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Forord
F orordBOMAG - maskinerne er produkter fra det bre-
de produktsortiment af BOMAG-kompressi-
onsmaskiner. BOMAG's store erfaring samt
moderne produktions- og kontrolmetoder,
f.eks. tests af levetid af alle vigtige dele og høje
kvalitetskrav, garanterer højst mulig pålidelig-
hed af Deres maskine.

Brug af denne vejledning

l gør det nemmere at lære denne maskine at
kende.

l undgår fejl på grund af ukorrekt betjening.

Iagttagelse af vedligeholdelsesvejledningen

l øger pålideligheden ved brug på byggeplad-
sen,

l forlænger maskinens levetid,

l reducerer reparationsomkostninger og stil-
standstider.

BOMAG overtager intet ansvar for maskinens
funktion

l ved håndtering, der ikke svarer til den anven-
delse, som er angivet under sikkerhedsanvis-
ningerne,

l ved andre anvendelsesformål, der ikke er
nævnt i vejledningen.

De har ikke krav på garanti ved

l betjeningsfejl,

l manglende vedligeholdelse,

l forkert driftsmateriel.

Bemærk!

Denne vejledning er blevet skrevet for brugeren og
servicepersonen på byggepladsen.

Betjen maskinen kun efter indføring og under iagt-
tagelse af denne vejledning.

Følg under alle omstændigheder sikkerhedsreg-
lerne.

Følg ligeledes retningslinierne fra brancheforenin-
gen for jord- og betonarbejde "Sikkerhedsregler
for drift af vejtromler og komprimeringsmateriel"
samt de gældende forskrifter om ulykkesforebyg-
gelse.

Anvend for Deres egen sikkerheds skyld kun
BOMAG-reservedele.

I forbindelse med den tekniske udvikling forbe-
holder vi os ændringer uden forudgående mel-
ding herom.

Denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning findes
også på andre sprog.

Informationer om den rigtige anvendelse af vore
maskiner ved jord- og asfaltarbejde kan De ligele-
des få hos Deres BOMAG-forhandler.

Garanti- og ansvarsbetingelser i BOMAG's almin-
delige forretningsbetingelser udvides ikke gennem
forudgående og efterfølgende henvisninger.

Vi ønsker Dem megen succes med Deres
BOMAG - maskine.

BOMAG GmbH

Printed in Germany

Copyright by BOMAG
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Forord
Udfyld venligst det nedenstående

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maskintype (billede 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serienummer (billede 1 og 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motortype (billede 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motornummer (billede 3)

i Henvisning

Ovenstående data skal noteres samtidigt med ud-
leveringsprotokollen.

Når De overtager maskinen, sætter vores organi-
sation Dem ind i betjeningen og vedligeholdelsen
af maskinen.

Læg her specielt mærke til sikkerheds- og fare-
henvisningerne!

Billede 1

Billede 2

Billede 3
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Tekniske Data
Billede 4

Mål i mm H V L1 W

BT 60/4 960 735 335 280

BT 65/4 1000 735 335 280

* BT 60/4 BT 65/4

Vægt
Egenvægt kg 61 67
Driftsvægt (CECE) kg 62 68
Drivmotor Honda Honda
Type GX 100 (EPAII) GX 100 (EPA II)
Køling Luft Luft
Antal cylindre 1 1
Effekt ISO 9249 kW(HK) 2,5 (3,4) 2,5 (3,4)
Omdrejningstal 1/min 4200 4200
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Tekniske Data
Indholdsangivelser
Brændstoftank l 3,0 3,0
Olie i stamperen l 0,75 1,0
Motorolie l 0,30 0,30

Vibration
Frekvens Hz 9-11,75 9 ... 11,75
Springhøjde mm 60 70
Arbejdshastighed (afhæn-
gig af jordbunden)

m/min til 20 til 20

Maks. arealydelse (af-
hængig af jordbunden)

m2/t 336 336

Maks. virkedybde (afhæn-
gig af jordbunden)

cm til 55 til 65

* Tekniske ændringer forbeholdt

* BT 60/4 BT 65/4
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Tekniske Data
De følgende anførte støj- og vibrationsangivelser ifølge

- EF-maskindirektivet som affattet i 98/37/EF) og

- støjdirektiv 2000/14/EF, støjbeskyttelsesdirektiv 2003/10/EF

- vibrationsdirektiv 2002/44/EF

er blevet konstateret ved de maskintypiske driftstilstande og under anvendelse af harmoniserede
standarder.

Når køretøjet bruges erhvervsmæssigt kan det, alt efter de herskende driftsbetingelser, resultere i
værdier, der afviger herfra.

Støjangivelse

for lydtryksniveauet på førerpladsen på

LpA = 97,7 dB(A) BT 60/4, konstateret iht. ISO 11204 og EN 500

LpA = 94,9 dB(A) BT 65/4, konstateret iht. ISO 11204 og EN 500

Garanteret lydeffektniveau:

LWA = 108 dB(A), konstateret iht. ISO 3744 og EN 500

! Fare

Tab af hørelse!

Tag personligt beskyttelsesudstyr (høreværn) på før igangsætning.

Vibrationsangivelse

Hånd-arm-vibration:

Vektorsum af de tre ortogonale retningers vægtede effektive acceleration.

Vibrationens vægtede totalværdi

BT 60/4 ahw = 8,1 m/sec2 konstateret på skærver iht. ISO 5349 og EN 500

BT 65/4 ahw = 2,8 m/sec2 konstateret på skærver iht. ISO 5349 og EN 500

! Bemærk

Iagttag den daglige vibrationsbelastning (arbejdsbeskyttelse iht. 2002/44/EF).
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Sikkerhedsbestemmelser
Generelle henvisninger

Denne BOMAG-maskine er bygget efter de ny-
este gældende forskrifter og tekniske regler.
Alligevel kan denne maskine være farlig for
både personer og sager hvis:

l den ikke benyttes ifølge bestemmelserne

l den ikke betjenes af uddannet personale

l den usagkyndigt forandres eller bygges om

l der ikke tages hensyn til sikkerhedshenvisnin-
gerne

Derfor skal enhver person, der har med betje-
ning, vedligeholdelse og reparation at gøre,
læse og følge sikkerhedsbestemmelserne. Om
nødvendigt skal forbrugeren skrive under på
dette.

l specielle forskrifter for ulykkesforebyggelse

l generelle anerkendte sikkerhedstekniske og
trafikale regler

l landsspecifikke bestemmelser

Bestemmelserne overholdes ved brug
Denne maskine kan kun benyttes til:

l Kompression af alt slags jord

l Udbedringsarbejder af alt slags jord

l Vejbefæstigelse

l Arbejder i grave

l Støtte og kompression af vejrabatter

Bestemmelserne overholdes ikke ved
brug
Det kan dog være farligt, hvis maskinen betjenes
af ikke uddannet personale eller hvis den bruges
til arbejde den ikke er beregnet til.

For eksempel:

l Arbejder i vandret retning

l Indfatning af stolper

l Fastrystelse ved brolægning

Hvem må betjene maskinen?
Kun uddannede personer over 18 år, som har fået
nøje instruktioner, må køre og betjene maskinen.
Kompetencen skal fastlægges inden betjeningen
og overholdes.

Personer, som er påvirket af alkohol, medikamen-
ter eller andre former for stoffer, må ikke betjene
maskinen.

Vedligeholdelse og reparation kræver speciel vi-
den og må kun udføres af uddannede fagmænd.

Ombyggelser og forandringer på ma-
skinen
Egenmægtige forandringer på maskinen er af sik-
kerhedsmæssige årsager ikke tilladt.

Der er specielt fremstillet originale reservedele og
tilbehør til maskinen. Vi gør udtrykkeligt opmærk-
som på, at vi ikke godkender dele og specialud-
styr, som vi ikke selv leverer. Montering og/eller
brug af sådanne produkter kan have en skadelig
påvirkning på den aktive og/eller passive køresik-
kerhed. Fabrikanten garanterer ikke for skader,
som opstår ved brug af ikke originale dele og spe-
cialudstyr.

Sikkerhedshenvisninger i brugs- og
vedligeholdelsesvejledningen:

! Fare

Dette kendetegn henviser til mulig fare for per-
soner.

! Bemærk

Dette kendetegn henviser til mulig fare for ma-
skinen eller dens dele.

i Henvisning

Dette kendetegn giver tekniske informationer til
optimal økonomisk brug af maskinen.

MILJØ

Dette kendetegn henviser til aktiviteter, der gi-
ver en sikker og miljøvenlig bortskaffelse af
drifts- og hjælpemateriel samt af ombytnings-
dele.

Maskinen læsses
Sluk altid for motoren, når stamperen transporte-
res eller lægges på siden.

Maskinen skal sikres mod at vælte eller glide ned.
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Sikkerhedsbestemmelser
Personer befinder sig i livsfare, hvis de træder ind
under og står under svævende laster.

Når maskinen befinder sig i svævende tilstand, så
skal der tages hensyn til mulige pendulbevægel-
ser.

På transportkøretøjer skal det sikres, at maskinen
ikke kan rulle, glide og vælte ned.

Maskinen startes

Før start

Man skal gøre sig fortrolig med udstyret, betje-
nings- og styreelementerne, maskinens arbejds-
måde og selve arbejdsområdet.

Benyt personligt sikkerhedsudstyr (sikkerheds-
hjelm, sikkerhedssko osv.)

Før start kontrolleres det om:

l maskinen har tydelige fejl

l alle beskyttelsesanordningerne sidder fast på
deres pladser

l betjeningselementerne fungerer

l maskinen er fri for olieret og let antændeligt
materiale

l alle håndtag, trin og platformer er fri for fedt,
olie, brændstof, snavs, sne og is.

Der må kun bruges maskiner, hvor vedligeholdel-
sesarbejderne regelmæssigt gennemføres.

Start i tillukkede rum

Udstødningsgas er livsfarlig! Hvis der startes i til-
lukkede rum skal der sørges for tilstrækkelig ud-
luftning!

Drift
l Maskinen skal føres således, at hænderne

ikke slår imod faste genstande, fare for kvæ-
stelse.

l Læg mærke til usædvanlige lyde og røgudvik-
ling. Find ud af årsagen og fjern den.

l Omdrejningstallets indstillingsarm må ikke
holdes fast i område I da centrifugalkoblingen
ellers ødelægges.

l Maskinen må aldrig slippes medens motoren
kører.

Maskinen parkeres
Maskinen skal om muligt parkeres på jævn, fast
grund.

Før maskinen forlades:

l Maskinen skal sikres mod at kunne vippe.

Tankning
Tank kun, når motoren er slukket.

Tank ikke i lukkede rum.

Ingen åben ild, rygning forbudt.

Spild ikke brændstof. Brændstof, der løber ud, op-
samles, lad det ikke sive ned i jorden.

Indånd ikke brændstofdampe.

Undgå hud- og øjenkontakt.

Må ikke synkes.

Vedligeholdelsesarbejder
Vedligeholdelsesarbejder må kun gennemføres af
kvalificerede personer med ordre derom.

Uvedkommende personer må ikke komme i nær-
heden af maskinen.

Vedligeholdelsesarbejder må aldrig foretages
med gående motor.

Maskinen skal parkeres på jævn, fast grund.

Arbejder på brændstofsystemet

Åben ild og rygning forbudt, spild ikke benzin.

Udløbende benzin opfanges, må ikke synke ned i
jorden, skal bortskaffes miljøvenligt.

Brændstofdampene må ikke indåndes.

Arbejder på motoren

Ved arbejder på luftfiltret må der ikke falde snavs i
luftkanalen.

Arbejd ikke på varmt udstødningsrør, fare for for-
brænding!

Ved arbejder på motorens udstødningskanal, må
der ikke falde forbrændingsrester i cylinderen.

Stemplet må ikke berøres med renseværktøjet.

Arbejder på stampeskoen

Udløbende olie tørres af, opfanges og bortskaffes
miljøvenligt.

Materialer indsmurt i olie opbevares i en speciel
afmærket beholder og bortskaffes miljøvenligt.
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Sikkerhedsbestemmelser
Rensning

Rensningsarbejder må aldrig gennemføres med
gående motor.

Benyt aldrig benzin eller andre let antændelige
stoffer til rensning.

Ved rensning med dampstråler, må de elektriske
dele og isolationsmaterialet ikke udsættes for di-
rekte stråler eller de skal dækkes til først.

Vandstrålen må ikke sprøjtes direkte ind i luftfiltret,
i udstødningsrøret eller i luftindsugningsåbningen.

Efter vedligeholdelsesarbejder

Alle beskyttelsesanordningerne skal anbringes
når vedligeholdelsesarbejderne er gennemført.

Reparation
Reparationer må kun udføres af kvalificerede per-
soner. Benyt hertil vores reparationsvejledning.

Udstødningsgas er livsfarlig! Hvis der startes i til-
lukkede rum skal der sørges for tilstrækkelig ud-
luftning!

Er maskinen defekt, skal der hænges et advar-
selsskilt på styrehåndtaget.
BOMAG14 BT 60/4 BT 65/4



BT 60/4 BT 65/4
3 Indikator- og betjeningselementer
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Indikator- og betjeningselementer
3.1 Generelle henvisninger

Hvis De endnu ikke er fortrolig med denne maski-
nes indikator- og betjeningselementer, skal De
læse dette afsnit godt igennem inden De betjener
maskinen. Her beskrives alle funktionerne udfør-
ligt.

Afsnit 4 Betjening giver kun en kort beskrivelse af
de enkelte betjeningstrin.

3.2 Betjeningsanordninger

Billede 5

Indstillingsstang af omdrejningshastigheden (Bil-
lede 5).

Billede 6

Motorstopkontakt (Billede 6).

Billede 7

Reverseringsstarter (Billede 7).
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Indikator- og betjeningselementer
Billede 8

Brændstofhane (Billede 8).

Billede 9

Startspjældhåndtag (Billede 9).
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Indikator- og betjeningselementer
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4 Betjening
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Betjening
4.1 Generelle henvisninger

Hvis De endnu ikke er fortrolig med denne maski-
nes indikator- og betjeningselementer, skal De
først læse afsnit 3 Indikator- og betjeningselemen-
ter godt igennem.

I dette afsnit er alle indikator- og betjeningsele-
menterne udførligt beskrevet.

4.2 Kontrol før igangsætning

i Henvisning

Under indkøringstiden kan tomgangshastigheden
forøge sig pga. af, at motoren kører lettere. Tom-
gangshastighed mellem 1700 til 2000 o/min.

Vibrationsstamperens indkøringstid er 10 driftsti-
mer.

Kontrol
l Kontrol af motorens og maskinens tilstand

i Henvisning

Vigtigt! Ved for lav motoroliestand kan motoren
ikke startes.

l Motoroliestand

l Brændstoftank og ledninger for tæthed

l Brændstofbeholdning

l Bælg for beskadigelse og utæthed

l Oliepåfyldning i stampercylinder

l Visuel kontrol af maskinen
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Betjening
4.3 Påfyldning af brændstof

! Fare

Brandfare!

Tank kun, når der er slukket for motoren og
brændstofhanen er lukket. Spild ikke brænd-
stof!

Indånd ikke brændstofdampe.

Ingen åben ild og rygning forbudt!

Brændstof:

Blyfri normalbenzin.

Billede 10

l Stil brændstofhanen (Billede 10) på stillingen
STOP (lukket).

Billede 11

l Tankindhold maks. 3,0 liter.

l Efter påfyldningen lukkes påfyldningsdækslet
godt (Billede 11).

4.4 Start af motor

! Fare

Risiko for ulykker!

Hold altid maskinen fast.

Fjern fødderne fra stampepladen, da vibratio-
nen starter med det samme.

Hold altid opsyn med den kørende maskine.

Tag personligt beskyttelsesudstyr (høreværn)
på før igangsætning.

Billede 12

l Åbn brændstofhanen (Billede 12).

Billede 13

l Stil farthåndtaget (Billede 13) på MAX.
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Betjening
Billede 14

l Luk startspjældet (Billede 14).

i Henvisning

Til start ved kold og ved varm motor skal start-
spjældet altid lukkes.

Billede 15

l Træk tovet så langt med starthåndtaget (Bille-
de 15), indtil modstand er mærkbar.

l Lad starthåndtaget gå tilbage til udgangsstillin-
gen.

Billede 16

l Træk tovet hurtigt og kraftigt igennem med
starthåndtaget (Billede 16).

! Bemærk

Starthåndtaget må ikke svippes tilbage.

l Bring tovet manuelt tilbage til udgangsstillin-
gen.

l Starter motoren ikke ved første startforsøg,
skal starten gentages.

Billede 17

l Åbn startspjældet (Billede 17) efter 3 til 6 se-
kunder ved kørende motor.
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Betjening
Billede 18

l Stil farthåndtaget (Billede 18) på "MIN" og lad
motoren køre varm i 1 til 2 minutter.

i Henvisning

Så snart motoren er kørt varm, kan stamperen ta-
ges i brug.

4.5 Start i køligt vejr

Hvis motoren går i stå igen efter ca. 3 til 5 sekun-
der, så

l luk startspjældet en gang til og gentag startfor-
søget.
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Betjening
4.6 Forkert motorstart

for lav motoroliestand
Motoren starter ikke ved for lav motoroliestand.

- Motoren "er druknet" -
Hvis startspjældet er lukket og startsnoren er ble-
vet trukket flere gange, suger motoren for meget
brændstof og kan ikke starte.

Afhjælpning

l Luk brændstofhanen

l Åbn startspjældet

l Stil gearstangen på tophastighed

l Træk så mange gange i startsnoren, indtil mo-
toren starter.

Hvis motoren ikke starter efter 10 til 20 startforsøg,
så

l træk tændrørshætten af.

l Skru tændrøret ud.

l Betjen starteren et par gange.

l Tør tændrøret af med en ren klud eller blæs
den tør med trykluft. Rengør evt. med en tråd-
børste.

l Skru tændrøret ind, og sæt tændrørshætten
på.

l Gentag startproceduren.

4.7 Arbejde/Drift

! Fare

Fare for ulykke!

Maskinen må kun føres med styrehåndtaget.

Hold altid opsyn med en maskine, hvor moto-
ren er i gang.

Benyt personligt lydbeskyttelsesudstyr (høre-
værn).

Billede 19

l Stil indstillingsstangen af omdrejningshastig-
heden (Billede 19) på MAX.

l Maskinen arbejder med den højeste frekvens.

Billede 20

l For at opnå en jævn kørsel skal indstillings-
stangen af omdrejningshastigheden afhæn-
gigt af jordens beskaffenhed og kompression
indstilles inden for området I (Billede 20).
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Betjening
Billede 21

l Fremrykningshastigheden kan påvirkes med
belastningen af håndtaget (Billede 21).

Ingen belast-
ning = langsomt fremad

Billede 22

l Fremrykningshastigheden kan ligeledes varie-
res med trykkraften på håndtaget (Billede 22).

Stærk belast-
ning = hurtigt fremad

i Henvisning

Opfyldningshøjden på materialet der skal kompri-
meres må ikke være højere end at vibrationsstam-
peren kan overvinde den i fremdrift.

Hvis stamperen ved stærkt komprimeret jord kom-
mer ud af vibrationsrytmen, kan den harmoniske
kørsel genetableres ved en minimal ændring af
omdrejningshastigheden og/eller af stamperhæld-
ningen.

Billede 23

l Stil altid indstillingsstangen af omdrejningsha-
stigheden på "MIN" i korte pauser (Billede 23).

i Henvisning

Herved forhindres en for tidlig slitage på centrifu-
galkoblingen og brændstofforbruget reduceres.
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Betjening
4.8 Motoren slukkes

! Bemærk

Sluk ikke pludseligt for motoren fra fuld belast-
ning, men lad motoren køre i kort tid i tomgang
til temperaturudligning.

Billede 24

l Stil indstillingsstangen af omdrejningshastig-
heden (Billede 24) på MIN.

l Lad motoren køre i tomgang i et kort stykke tid.

Billede 25

l Tryk på stopkontakten (tasten) (Billede 25).

! Fare

Fare for at brænde sig!

Umiddelbart efter at der er slukket for motoren
er den stadig varm. Rør ikke ved udstødnin-
gen.

Maskinen skal parkeres, så den ikke kan vælte,

Billede 26

l Stil brændstofhanen (Billede 26) på stillingen
STOP (lukket).

Billede 27

l Træk snoren med starthåndtaget (Billede 27)
så langt ud, indtil der kan mærkes modstand.

l Lad så starthåndtaget komme tilbage i ud-
gangsstillingen.

i Henvisning

Denne forholdsregel forhindrer en fugtighedsaflej-
ring i motoren.
BOMAG26 BT 60/4 BT 65/4



Betjening
4.9 Stampeskopladen udskiftes

Billede 28

l Når stampeskospladen er skiftet ud (Billede
28), så stram de 4 fastspændingsskruer med
et tilspændingsmoment på 60 ...70 Nm
(44...52 ft.lbs).

i Henvisning

Når der skiftes stampeskoplade til en anden bred-
de, så anvend altid originale BOMAG-dele.

Kontrollér motorens omdrejningshastighed og ind-
stil den om nødvendigt på ny efter et skift af stam-
peskopladen.

4.10 Transport og læsning

! Fare

Fare for ulykke!

Sluk altid for motoren, når stamperen trans-
porteres eller lægges på siden.

Det skal sikres, at personer ikke kommer i fare
ved, at maskinen vælter eller glider ned.

Maskinen skal surres sådan fast, at den er sik-
ret mod at rulle, glide og vælte ned.

Når maskinen løftes, må løftegrejet kun sættes
fast i styrehåndtagets stabilisatorstang.

Maskinen bør kun svinge ganske lidt i svæven-
de tilstand.

Stå ikke under svævende laster.

Anvend kun solidt og bæredygtigt løftegrej.

Billede 29

l Sluk altid for motoren, når maskinen tranporte-
res.

l Transportér kun stamperen liggende (Billede
29) på løberullerne.
BOMAG 27BT 60/4 BT 65/4



Betjening
Billede 30

l Når stamperen læsses, skal løftegrejet fastgø-
res i styrehåndtagets stabilisatorstang (Billede
30).

Vægt se Tekniske data.
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5 Vedligeholdelse
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Vedligeholdelse
5.1 Generelt

Vær ved vedligeholdelsen opmærksom på at
de pågældende sikkerhedsbestemmelser
overholdes og her især sikkerhedsbestemmel-
serne i afsnit 2 i denne instruktions- og vedli-
geholdelsesvejledning.

En omhyggelig vedligeholdelse af stamperen ga-
ranterer en langt større funktionssikkerhed og for-
længer levetiden for vigtige dele. Det arbejde, der
er nødvendigt hertil, står ikke i noget forhold til de
fejl, der kan optræde, hvis dette ignoreres.

l Før alle vedligeholdelsesarbejder skal stam-
per og motor renses grundigt.

l Til vedligeholdelsesarbejder skal stamperen
stilles på en plan undergrund og sikres mod at
den kan vælte.

l Vedligeholdelsesarbejder må principielt kun
udføres, når motoren står stille.

l Ved vedligeholdelsesarbejder skal olie og
brændstof opsamles miljøvenligt, og lad ikke
disse sive ned i jorden eller i kloaksystemet.
Bortskaf olie og brændstof miljøvenligt. Undgå
hud- og øjenkontakt.

Hyppige fejlårsager:
l Forkert betjening

l Forkert, manglende vedligeholdelse

Hvis De ikke kan finde frem til årsagen til en fejl
ved hjælp af fejltabellen, eller hvis De ikke straks
kan afhjælpe fejlen, så henvend Dem til kundeser-
vicen i vores filialer eller til Deres forhandler.

5.2 Driftsmateriel

Brændstof

Kvalitet

Anvend kun et normalt kvalitets-karburator-
brændstof.

Der skal anvendes blyfri normalbenzin.

Motorolie
Brug vinter-motorolie ved vinterdrift!

For at garantere en sikker koldstart er det vigtigt at
vælge motoroliens viskositet (SAE-klasse) efter
omgivelsernes temperatur.

Ved vinterdrift under -10 °C skal olieskiftinterval-
lerne afkortes.

Billede 31

For sej smøreolie fører til startvanskeligheder, der-
for er temperaturen mens motoren startes afgø-
rende for viskositetsvalget ved vinterdrift.

Olieviskositet
Da smøreolien ændrer sin viskositet (flydeevne)
med temperaturen, er valget af viskositetsklassen
(SAE-klassen) afhængig af omgivelsestemperatu-
ren på motorens anvendelsessted (se diagram-
met).

At temperaturen af og til ligger under temperatur-
grænsen (f.eks. ved anvendelse af SAE 15W/40
ned til -15 °C) kan ganske vist reducere evnen til
koldstart, men fører dog ikke til motorskader.

Smøreolieskift på grund af ændrede temperaturer
kan undgås ved, at der anvendes multigradeolier.
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Vedligeholdelse
De følgende opførte olieskiftintervaller gælder
også for multigradeolier.

Regelmæssig skift af smøreolie
Den længste tilladte periode for en smøreoliepå-
fyldning i motoren ligger på 1 år.

Oliekvalitet
Anvend helst olier i API-kvalitetsklassen SF og
SG.

Stampeskoolie

Der skal anvendes gearolien Titan Speed SAE
75W-90.

5.3 Påfyldningsmængder

Motorolie: 0,30 l

Brændstof: 3,0 l

BT 60/4

Stamper: 0,75 l

BT 65/4

Stamper: 1,0 l
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5.4 Indkøringsforskrift

Ved idriftsættelse af nye køretøjer resp. ved
istandsatte motorer skal efterfølgende vedlige-
holdelsesarbejder udføres:

! Bemærk

I startfasen - til ca. 200 driftstimer - skal motor-
oliestanden kontrolleres to gange dagligt.

Alt efter belastning af motoren går olieforbru-
get efter ca. 100 til 200 driftstimer tilbage til
normalmålet.

Efter ca. 20 driftstimer

l Udskiftning af motorolie.

l Kontrol og evt. indstilling af det maksimale mo-
toromdrejningstal.

l Kontrol af motor og køretøj for tæthed.

l Stramning af fastspændingsboltene på luftfil-
tret, lydpotten, brændstoftanken og andre
komponenter.

l Stramning af skrueforbindelser på køretøjet.
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5.5 Vedligeholdelsestabel

Nr. Vedligeholdelsesarbejde Bemærkning
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5.1 Rengøring af maskinen Dagligt i tilfælde af
meget støv

X

5.2 Kontrol af bælg på stamper X

5.5 Kontrol af motoroliestand Målepindsmarke-
ring

X

5.6 Kontrol af brændstofbeholdning X

5.7 Skift af motorolie mindst hver 100.
driftstime eller 1x
om året

X X

5.8 Rengøring, kontrol og evt. udskiftning af tænd-
rør

X

5.9 Stramning af stamperplade, skruer X

5.10 Kontrol af oliestand i stamperen Oliekontrolglas X

5.11 Kontrol af ventilspillerum X

5.12 Rengøring af brændstoffilter i tank X

5.13 Olieskift i stamperen Oliekontrolglas X

5.14 Rengøring, udskiftning af dobbelt tørluftfilter ved reducering af
maksimale motor-
omdrejningstal

X
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Vedligeholdelse en gang om dagen

5.6 Maskinen renses

Billede 32

l Hold ikke vandstrålen direkte ind i luftfiltret 1
(Billede 32) og starteren/luftindsugningen (2).

5.7 Foldebælgen på stamperen
kontrolleres

Billede 33

l Kontrollér foldebælgen for tilstand, beskadi-
gelse og tæt sæde.

l Kontrollér slangeholderne for fast sæde (Bille-
de 33).
BOMAG34 BT 60/4 BT 65/4



Vedligeholdelse en gang om dagen
5.8 Kontrol af motoroliestand

! Bemærk

Kontroller meget omhyggeligt motoroliestan-
den for at undgå over- eller underfyldning. Un-
derfyldninger kan forårsage motorskader.
Overfyldninger fører til kraftig røgudvikling og
kan ligeledes forårsage motorskader.

i Henvisning

Ved for lav motoroliestand kan motoren ikke star-
tes.

l Stil stamperen på et plant og vandret under-
lag.

l Stands motoren.

Billede 34

l Træk oliemålepinden (Billede 34) op, og tør
den af med en fnugfri, ren klud.

Billede 35

l Olien skal være ved den nederste rand af på-
fyldningsåbningen (Billede 35), maks. påfyld-
ning.

l Sæt oliemålepinden kun på, men skru den
ikke ind, for oliestandskontrol.

l Hvis oliestanden er lavere, efterfyld omgående
olie.

l Oliemålepinden sættes i.

Angående oliesort henvises til driftsmateriel-
tabellen.

l Efter ca.. 1 minut. driftstid skal oliestanden
endnu engang kontrolleres ved afbrudt motor.
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Vedligeholdelse en gang om dagen
5.9 Kontrol, påfyldning af
brændstofbeholdning

! Fare

Brandfare!

Tank kun med slukket motor og lukket brænd-
stofhane. Spild intet brændstof!

Indånd ingen brændstofdampe.

Ingen ild, rygning forbudt!

Brændstof:

Blyfri normalbenzin.

Billede 36

l Stil brændstofhanen (Billede 36) på stilling
STOP (lukket).

Billede 37

l Tankindhold max. 3,0 liter.

l Luk dækslet forsvarligt efter påfyldningen (Bil-
lede 37).
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Vedligeholdelse en gang om måneden

5.10 Skift af motorolie

! Fare

Skoldningsfare!

Ved aftapning af varm motorolie.

! Bemærk

Kontroller meget omhyggeligt motoroliestan-
den for at undgå over- eller underfyldning.
Over- og underfyldninger kan forårsage motor-
skader.

i Henvisning

Motorolie må kun aftappes, når motoren er varm.

Stil maskinen på et plant og vandret underlag.

Ved for lav motoroliestand kan motoren ikke star-
tes.

MILJØ

Miljøskade!

Opsaml den gamle olie og bortskaf den på en
miljøvenlig måde.

Billede 38

l Træk oliemålepinden (Billede 38) ud.

Billede 39

l Skru aftapningsskruen (Billede 39) ud.

Billede 40

l Opsaml spildolien, der løber ud (Billede 40).

l Rengør aftapningsskruen og skru den i med
en ny tætningsring.

Billede 41

l Ny motorolie påfyldes (Billede 41).
BOMAG 37BT 60/4 BT 65/4



Vedligeholdelse en gang om måneden
Angående oliesort og mængde henvises til
driftsmaterieltabellen.

Billede 42

l Olien skal være ved den nederste rand af på-
fyldningsåbningen (Billede 42), efterfyld om
nødvendigt.

l Sæt oliemålepinden i.

l Efter en prøvekørsel skal aftapningsskruens
og oliestanden kontrolleres.

5.11 Tændrøret renses, kontrol-
leres, om nødvendigt ud-
skiftes det.

! Fare

Fare for at brænde sig!

Lad motoren afkøle i ca. 15 minutter, før tænd-
røret renses/skiftes.

Billede 43

l Træk tændrørsstikket ud.

l Skru tændrøret af, kontrollér tændrøret visuelt
og rens det om nødvendigt (Billede 43).

i Henvisning

Ved kraftige forbrændingsrester eller afbrændte
elektroder udskiftes tændrøret, vær opmærksom
på det rigtige glødetal for tændrøret.

l Kontrollér elektrodeafstanden med en følerlæ-
re, i givet fald indstilles afstanden på 0,6...
0,7 mm.

Tændrør:
NGK: CR5HSB

Denso: U16FSR-UB

! Bemærk

Brug aldrig et tændrør med et forkert glødetal.
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Vedligeholdelse en gang om måneden
5.12 Stampeskoplade

Billede 44

l Stram skruerne efter (Billede 44).

5.13 Kontrol af oliestand i stam-
peren

i Henvisning

Placer stamperen på et vandret underlag og lad
den stå i et kort stykke tid for at olie kan samle sig
i huset.

Billede 45

l Rengør kontrolglasset (Billede 45).

l Kontroller oliestanden.

l Olien skal være synlig i kontrolglasset, hvis ik-
ke, efterfyld olie.

Angående olietyper henvises til afsnittet
"Driftsmateriel".
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Vedligeholdelse en gang om året

5.14 Ventilspillerummet kontrol-
leres, indstilles

i Henvisning

Kontrol og indstilling kun når motoren er kold
(20 +/- 10 °C). Lad om nødvendigt dette arbejde
udføre af et specialværksted. Ventilspillerum:

Indsugningsventil (IN) = 0,15 mm (0.006 in)

Udstødningsventil (EX) = 0,20 mm (0.008 in)

Billede 46

l Afmontér den øverste motorafdækning (Bille-
de 46).

Billede 47

l Skru ventildækslets fastspændingsbolte (Bille-
de 47) af.

! Bemærk

Tag ikke ventildækslet af med vold.

Udskift altid bøjede ventildæksler.

Billede 48

l Før skruetrækkeren ind i fordybningen (Billede
48), og tag forsigtigt ventildækslet af.

Billede 49

l Afmontér snortrækstarteren (Billede 49).

Billede 50

l Justeringsmarkeringen Δ på svinghjulets rippe
justeres i forhold til den øverste boring på ven-
tilatorafdækningen (Billede 50).
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i Henvisning

Stemplet er i kompressionsslagets øverste død-
punkt.

Hvis udstødningsventilen er åben ved justeringen
af markeringerne, så skal svinghjulet drejes 360°
videre.

Billede 51

l Mål ventilspillerummet med en følerlære 2 (Bil-
lede 51) mellem ventilstilleskruen og ventilen

Ventilspillerum

Indsugningsventil (IN) = 0,15 mm (0.006 in)

Udstødningsventil (EX) = 0,20 mm (0.008 in)

Billede 52

l Hold ventilstilleskruen 1 fast ved indstillingen
af ventilen (Billede 52) og løsn sikringsskruen
(2).

l Skru ventilstilleskruen i og ud svarende til det
fastsatte ventilspillerum for indsugnings- og
udstødningsventilen.

l Stram igen sikringsskruen med et tilspæn-
dingsmoment på 7,5 Nm (5.4 lbsft).

Billede 53

l Rens tætningsfladerne på ventildækslet og cy-
linderblokken.

l Påfør en vulst på ca. 1,5 til 2 mm diameter af
det flydende tætningsmiddel (Three Bond
1207B eller lignende) på indersiden af ventil-
dækslet (Billede 53).

i Henvisning

Montér ventildækslet på inden der er gået 10 mi-
nutter.

Vent ca. 20 minutter, før motoren startes.
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5.15 Brændstoffiltret i tanken
renses

! Fare

Brandfare!

Ingen åben ild, rygning forbudt.

Indånd ikke brændstofdampe.

MILJØ

Det skader miljøet!

Spild ikke brændstof. Tør spildt brændstof op.

Billede 54

l Brændstofslangen 1 (Billede 54) fjernes fra
brændstofhanen (2). Brændstofhanen åbnes,
brændstoffet aftappes.

l Brændstofhanen (2) skrues af.

Billede 55

l Sifiltret (Billede 55) skrues af og renses i ren-
sebenzin.

Billede 56

l Sifiltret og brændstofhanen skrues på med
hver en tætning (Billede 56).
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5.16 Olieskift i stamperen

i Henvisning

Foretag olieskiftet med driftsvarm olie.

! Bemærk

Sørg for renhed.

l Hæld stamperen bagud.

Billede 57

l Rengør olieaftapningsskruen (Billede 57) og
skru den ud, aftap olien.

MILJØ

Miljøskade!

Opsaml den gamle olie og bortskaf den på en
miljøvenlig måde.

l Kontroller pakningerne på aftapningsskruen
og udskift dem om nødvendigt.

l Skru olieaftapningsskruen ind og stram den.

Billede 58

l Stil stamperen på fodfladen og sikr den mod at
vælte.

l Rengør påfyldningsskruen (Billede 58) og skru
den ud.

l Fyld den nye olie i.

l Skru påfyldningsskruen ind med en ny tæt-
ningsring.

Angående olietype henvises til afsnittet 'Drifts-
materiel'.

Billede 59

l Rengør kontrolglasset (Billede 59) og kontrol-
ler oliestanden.

l Olien skal være synlig i kontrolglasset, hvis ik-
ke, efterfyld olie.
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Efter beh ov

5.17 Rengøring, udskiftning af
dobbelt tørluftfilter

i Henvisning

Filterpatronernes tilsmudsningsgrad er betydelig
afhængig af indsugningsluftens støvindhold, evt.
er daglig rengøring nødvendig.

Udskift dobbelt-tørluftfilterpatronerne ved fugtig el-
ler klæbrig tilsmudsning.

Billede 60

l Afmonter dækslet 1 (Billede 60) og tag forsig-
tigt filterpatronen ud (2).

! Bemærk

Der må ikke falde snavs ind i luftkanalen.

Visuel kontrol/rengøring

! Fare

Øjenskade!

Bær beskyttelsestøj (beskyttelsesbriller, hand-
sker).

Billede 61

l Udblæs forsigtigt filterpatronen indefra og ud-
efter med tør, ren trykluft, hvis der er tør finstøv
til stede (Billede 61) (max. 6 bar).

i Henvisning

Kontroller pakninger og filterpatron for beskadigel-
ser før monteringen og udskift dem om nødven-
digt.

Billede 62

l Afmonter beskyttelsesgitteret på motorens
venstre side (Billede 62).
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Billede 63

l Løsn slangespændebåndet 2 (Billede 63) og
fjern luftføringsslangen (1) fra luftfilterhuset.

l Skru to fastgørelsesskruer (4) ud og tag dæks-
let (3) af luftfilterhuset.

l Tag tørluftfiltret (5) ud af huset.

Billede 64

l Blæs på tørluftfiltret fra renluftsiden, hvis der
skulle være finstøv til stede (Billede 64).

l Rengør luftfilterhuset.

! Bemærk

Der må ikke falde snavs ind i luftkanalen.

i Henvisning

Kontroller pakninger og tørluftfilter for beskadigel-
ser før monteringen og udskift dem om nødven-
digt.
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6 Afhjælpning i tilfælde af fejl
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Afhjælpning i tilfælde af fejl
6.1 Generelle henvisninger

De følgende arbejder må kun udføres af fagligt
uddannet personale eller af vores kundeser-
vice.

Sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 2 i denne
instruktions- og vedligeholdelsesvejledning
skal ubetinget overholdes.

Fejl skyldes hyppigt, at maskinen ikke er blevet
betjent eller vedligeholdt korrekt. Læs derfor ved
hver fejl endnu en gang godt igennem, hvad der
står skrevet om den korrekte betjening og vedlige-
holdelse. Hvis De ikke kan finde frem til årsagen til
en fejl, eller selv afhjælpe den ved hjælp af fejlta-
bellen, så skal De kontakte kundeserviceafdelin-
gen i vores filialer eller Deres forhandler.

På de følgende sider findes der en række afhjælp-
ninger af fejl. Men selvfølgelig kan ikke alle fejlår-
sager nævnes.
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Afhjælpning i tilfælde af fejl
6.2 Motorfejl

Fejl Mulig årsag Afhjælpning

Motoren starter
ikke

Brændstoftank tom tank

Brændstofsystem tilstoppet Rensning af brændstoffilter i tanken, rens-
ning af brændstoffilter i karburator

Brændstofdyse tilstoppet Rengøring af brændstofdyse

Tændgnist mangler Udskift tændrør/lad skaden få afhjulpet

For lav motoroliestand Kontrol af motoroliestand

Stopkontakt defekt Udskiftning af stopkontakt

Intet brændstof i karburatoren Kontrol af brændstoftilførsel

Motoren tørner
ikke helt ved ak-
tivering af star-
teren

Starter defekt Udskiftning af starter

Fjeder brækket Udskiftning af starter

Reverserstarte-
rens startsnor
vender ikke til-
bage til ud-
gangsstillingen

Tilsmudsning Rengøring af starteren

Fjeder brækket Udskiftning af starter

Motoren går
hyppigt i stå i
kortere tidsinter-
valler

Brændstoffilter tilstoppet rengør

Motoren skifter
ikke til max. ha-
stighed

Gastræk defekt udskift

Gastrækindstilling forkert Indstil gastræk

Luftfilter tilstoppet Filterpatron rengøres eller udskiftes

Overfyldning af motorolie Aftap motorolien til "MAX" (rengør suge-
trakten)

Motor defekt Udskift motoren/få skaden afhjulpet

Karburator defekt Udskiftning af karburator

Udstødningsrør tilstoppet rengør

Motoren kører
med højt om-
drejningstal,
men ingen vi-
bration

Centrifugalkobling defekt Udskiftning af centrifugalkobling

Mekanisk defekt Få den repareret af BOMAG-kundeser-
vice.
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