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EY - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Konedirektiivin 2006 / 42 / EY mukaisesti
ParKone Oy
Kuokkakatu 3
85800 Haapajärvi
SUOMI FINLAND
vakuuttaa täten, että alla mainitut koneet täyttävät neuvoston direktiivin
2006/42/EY vaatimukset.
Edellä oleva vakuutus koskee seuraavia koneita
PARKO INNOVATOR Jankkuri
joiden valmistusnumero on alkaen ……

__________________________________
Allekirjoittanut on myös pätevä laatimaan teknisen dokumentaation edellä
mainituille koneille.

KONEESSA ON ALLA OLEVAN MUKAINEN TYYPPIKILPI,
MERKITSE TÄHÄN KONEESSA OLEVAT TIEDOT MUISTIIN.

Valmistaja Tillverkare
PARKONE OY
Kuokkakatu 3
FIN-85800 Haapajärvi FINLAND
Malli / Typ CLA ___________
Sarja / Serie Nr. ______________
Valmistusvuosi / Tillverkningsår ____________
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Asiakkaalle
Kiitämme osoittamastanne luottamuksestanne, kun valitsitte ParKone Oy:n tuotteen ja
toivomme teille parhainta menestystä tuotteen käytössä.
Kehotamme teitä perusteellisesti tutustumaan tähän ohjekirjaan, sillä jankkurin erinomainen
tuntemus, oikeat säädöt ja huolellinen hoito ja huolto takaavat käyttäjän turvallisuuden ja sen
toimivuuden sille tarkoitetuissa töissä.
On tärkeää, että tämän ohjekirjan jokainen kohta on ymmärretty ja että käyttöohjeita
noudatetaan. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä koneen myyjään, yhteystiedot löydät
ohjekirjan etusivulta.
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1.TEKNISET TIEDOT Innovator 2400

Kokonaispaino varpajyrällä:

800 kg

Työsyvyys:

65 cm

Piikkimäärä:

3 kpl

Piikkiväli, muunneltava:

10-80 cm

Tehon tarve:

100-180 hv

Leveys:

2,4 m

Korkeus:

1,6 m

Pituus:

2,65 m

Innovator 3400

Kokonaispaino varpajyrällä:

1300 kg

Työsyvyys:

65 cm

Piikkimäärä:

5 kpl

Piikkiväli, muunneltava:

10-80 cm

Tehon tarve:

160-270 hv

Leveys:

3,4 m

Korkeus:

1,6 m

Pituus:

2,65 m
©Parkone Oy - 5

2 YLEISTÄ
PARKO Innovator Jankkuri on tarkoitettu normaaliin maatalouskäyttöön ja sitä voi käyttää henkilö,jolla on
yleistä kokemusta maatalouskoneiden käytöstä.
Tutustu käyttöohjekirjaan ennen käyttöönottoa.
Jankkuria saa käyttää vasta sitten kun käyttö- ja turvallisuusohjeisiin on tutustuttu ja olet varmistunut siitä,
että olet ymmärtänyt niiden sisällön.
Noudata jankkuriin kiinnitettyjä varo- ja toimintaohjeita. Näin vältyt vahingoilta työskentelyn
aikana.
Varo joutumasta puristuksiin koneen väliin kun jankkuria kytketään traktoriin
tai kun sitä nostetaan tai lasketaan
Käyttäessäsi jankkuria varmistu ettei ihmisiä ole lähellä työskentelyaluetta.
Oleskelu koneen päällä tiekuljetuksen tai työskentely aikana on ehdottomasti kielletty.
Älä koskaan käytä rikkinäistä konetta, sillä rakenteen äkillinen pettäminen saattaa aiheuttaa tapaturmavaaran
.
Yleisellä tiellä liikennöitäessä noudata kaikkia tieliikennelain asetuksia ja määräyksiä
Älä luovuta konetta ulkopuolisen käyttöön ennen kuin olet varmistunut, että turvallisuus ja
käyttöohjeet ovat selvillä ja ne on ymmärretty oikein.
Ennen huolto-, puhdistus-, voitelu-, asennus- tai säätötöitä, varmista aina, että voimansiirto
ja hydrauliikka on poiskytketty ja moottori pysäytetty. Irrota virta-avain tahattoman traktorin
tai työkoneen liikkeellelähdön estämiseksi.
Huollon aikana koneen on oltava tasaiselle alustalle huolellisesti paikoilleen tuettuna.

3. JANKKURIN KÄYTTÖÖNOTTO

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen jankkurin käyttöönottoa ja
varmista, että ymmärrät ohjeiden sisällön!
3.1 Jankkurin kytkeminen traktoriin
Kiinnitä traktorin vetovarret muokkaimeen ja aseta työntövarsi paikoilleen. Varmista aina
kiinnitykset sokilla.
3.2 Jankkurin asennon säätö
Tasaisen tuloksen varmistamiseksi, jankkurin runko täytyy säätää
vaakasuoraan. Säätöä varten jankkurin ja traktori tulee olla tasaisella alustalla. Rungon asento säädetään
traktorin vetovarsilla ja työntövarrella. Kytke vetovarsien sivurajoittimet vapaaksi, lukitse vetovarsien
sivurajoittimet takaisin tiekuljetuksen ajaksi.
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4. JANKKURIN KÄYTTÖ
4.1 Jankkurinkäyttötarkoitus ja käyttö
PARKO INNOVATOR Jankkuria käytetään pellon vesitalouden parantamiseen
4.2 Työsyvyyden säätö
Ennen työsyvyyden säätöä täytyy suorittaa auran rungon asennon säätö.
Aseta jankkuri haluttuun työsyvyyteen ja aja lyhyt koepätkä. Tarkista että jankkuri kulkee suorassa
traktoriin nähden ja kaikki piikit kulkevat samalla syvyydellä jankkurin rungon tulee olla vaakasuorassa
pellon pintaan nähden.
4.3 Hydraulisen varpajyrän käyttö, kytke hydrauliikkaletkut traktorin kaksitoimiseen hydrauliikkalohkoon.
Säädä varpajyrän korkeus / työsyvyys jankkurin käytön aikana maalajille sopivaksi. Käytön jälkeen laske
varpajyrä maahan ennen koneen irroittamista traktorista.
4.4 Hydraulisen Automaattilaukaisun käyttö, kytke laukaisun vastapaine akun paineletkut traktoriin kaksi
painepuolelle ja varoventtiililtä tuleva vapaa paluulinjaan. Avaa paineakun taaempi hana ja lisää paine
laukaisu sylintereille, tämän jälkeen sulje hana. Paineakun lisäpaineen säätö. Avaa paineakun yläpäässä
oleva hana ja nosta vastapainetta traktorin hydrauliikasta sopivaksi maalaji kohtaisesti, katso painemittarista
lisäpaineen määrä. Sen jälkeen sulje hana.

4.5 Huom!
Varmistu millä syvyydellä mahdolliset salaojat ovat ja ettei alueella ole maahan sijoitettuja sähkö- ja
puhelin kaapeleita. Varmista asia sähkö- tai puhelinyhtiöltä mikäli olet epävarma
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5. KULJETUS
5.1 Kuljetusasento
1. Huolehdi, että jankkuri on ylhäällä ennen tielle siirtymistä.
2. Noudata tiellä liikennöitäessä tieliikennesääntöjä ja -määräyksiä.
3. Ota huomioon traktorin erilainen käyttäytyminen jankkurin ollessa perässä.
4. Varmistu että jankkurin piikit ovat riittävällä korkeudella maasta!
5. Varmista että vetovarsien sivuttaissäätö on lukittu.
6. HUOLTO JA VARASTOINTI
6.1 Jankkurin huoltokuntoon asettaminen
Ennen huolto-, puhdistus-, voitelu-, asennus- tai säätötöitä, varmista aina, että traktorin
voimansiirto ja hydrauliikka on poiskytketty ja moottori pysäytetty. Irrota virta-avain
tahattoman traktorin tai työkoneen liikkeellelähdön estämiseksi. Tue kone huolellisesti
paikalleen ennen kuin aloitat huoltotyöt.
6.2 Pese jankkuri käytönjälkeen ja ruiskuta pintaan suojaöljy. Tarkista pulttien kireys ja murtopulttien
kunto. Vaihda kuluneet kärkipalat uusiin mikäli ne ovat kuluneet.
6.3 Mikäli jankkurissa on varpajyrä laakerit tulee rasvata käytön jälkeen.
6.4 Hydraulisella piikin laukaisulla varusteltu malli tulee tarkistaa öljyvuotojen varalta.
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7. TAKUU
Annamme PARKO maatalouskoneille yhden käyttökauden takuun.
Takuuehdot:
1.

Takuu aika alkaa valtuutetun jälleenmyyjän uuden laitteen luovutus päivästä.

2.

Valmistaja korvaa takuuajan kuluessa maksutta sellaiset osat, jotka ovat tulleet
käyttökelvottomaksi valmistusviasta tai vajaalaatuisesta raaka-aineesta johtuen.
Takuun ulkopuolelle jäävät kuitenkin kaikki kulutusosat.

3.

Takuuajan aikana koneen omistaja on velvollinen maksamaan takuukorjauksen
työn- ja rahtikustannukset sekä matkoista, ja asentajan päivärahoista aiheutuneet
kustannukset.

4.

Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet: ohjekirjan vastaisesta
virheellisestä käytöstä, puutteellisesta huollosta, ilman valmistajan lupaa
tehdyistä
muutoksista,
liikenneonnettomuudesta
tai
muista
tarkastusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä. Takuu ei korvaa
vaurioita, jotka ovat tapahtuneet käytettäessä konetta selvästi ylisuurella
traktorilla.

5.

Mikäli takuuaikana ilmennyt vika on korjautettu ulkopuolisella, valmistaja
korvaa aiheutuneet kustannukset vain siinä tapauksessa, että tällaisesta
menettelystä on sovittu etukäteen valmistan edustajan kanssa.

6.

Valmistaja ei vastaa vaurioitumisen aikaisten seisontapäivien aiheuttamista
ansionmenetyksistä eikä muista välittömistä tai välillisistä tappioista, joita
koneen vioittuminen on mahdollisesti aiheutunut.
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