁNÍ a 
UPOZORNĚNÍ použitá v bezpečnostních 
pokynech mají tento význam:

VAROVÁNÍ: Označuje nebezpečí 
nebo rizikovou činnost, která by při 
nedbalosti mohla způsobit vážné 
nebo smrtelné zranění.

UPOZORNĚNÍ: Označuje nebezpečí 
nebo rizikovou činnost, která by při 
nedodržení mohla způsobit poškození 
stroje nebo hmotné škody.

Důležité bezpečnostní předpisy

Zařízení nesmíte upravovat bez 
předchozího souhlasu výrobce. 
Používejte pouze originální díly. 
Používejte pouze díly doporučené 
společností Dynapac. Pokud pro-
vedete úpravy, které nebyly schvá-
leny společností Dynapac, můžete 
způsobit vážné zranění sobě nebo 
jiným pracovníkům.

• Tato doporučení vycházejí z mezinárod-
ních bezpečnostních norem. Musíte ovšem 
rovněž dodržovat všechny platné místní 
předpisy. Před zahájením prací se zařízením 
si pozorně přečtěte veškeré pokyny. Pokyny 
si uložte na bezpečné místo.

• Štítky a nálepky s důležitými informacemi se 
dodávají se zařízením. Zkontrolujte, zda jsou 
vždy čitelné. Čísla pro objednávání nových 
nálepek najdete v seznamu náhradních dílů.

• Zařízení a jeho příslušenství je nutné 
používat pouze k účelům uvedeným v 
příslušných návodech.

• Z bezpečnostních důvodů se zařízení nesmí 
žádným způsobem upravovat. 

• Poškozené díly okamžitě vyměňte.
 Všechny opotřebené díly včas vyměňujte.

Buďte opatrní
Dávejte vždy pozor na činnost, kterou 
provádíte, a řiďte se svým zdravým rozumem. 
Nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nebo 
pod vlivem léků, alkoholu či jiných látek, které 
mohou ovlivňovat vidění, rychlost reakce nebo 
úsudek.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (PRO VŠECHNA MALÁ ZAŘÍZENÍ ŘADY LIGHT)

Plnění palivem (benzín/nafta)

Benzín má velmi nízký bod vzplanutí 
a může být v určitých situacích 
výbušný. Nekuřte. Zkontrolujte, zda 
je v pracovním prostoru dostatečné 
větrání.

Při práci s palivem buďte v bezpečné vzdále-
nosti od všech horkých předmětů či předmětů, 
které mohou vytvářet jiskry. Před plněním 
nádrže počkejte, dokud nádrž nevychladne. 
Nádrž naplňujte ve vzdálenosti nejméně 3 
m od místa, kde chcete stroj používat. Dejte 
pozor, aby benzín, nafta nebo olej nevyté-
kaly na zem. Při práci s benzínem, naftou 
nebo olejem si chraňte ruce. Pomalu otvírejte 
uzávěr nádrže, abyste uvolnili případný 
přetlak, který by mohl být v nádrži. Nádrž 
nepřeplňujte. Pravidelně kontrolujte zařízení, 
zda z něho neuniká palivo.

Nepoužívejte zařízení, z něhož prosakuje 
palivo.

Spouštění zařízení

Před spuštěním si přečtěte návod a 
seznamte se s zařízením. Zkontro-
lujte, zda:

• je celé držadlo očištěné od tuku, oleje a 
nečistot;

• nemá zařízení nějakou viditelnou vadu;
• jsou všechny bezpečnostní prvky bezpečně 

upevněny na svých místech;
• jsou všechny ovládací páky vypnuté (v po-

loze „neutrál”).

Spusťte zařízení podle návodu k obsluze.

Obsluha

Nepřibližujte se k zařízení nohama.

Se zařízením nepracujte ve špatně 
větraných prostorech. Mohlo by 
dojít k otravě kysličníkem uhel-
natým.

Zařízení používejte pouze k určenému 
účelu. Přesvědčte se, že víte, jak zařízení při 
nebezpečné situaci rychle zastavit.

Při práci na svazích věnujte 
zvýšenou pozornost ovládání stroje. 
Se zařízením jezděte po svazích 
vždy přímo vzhůru nebo dolů. 
Nepřekračujte maximální stoupa-
vost uvedenou v návodu. Při práci 
na svahu nebo v příkopu udržujte 
bezpečnou vzdálenost od zařízení. 

Nedotýkejte se motoru, výfuku nebo excent-
rického prvku zařízení. Při provozu se silně 
zahřívají a mohou způsobit popáleniny. Při 
provozu se nedotýkejte klínových řemenů 
nebo otáčejících se dílů.  

Parkování
Zařízení zaparkujte na co nejrovnějším a 
nejpevnějším podkladu. 

Před opuštěním stroje:
• použijte parkovací brzdu;
• vypněte motor a vytáhněte klíček zapa-

lování.

Nakládání a vykládání

Pokud se zařízení zvedá pomocí 
jeřábu, nezůstávejte nikdy pod 
ním nebo v jeho těsné blízkosti. 
Používejte pouze označené body 
pro zvedání. Vždy zkontrolujte, 
že všechna zvedací zařízení jsou 
určena pro příslušnou váhu stroje. 

Údržba
Údržbu smějí provádět pouze kvalifi kovaní 
pracovníci. Osoby bez příslušné kvalifi kace 
nesmějí do zařízení zasahovat. Údržbářské 
práce neprovádějte v případě, že se zařízení 
pohybuje a motor je v chodu.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (PRO VŠECHNA MALÁ ZAŘÍZENÍ ŘADY LIGHT)

Práce s hydraulickým systémem
Důležitá je pravidelná údržba hydraulického 
systému. Nepatrné poškození nebo prasklá 
hadice či spojka může mít vážné následky. 
Hydraulické hadice se vyrábějí z pryže a 
mohou se věkem opotřebovat a prasknout. 
Pokud si nejste jisti, zda je hadice opotřebená, 
vyměňte ji v každém případě za novou ori-
ginální hadici společnosti Dynapac.

Práce s baterií
Baterie obsahuje jedovatou a leptavou kyse-
linu sírovou. Noste ochranné brýle a zabraňte 
styku kyseliny s pokožkou, oblečením nebo 
zařízením. Pokud se postříkáte kyselinou 
sírovou, opláchněte pokožku vodou. Pokud 
se vám kyselina dostane do očí, oplachujte 
je vodou nejméně 15 minut a okamžitě vyhle-
dejte lékařskou pomoc. Plyn, který vychází z 
baterie, je výbušný. Při opravě nebo výměně 
baterie dávejte vždy pozor na to, aby nedošlo 
ke zkratování pólů. 

Oprava
Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení. 
Odborné práce musejí provádět školení pra-
covníci, obraťte se prosím na nejbližší autori-
zovanou opravářskou dílnu.

Hašení požáru
Pokud zařízení hoří uvnitř nebo zvnějšku, je 
nejlepší používat hasicí přístroj třídy ABE.
Vhodný je ovšem také hasicí přístroj třídy BE 
s kysličníkem uhličitým.
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BEZPEČNOST PŘI POJÍŽDĚNÍ

Svahy

Pojíždění po svazích
L000505A

L000504A

Úhel naklonění na bočních svazích

Při pojíždění blízko okraje musí být nejméně dvě třetiny 
desky na pevném podkladě.

Pokud se stroj překlápí, vypněte motor dříve, 
než se pokusíte zařízení nadzvednout.

Zkontrolujte, zda je pracovní strana bezpečná. Vlhká a 
kyprá půda snižuje ovladatelnost, zvláště na svazích. 
Při práci na svazích a v nerovném terénu buďte vždy 
zvlášť opatrní.

Kde je to možné, vyhněte se pojíždění napříč 
svahem. Místo toho se pohybujte nahoru a 
dolů po svahu.

Nikdy nepracujte na svazích, které přesahují možnosti 
zařízení. Maximální stoupání pro zařízení v chodu je 
20° (podle stavu půdy).

Úhel naklonění se měří při zastaveném zařízení na 
tvrdém, rovném povrchu. Vibrace jsou vypnuté a 
všechny nádrže plné. Nezapomeňte, že kyprá půda, 
zapnutí vibrací a rychlosti pojíždění může způsobit 
převrhnutí zařízení, a to dokonce i na menším svahu, 
než jaký je zde uveden.

Nikdy nenechávejte zařízení s běžícím moto-
rem bez dozoru.

Pojíždění blízko okraje

nejméně 
2/3

Umístění zařízení při práci u okraje
L000503A

max. 20°
nebo 36 %

max. 20°
nebo 36 %
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L000278A

37 1 2 5 46

VÝSTRAŽNÉ NÁLEPKY, UMÍSTĚNÍ A POPIS
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Obsluhující pracovník si 
před použitím zařízení musí 
prostudovat příručku o 
bezpečnosti práce, pokyny 
pro obsluhu a údržbu.

Varování, nebezpečí vtažení 
rukou a paží. Nikdy ne-
sahejte do nebezpečné 
oblasti.

Varování – horký povrch v 
části pro motor.
Nedotýkat se.

1.

2.

3.

7.

Používat 
ochranu 
sluchu

Bod pro 
zvedání

109

6.

Zaručená 
hladina hluku

Benzín
(Honda)

Motorová 
nafta
(Hatz)

VÝSTRAŽNÉ NÁLEPKY, UMÍSTĚNÍ A POPIS

5.

4.

4.
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MOTOROVÝ Používejte olej  SAE 15W / 40:
OLEJ  Honda GX160 0,6 lit.
  Honda GX200 0,6 lit.
  Hatz 1B20 0,9 lit.
  

OLEJ PRO MAZÁNÍ  
PĚCHOVACÍHO VÁLCE LG140 1,0 lit. Shell TX32
  LG160 1,0 lit. Shell TX32
  LG200 1,0 lit. Shell TX32

PALIVO Honda
  Používejte běžný kvalitní benzín (bezolovnatý)
  Objem:  3,6 lit.

PALIVO Hatz
  Používejte motorovou naftu podle normy EN 590 nebo DIN 51601
  Objem:  3,6 lit.

Před doplňováním paliva do nádrže zastavte 
motor. Nikdy nedoplňujte palivo v blízkosti 
otevřeného ohně nebo jisker, mohlo by dojít 
k požáru. Nekuřte. Používejte čisté palivo a 
čisté plnicí zařízení. Dejte pozor, abyste palivo 
nerozlili.

PALIVO A MAZIVA

Náhradní díly s výrobními čísly
  
  Honda GX160 Honda GX200 Hatz 1B20
Vložka čističe vzduchu motoru 23 93 23 23 93 23 93 70 13
Olejový fi ltr motoru    -   - 93 70 01
Palivový fi ltr motoru    -   - 93 69 64

Klínový řemen LG140 28 12 53   -   -
 LG160 28 12 53   -   -
 LG200   - 28 13 45 28 12 49
Příslušenství
Polyuretanová deska 
– kompl  LG160 P/N 280894 LG200 P/N 280895
Sada pro kostkovou dlažbu  LG140/160/200 P/N 281886
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TECHNICKÉ ÚDAJE

  LG140 LG140 LG160 LG160
  Honda Hatz Honda Hatz

Hmotnost

Čistá hmotnost, kg 152 164 156 169
Provozní hmotnost, kg 154 166 158 171

Údaje o pěchování

Vibrační frekvence, Hz 65 65 82 82
Odstředivá síla, kN 22 22 35 35
Rozsah, mm  2,0 2,0 1,7 1,7

Provozní údaje

Rychlost pojíždění, m/min 0-25 0-25 0-25 0-25
Max. sklon, ° 20 20 20 20

Objem

Palivová nádrž, l 3,6 3,6 3,6 3,6
Kliková skříň, l 
 SAE 15W/40 0,6 0,9 0,6 0,9
Hydraulická kapalina, l
 Shell TX32 1,0 1,0 1,0 1,0
Excentr, l
 SAE 10W/30 0,4 0,5 0,4 0,5

Motor

Typ  Honda Hatz Honda Hatz
  GX160 1B20 GX160 1B20
  Spouštění  Spouštění Spouštění Spouštění
  tahem tahem tahem tahem
Výkon, kW 4,1 (5.5) 2,8 (3.8) 4,1 (5.5) 2,8 (3.8)
Rychlost motoru, ot./min 3600 2600 3600 2600

Hluk a vibrace

Uvedená hladina hluku a hladina vibrací je stanovena podle provozního cyklu popsaného směrnicí 
EU číslo 2000/14/ES.

Zaručená hladina hluku
L

wA
 dB (A) 110 104 107 104 

Hladina hluku, který dosahuje k uchu obsluhujícího pracovníka (ISO 6396) 
L

pA
 dB (A) 90 90 92 90

Vibrace rukou a paží (ISO 5349-1)
a

hv 
m/s2  0,6 1,9 1,4 3,1

Během provozu mohou být na základě skutečných podmínek tyto hodnoty odlišné. 
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  LG200 LG200 LG200
  Honda Hatz Hatz El.

Hmotnost

Čistá hmotnost, kg 220 231 248
Provozní hmotnost, kg 222 233 250

Údaje o pěchování

Vibrační frekvence, Hz 65 65 65
Odstředivá síla, kN 36 36 36
Rozsah, mm  1,9 1,9 1,9

Provozní údaje

Rychlost pojíždění, m/min 0-25 0-25 0-25
Max. sklon, ° 20 20 20

Objem

Palivová nádrž, l 3,6 3,6 3,6
Kliková skříň, l 
 SAE 15W/40 0,6 0,9 0,9
Hydraulická kapalina, l
 Shell TX32 1,0 1,0 1,0
Excentr, l.
 SAE 10W/30 0,4 0,5 0,5

Motor

Typ  Honda Hatz Hatz
  GX200 1B20 1B20
  Spouštění Spouštění elektrický 
  tahem tahem startér
Výkon, kW 4,8 (6.4) 3,1 (4.2) 3,1 (4.2)
Rychlost motoru, ot./min 3600 3000 3000

Hluk a vibrace

Uvedená hladina hluku a hladina vibrací je stanovena podle provozního cyklu popsaného směrnicí 
EU číslo 2000/14/ES.

Zaručená hladina hluku
L

wA
 dB (A) 105 106 106 

Hladina hluku, který dosahuje k uchu obsluhujícího pracovníka (ISO 6396) 
L

pA
 dB (A) 90 90 90 

Vibrace rukou a paží (ISO 5349-1)
a

hv 
m/s2  0,6 0,8 0,8

Během provozu mohou být na základě skutečných podmínek tyto hodnoty odlišné. 

TECHNICKÉ ÚDAJE
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B

E

F

D C

A

G

PLOCHA

STYKU

L000501A L000502A

TECHNICKÉ ÚDAJE – ROZMĚRY

   LG140 LG160 LG200

A mm 1265   1265  1315 
B mm 330 *)  450  500 
C mm 1115  1115  1065 
D mm 1000  1000  1000 
E mm 800  800  780 
F mm 765  765  800 
G mm 650  650  700 

Plocha styku, 
m2   0,09834  0,1341  0,1735

Příslušenství Sada pro kostkovou   Sada pro kostkovou Sada pro kostkovou  
   dlažbu dlažbu dlažbu
   -  Polyuretanová deska  Polyuretanová deska

*)Celková šířka LG140 = 385 mm
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1. Naplňte palivovou nádrž. 
Objem palivové nádrže je 3,6 l

2.  Zkontrolujte stav oleje v klikové skríni motoru. 
Objem: 0,6 l

Před spuštěním

Spouštění motoru

4. Pridejte plný plyn. Presunte ventil sytice do zavrené 
polohy. Sytic nepoužívejte, pokud je motor teplý 
nebo pri vysoké teplote vzduchu.

5. Otocte tlacítko startéru do polohy I.

Min.
Max.

OK

3. Otevrete palivový ventil a pridejte plný plyn.

21

3

5

4

L000509A

L000512A

L000064A

L000039A L000077A

OBSLUHA – HONDA GX160/GX200
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Vypnutí motoru

3. Zavřete palivový kohout.

2. Otocte tlacítko startéru do polohy O.

6. Vysunte držadlo do polohy s nejsilnejším odpo-
rem, vratte jej do puvodní polohy a potom jej rychle 
vysunte. Behem zahrívání motoru postupne presu-
nujte ventil sytice do polohy otevreno.   
    

7. Po spuštení motoru nastavte pácku rychlosti na 
pomalé otácky a nechte motor nekolik minut zahrát 
bez záteže.

1. Posuňte plynový pedál do režimu chodu naprázdno. 
Nechte motor několik minut běžet naprázdno, aby 
se ochladil.

3

2

1

6

7

L000513A

L000510A

L000065A

L000041A

OBSLUHA – HONDA GX160/GX200
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1. Naplňte palivovou nádrž. 
Objem palivové nádrže je 3,6 l

2.  Zkontrolujte stav oleje v klikové skríni motoru. 
 Objem: 1,0 l

Před spuštěním

Spouštění motoru

Rucní startér

4. Vytahujte šnuru startéru za rukojet, dokud neucítíte 
 slabý odpor. Nechte šnuru navinout; tímto zpuso-

bem lze pro nastartování motoru použít celou délku 
šnury.

5. Uchopte rukojet obema rukama.

6. Začněte rázně a stále rychleji tahat za šňůru startéru 
(za šňůru neškubejte), dokud motor nenastartuje.

Jestliže po nekolika pokusech o nastartování 
zacne z výfuku vycházet bílý kour, posunte 
pácku plynu do polohy stop a pomalu 5krát 
vytáhnete startovací šnuru. Zopakujte postup 
startování.

3. Podle potreby nastavte pácku rychlosti do polohy 
1/2 START nebo START. Pri spuštení na nižších 
otáckách vzniká méne výfukových plynu.

Elektrický startér

4. Zasuňte klíček startéru a otočte jej do polohy I. Roz-
svítí se kontrolky nabíjení a tlaku oleje.

5. Otočte klíček startéru přes polohu II do polohy III. 
Jakmile motor nastartuje, klíček uvolněte.

Klícek zapalování musí zustat v poloze II, aby 
se baterie nabíjela.

4I

II

O

5
III

4

5

6

Min.
Max.

OK

21

L000514A L000077A

3

L000509A

L000452A

L000457A

OBSLUHA – HATZ 1B20
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1. Posuňte plynový pedál do režimu chodu naprázdno. 
Nechte motor několik minut běžet naprázdno, aby 
se ochladil.

Zastavení motoru

Elektrický startér

3. Otočte klíček startéru do polohy O a vyjměte jej. 
Všechny indikátory musí zhasnout.

Pokud neotočíte klíček zapalování do polohy O, 
zařízení se bude vybíjet.

Před opuštěním zařízení vždy vyjměte klíček 
a uložte jej na bezpečné místo. Zabráníte 
tak neoprávněným osobám ve spuštění a 
používání zařízení.

O
3

2

2. Stisknutím vypínače vypněte motor.

1

L000510A

L000510A

L000515A

OBSLUHA – HATZ 1B20
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1. Přidejte plný plyn.

Behem zhutnování musí motor neustále bežet 
na plný plyn.

Obsluha

Smer pohybu zarízení a rychlost lze zcela ovládat 
páckou hydrauliky.

1. Vpred 
(presunujte pácku hydrauliky pomalými pohyby 
vpred).

2. Vzad 
(presunujte pácku hydrauliky pomalými pohyby 
vzad).

3. Zastavení 
(presunte pácku hydrauliky pomalými pohyby do 
protismeru, dokud se zarízení nezastaví).

1

2

3

1

L000509A

L000511A

OBSLUHA  – VŠECHNY TYPY MOTORU
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ZVEDÁNÍ, PŘEPRAVA A VLEČENÍ

zařízením nebo pod ním nestůjte. 

Zarízení zvedejte pouze za zvedací oko na 
rámu (1).

Kapacita veškerých zvedacích zarízení musí 
splnovat všechny vyhlášky. Pred zvednutím 
zkontrolujte, zda jsou tlumice (2) a ochranný 
rám rádne pripevnené a nepoškozené.

Zvedání a vlečení

1

2

Během přepravy musí být zařízení vždy 
dobře upevněno. Umístěte upevňovací 
popruh ve tvaru U kolem spodní desky a 
zajistěte přední a zadní část. 

Přeprava

Zařízení je připraveno pro přepravu.
1. Upevňovací popruh

1

L000290A

L000291A



20 LG140/160/200  ILG140CZ4

Po každých 10 hodinách provozu (denně)

Honda GX160, GX200 – Hatz 1B20
1. Palivová nádrž
2. Čistič paliva
3. Vzduchový fi ltr
4. Motorový olej
5. Olejový fi ltr motoru
6. Měrka oleje
7. Vypouštěcí zátka oleje
8. Chladící soustava motoru

1.Palivová nádrž
3.Vzduchový fi ltr
7.Vypouštěcí zátka oleje
9.Excentr, kontrolní/vypouštěcí zátka   
10. Zásobník hydraulické kapaliny
11. Klínový řemen

Honda GX160, GX200 – Motor Hatz 1B20 – Dieselový motor

L000292A

3 1

9
7

1

3

4, 6

2

8

1

3

4, 6

8

5
L000252AL000253A

10

11

ÚDRŽBA – INTERVALY PRO ÚDRŽBU

Položka  Údržba viz strana Poznámky
na obr. 
 
 1 Zkontrolujte a doplnte palivo. 
 4 Zkontrolujte a doplnte mazivo. 22  
  Zkontrolujte, zda nedochází k unikání oleje. 
  Zkontrolujte a utáhnete soucásti motoru. 22
 3 Vycistete nebo vymente vložky 
  cistice vzduchu. 
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Po každých 1000 hodinách provozu 

Po každých 500 hodinách provozu 

Po každých 100 hodinách provozu

Měsíčně

Po prvních 20 hodinách provozu

ÚDRŽBA – INTERVALY PRO ÚDRŽBU

 Položka  Údržba viz strana Poznámky
na obr. 
 
  Vyměňte mazivo. 23
 5 Vyčistěte nebo vyměňte olejový fi ltr.  Viz návod výrobce motoru
 3 Vyčistěte nebo vyměňte vložky čističe vzduchu  Viz návod výrobce motoru
  Zkontrolujte a nastavte vůli ventilů motoru.  Viz návod výrobce motoru

 Položka  Údržba viz strana Poznámky
na obr. 
 
  Vyčistěte sací a výfukový ventil.  Viz návod výrobce motoru
  Vyměňte pístní kroužky.  Viz návod výrobce motoru

Položka  Údržba viz strana Poznámky
na obr. 
 
 7 Vyměňte mazivo. 23
 9 Vyměňte olej excentru. 25
 10 Vyměňte hydraulickou kapalinu 25
 5 Vyčistěte nebo vyměňte olejový   Viz návod výrobce motoru
 3 Vyčistěte nebo vyměňte vložky čističe vzduchu  Viz návod výrobce motoru
  Zkontrolujte čerpadlo vstřikování paliva   Viz návod výrobce motoru
  Zkontrolujte trysku vstřikování paliva  Viz návod výrobce motoru 
  Nastavte vůli hlav sacího a výfukového ventilu.  Viz návod výrobce motoru

 Položka  Údržba viz strana Poznámky
na obr. 
 
 7 Vyměňte mazivo. 23 
 3 Vyčistěte nebo vyměňte vložky čističe vzduchu  Viz návod výrobce motoru

 Položka  Údržba viz strana Poznámky
na obr. 
 
 10 Zkontrolujte stav hydraulického 
  oleje v zásobníku. 23
 11 Zkontrolujte klínový řemen. 23
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2. Kontrola čističe vzduchu

3. Zkontrolujte akumulátor (elektrický startér Hatz).

Doporučujeme, abyste si přečetli podrobný návod k 
použití motoru dodávaný se zařízením.

1

2

4. Zkontrolujte a v případě potřeby utáhněte šrouby a  
 matice.

 1. Měrka hladiny oleje
 2. Čistič vzduchu

5. Udržujte zařízení v čistotě.

L000028A

L000252A

L000508A

1. Kontrola hladiny oleje v klikové skříni motoru

1

 1. Měrka hladiny oleje
 2. Čistič vzduchu

L000253A

2

ÚDRŽBA – PO KAŽDÝCH 10 HODINÁCH PROVOZU NEBO DENNE
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1. Vymente olej (první výmena po 20 hodinách spo-
lecne s fi ltrem motoru).

2. Promažte prvky ovládání.

 1. Měrka hladiny oleje
 2. Čistič paliva
 3. Olejový fi ltr
 4. Vypouštěcí zátka/hadice oleje

1. Zkontrolujte stav hydraulické kapaliny v zásobníku.
 Zkontrolujte stav motorového oleje na měrce 

2. Zkontrolujte klínový remen.

 1. Měrka hladiny oleje
 4. Vypouštěcí zátka oleje

Měrka

L000517A

L000297A

L000516A

1

4

3

2

1

L000253A
4

ÚDRŽBA – MĚSÍČNĚ

ÚDRŽBA – PO KAŽDÝCH 100 HODINÁCH PROVOZU



24 LG140/160/200  ILG140CZ4

1. Vymente palivový fi ltr. (Viz návod na motor.)

2. Vymente olej. (Viz návod na motor.)

3. Vymente olejový fi ltr. (Viz návod na motor.)

4. Vymente vložku cistice vzduchu. (Viz návod na motor.)

L000253A

L000252A

ÚDRŽBA – PO KAŽDÝCH 500 HODINÁCH PROVOZU
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Doporucený olej: SAE 10W/30

LG140 0,4 lit.
LG160 0,4 lit.
LG200 0,5 lit.

1.  Nakloňte zařízení a nechte vytéct olej z excentru.

2.  Ocistete stycné tesnící plochy.

3. Naplnte olejem.

4. Utáhnete zátku oleje.

 1. Zátka otvoru hladiny oleje

Výměna oleje excentru

Výmena oleje v hydraulickém 

Doporucený olej:

LG140 1,0 lit.  Shell TX32
LG160 1,0 lit.  Shell TX32
LG200 1,0 lit.  Shell TX32

Mazání prvků ovládání a kabelů 1. Odstraňte staré mazivo.

2. Promažte všechny části. Naneste dostatečné   
 množství nového maziva.

Doporučené mazivo: Shell Alvania EP2.

L000518A
1

L000401A

L000402A

L000517A

ÚDRŽBA – PO KAŽDÝCH 500 HODINÁCH PROVOZU 
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Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden
Phone: +46 455 30 60 00

Fax: +46 455 30 60 30
www.dynapac.com 


