
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 

 

Valmistaja: 
 

AS SAMI 

Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505 VIRO 

www.sami.ee 

Puukahmari etukuormaajaan. 
Käyttöohje. 
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Puukahmari traktorin etukuormaajaan: 
 
 
Tuotenumero: 600.1170 - SMS 

   600.1176 - EURO 

       
 

1. Johdanto 

 
Kiitos, että hankitte tämän AS SAMIn valmistaman lisävarusteen. Toivomme, 

että tuote vastaa odotuksianne. Tämä tuote on AS SAMIn miehistön erilaisten 
lisävarusteiden suunnittelussa ja valmistelussa hankkimien pitkäaikaisten kokemusten 
tulos. Lukekaa tämä käyttöohje ennen varusteen käyttöönottoa huolellisesti ja 
varmistakaa, että tässä annetut ohjeet on ymmärretty. Käyttöohjeen noudattaminen luo 
lisätehoa varusteen käyttöön ja huoltoon, auttaa ehkäisemään sen vaurioitumista ja 
rikkoontumista sekä pidentämään käyttöikää. Jos tarvitsette neuvoja varusteen 
huoltoon, varaosiin tai tuotteen muuhun käyttöön liittyvissä asioissa, ottakaa meihin 
yhteyttä. 
 

 

2. Käyttötarkoitus ja toimintaperiaate 

 
Puukahmari on tarkoitettu kiinnitettäväksi traktorin etukuormaajaan joko 

Trima SMS- tai Euro-kiinnityksellä ja sitä käytetään puutavaran tai hirsien sekä 
oksien siirtämiseen ja kuljettamiseen.  

Kahmarissa on hydraulinen yläleuka, joka pitää siirrettävän materiaalin 
luotettavasti paikoillaan ja helpottaa huomattavasti myös pitkien tukkien 
kuljettamista. 

 

 

3. Turvallisuusohjeet 
 

••••    Lue ennen työvälineen käyttöönottoa huolellisesti sekä traktorin että 
varusteen käyttöohje. 

••••    Varusteen kytkemisessä on varmistuttava, että sen lukitustapit lukittuvat 

luotettavasti. 

••••    Aloita työ vasta silloin, kuin varuste on kunnolla lukittu etukuormaajaan. 

••••    Aloita työ hitaasti ja varovasti. 

••••    Varusteen on oltava mahdollisimman alhaalla, näin varmistat työn aikana 
parhaan mahdollisen vakauden. 

••••    Varmista kääntyessä, että koneen lähellä ei ole ihmisiä. Ruhjoutumisvaara! 

••••    Älä koskaan siirry varusteen alle, sillä etukuormaaja putoaa sen 
ohjaussauvan liikkeestä alas jopa silloin, kun koneen moottori on 
sammutettu. 

••••    Varmista, että hydrauliikkaletkut on liitetty kunnolla eivätkä vuoda. 
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4. Tekniset tiedot 

 

Tuotekoodi Nimitys

Traktorin max 

teho (hv)

Leveys 

(mm)

Korkeus 

(mm)

Hydraulinen 

yläleuka Paino (kg)

600.1170 Puukahmari SMS Cat2  >100 hv 842 987 kyllä 180

600.1176 Puukahmari EURO Cat2  >100 hv 842 987 kyllä 180

 
 

5. Hydrauliikkaliitinten yhdistäminen 
 
Puukahmarissa on kaksi hydraulista pikaliitintä, joka on yhdistettävä etukuormaajan 
asianmukaisiin liittimiin.  
 
Varmista, että hydrauliikkaletkut eivät ole varusteen missään asennossa liian tiukalla 

eikä sellaisessa asennossa, jossa ne voisivat varusteen käytön aikana jumiutua.  
 

••••    Varusteen liittämisessä on aina noudatettava kohdassa 3 annettuja 
turvallisuusohjeita. 

 

 

6. Huolto 
 

• Puukahmari tarkistetaan aktiivisen käytön aikana joka päivä silmämääräisesti. 
Jos siinä ilmenee välyksiä ja muodonmuutoksia tai öljynvuotoja 
hydrauliikkajärjestelmässä, havaitut puutteet on välittömästi poistettava. 

• Puukahmarin nivelessä ja sylinterissä on voitelupisteet, joista on sen aktiivisen 
käytön aikana voiteltava kerran viikossa tai tarpeen mukaan.  

 
 

7. Takuuehdot 
 
AS SAMI antaa tuotteelle kahdentoista (12) kuukauden takuun, joka alkaa 
ostopäivästä. 
 
- Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet materiaali- ja valmistusvirheet.  
- Korjauksen työtunnit korvataan vain siinä tapauksessa, jos korjaus toteutetaan 

muualla kuin valmistajalla. 
- Valmistaja korjaa virheelliset osat tai vaihtaa ne uusiin. 
- Valmistaja korvaa asiakkaan hankkimien koneenosien hinnat ainoastaan 

erikoissopimuksesta.  
- Alihankintana valmistettujen osien takuun antaa niiden valmistaja. 
- Takuuajan korjaus ei vaikuta takuuajan kestoon. 
- Takuu ei kata varomattoman käytön tai tässä käyttöohjeessa kuvatut tekniset 

tiedot laiminlyöneen käytön aiheuttamia vaurioita. 
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Takuu ei kata: 
- Kuluvia osia   
- Seisontapäiviä ja muita epäsuoria kuluja ja vahinkoja 
- Kuljetuskustannuksia (matka- ja kuljetuskuluja) 
- Ylityötunteja ja päivärahoja 
 
Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka ovat johtuneet: 
- Tuotteen huolimattomasta ja väärästä käytöstä 
- Valmistajan antamien käyttö- ja huolto-ohjeiden laiminlyönnistä  
- Luonnollisesta kulumisesta 
- Tavanomaisista poikkeavista käyttöolosuhteista 
- Ylikuormasta tai muusta käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä  
- Huollon ja tarkistusten laiminlyömisestä 
- Korjauksen laatuvaatimukset alittavasta tasosta 
- Muiden kuin SAMIn alkuperäisten varaosien ja varusteiden käytöstä 
- Pitkäaikaisesta varastoinnista jälleenmyyjien varastoissa (mm. maali- tai 

korroosiovauriot). 
- Valmistaja ei ota vastuuta työn keskeytyksestä tai muusta tuotteessa ilmenneestä 

toimintahäiriöstä aiheutuneesta seurauksesta. 
 
Kaikki takuuehdot ovat voimassa vain uuden ja AS SAMIn valtuuttamalta myyjältä 
hankitun varusteen osalta. Edelleen myydyn laitteen osalta takuu raukeaa. 
 
Ota toimintahäiriön sattuessa yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun myyjään. Ennen 
yhteydenottoa selvitä tuotteen valmistusvuosi / sarjanumero, ks. tietokilvestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALMISTAJAN YHTEYSTIEDOT: 
 

AS SAMI 
Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505 Estonia 

Puh. 6 709 040 
sähköposti: sami@sami.ee 

www.sami.ee 


