MANUAIS TÉCNICOS
APLICAÇÃO
· Compactação de solos granulares e mistos em geral, de pisos industriais,
residenciais, galerias, valas para instalações elétricas e/ou hidráulicas,
estacionamentos, obras de saneamento, gasodutos, oleodutos, rodovias e
locais onde exista dificuldade para manobra (placas reversíveis).
FUNCIONAMENTO
· Antes de funcionar o motor, observar o tipo de combustível a ser utilizado
(diesel ou gasolina).
· Verificar se o nível de óleo lubrificante do motor está OK.
· Verificar se há combustível no tanque.
OPERAÇÃO
· Ligue o motor e acelere-o totalmente, para obter o melhor desempenho da
máquina e a refrigeração ideal do motor.
· Ao carregar o equipamento cuidar para que os elementos laterais elásticos
não sejam exageradamente tracionados, pois os mesmos se partem.
· No caso dos motores a diesel monocilíndricos (geralmente motores Agrale e
compactador CM 20), nunca desligar o motor através da alavanca de
descompressão existente na parte superior do motor. Estes motores são
desligados cortando-se sua aceleração.
· O trabalho com placas unidirecionais dentro de valas obriga a abertura de
áreas de manobra para virar a máquina. Quando se utilizam placas reversíveis
isto não é necessário.
· Trabalhar com o equipamento nivelado para não comprometer o sistema de
lubrificação do motor.
· Para uma compactação mais eficiente, colocar camadas de terra de no
máximo 20 cm de altura.
SEGURANÇA
· Não faça nenhuma manutenção com o equipamento funcionando.
· Não levantar o compactador segurando-o apenas pelo motor. Ele deverá ser
laçado com cabo de aço.
· Trabalhar com botas de bico de aço e luvas de raspa de couro.
· Usar abafador de ruídos.
· Cuidado! Não compactar muito próximo à paredes, pois o impacto pode
provocar trincas na mesma.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
· Verificar diariamente o nível de óleo da caixa vibratória. Verificar o óleo do
filtro de ar, e troca-lo semanalmente, principalmente em lugares muito
empoeirados.
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MANUAIS TÉCNICOS
· Reapertar todos os parafusos a cada 48 horas trabalhadas.
· Manter as aletas de ventilação do motor sempre limpas
· Não “andar” com o compactador batendo sobre piso 100% compactado como,
por exemplo, asfalto, concreto, calçamento, etc.
USO ECONÔMICO
· Para melhor desempenho do equipamento, observar o tipo de terreno a ser
compactado.
· Não utilizar o compactador em terrenos encharcados
· Limpar constantemente a placa vibratória.
· CONSULTE CATÁLOGO ESPECÍFICO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.
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