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OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ 

 
 

VÝSTRAHA 
Čtěte všechny bezpe čnostní varování ozna čené symbolem 
   a všechny pokyny. 

UCHOVEJTE VŠECHNY VAROVÁNÍ A POKYNY PRO BUDOUCÍ POU ŽITÍ. 

 
 

Obecná bezpe čnostní varování elektrických 
zařízení 

PRACOVNÍ PROSTOR 

Udržujte váš pracovní prostor čistý a dob ře osv ětlený.  Nepořádek na pracovním místě a stinné 
plochy zvyšují možnost nehody. 

Nepoužívejte stroj ve výbušném prost ředí, jako je p řítomnost výbušných tekutin, plyn ů nebo 
prachu . Elektrická zařízení vytváří jiskry, které mohou vznítit hořlavé kapaliny nebo plyny. 

Obsluhujete-li stroj, vyvarujte se kontaktu s kolem jdoucími, d ětmi a návšt ěvníky . Rozptýlení může 
způsobit ztrátu vaší kontroly nad strojem. 

 
 

Obecná bezpe čnostní varování elektrických 
zařízení 

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Elektrická zásuvka musí pasovat se zástr čkou. Zástr čku žádným zp ůsobem nep řizpůsobujte. 
Nepoužívejte zásuvkové adaptéry p ři použití s uzemn ěným elektrickým za řízením.  Neupravované a 
pasující koncovky snižují risk zásahu elektrickým proudem. 

Vyhn ěte se p římému kontaktu s uzemn ěnými plochami jako jsou trubky, otopná t ělesa, sporáky a 
ledni čky.  Je-li vaše tělo uzemněno, vzrůstá riziko zásahu elektrickým proudem. 

Nevystavujte elektrická za řízení dešti nebo vlhkému prost ředí. Voda vniklá do zařízení zvyšuje risk 
zásahu elektrickým proudem. 

Nevystavujte p řívodní kabel hrubému zacházení. Nikdy nepoužívejte kabel k p řeprav ě zařízení 
nebo vytahování zástr čky ze zásuvky. Udržujte p řívodní kabel mimo místa vysoké teploty, olej, 
ostré rohy a pohyblivé části. Poškozená kabel zvyšuje risk zásahu elektrickým proudem. 

Při práci ve venkovním prost ředí, používejte pouze prodlužovací kabel ur čený pro venkovní 
použití . Používání takového druhu prodlužovacího kabelu snižuje risk zásahu elektrickým proudem. 

Je-li použití elektrického za řízení ve vlhkém prost ředí nevyhnutelné , použijte proudový chránič. 
Použití proudového chrániče snižuje risk zásahu elektrickým proudem. 

 
 

Obecná bezpe čnostní varování elektrických 
zařízení 

OSOBNÍ BEZPEČNOST 

Vždy se pln ě soust řeďte na práci. Řiďte se zdravým rozumem.  Nikdy neobsluhujte stroj po kud se 
cítíte unaveni, nebo pokud jste pod vlivem drog, al koholu nebo jiných látek, které mohou ovlivnit 
ostrost vid ění, reakci nebo schopnost úsudku . Moment nepozornosti při práci s zařízením může 
způsobit vážný úraz. 

Vždy používejte ochranné prost ředky. Vždy noste ochranu o čí. Ochranné prostředky jako jsou 
maska proti prachu, bezpečná obuv, přilba, ochrana sluchu snižují možnost vašeho poranění. 

Zabraňte neúmyslnému zapnutí stroje. Ujist ěte se, že je vypína č vypnutý, p řed připojením stroje 
ke zdroji nap ětí, zvedáním nebo p řeprav ě stroje . Přenášení stroje s prsty na vypínači nebo zapnutého 
stroje přivolává možnost úrazu. 

Odstra ňte všechno ná řadí z dosahu stroje p řed jeho zapnutím . Nářadí ponechané v dosahu 
rotujících částí stroje může způsobit vážný úraz. 

Vždy dodržuj pat řičné upevn ění a rovnováhu stroje . To umožní lepší kontrolu nad strojem v 
neočekávaných situacích.  

Noste pat řičné pracovní oble čení. Nenoste volná od ěv a šperky. Udržujte své vlasy, oble čení a 
pracovní rukavice mimo dosah pohyblivých sou částí stroje . Volné části oděvu, šperky nebo dlouhé 
vlasy mohou být zachyceny pohyblivými součástmi stroje a způsobit zranění. 



Bezpečnostní upozorn ění a pokyny pro obsluhu  SMART 

4 © 2010 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1207 12 | 2011-01-21 
 Původní pokyny 

Je-li za řízení vybaveno p řipojením pro odvod prachu, ujist ěte se, že sb ěrač prachu správn ě 
připojen a používán . Použití sběrače prachu výrazně snižuje možnost rizika spojeným s prachovými 
částicemi. 

 
 

Obecná bezpe čnostní varování elektrických 
zařízení 

PROVOZ STROJE 

Nepřetěžujte elektrické za řízeni. Používejte správný pracovní stroj pro vaší a plikaci . Správně 
zvolený pracovní stroj vykoná práci lépe a bezpečně. 

Nepoužívejte elektrické za řízení, je-li vypína č poškozen . Jakékoli zařízení, které nelze ovládat 
vypínačem je nebezpečné a je nutno je opravit. 

Odpojte elektrickou zástr čku od zdroje nap ětí před jakoukoli úpravou stroje, vým ěně 
příslušenství nebo skladováním za řízení.  Takováto preventivní opatření významně snižují risk 
samovolného zapnutí stroje. 

Skladujte ne činný stroje mimo dosah d ětí. Nedovolte osobám neseznámeným se za řízením a s 
těmito p ředpisy aby stroj obsluhoval . Elektrická zařízení jsou nebezpečná v rukou nezaškolené 
obsluhy. 

Pravideln ě udržujte za řízení. Kontrolujte uchycení stroje a jeho pohyblivý ch částí, porušené 
sou části nebo jiné podmínky ovliv ňující správný chod stroje. Zjistíte-li závadu, opra vte zařízení 
před dalším použitím.  Mnoho nehod je zaviněno nesprávnou údržbou stroje. 

Udržuj řezné nástroje ostré a čisté .  Správně udržované řezné nástroje s ostrým břity je snazší 
kontrolovat. 

Používej pracovní stroj, p říslušenství a nástroje v souladu s t ěmito instrukcemi, pracovními 
podmínkami a prací, která má být vykonána . Použití pracovního stroje k jiným účelům, než ke kterým 
jsou určen, může vést k nebezpečným situacím. 

 
 

Obecná bezpe čnostní varování elektrických 
zařízení 

ÚDRŽBA 

Udržujte pracovní stroj pravideln ě servisován kvalifikovanou osobou. Pro opravy použí vejte 
výhradn ě originálních náhradních díl ů. To přispěje k zajištění bezpečnosti provozu zařízení. 
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VŠEOBECNĚ 
Ponorný vibrátor SMART s vestavěným frekvenčním měničem je kombinací elektrického ponorného 
vibrátoru a elektronického frekvenčního měniče. 

Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti s SMART řadí k nejvíce ergonomickým ponorným vibrátorům 
na trhu. 

 

Elektronika a elektrická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky. 
Likvidujte zařízení podle platných legislativních nařízení dle dané země. 
Podle evropských norem 2002/95/CE a 2002/96/CE. 

KONSTRUKCE 
Typ měniče je elektronický frekvenční měnič řízený mikroprocesorem, který plní následující úkoly:: 

 Konverze napětí a frekvence z primárních:  

• 230V-1-50/60Hz na 210V-3-210Hz pro napájení ponorného vibrátoru. 

• 115V-1-50/60Hz na 110V-3-210Hz pro napájení ponorného vibrátoru. 

 Ochranu obvodů: 

• Zkrat mezi fázemi v napájení vibrátoru. 

• Zkrat na kostru v napájení vibrátoru. 

• Přetížení. 

• Přehřátí. 

Smart vyhovuje směrnici EMC 2004/108 podle příslušných norem: EN61000-6-4, EN61000-6-2 a 
EN55014-1. 

Elektronické součásti jsou kvůli maximální ochraně umístěny do hliníkového pouzdra a zality pryskyřicí. 

Kabel délky 15 m se standardní zástrčkou EEC slouží k připojení do sítě (230 V). 

Hadice délky 5 m propojuje měnič s ponorným vibrátorem. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 SMART40 SMART48 SMART56 SMART65 

Průměr trubky mm 40 48 56 65 

Délka trubky  mm 320 350 380 410 

Hmotnost trubky kg 2.3 3.9 5.1 7.7 

Délka hadice m 5 

Délka kabelu m 15 

Amplituda mm 2.6 2.8 3.2 3.5 

Otáčky  ot/min 12 000 

Primární napětí V 230V ±10%-1-50/60Hz / 115V-1-50/60Hz 

Příkon W 400 920 1170 1800 

Proud 230/115V A 2.5/5 4.5/9 6.4/12.8 10 

Hladina hlučnosti * LpA 
 LwA 

dB(A) 75 
86 

80 
91 

83 
94 

88 
99 

Zvažované účinné zrychlení ** 
Nejistota (K) 

m/s2 3,81 
0,42 

2.47 
0.44 

5.87 
1.00 

4.62 
0,66 

Hmotnost měniče kg 2.8 

Rozměry měniče DxŠxV mm 300x103x80 

Celková hmotnost zařízení 
SMART 

kg 13.1 14.7 15.9 18.5 

Stupeň ochrany - IPX7 

* Hladina hlučnosti měřená ve vzduchu ve vzdálenosti 1m od ponorného vibrátoru podle normy ISO 3744. 
Nejistota: ±3dB. 

** Zvažované účinné zrychlení měřené, 2 m od konce jehly (m/s2) podle normy ISO 5349. 

DŮLEŽITÉ 

Výše uvedené informace jsou pouze obecným popisem, nejsou zaru čeny, ani neobsahují záruky 
jakéhokoliv druhu. 
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 SMART28E 
230V 

SMART40E 
230V 

SMART48E 
230V 

SMART56E 
230V 

Průměr trubky mm 25/40 40 48 56 

Délka trubky  mm 239/211 320 350 380 

Hmotnost trubky kg 2.4 2.3 4.2 5.2 

Délka hadice m 0.5 

Délka kabelu m 15 

Amplituda mm 0.9 2.6 2.8 3.2 

Otáčky  ot/min 12 000 

Primární napětí V 230V± 10% - 1 - 50/60 Hz 

Příkon W 260 400 920 1170 

Proud A 1.3 2.5 4.5 6.4 

Hladina hlučnosti * LpA 
 LwA 

dB(A) 85 
96 

75 
86 

80 
91 

83 
94 

Zvažované účinné zrychlení** 
Nejistota (K) 

m/s2 0.6 
0.1 

0.6 
0.1 

0.55 
0.04 

0.53 
0.07 

Hmotnost měniče kg 2.8 

Rozměry měniče DxŠxV mm 300x103x80 

Celková hmotnost zařízení 
SMART 

kg 12 12 13.6 14.8 

Stupeň ochrany - IPX7 

* Hladina hlučnosti měřená ve vzduchu ve vzdálenosti 1m od ponorného vibrátoru podle normy ISO 3744. 
Nejistota: ±3dB. 

** Zvažované účinné zrychlení měřené ve vodě, na úrovni držadla (m/s2) podle normy ISO 5349. 

DŮLEŽITÉ 

Výše uvedené informace jsou pouze obecným popisem, nejsou zaru čeny, ani neobsahují záruky 
jakéhokoliv druhu. 
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OBSLUHA 
 

 
VÝSTRAHA 

Stroj smí být používán pouze k ur čeným ú čelům a obsluhován pouze vyškoleným pracovníkem. 

Dodržujte všechny pokyny pro provoz i údržbu. 

Nikdy nepracujte se strojem, který je poškozen. 

Kontroly pred uvedenim do provozu 

 Smart je uzemněný stroj (třída 1). 

SMART SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ BEZPE ČNOSTNÍ ELEKTRICKÉ OCHRANY NA PRIMÁRNÍ 
STRANĚ. 

 Velikost chrániče nesmí být nižší než 16 Ampér. 

 Smart má vestavěnou ochranu proti přehřátí. Nevystavujte stroj přímému slunečnímu záření, 
může dojít k jeho zastavení. 

Spoušt ění 

SMART28E POUŽÍVEJTE POUZE PRO LABORATORNÍ Ú ČELY, NE PRO PRÁCI NA STAVBÁCH. 

 

1. Zapněte kabel do vhodné zásuvky. 

2. Vibraci spustíte stiskem spínače. 

3. Vibrace jsou účinné po 1,5 sekundě. 

4. Vibraci zastavíte stejným spínačem. 
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Chod za řízení 

DŮLEŽITÉ 

PONORNÉ VIBRÁTORY NEPOUŽÍVEJTE K ROZHRNOVÁNÍ BETONU . 
 

 
 

Ponořujte ponorný vibrátor 30 až 50 cm svisle do 
betonu tak. 

Vibrujte systematicky. Aby vzdálenosti středů 
ponoření byly od sebe 8 až 10 násobek průměru 
trubky/hlavice.  

Zatlačte ponorný vibrátor asi 15 cm do 
předcházející vrstvy betonu, aby se docílilo co 
nejlepší spojení obou vrstev. 

 
 

Beton je dostatečně zvibrovaný, je-li jeho povrch 
kolem ponorného vibrátoru lesklý a na povrch se 
nevynořují žádné vzduchové bubliny. Normálně to 
trvá 10 až 20 sekund. 

Vytahujte vibrátor z betonu pomalu, aby měl beton 
čas natéci zpět do dutiny po vibrátoru. 
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ÚDRŽBA 
 

 
VÝSTRAHA 

Údržbá řských prací musí být provedeno pouze vyškoleným pra covníkem. 

Vždy používejte originální díly pro výrobce. 

Poškozené části musí být okamžit ě změnil. 

Dílenské nástroje 

Žádné speciální nástroje nejsou potřeba. 

Jednotka elektronického m ěniče 

SMART je bezúdržbové zařízení; vyžaduje pouze čištění. Skříň měniče je nutné kvůli chlazení udržovat v 
čistotě. Smart se nesmí čistit vysokotlakou vodní tryskou. 

 
 

DŮLEŽITÉ: Po vypnutí je uvnit ř zařízení SMART stále nebezpe čné nap ětí. Před 
případnou demontáží vy čkejte nejmén ě 2 minuty.  

Pokud došlo k vypnutí primárního ochranného za řízení: 
 Zkontrolujte přívodní kabel a zásuvku, vyměňte poškozené součásti. 

 Pokud závada přetrvává, vyměňte měnič. 

Pokud nedošlo k vypnutí primárního ochranného za řízení: mikroprocesor m ěniče detekoval 
závadu: 

Pokud se vibrace během práce zastaví z důvodu závady měniče, postupujte následujícím způsobem: 

 Stiskněte tlačítko, aby se měnič vypnul. 

 Počkejte půl minuty. 

 Stiskněte tlačítko. Pokud se vibrace spustí, byla závada způsobena přetížením způsobeným 
některým mechanickým dílem nebo způsobem práce (vibrátor uvízl v armatuře betonu - viz 
položka 3). 

Pokud se vibrace nespustí, viz položky 1, 2, 4. 

1. Zkrat mezi fázemi vibrátoru: Odpojte vodiče mezi měničem a vibrátorem. Změřte odpor mezi 
fázemi na straně vibrátoru - viz dále uvedené hodnoty. Zkontrolujte vinutí statoru. Vyměňte vadné 
součásti. 

2. Zkrat mezi fázemi a kostrou: Změřte odpor mezi každou fází a kostrou stroje. Odpor musí být 
větší než 10 MΏ. Zkontrolujte vinutí statoru. Vyměňte vadné součásti 

3. Přetížení: Zkontrolujte vstupní proud vibrátoru 2 minuty po vytažení z betonu - viz maximální 
hodnoty uvedené dále. Pokud proud neodpovídá specifikaci, demontujte vibrátor a zkontrolujte 
mechanické součásti. Vyměňte vadné díly. Pokud jsou díly v pořádku, je přetížení způsobeno 
nesprávnou aplikací. Zkontrolujte vstupní proud vibrátoru ponořeného do betonu. Maximální 
hodnoty uvedené na štítku by měly být překročeny jen krátkodobě. 

4. Přehřátí - teplota sk říně měniče je vyšší než 60 °C. Přehřátí může být způsobeno přetížením 
nebo vysokou okolní teplotou. 

a. Stiskněte tlačítko a vyčkejte několik minut. 

b. Stiskněte tlačítko. Stroj lze spustit při poklesu teploty o 10 °C. 



SMART  Bezpečnostní upozorn ění a pokyny pro obsluhu  

© 2010 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1207 12 | 2011-01-21 11 
Původní pokyny 

 
SMART 

28E 
SMART 
40/40E 

SMART 
48/48E 

SMART 
56/56E 

SMART 
65/65E 

Napětí V 230 230 115 230 115 230 115 230 

Odpor statoru Ohm 36 26.50 6.6 9.30 2.4 5.6 1.5 2.6 

Vstupní proud 
(vibrátor vytažený 
z betonu) 

A 0.9 1.9 3.8 2.2 4.4 2.7 5.4 3.7 

Ponorné vibrátory 

Ponorné vibrátory jsou bezúdržbová zařízení. 

Ponorné vibrátory se mažou olejem. 

Koncová krytka vibrátoru je přilepena. 

NEPOUŽÍVEJTE VYSOKOTLAKOU VODNÍ TRYSKU K ČISTĚNÍ ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ 
(oto čný vypína č, zástrčku, kabel, spínací sk říň). 

Mazani 

Vibrační hlavice SMART28E SMART 
40/40E 

SMART 
48/48E 

SMART 
56/56E 

SMART 
65/65E 

Olej: Shell T46 
Množství na 

vibrační hlavici 
(cm3)/(cl) 

10 / 1 5 / 0.5 10 / 1 15 / 1.5 20 / 2 

Utahovací moment 

Koncové krytky jsou v trubce zajištěny lepidlem. 

Před nasazením nové krytky pečlivě očistěte závity na krytce i v trubce. Součástí musí být perfektně 
suché, bez stop oleje nebo mazacího tuku. 

Poté naneste čtyři proužky lepidla na závity koncové krytky. Proužky naneste kolmo na závity, po celé 
délce závitů. Dovnitř trubky nedávejte žádné lepidlo. Dotáhněte krytky momentem uvedeným níže. Před 
použitím vyčkejte asi 6 hodin, aby lepidlo zpolymerizovalo. 

 

Vibrační hlavice SMART28E 

 Lepení Utahovací moment (Nm) 

Koncová krytka 1 Loctite 243 75 

Redukce 4 Loctite 243 120 

Šroub 25 Loctite 243 - 

Viz oddíl „Spare Parts List“. 
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Vibrační hlavice  SMART 
40/40E 

SMART 
48/48E 

SMART 
56/56E 

SMART 
65/65E 

 Lepení Utahovací moment (Nm) 

Koncová krytka 1 Loctite 638 170 350 520 750 

Vsuvka 3 Loctite 243 120 200 250 250 

Šroub 11 - 5 8 8 20 

Vymezovací šroub PE 15 Loctite 243 - - - - 

Šroub 22 Loctite 243 - - - - 

Viz oddíl „Spare Parts List“. 

Odpojení vibra ční jednotky od jednotky elektronického 
měniče 

1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. 

2. Rozřízněte sponu „Band It“ na straně měniče. 

3. Sejměte kryt měniče. 

4. Odstřihněte tři konektory a odpojte zemnicí vodič. 

5. Vytáhněte hadici ze strany měniče, vyšroubujte ucpávku ze skříně měniče. 

6. Sevřete vibrační jednotku do svěráku. 

7. Odřízněte sponu “Band It", stáhněte červenou hadici, až se objeví konektory. 

8. Rozřízněte tepelnou izolaci a odpojte kontakty. 

9. Odpojte zemnicí vodič od vsuvky. 

Připojení vibra ční jednotky k jednotce elektronického m ěniče 

1. Připojte zemnicí vodič ke vsuvce vibrátoru. Šroub zajistěte přípravkem LOCTITE 243. 

2. Připojte vodiče ke statoru vibrátoru. Použijte konektory a tepelnou izolaci. 

3. Stáhněte červenou hadici k ucpávce na vibrátoru 

4. Nasaďte hadici na vsuvku vibrátoru. Použijte sponu “Band It“. 

5. Protáhněte vodiče ucpávkou do skříně měniče. 

6. Zašroubujte ucpávku. Nasaďte hadici na vsuvku měniče. Použijte sponu “Band It „ 

7. Připojte vodiče k měniči. Použijte nové konektory. 

8. Umístěte měnič do krytu. 

Vibra ční jednotka SMART28E 

DEMONTAś 
1. Vyšroubujte redukci (4) z trubky statoru (8) (pravotočivý závit). Stator je zalepen uvnitř trubky. 

Pokud má být stator vyměněn, doporučuje se objednat celou sestavu trubky se zalepeným 
statorem od firmy ATLAS COPCO. 

2. Demontujte přední trubku (3) s koncovou krytkou z trubky statoru (8). 

3. Vyjměte pružnou podložku (15). 

4. Vysuňte a vyjměte rotor (6), excentr (5) a kuličkové ložisko (16). 

5. Vyšroubujte ucpávku (20) (pravotočivý závit) a vyjměte pryžové těsnění (19). 

6. Vyšroubujte vsuvku (7) (pravotočivý závit). 

7. Opatrně vyklepněte držák ložiska (9). Použijte vhodnou tyčku a paličkumontaŜ. 
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MONTAś 
1. Všechny části očistěte a sestavte v opačném pořadí než při demontáži. 

2. Poškozené součásti a těsnicí O-kroužky vyměňte. 

3. Naplňte vibrační jednotku olejem (vhodný typ viz Údržba/mazání). 

Vibra ční jednotky SMART40/48/56/65 

DEMONTAś 
1. Vyšroubujte koncovou krytku (1) z trubky statoru (2) (pravotočivý závit). Stator je zalepen uvnitř 

trubky. Pokud má být stator vyměněn, doporučuje se objednat celou sestavu trubky se 
zalepeným statorem od firmy ATLAS COPCO. 

2. Vyšroubujte matici (15) a vyjměte (14) a (18). 

3. Vyšroubujte vsuvku (3) (pravotočivý závit). 

4. Opatrně vyklepněte rotor (5) z držáku ložiska (6). Použijte vhodnou tyčku a paličku. Poté lze 
snadno vyjmout excentry, zajišťovací kroužky a ložiska 

5. Stejným postupem demontujte držák ložiska (6) ze zadní trubky. Potom lze snadno vyjmout 
ložisko (8). 

MONTAś 
1. Všechny části očistěte a sestavte v opačném pořadí než při demontáži. 

2. Poškozené součásti a těsnicí O-kroužky vyměňte. 

3. Naplňte vibrační jednotku olejem (vhodný typ viz Údržba/mazání). 

Poznámka: Opatrně vyčistěte závity koncové krytky a trubice, než nanesete lepidlo LOCTITE 638. Musejí 
být dokonale čisté: žádný olej ani prach. 
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 
Pokud se Smart během práce zastaví, znamená to, že buďto mikroprocesor nebo ochranné zařízení na 
primární straně zjistilo závadu. 

Došlo k vypnutí primárního ochranného zařízení: závada na přívodním kabelu nebo konvertoru. 

Primární ochranné zařízení nevypnulo: mikroprocesor detekoval jednu z následujících možných příčin: 

 Zkrat mezi fázemi na straně vibrátoru. 

 Zkrat na kostru na straně vibrátoru. 

 Přetížení. 

 Přehřátí (teplota pláště měniče vyšší než 60°C. 

Stav kontrolky Stav SMART Postup 

Svítí zelená Žádný chyba / připojeno k 
síti. 

- 

Bliká zelená 
Probíhají práce. 
Limit navádění. 

Zkontrolujte, zda není 
jehla zablokovaná nebo 
přetížena. 

Bliká červená 

Příliš vysoká teplota 
měniče. 
Příliš vysoká teplota 
jehly. 

Počkejte na vychladnutí 
měniče a jehly. 

Bliká zelená a červená Přepětí nebo 
nedostatečné napětí. 

Zkontrolujte hlavní 
okruh. 

 

Svítí červená 

Přepětí. 
Zkrat mezi fázemi. 
Porucha izolace vibrační 
hlavice. 
Interní porucha měniče. 

Zkontrolujte stav měniče 
a vibrační hlavice. 
Podle potřeby odešlete 
jehlu do dílny ATLAS 
COPCO. 

 

Řešení problému: viz část Údržba. 
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Prohlášení o shod ě EU 

Prohlášení o shod ě EU (směrnice EU 2006/42/ES) 

My, společnost Atlas Copco Construction Tools AB, tímto prohlašujeme, že stroje uvedené dále 
odpovídají ustanovením směrnice EU 2006/42/ES (směrnice o strojních zařízeních) a 2006/95/ES, 
2004/108/ES a dále harmonizovaným normám uvedeným níže. 
 

Ponorný vibrátor Příkon Otáčky Hmotnost 

SMART40 400W 12000 min-1 13,1kg 

SMART48 920W 12000 min-1 14,7kg 

SMART56 1170W 12000 min-1 15,9kg 

SMART65 1800W 12000 min-1 18,5kg 

SMART28E 260W 12000 min-1 12kg 

SMART40E 400W 12000 min-1 12kg 

SMART48E 920W 12000 min-1 13,6kg 

SMART56E 1170W 12000 min-1 14,8kg 

 

Byly použity následující harmonizované normy: 
� EN60751-1 
� EN60745-2-12 
� EN12649 

Autorizovaný zástupce pro technickou dokumentaci: 
Jean-Rémy CHASSE 
Vibratechniques SASU 
F-76460 Saint Valery-en-Caux 

Generální ředitel: 
Pascal Courroux 

Výrobce: 
Vibratechniques SASU 
Route de Néville 
F-76460 Saint Valery-en-Caux 
FRANCE 

Místo a datum: 
Saint Valery-en-Caux, 2011-01-21
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Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. 
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers, and 
drawings. 

 


