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1. Forord

Denne håndboken gir informasjon og prosedyrer for sikker bruk og
sikkert vedlikehold av denne Wacker-modellen. For din egen sikkerhets
skyld, og for vern mot skade, må du lese nøye gjennom, forstå og
overholde sikkerhetsinstruksene som er gitt i denne håndboken.

Oppbevar denne håndboken eller en kopi av den sammen med
maskinen. Hvis du mister håndboken eller trenger en ekstra kopi, ber
vi deg ta kontakt med Wacker Corporation. Denne maskinen er bygget
med tanke på brukersikkerhet, men den kan likevel være farlig hvis
den blir brukt eller vedlikeholdt feil. Følg driftsinstruksene nøye! Hvis
du har spørsmål om bruk eller service av dette utstyret, kan du ta
kontakt med Wacker Corporation.

Informasjonen i denne håndboken ble basert på de maskinene som var
i produksjon ved utgivelsestidspunktet. Wacker Corporation forbeholder
seg retten til å endre deler av denne informasjonen uten varsel.

Alle rettigheter, spesielt kopiering og distribusjonsrettigheter,
er forbeholdt.

Copyright 2008 av Wacker Corporation.

Ingen del av denne utgivelsen må gjengis i noen form eller med noen
midler, elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering, uten
uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Wacker Corporation.

Enhver type reproduksjon eller distribusjon som ikke er autorisert av
Wacker Corporation er en krenkelse av gjeldende opphavsrettigheter
og vil bli rettslig forfulgt. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å gjøre
tekniske endringer, selv uten forhåndsvarsel, for å forbedre maskinene
våre eller deres sikkerhetsstandarder.



Sikkerhetsinformasjon CT24-4A
2. Sikkerhetsinformasjon

Denne håndboken inneholder anmerkningene FARE, ADVARSEL,
OBS, NB og MERK, som må følges for å redusere muligheten for
personskader, skader på utstyr eller feilaktig service. 

Dette er symbolet for sikkerhetsvarsel. Det brukes til å varsle deg om
potensielle farer for personlig skade. Du må følge alle sikkerhetsan-
visninger som står sammen med dette symbolet. Dette for å unngå
mulig personskade eller dødsfall.

FARE viser til en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til
dødsfall eller alvorlig personskade.

ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke
unngås, kan føre til døden eller alvorlig personskade.

OBS indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat personskade.

NB: Brukt uten sikkerhetsvarselsymbolet indikerer NB en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på eiendeler.

Merk: Inneholder tilleggsinformasjon som er viktig for en prosedyre.

2.1 Lover som omhandler gnistfangere

NB: «State Health Safety Codes and Public Resources Codes»
spesifiserer at det på enkelte steder skal brukes gnistfangere på
interne forbrenningsmotorer som bruker hydrokarbondrivstoff.
Gnistfanger er en enhet som er konstruert for å hindre utilsiktet utslipp
av gnister eller flammer fra motoreksosen. Gnistfangerne er
typegodkjente og anerkjente av «United States Forest Service» for
dette formålet.

For å kunne overholde lokale lover når det gjelder gnistfangere, kan du
ta kontakt med motorleverandøren eller den lokale Helse- og
sikkerhetsadministrasjonen.

FARE

ADVARSEL

OBS
wc_si000217no.fm 6



CT24-4A Sikkerhetsinformasjon
2.2 Driftssikkerhet

Kunnskap og riktig opplæring er nødvendig for sikker drift av
maskinen. Maskiner som brukes på feil måte, eller av personell som
ikke har fått opplæring, kan være farlige. Les bruksanvisningene som
du kan finne både i denne håndboken og i håndboken for motoren, og
gjør deg kjent med plasseringen og riktig bruk av alle kontroller.
Uerfarne operatører bør få instruksjoner fra noen som er kjent med
maskinen før de tillates å bruke den.

2.2.1 La ALDRI noen bruke dette utstyret uten riktig opplæring. Personer
som bruker dette utstyret må være kjent med de risikoer og farer som
er forbundet med det.

2.2.2 Berør ALDRI motoren eller lydpotten mens motoren er i gang, eller like
etter at den er stoppet. Disse områdene blir meget varme, og kan
gi forbrenning.

2.2.3 Du må ALDRI bruke tilbehør eller utstyr som ikke er anbefalt av Wacker.
Dette kan føre til skade på utstyret, og personskade for brukeren.

2.2.4 La ALDRI maskinen være i gang uten at den er under oppsikt.

2.2.5 Bruk ALDRI maskinen uten beltevern. Eksponert kjørebelte og ruller
kan forårsake potensiell farlige situasjoner og føre til alvorlige skader.

2.2.6 Bruk ALDRI denne maskinen for anvendelser som den ikke er laget for.

2.2.7 Bruk ALDRI glattemaskinen rundt blemmer i betong som er lavere enn
den laveste ringen på ringbeskyttelsen.

2.2.8 Du må ALDRI løfte maskinen bare etter håndtaket. Komponenten kan
svikte, og føre til at maskinen faller. Dette vil kunne føre til personskade.

2.2.9 Bruk ALLTID verneklær som er egnet for arbeidsstedet når du
bruker utstyret. 

2.2.10 Bruk ALLTID hørselsvern og øyebeskyttelse når denne maskinen brukes.

2.2.11 Vær ALLTID oppmerksom på bevegelige deler, og hold hender, føtter
og løstsittende klær unna de bevegelige delene i maskinen.

2.2.12 Du må ALLTID lese, forstå og følge prosedyrene i brukerhåndboken
før du begynner å bruke utstyret.

2.2.13 Du må ALLTID lagre utstyret på korrekt måte når det ikke er i bruk.
Maskin skal oppbevares på et rent og tørt sted, utilgjengelig for barn.

2.2.14 Når motoren er utstyrt med drivstoffventil, skal denne ALLTID være
stengt når maskinen ikke brukes.

2.2.15 Maskinen skal ALLTID brukes med alle sikkerhetsinnretninger og -
vern på plass og i god driftsstand. Endre eller sett IKKE
sikkerhetsinnretninger ut av drift. Bruk IKKE maskinen hvis noen
sikkerhetsinnretninger eller -vern mangler eller ikke fungerer.

2.2.16 Påse ALLTID at operatøren er kjent med de riktige forholdsregler om
sikkerhet og driftsteknikk før maskinen brukes.

2.2.17 Test ALLTID motorkontrollmodulens funksjon før bruk av glattemaskinen.
IKKE bruk glattemaskinen hvis motorkontrollmodulen ikke virker riktig.

ADVARSEL
wc_si000217no.fm 7



Sikkerhetsinformasjon CT24-4A
2.3 Driftssikkerhet under bruk av forbrenningsmotorer 

Forbrenningsmotorer innebærer spesielle farer under kjøring og fylling
av drivstoff. Les og følg advarselsanvisningene i brukerhåndboken for
motoren, og sikkerhetsretningslinjene nedenfor. Hvis du ikke
overholder advarslene og sikkerhetsreglene, kan det resultere i
alvorlige personskader eller dødsfall.

2.3.1 IKKE bruk maskinen innendørs eller i et innelukket område, som i en dyp
grøft, uten tilstrekkelig ventilasjon med utstyr som eksosvifter eller
slanger. Eksosgass fra motoren inneholder giftig karbonmonoksidgass,
og eksponering for denne kan føre til tap av bevissthet og dødsfall.

2.3.2 IKKE røyk mens du bruker maskinen.

2.3.3 IKKE røyk mens du fyller drivstoff på maskinen.

2.3.4 IKKE fyll drivstoff på varme motorer eller motorer som er i gang.

2.3.5 IKKE fyll drivstoff på motorer i nærheten av åpen ild.

2.3.6 IKKE søl drivstoff når du fyller på motoren.

2.3.7 IKKE la motoren være i gang i nærheten av åpen ild.

2.3.8 Etterfyll ALLTID drivstofftanken i godt ventilerte omgivelser.

2.3.9 Sett ALLTID tanklokket tilbake på plass etter drivstoffylling.

  

FARE
wc_si000217no.fm 8



CT24-4A Sikkerhetsinformasjon
2.4 Servicesikkerhet

En dårlig vedlikehold maskin kan resultere i dårlig sikkerhet! For at
maskinen skal kunne brukes sikkert og på riktig måte over lengre tid,
er det påkrevd med periodisk vedlikehold og enkelte reparasjoner. 

2.4.1 IKKE prøv å rengjøre eller utføre service på motoren mens den er i
gang. Roterende deler kan gjøre alvorlig skade.

2.4.2 På en maskin med bensinmotor må du IKKE prøve å starte en
overflødet motor når tennpluggen er tatt ut. Ev. bensin som er i
sylinderen vil da sprute ut gjennom tennpluggåpningen.

2.4.3 IKKE sjekk gnisten på bensindrevne motorer hvis de er overflødet, eller
hvis du kjenner bensinlukt. Bensindampen kan antennes av gnisten.

2.4.4 Bruk IKKE bensin eller andre typer drivstoff, eller brennbare
løsemidler, til å rengjøre deler, spesielt ikke på innelukkede steder.
Damp fra drivstoff og løsemidler kan bli eksplosive. 

2.4.5 Bladene skal IKKE fjernes når maskinen henger over deg.

2.4.6 Støtt ALLTID maskinen på en sikker måte når bladene skiftes.

2.4.7 Hold ALLTID området rundt lydpotten fritt for rusk, som blader, papir,
kartonger, osv. En varm lydpotte kan antenne rusket og starte en brann.

2.4.8 Skift ALLTID slitte eller skadde komponenter med reservedeler som er
laget og anbefalt av Wacker Corporation.

2.4.9 Koble ALLTID fra tennpluggen før service på maskiner som er utstyrt
med bensinmotorer, for å unngå utilsiktet oppstart.

2.4.10 Hold ALLTID maskinen ren, og skiltene leselige. Alle skilt som
mangler, eller er vanskelige å lese, skal erstattes. Skiltene gir viktige
bruksanvisninger og advarsler om risiko og fare.

2.4.11 Bladene skal ALLTID behandles forsiktig. Ved bladene kan det oppstå
skarpe kanter som kan føre til alvorlige kutt.

  

ADVARSEL
wc_si000217no.fm 9



Sikkerhetsinformasjon CT24-4A
2.5 Merkeposisjoner

32176543211

172847
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CT24-4A Sikkerhetsinformasjon
2.6 Sikkerhets- og informasjonsmerker

Wacker-maskiner bruker internasjonale piktogram-skilt der det er
nødvendig. Disse skilene er beskrevet nedenfor:

Merke Betydning

FARE!
Motoren kan avgi karbonmonoksid, så du må 
bare bruke maskinen i godt ventilerte områder. 
Les brukerhåndboken.
Det må ikke forekomme gnister, flammer eller 
brennende gjenstander i nærheten av maskinen. 
Slå av motoren før du fyller drivstoff.

ADVARSEL! 
Varm overflate!

ADVARSEL! 
Du vil bli skadet på hendene hvis de kommer 
i klem i reima mens den er i bevegelse.
Sett alltid reimskjermen tilbake på plass.

ADVARSEL!
Bruk ALLTID hørselsvern og øyebeskyttelse når 
denne maskinen brukes.

ADVARSEL!
Fare for kutt. Sett alltid på bladbeskyttelse igjen!

Choke for variabel hastighet.
wc_si000217no.fm 11



Sikkerhetsinformasjon CT24-4A
OBS!
Les og forstå den medleverte brukerhåndboken 
før du bruker denne maskinen. Hvis du ikke gjør 
det, øker du faren for å skade deg selv og andre.

OBS! 
Løftepunkt.

Det er festet en merkeplate med modellnummer, 
produktnummer, revisjonsnummer og serie-
nummer på hver enhet. Vi ber deg skrive ned 
informasjonen fra denne platen, slik at den vil 
være tilgjengelig hvis navneplaten skulle komme 
bort eller bli ødelagt. Ved bestilling av deler eller 
forespørsel om serviceinformasjon vil du alltid 
bli bedt om å oppgi modellnummer, produkt-
nummer, revisjonsnummer og serienummer 
på enheten.

Denne maskinen kan være beskyttet av en eller 
flere patenter.

Merke Betydning
wc_si000217no.fm 12



CT24-4A Sikkerhetsinformasjon
Merke Betydning

Åpne tilførselsventilen for drivstoff.

Steng av choken.

Vri tenningsnøkkelen til «PÅ».

Plasser shoken i TOMGANGS-stilling.

Aktiver hendel for «Fører-til-stede».

Trekk i startsnoren.

32176543211

172847

5
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Sikkerhetsinformasjon CT24-4A
Åpne choken.

Utløs «Fører-til-stede»-hendelen.

Vri nøkkelbryteren til «AV».

Åpne tilførselsventilen for drivstoff.

Merke Betydning

1

wc_si000217no.fm 14



CT 24-4A Bruk
3. Bruk

3.1 Anvendelse

Denne glattemaskinen er en moderne, høyproduksjons maskin som er
ment for glatting og ferdiggjøring av nylig støpte betongplater.
Maskinens gode balanse, justerbare hendler og kontrollinnretninger
som er enkle å nå, gjør at operatørens arbeide blir komfortabelt og
produktivt. En «Fører-til-stede»-hendel gir ekstra sikkerhet for føreren.
Ferdigstillingshastigheten avhenger av operatørens ferdigheter
og arbeidsforhold.

IKKE bruk denne maskinen til annet formål enn til glatting av betong.

3.2 Ny maskin oppsett

Glattemaskinene leveres fra fabrikken med håndtaket sammenbrettet.
Når du setter opp en ny maskin eller installerer nye blader skal du følge
instruksjonene under Installering av blader og Utbrette håndtak.

3.3 Anbefalt drivstoff

Motoren skal ha lavoktan, blyfri bensin. Bruk bare frisk og ren bensin.
Bensin som inneholder vann eller skitt vil ødelegge drivstoffsystemet.
Se eierhåndboken for motoren for komplette drivstoffspesifikasjoner.
wc_tx000735no.fm 15



Bruk CT 24-4A
3.4 Installering av blader

Se grafikk: wc_gr004417

Det er fire typer blader som er tilgjengelige for glattemaskinene.
Glideplater er stilplater i «pizzastørrelse» som hektes over
poleringsbladene. Begge brukes i de tidligste arbeidsstadiene og
bøyes ikke.

Ferdigstillingsblader brukes i de endelige arbeidsstadiene og er bøyd
progressivt for å glatte betongen.

Merk: Glatteblader skal IKKE byttes, dvs. IKKE bruk blader med større
diameter på glattemaskin med mindre diameter.

3.4.1 Sikre blader til galttearmer med skruer (b). Dypp skruegjengene
i smørefett før installasjon. Dette vil forhindre at betong sementerer
skruene på plass og gjør fjerning av bladene lettere ved en
senere anledning.

3.4.2 Plugg resten av gjengehullene i bladrammen med plastplugger (c) for
å forhindre at de fylles med betong.  

Ikke løft opp glattemaskinen med påfestet flytepanne, da pannen kan
falle av og treffe personell som jobber i nærheten.

ADVARSEL

c

b

wc_gr004417
wc_tx000735no.fm 16



CT 24-4A Bruk
3.5 Utbretting av håndtak

Se grafikk: wc_gr004384

Nye maskiner leveres med et sammenbrettet rørhåndtak med følgende
komponenter festet til det: Dreiekontroll for hellingsvinkel (a), hendel for
«Fører-til-stede» (b), choke (c), hengselstift (d), og justerbar hendel (e).

For utbretting og sikring av rørhåndtak:

3.5.1 Mens du holder hengselsstiften, skru av og fjern den justerbare hendel
og underlagsskiven av metall.

3.5.2 Fjern hengselsstift.

3.5.3 Rett ut rørhåndtak og sett hengeselsstiften på igjen.

3.5.4 Underlagsskiven av metall settes på den siden av hengselsstiften med
gjenge og den justerbare hendelen installeres igjen. 

3.5.5 Trekk fast den justerbare hendel for å låse rørhåndtaket i fullstendig
åpnet posisjon.
wc_tx000735no.fm 17



Bruk CT 24-4A
3.6 Kontroller

Se grafikk: wc_gr004384

3.7 «Fører-til-stede»-hendel

Se grafikk: wc_gr004384

Når hendelen for «Fører-til-stede» (b) utløses, blir motoren slått av.

Pass på roterende blader! Selv om motoren er slått av, fortsetter
glattebladene å rotere. For å unngå alvorlige skader, hold føttene og
hendene bort fra ringvern fremtil bladene har stoppet fullstendig opp.

Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse

a Vridningsvinkelkontroll d Hengselsstift

b «Fører-til-stede»-hendel e Justerbar hendel

c Gasshendel 

ADVARSEL
wc_tx000735no.fm 18



CT 24-4A Bruk
3.8 Før oppstart

Før glattemaskinen startes, kontroller følgende:

• oljenivået i motoren

• oljenivået i girkassen

• drivstoffnivå

• luftfilterets tilstand

• tilstanden til drivstoffledninger

• tilstanden på glattearmer og -blader

• tilstanden på ringvernet

• merkebeskrivelser

• justerbar hendel er stram
wc_tx000735no.fm 19



Bruk CT 24-4A
3.9 For å starte

Se grafikk: wc_gr004384, wc_gr001098

3.9.1 Åpne drivstoffventil ved å flytte spaken til høyre (g1).

Merk: Hvis motoren er kald, flytt chokespaken til lukket stilling (i1).
Hvis motoren er varm, still choken på åpen stilling (i2).

3.9.2 Vri motorbryteren til «PÅ» (h1).

3.9.3 Sett gasspaken i stillingen tomgang (c1).

Start motoren med gassen i TOMGANG-stilling. Hvis motoren startes
når choken ikke er i TOMGANGS-stilling, kan glattebladene plutselig
begynner å rotere og forårsake skader.

3.9.4 Klem og hold hendel for «Fører-til-stede» (b).

3.9.5 Trekk i starttau (j).

Ikke sett foten på ringverneinnretningen ved start av maskinen, da det
kan forårsake alvorlig skade hvis foten glipper gjennom
ringverneinnretningen når bladene begynner å spinne.

Merk: Hvis motoroljenivået er lavt, vil ikke motoren starte. Hvis
motoren ikke starter, kontroller oljenivået og fyll på olje etter behov.

3.9.6 Åpne choken etter som motoren blir varmere (i2).

3.9.7 Åpne gass (c2) for å bruke glattemaskinen. Juster bladets turtall med
gassen for å tilpasse etter forhold.

ADVARSEL

ADVARSEL
wc_tx000735no.fm 20



CT 24-4A Bruk
3.10 For å stoppe

Se grafikk: wc_gr004384, wc_gr001098

3.10.1 Reduser OPM til tomgang ved å flytte gasspaken til tomgangsstilling (c1).

3.10.2 Frigjør hendel for «Fører-til-stede» (b).

3.10.3 Vri motorbryteren til «AV» (h2).

3.10.4 Lukk drivstoffventil ved å flytte spaken til venstre (g2).

wc_gr001098

j

h2

h1
i1

i2

g2

g1
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Bruk CT 24-4A
3.11 Bruk

Se grafikk: wc_gr004418

Test ALLTID funksjonen til hendelen for «Fører-til-stede» før bruk av
glattemaskinen. IKKE bruk glattemaskinen hvis hendelen for «Fører-
til-stede» ikke virker riktig.

Velg riktig bladtype, og fest bladene til plankearmene.

Merk: Ved bruk på myk betong, må du ikke la planken gå på ett sted
for lenge. Løft alltid planken fra flaten når operasjonen er ferdig.

Merk: «Venstre» og «Høyre» refereres fra operatørens plassering. 

3.11.1 Start motoren og aktiver bladene ved å øke motorturtallet. Still
hastighet med gasskontrollen på håndtaksstangen til passende
hastighet for jobbforhold.

3.11.2 Vri håndtaket med klokken for å flytte planken fremover (a).

3.11.3 Vri håndtaket mot klokken for å flytte planken bakover (b).

3.11.4 Løft håndtaket lett for å gå mot venstre (c).

3.11.5 Trykk håndtaket lett ned for å gå mot høyre (d). 

3.11.6 Rengjør planken etter hver bruk for å fjerne betongsprut. 

La støtdemperen kjøle seg ned før rengjøring eller vedlikehold av
maskinen. En varm støtdemper kan antenne drivstoffet og starte brann. 

Annet personell enn plankeoperatøren skal ikke ha adgang til
arbeidsområdet, da kontakt med plankebladene kan forårsake
alvorlig skade.

Ikke gjør forsøk på å rengjøre, vedlikehold eller justere på
glattemaskinen når den er i gang.

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL
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CT 24-4A Bruk
  

wc_gr004418

a

b

c d
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Bruk CT 24-4A
3.12 Justering av hellingsvinkel

Se grafikk: wc_gr004108

For å justere hellingsvinkel av blad:

A = Vri hellingsvinkel: vri justeringsknotten for hellingsvinkelen (a)
i urviserens retning for å øke hellingsvinkelen og imot urviserens
retning for å minske hellingsvinkelen.

Ref. B = Arbeidskondisjoner for betong C = Anbefalt arbeidsvinkel

1 Arbeidstadium våt overflate Flat (ingen hellingsvinkel)

2 Arbeidsstadium våt til plastisk Liten hellingsvinkel (5°)

3 Arbeidsstadium plastisk Større hellingsvinkel (10°)

4 Arbeidstadium semihardt til 
hardt (polering)

Maksimum hellingsvinkel (15°)
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CT 24-4A Vedlikehold
4. Vedlikehold

4.1 Periodisk tidsplan for vedlikehold

Tabellen nedenfor lister opp grunnleggende vedlikehold for maskin og
motor. Se i motorens driftshåndbok for mer informasjon om
motorvedlikehold.

  

Daglig
Etter de 
20 første 
timene

Hver
50 t.

Hver
100  t.

Hver
300 t.

Kontroller drivstoffnivået.

Sjekk motoroljenivået.

Sjekk drivstoffledningene.

Sjekk luftfilteret. Skift etter behov.

Sjekk ytre maskinvare.

Rengjør planken etter hver bruk 
for å fjerne betongsprut.

Smør bladarmene etter som det 
er nødvendig.

Rengjør elementene i luftfilteret.

Skift motorolje.

Sjekk kjørebeltet.

Rengjør sedimentkoppen.

Kontroller og rengjør tennpluggen.

Sjekk og juster ventilklaringen.
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Vedlikehold CT 24-4A
4.2 Motorolje

Se grafikk: wc_gr004132

4.2.1 Tapp ut oljen mens motoren fremdeles er varm.

4.2.2 Fjern oljepåfyllingspluggen (a) og tømmehette (b) for å tømme ut oljen.

Merk: Av miljøvernsinteresser, vennligst plasser plast og beholder
under maskinen for å samle opp all væske som renner ut. Denne
væsken skal avhendes i følge miljøforskriftene.

4.2.3 Installer tømmehetten.

4.2.4 Fyll motorhuset med anbefalt olje opp til nivået for pluggåpning (c). Se
Tekniske data for oljemengde og -type.

4.2.5 Installer oljepåfyllingspluggen.
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CT 24-4A Vedlikehold
4.3 Luftfilter

Se grafikk: wc_gr000025

Motoren er utstyrt med et luftfilter med dobbelt element. Utfør
vedlikehold på luftfilteret hyppig for å hindre feil på forgasseren. 

NB: La ALDRI motoren gå uten luftfilter. Det vil føre til
alvorlige motorskader.     

Bruk ALDRI bensin eller andre typer løsninger med lavt flammepunkt
ved rensing av luftfilterelementer. Det kan føre til brann eller eksplosjon.

For vedlikehold:

4.3.1 Fjern luftrenserdeksel (a). Fjern begge elementer og inspiser dem for
hull eller rift. Skift skadde elementer.

4.3.2 Vask skumelementet (b) i en løsning med mild såpe og varmt vann.
Skyll grundig med rent vann. La elementet tørke helt. Senk elementet
i ren motorolje og press ut overflødig olje. 

4.3.3 Slå lett på papirelement (c) for å fjerne overflødig skitt. Erstatt
papirelementet hvis det ser ut til å være sterkt tilsmusset.

ADVARSEL
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Vedlikehold CT 24-4A
4.4 Tennplugg

Se grafikk: wc_gr000028

Rengjør eller skift tennpluggen etter behov for å sikre at motoren går
riktig. Se brukerhåndboken for motoren.     

Eksosmanifolden blir meget varm under drift og forblir varm en stund etter
at motoren er stoppet. Ikke berør eksomanifolden mens den er varm.

Merk: Se Tekniske data når det gjelder anbefalt tennpluggtype
og innstilling av elektrodeavstanden.

4.4.1 Ta ut tennpluggen og inspiser den.

4.4.2 Skift tennplugg hvis isolatoren er sprukket eller har skår. 

4.4.3 Rengjør tennpluggelektrodene med en stålbørste.

4.4.4 Still inn elektrodeavstanden (a).

4.4.5 Stram tennpluggene godt.

NB: En løs tennplugg kan bli meget varm, og kan føre til skade
på motoren.

ADVARSEL
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CT 24-4A Vedlikehold
4.5 Rengjøring av sedimentkopp

Se grafikk: wc_gr000029

4.5.1 Slå av drivstoffventil. 

4.5.2 Fjern sedimentkoppen (a) og O-ringen (b). 

4.5.3 Vask begge nøye med et ikke-brennbart løsningsmiddel. Tørk og
installer dem igjen. 

4.5.4 Slå på dirvstoffventilen og sjekk for lekkasjer.

wc_gr000029

b

a
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Vedlikehold CT 24-4A
4.6 Justering av tomgangshastighet

Se grafikk: wc_gr001122

  

Fjern drivremmen før det utføres noen justeringer på forgasseren. Se
Belt Replacement (Erstatning av belte). Bladene kobles til hvis ikke
drivremmen fjernes fra maskinen.

Juster motoren til ingen last eller tomgangshastighet etter
tekniske data.

4.6.1 Start motoren og la den varmes opp til normal driftstemperatur.

4.6.2 Skru stoppskruen (a) inn for å øke hastigheten, og ut for å senke den.
Se til at gasshåndtaket berører stoppeskruen før måling av o/min.

ADVARSEL

wc_gr001122

a
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CT 24-4A Vedlikehold
4.7 Justering av forgasser

Se grafikk: wc_gr0001061

  

Fjern drivremmen før det utføres noen justeringer på forgasseren. Se
Belt Replacement (Erstatning av belte). Bladene kobles til hvis ikke
drivremmen fjernes fra maskinen.

Pilotskruen (a) er utstyrt med en begrensningskapsel for å forhindre en
for fet luft-drivstoffblanding iht. miljøvernsbestemmelser. Blandingen
er fabrikkinnstilt og en justering er ikke nødvendig. Ikke prøv å fjerne
begrensningskapselen. Brensningskapselen kan ikke fjernes uten å
ødelegge pilotskruen.

ADVARSEL

wc_gr001061

a
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Vedlikehold CT 24-4A
4.8 Erstatning av belte

Se grafikk: wc_gr004429

Glattemaskinen er utstyrt med selvjusterende clutch. Denne clutchen
strammer automatisk til reimen og kompenserer for reimslitasje. Skift
ut reimen hvis clutchen ikke lenger er i stand til å stramme reimen nok
til å aktivere girkassen uten å gli. 

For å skifte drivreim: 

4.8.1 Kople fra tennpluggledning.    

For å unngå utilsiktet start av motoren skal alltid tennpluggledningen
koples fra før arbeid på maskinen.

4.8.2 Løsne skruene (d), og fjern reimskjermen (c).

4.8.3 Sving skiven (b) og rull reimen (a) forsiktig av.

Merk: Clutch og skive er tilpasset på fabrikken, og disse skal ikke
fjernes ved skifte av reim.

4.8.4 Installer ny reim.

4.8.5 Sett på reimskjermen igjen, med pakninger og skruer. Trekk til skruene
til 5 Nm.

ADVARSEL

d

b

a

c

wc_gr004429
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CT 24-4A Vedlikehold
4.9 Smøring av glattemaskin

Se grafikk: wc_gr0014389

Smør glatterens armer (b) med Shell Alvania RL2 smørefett eller
tilsvarende. Smør inn bøyekontrollkabelen med olje eller andre deler
av glattemaskinen etter behov. 

Det skal ikke være nødvendig å skifte ut oljen i girkassen, med mindre
den ble tømt for å utføre service på girkassen. Kontroller mengden
gjennom pluggen (a) som befinner seg på siden av girkassen.
Oljenivået bør være mot bunnen av pluggstrekene. Se Tekniske data
for oljemengde og -type.

b

a

wc_gr004389
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Vedlikehold CT 24-4A
4.10 Løfting

Se grafikk: wc_gr004390

  

Du må ALDRI løfte maskinen bare etter håndtaket. Komponenten kan
svikte, og føre til at maskinen faller. Dette vil kunne føre til personskade.

Se Tekniske data for vekten på maskinen. 

Slik løfter du maskinen manuelt:

4.10.1 Stoppe maskin.

4.10.2 Skaff hjelp og planlegg løftet.

4.10.3 Balanser vekten mellom de som løfter, og løft maskinen etter
verneringene (a)  

Sett føttene flatt på bakken med skulderbreddes avstand, dette for å
redusere risikoen for ryggskade når du løfter. Løft hodet og hold
ryggen rett.

Slik løfter du maskinen mekanisk:

4.10.4 Stoppe maskin.

4.10.5 Se Dimensjoner og vekt for vekten på maskinen, og sørg for at
løfteredskapen (e) kan løfte vekten på en sikker måte.

4.10.6 Fest kroken, stroppen eller wiren i løftebraketten (b) på maskinen som
vist, og løft som ønsket.

  

Ikke løft opp glattemaskinen med påfestet flytepanne, da pannen kan
falle av og treffe personell som jobber i nærheten.

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

a

wc_gr004390

b
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CT 24-4A Vedlikehold
4.11 Oppbevaring

Dersom planken lagres i mer enn 30 dager:

• Skift motorolje.

• Tapp drivstoff fra motoren.

• Fjern tennpluggen og fyll 15 ml SAE 30 motorolje i sylinderen. 
Skru inn tennpluggen og start maskinen for å fordele oljen. Se 
håndboken for motoren.

• Rens skitt fra sylinderen, fra lamellene til sylinderhodet, viftehus, 
roterende skjerm og lydpottområdet.

• Sett håndtaket i lagerposisjonen for å spare plass.

• Dekk til glattemaskin og motor, og lagre dem på et rent og tørt sted.
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Vedlikehold CT 24-4A
4.12 Feilsøking

 

Problem / Symptom Årsak / Løsning

Planken oppnår ikke 
full hastighet.

• Fjern avleiringer i motorsylinderen og motorhodet.

• Motorturtall for lavt. Juster hastigheten.

• Rengjør eller skift ut luftfilter.

• Rengjør avfall fra bevegelige deler og plankeblader.

• I kaldt vær skal motoren varmes opp på tomgang 
i 3 til 4 minutter.

• Kontroller gasspaken og kabelen for å sikre riktig drift.

Motoren går; 
dårlig glatting.

• Kontroller reima for slitasje eller skade.

• Kontroller clutch for slitasje eller skade.

• Rengjør avfall fra bevegelige deler og plankeblader.

Motoren starter ikke eller 
går rykkvis.

• Kontroller drivstoffnivået. Åpne drivstoffventil.

• Rengjør luftfilter.

• Kontroller/skift ut tennplugg.

• Kontroller in-line drivstoffilter.

• Sjekk motoroljenivået.

• Kontroller motorstoppknappen.

• Kontroller at gassen er i tomgangsstilling ved start 
av maskinen.

Glattemaskinhåndtaket 
har en tendens til å 
rotere ved tomgang.

• Kontroller motorens tomgangshastighet. (Den kan være 
for høy).

• Reimjustering kan være feil.
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CT 24-4A Tekniske data
5. Tekniske data

5.1 Dimensjoner og vekt

Dimensjoner mm Tørrvekt kg

A 1537 uten glideplate 64

B 610 med glideplate 70 

C 1003 Komplett Våt (i drift) Vekt kg

D 940 uten glideplate 66

E 788 med glideplate 71 

C
E

D

A

B

wc_gr004383
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Tekniske data CT 24-4A
5.2 Motor

Del nr. CT 24-4A
0620105

Motor

Motorprodusent Honda

Motormodell GX 120 UT1 QX2

Merkeeffekt kW 2,6 @ 3600 rpm (o/min)

Tennplugg NGK BPR6ES / Denso W20EPR-U

Elektrodeåpning mm 0,7 - 0,8

Driftshastighet - full belastning o/min 3800±100

Motorturtall - tomgang o/min 1450±100

Clutch-aktivering o/min 1800

Ventilklaring (kald)
 inntak:
 eksos:

mm 0,15
0,20

Luftfilter type Dobbelt element

Motorolje oljetype SAE 10W30 API SJ eller SL

Motoroljekapasitet l 0,6

Drivstoff type Normal, blyfri bensin

Kapasitet på drivstofftanken l 2,5

Driftstid t. 2
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CT 24-4A Tekniske data
5.3 Glattemaskin

*Merk: Glatteblader skal IKKE byttes, dvs. IKKE bruk blader med større diameter på glattemaskin 
med mindre diameter.

5.4 Data for lyd og vibrasjon

Den påkrevde lydspesifikasjonen, Paragraf 1.7.4.f i Maskineridirektivet
89/392/EØF, er:

• lydtrykknivå ved operatørens plassering (LpA): 97 dB(A).

• garantert lydeffektnivå (LWA) = 83 dB(A)

Disse lydverdiene ble fastlagt i samsvar med ISO 3744 for lydeffektnivå (LWA)
og ISO 6081 for lydtrykknivå (LpA), mens enheten kjørte med høy hastighet.

ISO 5349 Del 1 Anneks F slår fast, «Vibrasjonsegenskaper av et
vibrasjonsverktøy kan være høyst varierende. Derfor er det viktig at område
for vibrasjonskondisjoner, i forbindelse med forskjellige arbeidsstykker,
materialer, arbeidskondisjoner, driftsmetoder for verktøyet og mønster for
lengden av utsettelsen, blir med i rapporten».

• Gjennomsnittlig verdi for hånd- og armvibrasjon målt for hele opm 
driftsområde er på 6,9 m/s2.

• Maks. verdi for hånd- og armvibrasjon målt innfor hele opm driftsom-
råde er på 8,4 m/s2.

• Minimum verdi for hånd- og armvibrasjon målt innfor hele opm drift-
sområde er på 6,0 m/s2.

Spesifikasjoner for lyd og vibrasjon ble målt på våt og tørr betong ved hjelp
av de flest solgte maskinkonfigurasjonene. Vibrasjonsverdier kommer til å
variere, avhengig av choke posisjon, driftskondisjoner og bruksopsjoner.

Modell Del nr. Glattemaskin
Diameter*

mm

Antall
av

Blader

Girkasse
Smøring

type/ml

Hastighet
Område

o/min

Hellings-
vinkel

Område
grader

Glattemaskin

CT 24-4A 0620105 610 4

Mobilgear 
SH 220 

Synthetic,
 E-Serie
Omtrent

620

90–141 0–15
wc_td000219no.fm 39



Wacker  Construction  Equipment AG      ·      Preußenstraße  41      ·     D-80809  München      ·     Tel.:  +49-(0)89-3  54 02 - 0     ·     Fax:  +49 - (0)89-3  54 02-3  90
Wacker  Corporation  ·  P.O. Box 9007  ·  Menomonee Falls, WI  53052-9007   ·   Tel. : (262) 255-0500  ·  Fax:  (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 60 32 · Fax: +852 2406 60 21


	1. Forord
	2. Sikkerhetsinformasjon
	2.1 Lover som omhandler gnistfangere
	2.2 Driftssikkerhet
	2.3 Driftssikkerhet under bruk av forbrenningsmotorer
	2.4 Servicesikkerhet
	2.5 Merkeposisjoner
	2.6 Sikkerhets- og informasjonsmerker

	3. Bruk
	3.1 Anvendelse
	3.2 Ny maskin oppsett
	3.3 Anbefalt drivstoff
	3.4 Installering av blader
	3.5 Utbretting av håndtak
	3.6 Kontroller
	3.7 «Fører-til-stede»-hendel
	3.8 Før oppstart
	3.9 For å starte
	3.10 For å stoppe
	3.11 Bruk
	3.12 Justering av hellingsvinkel

	4. Vedlikehold
	4.1 Periodisk tidsplan for vedlikehold
	4.2 Motorolje
	4.3 Luftfilter
	4.4 Tennplugg
	4.5 Rengjøring av sedimentkopp
	4.6 Justering av tomgangshastighet
	4.7 Justering av forgasser
	4.8 Erstatning av belte
	4.9 Smøring av glattemaskin
	4.10 Løfting
	4.11 Oppbevaring
	4.12 Feilsøking

	5. Tekniske data
	5.1 Dimensjoner og vekt
	5.2 Motor
	5.3 Glattemaskin
	5.4 Data for lyd og vibrasjon


