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Vigtig henvisning

Denne maskine er udstyret med en EPA-certificeret motor.

Oplysninger herom kan De finde i motorfabrikantens
anvisninger.

Motorens udstødningsgas indeholder kemikalier, der ifølge den 
amerikanske stat Californien kan forårsage kræft, 

fødselsskader eller andre forplantningsskader.

ADVARSEL

Forsigtig

Dette er en EPA-motor.

Regulering af omdrejningstallet påvirker EPA-godkendelsen og 
emissionen.

Indstilling af motoren må kun foretages af en fagmand.

For nærmere oplysninger kontakt nærmeste motor- eller Wacker-
forhandler.
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Oplysninger vedrørende emissionskontrolsystemet 

Emissionskilder
I forbrændingsprocessen dannes der kulilte, nitrogenoxid og kulbrinte.
Det er yderst vigtigt at emissionen af kulbrinte og nitrogenoxid
mindskes, da disse stoffer under bestemte forhold og under påvirkning
af sollys kan danne fotokemisk smog. Kulilte reagerer ganske vist ikke
på samme måde, men er giftig.
For at mindske emissionen af kulilte, nitrogenoxid og kulbrinte
anvender Wacker bl.a. mager-karburatorindstillinger.

Renluft-lovgivningen i USA og særligt Californien
EPA (USA’s miljøstyrelse) og Californiens forskrifter kræver, at alle
producenter giver skriftlige anvisninger til drift og vedligeholdelse af
emissionskontrolsystemerne.
De efterfølgende anvisninger og fremgangsmåder skal følges, hvis
Wacker-motorens emission skal være i overensstemmelse med de
fastlagte standarder.

Tekniske ændringer
Enhver ændring af emissionskontrolsystemet kan betyde, at de i
lovgivningen fastsatte grænseværdier for emission overskrides. Til
sådanne ændringer hører:
•Afmontering eller modificering af dele af indsugningen, benzin- eller
udstødningssystemet.
•Ændring eller kortslutning af hastighedsindstillingen, så motoren kan
arbejde uden for konstruktionsparametrene.

Problemer som kan påvirke emissionen
Hvis De opdager en af følgende problemer, skal De få motoren
undersøgt og evt. repareret hos Deres forhandler eller værksted.
•Motoren har svært ved at starte eller går i stå efter start
•Ujævn tomgang
•Fejltænding eller tilbagetænding ved belastning
•Tilbagetænding i motoren
•Sort udstødningsrøg eller stort brændstofforbrug.
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Reservedele
Emissionskontrolsystemet hos Deres Wacker-motor er konstrueret,
bygget og certificeret iht. EPA’s og Californiens emissionsforskrifter. Vi
anbefaler brugen af originale Wacker-dele til al vedligeholdelse. De
originale reservedele fremstilles efter samme standarder som
originaldelene og er lige så sikre. Anvendes der uoriginale reservedele
af en dårligere kvalitet, kan dette påvirke emissionskontrolsystemets
funktionsevne.
Hver enkelt producent af tilbehør og reservedele er ansvarlig for, at
delen ikke påvirker emissionseffekten. Producenten eller montøren af
delen skal påvise, at emissionsforskrifterne stadig overholdes efter
montering i motoren.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesoversigten skal følges. Husk, at oversigten tager
udgangspunkt i, at maskinen anvendes korrekt. Vedvarende høj
belastning, drift ved høje temperaturer eller under usædvanlig fugtige
eller støvede forhold kan gøre hyppigere vedligeholdelse nødvendig.
OXIDERET BRÆNDSTOF
Nogle traditionelle benzintyper er blandet med alkohol eller en
etherforbindelse. Disse betegnes samlet som oxideret brændstof. For
at overholde renluft-standarderne bliver der i nogle dele af USA og
Canada anvendt oxideret brændstof med henblik på reduktion af
emissionen.
Ved anvendelse af oxideret brændstof skal De sørge for, at denne
lever op til minimumskravene til oktantallet og ikke indeholder bly.
Før brugen af oxideret brændstof skal De informere Dem om
brændstoffets sammensætning. I nogle dele af USA ses disse
oplysninger på benzinstanderen.
Nedenstående volumenprocenttal for tilsætninger er godkendt af EPA:
ETHANOL - (ethyl, ethylalkohol) 10 volumenprocent. Der kan
anvendes benzin med op til 10 vol.-% ethanol. Benzin med ethanol
sælges også under navnet "gasohol".
MTBE - (methyltertiærbutylether) 15 vol.-%. Der kan anvendes benzin
med op til 15 vol.-% MTBE.
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METHANOL - (methylalkohol, carbinol) 5 vol.-%. Der kan anvendes
benzin med op til 5 vol.-% methanol, hvis brændstoffet også
indeholder cosolventer og rustbeskyttelse til beskyttelse af
brændstofsystemet. Benzin med mere end 5 vol.-% methanol kan give
start- og/eller effektproblemer. Beskadigelse af metal-, gummi- og
plastdele i brændstofsystemet kan ligeledes være resultatet.
Hvis der er problemer med driften, bør De skifte brændstofleverandør
eller brændstofmærke.
Skader på brændstofsystemet eller effektproblemer ved brug af
oxideret brændstof med tilsætninger, hvis volumenprocent er højere
end de tal, der er nævnt ovenfor, er ikke dækket af produktgarantien.
Garanti for emissionskontrolsystemet
Deres nye Wacker-motor er i overensstemmelse med USA’s EPA-
emissionsforskrifter. Garantien gælder alle Wacker-motorer, der
sælges i alle 50 amerikanske stater.

DERES GARANTIKRAV
Alle lande
Wacker er forpligtet til at yde garanti for motorens
emissionskontrolsystem i den nedenfor anførte periode, såfremt der
ikke foreligger misbrug, uagtsomhed eller forkert vedligeholdelse. Ved
skader, der er omfattet af garantien, sørger Wacker for omkostningsfri
reparation af motoren inklusive fejlsøgning, materiale- og lønudgifter. 
Emissionskontrolsystemet kan omfatte dele som karburator, tænding
og katalysator.
Desuden kan det indeholde slanger, tilslutningsdele og andre
udstødningstekniske komponenter.

PRODUCENTGARANTI:
Motorer fra og med 1998 er omfattet af en 2-årig garantiordning. Hvis
en del fra emissionsanlægget på motoren er defekt, repareres eller
udskiftes delen af Wacker.
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GARANTIFORPLIGTELSER:
Som ejer af motoren er De ansvarlig for, at de nødvendige
vedligeholdelsesopgaver udføres iht. anvisningerne i
betjeningsvejledningen. Wacker anbefaler, at alle kvitteringer for
vedligeholdelse opbevares sammen med motoren, men Wacker kan
ikke nægte at yde garanti alene på baggrund af manglende kvitteringer
eller fordi ikke alle vedligeholdelsesopgaver er udført.
Vi gør dog opmærksom på, at Wacker kan nægte at yde garanti, hvis
en defekt hos motoren eller en del heraf skyldes ikke korrekt
anvendelse, uagtsomhed, ukorrekt vedligeholdelse eller ikke
godkendte modifikationer.
De er forpligtet til at kontakte Deres Wacker-forhandler, så snart der
opstår et problem. Reparationer, der er omfattet af garantiordningen,
skal udføres inden 30 dage.
Har De spørgsmål til garantikravene, kan De henvende Dem hos
Deres lokale Wacker-forhandler.

GARANTIORDNINGENS GYLDIGHEDSOMRÅDE:
Garantien gælder alle Wacker-motorer, som er solgt efter 1. januar
1998, og i en 2-årig periode fra den dag, motoren leveres til slutkunden
af den autoriserede forhandler. Garantien kan i garantiperioden
overdrages til enhver køber.
Reparationer, der er omfattet af garantien, udføres uden omkostninger
til fejlsøgning, materiale eller arbejdstid. Alle defekte dele, som
udskiftes i forbindelse med garantiordningen, tilhører Wakker. På
næste side ses en liste over dele, der er omfattet af garantien. For
sliddele som f.eks. tændrør og filtre, der er anført i listen, gælder
garantien kun indtil delene alligevel skal udskiftes.
Wacker hæfter også for skader på andre motordele, såfremt disse
skader er forårsaget i garantiperioden af en del, der er omfattet af
garantien.
Der må kun anvendes Wacker-godkendte reservedele til reparationer,
der er omfattet af garantien.
Disse overlades omkostningsfrit til ejeren. Hvis der anvendes
reservedele, som ikke svarer til originaldelene, kan dette påvirke
emissionskontrolsystemets funktionsevne. Er der anvendt sådanne
reservedele til reparation eller vedligeholdelse af Deres motor, og en
autoriseret Wacker-forhandler konstaterer, at delen er defekt eller har
forårsaget en fejl hos en del, der er omfattet af garantien, kan Deres
garantikrav bortfalde. Men er delen ikke årsagen til motorsvigtet, kan
De stadig gøre Deres garantikrav gældende.
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SÅDAN GØR DE GARANTIKRAV GÆLDENDE:
Send Wacker-produktet samt den originale købskvittering for egen
regning hen til en autoriseret Wacker-forhandler inden for de
almindelige åbningstider. Krav vedrørende reparation eller kalibrering,
der udelukkende skyldes materiale- eller forarbejdningsfejl, bortfalder
heller ikke på grund af ukorrekt vedligeholdelse og brug.

ANSVARSFRIHED:
MANGLER, SOM IKKE UDELUKKENDE SKYLDES MATERIALE- OG
FORARBEJDNINGSFEJL, ER IKKE OMFATTET AF GARANTIEN.
GARANTIEN OMFATTER IKKE EMISSIONSKONTROLSYSTEMER
ELLER DELE, DER ER ÆNDRET ELLER BESKADIGET AF EJEREN
PÅ GRUND AF: IKKE KORREKT ANVENDELSE, UAGTSOMHED,
UKORREKT VEDLIGEHOLDELSE, ANVENDELSE AF UEGNET
BRÆNDSTOF, UKORREKT OPBEVARING, ULYKKER OG/ELLER
KOLLISION, MONTERING ELLER ANVENDELSE AF EKSTRA
ELLER MODIFICEREDE DELE, UEGNET TILBEHØR ELLER IKKE
GODKENDT MODIFICERING AF DELE.
GARANTIEN OMFATTER IKKE SLIDDELE SOM F.EKS. TÆNDRØR
OG FILTRE, DER EFTER DEN FØRSTE PLANMÆSSIGE
UDSKIFTNING (SE AFSNITTET VEDLIGEHOLDELSE I
BETJENINGSVEJLEDNINGEN) UDSKIFTES INDEN FOR
RAMMERNE AF DEN NØDVENDIGE VEDLIGEHOLDELSE.
ANSVARSFRIHED FOR FØLGESKADER OG BEGRÆNSNING AF
IMPLICITTE GARANTIER:
WACKER FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR
TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. HERUNDER
TIDSTAB, DRIVANORDNINGENS FUNKTION ELLER
ØKONOMISKE TAB PÅ GRUND AF SVIGT. ENHVER IMPLICIT
GARANTI ER BEGRÆNSET TIL DENNE SKRIFTLIGE GARANTIS
GYLDIGHEDSPERIODE. GARANTIEN GÆLDER KUN FOR DE
AMERIKANSKE EPA-FORSKRIFTERS GYLDIGHEDSOMRÅDE
VEDRØRENDE GARANTI FOR EMISSONSKONTROLSYSTEMER.
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GARANTIEN 
OMFATTER

DELE
BETEGNELSE

BRÆNDSTOFDOS-
ERINGS-ANORDING

KARBURATORANORDNING

UDSTØDNINGSAN-
LÆG

LYDPOTTE

LUFTINDTAG FILTERKABINET
FILTERINDSATS*

ÆNDING SVINGHJULSMAGNET
TÆNDINGSMODUL
TÆNDRØRSHÆTTE
TÆNDRØR*

ANDRE DELE LEDNINGER, FITTINGS, PAKNINGER, 
TÆTNINGER OG FASTGØRELSESAN-
ORDNINGER TIL DE ANFØRTE DELE

* Sliddel
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1. Forord

At læse, forstå og følge sikkerhedsanvisningerne bidrager på afgørende
måde til Deres sikkerhed og beskytter Dem mod skader på Deres
sundhed.

Vær venlig at betjene og vedligeholde Deres Wacker maskine i
overensstemmelse med angivelserne i denne driftsvejledning. Deres
Wacker maskine vil takke Dem for denne opmærksomhed med fejlfrit
arbejde og en høj grad af driftssikkerhed.

Defekte komponenter udskiftes straks.

Alle rettigheder forbeholdes, specielt retten til mangfoldiggørelse og
udbredelse

Copyright 2007 by Wacker Construction Equipment AG  

Denne vejledning må - også i uddrag - kun genoptrykkes, reptroduceres,
bearbejdes, kopieres eller udbredes efter forud indhentet udtrykkelig
skriftlig tilladelse fra Wacker Construction Equipment AG.

Enhver form for kopiering, udbredelse eller lagring på databærere, der
ikke er blevet tilladt af Wacker er en overtrædelse af den gældende
ophavsret og forfølges retsligt. Vi forbeholder os ret til at foretages
tekniske ændringer, der forbedrer vores apparater, eller øger
sikkerhedsstandarden, også uden forudgående varsel.
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2. Sikkerhedsanvisninger
for bore- og brydehamre med forbrogændingsmotor

2.1 Generelle anvisninger

2.1.1 Ved selvstændigt arbejde med bore- og brydehamre må disse kun
overlades til personer, der

∗ er fyldt 18 år,
∗ er fysisk og psykisk egnede hertil,
∗ er oplært i at arbejde med bore- og brydehamre og kan bevise dette

over for firmaledelsen
∗ der lader formode, at de vil opfylde deres opgave på ansvarlig måde.

De skal af firmaledelsen være udpeget til at arbejde med bore- og
brydehamrene.

2.1.2 Bore- og brydehamre må kun anvendes til arbejde, de er beregnet for
under iagttagelse af producentens driftsvejledning og disse
sikkerhedsanvisninger.

2.1.3 Personer, der arbejder med bore- og brydehamre skal gøres fortrolige
med de nødvendige sikkerhedsforskrifter for maskintypen. Ved
specielle anvendelser skal firmaledelsen give de nødvendige,
supplerende anvisninger.

2.1.4 Det er muligt at de nationalt tilladte støjgrænser (personafhængigt
bedømmelsesniveau) overskrides ved brug af dette apparat. Derfor
skal der i givet fald bæres høreværn.

2.2 Drift

2.2.1 Funktionen af betjeningselementer må ikke uden tilladelse ændres
eller sættes ud af funktion.

2.2.2 Inden arbejdspauser skal brugeren standse maskinens motor, lægge
bore- og brydehamren ned eller stille den, så den ikke vælter.



Sikkerhedsanvisninger

SV00044DK.fm 13

2.2.3 For at undgå øjenskader skal der bæres beskyttelsesbriller.

2.2.4 Det anbefales at bære egnede handsker.

2.2.5 Ved arbejdet med bore- og brydehamre skal der bæres sikkerhedssko.

2.2.6 Bore- og brydehamre skal holdes med begge hænder på de hertil
anbragte håndtag.

2.2.7 Ved brug af bore- og brydehamre skal brugeren, især ved boring, stå
sikkert, frem for alt ved arbejder på stilladser, stiger osv.

2.2.8 Bore- og brydehamre skal føres på en sådan måde, at der ikke kan
opstå håndkvæstelser på grund af faste genstande. Ved
nedbrydningsarbejder på højtliggende arbejdsområder skal der
udvises særlig forsigtighed, for at undgå at apparatet eller endog
brugeren styrter ned.

2.2.9 Undgå kontakt med dele med jordforbindelse. Ved brydearbejder til
gennemføringer eller lignende skal man være opmærksom på
eventuelle elektriske ledninger, gasrør eller lignende. I det rum, til
hvilket gennemføringen skal føre, må ingen opholde sig, da
nedfaldende murbrokker eller værktøj kan forvolde skader.

2.2.10 Værktøjsholdemekanismen skal altid være lukket ved brugen. Værktøj
og værktøjsholdemekanisme skal undersøges i henseende til slid for
at garantere holderens funktion.

2.2.11 Ved arbejdet med dette apparat kan nedbrydningsmateriale slynges
op. Der må ikke opholde sig personer ved siden af foruden maskins
bruger i det umiddelbare arbejdsområdet.

2.2.12 Inden værktøjet skiftes ud, skal bore- og brudhammerens motor
standses.

2.2.13 Værktøjet skal altid være i perfekt tilstand.

2.2.14 I maskinens umiddelbare nærhed er al anvendelse af åben ild samt
rygning forbudt.
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2.2.15 Man skal være opmærksom på, at tankdækslet er tæt. Ved stilstand
skal brændstofhanen, hvis en sådan forefindes, lukkes. Ved transport
over længere distancer skal tanken ved benzin- eller
benzinblandingsmotorer tømmes fuldstændigt.
Utætte brændstoftanke kan forårsage eksplosioner og skal derfor
udskiftes omgående.

2.2.16 Påfyldning af brændstof skal foretages ved stoppet motor på en sådan
måde, at brændstoffet ikke kan løbe ud på varme dele eller på jorden.

2.2.17 Ved brug af bore- og tryklufthamre med forbrændingsmotor i lukkede
rum, tunneller, gange eller dybe udgravninger skal man sørge for, at
der er tilstrækkelig med frisk luft. I forbindelse med dette særlige
anvendelsesområde tilbyder vi også bore- og tryklufthamre med
elmotor.

2.2.18 Anvendelse af maskinen i eksplosionsfarlige omgivelser er forbudt.

2.3 Overvågning

2.3.1 Bore- og brydehamre må kun anvendes med samtlig
beskyttelsesanordninger.

2.3.2 Inden arbejdet påbegyndes, skal maskinføreren kontrollere, at
betjenings- og sikkerhedsanordningerne er i orden.

2.3.3 Ved borehamre skal centrifugalkoblingens funktion kontrolleres, inden
hammeren tages i brug.

2.3.4 Hvis der fastslås mangler ved sikkerhedsindretningerne eller andre
mangler, der forstyrrer en sikker brug af maskinen, skal den
kontrolansvarlige underrettes omgående.

2.3.5 Ved mangler, der betyder fare for driftssikkerheden, skal driften
omgående standses.
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2.4 Vedligeholdelse

2.4.1 Der må kun anvendes original-reservedele. Ændringer ved maskinen
incl. justering af det af producenten instillede maksimale motor-
omdrejningstal må kun foretages med udtrykkelig tilladelse fra firmaet
WACKER. Ved misligholdelse bortfalder enhver garanti.

2.4.2 Ved vedligeholdelsesarbejder stoppes motoren, og tændrørhætten
(hvis anbragt) trækkes ud, for at forhindre, at motoren starter tilfældigt.
Herfra bør kun afviges, hvis disse arbejder ikke kan udføres uden
motor.

2.4.3 Arbejder ved kontrol af tændingsanlægget.
Elektroniktændingen fremkalder en meget høj spænding.

2.4.4 Sørg for at montere beskyttelsesanordninger korrekt efter
vedligeholdelse og service. 

2.5 Transport

2.5.1 På transportkøretøjer skal elektrohammeren sikres mod at rulle, skride
eller vælte.

2.6 Kontrol

2.6.1 Bore- og brydehamre skal kontrolleres svarende til
anvendelsesbetingelserne og de lokale forhold efter behov, men
mindst én gang om året af en specialist, f.eks. i et WACKER-service-
værksted og om nødvendigt repareres.

Vær også opmærksom på gældende forskrifter og bestemmelser.
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3. Tekniske Data

BH 22

Artikelnummer 0007890 0007953
med fjernfrakobling

Længde x bredde x højde (uden værktøj)
mm: 790 x 450 x 333

Driftsvægt (masse) uden værktøj
kg: 23

Indstikende til brudværktøj ø 27x80

Slagtal
min-1: 1330 - 1350

Enkeltslagsarbejde 
(ved værktøjsspids)

J (mkp):
45 (4,5)

Kraftoverføring Fra motor via centrifugal-kobling, krumtapdrev,
fjeder, slagsystem til værktøjet

Drivmotor Totakt-benzinmotor

Slagvolumen
cm3: 80

Motoromdrejningstal
min-1: 4350 - 4400

Specialsmørremiddel Fedt Retinax LX2

Brændstof
Olieblanding-Benzin: 1:50 (1:100)

Brændstofforbrug
l/h: 1,2

Tankindhold
l: 1,8

Støjniveau ved brugerplads
LPA: 100 dB(A)

Den vægtmæssige effektivværdi for accelleratio-
nen - beregnet jfr. EN ISO 5349

m/s2:
u dgø 10
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BH 23

Maskin nr. 0007891 0007892 0007893 0007894
0008595

med 
fjernfrakobling

Længde x bredde x højde (uden 
værktøj)

mm:
790 x 450 x 333 845 x 450 x 333

Driftsvægt (masse) uden værktøj
kg: 23

Indstikende til brudværktøj
ø 27x80 SW 

25x108
SW 

28x152 SW 28x160

Slagtal
min-1: 1300 - 1330

Enkeltslagsarbejde 
(ved værktøjsspids)

J (mkp):
55 (5,5)

Kraftoverføring Fra motor via centrifugal-kobling, krumtapdrev,
fjeder, slagsystem til værktøjet

Drivmotor Totakt-benzinmotor

Slagvolumen
cm3: 80

Motoromdrejningstal
min-1: 4250

Specialsmørremiddel Fedt Retinax LX2

Brændstof
Olieblanding-Benzin: 1:50 (1:100)

Brændstofforbrug
l/h: 1,2

Tankindhold
l: 1,8

Støjniveau ved brugerplads
LPA: 101 dB(A)

Den vægtmæssige effektivværdi for 
accellerationen - beregnet jfr. EN 
ISO 5349

m/s2:
u dgø12
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4. Beskrivelse

4.1 Anvendelsesområde

BH 22:
Til at stoppe skærver og grus under jernbanesveller inden for
sporbyggeriet. Også til at opbrække beton og asfalt samt stenholdig
jord, til i beton, murværk at nedbryde bl.a. byggematerialer (vokset
eller frosset jord) osv., til at oprive veje og beton, asfalt, tjære samt træ-
og stenbelægninger, til afstikning af ler, tørv samt salte, til at findele
fastkørt eller stampet jord, til indramning af pæle og jordspyd med
tilsvarende værktøjer.

BH 23:
Til opbrydning af beton og asfalt samt skærveblandet jord, til
nedbrydning i beton, murværk og lignende byggemateriale (fast og
frosset undergrund) o.s.v. til opbrydning af gader og beton, asfalt,
tjære samt træ- og steununderbrund, til afstikning af ler, leret jord, tørv
samt salt, inddeling af fastkørt eller stampet undergrund, til inddrivning
af pæle- og jordisoleringsstave med tilsvarende værktøj. Til at stoppe
skærver og grus under jernbanesveller inden for sporbyggeriet.

  

4.2 Funktionsbeskrivelse

4.2.1 Den ved krumtaphuset med 3 skruer pøflangede drivmotor driver
slagsystemet via gear og plejl. Omdrejningsmomentet overføres
effektivt via en centrifugalkobling.

 
4.2.2 Centrifugalkoblingen afbryder ved lavt motoromdrejningstal

krafttilførslen til slagsystemet og tillader herved en korrekt tomgang.
 

4.2.3 Motoren kan standses ved hjælp af kortslutningsknappen, eller idet
brændstofhanen lukkes.

 
4.2.4 Motoren arbejder efter to-taktsprincippet og starter mekanisk via en

reverseringsstarter, der suger forbrændingsluften ind via et luftfilter.
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5. Transport til arbejdsstedet

Forudsætninger:

∗ Brug kun egnet løftegrej med en løftekapacitet på min. 30 kg til
transport af Wacker-maskinen.

∗ Ved transport skal motoren altid være standset.
∗ Ved transport på et vognlad skal Wacker-maskinen surres fast.

OBS: Vær også opmærksom på forskrifterne i kapitlet om
sikkerhedsanvisninger.
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6. Betjening

6.1 IIgangsætning

6.1.1 Isætningaf værktøjet

∗ Klinken (9) ved værktøjsholderen (11) svinges ud.
∗ Indstikningsenden (10) renses og fedtes lidt.
∗ Værktøjet føres ind indtil anslaget.
∗ Klinken (9) trykkes på ved værktøjsholderen (11).

Der må kun anvendes skarpt værktøj!
Der må kun anvendes værktøj med perfekte indstikningsender (10) for
at forhindre stødslag!

 

6.2 Motor

Brændstof

Standard: Totaktsblanding olie/brændstof i forhold 1:50 eller alternativ
1:100. Ved 2-taktsmotorer anvendes specifikation NMMA TC-W3, API
TC, JASO FC eller ISO EGD. Derudover kan blyfri benzin anvendes.

 

Start

Brændstofhanen åbnes. Ved kold motor lukkes startklappen ved
karburatoren. Gashåndtaget stilles på halv kraft. Startsnoren trækkes
kræftigt igennem (maks. 60 cm), indtil motoren starter. Startsnoren må
ikke springe tilbage. Startklappen åbnes, når motoren er i gang.
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Tilkobling

Når motoren er varm, trækkes gashåndtaget helt igennem.

Vinterdrift! Ved ekstrem kuldegrader skal motoren først løbe varm i
tomgang i 2-3 minutter. Da fedtet også inde i systemet er blevet stift
pga. kulden skal, efter at motoren er løbet varm og apparatet er blevet
løftet flere gange, systemet sættes igang ved hurtig acceleration.

 

6.3 Under driften

Hammeren holdes ren og tør. Tomslag bør undgås. Ved vækrykning
af det nedbrudte materiale, eller når hammeren løftes. må denne ikke
køre i fulde omdrejninger. Decellerationen foretages, idet hammeren
løftes ved løsnelse af trykhåndtaget til benzinregulering.

 

6.4 Efter driften

6.4.1 Kort arbejdsafbrydelse
Tryk på kortslutningsknappen, til motoren står stille.

 
6.4.2 Ved arbejdsophør

Tryk på kortslutningsknappen, til motoren står stille, og luk
brændstofhanen.

 
6.4.3 Lang driftsro

Rengør hammeren. Tilsæt brændstofblandingen
korrosionsbeskyttelsesolie og lad motoren køre i 5 minutter. Luk
brændstofhanen. Lad motoren køre videre, til brændstoffet i
karburatoren er brugt op. Oliér rustudsatte steder.
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6.5 Anvisninger for rigtigt arbejde

6.5.1 Benzinhammeren placeres med værktøj ved det materiale der skal
bearbejdes og sættes i gang ved tryk på gashåndtaget.

 
6.5.2 De bør ved arbejdet udnytte benzinhammerens egenvægt.

 
6.5.3 Et kraftigt tryk mod den flade, som skal bearbejdes, forbedrer ikke

værktøjets ydelse.
 

6.5.4 For at forhindre tomslag og for at garantere en behagelig anvendelse
er et bestemt tryk ved håndtagene nødvendigt.

 
6.5.5 Mejselen placeres på en sådan måde, at det materiale, der skal

behandles, kan spaltes af. Herved kan mejselen ikke klemmes fast, og
nedbrydelsesydelsen forøges.
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7. Vedligeholdelses

7.1 Vedligeholdelsesplan
 

7.2 Motor

7.2.1 Luftfilter: Renses ved bankning eller blæsning (indefra og udefter), der
må ikke anvendes benzin eller lignende rensemidler. Stærkt
tilsmudsede eller flere gange rensede filtre skiftes ud. Inden
monteringen kontrolleres filterpålægningen.

 
7.2.2 Brændstoftilførsel og karburator: Delene renses regelmæssigt med

benzin. Dyserne pustes igennem.
 

Byggedel Vedligeholdelsesarbejder Ved.-interval

Luftfilter Kontrolleres i henseende til positionen.

dagligt

Brændstof Tankdækslets tæthed kontrolleres - skiftes ud om 
nødvendigt.

Andet Bowdentrækkets fleksibilitet kontrolleres.

Værktøj Kontrol af indstik-ender og skær - skærpes, slibes 
eller fornys om nødvendigt.

Luftfilter Filtereindsatsen kontrolles - renses eller skiftes ud 
om nødvendigt.

ugentligt

Cylinder Køleribberne skal være rene - renses tørt om 
nødvendigt.

Tænding Tændrøret renses, elektrodeafstanden 0,5 mm 
kontrolleres.

månedligt

Andet

Værktøjsholder kontrolleres i henseende til slid - 
skiftes ud om nødvendigt.

Eftersmøring via smørenippel. 20 timer

Krumtapdrivlejerne fedtes på ny. 600 timer

Sugefilter Udskift.
kvartårligt

Brændstoftank Rengør.
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7.2.3 Tændrør: Sodede eller våde tændrør renses. Elektrodeafstanden
kontrolleres (0,5 mm).

 
7.2.4 Tænding: Spalten mellem ventilatorhjul og tændanker 0,3 - 0,4 mm.

 
7.2.5 Cylinder: Køleribberne holdes rene.

 
7.2.6 Starter: Lejebolten smøres let efter ca. 200 driftstimer.

 

7.3 Krumtaphus, slagsystem

Specialsmørremiddel (se tekniske data)

Fedtkontrol

7.3.1 Månedligt før idriftsættelse af hammeren skal denne smøres gennem
den med rødt markerede amørenippel på krumtaphuset.

 
7.3.2 Krumtaphus: Krumtapdrevets lejer skal fedtes på ny efter à 600

driftstimer. De skal vaskes rene med egnede rensemidler og fyldes ca.
2/3 med fedt. (påfyldningsmængden skal altid overholdes).
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7.4 Monteringsanvisning

Demontering

7.4.1 Slagsystem
Fjern begge ekspansionsskruer. Nu kan værktøjsholderen,
styrecylinderen og slagstemplet tages af. Fjern styrestemplet med
plejlstang ved at hægte plejlstangen af krumtaphuset.
OBS! Plejlstangen kan kun tages af, når lejeflangen er afmonteret.

 
7.4.2 Beklædning og tank

Først fjernes benzinhanens indstillingshåndtag, idet det trækkes af.
Luftfilterhuset tages af, idet 2 befæstigelsesmøtrikker løsnes.
Bowdentrækket hænges ud af karburatorflangen, og benzinslangen
ved karburatortilslutningen trækkes af. Desuden fjernes de 4
befæstigelsesskruer ved tanken og de 5 befæstigelsesskruer ved
beklædningshalvdenene. Nu kan beklædningshalvdelene trækkes ud
af affjedringsvingernes tappe. .

 
7.4.3 Svinggafler

Hægt fjedrene af, og fjern gevindbolten.
 

7.4.4 Motor
Motoren må først skilles fra krumtaphuset efter demontagen af
beklædningen og tanken. De 3 befæstigelsesskruer fjernes, og
motoren med centrifugalkoblingen trækkes af krumtaphuset. 

 
7.4.5 Rekylstarter

∗ Starteren skrues af motoren.
∗ Sekskantmøtrikken løsnes, fjederringen og føringsskiven tages af.
∗ Drejefjeder, klinke tages af.
∗ Startersnoren rulles op mod uret, og tilbagefjederen forspændes via en

eller to omdrejninger af snorskiven.
∗ Snorskiven med tilbageføringsfjederen tages af.

 
Adgang til tændingsanlægget

Linsesænkeskruen løsnes, ventilatordækslet med starteren tages af,
tændankeret fjernes, idet skruerne løsnes. Ved demontering af
ventilatorhjulet anvendes aftrækningssystemet.
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Centrifugalkobling

Afflanget motor må ikke startes med påsat centrifugalkobling.
Svingklodser kan gå løs og forårsage skader.

 
7.4.1 Krumtaphus/lejeflange

Fjern 4 fastgørelsesskruer på lejeflangen for at afmontere
krumtapmekanismen, og tag lejeflangen med krumtapmekanismen ud
af krumtaphuset. Fjern låseringen. Før tangen ind gennem langhullet i
krumtapmekanismen. Afmonter krumtapmekanismen på lejeflangen
vha. skruerne (udvendige huller), fjern herefter aksellåseringen og
afmonter kuglelejet (indvendige huller) med skruerne. Tryk
centrifugalklokke ud af krumtaphuset.

 

7.5 Montering

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge af
demonteringen. Hervded skal der tages særlig højde for:

∗ Centrifugalklokke og kobling holdes fedtfri.
∗ Mellem krumtaphus og lejeflange, krumtaphus og føringscylinder

tætnes med Omni-Visc, type 1002.
∗ Lejet vaskes ud og fedtes igen.
∗ Nilosring - indvendig side og rum i krumtapdrevstap fyldes med fedt.
∗ O-ringen ved værktøjsholderen fedtes.
∗ Spænd ekspansionsskruerne på værktøjsholderen med 75 Nm (7,5

kpm).
∗ Spænd svinggaflernes gevindbolte med 40 Nm, og sikr dem med

Omnifit 100M.
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8. Strømskema til aggregater med fjernfrakobling

DRIFT: Alternativt mulig med kortslutningsstik eller kabeltromle!

1 Tændingssystem med fjernfrakobling
2 Tændrør
3 Kortslutningsknap
4 Kabelindføring
5 Brændstofslange
6 Klemmerække
7 Flangebeslag
8 Dåse kpl.
9 Kortslutningsstik

Tændkabel
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å
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l

Principdiagram for til- og frakobling

Fjernfrakobling
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9. Skilte

1 Mærkat - advarselsskilt

2 Mærkat - advarselsskilt

3 Mærkat - EPA

4 Mærkat - støjniveau

5 Høreværnsplakette
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EG - Konformitätserklärung
EF - Konformitets-Bevis

Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, 80809 München
bescheinigt, daß das Baugerät / bekræfter, at byggemateriel:
1. Art / Kategori :

Aufbruchhammer
Brydehammer

2. Typ / Type:

BH 22/ BH 23
3. Gerätetypnummer / Maskintypenummer:

0007890, 0007891, 0007892, 0007893, 0007894, 0007953, 0008595
4. Betriebsgewicht / Driftsvægt:

23 kg
in Übereinstimmung mit Richtlinie 2000/14/EG bewertet worden ist:
vurderer i overensstemmelse med retningslinie 2000/14/EF:

in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien hergestellt worden ist:
fremstillet i overensstemmelse med følgende retningslinie:
* 2000/14/EG
* 89/336/EG
* 98/37/EG

Konformitätsbe-
wertungsverfahren
Konformitetsvurde-
ringsmetode

Bei folgender 
einbezogener Prüfstelle-
Ved følgende 
bemyndiget organ

Gemessener 
Schallleistungspegel
Målt støjniveau

Garantierter 
Schallleistungspege
Garanteret støjniveau

Anhang VIII VDE Prüf- und 
Zertifizierungsinstitut
Zertifizierungsstelle
Merianstraße 28
63069 Offenbach/Main

108 dB(A) 109 dB(A)

Dr. Stenzel
Leitung Forschung und Entwicklung

Leder Forskning og udvikling





Prüf- und Zertifizierungsinstitut
 VERBAND DER ELEKTROTECHNIK

ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

C E R T I F I K A T
Registreringsnummer: 6236/QM/06.97

Hermed bekræftes det, at virksomheden

Wacker Construction Equipment AG
Wacker-Werke GmbH & Co. KG

med afdelingerne

Hovedadministration München
Preußenstr. 41
80809 München

Produktionsværk Reichertshofen
Logistikcentrum Karlsfeld

Forhandlerregioner med alle afdelinger i Tyskland

har implementeret og anvendt etmanagementsystem inden for området

Maskinkonstruktion
Byggemaskiner

i henhold til gældende QM-system.

Dette QM-system opfylder kravene i følgende normer:

DIN EN ISO 9001:2000
samt kravene i de tyske og internationale trafiklovgivning.

Dette certifikat er gyldigt indtil 2009-06-05.

VDE kontrol- og certificeringsinstitut
Certificeringsafdelingen

Dato: 2006-05-30

63069 Offenbach, Merianstraße 28
Telefon: +49 (0) 69 83 06-0, Telefax: +49 (0) 69 83 06-555
E-Mail: vde-institut@vde.com, http://www.vde-institut.com

VDE kontrol- og certificeringsinstitut er akkrediteret iht. DIN EN 1720 og 
DIN EN ISO 45012 af akrrediteringsafdelingen hos DAR og noteret i hele EU under
EU-registreringsnr. 0366.

TGA-ZM-09-92-00
KBA-ZM-A 00021-97

DIN EN ISO 9001 certifikat



Wacker Construction Equipment AG       -        Preußenstraße 41        -        80809 München       -        Tel.: +49-(0)89-3 54 02-0        -         Fax: +49-(0)89-3 54 02-390
Wacker Corporation - P.O. Box 9007   -   Menomonee Falls, WI 53052-9007   -   Tel.: +1-(1)(262)-255-0500   -   Fax: +1-(1)(262)-255-0550   -   Tel.: (800)770-0957
Wacker Asia Pacific Operations-Skyline Tower, Suite 2303, 23/F, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong-Tel.: +852 2406 6032-Fax: +852 2406 6021
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