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AVERTISMENT 
 
 
Pentru a reduce riscul de vătămare, toţi operatorii şi personalul de întreţinere trebuie să citească şi să 
înţeleagă aceste instrucţiuni înainte de utilizarea sau schimbarea accesoriilor, sau de efectuarea 
întreţinerii asupra echipamentului. În aceste instrucţiuni nu pot fi acoperite toate situaţiile posibile. 
Trebuie acordată atenţie din partea oricărei persoane care utilizează, întreţine sau lucrează în 
apropierea acestui echipament. 

 

 

  

 

Va multumim pentru achizitionarea unui produs Bisonte ! 

 
Va asiguram ca intreaga atentie a echipei tehnice este indreptata catre beneficiarii nostrii. Orice 

probleme sau intrebari aveti adresati-va magazinului de unde ati cumparat produsul, acesta va 
poate oferii in cel mai scurt timp toate detaliile necesare. 

 
 
 
 
 
 

CUPRINS 
 

 

Capitolul.1  INTRODUCERE ............................................................................................................  3  
 Capitolul.2 APLICATII ....................................................................................................................  3 
Capitolul.3  STRUCTURA ................................................................................................................  4  
Capitolul.4  FUNCTII SI CONTROL .................................................................................................  4 
Capitolul.5 ACCESORII ................................................................................................................... 4 
Capitolul.6 FUNCTIONAREA IN SIGURANTA ............................................................................... 4  
Capitolul.7  PERICOLE SI RISCURI ................................................................................................. 5 
Capitolul.8  OPERAREA UTILAJULUI ............................................................................................ 7  
Capitolul.9  INTRETINEREA UTILAJULUI ....................................................................................12 
Capitolul.10  SERVICE .................................................................................................................... 12 
Capitolul.11  SPECIFICATII ............................................................................................................ 14  
Capitolul.12  DEPANARE ............................................................................................................... 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514989
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514989
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514990
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514990
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514991
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514991
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514992
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514992
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514995
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514996
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514997
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514995
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514995
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514996
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514996
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514997
file:///D:/MANAGER/ITALIA%20STAR/Furnizori/BISONTE/Manuale%20utilizare/BISONTE%20-%20MC80,%20MC75,%20MC70,%20mai%20compactor.docx%23_Toc324514997


Capitolul 1 INTRODUCERE 
 
 

 

Vă mulţumim pentru alegerea echipamentului nostru. 
 
Am acordat multă atenţie în proiectarea, producerea şi testarea acestui produs. Dacă sunt 

necesare operaţiuni de service sau piese de schimb, reprezentanțele noastre vă stau la dispoziţie 

pentru servicii prompte şi eficiente. 
 
 
Scopul fabricii noastre este să producă echipamente care să ajute operatorul să lucreze eficient şi 

protejat. Atentia şi buna judecată sunt cele mai bune protecţii împotriva accidentelor. Toate 

pericolele posibile nu pot fi amentionate aici, însă am încercat să evidenţiem unele dintre cele 

mai importante pe care operatorii trebuie să le respecte. Semnele de Atenţie, Avertisment şi 

Pericol sunt aplicate pe echipament, şi trebuiesc afişate si la locul de muncă. Operatorii trebuie 

să citească şi să respecte instrucţiunile de siguranţă sosite cu fiecare produs. 

 

Învăţaţi modul în care utilajul funcţionează. Chiar dacă anterior aţi folosit utilaje similare, 

verificaţi cu atenţie fiecare utilaj înainte de folosire. Familiarizaţi-vă cu modul său de lucru şi cu 

capacităţile, limitele, potenţialele pericole şi modul în care se opreşte de urgenta utilajul. Nu 

avem nici o responsabilitate pentru folosirea neconformă cu instrucţiunile precizate. 
 
 
 
 

Capitolul 2 APLICATII 

 

Compactorul este un utilaj care tasează pământul şi are scopul de a face suprafaţa plana, prin 

transmiterea vibraţiilor din placa vibratoare, care este alimentată de la un motor poziţionat pe 

caseta vibro-compactorului. Acest utilaj este adecvat pentru finisarea si compactarea suprafeţei 

pământului, nivelarea solulurilor şi tasarea, finisarea asfaltului. Principalele aplicațiile sunt: 
 Compactarea şanţurilor 




 Lucrări de pământ 




 Întreţinerea drumurilor 


 Sistematizare 




 Pavaje 




ATENTIE ! 




Acest utilaj este greu de mişcat pe un sol cu multă apă (în special sol nămolos). Nu este adecvat 

pentru astfel de aplicaţii. Acest utilaj tasează cu greutate un sol ce conţine pietre mari, din cauza 

forţei insuficiente de compactare. Compactorul este destinat în principal pentru compactarea 

suprafeţelor fine şi nu este eficient pentru sarcini care necesită compactare de forţă mare. În 

cazul în care pământul trebuie compactat până în straturile adânci, este recomandată folosirea, 

vibro-compactorului cu greutate mai mare sau a rolei vibratoare, în cazul cărora forţa de 

compactare este mai eficientă. Folosiţi acest compactor numai pentru compactarea suprafeţelor 

de sol, sedimente, nisip şi asfalt. Nu este recomandată folosirea pentru alte aplicaţii. 


 
 
 
 

3 



Capitolul 3 STRUCTURA 

 

Partea superioară este alcătuită din motor, mânere, aparatoarea curelei şi structura de siguranţă. 
 
Baza, pe care este asezat motorul, este prinsă pe placa vibratoare prin tampoane de cauciuc care 

absoarb şocurile. Partea inferioară este alcătuită din placa vibratoare şi unitatea vibratorului care 

are doua axe rotative excentrice încorporate. Sursa de alimentare este transmisă de la ambreiajul 

centrifug de pe axul de putere al motorului la axul rotativ excentric cu ajutorul unei curele tip V. 

 

Transferul de putere 
 
Motorul, cu un singur cilindru, cu răcire pe aer, este instalat ca sursă de putere iar ambreiajul 

centrifugal este montat pe axul de transmisie al motorului. Alte motare pe benzină (2 timpi, 4 

timpi) sau motorul pe motorină poat fi montate opţional – exclusiv de catre producator. 

Ambreiajul centrifugal se cuplează prin accelerarea motorului. Rotaţia motorului este transmisă 

de la fulia de transmisie integrată cu ambreiajului la fulia de transmisie a vibratorului prin 

cureaua tip V. Fulia de transmisie a vibratorului roteşte axul rotativ excentric care este inclus în 

caseta vibratorului. Vibraţia generală creată de la rotorul excentric este transmisă la compactor 

cu greutatea utilajului, care face posibilă astfel compactarea terenului. 
 
 
 
 

Capitolul 4 FUNCTII SI CONTROL 

 

Motorul 
 
Motorul este controlat de un contact ON/OFF sau un întrerupător care este montat pe motor, sub 
rezervorul de combustibil.  
Viteza motorului este controlată de o maneta de acceleraţie montata pe mânerul utilajului. 

 

Cureaua de transmisie 
 
Întinderea curelei de transmisie este ajustabilă. Slăbiţi cele patru piuliţe care prind motorul la 

placa de bază, culisati aceste şuruburi pentru a obţine o întindere dorită a curelei. Asiguraţi-vă că 

cele patru piuliţe şi şuruburile sunt strânse după reglare. 
 

 

Capitolul 5 ACCESORII 

 

Cărucior pentru transport – facilitează manipularea  
Extensii laterale – latesc dimensiunea talpii 
 

 

Capitolul 6 FUNCTIONAREA IN SIGURANTA 

 

Este important să citiţi acest manual cu atenţie pentru a înţelege în totalitate caracteristicile 

operaţionale şi performanţele compactorului. Procedurile adecvate de întreţinere vor asigura o 

durată mare de viaţă şi performanţe de vârf ale utilajului. 
 
Această secţiune specifică procedurile de bază care se aplică la operarea, întreţinerea şi ajustarea 
compactorului. Aceast echipament este proiectat ca un utilaj puternic şi productiv care trebuie 
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operat cu grijă şi atenţie. Folosirea greşită sau neglijenţa pot cauza vătămări serioase sau daune 
asupra proprietăţii. Precauţiile de siguranţă trebuie respectate în permanenţă.  
Calificările operatorului: 
 
Înainte de a opera acest echipament, operatorul trebuie să citească acest manual. Oricând este 

posibil, acesta trebuie să vadă modul de operare a unităţii, prezentat de către un operator 

experimentat. Lipsa de experienţă este periculoasă în operarea utilajului sau a accesoriilor sale. 

Prin teste şi greşeli nu puteţi învăţa modul de lucru cu un echipament. Vă costă si va reduce 

durata de viaţă a echipamentului; utilajul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcţionării. 
 
ATENŢIE! Siguranţa generală: 
 
Sunt necesare echipamente de protecţie. Purtaţi cască, ochelari de protecţie, încălţăminte cu bot 

metalic şi alte elemente de protecţie impuse de condiţiile de lucru. Evitaţi bijuteriile sau 

îmbrăcămintea largă. Acestea pot fi prinse în elementele de control sau în piesele în mişcare şi 

pot cauza vătămări serioase. 
 
ATENŢIE! Siguranţa la pornire: 
 
Gaze otrăvitoare. Folosiţi numai în zone bine ventilate. Inhalarea gazelor de evacuare poate 
rezulta în îmbolnăvire sau deces. 
 
ATENŢIE! Siguranţa în operaţiuni de service: 
 
Lichid inflamabil. Opriţi motorul şi nu fumaţi sau lucraţi în zona imediată atunci când 
realimentaţi. Poate rezulta foc sau incendiu din cauza scânteilor sau flăcărilor. 
 
Piese în mişcare. Opriţi motorul înainte de a efectua operaţiuni de service sau întreţinere. 
Contactul cu piese în mişcare poate cauza vătămări serioase. 
 
Temperatură mare. Lăsaţi utilajul şi motorul să se răcească înainte de a efectua operaţiuni de 
service sau întreţinere. Contactul cu piese încinse poate cauza arsuri serioase. 

 

Motorul - Vezi manualul de operaţiuni la motor. 

 

OPRIREA DE URGENŢĂ 
 
Mişcaţi mânerul de acceleraţie în poziţia „OFF” şi comutaţi întrerupătorul motorului pe „OFF”. 

 

OPRIREA NORMALĂ 
 
Mişcaţi mânerul de acceleraţie rapid de la „ON” la „OFF” şi lăsaţi motorul să ruleze 3-5 minute 

la viteza minimă. După ce motorul se răceşte, comutaţi întrerupătorul în poziţia „OFF”. Închideţi 

supapa de combustibil. 
 
 
 
 

Capitolul 7 PERICOLE SI RISCURI 

 

Nu permiteţi altor persoane să folosească utilajul dacă nu au trecut printr-o instrucţie adecvată. 
Asiguraţi-vă că toţi operatorii citesc, înţeleg şi respectă instrucţiunile de operare.  
Pot rezulta vătămări serioase din folosirea inadecvată sau neglijentă a utilajului. 
 
Compactoarele sunt utilaje grele care trebuie mutate de două persoane cu forţă adecvată. Folosiţi 
mânerele prevăzute pe utilaj, împreună cu tehnicile corecte de ridicare. 
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PERICOLE MECANICE! 
 
Nu folosiţi utilajul dacă acesta nu are montate toate apărătoarele de protecţie. 

Ţineţi mâinile şi picioarele departe de piesele în mişcare, pentru a evita rănirea. 
 
Asiguraţi-vă că întrerupătorul motorului este în poziţia OFF şi mufa bujiei este deconectată 
înainte de a scoate apărătoarele sau de a face ajustări. 
 
Asiguraţi-vă că utilajul şi operatorul sunt stabili prin instalarea pe un teren egal şi că utilajul nu 
se va răsturna, aluneca sau cădea în timp ce funcţionează.  
Nu lăsaţi utilajul în funcţiune fără a-l supraveghea.  
Asiguraţi-vă că pereţii sunt stabili şi nu se vor prăbuşi datorită acţiunii vibraţiilor, înainte de a  
începe compactarea in imediata apropiere a constructiilor. 
 
Asiguraţi-vă că zona ce va fi compactată nu conţine cabluri electrice sub tensiune, conducte de 
gaze, apă sau de comunicaţii, ce pot fi avariate din cauza vibraţiilor. 
 
Acordaţi atenţie atunci când folosiţi utilajul. Expunerea la vibraţii sau acţiuni repetitive poate fi 
dăunătoare pentru mâini şi braţe.  
Nu staţi niciodată asezat pe utilaj atunci când aceasta se află în funcţiune. 
 
Nu creşteţi viteza motorului fără sarcina peste 3.500 rotaţii pe minut. Din orice astfel de creştere 
poate rezulta o vătămare personală şi avarierea utilajului. 
 
Aveţi grijă să nu intraţi în contact cu toba de eşapament atunci când motorul este încins, 
deoarece poate cauza arsuri grave.  
Asiguraţi-vă că reparaţiile la motor şi la utilaj sunt efectuate de personal calificat. 

 

PERICOLE DE EXPLOZIE ŞI INCENDIU !  
Benzina este extrem de inflamabilă şi explozivă în anumite condiţii. 
 
Asiguraţi-vă că benzina este depozitată numai într-un container/canistra/rezervor aprobat în acest 
sens.  
Nu realimentaţi motorul în timp ce funcţionează sau este încins. 
 
Nu realimentaţi motorul în apropierea scânteilor, focului deschis sau persoanelor care fumează. 

Nu supra-alimentați rezervorul de combustibil şi evitaţi vărsarea de benzină în timpul 

alimentării. Benzina vărsată sau vaporii de benzină se pot aprinde. Dacă există revărsări, 

asiguraţi-vă că zona este uscată înainte de a porni motorul.  
Asiguraţi-vă că dopul rezervorului de combustibil este strâns bine după alimentare.  
PERICOLE CHIMICE  
Nu folosiţi sau realimentaţi motorul într-o zonă închisă fără ventilaţie adecvată. 
 
Gazele de eşapament cu monoxid de carbon din motorul cu combustie internă poate cauza deces 
în spaţii închise.  
PERICOLE ACUSTICE  
Zgomotul excesiv poate conduce la pierderea temporară sau permanentă a auzului. 
 
Purtaţi căşti adecvate pentru a limita expunerea la zgomot, conform cu normele de sănătate şi 
siguranţă în muncă.  
ÎMBRĂCĂMINTEA DE PROTECŢIE 
 
Purtaţi întotdeauna căşti de protecţie când lucraţi în spaţii închise. Purtaţi ochelari şi o mască de 

praf când lucraţi într-un mediu cu praf. Îmbrăcămintea de protecţie şi încălţămintea specială sunt 

recomandate atunci când lucraţi cu bitum încins.  
ALTE PERICOLE 
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Alunecarea, împiedicarea, căderea reprezintă cauze majore de vătămare sau deces. Staţi departe 

de suprafețe neregulate sau alunecoase. Acordaţi atenţie atunci când lucraţi în vecinătatea 

găurilor sau excavaţiilor neprotejate. 
 
 
 
 

Capitolul 8 OPERAREA UTILAJULUI 

 

Utilajul se adaptează cel mai bine la compactarea materialelor granulare şi bituminoase, de ex. 

soluri granulare, pietriş şi nisip sau amestec din amândouă. Solurile coezive precum cele 

nămoloase sau argiloase se compactează cel mai bine folosind forţa de impact a unui mai mai 

compactor.Atunci când este posibil, amplasamentul trebuie finisat şi egalizat înainte de a începe 

compactarea. 
 
Conţinutul corect de umezeală în sol este vital pentru o compactare adecvată. Apa 

acţionează ca lubrifiant pentru combinarea particulelor de sol. Prea puţină umezeală 

înseamnă compactare inadecvată; prea multă umezeală lasă viduri de apă care slăbesc 

capacitatea portantă a solului. Mişcarea de vibraţie asigură o acţiune auto-propulsoare. 
 
Folosiţi benzină fără plumb şi asiguraţi-vă că nu este contaminată, nu are in componenta corpuri 
sau alte lichide. 
 
Pentru mai multe informaţii privind procedurile corecte de pornire şi folosire a motorului, 
consultaţi manualul de operare a motorului furnizat împreună cu unitatea. 
 
Creşteţi viteza motorului la maxim folosind maneta de acceleraţie, înainte de a începe 
compactarea. 
 
Utilajul va fi controlat prin prinderea mânerului cu ambele mâini şi aplicarea forţei pentru a 

controla mişcarea de înaintare. Pentru a schimba sensul directiei de compactare, reduceti la 

maxim rotatiile motorului prin intermediul manetei de acceleratie ( decelerati ) dupa care 

actionati maneta pentru inversarea ( schimbarea ) sensului – aceasta se gaseste montata pe 

manerul de ghidare al compactorului in partea stanga. Aceasta maneta actioneaza asupra 

elementului de vibrare, transferand de la un ax excentric la altul forta motorului. 
 
Păstraţi întotdeauna o încălţăminte adecvată pentru a evita alunecarea sau pierderea controlului 
atunci când porniţi sau folosiţi utilajul. 

 

1.  Înainte de operare 
 

1.1.Asiguraţi-vă că murdăria este curăţată complet de pe utilaj înainte de operare. Acordaţi 

atenţie plăcii vibratoare şi zonelor adiacente admisiei de aer la motor, carburator şi filtrul 

de aer. 
 

1.2.Verificaţi dacă toate bolţurile şi şuruburile sunt strânse bine. Şuruburile şi bolţurile 

slăbite pot cauza daune utilajului, acestea se slabesc frecvent in timpul compactarii 

indelungate. 
 

1.3.Verificaţi cureaua. Întinderea normală trebuie să fie aproximativ 10-15 mm (1/2”) atunci 

când curelele sunt apăsate forţat în poziţia mediană între cele două fulii. Dacă există un 

joc excesiv, poate exista o scădere în forţa de impact sau vibraţii neregulate, cauzând 

avarii. 
 

1.4.Verificaţi nivelul de ulei la motor şi dacă este scăzut, realimentaţi. Folosiţi uleiul corect, 
sugerat în tabelul de mai jos (Fig. 1) 
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1.5.Scoateţi dopul de ulei şi verificaţi nivelul. Asiguraţi-vă că utilajul stă drept atunci când 

verificaţi nivelul de ulei; acesta trebuie completat până la dop. În fiecare lună sau o dată 

la 200 de ore de funcţionare faceţi schimbul de ulei. 

 

Upper level – nivel maxim  
Lower level – nivel minim  
Oil gauge (oil filter) – indicator de ulei (filtru de ulei) 

 
 
 

IMPORTANT!  
Folosiţi ulei de motor SAE. 

 
Atunci când schimbaţi uleiul, uleiul vechi trebuie 
scurs prin înclinarea utilajului.  
Uleiul se va scurge atâta timp cât este cald 

 

 

 

Temperatura sezonieră Grad 

  

Primăvara, vara sau toamna  

+120 F până la +40 F  
  

Iarna SAE 20 

+40 F până la +15 F  
  

Sub + 15 F SAE 10W-30 
  

 

1.6.Pentru motor va fi folosită o benzină fara plumb de clasă normală. 

 

2.  Atenţie 
 

2.1.Acordaţi atenţie locului de operare şi ventilaţiei. Evitaţi operarea utilajului într-o încăpere 

închisă, tunel sau alte spaţii prost ventilate, deoarece gazele de eşapament conţin 

monoxid de carbon otrăvitor. Dacă maşina este folosită într-un astfel de loc, descărcaţi 

gazele numai prin mijloace adecvate. 
 

2.2.Acordaţi atenţie componentelor încinse. Toba de eşapament şi alte componente sunt 
periculoase. Nu le atingeţi cu mâinile goale. 

 
2.3.Respectaţi precauţiile de siguranţă în timpul transportului. Prindeţi dopul rezervorului de 

combustibil şi închideţi supapa de combustibil. Scurgeţi benzina din rezervor înainte de a 

transporta utilajul pe distanţe lungi sau pe drumuri accidentate. 
 

2.4.Opriţi motorul înainte de a realimenta cu combustibil. Nu realimentaţi niciodată cu 

benzină în timp ce motorul funcţionează sau este încins, altfel combustibilul vărsat sau 

evaporat se poate aprinde din cauza tobei încinse sau scânteilor de la motor. 
 

2.5.Ţineţi materialele inflamabile departe de toba de evacuare. Aveţi grijă cu chibriturile, 

paiele sau alte inflamabile, deoarece toba de evacuare este supusă unor temperaturi foarte 

mari. 
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3.  Pornirea  
3.1.Poziţionaţi mânerul în capătul opus al utilajului la vibrator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÎNTRERUPĂTORUL 

 

3.2.Deschideţi robinetul de combustibil – Fig. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBINETUL DE COMBUSTIBIL 

 

3.3.Stabiliţi mânerul de acceleraţie la 1/3-1/2 din cursă spre poziţia de viteză maximă – Fig. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÂNERUL DE ACCELERAŢIE 
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3.4.Închideţi clapeta de „SOC” dacă motorul este 

cald sau temperatura din mediu de lucru este mare, 

deschideţi clapeta de „SOC” la jumătate, sau ţineţi-o 

complet deschisă. Dacă motorul este rece sau 

temperatura din mediu de lucru este mică, deschideti 

complet 

clapeta de „SOC”  – Fig. 6 
 
 

 
3.5.Acţionaţi starterul - În cazul starterului cu 

 
Trageţi de cablu de starter încet până compresie. 

Readuceţi starterul în poziţia iniţială pornirea 

motorului, lăsaţi starterul să revină 

 

3.6. Acţionaţi starterul 

În cazul starterului cu recul. 

Prin tragerea lentă a starterului, veţi ajunge în 

punctul în care se simte rezistenţă (punctul de 

compresie). Prin tragerea continua veţi ajunge la un 

punct în care rezistenţa este redusă. Reveniţi 

starterul, însă lăsaţi-l încet la poziţia iniţială. – Fig. 

7-D 

 

STARTERUL CU RECUL 
 
!ATENŢIE 

Nu trageţi cablul de tot şi nu lăsaţi starterul să revină singur la poziţia iniţială. 

 

1.1.După pornirea motorului, faceţi 

o încălzire a acestuia timp de 2-3 

minute. Faceţi asta fără 

întrerupere, în special pe timp de 

iarnă. 

 

2. Operarea 
Pe măsură ce motorul se încălzeşte, 
mişcaţi gradual clapeta de acceleraţie în 
poziţia deschis – Fig. 8 
 

 
 
 
 

10 



4.2.Mişcaţi mânerul de acceleraţie de la poziţia minim la poziţia maxim. Atunci când viteza 

ajunge la aproximativ 2300-2600 RPM, ambreiajul centrifug se cuplează. Dacă viteza 

motorului este crescută foarte încet, este posibil ca ambreiajul să sară. Nu acţionaţi 

mânerul de acceleraţie încet – Fig. 9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA!  
Dacă motorul se opreşte şi nu reporneşte, verificaţi nivelul de ulei din motor. 
 
 

4.3.Atunci când compactaţi asfalt, este recomandabil să revopsiţi suprafaţa internă a plăcii 
vibratoare si folosirea de apa. Aceasta împiedică lipirea plăcii de asfalt. 

 
4.4.Atunci când opriţi vibratorul, readuceţi acceleraţia de la maxim la minim. Nu mişcaţi 

mânerul de acceleraţie încet. 

 

5.  Transport  
5.1.Opriţi motorul în timpul transportului. 

 
5.2.Înşurubaţi dopul rezervorului de combustibil şi închideţi robinetul de combustibil pentru 

a preveni scurgerile. 
 

5.3.În cazul transportului rutier, fixaţi bine utilajul pentru a evita riscul căderii. În cazul 
transportului pe distanţe lungi sau pe teren accidentat, scoateţi combustibilul din rezervor. 

 

6.  Oprirea 
 
Pentru a opri motorul în caz de urgenţă, întoarceţi întrerupătorul 
în poziţia OFF. În condiţii normale folosiţi următoarea 
procedura: 
 

6.1.Readuceţi mânerul de acceleraţie la viteza minimă şi 
lăsaţi motorul să funcţioneze timp de 2-3 minute la 
viteza mică înainte de oprire. 

 
6.2.Puneţi întrerupătorul pe poziţia OFF Fig. 12.- 

ÎNTRERUPĂTORUL 
 

6.3.Închideţi robinetul de combustibi  
Fig. 13- ROBINET DE COMBUSTIBIL 
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Capitolul 9 INTRETINEREA UTILAJULUI 
 

Lichid inflamabil: opriţi motorul şi nu fumaţi sau lucraţi în apropiere atunci când realimentaţi.  
Scânteile sau focul deschis pot genera explozii sau incendii. 
 
Piese în mişcare: opriţi motorul înainte de a efectua operaţiuni de service sau întreţinere. 
Contactul cu piesele în mişcare poate cauza vătămări grave. 
 
Temperatură ridicată: lăsaţi utilajul şi motorul să se răcească înainte de a efectua operaţiuni de 
service sau întreţinere. Contactul cu piesele încinse poate cauza arsuri grave. 

 

9.1 Întreţinerea zilnică 
 

A. Eliminaţi murdăria, nămolul, etc., de pe utilaj 
B. Curăţaţi baza plăcii vibratoare  
C.  Verificaţi filtrul de aer şi curăţaţi dacă este necesar  
D.  Verificaţi toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile şi re-strângeți dacă este necesar. 

 

9.2 Service săptămânal 
 

A. Întreţineţi filtrul de aer – Fig. 14 
FILTRUL DE AER  
Un filtru de aer murdar poate cauza dificultăţi 
 
la pornire, pierderea de putere, defecţiuni la 

motor şi poate scurta durată de viaţă a motorului. 

Păstraţi filtrul de aer curat. 
 
 
Filtru de aer – partea din SPUMĂ POLIURETANICĂ 

Scoateţi elementul şi spălaţi-l cu kerosen sau motorină. 

Apoi saturaţi-l într-un amestec de 3 părţi kerosen sau 

motorină şi 1 parte ulei de motor. Stoarceţi filtrul 

pentru a elimina amestecul şi remontaţi . 
 
 
 
 
 

B. Scoateţi bujia, curăţaţi şi ajustaţi spaţiul la  
C. 0,6 – 0,7 mm (0,02-0,03 inch) – Fig. 15- BUJIA  

 
 
 
 

9.3 Întreţinerea lunară 
 
Schimbaţi uleiul din vibrator.  
Verificati si/sau schimbati uleiul de motor 
 
Notă:  
atunci când motorul este nou, primul schimb de ulei se face după 10 de ore de funcţionare; 
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2.1.9.4 Depozitare 

Atunci când depozitaţi compactorul pe perioade lungi de 

timp: 

A. Scurgeţi complet combustibilul din rezervor, conducte 

şi carburator. 

B. Turnaţi câteva picături de ulei de motor în cilindru 

prin scoaterea bujiei. Rotiţi motorul manual de câteva 

ori astfel încât interiorul cilindrului să fie acoperit cu 

ulei. 

C. Curăţaţi suprafaţa exterioară a utilajului cu o lavetă 

înmuiată în ulei. Acoperiţi unitatea şi depozitaţi într-

un spaţiu fără umezeală. 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNGRIJIREA ŞI ÎNTREŢINEREA PREVENTIVĂ 

Verificaţi nivelul de ulei din motor zilnic. Verificaţi nivelul de ulei din vibrator săptămânal. 

Verificaţi accesoriile anti-vibrații din cauciuc în caz că sunt deteriorate sau uzate. Curăţaţi partea 

inferioară a plăcii în mod regulat pentru a preveni acumularea de materie. 

SERVICE 

Schimbaţi uleiul de motor în mod regulat pentru a minimaliza uzura. Inspectaţi, curăţaţi şi/ sau 

înlocuiţi filtrul de aer în mod regulat, în special atunci când lucraţi într-un mediu cu mult praf. 

Inspectaţi, curăţaţi şi/ sau înlocuiţi bujia în mod regulat. Verificaţi toate şuruburile având în 

vedere că utilajul este supus vibraţiilor. 

Verificaţi întinderea curelei, uzura şi dacă rulează corect. Reglaţi sau înlocuiţi după caz. 

Verificarea uleiului din vibrator 

1. Puneţi compactorul orizontal pe o suprafaţă dreaptă. Asiguraţi-vă că acesta este drept 

atunci când verificaţi uleiul din vibrator. 

2. Verificaţi nivelul de ulei din vibrator prin scoaterea tijei (indicatorul de ulei), aşa 

cum se arată în figură 17. Nivelul de ulei trebuie să fie până la indicaţie. Dacă este 

necesar ulei, înlocuiţi folosind ulei de motor SAE, conform cu Fig. 1.  



Fig. 17 – Indicatorul de ulei la vibrator 

Vibrator – vibrator 

Vibrator oil plub – capacul de ulei la vibrator 

1. Atunci când schimbaţi uleiul din vibrator, scoateţi 

capacul de scurgere (Fig. 17), şi înclinaţi compactorul 

pentru a scurge uleiul. Reţineţi că uleiul se va scurge 

mai uşor atunci când este cald. 
Fig. 17 – Indicatorul de ulei la vibrator 

 
Capitolul 11 Specificatii tehnice 

 
Placa compactoare  PCR160-S PCR160-H PCR255-S PCR255-L 

Motor Subaru EX21 Honda GX160 Subaru EX27 Subaru EX40 

Putere motor 7 cp 5.5 cp 9 cp 7.5 cp 

Combustibil Benzina 

Volum rezervor 3.6 l 3.1 l 6.1 l 4.3 l 

Frecventa vibratii 4000 vpm 3600 vpm 3750 vpm 3600 vpm 

Dimensiune talpa 700x520 mm 820x480 mm 

Dimensiune extensie 700x85 mm 820x85 mm 

Forta de compactare 30.5 kN 38 kN 

Adancime max. de compatare 500 mm 900 mm 

Eficienta compactare 570 m²/h 650 m²/h 

Sistem de schimare directie Mecanic Mecanic 

Viteza inaintare 25 cm/s 35 cm/s 

Greutate utilaj 162 kg 160 kg 255 kg 300 kg 

Dimensiuni Lxlxh (mm) 1000/460/1020 1030x480x1160 

 
Placa compactoare PCR320-S PCR320-L PCR400-S PCR400-L PCR520-S PCR520-L 

Motor 
Subaru 

EX40 

Lombardini 

15LD350 

Subaru 

EX40 

Lombardini 

15LD440 

Subaru 

EH65 

Lombardini 

15LD440 

Putere motor 14 cp 7.5 cp 14 cp 10.9 cp 22 cp 10.9 cp 

Combustibil Benzina Diesel Benzina Diesel Benzina Diesel 

Volum rezervor 7 l 4.3 l 7 l 5 l 17 l 17 l 

Frecventa vibratii 3750 vpm 3600 vpm 4010 vpm 3200 vpm 

Dimensiune talpa 890x640 mm 860x650 mm 945x700 mm 

Dimensiune extensie 890x85 mm - - 

Forta de compactare 38 kN 40 kN 60 kN 

Adancime max. de 

compactare 
900 mm 1100 mm 1100 mm 

Eficienta compactare 650 m²/h 702 m²/h 900 m²/h 

Sistem schimb 

directie 
Mecanic Hidraulic Hidraulic 

Viteza inaintare 35 cm/s 30 cm/s 41 cm/s 

Greutate utilaj 305 kg 310 kg 400 kg 405 kg 520 kg 525 kg 

Dimensiuni Lxlxh 

(mm) 
1230x480x1400 1560x650x1750 1560x400x1750 

 

 

 

 

 

 



RULMENŢI 
 
Sunt sigilaţi următorii rulmenţi: rulment centrifug de ambreiaj, rulment lubrifiat pentru baia de 
ulei a vibratorului.  
FINISAJ  
Utilajul este finisat cu email portocaliu, mânerul cu email negru. 

 

 

Capitolul 12 DEPANAREA 
  

  

DEFECT POSIBILE CAUZE ŞI CORECTARE 
  

Motorul nu porneşte Verificaţi întrerupătorul dacă este în poziţia ON. 

 Verificaţi alimentarea cu combustibil. 

 Verificaţi nivelul de ulei 

 Verificaţi jetul la carburator 
  

Motorul se opreşte Verificaţi alimentarea cu combustibil 
  

Motorul pe benzină nu are putere Verificaţi starea filtrului de aer 
  

Vibraţii insuficiente Verificaţi dacă cureaua alunecă sau lipseşte 
  

Utilajul nu se mişcă liber Verificaţi  suprafaţa  inferioară  a  plăcii  în  caz  că  există 

 materie acumulată. 
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