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Noile maiuri compactoare SRV 650

Interprima a lansat deja pe piaţă noul mai compactor Weber SRV 650. Vom prezenta în
continuare avantajele acestui utilaj.

Sistemul de filtrare al aerului este alcătuit din două filtre:

Filtrul principal, situat în partea superioară a
utilajului (1). Carcasa acestuia este dintr-un
material special, foarte rezistent la şocuri.

Filtrul motorului, situat în partea laterală
a utilajului (2). Este protejat de o
apărătoare metalică.

Ambele filtre sunt de tip dual (hârtie de filtru şi prefiltru din burete). Întreţinerea
acestora se face destul de simplu.
1. Elementele din burete: se scutură de praf, se spală în benzină, motorină sau apă
cu detergent, după care se lasă să se usuce. În cazul filtrelor semiumede, se prepară un
amestec de 3 părţi benzină şi 1 parte ulei de motor; se cufudă elementul filtrant în acest
amestec, apoi se stoarce bine pentru a elimina excesul de lichid. Se spală ori de câte ori
este nevoie; după 4-5 spălări (sau mai des, funcţie de uzură) se recomandă înlocuirea.
2. Elementele din hârtie: se scutură uşor de praf, se suflă cu aer comprimat, din
interior spre exterior, până se elimină praful. Nu se îmbibă cu ulei. Se curăţă ori de câte
ori este nevoie; se recomandă înlocuirea după 200 ore de funcţionare sau o dată pe an.
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Pompă de ulei şi senzor presiune ulei; asigură lubrifierea optimă a
motorului, precum şi protecţia acestuia în cazul lipsei uleiului din baie.

Sistem dublu de filtre pentru combustibil; un filtru în rezervor,
lângă robinet (1), şi al doilea filtru intercalat pe furtun (2).

(1)

(2)
Carburator cu membrane şi pompă de amorsare, pentru pornire
uşoară.

Manetă de acceleraţie şi cablu de acceleraţie multifuncţionale, la
fel ca la modelul SRV 660; asigură pornirea / oprirea motorului şi
operarea acţionând doar maneta de acceleraţie.
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Posibilitatea de a utiliza talpa specială, pentru compactare în şanţuri (de
exemplu). Se comandă ca accesoriu separat.

Majoritatea pieselor din componenţa părţii mecanice a maiului compactor sunt aceleaşi ca şi la modelele
precedente (SRV 660, de exemplu). De aici avantajul stocului redus de piese de schimb şi consumabile.

Puteţi găsi desenul de service al maiului compactor SRV 650 pe site Interprima (www.interprima.ro),
secţiunea Post-vânzare – Desene de service.

Pentru desen de service al motorului ER12, vă rugăm să accesaţi site Robin+Subaru (www.subaru-robin.jp),
secţiunea Service – Parts Catalog; specificaţia folosită la SRV 650 este ER120D47000.

În cazul în care vă sunt necesare informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Departamentul de vânzări sau Departamentul post-vânzare Interprima.
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