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Johdanto
Johdatus
oppaaseen
Johdanto

Tässä oppaassa annetaan tarvittavat tiedot koneen käyttöä sekä
määräaikais- ja erityishuoltoa varten.
Tämän vuoksi seuraavat tiedot on tarkoitettu - AINA JA
AINOASTAAN - erikoistuneille, koulutetuille ja vaarat tiedostaville
käyttäjille, jotka kykenevät käyttämään tuotetta siten, että heidän oma
turvallisuutensa, kolmansien henkilöiden turvallisuus ja ympäristön
koskemattomuus kyetään takaamaan.
Vianmääritysten ja toimintahäiriöiden tulkinta on tehtävä suorittamalla
toiminnalliset tarkistukset ja toimenpiteet täysin seuraavilla sivuilla
annettujen ohjeiden mukaan.
Käytön, huollon, irrotuksen, kiinnittämisen, purun ja asennuksen
toimenpiteet on laadittu seuraavien kriteerien mukaisesti:

•
•
•

altistuvien henkilöiden ja ympäristön turvallisuus;
toimenpideaikojen optimointi;
toimenpiteiden luotettavuus;

kuvailtuja ohjeita ja suosituksia on noudatettava. Tämän lisäksi on
käytettävä soveltuvia työkaluja ja varusteita ja tarvitaan myös taitoja
varaosien hankinnan ja ohjelmoinnin järjestämiseen ja vianmääritykseen.
Valmistajan kanssa vallitseva tekninen/asiakirjoja koskeva suhde
sekä siitä seuraava Kverneland Groupin valuuttaman ja jakaman
teknisen asiakirja-aineiston päivittäminen (Käyttö- ja huolto-opas ja
Varaosaluettelo) mahdollistavat sen, että sekä käyttäjän vastuulla
olevien tehtävien että takuun piirissä tehtyjen toimenpiteiden osalta
kyetään vähentämään koneen seisokkiajan haittavaikutuksia. Lisäksi
kyetään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin nopean toimitusajan ja
hyvän hinta/laatusuhteen ansiosta sekä vahvistamaan korjaamon
tarjoaman lisäarvon.
Oikeaoppisen tuotesuhteen takaamiseksi oppaan luettavuus ja
säilyvyys on taattava myös myöhempää käyttöä varten.
Jos opas heikkenee tai jos tarvitaan syvempää teknistä tai toiminnallista tietämystä, on käännyttävä suoraan Kverneland Groupin
teknisen tuen puoleen.
Tällä asiakirjalla ei ole sopimusarvoa; Kverneland Group on sitoutunut
parantamaan tuotteitaan jatkuvasti, ja se pidättää oikeuden muokata
tämän asiakirjan tietoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.
Oppaassa annetut menelmät ja kuvat on määritetty asiakirjan
toteutushetkellä käytettävissä olleiden tietojen perusteella. Näin ollen
oppaassa annettujen tietojen ja asiakkaan hallussa olevan mallin
välillä saattaa olla epäyhteneväisyyksiä.
JÄLJENTÄMINEN KIELLETTY
Osittaisetkin uuden painoksen otto, jäljentäminen ja kääntäminen
ovat kiellettyjä ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.
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Johdanto
Ohjeet lukemiseen

Käänny aina ja ainoastaan Kverneland Groupin teknisen tuen
puoleen, jos tarvitset tietoa sellaisesta käytöstä tai sellaisista
huoltotoimenpiteistä, joita ei ole nimenomaisesti mainittu ja/tai kuvattu
tässä asiakirjassa.
Ennen oppaan lukemista on tunnistettava malli koneeseen kiinnitetystä tyyppikilvestä.
Kaikki mittayksiköt on ilmaistu - poikkeuksia lukuunottamatta tai ellei
toisin mainita - kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän mukaan.
Oppaan käsittelyn aikana vasen ja oikea määritetään kuljettajan
paikalta katsottuna.

alto
top
avanti
front

destra
right

sinistra
left
basso
bottom
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indietro
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Johdanto
Käytetyt symbolit

Oppaan lukemisen helpottamiseksi siinä on symboleita, jotka
osoittavat huomiota edellyttäviä viestejä, vaaratilanteita, suosituksia
ja ohjeita, käytännön neuvoja tai yksinkertaisia tarkentavia ilmoituksia.

\ SAFETY FIRST

Symboli (Safety Alert Symbol) näkyy oppaassa ja koneen tarroissa, ja
niissä käyttäjää halutaan varoittaa henkilökohtaisten riskien mahdollisuudesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti. On tärkeää, että käyttäjä
lukee huolellisesti ohjeet ja turvamääräykset ennen koneen käyttöä.
Turvallisuusohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa:

•
•
•

Koneen oikeaoppisen toiminnan vakaviin vahinkoihin
Konevaurioihin
Tapaturmiin tai ihmisten vahingoittumiseen.

\ DANGER

Symboli osoittaa välittömän vakavan vaaran tilanteita, joiden
huomiotta jättäminen saattaa johtaa kuolemanvaaraan tai
vakaviin henkilövaurioihin.

\ WARNING

Symboli osoittaa potentiaalisia vakavan vaaran tilanteita,
joiden huomiotta jättäminen saattaa johtaa kuolemanvaaraan
tai vakaviin henkilövaurioihin.

\ CAUTION

Symboli osoittaa potentiaalisia vakavan vaaran tilanteita,
joiden huomiotta jättäminen saattaa johtaa pieniin riskeihin
tai keskivaikeisiin henkilövaurioihin.

\ NOTICE

Symboli osoittaa erityisen tärkeitä teknisiä tietoja, jotka
liittyvät henkilöiden tai koneen turvallisuuteen.
Tecnico
esperto

Symboli osoittaa toimenpiteitä, jotka VAIN valtuutetut teknikot voivat
suorittaa. Teknikoilla on oltava alaan liittyvä erityispätevyys.
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Johdanto
Valmistajan ja
koneen tunnistetiedot

A

D

B

I

C
E

F
G

J

H

Kuvassa oleva tyyppikilpi kiinnitetään suoraan koneeseen tämän
etuosaan. Siinä on kerrottu viittaukset ja jäljitettävyystiedot, joiden
avulla voidaan pyytää teknistä tukea ja/tai varaosia.
Kilvessä on annettu myös minimivaatimukset traktoriin liittämistä
varten.
A) Valmistajan tiedot
B) Koneen merkki
C) Koneen malli ja vuosi
D) Sarjanumero
E) Valmistusvuosi
F) Kokonaispaino (kg/lbs)
G) Massa silmukassa (kg/lbs)
H) Massa akselilla (kg/lbs)
I)

Vaatimustenmukaisuuden CE-merkintä

J) Tyyppihyväksyntätiedot
Tärkeää
(*) Tiedot vaihtelevat käyttömaassa vallitsevan lainsäädännön
mukaan.

Tuen pyytäminen

Jos teknistä tukea tarvitaan, ota yhteyttä alueen jälleenmyyjään.
Jokaista konetta koskevaa teknistä tukipyyntöä esitettäessä on
annettava arvokilvessä olevat tiedot, likimääräinen arvio käyttötunneista sekä esiin tulleen ongelman tyyppi.

Takuuehdot

Virheellinen käyttö, valtuuttamattomat muutokset, soveltumaton
huolto tai huoltoaikavälien laiminlyönti voivat johtaa takuuehtojen
umpeutumiseen.
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Johdanto
Liiteasiakirjat

Sanasto ja termit

Oppaan mukana ja/tai liitteenä annetaan ilmoitetut asiakirjat.

•
•
•

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Testitodistus
Asennettuja kaupallisia osia koskeva asiakirja-aineisto
(esimerkiksi kardaaniakseliin liittyvä aineisto)

Seuraavassa kuvaillaan joitakin oppaassa usein mainittuja termejä,
jotta niiden merkitys tulisi selväksi.

•

Koulutus: koulutusprosessi, jossa annetaan tiedot, taidot ja
tarvittavat käyttäytymismallit, joita tarvitaan itsenäiseen, taloudelliseen, oikeaoppiseen ja riskittömään toimintaan.

•

Määräaikaishuolto: koneen normaalit tarkistus- ja ylläpitotoimenpiteet, joiden suorittaminen ei edellytä erityistä mekaanista
tuntemusta.
Näihin lukeutuvat seuraavat toimenpiteet: voitelu, rasvaukset,
erityisten säännöllisesti kuluvien osien vaihdot ja kiristykset, jotka
johtuvat käytöstä ja jotka ovat kaikki ennakoitavissa.

•

Erityishuolto: yhdessä kaikki toimenpiteet, joiden avulla halutaan
palauttaa koneen yhden tai useamman osan turvallisuus tai
toiminta vaihtamalla tai korjaamalla osia. Vain henkilökunta, jolla
on tekniset erityisvalmiudet, saa tehdä nämä toimenpiteet. Nämä
toimenpiteet on tehtävä hyvin varustetuissa ja valmistajan valtuuttamissa korjaamoissa.

•

Käyttäjä: yhdenmukaistetun standardin EN ISO12100 ja 2006/42/
EY mukaisesti käyttäjä on yksi tai useampi henkilö, joka vastaa
konen asennuksesta, käytöstä, säädöstä, huollosta, puhdistuksesta, korjauksesta ja kuljetuksesta.

•

Kokenut huoltotyöntekijä: henkilö, jolla on valtuutus huoltaa
konetta (sekä määräaikais- että erityishuoltoa varten) ja jolla on
tunnistetut tekniset kompetenssit ja ammattitaito oikeaoppista ja
riskitöntä työskentelyä varten.

•

Valtuutettu huoltokeskus: valmistajan valitsema ja virallisesti
valtuuttama huoltokeskus, jossa voidaan tehdä sekä määräaikaisettä erityishuollon toimenpiteitä.

•

Vaaravyöhyke: (direktiivien 2006/42/EU mukaisesti) koneessa tai
sen ympärillä oleva vyöhyke, jossa alttiina olevan henkilön terveys
tai turvallisuus on vaarassa.

•

Riski: vaaratilanteessa mahdollisesti aiheutuvan vammautumisen
tai terveyden heikkenemisen todennäköisyyden ja vakavuuden
yhdistelmä.

•

Vaara: tilanteet tai toiminta, jotka saattavat johtaa ihmisten,
eläinten tai esineiden vahingoittumiseen.

•

Alttiina oleva henkilö: (direktiivien 2006/42/EY mukaisesti)
henkilö, joka kokonaan tai osaksi on vaaravyöhykkeellä.

•

Suojaus: suojakeinot, joihin kuuluu teknisten erityisvälineiden
käyttö (näihin kuuluvat suojat ja turvalaitteet). Niiden avulla
suojataan ihmisiä vaaroilta, joita ei kyetä kohtuudella poistamaan
tai riittävästi rajoittamaan suunnittelemalla.

•

Turvalaite: sähköinen tai mekaaninen laite, joka estää henkilö- ja/
tai esinevahingot; käyttäjä voi käyttää turvalaitetta tarkoituksella tai
turvalaite voi aktivoitua automaattisesti vaaran ilmaantuessa (kun
avataan suoja tai mennään tietylle alueelle).
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Johdanto

Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi
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\ Turvallisuusmääräykset
Käsikirjan
tarkoitus
Turvallisuusmääräykset

•

Käsikirjan tarkoituksena on välittää käyttäjälle "Käyttöohjeet"
riskien ennaltaehkäisemiseksi ja minimoimiseksi koneen ja
ihmisen välisen vuorovaikutuksen aikana.
Käyttäjä koulutetaan hankkimaan tarvittavat taidot ja kyvyt
voidakseen suorittaa työtoimenpiteet turvallisissa olosuhteissa.
Käsikirjassa on myös tietoja huoltohenkilökunnalle, joka on
valtuutettu suorittamaan määräaikaishuoltoon kuuluvia toimenpiteitä.

•

Kaikki annetut tiedot ovat Valmistajan omalla kielellä (italia) ja ne
voidaan kääntää muille kielille lainsäädännöllisten ja/tai
kaupallisten vaatimusten täyttämiseksi.

•

Valmistajan toimittamat käännökset käyttökohdemaan kielelle on
käännetty suoraan "ALKUPERÄISISTÄ OHJEISTA"
Jos käännökset on suoritettu valtuutetun edustajan tai koneen
kyseessä olevalle kielialueelle välittävän tahon toimesta, näiden
tulee suorittaa käännös alkuperäisistä ohjeista ja ilmoittaa se
merkinnällä "KÄÄNNÖKSET ALKUPERÄISISTÄ OHJEISTA".

•

Näiden tietojen tarkoitus on saada käyttäjät tietoisiksi käytettävistä
erityishuomiotoimenpiteistä kaikenlaisten riskien ennaltaehkäisemiseksi. Varovaisuus on kuitenkin korvaamaton. Turvallisuus on
myös kaikkien sellaisten henkilöiden käsissä, jotka ovat vuorovaikutuksessa koneen kanssa sen oletetun elinkaaren ajan.

\ NOTICE

Lue huolellisesti mukana toimitetun käsikirjan ohjeet ja ne,
jotka on sijoitettu suoraan koneeseen, ja varmista, että olet
ne täysin ymmärtänyt, erityisesti turvallisuutta koskevat
ohjeet.

•

Käytä hiukan aikaa ohjeiden lukemiseen välttääksesi epämieluisat
onnettomuudet. On aina liian myöhäistä muistaa, mitä olisi pitänyt
tehdä, kun se on jo tapahtunut.

\ NOTICE

Säilytä tämä käsikirja paikassa, joka on tunnettu ja josta se
on aina helposti saatavilla konsultointia tarvittaessa. Käyttöja huoltotiedot, jotka kuuluvat osana maatalouslaitteisiin,
TULEE AINA SÄILYTTÄÄ KULJETTAJAN PAIKALLA
siinä´traktorissa, johon kone on liitetty.

•

Tarkempia lisätietoja aihepiireistä löydät helpoiten sisällysluettelosta ja hakemistosta.

•

Jotkin tässä oppaassa olevat tiedot eivät ehkä vastaa täysin
toimitetun laitteen todellista kokoonpanoa. Tämä ei vaikuta niiden
ymmärtämiseen eikä kyseenalaista niiden turvallisuustasoa.

•

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia ilman
ennakkoilmoitusta edellyttäen, että tämä ei vaikuta käyttäjien
turvallisuuteen ja terveyteen.

•

Tiettyjen tekstin tärkeiden osien korostamista tai muutamien
tärkeiden eritelmien osoittamista varten on otettu käyttöön joitakin
symboleja, joiden merkitys selitetään jäljessä omassa
kappaleessaan.
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\Turvallisuusmääräykset
Yleiset turvallisuusohjeet
Yleiset varotoimet

\ NOTICE

Lue huolellisesti annetut tiedot.

•

Varmista aina ja ennaltaehkäisevästi, että olet ymmärtänyt
Käsikirjan sisällön.

\ DANGER

Toimenpiteiden, kuvattujen ja/tai noudatettavaksi annettujen
suositusten-määräysten, vallitsevien terveys- ja turvallisuussäädösten (yhdessä hyvien teknisten käytäntöjen kriteerien
kanssa) noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille, esineille ja ympäristölle. Toimenpiteen
epäluotettavuus aiheuttaa Käyttäjälle mahdollisen vaaratilanteen.

•

Kone on sijoitettava ja säilytettävä sille tarkoitetuissa sisätiloissa,
joiden soveltuvuus on arvioitu vallitsevien turvallisuus- ja terveysmääräysten mukaisesti.

•

Huoltotoimenpiteiden suoritusta varten eristä riittävä alue, josta
löytyvät tarvittavat varusteet ja työsuorituksiin riittävä tila.

•

Noudata seuraavissa Kappaleissa annettuja toimenpideohjeita
tarkistaen aina ennakkoon toimenpiteeseen tarvittavien työkalujen
ja varusteiden toimivuus ja luotettavuus.

•

Liikuttelun ja noston (jos tarpeen) tulee suorittaa ammattitaitoinen
henkilökunta, noudattaen jäljessä annettuja ohjeita ja vastaten
vallitsevia turvamääräyksiä.

\ NOTICE

Mikä tahansa muu käyttö tai toiminto, jota ei ole mainittu
seuraavilla sivuilla, EI ole SALLITTU.
On EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ muokata tuotetta, sen osia
ja/tai Valmistajan ilmoittamia teknisiä erityispiirteitä.
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•

Rakentaja on suunnittelun ja rakentamisen aikana kiinnittänyt
erityistä huomiota sellaisiin näkökohtiin, jotka voivat aiheuttaa
riskin koneen kanssa toimivien ihmisten turvallisuudelle ja
terveydelle.

•

Valmistaja, voimassaolevien lakien lisäksi, on ottanut käyttöön
kaikki "hyviä rakennusmenetelmiä koskevat säännöt", mukaan
lukien EY-konedirektiivin ja sovellettavat ASABE / SAE-standardit.

•

Lue huolellisesti mukana toimitetun käsikirjan ohjeet ja ne, jotka on
sijoitettu suoraan koneeseen, ja varmista, että olet ne täysin
ymmärtänyt, erityisesti turvallisuutta koskevat ohjeet.

•

Käytä hieman aikaa ohjeiden lukemiseen ennenkuin suoritat
minkäänlaisia käyttö- tai huoltotoimenpiteitä.

•

Noudata tarkasti voimassa olevia työsuojelulakeja, onnettomuuksien ehkäisyä koskevia määräyksiä ja tieliikennelakeja.

\ Turvallisuusmääräykset
•

Kiinnitä huomiota suoraan koneeseen sijoitettuihin tietomerkintöihin. Tietomerkinnät voivat olla eri muotoisia tai värisiä, riippuen
niiden ilmoittamista vaaroista, velvoitteista, kielloista ja osoituksista.

•

Pidä tietomerkinnät luettavassa kunnossa ja noudata niissä
annettuja ohjeita.

•

Jos tieto- ja osoitusmerkinnät ovat vaurioituneet, pyydä välittömästi valmistajalta niiden vaihtoa ehjiin.

•

Älä väärinkäsittele, laiminlyö, poista tai ohita koneeseen
asennettuja turvallisuuslaitteita. Tämän vaatimuksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vaaroja ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle.

•

On ehdottoman tarkeää, että kaikki ne henkilöt, jotka suorittavat
minkälaisia tahansa toimenpiteitä koskien tätä konetta koko sen
elinkaaren aikana, omaavat tällä erityisalalla vaaditut ja hyväksytyt
tiedot ja taidot. Näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa vaaroja ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle.

\ NOTICE

Annettujen tietojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vaaroja ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle sekä taloudellisia vahinkoja.

Lastausta ja purkua
koskevat turvallisuusmääräykset

•

Koneen lastausta, purkua ja liikuttelua hoitavan henkilökunnan
tulee omata tällä erityisalalla vaaditut ja hyväksytyt tiedot sekä
käytettävien varusteiden hallinta.

•

Jos koneen oletetun elinkaaren aikana täytyy suorittaa sen lastaus
ja purku kuljetusajoneuvoon, toimenpiteeseen tarkoitetun henkilökunnan tulee noudattaa koneessa, pakkauksessa ja käyttökirjassa
annettuja tietoja.

•

Suorita nosto ja kuljetus käyttämällä asianmukaisia ja oikeanlaisen
kapasiteetin omaavia kuljetusvälineitä.

•

Irrota kardaaniakseli traktorista ennen kuin suoritat koneen
lastauksen traktorin avulla.

•

Ennen luin irrotat koneen traktorista, aseta tukijalka helpottaaksesi
seuraavaa kytkentää.

•

Varmista, että kone ja sen osat on kiinnitetty turvallisesti ennen
niiden siirtämistä kuljetusajoneuvoihin, ja että niiden muoto ei ylitä
suurimpia sallittuja mittoja. Tarvittaessa laita esille asianmukaiset
ilmoitukset.

\ NOTICE

Annettujen tietojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vaaroja ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle sekä taloudellisia vahinkoja.

Tieliikennettä
koskevat turvallisuussäännöt

•

Kone voi liikkua maantiellä AINOASTAAN silloin kun se
homologoitu maakohtaisten tieliikennesääntöjen mukaisesti.

•

Irrota aina tuotejäämät ja suuremmat liat koneesta, jotta estetään
niiden leviäminen tielle ja vältetään onnettomuusriskit muille
käyttäjille.

•

Maantiellä liikuttaessa kuIjettajan tulee maakohtaisten tieliikenne-
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\Turvallisuusmääräykset
sääntöjen noudattamisen lisäksi ottaa käyttöön sellaiset asianmukaiset ajokäytännöt, jotka takaavat muiden tienkäyttäjien turvallisuuden.

40
km/h

25
mph

•

Noudata nopeusrajoituksia ja säädä nopeus yleisten olosuhteiden
mukaan (voimakas liikenne, mutkaiset tiet, jne.).

•
•
•

ÄLÄ kuljeta konetta "holtittomalla" ajokäyttäytymisellä.

•

Ennen kuin lähdet liikkeelle, tarkista työkalun lähellä oleva alue.
Tarkista, ettei työkalun toiminta-alueella ole ihmisiä.
He voivat juuttua työkaluun ja loukkaantua vakavasti tai menettää
henkensä.

•

Tarkista ennen maantiellä liikkumista, että kardaaniakseli on
kytketty oikein voimanottoon ja että tämä on irtikytketty.

ÄLÄ käytä konetta tavaroiden tai ihmisten kuljetukseen.
Maantiekuljetus (myös lyhyillä matkoilla) on tehtävä VAIN koneen
ollessa oikein kytkettynä traktoriin.

\ NOTICE

Annettujen tietojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vaaroja ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle sekä taloudellisia vahinkoja.
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•
•

Asenna tarvittavat valaistus-, merkinanto- ja suojalaitteet.

•

Kaikki etäkomento-ohjaukset (ohjauskaapelit, sähkökaapelit,
letkut jne.) on sijoitettava siten, etteivät ne voi aktivoida kytkettyjä
laitteita vahingossa.
Erityisesti ohjauskaapeleiden on oltava vapaina ja sijoitettuna niin,
etteivät ne voi missään tapauksessa aiheuttaa pikaliitännän
automaattista kytkeytymistä. Muuten työkalu voi irrota autonomisesti kolmipistekiinnityksestä.

Jos hydrauliletkut tai hydraulisylinterit on varustettu palloventtiileillä, ne on suljettava tiellä ajon aikana, jotta estetään traktorin
jakelijoiden tahaton aktivointi, joka voi aiheuttaa koneen
liikkumisen. Seuraukset saattavat vahingoittaa työkalua tai
aiheuttaa onnettomuuksia.

\ Turvallisuusmääräykset
Liitäntä

\ WARNING

Kun työkalu kytketään traktoriin, loukkaantumisriski on
suuri.

•
•

Suorita liitäntä tasaisella, vaakasuoralla ja vakaalla pohjalla.

•
•
•

Traktorin ja työkalun luokka tulee olla sama.

Lukitse traktori niin, ettei se pääse liikkumaan (käsijarru päällä,
lukitut pyörät).
Liitännän aikana älä asetu traktorin ja työkalun väliin.
Aktivoi kolmipisteinen hydraulinen nostin hitaasti ja äärimmäisen
varovasti.

\ DANGER

Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan vamman tai
kuoleman.
Tee sähköliitännät vain kytkennän jälkeen (jos niitä on)
Sähkölaitteita asennettaessa virtalähdettä ei saa kytkeä traktoriin.
Oikosulkuja ja sähköisen osan vaurioita voi esiintyä.
Liitä hydrauliset komponentit, vain jos ne eivät ole paineistettuja
(jos niitä on)
Kytke hydrauliletkut traktorin hydrauliikkalaitteistoon vain, jos kaksi
hydraulijärjestelmää (traktori ja työkalu) eivät ole paineistettuna.
Paineistettu hydraulinen järjestelmä voi aiheuttaa työkalun
ennakoimattoman liikkeen.
Korkea paine hydraulisessa järjestelmässä
Hydraulijärjestelmässä on korkea paine. Tarkista säännöllisin väliajoin
kaapeleiden, letkujen ja ruuviliitosten mahdolliset vuodot tai ulkoiset
vauriot. Etsiessäsi vuotoja käytä vain asiaankuuluvaa tuotetta. Korjaa
välittömästi mahdolliset vauriot. Öljyvuodot voivat aiheuttaa vakavia
loukkaantumisia ja palovammoja. Loukkaantumistilanteessa on
hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.
Hydrauliletkujen värilliset merkinnät
Voit välttää toimintahäiriöt merkitsemällä traktorin ja työkalun väliset
hydrauliliitännän holkit ja kytkentätapit eri väreillä. Hydrauliletkujen
virheellinen kytkentä voi aiheuttaa työkalun ennakoimattomia liikkeitä.
Kardaaniakselit
Ennen voimansiirtoakselin kytkemistä tai irrottamista
voimanotto, sammuta moottori ja poista virta-avain.

irrota
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\Turvallisuusmääräykset
Käyttöä ja toimintaa
koskevat turvallisuussäännöt
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•
•

Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää käyttöoppaan kaikki osat.

•

Sen lisäksi, että käyttäjä on asianmukaisesti koulutettu ja
perehtynyt koneen käyttöön, hänen on simuloitava muutamia
testitoimintoja pääkomentojen ja toimintojen tunnistamiseksi.

•

ÄLÄ koskaan anna sellaisten käyttäjien käyttää laitetta, jotka eivät
ole riittävän koulutettuja ja valtuutettuja tai jotka eivät pysty
lukemaan ja ymmärtämään tietoja.

•

Normaaleissa käyttöolosuhteissa konetta tulee käyttää ainoastaan
yksi käyttäjä (kuljettaja) ollessaan traktorin kuljettajan paikalla.
Hänen tehtävänsä on ajaa konetta ja käyttää sen eri komentoja
aktivoidakseen toiminnot.

•

Kone on suunniteltu ja valmistettu täyttämään kaikki valmistajan
ilmoittamat käyttöolosuhteet. Minkä tahansa laitteen muuntelut
muunlaisten kuin suunniteltujen suoritusten saavuttamiseksi
saattavat aiheuttaa vakavia riskejä ihmisten turvallisuudelle ja
terveydelle sekä aiheuttaa taloudellisia vahinkoja.

•

Älä muuntele mitään laitetta saadaksesi muita kuin valmistajan
tarkoittamia toimintoja.

•

Kytke kone traktoreihin, jotka vastaavat asianmukaisia
ominaisuuksia ja vastaavaa luokkaa, jotta vakaus, painonjakautuminen ja jarrutuskyky eivät muutu.

•
•

Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita.

•

ÄLÄ suorita koneen kytkentää traktoriin ja irrotusta siitä ennen kuin
olet varmistanut, että tarvittavat turvallisuusolosuhteet on
varmistettu murkastumisvaaran estämiseksi. Murskautumisriski
voi ilmetä, jos käyttäjä on alueella koneen traktoriin kiinnittämisen
ja siitä irrottamisen aikana.

•

Suorita oikeanlaisesti kardaaniakselin kytkentä ja tehokkaasti
toimivien turvallisuussuojauksien kanssa.

•

Kytke kardaaniakseli ENSIN koneeseen ja sitten traktorin
voimanottoon.

•

Kytke AINA oikeanlaisesti turvaketjut estääksesi kardaaniakselin
suojusten pyörimisen.

•

Turvasuojusten virheellinen kytkentä ja niiden tehottomuus ovat
useimpien onnettomuuksien (myös kohtalokkaiden) syy.

•

Varmista, että kardaaniakseli vastaa voimassa olevia turvallisuuslainsäädäntöjä.

•

Käytä vain koneen mukana toimitettua kardaaniakselia tai käytä
alkuperäistä varaosaa. Älä käytä mukana toimitettua akselia
muissa koneissa.

•

Ennen kardaaniakselin asennusta, kytke irti voimanotto, aseta
maahan mukana tuodut varusteet, aseta kaikki ohjaussäätimet
vapaa-asentoon, kytke seisontajarru, sammuta traktori ja poista
virta-avain.

•

Varmista ennen voimanoton aktivoimista, että kardaaniakseli on
oikeanlaisesti kytketty ja että pyörimissuunta ja enimmäisnopeus
vastaavat koneen toimintaa.

•

Voimanotolle määriteltyä 1000 kierroksen maksiminopeutta ei saa
ylittää. Suurempi voimanoton nopeus vaurioittaa konetta.

Koneen käyttäjällä (kuljettajalla) on oltava suoritettavan työn tyypin
mukaiset tiedot ja taidot, ja hänen on oltava sopivassa kunnossa
harjoittamaan toimintaa turvallisesti.

Tarkista, että kytkentätapit on kiinnitetty oikein ja lukittu sopivilla
turvapistokkeilla vahingossa tapahtuvan irtoamisen estämiseksi.

\ Turvallisuusmääräykset
•

Älä koskaan käynnistä voimanottoa, kun traktorin moottori on
kytketty pois päältä ja kardaaniakseli on kytketty. Jos moottori
käynnistyy vahingossa, turvallisuusolosuhteet eivät ole enää
riittäviä ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi koneen läheisyydessä.

•

Lisätietoja kardaaniakselista on valmistajan toimittamassa
käyttöohjeessa.

•

Käytä konetta ainoastaan valmistajan tarkoittamiin käyttötarkoituksiin. Laitteen käyttö epäasianmukaisesti voi aiheuttaa riskin
ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle sekä taloudellisia vahinkoja.

•

Ennen koneen käyttöä on varmistettava, että suojat on asennettu
täydellisesti ja että jokainen suojakotelo lukittuu asianmukaisesti.

•

Älä käytä konetta jos turvalaitteet eivät ole oikeanlaisesti asennettu
eikä säädettyjä huoltotoimenpiteitä ole suoritettu. Tämän
vaatimuksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia
vaaroja ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle.

•

Käytä AINA Käyttöoppaassa osoitettuja henkilökohtaisia suojavarusteita ja niitä, jotka on osoitettu voimassa olevassa työturvallisuutta koskevassa lainsäädännössä.

•

Käytä AINOASTAAN ohjeiden mukaisia vaatteita ja jalkineita, jotta
voit operoida hallintalaitteita oikeanlaisesti ja etteivät ne tartu kiinni
liikkuviin osiin.

•

ÄLÄ kuljeta traktorin kuljettajan paikalla tai koneen osien päällä
ihmisiä (etenkään lapsia, vammaisia tai liikuntarajoitteisia),
kotieläimiä tai minkäänlaisia tavaroita.

•

Lasten turvallisuus: älä koskaan oleta, että lapset pysyvät siellä,
missä heidät on aikaisemmin nähty.
Muista aina sammuttaa/deaktivoida kone silloin kun on lapsia
työskentelyaleen läheisyydessä.
Älä koskaan salli lasten leikkiä koneella tai käyttää sitä.

•

ÄLÄ jatka koneen käyttöä, jos huomaat toimintahäiriöitä, vaan
pysäytä traktori ja käynnistä se uudelleen vasta kun olet
palauttanut normaalit toimintaolosuhteet.
Jatkettu laitteen käyttö saattaa vaurioittaa sitä tai aiheuttaa
onnettomuuksia.

•

Estä ulkopuolisten, erityisesti lasten, vanhusten, vammaisten,
liikuntarajoitteisten ja kotieläinten lähestyminen työalueelle koneen
käytön aikana. Tarvittaessa pysäytä välittömästi kone ja loitonna
riskialueella olevat ihmiset.

•
•

ÄLÄ jätä konetta ilman valvontaa traktrorin ollessa käynnissä.

•

Ennen koneen käyttöä on tarkistettava, että kaikki suojalaitteet on
asennettu ja toimivat oikein, että kaikki liitännät ja kytkennät
(hydrauliset, sähköiset jne.) on suoritettu kunnolla, ja että tiedot ja
merkinantolaitteet ovat täysin tehokkaita ja näkyviä.

•

Kytke aina irti voimanotto pysäyttääksesi koneen toiminnot
peruutuksen, kuljetuksen tai voimakkaiden ohjausliikkeiden
aikana.

•

Jyrkässä maastossa säädä koneen nopeutta riippuen maaperän
kaltevuudesta ja stabiilisuudesta.

•

Huomioi kaatumisen vaara, kun työskentelet kaltevassa
maastossa.

Käytä konetta Käyttöoppaassa osoitettujen henkilökohtaisten
suojavarusteiden kanssa ja niiden, jotka on osoitettu voimassa
olevassa työturvallisuutta koskevassa lainsäädännössä.
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•

ÄLÄ kuljeta traktoria "holtittomalla" ajokäyttäytymisellä. Suhteuta
aina etenemisnopeus maaperän mukaisesti.

•

ÄLÄ tee yllättäviä ohjausliikkeitä tai liian suurella nopeudella
välttääksesi koneen vakauden menetyksen ja kaatumisriskin.

•

Kaikkien liikuttelutoimenpiteiden aikana pysyttele loitolla käytössä
olevista ilmasähkökaapeleista.
Sähköiskun vaara on olemassa. Työkalun ja sähkövirran välisen
kosketuksen tapahtuessa:

•
•
•
•
•
•

älä poistu traktorin ohjaamosta
älä koske metallisiin osiin traktorissa
Älä muodosta maadoitusyhteyttä
varoita ihmisiä olemaan lähestymättä traktoria tai työkalua
odota pätevän henkilöstön saapumista pelastamiseen, koska
on ensin kytkettävä irti ilmasähkölinja.

Käytä hyväksyttyjä kuulosuojaimia, jos altistut jatkuvalle ja/tai
korkealle melulle; Italiassa, 9. huhtikuuta 2008 säädetyn Lainsäädöksen nro:n 81 terveyttä ja työturvallisuutta koskevan työtekstin
mukaisesti, melua pidetään kuulovaurioita aiheuttavana silloin kun
se ylittää 85 db (A) Leq: n raja-arvon; joka tapauksessa noudata
maakohtaisia voimassa olevia säädöksiä

.

\ NOTICE

Annettujen tietojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vaaroja ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle sekä taloudellisia vahinkoja.

Tietoja työnantajalle

•

Työnantajan on koulutettava käyttäjä hankkimaan tarvittavat tiedot
ja taidot vuorovaikutukseen koneen kanssa kustannustehokkaasti
ja ilman riskejä.

•

Koulutus on suunniteltava käyttäjän kulttuuriominaisuuksien ja
sovellettavan työlainsäädännön mukaisesti.

•

Käyttäjän tulee olla tietoinen kohtuullisesti ennakoitavista
VÄÄRINKÄYTÖISTÄ ja pysyvistä MUISTA RISKEISTÄ.

•

Käyttäjän on osoitettava, että hän on ymmärtänyt käyttöohjeet ja
että hän on hankkinut valmiudet harjoittaa toimintaa turvallisissa
olosuhteissa.

•

Käyttäjän on kyettävä tunnistamaan turvamerkinnät ja osoitettava,
että hän kykenee suorittamaan annetut tehtävät.
Tärkeää
Työnantajan olisi asianmukaisesti dokumentoitava harjoittelijoille
suunnattu koulutus, jotta hän voi esiintyä riita-asioissa.

Huoltovaiheen
esivalmistelut
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•

Kone on sijoitettava ja säilytettävä sille tarkoitetuissa sisätiloissa,
joiden soveltuvuus on arvioitu vallitsevien turvallisuus- ja terveysmääräysten mukaisesti.

•

Älä käytä bensiiniä, dieseliä tai muita paloherkkiä nesteitä osien
puhdistukseen tai rasvanpoistoon.

•

Älä käytä vapaita liekkejä.

\ Turvallisuusmääräykset
•

Älä suorita mitään huoltotoimenpidettä moottorin ollessa
käynnissä (jos se ei ole välttämätöntä seuraavilla sivuilla
kuvattujen ohjeiden mukaisesti). Tarvittaessa varaa aina
etukäteen pakokaasujen tyhjennysjärjestelmä ja ota käyttöön
tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet.

\ DANGER

Ennen koneen huollon tai tarkastuksen aloittamista aseta
kone tasaiselle alustalle, jossa on kiinteä maaperä,
voimanotto on kytketty irti ja moottori sammutettu sekä virtaavain poistettu.
Kun kaksi tai useampi henkilö työskentelee samanaikaisesti,
kiinnitä huomiota kaikkien turvallisuuteen.

\ NOTICE

Käytä tarvittaessa vain ohjeistettuja erikoislaitteita.
Merkitse kaikki liitäntäkohdat (putket, kaapelit jne.) ennen
niiden irrottamista ja merkitse ne tunnistamista helpottavilla
merkinnöillä.
Laakereiden tulee voida pyöriä vapaasti, ilman häiriöitä ja/tai
äänekkyyttä; muussa tapauksessa ne täytyy vaihtaa.

Viitekäyttäjät

Jokainen huoltotoimenpide on suoritettava aina ja yksinomaan
koulutetun ja opastetun teknisen henkilöstön toimesta. Nämä ovat sen
teknikkohenkilöstön typologiat, jotka voivat suorittaa tässä käsikirjassa annettuja ajoneuvoon kohdistuvia erilaisia huoltotoimenpiteitä.
Käyttäjä
Hän on koneen käyttäjä, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen
ennen ajoa ja koneen käyttöä kentällä.
Käyttäjä voi suorittaa koneen normaalin tavanomaisen kunnossapidon ja huollon.
Erikoishuoltaja
Hän on viitehuoltaja, erikoisteknikko, joka on Kverneland Group Srl:n
kouluttama ja valtuuttama henkilö suorittamaan toimenpiteitä
koneessa.
Erikoishuoltaja suorittaa poikkeuksellisia huolto- tai korvaustehtäviä,
jotka edellyttävät koneen ja kyseisen tyyppisen tuotteen erityismekanismien tuntemusta.
Työnantaja
Hänellä on työsuhde työntekijän / käyttäjän kanssa, tai joka
tapauksessa hän on vastuussa, riippuen työntekijän työympäristön
organisaatiosta, työyksikön järjestelyistä vastatessaan päätöksenteosta ja menoista.

\ CAUTION

Jos samanaikaisesti ajoneuvossa on työskentelemässä
useampi kuin yksi henkilö, on tarpeen määritellä etukäteen ja
selkeästi sekä yksiselitteisesti kunkin toimenkuva.
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\Turvallisuusmääräykset
Henkilökohtaiset
suojavarusteet

\ WARNING

Käytä turvallisuussääntöjä noudattaen suojavaatetusta ja varusteita lain mukaisesti ja varmista, että ne ovat aina
kunnossa
Henkilökohtainen turvavarustelu koostuu:
 Työvaatteet tai muu mukava vaatetus, ei liian leveä ja ilman
mahdollisuutta, että osa niistä voi tarttua liikkuviin osiin;

 Turvakengät;
 Käsiä suojaavat käsineet.
 Suojalasit (sivusuojauksilla) tai silmiä suojaavat naamarit;
Huoltokohtaiset varusteet vakiovarusteiden lisäksi koostuvat
seuraavista:
 Kypärä

 Suojalasit (sivusuojauksilla) tai silmiä suojaavat naamarit;
 Hengityssuojaimet (tai pölynestonaamarit);
 Korvatulpat tai kuulonsuojaimet
Tietyissä ilmasto-olosuhteissa, jos toimenpiteet suoritetaan
ulkotilassa, tulee käyttää seuraavia varusteita:
 Heijastava liivi;

 Sadetakki;
 Sadesaappaat

\ WARNING

Älä käytä sormuksia, rannekelloja, koruja, avonaisia tai
riippuvia vaatteita, kuten kravatteja, repeytyneitä asuja,
huiveja, avonaisia tai vetoketjullisia takkeja, jotka voivat
jäädä kiinni liikkuviin osiin.
Sen sijaan on suositeltavaa käyttää hyväksyttyjä vaatteita
onnettomuuksien ehkäisemiseen.
Kysy työnantajaltasi neuvoja nykyisistä turvallisuusvaatimuksista ja turvalaitteista.

Huoltoja ja säätöjä
koskevat turvallisuussäännöt
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•

Pidä laite mahdollisimman tehokkaassa kunnossa ja suorita
valmistajan ohjeistamat määräaikaishuollot. Hyvä kunnossapito
takaa sinulle parhaan suorituskyvyn, pidemmän käyttöiän ja
jatkuvan turvallisuusvaatimusten ylläpidon.

•

Hyvä kunnossapito ehkäisee myös tulipalovaaran koneen
käyttövaiheiden aikana.

•

Aktivoi kaikki koneen turvallisuuslaitteet ennen huolto- ja säätötoimenpiteitä.

•

Valmistele asianmukaiset turvallisuusolosuhteet voimassa olevien
työsuojelumääräysten mukaisesti ennen huoltotoimenpiteiden
suorittamista koneen alueilla, jotka eivät ole helposti saavutettavia

\ Turvallisuusmääräykset
tai jos ne ovat vaarallisia.

•
•

Kytke irti voimanotto.

•

Irrota virtalähde ennen sähköjärjestelmän käsittelyä ehkäisten
näin henkilövahingot tai laitteen vaurioitumisen.

•

Ilman meidän kirjallista lupaa kaikki hitsaustoimenpiteet ovat
kiellettyjä. Siinä tapauksessa, että hyväksymme sähköhitsaustoimenpiteet traktoriin kytkettyyn työkaluun, kytke irti traktorin akku ja
laturi.

•

Suorita kaikki huolto- ja säätötoimenpiteet koneen ollessa
irrotettuna traktorista; muussa tapauksessa sijoita se tasaiselle
maaperälle, voimanoton ollessa kytkettynä irti, kaikki ohjaukset
vapaa-asennossa, moottori sammutettuna, virta-avain poistettuna,
seisontajarru kytkettynä sekä nostin ja renkaat tukevasti lukittuina.

•

Käytä koneen säätö- ja huoltovaiheiden aikana vain valmistajan
määrittelemiä ja sovellettavien työturvallisuuslainsäädäntöjen
mukaisia henkilökohtaisia suojavaatteita ja/tai -varusteita.

•

Vaihda osat AINOASTAAN ALKUPERÄISIIN VARAOSIIN tai
SAMANLAISET suunnitteluratkaisut ja toiminnalliset ominaisuudet
omaaviin.

•

ÄLÄ korvaa osia ei-alkuperäisillä varaosilla tai sellaisilla, joiden
suunnitteluratkaisut ja toiminnalliset ominaisuudet ovat
poikkeavat.

•

Samankaltaisten mutta ei-yhtenevien osien käyttö voi johtaa
epäkunnollisiin korjauksiin, suorituskyvyn muutoksiin ja taloudellisiin vahinkoihin.

•

Käytä valmistajan suosittelemia öljyjä. Älä sekoita eri merkkien
öljyjä tai yhteensopimattomia kemiallisia ja fysikaalisia
ominaisuuksia omaavia öljyjä.

•

Vaihda TURVALLISUUSLAITTEET vain alkuperäisillä varaosilla,
jotta vältetään suunnitellun turvallisuustason muuttuminen.

•

Tarkista säännöllisesti pääosien kiinnitysruuvit ja palauta ne
oikeaan kiristysmomenttiin välttääksesi vaaralliset löystymiset.

•

Älä koskaan käytä kardaaniakselia tukipylväänä suorittaaksesi
minkäänlaisia toimenpiteitä koneeseen.

•

Älä levitä saastuttavaa materiaalia ympäristöön. Hävitä voimassaolevien lakien mukaisesti.

•

Pesu paineella voidaan suorittaa vain koneen ulkopuolella ja vain
ilmoitetuissa paineissa.

•
•

ÄLÄ suuntaa vettä paineella tiivisteisiin ja laakereihin.

•

ÄLÄ käytä alkoholipohjaisia tuotteita, ammoniakkia tai aggressiivisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa suojauksia peruuttamattomasti.

•

Anna erityishuollot ainoastaan valtuutettujen henkilöiden suoritettavaksi, joiden tulee noudattaa kaikkia tarvittavia turvallisuusmääräyksiä ja osoitettuja toimenpiteitä.

•

ÄLÄ suorita tarkastuksia ja säätöjä koneen liikkuessa ja käyttäjän

Odota, että kaikki osat ovat täysin pysähdyksissä ja älä missään
tapauksessa suorita toimenpiteitä koneen ollessa toiminnassa.

ÄLÄ puhdista tai pese konetta voimakkailla tuotteilla jotta osat
eivät vaurioidu.
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\Turvallisuusmääräykset
ollessa kyydissä.

\ NOTICE

Annettujen tietojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vaaroja ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle sekä taloudellisia vahinkoja.

•

Hydrauliikan
turvallisuus

On suositeltavaa vaihtaa hydrauliset letkut joka kuudes vuosi.
Hydrauliletkut ikääntyvät myös ilman näkyviä vaurioita. Vioittuneet
hydrauliletkut voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia
vammoja.

Paineistamaton hydraulilaitteisto
Hydraulilaitteistoon saa suorittaa toimenpiteitä ainoastaan, kun
traktorin ja koneen hydraulilaitteistot eivät ole paineistettuina.
Paineistettu hydraulilaitteisto saattaa aiheuttaa koneen äkillisiä
liikkeitä sekä vakavia kone- ja henkilövahinkoja.
Näiden seurauksena saattaa syntyä vakavia tai kuolemaan johtavia
vammoja.
Noudata varovaisuutta hitsauksen aikana
Hydrauliputkien läheisyydessä ei saa suorittaa
hitsauksia.
Hydrauliöljy saattaa syttyä helposti.

minkäänlaisia

Hydraulilaitteiston puhdistaminen
Sulje tai irrota pikaliittimet varovaisesti.
Poista kaikki hydraulilaitteiston sisälle päässyt lika tai ilma.
Muutoin hydraulilaitteisto saattaa vahingoittua vakavasti.
Seurauksena saattaa olla esine- tai henkilövahinkoja.
Käytetyn öljyn kerääminen talteen
Käytetty öljy on otettava talteen ja hävitettävä kansallisten lakien
mukaisesti, sillä muutoin se saattaa aiheuttaa ympäristövahinkoja.
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\ Turvallisuusmääräykset
Etäisyys painopisteestä

Noudata kokonaispainoa, akselikuormia, renkaiden
kuormituksia ja vähimmäisvastapainoja.
Varusteiden etu- tai takaosan kiinnitys ei saa ylittää sallittua kokonaispainoa, sallittuja akselikuormia eikä traktorin renkaiden kapasiteettia.
Turvallisen ohjauskapasiteetin ylläpitämiseksi etuakselissa on oltava
vähintään 20% traktorin tyhjästä painosta.
Yksinkertaisilla laskutoimituksilla on mahdollista määrittää:

•
•
•
•

kokonaispaino
akselikuorma
renkaiden kapasiteetti
vähimmäisvastapainot

Laskutoimitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:
Traktorin käyttöohjeista saatavat tiedot:

A
B

•
•
•

C

(A) Tyhjäpaino
(B) kuormitus etuakselissa
(C) kuormitus taka-akselissa

ota huomioon myös esimerkiksi veden paino renkaissa,
lisävarusteissa ja muissa vastaavissa.

Näistä käyttöohjeista saatavat tiedot:

E

D

F

G

•

(D) varusteen kokonaispaino takakytkennällä.
Hinattavien varusteiden kohdalla ota huomioon
tukikuormaus

•
•

(E) varusteen kokonaispaino etukytkennällä

•

(G) etäisyys työkalun painopisteen alapuolisten
kiinnityspisteiden pallojen keskipisteestä (takakytkentä). Hinattavilla työkaluilla G=0

(F) työkalun painopisteen etäisyys etuakselin
keskikohtaan (etukytkentä)
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\Turvallisuusmääräykset
Mitattavissa olevat tiedot:

•
•

H

(H) traktorin akseliväli
(I) Etäisyys taka-akselin keskikohdasta alapuolisten
kiinnityspisteiden pallojen keskipisteeseen

I

Laskutoimitus

Mitattuja arvoja voidaan nyt käyttää kaavojen laskemiseen.

Vastapaino etupainoilla

Laskutoimitus vastapainolle etupainoilla, kun työkalu on kytketty
taakse.
Etuvastapaino (kg) =
D × (I + G )

– ( B × H ) + ( 0, 2 × A × H )
-------------------------------------------------------------------------------------------

Vastapaino takapainoilla

F+H

Laskutoimitus vastapainolle takapainoilla, kun työkalu on kytketty
eteen.
Takavastapaino (kg) =

( E × F ) – ( C × H ) + ( 0, 45 × A × H )
------------------------------------------------------------------------------------H+I+G
Etuakselin kuormitus

Todellisen etuakselin kuormituksen laskeminen
Etuakselin kuormitus (kg) =

Kokonaispaino

E × (F + H ) + (B

× H ) – D × (I + G )
--------------------------------------------------------------------------------------H

Todellisen kokonaispainon laskeminen
Kokonaispaino = E

+A+D

Taka-akselin kuormitus

Todellisen etuakselin kuormituksen laskeminen
Taka-akselin kuormitus (kg) = todellinen kokonaispaino - todellinen
etuakselin kuormitus

Renkaiden kapasiteetti

Etu- ja takapyörien kapasiteettitiedot löytyvät renkaiden valmistajan
asiakirjoista.
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•

kahden pyörän läsnä ollessa eturenkaiden kapasiteetti on se, joka
kerrotaan kahdella sallitulla etummaisen renkaan kapasiteetilla.

•

kahden pyörän läsnä ollessa takarenkaiden kapasiteetti on se,
joka kerrotaan kahdella sallitulla takimmaisen renkaan kapasiteetilla.

\ Turvallisuusmääräykset
Arviointi

Tarkista, toteutuvatko seuraavat olosuhteet:

•

taka-akselin todellisten kuormitusarvojen tulee olla pienemmät
kuin traktorin käyttöohjeessa annetut sallitut arvot.

•

rengaskapasiteetin on oltava suurempi kuin käyttöohjeissa
määritetyt taka-akselin kuormitusarvot.

•

todellisen kokonaispainon on oltava pienempi kuin traktorin
käyttöohjeessa määritetty kokonaispaino.

Jos näitä ehtoja ei täytetä, työkalua ei saa kiinnittää traktoriin.
Riittävän kokoisen punnitusvälineen avulla kokonaispaino ja
taka-akselin kuormitus voidaan varmistaa punnitsemalla.

Laskentaesimerkki

Laskutoimitus vastapainolle etupainoilla kun työkalu on kytketty
taakse.
D = 2100 kg (4629.7 lbs)
I = 1180 mm (46.457 in)
G = 650 mm (25.59 in)
B = 2520 kg (5555.6 lbs)
H = 2720 mm (107.086 in)
A = 6300 kg (13889 lbs)
F = 1367 mm (53.82 in)
2100x ( 1180 + 650 ) – ( 2520x2720 ) + ( 0, 2x6300x2720 ) =102h
Kg= --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1367 + 2720
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\Turvallisuusmääräykset
Ympäristövaikutusten turvallisuusnormit
•

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu voi sisältää vaarallisia aineita,
joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten
terveyteen. On suositeltavaa hävittää ne oikeanlaisesti.

•

Purkamisen yhteydessä erittele kaikki komponentit niiden
kemiallisten ominaisuuksien mukaan ja hävitä ne erikseen
voimassa olevien lakien mukaisesti.

•

WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment)
mukaan käyttäjän on käytöstä poistamisen aikana erotettava
sähkö- ja elektroniikkakomponentit ja hävitettävä ne asianmukaisissa valtuutetuissa keräyskeskuksissa tai toimitettava ne takaisin
jälleenmyyjälle, kun uusi osto tehdään.

•

Kaikki komponentit, jotka on erotettava ja hävitettävä tietyllä
tavalla, on merkitty erityisellä merkinnällä.

•

Sähköisen elektroniikkajätteen (WEEE) laiton hävittäminen on
rangaistavaa teko, jonka rankaisua säännellään alueella voimassa
olevan lainsäädännön mukaisesti.

\ NOTICE

Annettujen tietojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vaaroja ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle sekä taloudellisia vahinkoja.
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\ Turvallisuusmääräykset
Turvamerkinnät
Siirtokuvien selitys

Kuvissa esitetään koneeseen asennettuja turvallisuus- ja tietomerkintöjä. Jokaisen merkinnän vieressä on annettu sen merkitys.
A. Lue ohjeet
Lue ja säilytä käyttöopas ja
turvallisuusohjeet
huolellisesti
ennen käyttöönottoa.

B. Sammuta moottori ja poista
virta-avain
Ennen huolto- tai korjaustöiden
suorittamista sammuta moottori ja
irrota virta-avain, jonka jälkeen
katso käyttöohjeet.

C. Älä mene koneen osien
lähelle ennen kuin ne ovat
täysin pysähtyneet
Koneen
osien
pyörimisestä
johtuva vaara.
Pidä kädet ja jalat loitolla kunnes
kone pysähtyy kokonaan.

D. Älä mene liikkuvien osien
lähelle
Murskautumisvaara.
Pidä kädet loitolla vaara-alueelta.
Odota kunnes kaikki liikkuvat osat
ovat täysin pysähtyneet.
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\Turvallisuusmääräykset
E. Älä mene kuumien pintojen
lähelle
Pysy tarpeeksi loitolla kuumista
pinnoista.

F. Liikkuvat komponentit
Älä
kurottele
voimansiirron
liikkuvien päälle.
Älä avaa tai irrota turvasuojauksia
moottorin ollessa käynnissä.

G. Kimpoavien osien
aiheuttama vaara
Älä mene koneen lähelle työskentelyn aikana ja ylipäätään silloin
kun se on pyörimisvaiheessa.
Pidä turvaväli.

H. Takertumisen ja raahautumisen vaara
Älä mene pyörivän kardaaniakselin lähelle.

28

\ Turvallisuusmääräykset
I. Traktorin voimanoton
kierrosten ilmaisin

L. Öljyn tekniset tiedot

M. Kiristimen ja roottorin
rasvaus

N. Varoitusmerkki ruuvien ja
pulttien kiristyksen tarkistusta
varten

O. Merkintä rasvapisteestä

P. Kiinnitys/nostopisteet

\ CAUTION

Varmista, että kyltit ovat hyvin luettavissa; muussa
tapauksessa puhdista ne, tarvittaessa vaihda ja sijoita
samaan alkuperäiseen paikkaan.
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\Turvallisuusmääräykset
Turvallisuussiirtokuvien sijainti
P

D
G

P
D
G
M
O
F
A

C

B

E

P
A
I

L

O
P

F

H

M
N
H
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\ Turvallisuusmääräykset
Vaara-alueet

\ WARNING

50000 mm
1968.5”

Kuvassa esitetään vaaralliset alueet, joissa ei saa olla ketään
läsnä koneen ollessa käytössä. On kuljettajan tehtävä estää
pääsy näille alueille. Tarvittaessa hänen on välittömästi
pysäytettävä kone ja loitontaa ihmiset.

50000 mm
1968.5”

50000 mm
1968.5”

Käynnistä kone ja siirry käyttöön ainoastaan silloin kun vaara-alueella
ei ole ihmisiä, eläimiä ja/tai tavaroita.
Epäsuotuisissa olosuhteissa jotkut osat saattavat kimmota työkalusta
korkeissa nopeuksissa. Työkalun käyttö ilman vaarallisen alueen
ennakoivaa tarkastusta voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia
onnettomuuksia.

Turvalaitteet
koneessa

\ DANGER

Tarkista huolellisesti, että työkalussa on asennettuna
oikeanlaisesti kaikki turvallisuussuojat.
Tarkista säännöllisesti niiden kunto.

\ NOTICE

Vaihda "turvallisuuspultit" AINOASTAAN alkuperäisiin ja
ohjeistusta noudattaviin osiin.
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\Turvallisuusmääräykset
Työskentely
yöaikaan

\ WARNING

Konetta voidaan käyttää myös yöaikaan. Työskentely
tällaisissa olosuhteissa merkitsee suurempaa riskien
määrää. Jotta voidaan välttää mahdolliset vaarat ihmisten
terveydelle ja turvallisuudelle, kaikkien traktoriin asennettavien valaisimien on oltava toimivia ja tehokkaita.

\ WARNING

Jos työskentelyolosuhteet sitä edellyttävät, on tehtävä
alustava tarkastus riskialttiiden alueiden (jyrkkä maasto,
jyrkänteiden läheisyys jne.) tunnistamiseksi ja merkittävä ne
asianmukaisesti.

\ CAUTION

Kaikki koneen säätö-, kunnossapito- ja tarkastustoimenpiteet
voidaan suorittaa yöaikaan ainoastaan jos valaistus- ja
turvallisuusolosuhteet ovat riittävät.

Virheellinen
käyttö

Koneen käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin valmistajan tarkoittamiin
käyttöihin on pidettävä VIRHEELLISENÄ KÄYTTÖNÄ.

•
•

ÄLÄ käytä konetta tavaroiden tai ihmisten kuljetukseen.

•

Älä käytä konetta muihin kuin sille tarkoitettuihin töihin.

Älä kiinnitä konetta traktoreihin, joiden luokka ja ominaisuudet ovat
riittämättömät.

\ WARNING

Laitetta käytettäessä väärin, esineille ja ihmisille aiheutuneet
vahingot ovat käyttäjän vastuulla (moraalisesti sekä siviili- ja
rikosoikeudellisesti).
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\ Turvallisuusmääräykset
Jäljelle jäävät
riskit

Huolimatta siitä, että valmistaja on voimassa olevien lakien lisäksi
noudattanut kaikkia "hyvän rakentamisen tekniikoita" koskevia
sääntöjä, jäljelle jäävät riskit ovat edelleen mahdollisia ja jäljessä
eriteltyjä.

•

Kuolettavan "piiskaniskuvamman" vaara, jos voimanotto kytkeytyy
vahingossa päälle kardaaniakselin kytkennän aikana, ja sitä ei
suoriteta oikeanlaista järjestystä ja ohjeistettuja toimenpiteitä
noudattaen.

\ DANGER

Älä kytke kardaaniakselia traktorin moottorin ollessa
käynnissä, virta-avain kytkettynä ja voimanotto aktivoituna.

•

Puristumis- ja kolhiintumisvaara koneen kytkentätoimenpiteiden
aikana.

\ WARNING

ÄLÄ suorita koneen kytkentää traktoriin ja irrotusta siitä
ennen kuin olet varmistanut, että tarvittavat turvallisuusolosuhteet on varmistettu murskaantumisvaaran estämiseksi,
esimerkiksi sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

•

Kiinni jäämisen ja hinautumisen vaara sopimattomien vaatteiden
vuoksi.

\ WARNING

Kiinni jäämisen vaara kardaaniakseliin jos suojauslaitteet
ovat vaurioituneita tai niitä ei ole asennettu oikeanlaisesti.
Asenna ja käytä oikeanlaisia suojauksia kardaaniakselissa.

•

Koneen vakauden menettämisen ja/tai kaatumisen vaara, jos
käyttäjä käyttää konetta maastoon sopimattomalla nopeudella
(epätasainen maasto) ja/tai rinteillä, joissa suurin sallittu
kallistusarvo ylittyy.

\ WARNING

Älä käytä konetta maaperällä, jossa on korkea vakauden
menetyksen ja/tai kaatumisen riski, kuten esimerkiksi: ojien,
kallioiden, pettävien maastojen, jyrkkien rinteiden, jne.
läheisyydessä tai päällä. Jos näitä olosuhteita on olemassa,
suorita kaikki tarvittavat toimenpiteet riskin välttämiseksi.

\ WARNING

Ihmisten, eläimien tai esineiden yliajon vaara liikuttelu- tai
peruutusvaiheiden aikana, jos ei huomioida tarvittavia
liikkumavälejä, ja jos liikuttelu on varomatonta, likimääräistä
ja huolimatonta. Ole tarkkaavainen peruutusvaiheessa ja
katso aina taakse ennen peruutuksen aloittamista.
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\Turvallisuusmääräykset
\ WARNING

Yläraajojen tai ruumiinosien kosketuksen vaara koneen
osien kanssa niissä huoltovaiheissa, joissa on tarpeen
suorittaa joitain säätöjä koneen liikkuvien osien kanssa.
Noudata huoltotoimenpiteitä.

\ WARNING

ÄLÄ työskentele riittämättömällä näkökentällä tai silloin kun
koneen käyttöalueella on ihmisiä tai esineitä lähietäisyydellä.
Ole tarkkaavainen peruutusvaiheessa ja katso aina taakse
ennen peruutuksen aloittamista.

\ WARNING

Henkilövahinkojen riski silloin kun suoritetaan osien,
varusteiden ja komponenttien asennus/irrotustoimenpiteitä,
ja käyttäjillä ei ole asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (kypärä, käsineet, turvakengät, jne.).

•

Törmäysriski kiinteisiin infrastruktuureihin (esim. ovet, portit)
matkan varrella, jos et palauta konetta käytön jälkeen
oikeanlaiseen kokoonpanoon.

•

Törmäysriski kiinteisiin ja liikkuviin infrastruktuureihin (esim.
pysäköidyt tai liikkuvat autot, jne.) matkan varrella, jos käytön
jälkeen konetta ei keskitetä oikeanlaisesti traktorin suhteen.

•

Törmäysriski kiinteisiin ja liikkuviin infrastruktuureihin matkan
varrella, jos turvalukituksia ei asenneta kaikkiin niihin liikkuviin
osiin, varusteisiin ja työkaluihin, joihin ne on tarkoitettu.

\ WARNING

Koneen pettämisen riski ja siitä seuraava murskautumisvaara, jos:
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•

jos jotkut koneen osat tai elementit vaihdetaan ei-alkuperäisiin
varaosiin;

•
•

suoritetaan toimenpiteitä, joita valmistaja ei ole valtuuttanut;
suoritetaan toimenpiteitä ei-valtuutetuissa korjaamoissa.

Koneen yleiskuvaus
Yleiskuvaus
Koneen yleiskuvaus

Tämä tuote on luokiteltu vaihdettavaksi laitteeksi direktiivin 2006/42/
EY:n mukaisesti ja ASABE S390:n mukaisena maatalousvälineenä.

•

Työkalua käytetään kasvimateriaalin leikkaamiseen ja
silppuamiseen (ruoho, viljelyjätteet, pienet pensaat ja köynnökset).

•

Eri tuotantotarpeista riippuen kone voidaan konfiguroida eri
malleilla ja versioilla (katso "Tekniset tiedot").

•

Koneen käyttöä ja toimintaa varten tarvitaan vain yksi traktorin
käyttäjä (kuljettaja), jonka on täytettävä vaaditut vaatimukset ja
omattava turvallisen käytön edellyttämä koulutus. Valtuutettu
jälleenmyyjä voi antaa oikeanlaisen koulutuksen.

•

Traktorissa on oltava asennettuna hydrauli- ja sähkölaitteiston ja
voimanoton kytkentäpisteet.

\ WARNING

Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita.
Koska käyttöolosuhteet ovat hyvin erilaiset, käyttäjän on kiinnitettävä
erityistä huomiota työkalun suorituskyvyn rajoituksiin.
Ensimmäisessä ylikuormitusmerkissä työkalu on pysäytettävä välittömästi.
Työkalua voidaan siirtää sivuttaissuunnassa kaikissa malleissa, mikä
takaa tarkan ja nopean työn.
On mahdollista asentaa kolmipistekytkentä autonomisesti kunhan
omataan tarvittavat taidot. Muutoin käänny valtuutetun huoltokeskuksen puoleen.
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Koneen yleiskuvaus
Pääosat
I

F
E

C

H
M

L

D

E

K
G
J

K

G

B
A

A) Etusuojat
B) Alakytkentäpisteet
C) Kolmipistekytkentä
D) Vahvistin voimanoton suojuksella
E) Toissijaisen voimansiirron suojakansi
F) Toissijainen kardaanivoimansiirto (kannen sisällä)
G) Kelkat
H) Nivelletyt takapyörät (180°)
I)

Takakonepelti

J) Työkaluroottorii (HUOM.: mallissa 480 on kaksi roottoria)
K) Sivuttaissiirron konepelti (kahdella sivulla)
L) Kardaanin tuki
M) Tuntilaskuri
Silppurit voidaan varustaa lisävarusteilla, joita voi pyytää jälleenmyyjältä.
Vastakehys toisella vastakehyksellä
Vastakehys suojaa konetta kivisessä maastossa.
Toinen vastaterä vähentää silputun materiaalin kokoa.
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Koneen yleiskuvaus
Kelkan alustat
Kelkan alustojen avulla voidaan estää kelkkojen kuluminen, sillä ilman
alustoja kelkat olisivat suoraan kosketuksissa maahan.
Jos tarpeen, ne voidaan vaihtee helposti.
Poikkikappale lisäpyörille
Lisäpyörien kanssa käytettynä poikkikappale auttaa konetta
pääsemään yli maaston epätasaisuuksista ilman, että vaarana on
roottorin koskeminen maahan.
Poikkikappale on asennettava ennen lisäpyörien laittamista.
Kuljetusjärjestelmä vain malleille 400 ja 480
Tämän ansiosta varusteita voidaan kuljettaa pituussuunnassa.

Valopakkaus
Pakkausta tarvitaan tiekuljetuksessa, kun konetta ei kuljeteta kuljetusajoneuvolla.

Opastelevysarja (vakiona maissa, joissa niiden käyttö on
pakollista)

180°:n pyörät
Koneen vakiovarusteisiin kuuluvat kaksi ilmarengaspyörää, jotka on
asennettu varsille noin 180° asteen poikkeamakulmaan.
Niiden ansiosta kone kykenee liikkumaan ketterästi myös kovalla,
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Koneen yleiskuvaus
kivisellä tai kostealla maalla ja maalla, jossa on sadonkorjuujäämiä.

Tuntilaskuri
Tärinätuntilaskuri ilmaisee laitteen käyttöaikaa.

Keskierotin
Tämä on kahdella roottorilla varustetuissa koneissa.
Sen tehtävänä on kuljettaa silputtava materiaali varusteen keskikohdasta roottoreita kohti, jolloin silppuamistulos on parempi.
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Koneen yleiskuvaus
Työkalutyypit

Eri mallien roottorit ovat monikäyttöisiä, joten erilaisia työkaluja
voidaan asentaa.

(A)

(B)

Viit
e.

Työkalu

Käyttö

A

Yleisterä

Tarkoitettu ruohon, pensaiden ja
köynnösten leikkaamiseen.

B

Hakkuri

Soveltuu erityisesti hedelmäpuu- ja
viiniköynnösleikkuiden
silppuamiseen ja ruohonleikkuuseen.
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Koneen yleiskuvaus

Tarkoituksella valkoiseksi jätetty sivu
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Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot

Kuvaus

Mittayksikkö

320

400

480

Leveys (L)

mm (in)

3500 (137.8”)

4300 (169.29”)

5100 (200.79”)

Syvyys (P)

mm (in)

2100 (82.68”)

Korkeus (H)

mm (in)

1300 (51.18”)

Työleveys

mm (in)

Leikkuukorkeus min-max

mm (in)

Paino
(vakiotyökalu, jossa on
yleistyökalut eikä
kardaania)

kg (lb)

3200 (125.98”)

4000 (157.48”)
30 - 90 (1.18” - 3.54”)

1750 (3858.09)

2200 (4850.17)

Roottorin nopeus

kierrosta/min

1605 (@1000 RPM)

Voimanoton pyörimisnopeus (PTO)

kierrosta/min

1000

Ottoteho

HP - kW

Sallittu maksimiteho

HP - kW

4800 (188.98”)

170 - 125

183.6 - 135

2700 (5952,48)

195.84 - 144

261.12 - 192

Liitäntäluokka

II luokka

Työkalujen määrä

120

152

184

Hakkureiden määrä

60

76

92

Siirtohihnojen määrä
Kuljettajan paikan
melutaso

4+4
db(A)

< 70
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Tekniset tiedot

Tarkoituksella valkoiseksi jätetty sivu
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Valmistelutoimenpiteet
Liikuttelu- ja
kuormaussuositukset
Valmistelutoimenpiteet

Pakkaaminen ja
purkaminen

\ CAUTION

Suorita liikuttelu ja kuormaus valmistajan ohjeita noudattaen,
jotka löydät koneeseen merkittyinä ja käyttöoppaasta. Kenen
tahansa, jolla on lupa suorittaa nämä toimet, on tarvittaessa
järjestettävä "turvallisuussuunnitelma", joka turvaa suoraan
osallisina olevien henkilöiden turvallisuuden.
Lasti ja kuljetus, riippuen määräpaikasta, voidaan suorittaa eri keinoin.
Pakkausolosuhteet liittyvät tiukasti kuljetusmuotoon ja osien kokoon.
Pakkauksen poistamisvaiheiden aikana on parasta suojata kehonosat
(kädet, jalat, pää jne.) henkilökohtaisilla suojavarustuksilla (PPE),
jotka ovat hyvässä kunnossa ja säädösten mukaiset.

\ NOTICE

Irrota pakkauskomponentit huolehtimalla koneen suojaamiseksi käytettyjen materiaalien erottelusta.
Älä hävitä pakkausta, jauheita, romua, kemikaaleja
ympäristöön. Hävitä ne paikallisten lakien mukaisesti.

\ NOTICE

Tarkista koneen ja sen komponenttien eheys vastaanottohetkellä. Jos laitteessa on vaurioita tai joitakin osia puuttuu, ota
yhteys valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään
sopiaksesi jatkossa noudatettavista menettelytavoista.

Koneen nosto ja
kuljetus

\ CAUTION

Noudata kaikkia nosto-, käsittely- ja kuljetustoimintoja
koskevia yleisiä ja erityisiä sääntöjä, vaikka niitä ei ole
nimenomaisesti mainittu tässä asiakirjassa.

\ WARNING

Nosto ja kuljetus on suoritettava oikeanlaisten painoon
sopivien nosto- ja kuljetusvälineiden avulla.
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\ WARNING

Nostolaitteiden ja kuljetusvälineiden käsittely on annettava
valtuutetulle henkilökunnalle ja joka on koulutettu
käyttämään tällaisia välineitä.
Omistajan tehtävänä on löytää koulutettu henkilöstö
nostamiseen ja kuljetukseen sekä sopivat nostovälineet.
Joka tapauksessa valmistaja ei ota vastuuta nostovälineiden
epäkuntoisuudesta.
Käytä aina erinomaisessa kunnossa olevia nostoapuvälineitä ja jotka
sopivat koneen tai nostettavien osien painoon.
Koneen liikuttamisen ja nostamisen aikana pidä liikuttelualue vapaana
materiaalista, esineistä ja ihmisistä.
Nostettaessa ja kuljetettaessa konetta on noudatettava tarvittavia
varotoimia, jotta vältetään koneen liikuteltavan osan putoaminen ja/tai
ajoneuvon kaatuminen.

\ WARNING

Liikuta konetta hitaasti. Vältä iskuja ja heilautuksia, ja nosta
osia mahdollisimman vähän maaperästä.
Kaikkien henkilöiden, mukaan lukien käyttäjä, on pysyttävä turvallisuusetäisyydellä. Etäisyydessä on otettava huomioon poikkeustilanteessa mahdollisesti syntyvä vaaratilanne, kuten ketjun tai nostosilmukan katkeaminen ja siitä mahdollisesti seuraava kuorman
kaatuminen.

\ CAUTION

Käytä henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) nostettaessa.

\ CAUTION

Nostolaitteiden ja valjaiden lisävarusteiden on oltava aina
erinomaisessa kunnossa, sopivat nostettavien osien
painoon, ja niiden tulee noudattaa käyttömaassa voimassa
olevia määräyksiä ja joita käytetään valmistajan ohjeiden ja/
tai niihin liittyvien teknisten standardien mukaisesti.

45°
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45°

Valmistelutoimenpiteet

\ CAUTION

On erittäin tärkeää, että ketjujen ja pystysuoran välinen
kulma ei ylitä 45 °.
Suurempi kuin 45 ° kulma aiheuttaa suuria rasituksia sekä
varsiosille että koukkujen kiinnityspisteisiin, jolloin niiden
vaurio- ja rikkoutumisriski on suuri.

Vaadittavat ympäristöominaisuudet

Annetut kiinnityspisteet

Nostossa ja kuljetuksessa on kiinnitettävä huomiota käytettävissä
olevan tilan kokoon ja maaperän ominaisuuksiin, erityisesti paikan
päällä asennettuihin koneisiin ja laitteistoihin.
Nostotoimenpiteiden aikana kiinnitä erityistä huomiota liikkumisalueen läheisyydessä oleviin mahdollisiin esteisiin.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sähköjohtojen läsnäoloon,
erityisesti rakennustyömailla.
Koneen liikuttamisen ja nostamisen aikana pidä liikuttelualue vapaana
materiaalista ja esineistä.

\ CAUTION

Ennen koneen nostoa irrota mahdolliset asennetut
lisälaitteet ja -varusteet.
Osien nostoa ja liikuttelua varten käytä rakennuttajan antamia
nostopisteitä.
Nostopisteet ovat helposti tunnistettavissa, koska ne on merkitty
kuvakkeilla.

\ WARNING

Nostokohdat, koukut ja ketjut, jos ne ovat vaurioituneet, ovat
erittäin vaarallisia, koska ne voivat pettää yllättäen ja ilman
ennakkovaroitusta.
Jos ne ovat vioittuneet (vääntyneet, venyneet, likaantuneet,
ruostuneet jne.), poista ne heti, jotta muut, vaarasta tietämättöminä, eivät käytä niitä.
Älä koskaan käytä käytettyjä lisävarusteita, joiden eheydestä
et ole varma.
Käytettäessä nosturia tai muuta sopivaa nostolaitetta työkalu on
kiinnitettävä annettuun kiinnityspisteeseen kuvan osoittamalla tavalla.
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\ WARNING

Koneen kolmipistekytknetä on asetettava siten, että kone on
tasapainossa nostettaessa.
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Valmistelutoimenpiteet
Käsittely ja
varastointi

Kuljetus- ja nostotoiminnan on oltava kuljetusalalla toimivien erikoistuneiden yritysten tehtävä; vain riittävän asiantuntemuksen ja yhdessä
sopivien keinojen avulla on mahdollista suorittaa toimenpiteet turvallisissa olosuhteissa.
Nostotoimintojen aikana on välttämätöntä:

•
•
•

käyttää äärimmäistä varovaisuutta

•
•
•
•

nosta kuormia mahdollisimman vähän maaperästä

pitää ihmiset pois toiminta-alueelta
estä ihmisten kulku ja/tai oleskelu nostettujen kuormien alla ja/tai
läheisyydessä
liikuta kuormia hitaasti välttäen iskuja ja heilahduksia
pidä liikuttelualue vapaana materiaalista tai esineistä
käytä riittävän pitkiä tankoja kuorman ohjaamiseksi

Kaikkien henkilöiden, mukaan lukien käyttäjä, on pysyttävä turvallisuusetäisyydellä. Etäisyydessä on otettava huomioon poikkeustilanteessa mahdollisesti syntyvä vaaratilanne, kuten ketjun tai nostosilmukan katkeaminen ja siitä mahdollisesti seuraava kuorman
kaatuminen.

\ WARNING

On ehdottomasti kiellettyä nostaa konetta tai asentaa se
kaltevaan asentoon paksuuslevyjen ollessa kytkettyinä,
koska silloin kone olisi epätasapainossa.

Noston mitat, painot
ja järjestelmät
Ilman pakkausta

C
A
B
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Pakkaus lavalla

F
D
E

Leveys (A)
Ilman
pakkaus
ta

Pakkau
s kuormalavall
a
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Paino rullalla ja ilman
kardaania

Mittayksikkö

320

400

480

mm (in)

3500 (137.8”)

4300 (169.29”)

5100 (200.79”)

kg (lb)

1750 (3858.09)

2200 (4850.17)

2700 (5952,48)

Syvyys (B)

mm (in)

2100 (82.68”)

Korkeus (C)

mm (in)

1300 (51.18”)

Leveys (A)

mm (in)

3550 (139.76”)

4350 (171.26”)

5150 (202.76”)

kg (lb)

1840 (4056.5)

2290 (5048.58)

2790 (6150.89)

Paino rullalla ja ilman
kardaania
Syvyys (B)

mm (in)

2200 (86.61”)

Korkeus (C)

mm (in)

1400 (55.12”)

Valmistelutoimenpiteet
Alustavat
tarkastukset ja
varmistukset

Kun tuote toimitetaan, tarkista tarkasti jokainen osa varmistaaksesi,
ettei vaurioita tai vikoja ole.
Tarkista myös, että kaikki käyttöön tarvittavat vakiovaruste- ja lisäkomponentit on toimitettu.

\ NOTICE

Jos koneessa toimitusvaiheessa on vaurioita, laitteiden
vikoja tai puutteita kuljetuksen tai muun syyn vuoksi, ota
välittömästi yhteyttä valmistajaan saadaksesi välittömästi
puuttuvat ja korvaavat osat.

\ WARNING

Älä koskaan käytä laitetta, jos se ei näytä olevan täysin
yhteensopiva käyttö- ja turvallisuusominaisuuksien kanssa,
koska se ei välttämättä täytä vähimmäisurvallisuustvaatimuksia.
.
Työkalu lähtee Valmistajalta täysin toimivana kaikilta osiltaan.
Joka tapauksessa Jälleenmyyjän on toimittaessaan koneen
käyttäjälle tarkistettava seuraavat tiedot:

•
•
•
•

kolmipistekytkentä on oltava asennettu oikeanlaisesti

•
•
•

ruuvien ja pulttien tulee olla kiristetty kunnolla

vaihteisto- ja voimansiirtoöljyn on oltava säädetyllä tasolla
injektoitu rasva kaikissa voitelunipoissa läsnä
kaikkien tässä oppaassa mainittujen turvatarrojen on oltava
paikoillaan ja luettavissa
suojusten tulee olla paikoillaan ja oikeanlaisesti asennettuja
koneen yleinen ulkonäkö ei saa olla epätäydellinen

\ NOTICE

Jälleenmyyjän tulee toimittaa ja esitellä käyttäjälle,
muistuttaen häntä sen täydellisestä lukemisesta, tämä
käyttöopas ja mukana toimitettu kardaanin käyttöopas, jotka
käyttäjän tulee säilyttää koko työkalun käyttöiän ajan.

Komponenttien
asennus

\ NOTICE

Joidenkin kuljetusvaatimusten vuoksi jotkut osat eivät saa
olla kiinnitettyinä työkaluun. On mahdollista toimia itsenäisesti kunhan omataan tarvittavat tietotaidot. Muussa
tapauksessa käänny jälleenmyyjän puoleen.
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Työkalu-traktori yhdistelmä

•

Kun työkalu on vastaanotettu, on tarkistettava traktorin luokka ja
traktorin liitäntäominaisuudet vakauden ja oikean toiminnan
varmistamiseksi.

•

Koneen mukana toimitetun kardaaniakselin pituus on sellainen,
että se täyttää vain asiakkaan tilauksen yhteydessä vaaditun konetraktorikohtaisen kytkentätavan tyypin.

\ WARNING

On suositeltavaa noudattaa turvaohjeita huolellisesti.

Kolmipistekytkentä

Liitä silppuri traktorin taakse:

A

B

A

 Nosta pitokoukkuja (A), jotka ovat silppurin alakytkentäpisteiden
kohdalla ja laita kiinnityspalkki (B) paikoilleen. Vapauta ne sitten.
 Lähennä silppuri traktoriin.

50

Valmistelutoimenpiteet

G

F

E

C

D

 Asettele traktorin nostin siten, että silppurin kiinnitystangon päissä
olevat kytkentäpisteet (C) menevät sisään.
Laita jousisokat (D) paikoilleen varsien tukemiseksi.

\ NOTICE

Kiinnitys helpottuu, jos traktorin nostovarsien sivuvakaimet
voivat liikkua vapaasti.
Kun ne on kiinnitetty, ne on säädettävä rajoittamaan
heiluntaa (kuljetuksen aikana on edelleen välttämätöntä
estää tämä heilunta kokonaan).
 Laita traktorin kolmas piste (E) silppurin kiinnityksen yläosan
tukeen (F), laita vastaava tappi (G) ja varmista se jousisokalla.
 Säädä nostimen varsien vetotangot siten, että traktorin voimanotto
on vaakasuorassa koneen ollessa toiminnassa.
 Varmista myös, että työkaluroottori on yhdensuuntainen maan
pinnan kanssa.
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Kolmannen pisteen
vetotangon säätö

Kolmannen pisteen kiinnityksen
mukautumaan maaston pintaan.

ansiosta

silppuri

kykenee

OK

 Säädä kolmannen pisteen vetotankoa siten, että toiminta sujuu
oikeaoppisesti: vetotanko on säädetty oikeaoppisesti, jos kiinnitystappi on aukon sisällä keskellä.

\ NOTICE

Vetotanko on kunnolla kiinni, jos kiinnitystappi sijaitsee raon
keskikohdassa.

\ NOTICE

Kun kytket koneen traktoriin, varmista, että voimanottoakselin pyörimissuunta on sama kuin varusteen etiketissä
näytetään (VASTAPÄIVÄÄN katsottaessa edestäpäin
varusteen voimanottoa).
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Kardaaniakselin
kytkentä

\ WARNING

Sammuta moottori ja varmista sen turvallisuus.
Ennen traktorista poistumista:
 Kytke irti voimanotto.
 Laske kaikki työkalut maahan.
 Aseta kaikki ohjaukset vapaa- tai seisonta-asentoon.
 Kytke seisontajarru.
 Sammuta moottori.
 Poista virta-avain.
 Varmista, että traktori ei liiku yllättäen.

\ WARNING

Lue huolellisesti kardaaniakselin mukana tullut käyttöopas.
Älä käytä muuta kardaaniakselia kuin koneen mukana
tullutta.
Jälleenmyyjä soveltaa kardaaniakselin traktorin mukaisesti.

\ DANGER

Kardaaniakseli on kytkettävä ensin työkalun voimanottoon ja
sitten traktorin voimanottoon.
Näin voidaan välttää kuolettavan "piiskaniskuvamman"
vaara, jos traktorin voimanotto kytkeytyy vahingossa päälle.
Kardaaniakselin rengasniveIen tulee olla kohdistettu
traktorin voimanottoa kohti.
 Kiinnitä suojusten turvaketjut: yksi traktorin komponenttiin ja toinen
kolmannen pisteen holkkiin tai voimanoton suojukseen.

Kiinnitys työkaluun

\ NOTICE

Normaalisti kardaani kiinnitetään työkalun voimanottoon
kiinnitysruuvilla; joissakin tapauksissa se voi olla kytketty
kaulus- tai painikekiinnikkeellä. Tällöin asennus on
samanlainen kuin seuraavassa kappaleessa esitetty.
Yleensä kardaaniakseli on jo kytketty työkaluun. Jos kardaaniakseli
vaihdetaan tai sitä huolletaan, se on kytkettävä uudelleen työkaluun.
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A
B

C
 Puhdista ja voitele huolella kardaaniakselin kytkin (B) ja kiinnike
työkaluun (C).
 Höllennä ja ota irti kiinnitysruuvi (A).

 Työnnä kardaaniakseli työkalun kiinnikkeeseen.
 Asenna kiinnitysruuvi (A). Liikuttele kevyesti kardaaniakselia
edestakaisin, jotta kiinnitysruuvi asettuu oikeanlaisesti kiinnikkeen
uraan.
 Kiristä kiinnitys ruuvi (A) soveltaen noin:

•
•
•
Kiinnitys traktoriin

54-60 Nm ruuveille M10
93-101 Nm ruuveille M12
146-155 Nm ruuveille M14

\ NOTICE

Ennen kuin kardaaniakseli liitetään traktorin voimanottoon,
tarkista, että pyörimisnopeus ja -suunta ovat yhdenmukaiset
työkalun käytön kanssa.
Kytke kardaaniakseli
voimanottoon.
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traktorin

540

kierrosta/min

toimivaan

Valmistelutoimenpiteet

A

B
 Puhdista ja voitele huolella kardaaniakselin kytkin (A) ja
voimanoton akseli (B).

C

D

 Paina painiketta (C) tai liu'uta kardaanin kaulusta (D).

C

 Liu'uta kytkintä voimanottoon kunnes painikkeen (C) akseli tai
kauluksen kuulat vastaavat akselin uraa.
 Vapauta painike tai kaulus samalla kun kytkintä liikutetaan
kevyesti.
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 Varmista, että painike tai kauluksen kuulat ovat oikeanlaisesti
sijoittuneet akselin uraan ja että kardaani on myös oikeanlaisesti
kytketty.
Kun kardaanin kaksi päätä on kytketty, varmista, että kaksi puolisuojusta pyörivät vapaasti ja itsenäisesti, ja sen jälkeen kiinnitä
suojaputkien tukiketjut.
Työkalun puoleinen kardaanin suojaputken ketju voidaan kytkeä
yksikön kannen reikään, kuten näytetään kuvassa (A).
A

Varmista säännöllisin väliajoin, että liitokset on kytketty oikeanlaisesti.

\ NOTICE

Jos traktori vaihdetaan, voi olla tarpeen vaihtaa kardaaniakseli tai säätää sitä.
Siinä tapauksessa täytyy tarkistaa, että kardaaniakseli on
kooltaan soveltuva ja että sen pituus on oikea suhteessa
traktrorin teknisiin ominaisuuksiin.
Kahden puoliakselin pituus tulee olla sellainen, että toimintavaiheessa:

•
•

kardaanin putket ovat päällekkäin ainakin 1/3 pituudestaan;

•

puoliakselien päät eivät joudu iskun loppuun minkäänlaisissa
työskentelyolosuhteissa;

•

suojaputkien ja puoliakselien putkien väliset pituuserot on
säilytettävä, varmistaen, että liukuelementeillä on aina suurin
suojaus.

ne eivät kytkeydy irti toisistaan minkäänlaisissa työskentelyolosuhteissa;

\ NOTICE

Jos kardaania on lyhennettävä, älä suorita sitä itse vaan ota
yhteyttä jälleenmyyjään tai pätevään huoltoliikkeeseen.
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Hydrauliliitäntä

\ WARNING

Ennen kuin alat suorittaa mitään toimenpiteitä hydraulilaitteistossa, pysäytä traktorin moottori ja poista paine järjestelmästä.
Hydrauliöljy on haitallistra, vältä kaikenlaista kosketusta.
Lisäksi korkeapaineöljy tunkeutuu helposti ihoon ja
vaatetukseen, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

\ NOTICE

Öljyhydraulisen laitteiston putkissa on seuraavat merkinnät:
maksimipaine, tuottaja, valmistuspäivämäärä, viitekoodi.
Seuraava esimerkki näyttää, kuinka tiedot on merkitty hydrauliputkiin.

A140132900
EO
02 18
180 bar

A B D

85PS Q1 18

W3

C

Viite

Selitys

A

Hydrauliputken koodi

B

Tuottajan symboli

C

Hydrauliputken valmistuspäivämäärä

D

Suurin sallittu käyttöpaine

Lisätietoja hydrauliputkien ja traktorin kytkennästä on koneeseen
kiinnitetyssä putkien kytkentää esittävässä kyltissä.
Jokainen putki on merkitty erivärisellä liittimellä, käyttötarkoituksen
mukaisesti.
Kytke hydrauliikkajärjestelmän liitosputkien pikaliitin silppurin
kolmannen pisteen siirtämistä varten vastaaviin hydraulisiin traktorin
jakelukytkentäpisteisiin.

\ NOTICE

Varmista, että koneen hydrauliliitännän tyyppi traktorin
hydrauliliitännöille ei salli silppurin kolmannen pisteen
siirrettävyyttä, kun jakolaitetta ei ole kytketty.
Liitännässä huomioi värilliset korkit, jotka suojaavat silppurin putkien
pikaliittimiä.
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Työkorkeuden
säätö
Kelkkojen säätö

Työkorkeutta voidaan säätää muuttamalla kelkkojen, rullan ja pyörien
asentoa.

\ WARNING

Seuraavien toimenpiteiden aikana on olemassa murskautumis-, haavoittuvuus- ja amputointiriski: ole varovainen ja
huolellinen, ja tee kaikki tarvittavat toimet vaarallisten
tilanteiden välttämiseksi.

\ WARNING

Työkalu ja sen osat on kiinnitettävä ja tuettava erityistukien
avulla.

\ WARNING

Tee säädöt tasaisella, vaakasuoralla ja pettämättömällä
alustalla.
Oikeaoppinen työkalun korkeuden säätö takaa maksimaalisen
suorituskyvyn ja parhaan tuloksen.
Leikkuukorkeutta säädetään säätämällä rullan asentoa ja mukauttamalla siihen sivusuojusten asento.
Nämä toimenpiteet on tärkeää suorittaa oikeaoppisesti ei pelkästään
työkalun optimaalisen työn vuoksi vaan myös siksi, että ei syntyisi
tarpeettomia kulumia, rikkoontumisia ja tehonottoja..

\ NOTICE

Työkalut eivät saa toimia vähemmän kuin 2 cm:n etäisyydellä
maasta.
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Toimi seuraavasti:

B

A

 Nosta ja lukitse työkalu.
 Ruuvaa auki ja irrota vastaavat ruuvit (A) ja mutterit (B), jotka
kiinnittävät kelkat päihin.
 Muuta kunkin kelkan asentoa asentamalla ruuvit (A) yhteen niille
tarkoitetuista re'istä ja asenna vastaavat mutterit.
 Aseta aluslevyt ja mutterit paikoilleen ja kiristä ne.

\ NOTICE

Kelkkojen tulee olla säädetyt samalla lailla molemmin puolin.

\ NOTICE

Kelkkoja ei saa poistaa mistään syystä; ne takaavat turvallisuuden estäen materiaalin sinkoutumisen sivusta ja roottorin
koskemisen maahan.
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Pyörien säätö

Toimi seuraavasti:

A
C
B
 Löysää ruuvia (A).
 Kierrä auki mutteri (B) ja irrota vastaava ruuvi (C).
 Muuta pyörää tukevan varren asentoa laittamalla ruuvin (C) uuteen
reikään, joka on pyörän tuessa, ja kierrä mutteri (B) jälleen kiinni.
 Kiristä ruuvit.

\ NOTICE

Pyörien tulee olla säädetyt samalla lailla molemmin puolin.

\ NOTICE

Pyörän varren yläosassa sijaitsevia reikiä ei tarvita säädössä.
Niiden ainoa tehtävä on taata pyörän suunnanvaihto.
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Koneen irrotus
traktorista

\ WARNING

Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.
Suorita koneen irrotus tasaisella, vakaalla alueella, joka on
käytettävissä vain henkilökunnalle eikä siellä ole esteitä.
Koneen uudelleen kiinnitys traktoriin helpottuu, jos irrotus
tapahtuu siten, että sen vakaus pysyy ajan mittaan siinä
samassa asennossa, johon se jätettiin.
Toimi seuraavasti:
 aseta työkalu kehikon avulla vaakasuoraan tukevalle, tasaiselle ja
vaakasuoralle alustalle;
 irrota kardaaniakseli traktorista;
 irrota mahdolliset hydrauliletkut traktorista;
 irrota mahdolliset sähköjohdot;
 irrota työkalun kolmipistekiinnitys traktorista.

Varastointi
kauden lopussa

\ WARNING

Älä anna lasten leikkiä työkalun päällä tai ympärillä. Valitse
pysäköintialue, johon asiattomilla henkilöillä ei ole suoraa
pääsyä. Metalliset reunat ja työkalun varusteet voivat
aiheuttaa vakavia vammoja.

\ NOTICE

On hyvä käytäntö suorittaa joitakin yleisiä huoltotehtäviä
ennen koneen varastointia, mikä auttaa varmistamaan sen
täydellisen toiminnan, kun uusi satokausi käynnistyy
uudelleen.
Työkalu on pysäköitävä kiinteälle, tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle
suojatussa ja kuivassa paikassa, ja sen tulee olla kiinnitetty asianmukaisilla tuilla ja kaikki osat lukittuna, jotta se ei voi olla vaaraksi
ihmisille tai eläimille.
Ennen varastointia on suositeltavaa:
 Irrottaa työkalu traktorista (Katso “Koneen irrotus traktorista”).
 Poistaa pöly- ja materiaalijäänteet koneen kaikista osista.

\ NOTICE

Älä suuntaa vesisuihkuja paineella tiivisteiden laakereita
kohti.
 Tarkista pulttien ja hydrauliliitosten kiristys.
 Tarkista kaikkien koneen osien tehokkuus ja korvaa tarvittaessa
alkuperäisillä varaosilla.
 Tarkista, että kardaaniakseli on kiinnitetty kunnolla työkaluun ja
että se on asetettu tukeensa kaikkien suojusten ollessa ehjiä ja
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toimivia.
 Rasvaa kaikki rasvausta tarvitsevat osat.
 Tarkista yksikön ja sivusiirron öljytaso.
 Voitele kaikki liukupinnat, erityisesti hydrauliset sylinteritangot.
 Ruostesuojaa kaikki maalaamattomat osat.
 Suojaa kaikki sähköjohdotusliittimet asianmukaisilla suojuksilla.
 Suojaa kaikkien hydrauliputkien pikaliittimet asianmukaisilla
suojuksilla.

Koneen uudelleen
käyttöönotto

\ NOTICE

Ennen koneen uudelleenkäynnistämistä pitkän käyttämättömyyden jälkeen suorita pääkomponenttien perusteellinen
tarkastus niiden tehokkuuden varmistamiseksi.
Suorita erityisesti seuraavat tarkistukset:
 Tarkista mahdolliset nestevuodot.
 Tarkista hydrauliletkujen yleiskunto.
 Tarkista kaikkien turvalaitteiden tehokkuus.
 Voitele kaikki rasvapisteet.
 Tarkista yksikön ja sivusiirron öljytaso.
 Suorita tarvittavat huoltotoimenpiteet.
 Tarkista, että kardaaniakseli on kytketty oikein ja että kaikki
suojukset ovat ehjät ja toimivat.
 Tarkista kiinnitysruuvien kiristys.
 Tarkista työkalujen kunto.
 Kytke kone traktoriin (katso “Koneen kytkentä traktoriin”).
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Koneen
varastointi

\ WARNING

Varastoidessasi koneen varmista, että laite on turvallisessa
kunnossa.

\ WARNING

Jotta kone ei olisi vaarallinen ihmisille ja ympäristölle, kaikki
virtalähteet (sähköiset, pneumaattiset, hydrauliset jne.) on
kytkettävä irti ja niitä ei saa käyttää, sekä kaikki nesteet
(voiteluaineet, öljyt jne.) on poistettava.

\ WARNING

Sijoita kone alueelle, johon ei ole helppo pääsy ja joka on
rajattu asianmukaisesti, jotta asiattomat ihmiset eivät pääse
siihen käsiksi.

Koneen hävitys

•

Henkilön, jolla on lupa suorittaa koneen purkaminen, on
tarvittaessa pantava täytäntöön "turvallisuussuunnitelma", jonka
avulla turvataan purkuun osallistuvien henkilöiden turvallisuus, ja
voidaan valvoa tiukasti kaikkia nykyisiä työvoiman ja liikkuvan työn
lakeja.

•

Purkamisen yhteydessä erittele kaikki komponentit niiden
kemiallisten ominaisuuksien mukaan ja hävitä ne erikseen
voimassa olevien lakien mukaisesti.

\ CAUTION

Älä hävitä biologisesti hajoamattomia tuotteita, voiteluöljyjä
ja ei-rautametallisia komponentteja (kumi, PVC, hartsit jne.)
ympäristöön. Hävitä ne voimassaolevien lakien mukaisesti.

Koneen hävitys

\ CAUTION

Suorita koneen hävitys erottelemalla puretut osat valmistusmateriaalin mukaan ja hävitä jokainen näistä osista sen maan
sovellettavan jätelainsäädännön mukaan, jossa olet.

Suosituksia
käyttöä ja
toimintaa varten

\ WARNING

Koneiden tai työkalujen käyttöön liittyvien onnettomuuksien
tapahtuminen riippuu monista tekijöistä, joita ei voi aina
estää ja valvoa. Jotkut onnettomuudet voivat riippua
ennakoimattomista ympäristötekijöistä, toiset taas riippuvat
ensisijaisesti käyttäjän käyttäytymisestä.
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\ WARNING

Käyttäjän, sen lisäksi, että hän on valtuutettu ja asianmukaisesti dokumentoitu, on tarvittaessa ensimmäistä käyttöä
varten simuloitava joitain liikkeitä avainkäskyjen ja
toimintojen etsimiseksi. Ennen käyttöä varmista, että
turvalaitteet ovat täydellisesti asennettuja ja tehokkaita. Sen
lisäksi, että käyttäjä on sitoutunut täyttämään nämä
vaatimukset, hänen on sovellettava kaikkia voimassaolevia
turvallisuusnormeja.

•

Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä kaikki käyttöoppaassa
olevat tiedot koneen tai työkalun ohjausten ja toimintojen
tuntemista varten.

•

Säilytä tämä käsikirja paikassa, joka on tunnettu ja josta se on aina
helposti saatavilla konsultointia tarvittaessa.

\ CAUTION

Vaikka työkalu on suunniteltu ja rakennettu toimimaan
vaikeissa ympäristöolosuhteissa, suunnitellut huoltotyöt on
suoritettava. Hyvä kunnossapito takaa sinulle parhaan
suorituskyvyn, pidemmän käyttöiän ja jatkuvan turvallisuusvaatimusten ylläpidon.

\ WARNING

Kun käytät työkalua, henkilökohtaisen kokemuksen ja
kaikkien turvallisuusohjeiden lukemisen lisäksi, turvallisuuden parantamiseksi huomioi myös vinkit ja annetut
ohjeet.
Tarkista, että kardaaniakseli on kytketty oikein ja että kaikki
suojukset ovat ehjät ja toimivat.

\ DANGER

Kardaaniakseli on kytkettävä ensin työkalun voimanottoon ja
sitten traktorin voimanottoon. Näin voidaan välttää
kuolettavan "piiskaniskuvamman" vaara, jos traktorin
voimanotto kytkeytyy vahingossa päälle.
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\ WARNING

Älä koskaan käytä kardaaniakselia tukipylväänä
suorittaaksesi minkäänlaisia toimenpiteitä.
Kytke aina voimanotto pois päältä työkalujen pysäyttämiseksi siirtovaiheiden aikana, erityisesti tieliikenteessä.
Tarkista säännöllisesti pääosien kiinnitysruuvien kiristys.
Tarkista, että hydraulijärjestelmän syöttöputket ovat ehjät ja
että ei ole öljyvuotoa.
Tarkista työskentelyalue, jotta voidaan arvioida sopivimmat
olosuhteet (kaltevuus, maaperän epäsäännöllisyys jne.)
turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
Varmista, että kaikki traktoriin asennetut valaistuslaitteet
toimivat tehokkaasti ja toimivat alhaisen näkyvyyden aikana,
yöaikaan ja tieliikennetilanteissa.
Törmäystilanteessa pysäytä traktori, sammuta moottori
varmistaen sen kunto, tarkista aiheutunut vaurio ja suorita
tarvittavat korjaukset.
Estä ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle työkalun käytön
aikana. Tarvittaessa pysäytä välittömästi kone ja loitonna
riskialueella olevat ihmiset.

Tiellä liikkuminen

•

Traktorin kuljettajan on täytettävä voimassa olevan lainsäädännön
vaatimat vaatimukset.

\ CAUTION

Ennen kuin konetta kuljetetaan julkisilla teillä asennetun
työkalun kanssa, on noudatettava voimassaolevia liikennesääntöjä:

•
•

valaistus-, merkinanto- ja suojalaitteiden asennus

•

traktorin ohjauskapasiteettia ei saa rajoittaa; ohjausakselilla on oltava riittävä paino myös työkalun ollessa
suljetussa asennossa.

kuljetustyyppien leveyksien/painojen, akselikuormitusten, renkaiden kuormitusten ja sallittujen kokonaispainojen noudattaminen

•

Varmista, että kaikki työkalun liikkuvat osat on lukittu oikein
vaarallisten tilanteiden välttämiseksi tieliikenteessä.

•

Poista työstöjen, kivien ja maapaakkujen jäänteet, jotta ne eivät
tippuile matkan varrella.

•

Varmista, että traktorin voimanotto on kytketty irti.
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\ WARNING

Aja varovasti ja vähennä nopeutta erityisesti karkealla
tienpinnalla. Aja varovasti mutkissa, jotta koneen vakaus
säilyy.

\ CAUTION

Jos koneessa on pyörät, pyörien varret on lukittava ennen
kuljetusta.

B
A

 Lukitse varsien liike asianmukaisia sokkia käyttämällä:
 Vedä tapit pois paikoiltaan (A) poistamalla turvasokat.
 Siirrä pyörän varret koneen sisälle päin..
 Laita sokat jälleen jokaisen tuen aukkoon (B).
 Varmista ne turvasokilla.
Kun kuljetus on tehty, palauta pyörien käyttöasento irrottamalla jälleen
tapit. Kun olet siirtänyt pyöriä, laita tapit uudelleen tuen aukkoon (A) ja
varmista ne turvajousilla.
Jos työkalu täytyy nostaa kuljetusautoon, varmista, että kaikki osat on
sijoitettu ja lukittu siten, että vältät vaurioita ja vaaratilanteita.
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Kuljetusjärjestelmä
(lisävaruste)

Malleissa 400 ja 480 toimitetaan lisävarusteena kuljetusjärjestelmä,
jonka avulla varustetta voidaan hinata pituussuunnassa.
Siihen kuuluu vetoaisa ja pyöräpari, jotka voidaan nostaa hydraulijärjestelmällä.

Kuljetusjärjestelmän
asennus koneeseen

Asennus on tehtävä siten, että kuljetuksen aikana koneen vakiovarusteisiin kuuluvat pyörät ovat tienreunan puolella.
Toimi seuraavasti:
A

A
 Laita vetoaisa varusteen tukiin, aseta tapit ja varmista ne jousisokilla.
 Laita vetotanko, laita tapit ja varmista ne jousisokilla (A) kuvassa
näytetyllä tavalla (koneen kuljetusasento).
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A

A
 Laita pyörien kehikko varusteessa oleviin vartavastisiin kohtiin,
laita tapit ja varmista ne jousisokilla (A).
 Laita mäntä sen tukiin, lisää tapit ja varmista ne jousisokilla.
 Kiinnitä hydrauliputket koneeseen asianmukaisia puristimia
käyttämällä.

Kuljetusjärjestelmän
liittäminen traktoriin

Toimi seuraavasti:

B

A

 Liitä vetoaisa varusteen kiinnityksen poikkikappaleeseen (A), joka
oli aiemmin asennettu traktorin nostimeen, laita tappi ja varmista
se jousisokalla (B).

68

Valmistelutoimenpiteet

 Käytä mäntää, kunnes se aukeaa kokonaan: tällä tavalla pyörät
nostavat varusteen.
 Nosta varustetta vetoaisan puolelta traktorin nostimen välityksellä.
 Jos tarpeen, säädä vetotankoa vetoaisalla.
 Kytke valojen sähkölaitteisto.

Kuljetusjärjestelmän
asetus varusteen työn
aikana

Toimi seuraavasti:
A

 Laske varustetta siten, että se nojaa kelkkoihin
 Laske traktorin nostin
 Käytä mäntää sulkeutumiseen asti siten, että pyörät nousevat
kokonaan.
 Kytke hydrauliputket irti traktorista ja virtajohdot irti valoista.
 Kytke irti vetoaisa traktorista ja irrota vetotanko varusteen yläkiinnikkeestä.
 Aseta vetotanko vetoaisalle ja nosta vetoaisaa siten, että se
lukittuu pystyasentoon- Laita sokka (A) ja lukitse se jousisokalla
kuvassa näytetyllä tavalla.
 Aseta hydrauliputket ja sähkökohdot varusteeseen ja kiinnitä ne,
jotteivät ne vahingoittuisi käytön aikana.
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Tarkoituksella valkoiseksi jätetty sivu
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Yleiset
varoitukset
Koneen käyttö

Ennen kuin konetta käytetään, on välttämätöntä lukea ja
ymmärtää aiemmat luvut ja erityisesti "Turvallisuus" -osio.

\ WARNING

Ennen käynnistystä ja käyttöönottoa sekä käytön aikana
tarkista työkalun vaaravyöhykealueet: etäisyydet sovelletaan
työkalun ja mahdollisten lisävarusteiden mukaan.

\ WARNING

Ennen käynnistystä, avausta ja käyttöönottoa sekä käytön
aikana tarkista työkalun vaaravyöhykealueet. Varmista
riittävä näkyvyys.
Käynnistä kone vasta silloin, kun henkilöitä, eläimiä tai
esineitä ei ole vaaravyöhykkeellä.
Epäsuotuisissa olosuhteissa jotkut osat saattavat kimmota
työkalusta korkeissa nopeuksissa.

\ WARNING

Älä nosta liikaa työkalua voimansiirron ollessa käytössä:
kardaani voi kallistua liikaa ja murtua, mikä voi aiheuttaa
vakavia vahinkoja käyttäjälle ja itse työkalulle.
Kardaaniakselille sallittu maksimikulma on 25 °.
Suorita nosto aina voimanotto irtikytkettynä silloin kun
lähestytään tätä arvoa, tai muuten on vaara ylittää se.

\ WARNING

Työkalun on oltava työasennossa vain eteenpäin
suunnatussa vaihteessa. Peruutusvaiheessa työkalun tulee
olla nostettu.
Työkalun pitäminen työasennossa peruutuksen aikana
saattaa aiheuttaa sille vakavia vaurioita.

OK

NO
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\ WARNING

Kiinnitä erityistä huomiota karkeassa ja/tai kaltevassa
maastossa, lähellä ojia tai rinteitä.
Säädä nopeus ja ajotyyli maaston mukaisesti.
Joka tapauksessa tarkista aina traktori/työkalu-yhdistelmän
vakaus.
Työkalun käyttö ilman oikeanlaisia vakausolosuhteita voi
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia onnettomuuksia.

\ WARNING

Varmista, että työstettävällä alueella ei ole romua (puuta,
metallia, muovia, lasia jne.), jotka työkalu saattaisi singota tai
ne voisivat vahingoittaa itse laitetta.

\ WARNING

Älä liikuta sivuttain, kun työkalu on kosketuksessa maan
kanssa.
Muuten voisi syntyä jännitteitä, jotka voivat aiheuttaa
vahinkoja.
 Nosta työkalu
 Aseta jakaja haluttuun siirtymään
 Laske työkalu

\ CAUTION

Älä käytä koneen hydraulista sivusiirtoa, silloin kun se on
maassa.
Tämä saattaa ylikuormittaa rullan laakereita aiheuttaen mahdollisia
vaurioita.
Oikeanlaista käyttöä varten nosta ensin kone, suorita siirto, jonka
jälkeen laske se maahan ja jatka työskentelyä.
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Käynnistys

 Tee työssä tarvittavat säädöt.
 Pidä varustetta koholla maasta (5-10 cm / 1,97”-3,94”).
 Kytke voimanotto, jolloin pyöriminen alkaa. Lisää nopeutta
asteittain.
 Lisää traktorin moottorin kierroslukua asteittain siten, että
lukemasta tulee 300-400 kierrosta/min suurempi kuin minimikierrosluku.
 Laske varuste maahan.
 Lisää voimanoton nopeutta asteittain, kunnes työnopeus
saavutetaan.
 Aloita traktorin eteneminen sopivalla nopeudella maaston
mukaisesti.

Etenemisnopeus

Etenemisnopeutta on säädettävä tiettyjen kriteerien mukaisesti:

•
•
•

työstettävän materiaalin tyyppi ja olosuhteet
työstetyn materiaalin hienojakoisuus
maaston epätasaisuus ja tyyppi (esimerkiksi kostea tai kivinen)

\ NOTICE

Mitä suurempi etenemisnopeus on, sitä heikkolaatusempaa
on työstön laatu.

\ NOTICE

Työskentely liiallisella nopeudella voi vahingoittaa työkalua
ja aiheuttaa heikkolaatuista työtä.

Tukkeutuminen

Kun työkalu toimii liian paksussa tai liian kosteassa kasvillisuudessa,
tai nopeus on liiallinen, se voi tukkeutua.
Tukkeutumisen yhteydessä traktorin moottorin kierrosnopeus laskee
ja silppuamistulos on huono.
Ensimmäisten tukkeutumismerkkien tullessa esiin:

•
•

vähennä traktorin etenemisnopeutta
nosta hieman työkalua

Jos silppoustuote ei irtoa työkalusta, katso "Huolto" -osiota.
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Työn lopettaminen

Pysäyttääksesi työkalun, vähennä traktorin kierroslukua ja kytke irti
voimanotto.

\ WARNING

Kun voimanotto on katkaistu, työkalun roottori pyörii hetken
aikaa inertian takia. Odota, että kaikki osat ovat täysin
pysähdyksissä.

Tärinä ja
meluisuus

Jos käytön aikana esiintyy epänormaaleja ääniä tai tärinöitä, pysäytä
työkalu välittömästi ja poista syy noudattaen turvallisuusohjeita tai
tarvittaessa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

\ WARNING

Tarkista säännöllisesti, että työkalussa on asennettuna
oikeanlaisesti kaikki turvallisuussuojat.
Tarkista säännöllisesti niiden kunto ja vaihda ne välittömasti,
jos ne ovat vaurioituneet. danneggiate.
Erityisesti:

•
•
•
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Huolto ja säädöt
Suositukset
säädöille
Huolto ja säädöt

\ WARNING

Kaikki säädöt, jos ei muuten erityisesti ohjeisteta, tulee
suorittaa voimanoton ollessa kytketty irti, traktorin moottori
sammutettuna, virta-avain irrotettuna ja kuljettajan hallussa.

\ WARNING

Henkilön, jolla on oikeus tehdä muutoksia, on otettava
huomioon kaikki tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi,
että ne toteutetaan oikein ja että ne noudattavat voimassaolevia työpaikan turvallisuutta koskevia lakeja.

\ WARNING

Toimenpiteiden lopuksi tarkista ennen uudelleenkäynnistystä, että liikkuvien osien tai vaarallisten alueiden läheisyydessä ei ole työkaluja, puhdistusvälineitä tai muuta
materiaalia.

Huoltosuositukset

\ WARNING

Vaikka työkalu on suunniteltu ja rakennettu toimimaan
vaikeissa ympäristöolosuhteissa, suunnitellut huoltotyöt on
suoritettava. Hyvä kunnossapito takaa sinulle parhaan
suorituskyvyn, pidemmän käyttöiän ja jatkuvan turvallisuusvaatimusten ylläpidon.

\ WARNING

Ennen huoltotöiden suorittamista aktivoi kaikki turvalaitteet
ja arvioi tarve ilmoittaa työntekijöille, jotka työskentelevät
koneen kanssa tai sen lähistöllä. Erityisesti ilmoita huollosta
asianmukaisesti naapurialueille ja estä pääsy kaikkiin
laitteisiin, jotka voivat aktivoituina aiheuttaa odottamattomia
olosuhteita ja vaarantaa ihmisten turvallisuuden ja
terveyden.

\ WARNING

Kaikki säädöt, jos ei muuten erityisesti ohjeisteta, tulee
suorittaa voimanoton ollessa kytketty irti, traktorin moottori
sammutettuna, virta-avain irrotettuna ja kuljettajan hallussa.
Henkilön, jolla on oikeus suorittaa näitä toimenpiteitä, on
otettava huomioon kaikki tarvittavat järjestelyt
asianomaisten henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi
työturvallisuuden alalla voimassa olevien vaatimusten
mukaisesti.
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Suositukset osien
vaihtoon

\ WARNING

Kaikki säädöt, jos ei muuten erityisesti ohjeisteta, tulee
suorittaa voimanoton ollessa kytketty irti, traktorin moottori
sammutettuna, virta-avain irrotettuna ja kuljettajan hallussa.
Henkilön, jolla on oikeus suorittaa näitä toimenpiteitä, on
otettava huomioon kaikki tarvittavat järjestelyt
asianomaisten henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi
työturvallisuuden alalla voimassa olevien vaatimusten
mukaisesti.
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•

Ennen vaihtotoimenpiteiden suorittamista aktivoi kaikki
turvalaitteet ja arvioi tarve ilmoittaa työntekijöille, jotka työskentelevät koneen kanssa tai sen lähistöllä.

•

Jos joudut vaihtamaan kuluneet osat, käytä vain alkuperäisiä
varaosia. Emme ota vastuuta henkilöiden tai komponenttien
vahingoittumisesta, joka johtuu muiden kuin alkuperäisten
varaosien käytöstä ja poikkeuksellisista toimenpiteistä, jotka voivat
muuttaa turvallisuusvaatimuksia, ja jotka on suoritettu ilman
valmistajan suostumusta. Osia pyydettäessä noudata varaosaluettelon ohjeita.

Huolto ja säädöt
Seuraavassa taulukossa on esitetty valmistajan suosittelemat
huoltovälit, jotta kone pysyy kunnossa ja jokaisen komponentin
liiallinen kuluminen estyy.

1800 käyttötunnin jälkeen

900 käyttötunnin jälkeen

200 käyttötunnin jälkeen

100 käyttötunnin jälkeen

50 käyttötunnin jälkeen

30 käyttötunnin jälkeen

8 käyttötunnin jälkeen

ennen jokaista käyttöä

Kaikki merkinnät viittaavat keskimääräiseen työkalun käyttämiseen;
silloin kun konetta käytetään huomattavasti useammin, esimerkiksi
urakoitsijat, valitse tiheämpi huoltoväli.
Myös äärimmäisissä työolosuhteissa tiheämmät huoltovälit ovat
mahdollisia, esimerkiksi jos pölyä kehittyy huomattavasti.

tarvittaessa

Määräaikaishuoltojen aikavälitaulukko

Puhdistus
1

Koneiden puhdistus

2

Kilpien ja etikettien puhdistus

•

•
•

Voitelu
3

Yhden tai useamman roottorin laakerit

4

Kiristimen hihnapyörien laakerit

5

Ylemmän voimansiirron kardaaniakselit

6

Pyörien nivelet

7

Varusteen/traktorin kardaaniakseli

8

Vaihteistoöljyn tarkistus ja vaihto

•
•
•
•
•

•
•

•

(2)

Mekaaninen huolto
9

Työkalujen tarkistus ja vaihto

10

Hihnojen tarkistus ja vaihto

11

Kelkkakenkien tarkistus ja vaihto

12

Ruuvien tarkistus ja kiristys

•

•
•

(1)

•

(*)

•
•
(*)

Jo 2 käyttötunnin jälkeen suoritettava tarkistus.
Suorita ensimmäinen tarkistus ensimmäisten 10 työtunnin jälkeen.
(2) Suorita ensimmäinen vaihto ensimmäisten 30 työtunnin jälkeen.
(1)
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Huolto ja säädöt
Voiteluainetaulukko

Tärkeää
Käytä öljyjä ja voiteluaineita, joilla on samat ominaisuudet kuin taulukossa esitetyillä.

Työleveys

Voideltavat osat

ENI BLASIA 320
ISO-L-CKD
DIN 51517 teil 3 CLP

Ylempi voimansiirto

NLGI 2 DIN 51825 K2K-20

Kardaaniakseli

320

400

480

-

-

-

Vaihteisto

4l
-

850

42

775

40

700

38

625

36

550

34
140

500

150Brt.

460

450
400

30
28

7

cSt @ 40°C

365

26
320

315
280

24
22

6

240
90

220

205

20

50

18

5

175

16
150

140

4

115

100

85
68

60
40
20

46
32

40

650N

30

500N

85W

3
80W
2
1

22

20
75W

10W

14
12
10

300N
200N
100N

5W

10

8
6
4
2

ISO VG

78

32

AGMA
voiteluaine

SAE
SAE Nimikkeistö
viskositeetti viskositeetti
normaali
hammasrattaat
öljypohjainen

cSt @ 100°C

Erityistiedot

Huolto ja säädöt
Kiristysmomenttitaulukko

Tarkista kaikki koneen eri osien kiinnityselementit momenttiavaimella.
Noudata taulukossa annettuja kiristysmomentteja.

\ CAUTION

Vaihda heikentyneet kiinnityselementit.

\ NOTICE

Nämä arvot saatiin kokeellisesti ja tavallisille sovelluksille on
suositeltavaa testata niitä kenttätesteillä.

Classe di
resistenza
Materiale
Tipo di
filettatura
Unità di
misura

8.8

10.9

12.9

SS400, S20C
Filettatura a passo
Filettatura a passo
“grosso”
“fine”

S43C, S48C
Filettatura a passo
Filettatura a passo
“grosso”
“fine”

SCr435, SCM435
Filettatura a passo
“grosso”

N-m

kgf-m

ft-lbs

N-m

kgf-m

ft-lbs

M6
(6 mm, 0.24 in.)

8.5
÷
10

0.9
÷
0.1

5.8
÷
6.9

12
÷
15

1.2
÷
1.5

8.3
÷
10.4

M8
(8 mm, 0.31 in.)

20
÷
25

2.0
÷
2.5

13.8
÷
17.3

22
÷
27

2.2
÷
2.7

15.2
÷
18.7

29
÷
35

2.9
÷
3.5

20.1
÷
24.2

31
÷
38

3.2
÷
3.9

M10
(10 mm, 0.39 in.)

40
÷
50

4.1
÷
5.1

27.7
÷
34.6

42
÷
53

4.3
÷
5.4

29.1
÷
36.7

57
÷
70

5.8
÷
7.1

39.5
÷
48.5

59
÷
74

M12
(12 mm, 0.47 in.)

69
÷
85

7.0
÷
8.7

47.8
÷
58.8

72
÷
89

7.3
÷
9.1

49.8
÷
61.6

97
÷
119

9.9
÷
12.1

67.1
÷
82.4

M14
(14 mm, 0.55 in.)

110
÷
135

11.2
÷
13.8

76.1
÷
93.4

118
÷
148

12.0
÷
15.1

81.7
÷
102.5

154
÷
190

15.7
÷
19.3

M16
(16 mm, 0.63 in.)

128
÷
216

13.1
÷
22.0

88.6
÷
149.5

180
÷
226

18.4
÷
23.1

124.6
÷
156.4

240
÷
298

M18
(18 mm, 0.71 in.)

235
÷
290

24.0
÷
29.6

162.7
÷
200.8

248
÷
310

25.3
÷
31.6

171.3
÷
214.6

M20
(20 mm, 0.78 in.)

332
÷
413

33.9
÷
42.1

229.8
÷
285.9

347
÷
436

35.4
÷
44.5

M22
(22 mm, 0.86 in.)

454
÷
568

46.3
÷
57.9

314.3
÷
393.2

474
÷
597

M24
(24 mm, 0.94 in.)

574
÷
714

58.6
÷
72.8

397.4
÷
494.3

M27
(27 mm, 1.06 in.)

840
÷
1050

85.7
÷
107.1

M30
(30 mm, 1.18 in.)

1146
÷
1429

116.9
÷
145.8

Diametro

N-m

kgf-m

ft-lbs

N-m

kgf-m

ft-lbs

N-m

kgf-m

ft-lbs

14
÷
18

1.4
÷
1.8

9.7
÷
12.5

21.5
÷
26.3

34
÷
42

3.4
÷
4.3

23.5
÷
29.1

6.0
÷
7.5

40.8
÷
51.2

68
÷
84

6.9
÷
8.6

47.1
÷
58.1

101
÷
125

10.3
÷
12.7

69.9
÷
86.5

116
÷
143

11.8
÷
14.6

80.3
÷
99

106.6
÷
131.5

166
÷
208

16.9
÷
21.2

114.9
÷
144

185
÷
228

18.8
÷
23.2

128
÷
157.8

24.5
÷
30.4

166.1
÷
206.3

253
÷
318

25.8
÷
32.4

175.1
÷
220.1

287
÷
357

29.3
÷
36.4

198.7
÷
247.1

330
÷
402

33.7
÷
41.2

228.4
÷
278.3

349
÷
436

35.6
÷
44.5

241.6
÷
301.8

397
÷
490

40.5
÷
50

274.8
÷
339.2

240.2
÷
301.8

467
÷
580

47.6
÷
59.2

323.3
÷
401.5

489
÷
614

49.9
÷
62.6

338.5
÷
425

561
÷
697

57.2
÷
71.2

388.4
÷
482.5

48.4
÷
60.9

328.1
÷
413.3

639
÷
798

65.2
÷
81.4

442.4
÷
552.5

666
÷
840

67.9
÷
85.7

461.1
÷
581.5

767
÷
958

78.2
÷
97.7

531
÷
663.2

617
÷
781

62.9
÷
79.7

427.1
÷
540.7

808
÷
1004

82.4
÷
102.4

559.4
÷
695.1

868
÷
1098

88.5
÷
112

600.9
÷
760.1

969
÷
1204

98.2
÷
122.8

670.8
÷
833.5

581.5
÷
726.9

897
÷
1139

91.5
÷
116.2

621
÷
788.5

1181
÷
1477

120.5
÷
150.7

817.6
÷
1022.5

1261
÷
1602

128.7
÷
163.5

873
÷
1109.1

1418
÷
1772

144.6
÷
180.8

981.7
÷
1226.7

793.4
÷
989.3

1248
÷
1590

127.3
÷
162.2

864
÷
1100.8

1611
÷
2009

164.4
÷
205

1115.3
÷
1387.4

1754
÷
2236

178.9
÷
228.1

1214.3
÷
1548

1993
÷
2411

197.2
÷
246

1338.2
÷
1669.1
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Huolto ja säädöt
Voitelu ja rasvaus
Rasvauspisteiden
kaavio
Roottorin laakerit
A

B

Rasvanippa (A) vastaa kiristimen hihnapyörän laakeria.
Rasvanippa (B) vastaa roottorin hihnapyörän laakeria.

\ NOTICE

Silppuri 480: varusteessa on kaksi roottoria.
Rasvaa roottorien keskituen laakerit.
Kaksi rasvanippaa sijaitsevat varusteen keskipellin sivuilla, ja niihin
päästään avaamalla kaksi konepeltiä

Ylemmän voimansiirron
laakerit

Rasvanippoihin päästään käsiksi avaamalla varusteen vaihteiston
sivuilla olevat konepellit.
Konepelleissä on tanko, jonka ansiosta konepeltiä voidaan pitää
koholla kardaaniakselien rasvauksen aikana.
Katso tietoja rasvauksesta traktorin ja varusteen yhdistävää kardaaniakselia koskevasta kohdasta.
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Huolto ja säädöt
Pyörien nivelet

Voitele jokaisella käyttökerralla;
nivelkohdan kohdalla.

rasvanippa

sijaitsee

pyörän

Voitele työkalu kaikissa kohdissa, jotka tarvitsevat voitelua.
Yleensä voitelukohteet sijaitsevat nivelten, liukuvien osien ja
laakereiden lähellä.
Tarkista siis kaikki koneen mahdolliset voitelupisteet.

\ NOTICE

Puhdista osat ja rasvaajat huolellisesti ennen voitelua, jotta
epäpuhtaudet eivät sekoitu voiteluaineen kanssa.

\ CAUTION

On kiellettyä sekoittaa eri tyyppisiä voiteluaineita keskenään.
Voiteluaineiden luvaton sekoittaminen voi vahingoittaa
työkalun osia.

\ CAUTION

Noudata oikeita täyttömääriä.
Tarkista tasot säännöllisesti.
Liian alhainen tai liian korkea taso voi vahingoittaa työkalua.

Laakereiden voitelu

Laakerit täytyy voidella säännöllisesti:

•
•
•

huoltotaulukon mukaisesti,
kovien työrupeamien jälkeen,
ainakin kerran kaudessa.

Laakereita, jotka eivät tarvitse huoltoa ei ole syytä voidella.

Kardaaniakselin
voitelu

Katso kardaaniakselin mukana tulleesta käyttöoppaasta tarvittavat
huoltotoimenpiteet.
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Huolto ja säädöt
Turvallisuus öljyjen
ja voiteluaineiden
käsittelyn aikana

\ WARNING

Voiteluaineiden lisäaineilla voi olla myrkyllisiä vaikutuksia
terveyteen.
Voiteluaineita käsiteltäessä suojele iho sopivilla voiteilla tai
käsineillä. Voiteluaineet voivat vahingoittaa terveyttä.
Voiteluaineiden aiheuttamassa ihon loukkaantumistilanteessa on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.
Älä koskaan käytä voiteluaineita käsien puhdistukseen.
Näissä aineissa olevat lastut ja muut materiaalit voivat
aiheuttaa vahinkoa.
Vaihda voiteluaineista likaiset vaatteet mahdollisimman pian.
Voiteluaineet voivat vahingoittaa terveyttä.

Koneen puhdistus

Työpäivän lopussa tai jokaisen työvuoron lopussa on suositeltavaa
suorittaa työkalun täydellinen puhdistus.

\ CAUTION

Suorita puhdistustoimenpiteet koneen ollessa sammuksissa
ja pysähdyksissä turvallisesti.
Noudata alla olevia ohjeita koneen oikeanlaisen puhdistuksen
suorittamiseksi.

•

Kaikki sähkö- ja hydrauliliitännät on peitettävä asianmukaisilla
pistokkeilla.

•

Älä käytä korkeapaineisia vesisuihkuja pyöriviin osiin, laakereihin,
tiivisteisiin, hydrauliletkuihin, kampiakseleihin jne.

•

Älä käytä aggressiivisia liuottimia tai tuotteita, jotka voivat
heikentää maalattuja pintoja, joustavia hydrauliletkuja ja kumisia
osia ja tiivisteitä.

•

Kunkin pesun jälkeen suositellaan kuivausta perusteellisesti
paineilmalla.

•

Pesun lopussa voitele kaikki koneen osat, jotka vaativat sitä.

\ NOTICE

Puhdistuksen aikana on tilaisuus tarkistaa työkalun eheys:
tarkista mahdolliset viat ja poista ne.

Erityishuollot

\ WARNING

Vaikka laitteisto on suunniteltu ja rakennettu toimimaan
vaikeissa ympäristöolosuhteissa, muutaman vuoden
kuluttua on välttämätöntä tehdä ylimääräisiä huoltotöitä,
jotta se pysyy tehokkaana ja yleinen turvallisuus on taattu.
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Huolto ja säädöt

\ WARNING

Nämä toimenpiteet saa suorittaa vain tekniset tietotaidot
omaava henkilökunta hyvin varustetuissa ja valmistajan
valtuuttamissa korjaamoissa.

\ WARNING

Vaihda hydrauliletkut 6 vuoden välein rakennuspäivästä (tai
ennemmin, jos näkyy ikääntymisen tai kulumisen merkkejä).
Nämä komponentit ovat alttiita ikääntymiselle.
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Huolto ja säädöt

Tarkoituksella valkoiseksi jätetty sivu
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Tietoja vioista
Ongelmat - syyt ratkaisut
Tietoja vioista

•

Seuraavien tietojen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja
korjaamaan käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä poikkeamia ja
toimintahäiriöitä.

•

Jos ilmenee toimintahäiriöitä, joita ei ole mainittu taulukossa,
käyttäjä voi ilmoittaa ne valmistajalle osallistumalla näin aktiivisesti
uusien teknisten ja rakentavien ratkaisujen ja parannusten kehittämiseen.

•

Käyttäjä voi ratkaista joitakin vikoja; toiset edellyttävät erityistä
teknistä asiantuntemusta tai erityisiä taitoja, ja ne saa suorittaa
vain pätevä henkilöstö, jolla on tunnustettu ja hankittu kokemus
tästä erityisestä toiminta-alasta.

•

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun korjaamoon,
toimittaen seuraavat tiedot:

•
•
•
•
•

työkalutyyppi
sarjanumero
käyttötunnit
työkalun käyttöolosuhteet
ongelman oireet

Vianetsintätaulukko
Ongelma

Hihnojen liukuminen

Syy

Ratkaisu

Työkalut koskettavat maata

Säädä oikein kelkat tai pyörät

Hihnat ovat kuluneet

Vaihda ne uusiin

Vika hihnojen kiristäjässä

Vaihda vialliset osat

Tukkeutuminen

Puhdista kone materiaalikertymistä

Kuluneet työkalut
Puuttuvat työkalut

Vaihda työkalut

Rikkinäiset työkalut
Voimakasta tärinää koneessa

Liian nopea työkalujen kuluminen

Repivä leikkaus, silpun
epätasainen jakelu

Roottorituen laakerit kuluneet

Vaihda laakerit

Vierasta materiaalia kiertynyt
roottoriin

Poista

Löystyneet osat

Kiristä ruuvit ja mutterit

Traktorin voimanoton kierrokset
vääränlaiset

Säädä kierrosluvut

Työkalut toimivat maassa

Tarkista ja säädä leikkauskorkeus

Liian korkea etenemisnopeus

Vähennä nopeutta

Liian matala leikkauskorkeus

Muuta leikkauskorkeutta

Liiallisia kertymiä silppurin alla

Puhdista silppuri

Tukkeutuminen

Puhdista kone materiaalikertymistä
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Tietoja vioista
Ongelma

Kardaaniakselin äänekkyys

Kardaanin kuluminen

Kardaanin rikkoutuminen tai
vääntyminen

Syy

Ratkaisu

Vähäinen rasvaus

Rasvaa kuten kardaanin valmistaja
ohjeistaa

Ristilaakerin kuluminen

Vaihda laakerit

Kardaanin virheellinen pituus

Säädä pituus mahdollisesti
vaihtamalla väärin leikatut osat

Vähäinen rasvaus

Rasvaa kuten kardaanin valmistaja
ohjeistaa

Väärä työkulma

Vähennä työkulmaa

Ylikuormitus

Vältä ylikuormitusta ja koneen
käynnistystä kuormitettuna

Ylikuormitus

Vältä ylikuormitusta ja koneen
käynnistystä kuormitettuna

Väärä työkulma

Vähennä työkulmaa

Liian vähän öljyä yksikössä

Tarkista tiivisteiden pito ja mahdollisesti vaihda kuluneet tiivisteet
Lisää öljyä

Yksikön ylikuumentuminen
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Vääräntyyppinen öljy

Vaihda määriteltyyn öljyyn

Liiallinen öljymäärä

Palauta määrä määritellylle tasolle

Ylikuormitus

Noudata määriteltyjä nopeusolosuhteita ja tehoa

Koneen huolto
Vaihteistoöljyn
tarkistus ja vaihto
Koneen huolto

\ WARNING

Varmista, että traktorin voimanotto on kytketty irti.
Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

A
D

C
B

Jotta voidaan tarkistaa öljyn taso, täytyy irrottaa voimanoton suojus
(A) poistamalla ruuvit (B), aluslevyt (C) ja kiinnityslaippa (D).

Tarkistus

B

A

C
 Aseta työkalu vaakasuoraan tasaiselle alustalle.
 Kierrä auki ja poista korkki tason tarkistusta varten (A): öljytason
on saavutettava reiän alareuna.
 Kierrä korkki (A) ) kiinni huolehtien mahdollisen tiivistealuslevyn
asettamisesta.
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Koneen huolto
Täyttö

B

A

C
 Aseta työkalu vaakasuoraan tasaiselle alustalle.
 Kierrä auki ja poista korkki tason tarkistusta varten (A).
 Kierrä auki täyttökorkki (B).
 Suppilon avulla lisää määriteltyä öljyä kunnes sen taso saavuttaa
tarkistusreiän alareunan (A).
 Kierrä tarkistuskorkki (A) kiinni huolehtien mahdollisen tiivistealuslevyn asettamisesta.
 Kierrä kiinni täyttökorkki (B).

Vaihto

B

A

C
 Aseta työkalu vaakasuoraan tasaiselle alustalle.
 Aseta jäteöljyn talteenottosäiliö tyhjennyskorkin alapuolelle (C).
 Kierrä auki ja poista korkki tason tarkistusta varten (A).
 Kierrä auki täyttökorkki (B).
 Kun öljy on poistettu, aseta takaisin tyhjennyskorkki (C).
 Täytä uudella taulukossa määritellyllä öljytyypillä kunnes
saavutetaan oikea taso.
 Laita takaisin korkki (B).
 Tarkista taso.
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Koneen huolto

\ NOTICE

Käytä öljyjä, joilla on samat ominaisuudet kuin “Voitelutaulukossa" määritellyissä öljyissä.

\ CAUTION

Älä missään tapauksessa yritä poistaa öljyä tasontarkistuskorkin kautta kallistamalla työkalua, jotta voidaan välttää sen
kaatuminen ja siitä seuraavat vaaratilanteet.

\ CAUTION

Älä levitä saastuttavaa materiaalia ympäristöön. Hävitä
voimassaolevien lakien mukaisesti.
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Koneen huolto
Työkalujen
tarkistus ja vaihto

Työkalut tulee tarkistaa ennen jokaista koneen käyttökertaa.
Leikkuun laatu ja erityisesti koneen turvallinen käyttö riippuvat
työkalujen säännöllisestä ja huolellisesta tarkistuksesta.
Työkalut tulee vaihtaa jos:

•
•
•
•

ne ovat vaurioituneet
ne ovat hyvin kuluneet
reikä työkalussa on kulunut
kiinnitysruuvit ja -mutterit ovat kuluneet

\ DANGER

Älä vaihda työkaluja koneen ollessa nostettuna traktorissa.
Älä yritä kääntää konetta manuaalisesti välttääksesi puristumisriskin.

\ DANGER

Vaihda työkalut nostamalla kone asianmukaisen nostojärjestelmän avulla noudattaen näin turvallisuusolosuhteita.
Sopivan nostolaitteen puuttuessa työkalut voidaan vaihtaa
koneen ollessa maassa.
Jotta tämä toiminto olisi helpompaa, on susiteltavaa asettaa
rulla maksimityökorkeuteen.

\ CAUTION

Roottorin tulee aina toimia tasapainoisesti.
Joten:

•
•

korvaa työkalut muiden samantyyppisten kanssa,

•

jos on tarpeen vaihtaa kaikki työkalut (esim. kulumisen vuoksi), ota
yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.
Kun työkalut on vaihdettu, roottori on tasapainotettava uudelleen.

Vaihda aina samanaikaisesti työkalut, jotka ovat vastakkaisessa
asennossa,

\ WARNING

Varmista, että traktorin voimanotto on kytketty irti.
Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

\ DANGER

Työkalu ja sen osat on kiinnitettävä ja tuettava sopivilla tuilla.
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Koneen huolto
Vaihtaaksesi yhden työkalun toimi seuraavasti:

A

B

B
A

 Kierrä auki ruuvi (A) ja mutteri (B).
 Poista vanha työkalu.
 Asenna uusi työkalu.
 Ruuvaa kiinni ruuvit (A) huolehtien, että asennat paikoilleen
mahdolliset aluslevyt, ja jos ilmenee kulumia, vaihda myös ruuvit.
 Vaihda aina mutteri (B).

\ NOTICE

Käytä ruuveja, joiden koko on sama kuin kuluneiden.

\ NOTICE

Jos niissä on välilevyt, tarkista niiden kuluneisuus ja
tarvittaessa vaihda ne uusiin ja huolehdi, että asetat ne
oikeanlaisesti.

91

Koneen huolto
Levyjen vaihto

Toimi seuraavalla tavalla levyjen vaihtamiseksi:

A

B

A

 Kierrä auki hakapulttien ruuvien mutterit (A).
 Irrota ruuvit.
 Irrota levy (B).
 Tee toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä asennusta
varten.
 Kiristä ruuvit.
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Koneen huolto
Hihnojen tarkistus
ja vaihto

\ WARNING

Varmista, että traktorin voimanotto on kytketty irti.
Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.
Kun mitä tahansa toimenpiteitä on tehty, varustetta ei saa
käynnistää ilman, että kansi ja suojat on asennettu oikeaoppisesti paikoilleen ja ilman, että ruuvien ja muttereiden oikeaoppinen kireys on tarkistettu.

Tarkistus

Tarkista hihnojen kireys ensimmäisten 10 käyttötunnin jälkeen ja
sitten 30 tunnin välein tai tarvittaessa.
Riittämätön tai liiallinen kireys vähentää hihnojen käyttöikää merkittävästi.
Tarkista, ettei niissä ole halkeamia tai kulumisen merkkejä. Jos näitä
on, hihnat on vaihdettava yhdessä eikä eriksen, jotta jännite olisi
tasainen.
Hihnan kireyden tarkistus voidaan suorittaa eri tavoin.
Alla on vaihtoehtoja käyttämällä:
A) dynamometriä
B) hihnan valmistajan toimittamaa instrumenttia
C) taajuusmittaria

Dynamometri

 Kiinnitä dynamometrin pää tarkistettavaan hihnaan.
 Käytä 80 N:n työntövoimaa
Hihnan on taivuttava ylöspäin noin:

•
•

10 mm, kun se on juuri asennettu
12 mm ajon jälkeen
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Koneen huolto
Hihnan valmistajan
toimittama instrumentti

Tämä menetelmä vaatii tietoa pienemmän hihnapyörän halkaisijasta
ja hihnan ominaisuuksista.

A

C

B
D

 Varmista, että hihnat ovat täysin pysähdyksissä.
 Aseta laite yhden hihnan keskelle.

\ NOTICE

Varmista, että ilmaisinvarsi työnnetään alas instrumentin
runkoon.
 Työnnä alaspain painiketta (A) hitaasti ja tasaisesti yhdellä
sormella.
 Kun kuulet "click", lopeta painaminen ja poista laite.
 Lue instrumentin rungossa oleva asteikko (B) täsmälleen
pisteessä, jossa osoitinvarren (C) yläpinta ylittää asteikon (D).
 Tarkista laitteen mukana toimitetusta kireystaulukosta mitattu
kireys.
Yleensä kireysarvot ovat noin:

•
•

700 N alkuasennukseen
600 N ajon jälkeen

\ NOTICE

Älä koske indikaattorivartta tämän toimenpiteen aikana
mittauksen vääristymisen välttämiseksi.
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Koneen huolto
Taajuusmittari

A

 Varmista, että hihnat ovat täysin pysähdyksissä.
 Pidä taajuusmittaria (A) lähellä hihnoja ja, jos mahdollista, nojaa
kiinteään kohtaan väärien lukemien välttämiseksi käden liikkeen
vuoksi.
 Kosketa hihnaa, jotta se värähtelee.
 Lue näytöltä hihnan taajuusvaste.
Hihnan taajuus on noin:
44 Hz alkuasennukseen
50 Hz ajon jälkeen

\ NOTICE

Molemmissa menetelmissä mahdollisesti tarkista kaikki
hihnat ja laske keskimääräinen arvo.

Säätö

Hihnojen kireyden säätämiseksi toimi seuraavasti:
A

B

C
E
D
 Irrota suojus, joka peittää sivuvaihteiston, ruuvaamalla auki ja
irrottamalla kiinnitysruuvit ja vastaavat aluslevyt.
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Koneen huolto
 Löysää muttereita (A), (B) ja (C), jotka kiinnittävät ylähihnapyörän.
 Löysää vastamutteria (D).
 Säätö tehdään kääntämällä kiristimen ruuvia (E): kun ruuvia
kierretään auki, jännite kasvaa, kiinni kiertämällä jännite vähenee.
 Kun säätö on tehty, kiristä vastamutteri (D) ja mutterit (A), (B) ja
(C), jotka kiinnittävät ylähihnapyörän.
 Tarkista hihnojen jännite.
 Asenna uudelleen oikeaoppisesti hihnojen kansi: aseta ruuvit ja
vastaavat aluslevyt ja kiristä ruuvit..

Vaihto

\ NOTICE

Hihnat on vaihdettava yhtäaikaa, ei erikseen, tasaisen
kireyden varmistamiseksi.

Toimi seuraavalla tavalla hihnojen vaihtamiseksi:
A

B

C
E
D
 Irrota suojus, joka peittää sivuvaihteiston, ruuvaamalla auki ja
irrottamalla kiinnitysruuvit ja vastaavat aluslevyt
 Hihnojen irrottamiseksi löysää kiristinrullan jännitettä löysäämällä
muttereita (A), (B) ja (C).
 Löysää vastamutteria (D).
 Kierrä kiinni kiristimen ruuvi (E) siten, että hihnojen jännite poistuu,
ja siirrä ylähihnapyörän tukea siten, että on riittävästi tilaa niiden
poistamiseksi.
 Irrota hihnat.
 Vaihda ne uusien hihnojen ryhmään.
 Säädä kireyttä ja tarkista se.
 Asenna uudelleen oikeaoppisesti hihnojen kansi: aseta ruuvit ja
aluslevyt ja kiristä ruuvit.
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Koneen huolto
Kelkkakenkien
vaihto

Kengät suojaavat työkalua suoralta kosketukselta maahan. Ne
yleensä kuluvat ja ne on vaihdettava oikea-aikaisesti, jotta työkalun
muut osat eivät vahingoitu.

\ WARNING

Varmista, että traktorin voimanotto on kytketty irti.
Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

\ DANGER

Vaihda kengät nostamalla kone asianmukaisen nostojärjestelmän avulla noudattaen näin turvallisuusolosuhteita.
Sopivan nostolaitteen puuttuessa työkalut voidaan vaihtaa
koneen ollessa maassa.
Jotta tämä toiminto olisi helpompaa, on susiteltavaa asettaa
rulla maksimityökorkeuteen.

\ NOTICE

Kenkien kiinnitysruuvit on sijoitettu eri tavoin työkalun
molemmille puolille: oikealla puolella ne sijaitsevat työkalun
ulkopuolella, vasemmalla puolella työkalun sisäpuolella.

Toimi seuraavasti:

B

A

B

B

 Nosta kone asianmukaisen nostojärjestelmän avulla noudattaen
näin turvallisuusolosuhteita.
 Löysää muttereita, aluslevyjä ja kiinnitysruuveja (B).
 Poista vanha kenkä (A).
 Asenna uusi kenkä.
 Asenna uudet ruuvit ja aluslevyt.
 Lukitse ruuvit uusilla muttereillla.
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Koneen huolto
Renkaat
(lisävaruste)

Puhdistus
tukkeutumisen
yhteydessä

Tarkista renkaiden kunto ja paine säännöllisesti.
Mallit

Mitat

Paine

320-400-480

100/80-12 PR

3,2 baaria

\ DANGER

Varmista, että traktorin voimanotto on kytketty irti.
Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.
Poista kertymät sopivan puu- tai metallivivun avulla.

\ WARNING

Toimenpide on kiellettyä suorittaa käsin.
Jos tukkeutuminen johtuu mullan kasautumisesta tai tiivistä silpusta,
puhdista vesisuihkulla paineen alaisena.

\ NOTICE

Laitteen vasempaan yläkulmaan saattaa kertyä silppujäämiä,
tarkistaa määräajoin ja tarvittaessa poistaa ne.
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Mr. Filippo GALLIERI

Mr. Filippo GALLIERI-General Manager of Kverneland Group Ravenna Srl
IT

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

EN

Russi, 18/06/2018
EC DECLARATION OF CONFORMITY

L'Azienda (1) dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina agricola
con funzione di TRINCIATRICE realizzata nei modelli elencati (2) ognuno dei
quali identificabile da un numero di serie compreso fra i valori (3)
è conforme alle Direttive Europee: 2006/42/CE e successive modifiche 2004/108/CE e successive modifiche - 2002/96/CE e successive modifiche 97/23/CE e successive modifiche
Responsabile (4), autorizzato a costituire il Fascicolo Tecnico

The Company (1) declares, under its sole responsibility, that the agricultural
machinery with the function of, CHOPPER manufactured in the listed
models (2) each of them is identified by a serial number included between
values (3) complies with the following European Directives: 2006/42/EC and
subsequent amendments - 2004/108/EC and subsequent amendments 2002/96/EC and subsequent amendments - 97/23/EC and subsequent amendments
Responsible (4), authorised to manufacture the Technical File

FR

DE

DECLARATION DE CONFORMITE CE

L'Entreprise (1) déclare sous sa seule responsabilité que la machine agricole faisant
fonction de HACHEUSE réalisée selon les modèles spécifiés (2) chacun desquels se
caractérise par un numéro de série compris entre les valeurs (3) est conforme aux
Directives Européennes suivantes: 2006/42/CE et ses modifications successives 2004/108/CE et ses modifications successives - 2002/96/CE et ses modifications
successives - 97/23/CE et ses modifications successives
Responsable (4) autorisé à rédiger le Dossier Technique

DA

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Firmaet (1) erklærer under eget ansvarat landbrugsmaskinen med funktionen
SLAGLEKLIPPER produceret i følgende modeller (2) og som hver især
identificeres af et serienummer indenfor værdierne (3) opfylder følgende
Europæiske Direktiver: 2006/42/EF og senere ændringer - 2004/108/EF e
successive modifiche - 2002/96/EF og senere ændringer - 97/23/EF og senere
ændringer
Ansvarlig (4), bemyndiget til udarbejdelsen af det tekniske dossier

ET

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Ettevõte (1) deklareerib omal vastutusel, et põllumajandusmasin, mille
funktsioon on PERUSTAJA mida valmistatakse loendis (2) toodud mudelitena,
millest igaüks on identifitseeritav seerianumbri abil, mis jääb väärtuste (3) vahele,
vastab järgmistele Euroopa direktiividele: 2006/42/EÜ (muudetud kujul) 2004/108/EÜ (muudetud kujul) - 2002/96/EÜ (muudetud kujul) 97/23/EÜ (muudetud kujul)
Vastutav isik (4), kellel on volitused tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks

NL

EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Het Bedrijf (1) verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de
landbouwmachine met de functie van MAAIER vervaardigd in de vermelde
modellen (2) waarvan elk model geïdentificeerd kan worden aan de hand van
een serienummer tussen de waarden (3) in overeenstemming is met de
volgende Europese Richtlijnen: 2006/42/EG en latere wijzigingen daarop 2004/108/EG en latere wijzigingen daarop - 2002/96/EG en latere wijzigingen
daarop - 97/23/EG en latere wijzigingen daarop
Verantwoordelijke (4) die bevoegd is het Technische Dossier samen te stellen

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирмата (1) декларира на собствена отговорност,че селскостопанската
машина работеща като бумагорезка произведена в изброените
модификации (2) всяка от които се различава по сериен номер в рамките на
стойностите (3) отговаря на следните Европейски Директиви: 2006/42/CE и
последващите промени - 2004/108/CE и последващите промени - 2002/96/CE
и последващите промени - 97/23/CE и последващите промени
Отговорно лице (4), упълномощено да състави техническото досие.

CS

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost (1) prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že zemědělský stroj s
funkcí ŘEZAČKA, realizovaný v uvedených modelech (2), z nichž každý je
identifikovatelný prostřednictvím sériového čísla, které se pohybuje v hodnotách
(3), splňuje požadavky Evropských Směrnic: 2006/42/ES v platném znění 2004/108/ES v platném znění - 2002/96/ES v platném znění - 97/23/ES v platném
znění
Odpovědná osoba (4), pověřená sestavením Technické dokumentace

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma (1) erklärt unter eigener Verantwortung, dass die landwirtschaftliche
Maschine mit den folgenden Funktionen SCHLEGELMÄHER in den aufgeführten
Modellen (2), die jeweils durch eine Seriennummer zwischen den Werten (3)
gekennzeichnet sind, entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2006/42/EG und den darauffolgenden Abänderungen - 2004/108/EG und den
darauffolgenden Abänderungen - 2002/96/EG und den darauffolgenden
Abänderungen - 97/23/EG und den darauffolgenden Abänderungen
Bevollmächtigter (4) zur Erstellung der technischen Unterlagen

ES

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

La empresa (1) declara bajo su responsabilidad que la máquina agrícola con
funciones de COSECHADORA DE FORRAJE realizada en los modelos
indicados (2), donde cada modelo se puede identificar mediante un número de
serie incluido entre los valores (3) cumple las siguientes Directivas Europeas:
2006/42/CE y sucesivas modificaciones - 2004/108/CE y sucesivas
modificaciones 2002/96/CE y sucesivas modificaciones - 97/23/CE y sucesivas modificaciones
Responsable (4), autorizado para realizar el Expediente Técnico

FI

EY:N DIREKTIIVIEN

Yritys (1) vakuuttaa omalla vastuullaan, että maatalouskone, jonka
käyttötarkoitus on SILPPURI josta on valmistettu luettelossa mainitut mallit (2),
joista jokainen on tunnistettavissa sarjanumerosta, joka on arvoltaan välillä (3),
noudattaa seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimuksia: 2006/42/EY ja
myöhemmät muutokset - 2004/108/EY ja myöhemmät muutokset - 2002/96/EY ja
myöhemmät muutokset - 97/23/EY ja myöhemmät muutokset
Teknisen asiakirja-aineiston laatimiseen valtuutettu henkilö (4)

PT
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
A empresa (1) declara sob a sua responsabilidade que a máquina agrícola com
função de TRITURADORA realizada nos modelos enumerados (2),cada um dos
quais identificável por um número de série, compreendido entre os
valores (3), está conforme com as seguintes Directivas Europeias: 2006/42/
CE e sucessivas alterações - 2004/108/CE e sucessivas alterações - 2002/96/
CE e sucessivas alterações - 97/23/CE e sucessivas alterações
Responsável (4), autorizado a preencher o Processo Técnico.

CS
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PODLE EC
Firma (1) na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že zemědělský stroj s funkcí
шредер vyrobený v uvedených modelech (2), z nichž každý je označen
sériovým číslem o hodnotě mezi (3), je v souladu s následujícími evropskými
směrnicemi: 2006/42/ES v platném znění - 2004/108/ES v platném znění 2002/96/ES v platném znění - 97/23/ES v platném znění
Zodpovědná osoba (4) zmocněná vypracováním technické složky

HR

IZJAVA O SUKLADNOSTI CE

Poduzeće (1) izjavljuje s punom odgovornošću, da se svaki poljoprivredni stroj
SHREDDER, koji se nalazi realiziran u popisu modela (2), može identificirati
serijskim brojem između (3) i da je u skladu s Evropskim Direktivama: 2006/
42/CE i slijedećim promjenama - 2004/108/CE i slijedećim promjenama - 2002/
96/CE i slijedećim promjenama - 97/23/CE i slijedećim promjenama
Odgovoran (4), je ovlašten sastaviti Tehničku Dokumentaciju
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Mr. Filippo GALLIERI

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

NO

EF-SAMSVARSERKLÆRING

Podjetje (1) izjavlja pod lastno odgovornostjo, da je kmetijski stroj s funkcijo
DROBILNIK v navedenih modelih (2), ki jih je mogoče identificirati na podlagi
serijske številke med vrednostmi (3) v skladu s sledečimi evropskimi
direktivami: 2006/42/CE in s kasnejšimi spremembami - 2004/108/CE in s
kasnejšimi spremembami - 2002/96/CE in s kasnejšimi spremembami 97/23/CE in s kasnejšimi spremembami
Odgovorna oseba (4), pooblaščena za sestavo Tehničnega zvezka

Selskapet (1) bekrefter under dets ansvar at landbruksmaskinene med
funksjonene KUTTEMASKIN realisert med modellene som er oppført (2) som
hver kan identifiseres av et serienummer blandt verdiene (3) i samsvar
med følgende EU-direktiv: 2006/42/EF og senere endringer - 2004/108/EF og
senere endringer - 2002/96/EF og senere endringer - 97/23/EF og senere
endringer
Ansvarlig (4), som er autorisert til å endre og opprette de tekniske dokumenter.

HU

LT

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

A Cég (1) saját felelőssége tudatában kijelenti, hogy a mezőgazgasági gép, a
SZÁRZÚZÓ a (2) felsorolt tipusokban készített amelyeknek mindegyike a (3)
értékei közötti sorozatszámmal azonosítható konformis a következő Európai
Irányelvekkel: 2006/42/EK és következő módosításai - 2004/108/EK és
következő módosításai - 2002/96/EK és következő módosításai - 97/23/EK és
következő módosításai
A Műszaki Dokumentáció összeállításáért Meghatalmazott (4)

Įmonė (1) prisiimdama atsakomybę pareiškia, kad žemės ūkio mašina, kurioje
yra šios funkcijos SMULKINTUVAS pagaminta išvardytais modeliais (2),
kurių kiekvienas identifikuojamas serijos numeriu, atitinkančių šias vertes (3),
atitinka šias ES direktyvas: 2006/42/CE ir jų pakeitimus - 2004/108/CE ir jų
pakeitimus - 2002/96/CE ir jų pakeitimus - 97/23/CE ir jų pakeitimus
Techninę bylą sudaryti įgaliotas atsakingas asmuo (4)

LV

SV
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Uzņēmums (1) deklarē zem savas atbildības, ka lauksaimniecības mašīna ar
funkciju SMALCINĀTĀJS kas ir izveidota uzrādītajos modeļos (2), katrs no
kuriem ir atpazīsatams ar sērijas numuru starp vērtībām (3) atbilst sekojošām
Eiropas Direktīvām: 2006/42/EK un talākām izmaiņām - 2004/108/EK un
talākām izmaiņām - 2002/96/EK un talākām izmaiņām - 97/23/EK un talākām
izmaiņām
Atbildīgā persona (4), kurai ir atļauts sastādīt Tehnisko Mapi.

Företaget (1) försäkrar under eget ansvar att jordbruksmaskinen med funktion
som FÄLTHACK som har tillverkats i de nämnda modellerna (2) som var och en
kan identifieras av ett serienummer som innefattas mellan värdena (3)
överensstämmer med följande Europeiska Direktiv: 2006/42/CE och senare
tillägg - 2004/108/CE och senare tillägg - 2002/96/CE och senare tillägg 97/23/CE och senare tillägg
Ansvarig (4), auktoriserad att sammanställa den Tekniska Specifikationen

EL

PL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ EC

H Επιχείρηση (1) δηλώνει με δική της ευθύνη ότι η γεωργική μηχανή με λειτουργία
τεμαχισμού πραγματοποιημένη στα απαριθμημένα μοντέλα (2) καθένα από τα
οποία προσδιορίζεται με έναν αριθμό σειράς μεταξύ των τιμών (3) συμφωνεί στις
παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 2006/42/EΚ και επόμενες τροποποιήσεις - 2004/
108/EΚ και επόμενες τροποποιήσεις - 2002/96/EΚ και επόμενες τροποποιήσεις - 97/
23/EΚ και επόμενες τροποποιήσεις
Υπεύθυνος (4), εξουσιοδοτημένος να πραγματοποιήσει το Τεχνικό Φυλλάδιο

RO

DECLARAŢIE DE COMFORMITATE CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Firma (1) deklaruje na własną odpowiedzialność, że maszyna rolnicza działająca
jako KOSIARKO-ROZDRABNIACZ wykonana w wymienionych modelach (2), z
których każdy można zidentyfikować dzięki numerowi seryjnemu zawaremu między
wartościami (3) spełnia wymogi następujących Dyrektyw Europejskich: 2006/42/
WE i ich kolejnych poprawek - 2004/108/WE i ich kolejnych poprawek - 2002/96/WE
i ich kolejnych poprawek - 97/23/WE i ich kolejnych poprawek
Osoba (4), upoważniona do sporządzania Dokumentacji Technicznej

SK

PREHLÁSENIE O ZHODE S ES

Firma (1) declară pe propria răspundere că mașina agricolă cu funcţia de
TOCĂTOR realizată în modelele enumerate (2) fiecare identificabil printr-un
număr de serie cuprins între valorile (3) este conform următoarelor Directive
Europene: 2006/42/CE și modificărilor succesive - 2004/108/CE și modificărilor
succesive - 2002/96/CE și modificărilor succesive - 97/23/CE și modificărilor
succesive
Responsabil (4), autorizat să constituie Dosarul Tehnic

Firma (1) na vlastnú zodpovednosť prehlasuje, že poľnohospodársky stroj s
funkciou DRVIČ vyrobený v uvedených modeloch (2), z ktorých každý je
označený sériovým číslom s hodnotou medzi (3), je v súlade s nasledujúcimi
európskymi smernicami: 2006/42/ES v platnom znení - 2004/108/ES v platnom
znení - 2002/96/ES v platnom znení - 97/23/ES v platnom znení
Zodpovedná osoba (4) zmocnená vypracovaním technickej zložky

TR

MT

AT UYGUNLUK BEYANI

Üretici Firma (1) kendi sorumluluğu altında așağıdaki ișlevlere sahip
PARÇALAYICI her biri (3) değerleri arasında bir seri numarası ile tanımlanabilen
ve listelenen modellerde (2) üretilen tarım makinesinin
- 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2002/96/CE, 97/23/CE Avrupa Direktiflerine
ve takip eden değișikliklerine uygun olduğunu beyan eder.
Teknik Fasikül’ü hazırlama yetkisine sahip yetkili (4)

DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ TAL-KE
Il-Kupanija (1) tiddikjara fuq ir-responsabbiltà unika tagħha li l-makkinarju
agrikolu li jintuża bhala IMQATTA indikat fil-mudelli elenkati (2) kull wieħed
minnhom identifikabbli b’numru tas-serje bejn il-valuri (3) huwa konformi
mad-Direttiva Ewropea: 2006/42/KE u emendi sussegwenti - 2004/108/KE u
emendi sussegwenti - 2002/96/KE u emendi sussegwenti - 97/23/KE u emendi
sussegwenti
Responsabbli (4), awtorizzat li jikkostitwixxi l-Fajl Tekniku

Indeksi
Indeksi

A
Alustavat tarkastukset ja varmistukset
Annetut kiinnityspisteet

M
49
45

Noston mitat, painot ja järjestelmät
82
23
73

20
93
20
75
18
57

J
Jäljelle jäävät riskit
Johdatus oppaaseen

33
5

K
Kardaaniakselin kytkentä
Käsikirjan tarkoitus
Käsittely ja varastointi
Käynnistys
Käytetyt symbolit
Käyttöä ja toimintaa koskevat turvallisuussäännöt
Kelkkakenkien vaihto
Kelkkojen säätö
Kiristysmomenttitaulukko
Kolmipistekytkentä
Komponenttien asennus
Koneen hävitys
Koneen irrotus traktorista
Koneen nosto ja kuljetus
Koneen puhdistus
Koneen uudelleen käyttöönotto
Koneen varastointi
Kuljetusjärjestelmä (lisävaruste)

53
11
47
73
7
16
97
58
79
50
49
63
61
43
82
62
63
67

L
Laskentaesimerkki
25
Lastausta ja purkua koskevat turvallisuusmääräykset
13
Levyjen vaihto
92
Liikuttelu- ja kuormaussuositukset
43
Liitäntä
15
Liiteasiakirjat
9

47

O
Ohjeet lukemiseen
Ongelmat - syyt - ratkaisut
Ongelmien ratkaisu

H
Henkilökohtaiset suojavarusteet
Hihnojen tarkistus ja vaihto
Huoltoja ja säätöjä koskevat turvallisuussäännöt
Huoltosuositukset
Huoltovaiheen esivalmistelut
Hydrauliliitäntä

77

N

E
Erityishuollot
Etäisyys painopisteestä
Etenemisnopeus

Määräaikaishuoltojen aikavälitaulukko

6
85
85

P
Pääosat
Pakkaaminen ja purkaminen
Puhdistus tukkeutumisen yhteydessä
Pyörien säätö

36
43
98
60

R
Rasvauspisteiden kaavio
Renkaat (lisävaruste)

80
98

S
Säätö
Sanasto ja termit
Siirtokuvien selitys
Suositukset osien vaihtoon
Suositukset säädöille
Suosituksia käyttöä ja toimintaa varten

95
9
27
76
75
63

T
Takuuehdot
Tärinä ja meluisuus
Tarkistus
87,
Täyttö
Tekniset tiedot
Tieliikennettä koskevat turvallisuussäännöt
Tiellä liikkuminen
Tietoja työnantajalle
Tuen pyytäminen
Tukkeutuminen
Turvalaitteet koneessa
Turvallisuus öljyjen ja voiteluaineiden käsittelyn
aikana
Turvallisuussiirtokuvien sijainti
Turvamerkinnät
Työkalujen tarkistus ja vaihto
Työkalu-traktori -yhdistelmä
Työkalutyypit

8
74
93
88
41
13
65
18
8
73
31
82
30
27
90
50
39

101

Indeksi
Työkorkeuden säätö
Työn lopettaminen
Työskentely yöaikaan

58
74
32

V
Vaadittavat ympäristöominaisuudet
Vaara-alueet
Vaihteistoöljyn tarkistus ja vaihto
Vaihto
Valmistajan ja koneen tunnistetiedot
Varastointi kauden lopussa
Vianetsintätaulukko
Viitekäyttäjät
Virheellinen käyttö
Voitelu ja rasvaus
Voiteluainetaulukko

45
31
87
88, 96
8
61
85
19
32
80
78

Y
Yleiset turvallisuusohjeet
Yleiset varoitukset
Yleiset varotoimet
Yleiskuvaus
Ympäristövaikutusten turvallisuusnormit

102

12
71
12
35
26

