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Brugsanvisning til HS-90BK 
Introduktion: 
For at du kan få mest mulig glæde af din nye 
pladevibrator, beder vi dig gennemlæse denne 
brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter, før du 
tager pladevibratoren i brug. Vi anbefaler dig 
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du 
senere skulle få brug for at genopfriske din 
viden om pladevibratorens funktioner. 
 
Pladevibratoren anvendes til vibrering at jord, 
grus eller sande under forskellige anlægsarbej-
der, f.eks. Fliselægning eller asfaltering. 
 
Tekniske data. 

 
Pladevibratorens dele 
 
 
 

Motor: (LIFAN) 5,5 HK / 4,05 kW 

Brændstof: blyfri benzin, 95 oktan  

Olietype: 10W40 (600 ml påfyldes) 

Plademål: 570 x 450 mm 

Vibrationer pr min: 5488 

Kompressionsdybde: 20 cm 

Centrifugaltryk: 20 kN (2000 kg) 

Fremdrift: 0-30 m/min 

Effektivitet: 450 m2/t 

Vægt: 92 kg 

A-vægtet lydtryk 95,4 dB 

A-vægtet lydeffekt 104,3 dB 

Vibration 5 m/s2 

1. Vibrationsplade 
2. Kileremsdæksel 
3. Håndtag 
4. Luftfilter 
5. Benzintank 
6. Afbryderknap 
7. Starthåndtag 
8. Vibrator (skjult under kappe) 
9. Choker + benzinhane 
10. Regulering af hastighed  
 
 
Særlige sikkerhedsforskrifter 
Motoren leveres uden påfyldt motorolie. Husk at påfylde 
ca. 600 ml motorolie inden brug! Er der påfyldt for lidt 
olie, vil olieindikatoren automatisk afbryde strømmen. 
 
Motoren kører på blyfri benzin. Fyld derfor aldrig bly-
holdig benzin, diesel, petroleum eller lignende i tanken. 
Benzin skal opbevares utilgængeligt for børn i en tyde-
ligt mærket og godkendt beholder. 
 
Aftør eventuelt spildt benzin med en tør klud efter 
brænstofpåfyldning. 
 
Rygning og brug af åben ild under påfyldning af benzin 
er forbudt. 
 
Påfyld aldrig benzin eller motorolie mens motoren kører. 
 
Påfyld aldrig for meget benzin eller motorolie, da det 
medfører brandfare. 
 
Opbevar brændbare materialer på sikker afstand af mo-
toren, da udstødningsgasserne er meget varme og kan 
antænde materialerne. 
 
Brug aldrig pladevibratoren inden døre. Udstødningsgas-
serne indeholder kulilte og kulbrinte, der er livsfarligt 
både for mennesker og dyr, hvis det indåndes. 
 
Start aldrig motoren, hvis luftfilteret ikke er monteret.  
 
Forsøg aldrig at hæve motorens tomgangshastighed til 
over 3500 o/min, da det kan medføre personskade og 
skade på motoren. 
 
Ved brug af pladevibratoren skal der anvendes høre-
værn. 
 
Brug ikke pladevibratoren på skråninger med en hæld-
ning på over 20o, da maskinen kan vælte. 
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Rør aldrig ved motorens dele under eller lige 
efter brug, da de bliver meget varme. 
 
Hold hænder og fødder på afstand af de roteren-
de og bevægelige dele under brug. 
 
Pladevibratoren må ikke bruges på stejle skrå-
ninger, hvor der er risiko for, at den vælter eller 
kommer ud af kontrol. Sørg for, at vibrationerne 
fra pladevibratoren ikke kan forårsage jord-
skred, der kan være til fare for andre. 
 
Pladevibratoren må ikke køre hen over elkabler, 
telefonledninger eller andre installationer, der 
kan tage skade af vibrationerne. 
 
Følg altid samtlige vedligeholdelsesanvisninger 
for motoren i afsnittet Rengøring og vedlige-
hold. 
 
 
Sørg for, at afbryderen er i positionen OFF, og 
at ledningen til tændrøret er frakoblet inden ju-
stering, rengøring eller vedligeholdelse af pla-
devibratoren. 
 
Sluk altid for motoren, inden pladevibratoren 
forlades 
 
Stå aldrig på pladevibratoren. 
 
Kulde og vibrerende arbejde kan forårsage kul-
defølsomhed (Raynauds syndrom, også kendt 
som ”hvide, døde fingre”). Sørg for at holde 
kroppen varm under brug, og brug ikke pladevi-
bratoren i længere tid ad gangen. Hvis du ople-
ver ubehag, og fingrene svulmer op og bliver 
røde og herefter bliver hvide og følelsesløse, 
bør du søge læge. Kraftige arbejdshandsker kan 
nedsætte vibrationerne i hænderne.   
Pladevibratoren er desuden forsynet med krafti-
ge støddæmpere, der nedsætter vibrationerne i 
håndtaget. 
 
Efter de nye hånd/armvibrationsregler af 1.juli 
2007 må pladevibratoren ikke anvendes mere 
end 2 timer ad gangen af den samme person. 
 
 

Brug 
 
Sæt afbryderknappen (6) i positioner ON. 
 
Åbn gasspjældet ved hjælp af gashåndtaget (10). 
 
Træk ud i chokeren og åbn for benzinen. (9) 
 
Træk i starthåndtaget (9) for at starte motoren. 
 
Øg hastigheden til maksimum ved hjælp af gas-
håndtaget (10). 
 
Pladevibratoren bevæger sig fremad pga. vibrati-
onerne. Tag fat i håndtaget for at styre pladevi-
bratoren.  
 
Kør langsomt og forsigtigt, så pladevibratoren 
ikke kommer ud af kontrol. 
 
Sluk for motoren efter brug ved at sætte afbryder-
knappen (6) i positionen OFF. 
 
Gode råd om brug 
Pladevibratoren egner sig bedst til vibrering/
pakning af asfalt og kornet materiale, f.eks. grus. 
 
Arbejdsområdet skal planeres og udjævnes inden 
vibrering, hvis det er muligt. 
 
Hvis underlagets vandindhold er for lavt, pakkes 
underlaget ikke tilstrækkeligt. Hvis der er for 
højt, efterlader pladevibratoren vandfyldte huller, 
der reducerer underlagets bæreevne. Tørt under-
lag bør fugtes inder brug af pladevibratoren. Hvis 
vandindholdet er meget højt går pladevibratoren i 
stå. 
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CE-ERKLÆRING 
 

CE-overenstemmelseserklæring  
CE-mærke er anbragt 2006 

 
EU-Importør 

 Primus Industrivej 31 
7080 Børkop 

 
Erklærer hermed på eget ansvar at: 

 
 Pladevibrator 

Model-HS-90BK 
 

Er fremstillet i overensstemmelse  
med følgende direktiver 

98/37EF: maskindirektivet  
73-23EØF: Lavspændingsdirektivet 

89/336/EØF EMC-direktivet + ændringsdirektiv 93/68/EØF 
89/336/EØF EMC-direktivet + rettelser 93/68 eec 

Standarder: 
EN500-1 EN500-4 Annex-1 

 
Primus Børkop 01-01-08 

Eddie Buchhave 

CE              
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Primus Danmark Aps 
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www.primusdanmark.dk 

primus@mail.dk 
 

 Se også vore andre gode tilbud på www.primusdanmark.dk 


