
MANUAL DE UTILIZARE 
PENTRU VIBRATOARELE DE BETON seria “FX” 

  
PUNEREA IN FUNCTIUNE A VIBRATORULUI  

Inainte de utilizare, trebuie sa respectati urmatoarele reguli : 
- Verificati daca motorul, cablul de alimentare si intrerupatorul sunt in bune conditii, 
- Verificati daca tensiunea de alimentare corespunde 220 V/50 Hz, 
- Verificati daca cablul de impamantare este corect conectat, 
- Fixati lancea vibratoare in motor cu ajutorul piulitei de fixare, 
- Conectati stecherul motorului la reteaua electrica.  
Atentie :  Nu utilizati vibratorul intr-un mediu umed. 
 

PORNIREA MOTORULUI 
Dupa urmarea instructiunilor anterioare puteti porni motorul prin cuplarea intrerupatorul 
pe pozitia 1.  
Motorul va incepe sa se roteasca. In acest moment puteti  introduce lancea vibratorul in 
beton. 
 

OPRIREA VIBRATORULUI 
Puneti intrerupatorul in pozitia 0. 
Se recomanda ca oprirea unitatii motorului sa se efectueze dupa retragerea vibratorului 
din suprafata betonata. 
 

OPRIREA DE URGENTA 
In cazul in care ati observati ceva neobisnuit in timpul utilizarii, deconectati imediat 
motorul. 
 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 
Nu utilizati vibratotul intr-un mediu umed. 
Nu lasati vibratorul sa mearga daca nu se mai afla in beton. 
Nu utilizati vibratorul intr-un mediu cu substante inflamabile. 
 

INTRETINEREA MOTORULUI SI A LANCEI VIBRATOARE 
Verificati daca cablul de alimentare, intrerupatorul si reteaua de conectare sunt in bune 
conditii. In cazul in care sunt avariate inlocuiti-le. 
Dupa utilizare vibratorul trebuie curatat de beton. 
Verificati daca furtunul flexibil se afla in bune conditii. In cazul in care acesta este avariat 
inlocuiti-l. 
 

NIVELUL DE ZGOMOT   - 72 Db / A 
Folositi casti antifonice. 
 

CONECTAREA LA RETEAUA ELECTRICA 
Utilizati priza Suko. 
 

INFORMATII GENERALE 
Voltaj – 220 V / 50 Hz 
Motorul este echipat cu cablu de impamantare. 
Motorul este schipat cu electronic soft start. 
 

GARANTIE 
Garantia nu se aplica in momentul in care echipamentul este utilizat necorespunzator. 
Garantia incepe din momentul achizitionarii produselor respective. 
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