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ОПИС ВИРОБУ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

1.1. Опис виробу 

Вібротрамбовка Кентавр ВТ-95Е відноситься до мобільної дорожньо-
будівельної техніки, що забезпечена елетричним однофазним двигуном. 

Вібротрамбовка Кентавр ВТ-95Е призначена для проведення ремонтно-
будівельних та дорожніх робіт, а саме, – ефективного ущільнення різних сипучих 
матеріалів, ґрунту, асфальтобетону та асфальту. Завдяки підвищеній 
маневровості вібротрамбовка використовується у важкодоступних для важкої 
техніки місцях та не масштабних ділянках роботи. 

За рахунок використання сучасних розробок і технологій даний виріб має 
оптимальні робочі характеристики та відрізняється довговічністю і зносостійкістю 
основних частин та деталей. 

Крім високих показників надійності та продуктивності роботи вібротрамбовка 
Кентавр ВТ-95Е має низку інших явних переваг, до переліку яких входять: 
џ значна сила удару;
џ малогабаритна трамбовочна плита;
џ електричний двигун; 
џ рама з захисним кожухом;
џ ергономічний дізайн.

1. ОПИС ВИРОБУ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 1. ОПИС ВИРОБУ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 1. ОПИС ВИРОБУ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

Уважно вивчіть дане керівництво, перш ніж почати Уважно вивчіть дане керівництво, перш ніж почати 
користуватися  виробом. користуватися  виробом. 
Уважно вивчіть дане керівництво, перш ніж почати 
користуватися  виробом. 

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми висловлюємо Вам подяку за вибір продукції ТМ «Кентавр».
Продукція ТМ «Кентавр» виготовлена за сучасними технологіями, що 

забезпечує її надійну роботу протягом тривалого часу за умови дотримань 
правил експлуатації й заходів безпеки. Дана продукція виготовлена за 
замовленням ТОВ «АМТ ТРЕЙД», (м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 70, 
т. 056-374-89-37). Продукція продається фізичним та юридичним особам в місцях 
роздрібної та оптової торгівлі згідно цін, вказаних продавцем відповідно чинного 
законодавства.

Вібротрамбовка Кентавр ВТ-95Е за своєю конструкцією та експлуатаційними 
характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме: 

ДСТУ EN 60745-1-2014; ДСТУ EN 61000-3-2:2016;
ДСТУ EN 61000-3-3:2014; ДСТУ EN 55014-1:2016; 
ДСТУ EN 55014-2:2015; ДСТУ EN 61310-2:2014; Низьковольтне електричне 
обладнання, п а КМУ №1067 ід 16.12.2015р.; лектромагнітної останов в Е
сумісності обладнання, п а КМУ №1077 ід 16.12.2015р.останов в
Дане керівництво містить всю інформацію про вібротрамбовку, необхідну для 

її правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні 
заходи безпеки під час використання виробу. 

Дбайливо зберігайте це керівництво і звертайтеся до нього в разі виникнення 
питань стосовно експлуатації, зберігання та транспортування вібротрамбовки. 

У разі зміни власника виробу передайте це керівництво новому власнику. У 
випадку виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності 
отримання додаткової інформації, а також проведення технічного 
обслуговування і ремонту підприємством, яке приймає претензії, 
ТОВ «АМТ ТРЕЙД», м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 70, т. 056-374-89-37. 
Додаткову інформацію з сервісного обслуговування Ви можете отримати за 
телефоном 056-374-89-38 або на сайті www.kentavr.ua

Водночас необхідно розуміти, що керівництво не в змозі передбачити 
абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання 
вібротрамбовки. У випадку виникнення ситуацій, які не передбачені цим 
керівництвом, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, 
зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Кентавр».

ТМ «Кентавр» постійно працює над удосконаленням своєї продукції й, у зв'язку 
із цим, залишає за собою право на внесення змін, які не порушують основні 
принципи управління, як у зовнішній вигляд, конструкцію та оснащення виробу, 
так і у зміст цього керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни 
будуть спрямовані лише на покращення та модернізацію виробу. 

Постачальник ТОВ «АМТ ТРЕЙД», 49000 м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 70.
Виробник «Усі Фаст Машінері Технолоджі Ко., ЛТД», розташований за 

адресою №396 Вест Ренмін Роад, Худай Таун, Біньху Дістрікт, Усі, Цзянсу, КНР.
Виробник не несе відповідальність за можливі пошкодження, які будуть 

нанесені виробу внаслідок неправильного поводження з ним, або використання 
виробу не за призначенням. 

Продукція ТМ «Кентавр» постійно вдосконалюється і, у зв'язку з цим, можливі 
зміни, що не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, 
конструкцію, комплектацію та оснащення продукції, так і зміст цього керівництва 
без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни спрямовані тільки на 
покращення і модернізацію продукції.
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ОПИС ВИРОБУ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

1.2. Зовнішній вигляд 

ОПИС ВИРОБУ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

 

Малюнок 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Рукоятка оператора. 
Захисний кожух, блок комутації.
Вузол для підйому.
Опорна рама виробу.
Корпус редуктора.
Амортизаційна мембрана.
Робоча плита.
Гачок для підйому. 
Рукоятка «Увімкнення» / «Викнення».
Електродвигун.
Силова розетка для під’єднання до 
електромережі.
Індикатор рівня мастила в редукторі.
Пробка для зливання (заливання) 
мастила з редуктора.

Специфікація до малюнка  1

2

6

7

8

4

5

11 10 9

1

1213

3
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КОМПЛЕКТАЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1.  Комплектація 

1. Вібротрамбовка (агрегат, рама). 
2. Комплект кріпильних виробів.
3. Керівництво з експлуатації. 
4. Упаковка. 

2.2.  Технічні дані

Забороняється:

џ Під’єднувати до електромережі електродвигун й експлуатувати виріб у разі 
хвороби, в стані стомлення, наркотичного чи алкогольного сп'яніння, а також 
під впливом сильнодійних лікарських препаратів, які знижують швидкість 
реакції та увагу. 

џ Запускати двигун і експлуатувати виріб особам, які не вивчили правила 
техніки безпеки та порядок експлуатації вібротрамбовки. 

џ Запускати двигун і експлуатувати вібротрамбовку за наявності будь-яких 
пошкоджень, з ненадійно закріпленими частинами й деталями виробу. 

џ Запускати двигун і експлуатувати виріб, який під’єднано до електромережі, 
параметри якої не відповідають технічним вимогам на виріб.

џ Запускати двигун і експлуатувати виріб із несправним електродвигуном або 
без засобів індівідуального захисту. 

џ Заправляти мастилом редуктор, запускати та експлуатувати виріб поблизу 
джерела відкритого вогню (ближче 15 метрів), в безпосередній близькості від 
сухих кущів, гілок, дрантя або інших легкозаймистих предметів, горючих та 
вибухових речовин. 

џ Залишати виріб без нагляду. 
џ Підпускати до виробу дітей. 
џ Перевіряти наявність іскри, якщо свічка запалювання викручена.
џ Транспортувати виріб з відкритим паливним краном.
џ Експлуатувати вібротрамбовку, якщо в редукторі недостатня кількість 

мастила, або мастило відсутнє взагалі. 

Для безпечної експлуатації виробу виконуйте наступні вимоги:
џ Стежте за цілісністю та справністю виробу. Перш ніж розпочати роботу 

електричної вібротрамбовки, перевірте справність та надійність кріплення 
рами оператора. Ні за яких обставин не вмикайте та не працюйте виробом у 
разі наявності пошкоджень, з ненадійно закріпленими частинами і деталями. 
Всі передбачені конструкцією складові та захисні елементи повинні 
знаходитися на штатних місцях. 

џ Будьте повністю зосередженими на роботі. Не відволікайтеся під час роботи 
вітротрамбовкою, оскільки це може викликати втрату контролю і стати 
причиною отримання травм різного ступеню тяжкості.

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ДАНІ 2. КОМПЛЕКТАЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ДАНІ 2. КОМПЛЕКТАЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

Характеристики

Модель

ВТ-95Е

Тип двигуна
електричний однофазний

змінного струму

Напруга живлення, В 220

Частота струму, Гц 50

Потужність двигуна, кВт 2,2

Відцентрова сила вібратора, кН 12,0

Частота ударів за хвилину 600-640

Висота стрибка, мм 40-65

Розмір плити, мм 330х280

Максимальна глибина ущільнення, см 45

Максимальна швидкість руху, м/хв 9-12

Об'єм мастила в редукторі, г 220

Габарити упаковки, см 80х40х110

Вага нетто/брутто, кг 83,0 / 93,0

Таблиця 1

3. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 3. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 3. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

Перш ніж переміщувати, заправляти мастилом, перевіряти Перш ніж переміщувати, заправляти мастилом, перевіряти 
стан і проводити технічне обслуговування вібротрамбовки, стан і проводити технічне обслуговування вібротрамбовки, 
забезпечте відєднання виробу від електромережі.забезпечте відєднання виробу від електромережі.

Перш ніж переміщувати, заправляти мастилом, перевіряти 
стан і проводити технічне обслуговування вібротрамбовки, 
забезпечте відєднання виробу від електромережі.

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

Будьте вкрай уважними до положення кабелю електромережі Будьте вкрай уважними до положення кабелю електромережі 
під час проведення робіт виробом. Пам'ятайте, що недбале під час проведення робіт виробом. Пам'ятайте, що недбале 
поводження з кабелем електроживлення може призвести до поводження з кабелем електроживлення може призвести до 
умов ураження змінним струмом та отримання електротравм умов ураження змінним струмом та отримання електротравм 
різного ступеню тяжкості.різного ступеню тяжкості.

Будьте вкрай уважними до положення кабелю електромережі 
під час проведення робіт виробом. Пам'ятайте, що недбале 
поводження з кабелем електроживлення може призвести до 
умов ураження змінним струмом та отримання електротравм 
різного ступеню тяжкості.

УВАГА!УВАГА!УВАГА!
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ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

џ не доторкуйтеся до двигуна та рухомих частин виробу під час роботи 
вібротрамбовки;

џ регулярно перевіряйте рівень мастила в редукторі виробу, за необхідністю 
долийте до норми;

џ під час роботи завжди надягайте захисний одяг, який виготовлений із міцного 
матеріалу, що забезпечує надійний захист. Робочий одяг не повинен 
утрудняти рухів, але водночас щільно прилягати до тіла, щоб уникнути 
можливості потрапляння в рухомі частини вібротрамбовки або зачепитися за 
будь-які предмети. Завжди використовуйте засоби захисту обличчя й очей 
(вентилюючу маску, окуляри), а також органів слуху (навушники, беруші). 
Взувайте міцні захисні чоботи або черевики із закритим носком та з підошвою, 
яка не ковзає. Щоб забезпечити захист рук, використовуйте щільні рукавиці 
або рукавички. Обов'язково надягайте головний убір;

џ слідкуйте щоб діти, сторонні особи та тварини не перебували в робочій зоні; 
џ не перевантажуйте двигун, чергуйте роботу з відпочинком; 
џ утримайтеся від роботи вібротрамбовкою в умовах обмеженої видимості, під 

час дощу та снігопаду;
џ завжди від'єднуйте виріб від електромережі під час здійснення регулювання 

та технічного обслуговування вібротрамбовки.
џ Не експлуатуйте вибротрамбовку на завузьких ділянках, запобігаючи 

затисканню робочої плити, оскільки це призведе до підвищеної вібрації та 
можливого виходу виробу з ладу. 

џ Очищуйте вибротрамбовку від пилу та бруду відразу ж після закінчення 
роботи.

џ Не переносьте і не транспортуйте електричну вибротрамбовку, якщо двигун 
працює. 

џ Технічне обслуговування і зберігання електричної вибротрамбовки 
здійснюйте лише відповідно до вимог даного керівництва з експлуатації. 

џ Ні за яких обставин не здійснюйте розкриття компонентів, несанкціонований 
ремонт, або спробу модернізації виробу – зверніться до сервісного центру.

Не використовуйте виріб в цілях та способами, які не Не використовуйте виріб в цілях та способами, які не 
передбачені цим керівництвом з експлуатації. передбачені цим керівництвом з експлуатації. 
  

Не використовуйте виріб в цілях та способами, які не 
передбачені цим керівництвом з експлуатації. 
 

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

Дане керівництво не в змозі передбачити всі випадки, які Дане керівництво не в змозі передбачити всі випадки, які 
можуть мати місце в реальних умовах експлуатації можуть мати місце в реальних умовах експлуатації 
вібротрамбовки. Тому, під час використання виробу необхідно вібротрамбовки. Тому, під час використання виробу необхідно 
керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги 
і акуратності. і акуратності. 
  

Дане керівництво не в змозі передбачити всі випадки, які 
можуть мати місце в реальних умовах експлуатації 
вібротрамбовки. Тому, під час використання виробу необхідно 
керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги 
і акуратності. 
 

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ 4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ 4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

4.1. Підготовчі заходи

4.1.1. Контроль на початку запуску 

1. Дістаньте агрегат, раму та комплект кріпильних виробів з упаковки. 
2. Огляньте виріб з метою виявлення можливих пошкоджень.
3. Здійсніть монтаж вібротрамбовки (див. пункт 4.1.2. даного Керівництва з 

експлуатації).
4. Перевірте надійність кріплення деталей виробу. У разі необхідності здійсніть 

підтяжку болтів, гвинтів та гайок. 
5. Зверніть увагу на справність і надійність кріплення мембрани, що амортизує. 
6. Перевірте кабель електроживлення, відсутність деформації корпусу двигуна, 

залівний отвір вібраційного редуктора, дренажні заглушки, а також інші 
можливі місця на предмет витоку мастила. У разі необхідності усуньте 
несправність. 

7. Перевірте положення рукоятки «Увімкнення»/«Вимкнення» (9) 
(див. малюнок 1)

8. Перевірте рівень мастила в редукторі, у разі необхідності долийте до норми.
9. Перевірте на цілісність кабель електроживлення, у разі необхідності замініть. 
10. Перевірте відповідність електромережі, технічним вимогам на виріб до 

під’єднання до неї.

4.1.2. Монтаж виробу  
 

1. Відкрутіть 4 монтажні болти на корпусі (4) (див. малюнок 1) вібраційного 
редуктора.

2. Під'єднайте раму (1) до агрегату, як зображено на малюнку 1. Для цього 
сумістить 4 отвори на рамі з 4 отворами на корпусі вібраційного редуктора і 
надійно зафіксуйте монтажними виробами.

3. Перевірте правильність та надійність монтажу вібротрамбовки.

Перш ніж здійснити запуск електродвигуна, переконайтесь у Перш ніж здійснити запуск електродвигуна, переконайтесь у 
відповідності умов підключення до електромережі технічним відповідності умов підключення до електромережі технічним 
вимогам на виріб. Перевірте рівень мастила у редукторі. вимогам на виріб. Перевірте рівень мастила у редукторі. 

Перш ніж здійснити запуск електродвигуна, переконайтесь у 
відповідності умов підключення до електромережі технічним 
вимогам на виріб. Перевірте рівень мастила у редукторі. 

УВАГА!УВАГА!УВАГА!
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

4.2. Підготовка до запуску   

1. Перед початком робіт забезпечте виконання попередніх рекомендацій.
2. Переконайтесь в тому, що рукоятка увімкнення виробу знаходиться у 

положенні «О».
3. Під’єднайте кабель електроживлення до силової розетки (11) (див. малюнок 1) 

виробу, потім до електромережі.

4.3. Управління обертами двигуна  

У конструкції вібротрамбовки не передбачена дистанційне керування 
обертами двигуна.

4.4. Зупинка двигуна  

1. Перед початком робіт забезпечте виконання попередніх рекомендацій.
2. Переведіть рукоятку увімкнення виробу у положення «О».
3. Від’єднайте кабель електроживлення від електромережі, а потім від силової 

розетки (11).

ПРИМІТКА
Вібротрамбовка оснащена відцентровим зчепленням, яке дає 
можливість виробу працювати в режимі холостого ходу без роботи 
вібраційного редуктора та пересування вібротрамбовки.

4.5. Робота   

1. Виконайте послідовно пункти 4.1.-4.3. 
2. Займіть положення оператора позаду та по центру рукоятки. 
3. Займіть стійке робоче положення в місці проведення робіт.
4. Міцно візьміться обома руками за рукоятку оператора (1) (див. малюнок 1), 

щоб забезпечити належний контроль над вібротрамбовкою. 
5. Займіть стійке робоче положення в місці проведення робіт, увімкніть 

вібротрабовку переведенням рукоятки увімкнення у положення «I».
6. Вібраційний редуктор (5) (див. малюнок 1) почне працювати. 

ПРИМІТКА
Редуктор не лише передає вертикальний рух робочій плиті, а й при-
зводить до її переміщення вперед. 

 

У випадку виявлення відхилень у роботі двигуна негайно У випадку виявлення відхилень у роботі двигуна негайно 
зупиніть двигун, з'ясуйте причину несправності та виконайте зупиніть двигун, з'ясуйте причину несправності та виконайте 
заходи щодо їх усунення. заходи щодо їх усунення. 

У випадку виявлення відхилень у роботі двигуна негайно 
зупиніть двигун, з'ясуйте причину несправності та виконайте 
заходи щодо їх усунення. 

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

7. Швидкість руху вібротрамбовки буде визначатися станом поверхні, яка 
підлягає утрамбуванню. 

Для досягнення ефективного ступеня ущільнення, здійснюйте ущільнення 
поверхні за декілька проходів вібротрамбовкою в залежності від типу, товщини та 
матеріалу шару, який підлягає ущільненню. Слід пам'ятати, що найкращі 
результати досягаються шляхом більшої кількості проходів та зменшення 
глибини шару. 

Критичним фактором для ефективності трамбування є рівень вологості 
клейких і гранульованих матеріалів. Якщо гранульований матеріал занадто 
сухий, то він буде огинати робочу плиту виробу замість того, щоб 
утрамбовуватися. Якщо вміст вологи в поверхні, яка підлягає обробленню, 
занадто високий, то після завершення трамбування поверхня може підсохнути, в 
результаті чого утвориться явище засихання/стискання.

Під час роботи немає необхідності підштовхувати Під час роботи немає необхідності підштовхувати 
вібротрамбовку, а слід дати їй можливість рухатися самій. вібротрамбовку, а слід дати їй можливість рухатися самій. 
Під час роботи немає необхідності підштовхувати 
вібротрамбовку, а слід дати їй можливість рухатися самій. 

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

Не використовуйте вібротрамбовки на абсолютно Не використовуйте вібротрамбовки на абсолютно 
втрамбованій, твердій або поверхні, оскільки при цьому втрамбованій, твердій або поверхні, оскільки при цьому 
пошкодиться механізм трансмісії редуктора, тим самим в рази пошкодиться механізм трансмісії редуктора, тим самим в рази 
скоротиться термін експлуатації редуктора.скоротиться термін експлуатації редуктора.

Не використовуйте вібротрамбовки на абсолютно 
втрамбованій, твердій або поверхні, оскільки при цьому 
пошкодиться механізм трансмісії редуктора, тим самим в рази 
скоротиться термін експлуатації редуктора.

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

Якщо під час роботи у вузькій канаві робоча плита застрягне Якщо під час роботи у вузькій канаві робоча плита застрягне 
між стінками траншеї, вібротрамбовка вдарить вхолосту, чим між стінками траншеї, вібротрамбовка вдарить вхолосту, чим 
завдасть шкоди сама собі. завдасть шкоди сама собі. 

Якщо під час роботи у вузькій канаві робоча плита застрягне 
між стінками траншеї, вібротрамбовка вдарить вхолосту, чим 
завдасть шкоди сама собі. 

УВАГА!УВАГА!УВАГА!
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

5.1. Загальні положення   

Вібротрамбовка ле Кентавр ВТ-95Е є досить надійним виробом, який е ктрична 
розроблено з урахуванням усіх сучасних інженерних технологій. 

Виконуючи всі рекомендації керівництва з експлуатації, своєчасно 
здійснюючи технічне обслуговування, Ви забезпечите надійну роботу виробу на 
протязі багатьох років. 

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини ТМ «Кентавр». 
Використання неоригінальних запасних частин може призвести до виходу виробу 
з ладу. 

Періодичні перевірки та операції з технічного обслуговування   

В цілях безпеки, перш ніж проводити будь-які із зазначених у В цілях безпеки, перш ніж проводити будь-які із зазначених у 
даному розділі керівництва дії, завжди зупиняйте двигун і даному розділі керівництва дії, завжди зупиняйте двигун і 
від'єднуйте кабель електроживлення від електромережі. Всі дії від'єднуйте кабель електроживлення від електромережі. Всі дії 
виконуйте лише тоді, коли досягнуто від’єднання від виконуйте лише тоді, коли досягнуто від’єднання від 
електромережі. електромережі. 

В цілях безпеки, перш ніж проводити будь-які із зазначених у 
даному розділі керівництва дії, завжди зупиняйте двигун і 
від'єднуйте кабель електроживлення від електромережі. Всі дії 
виконуйте лише тоді, коли досягнуто від’єднання від 
електромережі. 

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

Таблиця 2

Операції

Періодичність

Щодня

1300 

Після 
перших
25 мото-

годин

Кожні 3 
місяці 

або через 
50 мото-

годин

Кожні 6 
місяців 

або через 
100 мото-

годин

Щороку 
або через 
300 мото-

годин

Перевірка та підтяжка 
всіх кріпильних 

елементів 
█

Перевірка та доливання 
у разі потреби 

мастила в редуктор
█

Заміна мастила
у редукторі n n
Перевірка 

сапуна редуктора
█

Перевірка
кабеля електроживлення █

Заміна
кабеля електроживлення за необхідністю

Перевірка
амотризуючої мембрани █

Щоразу, перш ніж почати працювати вібротрамбовкою, необхідно: 
џ здійснити зовнішній огляд виробу з метою виявлення несправностей та 

пошкоджень, слідів течі мастила, у разі виявлення – усунути несправності; 
џ переконатися в надійності кріплення частин та деталей виробу, у разі 

необхідності – підтягнути кріплення; 
џ перевірити стан мембрани; 
џ перевірити рівень мастила в картері двигуна, у разі необхідності долити до 

норми; 
џ перевірити цілістність кабелю електромережі;
џ перевірити чистоту отвору сапуна редуктора. 

5.2. Очищення вібротрамбовки, підтяжка болтів, гвинтів та гайок 

Очищувати вібротрамбовку необхідно після кожного її використання, а також 
на початку заправки мастилом. Не допускається експлуатувати виріб, якщо на 
ньому присутні сліди мастила. Запобігайте скупчення затверділого матеріалу на 
двигуні, робочій плиті, редукторі. Слід пам'ятати, що застиглий матеріал важче 
видаляти, ніж свіжий та вологий. Видалення застиглого матеріалу може 
супроводжуватися ушкодженням лакофарбового покриття та глибокими 
подряпинами. 

Слід пам'ятати, що потрапляння пилу і бруду в мастило призводить до 
значного скорочення терміну служби вібраційного редуктора. 

Оскільки даний виріб має велику силу вібрації, необхідно на початку робіт 
перевіряти стан затягування всіх болтів, гвинтів та гайок і не допускати роботу 
вібротрамбовки без будь-яких з них. Крім цього, необхідно стежити за станом 
амортизаторів рукоятки оператора. Пошкоджені амортизатори стануть причиною 
передачі підвищеної вібрації на руки оператора. 

Щоб уникнути течі мастила із редуктора, регулярно перевіряйте чистоту 
отвору сапуна. Якщо отвір сапуна засмічений, акуратно почисттьте отвір.
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5.3. Перевірка рівня мастила в редукторі та заміна мастила 

Для змащування деталей редуктора використовуйте мастило високої якості. 
Таким чином, буде подовжений ресурс редуктора та забезпечена  тривала і 
безперебійна робота вібротрамбовки. 

Регулярно міняйте мастило в редукторі. Спочатку поміняйте мастило після 
закінчення періоду обкатки двигуна – після роботи на протязі 25 годин, а потім 
один раз на 6 місяців або після кожних 100 годин роботи вібротрамбовки. 

Порядок заміни мастила в редукторі (див. малюнок 2)

1. Поставте ємність під отвір для заливання (зливання) мастила з редуктора 
(13) (див. малюнок 1). 

2. Викрутіть пробку з отвору для заливання (зливання) мастила в редуктор 
(1) (див. малюнок 2). 

3. Обережно наклонить вібротрамбовку таким чином, щоб мастило повністю 
витекло з корпусу редуктора. 

4. Залийте в отвір (1) (див. малюнок 2) 220 г свіжого трансмісійного мастила 
ТАП-15 (ТАД-17) в корпус редуктора. 

5.  Надійно закрутіть пробку (1) (див. малюнок 2) в отвір корпусу редуктора. 

 

Малюнок 2

Заливайте мастило таким чином, щоб його рівень перебував в Заливайте мастило таким чином, щоб його рівень перебував в 
межах червоного сектору (3) на індикаторі рівня мастила (2) межах червоного сектору (3) на індикаторі рівня мастила (2) 
(див. малюнок 2). Не допускайте пониження рівня мастила або (див. малюнок 2). Не допускайте пониження рівня мастила або 
його перевищення.його перевищення.

Заливайте мастило таким чином, щоб його рівень перебував в 
межах червоного сектору (3) на індикаторі рівня мастила (2) 
(див. малюнок 2). Не допускайте пониження рівня мастила або 
його перевищення.

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

Низький рівень мастила (нижче мінімальної відмітки) може Низький рівень мастила (нижче мінімальної відмітки) може 
призвести до виходу з ладу редуктора та пошкодження призвести до виходу з ладу редуктора та пошкодження 
елементів, що не підлягають ремонту. Високий рівень мастила елементів, що не підлягають ремонту. Високий рівень мастила 
(перевищує максимальну відмітку) може призвести до (перевищує максимальну відмітку) може призвести до 
розбризкування (течі) мастила, до небажаного перевантаження розбризкування (течі) мастила, до небажаного перевантаження 
редуктора і двигуна, а також до утворення нагару.редуктора і двигуна, а також до утворення нагару.

Низький рівень мастила (нижче мінімальної відмітки) може 
призвести до виходу з ладу редуктора та пошкодження 
елементів, що не підлягають ремонту. Високий рівень мастила 
(перевищує максимальну відмітку) може призвести до 
розбризкування (течі) мастила, до небажаного перевантаження 
редуктора і двигуна, а також до утворення нагару.

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

1

2

3

5.4. Перевірка амортизаційної мембрани

Здійснюйте своєчасну перевірку стану мембрани та її надійну фіксацію. Якщо 
мембрана зафіксована ненадійно, підтягніть кріплення. Якщо мембрана 
пошкоджена, здійсніть її заміну.

Не починайте користуватися вібротрамбовкою, якщо мембрана не закріплена 
або пошкоджена.

Мастило з редуктора необхідно зливати гарячим, тоді мастило Мастило з редуктора необхідно зливати гарячим, тоді мастило 
стікає повністю і захоплює за собою відкладення та шкідливі стікає повністю і захоплює за собою відкладення та шкідливі 
домішки, які виникають в процесі роботи деталей редуктора.  домішки, які виникають в процесі роботи деталей редуктора.  
На початку заміни мастила необхідно дати можливість виробу На початку заміни мастила необхідно дати можливість виробу 
попрацювати на високих обертах із задіяним редуктором.попрацювати на високих обертах із задіяним редуктором.

Мастило з редуктора необхідно зливати гарячим, тоді мастило 
стікає повністю і захоплює за собою відкладення та шкідливі 
домішки, які виникають в процесі роботи деталей редуктора.  
На початку заміни мастила необхідно дати можливість виробу 
попрацювати на високих обертах із задіяним редуктором.

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

У вібротрамбовці використовується вібраційний редуктор, У вібротрамбовці використовується вібраційний редуктор, 
який не підлягає обслуговуванню.   який не підлягає обслуговуванню.   
У вібротрамбовці використовується вібраційний редуктор, 
який не підлягає обслуговуванню.   

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

Оглядайте гумові віброізолюючі опори (амортизатори) на Оглядайте гумові віброізолюючі опори (амортизатори) на 
наявність зносу або пошкодження. Пошкоджені амортизатори наявність зносу або пошкодження. Пошкоджені амортизатори 
необхідно міняти негайно. необхідно міняти негайно. 

Оглядайте гумові віброізолюючі опори (амортизатори) на 
наявність зносу або пошкодження. Пошкоджені амортизатори 
необхідно міняти негайно. 

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

З метою запобігання нашарування матеріалу регулярно З метою запобігання нашарування матеріалу регулярно 
очищуйте нижню поверхню робочої плити. очищуйте нижню поверхню робочої плити. 
З метою запобігання нашарування матеріалу регулярно 
очищуйте нижню поверхню робочої плити. 

УВАГА!УВАГА!УВАГА!



18 19

ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ 

6. ТРАНСПОРТУВАННЯ,  ЗБЕРІГАННЯ  ТА  УТИЛІЗАЦІЯ6. ТРАНСПОРТУВАННЯ,  ЗБЕРІГАННЯ  ТА  УТИЛІЗАЦІЯ6. ТРАНСПОРТУВАННЯ,  ЗБЕРІГАННЯ  ТА  УТИЛІЗАЦІЯ

6.1. Транспортування

Транспортування виробу допускається всіма видами транспорту, які 
забезпечують його збереження, згідно із загальними правилами перевезень. 

Подбайте про те, щоб не пошкодити виріб під час транспортування. Не 
розміщуйте на виробі важкі предмети. 

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування вібротрамбов-
ка не повинна підлягати ударам та впливу атмосферних опадів. 

Під час вантажно-розвантажувальних робіт використовуйте спеціально 
розроблені вузол для підйому та гачок для підйому. 

Розміщення та кріплення вібротрамбовки в транспортних засобах повинні 
забезпечувати стійке положення виробу і відсутність можливості його 
переміщення під час транспортування. 

Допустимі умови транспортування двигуна: температура навколишнього 
середовища від -15 °С до +55 °С, відносна вологість повітря до 90%. 

6.2. Зберігання 

Якщо вібротрамбовка не використовується протягом тривалого часу, її 
необхідно зберігати в приміщенні, яке добре провітрюється, за температури від 
-15 °С до +55 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 90%, укривши від 
потрапляння на виріб пилу і дрібного сміття. Наявність у повітрі парів кислот, лугів 
та інших агресивних домішок не допускається. 

Перш ніж поставити вібротрамбовку на тривале зберігання необхідно: 
џ знеструмити виріб та від’єднати кабель електроживлення; 
џ видаліть пил та бруд із зовнішньої частини корпуса виробу, кабелю 

електроживлення.

Після цього поставте вібротрамбовку на рівну горизонтальну поверхню і 
накрийте сухим чистим матеріалом. 

Заборонено переносити вібротрамбовку із запущеним Заборонено переносити вібротрамбовку із запущеним 
двигуном. двигуном. 
Заборонено переносити вібротрамбовку із запущеним 
двигуном. 

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ 

6.3. Утилізація 

Не поміщайте виріб у контейнер із побутовими відходами! Вібротрамбовка, у 
якої закінчився термін експлуатації, оснащення й упаковка повинні здаватися на 
утилізацію та переробку. 

Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації. 
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7. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ7. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ7. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Таблиця 3

Несправність Причина Методи усунення

Двигун не 
запускається

Вимкнений двигун
Перемістіть перемикач 

двигуна в положення «I» 
(«Увімкнено»)

Відсутня напруга 
у електромережі

Забезпечьте наявність 
напруги електроживлення

Напруга електроживлення 
нее відповідає технічним 

вимогам на виріб

Переконайтесь у 
відповідності електромережі 

технічним вимогам

Переривчаста 
подача палива

Занадто мало палива в 
паливному баку (виріб 

використовується на нерівній 
поверхні) – долийте паливо в 

паливний бак. Якщо 
паливопровід засмічений чи 

протікає або паливний фільтр 
засмічений – проведіть 

необхідні регламентні роботи

Несправний перемикач 
положень 

«Вимкнено» / «Увімкнено»

Зверніться до сервісного 
центру

Несправний двигун
Зверніться до сервісного 

центру

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯМОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність Причина Методи усунення

Недостатня 
потужність

Кабель електроживлення
не відповідає вимогам

Замініть кабель 
електроживлення

Самовільна 
зупинка двигуна

Несправний кабель 
електроживлення

Заменіть

Відсутня напруга у зовнішньої 
електромережі

Забезпечте під’єднання до 
електромережі, що відповідає 

технічним вимогам

Відсутня 
вібрація

Вийшла з ладу муфта 
зчеплення

Зверніться 
до сервісного центру

Вийшов з ладу вібраційний 
редуктор

Зверніться 
до сервісного центру

Некоректна 
робота виробу, 

відсутній 
контроль над 

вібротрамбовкою

Зношені амортизатори Замініть амортизатори 

Нашарування матеріалу на 
робочій поверхні плити

Почистіть робочу поверхню 
плити 

Редуктор вийшов з ладу
Зверніться 

до сервісного центру
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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

џ Проводилися несанкціонований ремонт, розкриття компонентів або спроба 
модернізації виробу споживачем або третіми особами. 

џ Несправність сталася в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган 
тощо). 

Замінені по гарантії деталі й вузли переходять у розпорядження сервісного 
центру. 

Під час проведення гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на 
час перебування виробу в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати 
приймання виробу в гарантійний ремонт. 

У разі якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр 
видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно розв’язує питання 
з організацією-постачальником про заміну виробу або повернення грошей. 

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують 
здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача. 
Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, які виникли внаслідок 
природного зносу або перевантаження виробу. 

Гарантійні зобов'язання не поширюються на комплектуючі: свічка 
запалювання, гумовотехнічні вироби, силовий дріт, фільтри, монтажні вироби. 

Гарантійні зобов'язання не поширюються на неповноту комплектації виробу, 
яка могла бути виявлена під час його продажу. Усі витрати на транспортування 
виробу несе споживач. 

Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.

Гарантійний термін експлуатації вібротрамбовки електричної Кентавр ВТ-95Е 
становить 2 (два) роки із вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного 
продажу. Термін служби даної продукції становить 4 (чотири) роки з дати 
роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 4 (чотири) роки з 
дати випуску продукції. 

Даний виріб не вимагає проведення робіт з введення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну експлуатації несправні деталі й вузли будуть 
замінюватися за умови дотримання всіх вимог Керівництва з експлуатації й 
відсутності пошкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням 
і транспортуванням виробу. З питань гарантійного обслуговування звертайтеся 
до авторизованого сервісного центру. 

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, 
виявлених і пред'явлених в період гарантійного терміну експлуатації та 
обумовлених виробничими й конструктивними факторами. 

Гарантійне усунення несправностей проводиться шляхом ремонту або заміни 
несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі 
складністю конструкції ремонт може тривати понад двох тижнів. Причину 
виникнення несправностей і строки їх усунення визначають фахівці сервісного 
центру. 

Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в наступних випадках:

џ Відсутність або неможливість прочитати гарантійний талон. 
џ Неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність в ньому дати 

продажу або печатки (штампу) і підпису продавця, серійного номера виробу. 
џ Наявність виправлень або підчищень в гарантійному талоні. 
џ Повна або часткова відсутність, неможливість прочитати серійний номер 

виробу, невідповідність серійного номера виробу номеру, що вказаний в 
гарантійному талоні. 

џ Недотримання правил експлуатації, наведених у даному керівництві, в тому 
числі порушення регламенту технічного обслуговування. 

џ Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною 
виходу його з ладу. 

џ Потрапляння всередину корпусу виробу сторонніх речовин або предметів. 
џ Причиною несправності, яка виникла, стала неякісна або невідповідна 

вимогам керівництва паливна суміш. 
џ Виріб має значні механічні чи термічні ушкодження, явні сліди недбалої 

експлуатації, зберігання або транспортування. 
џ Виріб використовувався не за призначенням. 

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в 
повній комплектації, ретельно очищений від бруду і пилу.повній комплектації, ретельно очищений від бруду і пилу.
Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в 
повній комплектації, ретельно очищений від бруду і пилу.

УВАГА!УВАГА!УВАГА!

Щоб уникнути течі палива, перш ніж транспортувати Щоб уникнути течі палива, перш ніж транспортувати 
вібротрамбовку, злийте паливо з паливного бачка.вібротрамбовку, злийте паливо з паливного бачка.
Щоб уникнути течі палива, перш ніж транспортувати 
вібротрамбовку, злийте паливо з паливного бачка.

УВАГА!УВАГА!УВАГА!
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УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ПРИМІТКИ

9. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ9. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ9. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ 10. ПРИМІТКИ10. ПРИМІТКИ10. ПРИМІТКИ

ПОЗНАЧКА ПОЯСНЕННЯ

В(V) Вольт

А(А) Ампер

Вт(W) Ват

Гц(Hz) Герц

об/хв(r/min) Кількість обертів за хвилину

кг(kg) Вага



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ГАРАНТІЙНИЙ  ТАЛОН
 

Модель                            ________________________________________

Серійний номер              ________________________________________
  
Торговельна організація  _______________________________________
 
Адреса                           ________________________________________    

Перевірив і продав        ________________________________________
  
Дата продажу                 " _____ "     "__________ "   201    р. 
 
 

                                                                               М.П. 

Претензій до зовнішнього вигляду, 
справності та комплектності виробу 
не маю. Із правилами користування та 
гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпис покупця)

(ПІБ, підпис продавця)

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектно-Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектно-
сті і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати сті і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати 
продажу, штампа  магазину  та  підпису  продавця.  Після  продажу  продажу, штампа  магазину  та  підпису  продавця.  Після  продажу  
претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не  претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не  
приймаються.  приймаються.  

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектно-
сті і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати 
продажу, штампа  магазину  та  підпису  продавця.  Після  продажу  
претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не  
приймаються.  
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ПІБ
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