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TEKNISET TIEDOT: 
 

Malli 
Leveys 
cm 

Terän korkeus 
cm 

Hydrauliikka Pyörät Jääterä Paino kg 

250-70 250 70 + + o 600 

275-70 275 70 + + o 650 

300-70 300 70 + + o 700 

+ lisävarusteena  
 
 

Malli 
Leveys 
cm 

Terän korkeus 
cm 

Hydrauliikka Pyörät Jääterä Paino kg 

250-52 250 52 - + + 330 

250-63 250 63 + + + 350 

+ lisävarusteena  
 
 

Malli 
Leveys 
cm 

Terän korkeus 
cm 

Hydrauliikka Pyörät Jääterä Paino kg 

230-50 230 50 + + + 250 

+ lisävarusteena 
 
 

Malli 
Leveys 
cm 

Terän korkeus 
cm 

Hydrauliikka Pyörät Jääterä Paino kg 

210 210 50 - - - 130 

+ lisävarusteena  

 
 
Lisävarusteet: 
- Tukipyörät 4,00-8’’; 5x10’’ 
- Hydrauliikka 
- Jääterä 
- Kumiterä 
 
Toimitus:  
SAMI-takalanat toimitetaan valmiiksi koottuna tai asianmukaisesti pakattuna. 
Hydraulisylintereissä käytettävä öljy ei kuuluu toimitukseen.  
 
 
Asennus: 
 
Kiinnitä takalana traktorin kolmipistenostolaitteisiin. Säädä työntövarsi sen mittaiseksi,  
että lanan runko on mahdollisimman vaakasuorassa. Kiinnitä hydrauliletkut traktoriin 
(vaan mallit, joissa on hydrauliikkaa). Kokeile hydrauliikan toimintaa ennen koneen 
käyttöönottoa. Jos hydrauliikka ei toimi, tarkista ensin pikaliittimien sopivuus ja 
hydrauliikan kaksitoimisuus. 
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TURVALLISUUSOHJEET: 
 
!!!    Ole varovainen kytkiessäsi lanaa traktoriin 
!!!    Vahingonvaaran välttämiseksi varmistu aina,  

ettei työskentelyn aikana kukaan ole liian lähellä konetta 
!!!    Käännä terälevy kuljetuksen ajaksi traktoria soukemmaksi sekä runko 

keskiasentoon. 
!!!    Kääntyessäsi ole varovainen, ettei lana osu ulkopuoliseen esteeseen. 
!!!    Laske takalana maahaan aina kun poistut traktorista.  
!!!    Tarkista hydrauliletkut ja niiden kiinnitykset sekä hydrauliliittimet  
 
 
 
 
 

KÄYTTÖ: 
 
VAROITUS!!!  
Muista, että peruttaessasi lanan ollessa taaksepäintyöntö-asennossa, lana ei pääse 
ylittämään esteitä kuten eteenpäin ajettaessa.  
 

Mekaanisissa takalanoissa terälevyn kääntökulma sekä rungon sivusiirto ovat 
säädettävissä, säädöt erilaisia eri malleissa. Takalanan asentoa voidaan vaihtaa myös   
vetovarsia ja työntövartta säätelemällä. Lanan käyttö tapahtuu yksitoimisesta nostolaite 
vivusta.  
 
Hydrauliikkaa voit säätää ajon aikana ohjaamosta poistumatta. 
 
Terälevyn kääntö tapahtuu seuraavasti: 
1. Käännä sylinterillä terälevyä kohti keskiasentoa (jos traktorisi hydrauliikan tuotto on 

pieni, lisää kierroksia, jotta terä kääntyisi nopeasti). 
2. Käännä hydrauliventiilivipu keskiasentoon, kun sylinteri on lyhyimmillään. Tällöin 

terä menee ohi kuolokohtansa.   
3. Käännä hydrauliventtiilivipu toiseen suuntaan, jolloin terälevyn kääntöliike jatkuu. 
 
 
 Tasaustöissä voit käyttää apuna myös kannatinpyöriä (lisävaruste). 
 
 
Voitele hydraulisylintereiden männänvarret rasvalla, ruosteensuoja-aineella tai spraylla 
ennen kuin varastoit lanasi pidemmäksi aikaa.  
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SAMI-TAKALANAN TAKUUEHDOT 
 
 

AS SAMI myöntää valmistamille tuotteillensa kuuden kuukauden (6 kk) takuun 
ostopäivästä lukien. 
Takuun puitteissa korvataan korjauskustannukset seuraavasti: 
- työkustannukset korvataan, mikäli tehdas ei itse suorita korjausta 
- viallisten komponenttien tai tarvikkeiden tilalle tehdas toimittaa uudet 
 

Tapauskohtaisesti tehtaan kanssa etukäteen sovittaessa tehdas voi korvata 
asiakkaalle hänen hankkimiensa komponenttien hinnan.   

 
Ennen takuukorjaukseen ryhtymistä on otettava yhteyttä valmistajaan, ja sovittava 
menettelytavasta. 
 
Takuu ei korvaa:     
- Kulutustarvikkeitä ja osia  (esim. terät)  
- Seisontapäiviä tai muita välillisiä kuluja tai vahinkoja 
- Rahtikustannuksia 
- Ylityö- tai pyhätyölisiä  
- Päivärahoja ja matkakustannuksia 
 
Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat: 
- Takalanan varomattomasta tai virheellisestä käytöstä 
- Valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä 
- Luonnollisesta kulumisesta 
- Epätavallisista käyttöolosuhteista 
- Ylikuormituksesta tai muusta ei-tarkoituksenmukaisesta käytöstä 
- Huollon ja tarkistuksen laiminlyönneistä 
- Virheellisesti suoritetuista korjaustöistä 
- Muiden kuin alkuperäisten SAMI-varusteiden ja osien käytöstä 
- Pitkäaikaisesta jälleenmyyjän varastoinnista (esim. maali- ja korroosiovauriot) 
 
Kaikki takuuehdot koskevat ainoastaan uutta takalanaa, joka on toimitettu asiakkaalle 
suoraan valtuutetulta SAMI-takalanojen myyjältä. Takuu ei koske käytettynä myytyä 
lanaa.  
Vaurion sattuessa ota yhteys jälleenmyyjään tai suoraan valmistajaan. Selvitä ennen  
yhteydenottoa tuotteen valmistusnumero valmistajan kilvestä, joka löytyy lanan rungosta. 
 

VALMISTAJA: 
 

AS SAMI 
Tule 20, Saue, EE-76501  

Tel. 372-6 709 621 
Fax. 372-6 709 039 
e.mail: sami@sami.ee 

www.sami.ee 


