KÄYTTÖOHJE

Seosrehuvaunut
SAM 5
400 – 450 – 500 – 600 – 700

VAUNUN
Tyyppi
Sarjanumero
Vuosimalli

Tässä ohjekirjassa annetut tiedot koskevat kaikkia vaunun toimintoja,
myös lisävarusteina hankittavia laitteita.
Kirja sisältää myös eri varustetasoja ja tehdastilauksena saatavia ominaisuuksia.
Sen vuoksi tulee kirjaa käyttää soveltuvin osin.
Tämä ohjekirja on osa vaunua. Varmista, että ohjekirja seuraa
vaunun mukana, mikäli se myydään.
Vaunun pitäminen hyvässä kunnossa,
on käyttäjän vastuulla.
Valmistaja pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia vaunuun,
siitä etukäteen ilmoittamatta.
Tämän kirjan osittainenkin kopiointi on kiellettyä ilman
valmistajan kirjallista lupaa.
Emme vastaa kirjassa mahdollisesti esiintyvistä
painovirheistä tai puutteista.
Jos olet epävarma, ota yhteyttä vaunun myyjään,
hän voi antaa täydentäviä tietoja.
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JOHDANTO
Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on perehdyttää Sinut traktorikäyttöisen Seko seosrehuvaunun turvaohjeisiin sekä sen käyttöön ja
huoltoon liittyviin seikkoihin.

Kaikki koneet ovat luonteeltaan vaarallisia. Erityisen vaarallisia ne ovat lapsille, mutta ne ovat
vaarallisia myös sellaisille aikuisille, jotka eivät
ole perehtyneet koneen toimintaan ja sen käyttöön.
Sen takia koneen lähelle ei tule laskea lapsia
eikä sen käyttämistä tule sallia sellaisen henkilön toimesta, joka ei ole perehtynyt sen käyttöja turvaohjeisiin.

Varaa riittävästi aikaa tutustuaksesi kirjassa annettuihin ohjeisiin ennen kuin ryhdyt käyttämään
vaunua. Tällä tavalla varmistat turvallisen, oikean ja tehokkaan työskentelyn.
Säilytä kirja kuivassa ja turvallisessa paikassa,
josta se on helppo ottaa esille tarvittaessa.

VAROITUS: Älä milloinkaan suorita
mitään säätö- tai huoltotoimenpidettä,
ennen kuin traktorin moottori on pysäytetty, voimanotto kytketty pois
päältä ja nivelakseli irrotettu.

Kun uusi vaunu on ollut käytössä muutaman
tunnin, tarkista kaikkien ruuvien ja käyttöketjujen
kireydet ja säädöt sekä hydrauliikkaletkujen ja
liittimien tiiviys.

Valmistaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa
myytävien vaunujen rakenteita ja varusteita, siitä
etukäteen ilmoittamatta, ja ilman velvoitteita
muuttaa jo myytyjä vaunuja.

Turva- ja varomääräysten laiminlyönti ja koneen
käytön vajavainen osaaminen voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin tai kuolemaan.

Ohjekirjan käyttö

Vaunun tunnistaminen

Käsitteet OIKEA ja VASEN ETEENPÄIN ja
TAAKSEPÄIN sekä ETU, TAKA, ja ALA, pätevät
traktorin kuljettajan istuimelta ajosuuntaan katsottaessa.

Vaunun sarjanumero löytyy konekilvestä, joka
sijaitsee runkopalkin oikealla puolella

Tämä merkki kertoo mahdollisesta vaaratilanteesta. Noudata tarkasti annettuja
turvallisuusohjeita.
Tämä merkki kertoo vaunun käyttöön
liittyvästä tärkeästä seikasta.

Kuva 1

Älä muuta konekilven tietoja.

Kirjoita vaunun malli- ja sarjanumerot, tämän
kirjan etukannen sisäpuolelle, tarkoitukseen varattuun tilaan.

Pidä aina konekilpi ja tarrat hyvässä
kunnossa. Vaihda vaurioituneet tarrat
uusiin.

Vertaa konekilvessä olevia tietoja tässä kirjassa
oleviin teknisiin tietoihin.
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TEKNISET TIEDOT
TOIMINTA JA KÄYTTÖ

HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ

Traktorikäyttöinen vaunu joka on suunniteltu ja
rakennettu eläimille tarkoitettujen rehuainesten
silppuamiseen, sekoittamiseen ja jakamiseen.
Vaunun säiliön pohjalla on kaksi vaakatasoon
laakeroitua sekoitus- ja silppuamiskierukkaa.
Vastakkaiskierteissä kierukoissa on terät ja säiliön pohjalla vastaterät, joiden välissä jauhettava
aines leikkaantuu.
Säiliön täyttö tapahtuu vaunun sivulta tai takaa
ja rehuseoksen purku joko vasemmalta tai oikealta tai molemmilta puolilta.

Lisälaitteiden paine
Lietson paine

120 bar
150 bar

SÄHKÖLIITÄNTÄ
Jännite

12 VDC

PURKUKULJETIN
Pituus
Leveys
Purkukorkeus

800 mm
900 mm
650/750 mm

400/50

450/70

450/90

450/110

500/110

500/130

500/150

500/170

600/170

600/200

600/230

650/250

700/300

VERSIOT

50 l

50 l

50 l

50 l

50 l

50 l

50 l

50 l

50 l

50 l

2,5 l

2,5 l

2,5 l

TÄYTÖSMÄÄRÄT
Hydrauliikka
Hydrauliikka
(jyrsimellä)
Pumppujen vaihteisto
(D3A)
Pumppujen vaihteisto
(RF52)
Kierukoiden vaihteisto

1,1 l

100 l 100 l 100 l 100 l 100 l 100 l 100 l 100 l 100 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

2,5 l

2,5 l

2,5 l

2,5 l

2,5 l

2,5 l

2,5 l

2,5 l

2,5 l

2,5 l

2,5 l

2,5 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

1,6 l

1,6 l

1,6 l

2,6 l

2,6 l

2,6 l

2,6 l

3,3 l

3,3 l

2

2

2
2

2

2

2

2

2

6,5

RENKAAT
26 x 8.0-14./ 9.0-14
285/70 R19.5
315/70 R22.5
385/65 R22.5
18 R 22.5
Rengaspaine (bar)
Pyöränmuttereiden
kireys (Nm)
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8

8

8

8

9

9

9

8

8

230

330

330

330

330

330

330

490

490

490

2
88

2
100

2
120

2
136

2
128

2
128

2
152

2
164

2
152

2
176

5
540

7
540

9
540

11
540

11
540

13
540

15
540

17
540

17
540

20
540

2
2

2

490

630

630

2

2

2
212

KIERUKAT
Määrä
Terien määrä

PAINO (kg)
Käyttökunnossa (SAE)
Vakio, jyrsimellä

SUORITUSKYKY
Tilavuus (m³)
VO kierrosluku
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23
25
30
540 1000 1000

Mitat
Ilman
jyrsintä
400/50
450/70
450/90
450/110
500/110
500/130
500/150
500/170
600/170
600/200
600/230
650/250
700/300

A
4795
5135
5595
6035
5890
5890
6490
6730
6505
7105
7405
8013
8995

B
4045
4290
4515
4740
4645
4745
5045
5195
5040
5340
3000
3159
6770

C
750
845
1070
1295
1145
1145
1445
1595
1465
1765

D
1925
2235
2235
2235
2360
2360
2360
2505
2555
2555

Mitta (mm)
E
2065
2265
2265
2265
2405
2655
2655
2690
2790
2790

F
2650
3000
3450
3900
3750
3750
4350
4650
4350
4950

G
222
211
211
211
215
215
215
215
233
233

H
1550
1745
1745
1745
1930
1960
1960
1960
2160
2160

2225

2820

3265

5950

336

2635

B
4515
4740
4745
4745
5045
5195
5040
5340
3000

C
1885
2110
1985
2000
2300
2460
2345
2650

D
3450
3900
3750
3750
4350
4650
4350
4950

Mitta (mm)
E
5225
5640
5680
4995
5495
5770
5555
6040

F
2265
2265
2405
2655
2655
2690
2790
2790

G

H
1745
1745
1930
1930
1960
1960
2160
2160

I

114
114
114
114
114
114
114

Kuva 2

Jyrsimellä
450/95
450/115
500/115
500/135
500/155
500/175
600/175
600/205
600/235

A
6400
6850
6730
6745
7345
7655
7395
7990
8285

4

114
114
114
114
114
114
114

I
2235
2235
2360
2360
2360
2505
2555
2555

TURVALLISUUSOHJEET
Älä käynnistä vaunua äläkä ryhdy
työskentelemään sillä, ennen kuin
olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki
käyttö- ja turvallisuusohjeet.
a) Lapsia, tai henkilöitä jotka eivät ymmärrä tai
jotka eivät ole perehtyneet vaunun toimintaan, ei saa päästää alueelle, jossa sitä
käytetään (kuva 3)

Kuva 3

b) Varmista ennen vaunun käynnistämistä, että
sen säiliössä ei ole ihmisiä, eläimiä, työvälineitä tms.
c) Vaunun toimintoja on ohjattava traktorin istuimelta käsin.
Kuva 4

d) Vaunun päälle nouseminen sen ollessa liikkeessä tai sen käyttäminen muun kuin rehun
kuljettamiseen on kiellettyä (kuva 4).
e) Vaunu on varustettu erilaisin suojuksin, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjää vahingoilta. Suojukset on siten rakennettu, että
ne voidaan avata huoltotoimenpiteiden
ajaksi, mutta NE ON AINA PIDETTÄVÄ
SULJETTUINA VAUNUA KÄYTETTÄESSÄ
(kuva 5)
f)

Kuva 5

Pysäytä traktorin moottori ja irrota nivelakseli
AINA ennen kuin ryhdyt suorittaman mitä tahansa säätö- tai huoltotoimenpidettä (kuva
6)

g) Jos joudut työskentelemään vaunun alla,
aseta pyörien etu- ja takapuolelle sekä vaunun rungon ja lattian väliin riittävän suuret ja
vahvat esteet ja tuet.
h) Tue aina kunnolla ylösnostettuja vaunun
osia ennen kuin teet säätö- tai huolto-toimenpiteitä niiden alla.
i)

Varmista ennen käynnistystä, että nivelakseli
(1, kuva 6) on kunnolla kiinnitetty sekä traktorin voimanottoakseliin että vaunun vaihteiston akseliin (2, kuva 6), ja että kaikki
suojukset ovat kunnolla kiinni. Nivelakselin
turvaketju (3, kuva 6) on pidettävä lukittuna
käytön aikana.

j)

Tason, jolta vaunun säiliö täytetään, on
sijaittava VÄHINTÄÄN 110 cm säiliön reunaa alempana (kuva 7). ÄLÄ MILLOINKAAN
nouse vaunun äärellä tätä korkeammalle tasolle sen ollessa käynnissä!

Kuva 6

Kuva 7
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k) Vaunua ei saa käyttää muuhun, kuin siihen
tarkoitukseen, johon se on suunniteltu ja rakennettu (katso ”Toiminta ja käyttö”).
l)

Älä jätä vaunua käymään ilman valvontaa.

m) Älä korjaa hydrauliikkaletkuja ja -putkia tai
kiristä liitoksia, niiden ollessa paineen alaisia
(kuva 8).

Kuva 8

n) Kuljeta vaunua aina rauhallisesti edeten.
Vältä äkkinäisiä jyrkkiä liikkeitä äläkä aja
kaltevien pintojen yli poikittaissuunnassa.
o) Ennen kuin aloitat päivittäisen työskentelyn,
suorita kaikki kappaleen ”Vaunun käyttö”
alussa mainitut toimenpiteet.
p) Kaikkia turvaohjeita ja muita turvallisuuteen
liittyviä määräyksiä tulee aina noudattaa.
q) Vaunua saa käyttää ja huoltaa ainoastaan
18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on perehtynyt sen ominaisuuksiin ja turvalliseen käyttöön.

Kuva 9

VERSIO
450/95
450/115
500/115
500/135
500/155
500/175
600/175
600/205

Jos vaunussa on jyrsin, ota huomioon sen suurin korkeus, kun työskentelet rakennuksissa ja sähköjohtojen
alla (kuva 9)
Vulcan lietson vaara-alueen säde on
25 m. Älä oleskele tällä alueella

Korkeus (H, mm)
5325
5745
5780
5480
5965
6240
6040
6540

VAUNUN KULJETTAMINEN
Vaunun kuljetus käy parhaiten kuorma-auton
lavalla. Mikäli vaunua joudutaan nostamaan, on
se tehtävä tarkoitukseen soveltuvilla ja lainmukaisilla nostokoukuilla ja ketjuilla tai nostoliinoilla.

Vaunun ankkurointi (kuva 10)
Vaunu on asetettava alustalle renkaittensa varaan. Tue vetoaisa puun palalla (1, kuva 10)
Pyörien etu- ja takapuolelle asetetaan esteet, 2,
kuva 10), jotka kiinnitetään tukevasti, esimerkiksi
naulaamalla alustaan.
Vaunun pysyminen paikoillaan varmistetaan
riittävän vetolujuuden omaavilla vanteilla tai liinoilla (3, kuva 8).

Kuva 10

Älä tue vaunua aisatuen (4, kuva 10)
varaan.
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VAUNUN KÄYTTÖ
Tärkeää huomioitavaa
•

Vaunun käyttö ei ole sallittua alle 18-vuotiaalle henkilölle.

•

Vaunun huolto- ja säätötöitä saa suorittaa
vain henkilö, joka on perehtynyt sen turvakäyttö- ja huolto-ohjeisiin.

•

Ennen työhön ryhtymistä on tiedettävä tarkkaan eri hallintalaitteiden sijainti sekä ymmärtää niiden tarkoitus. Lue ohjeet huolella
ja käy vielä vaunun äärellä kaikki kohdat läpi
yksitellen.

•

Suorita aina vaunun yleistarkastus ennen
kuin ryhdyt sitä käyttämään.

•

Tarkista ennen vaunun käyttämistä, ettei
säiliössä ole ihmisiä, eläimiä, kiviä, työvälineitä tms.

•

Varmista, että kaikki hallintalaitteet ovat vapaa-asennossa.

•

Varmista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja kunnolla kiinnitetty.

•

Jos vaunu on varustettu jyrsimellä, tarkista
ennen käynnistämistä myös sen esteetön
toiminta.
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Vaunun hallintalaitteet, mekaaninen ohjaus

Kuva 11

Tutustu hallintalaitteiden toimintaan ennen vaunun käyttöä.

HALLINTALAITTEET (Kuva 11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seuraavilla sivuilla selostetaan kaikkien hydrauliikkavipujen ja muiden hallintalaitteiden
toiminta.
Hydrauliikkavipujen määrä ja järjestys vaihtelee,
riippuen vaunun varustetasosta.
Jokaisen vivun vierellä on toimintaa kuvaava
tarra.

Hydrauliikan käyttövivut
Seisontatuki
Vaa´n näyttöpääte
Seisontajarru
Vaihteiston sisään menevä akseli
Virtauksen säädin (jyrsin)
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HYDRAULIIKKAVENTTIILIEN KÄYTTÖ
PURKUKULJETTIMEN KÄYTTÖVIPU
(Kuva 12)
•
•

Vipu taka-asennossa: Kuljetin pois päältä
Vedä vipu eteenpäin: Kuljetin käynnistyy

Vipu pysyy toiminta-asennossa venttiilin lukitusasennon avulla.

Kuva 12

PURKUPORTIN KÄYTTÖVIPU
(Kuva 13)
•
•
•

Vipu keskiasennossa: Portti pysyy valitussa
asennossa.
Työnnä vipu taaksepäin: Portti avautuu
Vedä vipu eteenpäin: Portti sulkeutuu

Vipu ei pysy toiminta-asennossa, joten se on
pidettävä ylä- tai ala-asennossa toiminnan aikana.

Kuva 13

PURKUKULJETTIMEN NOSTO / LASKU
(Kuva 14)
•
•
•

Vipu keskiasennossa: Kuljetin pysyy valitulla
korkeudella.
Työnnä vipu taaksepäin: Kuljetin nousee
ylös
Vedä vipu eteenpäin: Kuljetin laskee alas

Vipu ei pysy toiminta-asennossa, joten se on
pidettävä ylä- tai ala-asennossa toiminnan aikana.
Kuva 14

9

HYDRAULINEN SEISONTATUKI
(Kuva 15)
Hydraulinen seisontatuki tekee vetoaisan nostamisen ja laskemisen mahdolliseksi ohjaamosta käsin, ja toimii aisan tukena, kun vaunu
irrotetaan traktorista.
• Vipu keskiasennossa: Seisontatuki pysyy
valitussa asennossa
• Nosta vipu ylöspäin: Vetoaisa nousee, eli
seisontatuki pitenee.
• Paina vipu alaspäin: Vetoaisa laskee, eli
seisontatuki lyhenee.
Vipu ei pysy toiminta-asennossa, joten se on
pidettävä ylä- tai ala-asennossa toiminnan aikana.

Kuva 15

JYRSIMEN NOSTO / LASKU
(Kuva 16)
•
•
•

Vipu keskiasennossa: Jyrsin pysyy valitulla
korkeudella.
Työnnä vipu taaksepäin: Jyrsin nousee ylös.
Vedä vipu eteenpäin: Jyrsin laskee alas.

Vipu pysyy toiminta-asennossa venttiilin lukitusasennon avulla.

Kuva 16

JYRSIMEN PYÖRITYS
(Kuva 17)
•
•
•

Vipu keskiasennossa: Jyrsin ei pyöri
Työnnä vipu taaksepäin: Jyrsin pyörii
myötäpäivään (nuoli A).
Vedä vipu eteenpäin: Jyrsin pyörii vastapäivään (nuoli B).

Vipu ei pysy toiminta-asennossa, joten se on
pidettävä ylä- tai ala-asennossa toiminnan aikana.
Kuva 17
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JYRSIMEN KAAVIN
(Kuva 18)
•
•
•

Vipu keskiasennossa: Kaavin pysyy valitussa asennossa.
Työnnä vipu taaksepäin: Kaavin nousee
ylös.
Vedä vipu eteenpäin: Kaavin laskee alas.

Vipu ei pysy toiminta-asennossa, joten se on
pidettävä ylä- tai ala-asennossa toiminnan aikana.
Kuva 18

VIRTAUKSEN SÄÄDIN
(Kuvat 19 ja 20)
Virtauksen säädin on perussäädetty tehtaalla,
joten säädön tarve on todennäköisesti olematon. Ainoastaan mikäli jyrsimen pyöriminen pysähtyy toistuvasti, voidaan suorittaa hienosäätö,
jolla sovitetaan virtaus jyrsittävän materiaalin
ominaisuuksiin.

Kuva 19

Virtauksen säädin vaikuttaa jyrsimen varsien
laskunopeuteen, mikäli jyrsimen käyttö vaatii yli
100-110 bar paineen. Tällä tavalla jyrsimen
varsien laskunopeus pienenee tai suurenee,
riippuen jyrsittävän materiaalin aiheuttamasta
vastuksesta.
Tarkista aina jyrsinnän aikana, että paine ei
koskaan nouse yli 130 bar.

Kuva 20
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Muut hallintalaitteet
MEKAANINEN SEISONTATUKI
(Kuva 21)
Seisontatuki tekee vetoaisan nostamisen ja
laskemisen mahdolliseksi, ja toimii aisan tukena
kun vaunu irrotetaan traktorista.
•
•

Käännä kampea myötäpäivään: Vetoaisa
nousee.
Käännä kampea vastapäivään: Vetoaisa
laskee.

Kuva 21

VAA´N NÄYTTÖPÄÄTE
(Kuva 22)
Vaaka mahdollistaa ainesosien punnituksen.
Lue vaa´n käyttöohje tarkasti ennen
käyttöä.

Kuva 22

SEISONTAJARRU
(Kuvat 23 ja 24)
Vaunu voidaan tilauksen yhteydessä varustaa
seisontajarrulla. Se parantaa vaunun paikallaan
pysymistä, kun se on irrotettu traktorista.
Jarrun kytkeminen (kuva 23):
1. Paina painike (2) sisään.
2. Nosta kahva (1) täysin ylös ja vapauta painike (2).
Kuva 23

Jarrun irrottaminen (kuva 24):
1. Paina painike (2) sisään.
2. Laske kahva (1) alas ja vapauta painike (2).

Kuva 24
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NIVELAKSELI
(Kuva 25)
Nivelakseli (1) kytketään vaunun vaihteiston ja
traktorin voimanottoakselin väliin.
Lisäohjeita saat nivelakselin ohjekirjasta tai
vaunun myyjältä.
Nivelakselin ohjekirjasta löytyy ohjeet
akselin kytkemiseksi traktorin ja vaunun väliin.
Kuva 25

VETOAISAN SÄÄTÄMINEN
(Kuva 26)
Työn suorittaminen vaatii kaksi henkilöä.
1. Irrota vaunu täysin traktorista.
2. Estä vaunun liikkuminen kiilaamalla pyörät
ja kytkemällä seisontajarru päälle.
3. Työnnä vetoaisa taaksepäin kohti vaunua.
4. Irrota kiinnityspultit (1).
5. Aseta vetoaisa haluttuun kohtaan.
6. Asenna ja kiristä kiinnityspultit (1).
7. Voit nyt lopettaa aisan työntämisen.
Kuva 26

Mikäli toimenpiteen aikana, aisaa ei
työnnetä tarpeeksi kovin, voi se pudota pois paikaltaan.

Vaunun käynnistäminen

Hydrauliikkaventtiilien tankovivut

Tunne vaunun ohjaus- ja hallintalaitteet. Siten vältät vääristä toimenpiteistä aiheutuvat vahingot ja vaarat.
Tarkista ennen käynnistämistä, ettei
säiliössä ole ihmisiä, eläimiä, kiviä,
työvälineitä tms.
Varmista ennen käynnistämistä, että
kaikki hallintalaitteet ovat vapaaasennossa, että yletyt niihin ja että
voit liikutella niitä esteettä.
Kokeile vaunun kaikkia toimintoja pienillä nopeuksilla, ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista
Jos havaitset vaunun toiminnassa
jotakin poikkeavaa, pysäytä vaunu
välittömästi äläkä käynnistä sitä uudelleen, ennen kuin häiriön aiheuttaja
on todettu ja vika korjattu.

Kuva 27
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Vaunun hallintalaitteet, sähköohjaus
MALLI C16F01 (peruskoneet)

b

a

PAINIKKEET
1. Hätäseis painike
2. Annosteluportti avautuu
3. Annosteluportti sulkeutuu
4. Purkukuljetin nousee ylös
5. Purkukuljetin laskee alas
8. Vasen purkukuljetin päälle / pois päältä
9. Vasen purkukuljetin päälle / pois päältä
10. Ei käytössä
11. Ei käytössä
12. Ei käytössä
13. Ei käytössä
14. Paalikauha nousee ylös (jos toiminnassa)
15. Paalikauha laskee alas (jos toiminnassa)

MERKKIVALOT
a. Virta- / häiriövalo
b. Toimintavalo

Kuva 28
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1. Hätäseis painike
Tämän painikkeen painaminen pysäyttää vaunun
kaikki toiminnat. Käytä tätä painiketta hätätapauksessa.
Kuva 29

2. Annosteluportti, auki
Tämän painikkeen painaminen avaa annosteluportin. Ylempi painike ohjaa vasemman portin ja
alempi painike oikean portin.

3. Annosteluportti, kiinni
Tämän painikkeen painaminen sulkee annosteluportin. Ylempi painike ohjaa vasemman portin ja
alempi painike oikean portin.
Kuva 30

4. Purkukuljetin, ylös / ulos
Tämän painikkeen painaminen nostaa purkukuljettimen ylös tai työntää sen ulos. Ylempi painike ohjaa vasemman kuljettimen ja alempi painike oikean
kuljettimen.

5. Purkukuljetin, alas / sisään
Tämän painikkeen painaminen laskee purkukuljettimen tai vetää sen sisään. Ylempi painike ohjaa
vasemman kuljettimen ja alempi painike oikean
kuljettimen.
Kuva 31

8. Vasen purkukuljetin, pyöritys
Vasemmanpuoleinen purkukuljetin lähtee pyörimään, kun tämä painike painetaan alas.
Purkukuljetin pysähtyy, kun painiketta painetaan
uudelleen

Kuva 32

9. Oikea purkukuljetin, pyöritys
Oikeanpuoleinen purkukuljetin lähtee pyörimään,
kun tämä painike painetaan alas.
Purkukuljetin pysähtyy, kun painiketta painetaan
uudelleen

Kuva 33
15

14. Paalikauha, ylös
Tämän painikkeen painaminen nostaa paalikauhan
ylös.

15. Paalikauha, alas
Tämän painikkeen painaminen laskee paalikauhan
alas.
HUOM: Tätä toimintaa ohjataan yleensä vaunun
takapäässä olevilla painikkeilla.
Kuva 34

a. Virta- / häiriövalo
Tämä valo palaa kun kaukohallintalaite saa virtaa ja on valmis käytettäväksi ja vilkku jos järjestelmässä
on joku häiriö tai jos hätäseis painiketta on painettu.

b. Toimintavalo
Tämä valo palaa kun joku toimintapainike pidetään painettuna.
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MALLI C16F02 (koneet Vulcan puhaltimella)

a

b

PAINIKKEET
1. Hätäseis painike
2. Annosteluportti avautuu
3. Annosteluportti sulkeutuu
4. Purkukuljetin nousee ylös
5. Purkukuljetin laskee alas
6. Vulcan ohjausläppä nousee ylös
7. Vulkan ohjausläppä laskee alas
8. Vasen purkukuljetin päälle / pois päältä
9. Vulcan puhallin kytkeytyy päälle / pois päältä
10. Vulcan purkutorvi kääntyy myötäpäivään
11. Vulcan purkutorvi kääntyy vastapäivään
12. Ei käytössä
13. Ei käytössä
14. Paalikauha nousee ylös (jos toiminnassa)
15. Paalikauha laskee alas (jos toiminnassa)

MERKKIVALOT
a. Virta- / häiriövalo
b. Toimintavalo

Kuva 35
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1. Hätäseis painike
Tämän painikkeen painaminen pysäyttää vaunun
kaikki toiminnat. Käytä tätä painiketta hätätapauksessa.
Kuva 36

2. Annosteluportti, auki
Tämän painikkeen painaminen avaa annosteluportin. Ylempi painike ohjaa vasemman portin ja
alempi painike oikean portin.

3. Annosteluportti, kiinni
Tämän painikkeen painaminen sulkee annosteluportin. Ylempi painike ohjaa vasemman portin ja
alempi painike oikean portin.
Kuva 37

4. Purkukuljetin, ylös / ulos
Tämän painikkeen painaminen nostaa purkukuljettimen ylös tai työntää sen ulos.

5. Purkukuljetin, alas / sisään
Tämän painikkeen painaminen laskee purkukuljettimen tai vetää sen sisään.
Kuva 38

6. Vulkan ohjausläppä, ylös
Tämän painikkeen painaminen nostaa Vulcan puhaltimen ohjausläpän ylös.

7. Vulkan ohjausläppä, alas
Tämän painikkeen painaminen laskee Vulcan puhaltimen ohjausläpän alas.

Kuva 39

8. Vasen purkukuljetin, pyöritys
Vasemmanpuoleinen purkukuljetin lähtee pyörimään, kun tämä painike painetaan alas.
Purkukuljetin pysähtyy, kun painiketta painetaan
uudelleen

Kuva 40
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9. Vulcan, päälle kytkentä
Vulcan puhallin käynnistyy kun painetaan tätä painiketta.
Puhallin kytkeytyy pois päältä kun painiketta painetaan uudelleen.
Kuva 41

10. Purkutorven kääntö myötäpäivään
Tämän painikkeen painaminen kääntää Vulcan
purkutorven myötäpäivään.

11. Purkutorven kääntö vastapäivään
Tämän painikkeen painaminen kääntää Vulcan
purkutorven vastapäivään.

Kuva 42

14. Paalikauha, ylös
Tämän painikkeen painaminen nostaa paalikauhan
ylös.

15. Paalikauha, alas
Tämän painikkeen painaminen laskee paalikauhan
alas.
HUOM: Tätä toimintaa ohjataan yleensä vaunun
takapäässä olevilla painikkeilla.
Kuva 43

a. Virta- / häiriövalo
Tämä valo palaa kun kaukohallintalaite saa virtaa ja on valmis käytettäväksi ja vilkku jos järjestelmässä
on joku häiriö tai jos hätäseis painiketta on painettu.

b. Toimintavalo
Tämä valo palaa kun joku toimintapainike pidetään painettuna.
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MALLI C28F01 (koneet jyrsimellä)

b

a

1. Hätäseis painike
2. Annosteluportti avautuu
3. Annosteluportti sulkeutuu
4. Purkukuljetin nousee ylös
5. Purkukuljetin laskee alas
8. Vasen purkukuljetin päälle / pois päältä
9. Oikea purkukuljetin päälle / pois päältä
12. Ei käytössä
13. Ei käytössä
14. Jyrsin nousee ylös
15. Jyrsin laskee alas
16. Jyrsin pyörii vastapäivään
17. Jyrsin pyörii myötäpäivään
18. Kaavin nousee ylös
19. Kaavin laskee alas
20. Ei käytössä
21. Ei käytössä
22. Jyrsimen laskunopeus pienenee
23. Jyrsimen laskunopeus suurenee

MERKKIVALOT
a. Virta- / häiriövalo
b. Toimintavalo

Kuva 44
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1. Hätäseis painike
Tämän painikkeen painaminen pysäyttää vaunun
kaikki toiminnat. Käytä tätä painiketta hätätapauksessa.
Kuva 45

2. Annosteluportti, auki
Tämän painikkeen painaminen avaa annosteluportin. Ylempi painike ohjaa vasemman portin ja
alempi painike oikean portin.

3. Annosteluportti, kiinni
Tämän painikkeen painaminen sulkee annosteluportin. Ylempi painike ohjaa vasemman portin ja
alempi painike oikean portin.
Kuva 46

4. Purkukuljetin, ylös / ulos
Tämän painikkeen painaminen nostaa purkukuljettimen ylös tai työntää sen ulos.

5. Purkukuljetin, alas / sisään
Tämän painikkeen painaminen laskee purkukuljettimen tai vetää sen sisään.

Kuva 47

8. Vasen purkukuljetin, pyöritys
Vasemmanpuoleinen purkukuljetin lähtee pyörimään, kun tämä painike painetaan alas.
Purkukuljetin pysähtyy, kun painiketta painetaan
uudelleen.

Kuva 48

9. Oikea purkukuljetin, pyöritys
Oikeanpuoleinen purkukuljetin lähtee pyörimään,
kun tämä painike painetaan alas.
Purkukuljetin pysähtyy, kun painiketta painetaan
uudelleen.

Kuva 49
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14. Jyrsimen nosto
Jyrsin nousee ylös kun tämä painike painetaan
alas.

15. Jyrsimen lasku
Jyrsin laskee alas kun tämä painike painetaan
alas.
Kuva 50

16. Jyrsimen pyöritys vastapäivään
Jyrsin pyörii suuntaan (B) (vaunun kuormaus) kun
tämä painike painetaan alas.

17. Jyrsimen pyöritys myötäpäivään
Jyrsin pyörii suuntaan (A) (peruutus) kun tämä
painike painetaan alas.
Kuva 51

18. Kaapimen nosto
Kaavin nousee ylös kun painetaan tätä painiketta.

19. Kaapimen lasku
Kaavin laskee alas kun painetaan tätä painiketta.

Kuva 52

22. Jyrsimen laskunopeuden pienentäminen
Jyrsinvarren laskunopeus pienenee kun painetaan
tätä painiketta.

±

23. Jyrsimen laskunopeuden suurentaminen
Jyrsinvarren laskunopeus suurenee kun painetaan
tätä painiketta.
Kuva 53

a. Virta- / häiriövalo
Tämä valo palaa kun kaukohallintalaite saa virtaa ja on valmis käytettäväksi ja vilkku jos järjestelmässä
on joku häiriö tai jos hätäseis painiketta on painettu.

b. Toimintavalo
Tämä valo palaa kun joku toimintapainike pidetään painettuna.
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Ohjausyksikkö

1

4

1.
2.
3.
4.

Virta päällä valo, POWER (vihreä)
Toimintahäiriön valo, BLOCK (oranssi)
Hätä seis valo (EMERGENCY (punainen)
Virtakytkin

2
3

Kuva 54

Ohjausyksikkö sijaitsee säiliön oikeassa etukulmassa. Kaikki kauko-ohjauslaitteen antamat
käskyt kulkevat tämän yksikön kautta.

1. Suosittelemme että ohjausyksikön
syöttövirta kytketään pois päältä,
ennen kuin tehdään mitään toimenpiteitä vaunun hydraulisiin toimintoihin.
2. Hätä seis tilanteen kuittaaminen on
parasta suorittaa pysäyttämällä
moottori, vaikka virransyötön kytkeminen pois päältä ja uudelleen
päälle virtakytkimellä on myös
mahdollista.

1. Virta päällä valo
Tämä vihreä valo palaa kun virta on päällä ja
kaikki on kunnossa.
2. Toimintahäiriön valo
Tämä oranssi valo vilkkuu kun koneen hydraulisissa toiminnoissa on joku häiriö.
3. Hätä seis valo
Tämä punainen valo alkaa vilkkua, sen jälkeen
kun on painettu kauko-ohjauksen hätä seis painiketta. Tilanne kuitataan pysäyttämällä moottori
tai kytkemällä virransyöttö ohjausyksikköön pois
päältä virtakytkimellä (4)
4. Virtakytkin
Ohjausyksikön yläkulmassa olevalla virtakytkimellä voidaan virransyöttö ohjausyksikölle kytkeä päälle ja pois päältä. Virta on päällä kun
kytkin on yläasennossa ja pois päältä kun kytkin
on ala-asennossa.
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Rehuseoksen valmistaminen
Noudata seuraavia ohjeita parhaimman tuloksen
aikaansaamiseksi:

Sekoitusalue
Kyllä

Kyllä

ENSIKSI
1. Säädä vetopuomi siten, että vaunu on vaakasuorassa asennossa (kuva 55).
2. Kuormaa sivulta tai takaa tai paalikauhaa
käyttäen (kuva 56)

Ei

Ei

PITKÄ, KUIVA KORSIREHU JA PAALIT
1. Vie säiliöön ensin kuivat korsirehut ja anna
niiden silppuuntua jonkin aikaa. Kuiva korsirehu laajenee silputtaessa. Jos niitä tulee
seokseen runsaasti, voi kuohumista vähentää lisäämällä seokseen kosteaa ja/tai nestemäistä rehuainesta.
Jos seokseen ei tule lainkaan kuivaa
korsirehua, vie säiliön pohjalle, sen
keskiosaan, ensin jauhemaiset aineet. Näin estät raskaiden paalien
tunkeutumisen liian syvälle kierukoihin silppuamisen alkuvaiheessa.

Kuva 55

Paalitavara on kuormattava siten, että
paalien päädyt osoittavat säiliön sivuseinämiä kohti (kuva 55)
2. Kuormaa seuraavaksi säilörehu.
3. Lisää tämän jälkeen jauhemaiset aineet kuten jauhettu vilja, tiivisteet, jne.

Kuva 56

SILPUTTU SÄILÖREHU
1. Vie säiliöön ensin kuivat, jauhemaiset ja
mahdolliset nestemäiset aineet. Niiden
kuormaaminen voi tapahtua kätevästi myös
vaunun takaosaan asennetun suppilon
kautta.
2. Kuormaa tämän jälkeen silputtu säilörehu.

Älä koskaan jätä valmista rehuseosta
vaunuun seuraavaa ruokintaa varten.

Paalitavara on kuormattava siten, että
paalien päädyt osoittavat säiliön sivuseinämiä kohti (kuva 55)

LOPUKSI
Kun kaikki aineet on viety säiliöön, annetaan
sekoituksen jatkua vielä jonkin aikaa, kunnes
rehu on kauttaaltaan tasalaatuista.
Muista että seosrehuvaunu ei ole kuormien kuljetusvaunu vaan nimenomaan rehun valmistukseen ja jakeluun tarkoitettu laite. Siksi sitä ei
pidä lastata ääriään myöten täyteen vaan on
jätettävä varalaitaa noin 10 % säiliön tilavuudesta.
Säiliön ylitäyttö aiheuttaa tarpeetonta
tehonhukkaa ja vaikeutta silppuamista. Se myös pidentää sekoitusaikaa, antaa epätasaisen seoksen ja
pidentää rehun valmistusaikaa.
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Vaunun kuormaaminen
KUORMAAMINEN PAALIKAUHALLA
Hydraulisesti toimivalla kuormauskauhalla paalit
voidaan siirtää säiliöön vaunun takaosasta.
Kauhan nosto- ja laskuliikettä ohjataan vaunun
etuosassa sijaitsevasta ohjausventtiilistä tai jos
vaunu on varustettu sähköhydraulisella ohjauksella, ao. painikkeesta.
Kuormattava paali asetetaan kauhaan siten, että
paalin päädyt osoittavat sivuille päin (kuva 57).
Paalin ympärillä oleva muovi, ja mahdolliset sidontaverkot tai langat on poistettava ennen
kuormaamista.
Kuva 57

Nosta kuormauskauha AINA täysin
yläasentoon ennen kuin poistut koneen luota.
Näin estät ulkopuolisten pääsyn sekoituskierukoiden vaara-alueelle.
Kuormauskauha on nostettava täysin
yläasentoon AINA ennen traktorin
pysäyttämistä.
Näin varmistetaan, ettei kukaan ulkopuolinen pääse sekoituskierukoiden
vaara-alueelle
seuraavan
käynnistyksen yhteydessä.

KUORMAAMINEN YLÄKAUTTA
Vaunua voidaan kuormata yläkautta joko käsin
tai esimerkiksi traktorin etukuormaimen avulla.
Käsin kuormattaessa tulee noudattaa suurta
varovaisuutta putoamisvaaran vuoksi.
Älä koskaan kuormaa tasolta joka on
ylempänä kuin vaunun säiliön sivulaidat.
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KUORMAAMINEN JYRSIMELLÄ
Peruuta vaunu kuormattavan aineen eteen, jyrsin ylösnostettuna.
Laske kaavin alas, kunnes se juuri koskettaa
lattiaa. Peruuta sen jälkeen hyvin hitaasti, kunnes vaunu on tarpeeksi lähellä kuormattavaa
ainetta. Varmista että jyrsin on yhdensuuntainen
jyrsittävän aineen kanssa.
Pyöritä jyrsintä nuolen (A, kuva 59) osoittamaan
suuntaan, ja laske jyrsin alas. Siirrä jyrsinvarren
käyttövipu keskiasentoon, kun jyrsin on tunkeutunut säteensä verran aineeseen.

Kuva 58

Pysäytä jyrsimen pyöriminen, ja odota kunnas
se on täysin pysähtynyt.
Käynnistä jyrsin uudelleen, nyt nuolen (B, kuva
60) osoittamaan suuntaan.
Aseta jyrsinvarren käyttövipu laskuasentoon.
Pyöritä sekoituskierukoita traktorin voimanoton
avulla.

Kuva 59

Jyrsinvarren laskunopeutta (kuva 61) tarvitsee
muuttaa ainoastaan siinä tapauksessa että jyrsin
pysähtyy toistuvasti.
Tarkista työn aikana että jyrsimen paine ei
nouse yli 130 bar.

Kuva 60

Jyrsimen irrottama aine, siirtyy automaattisesti
vaunuun.
Jyrsinvarren laskunopeus on tehtaalla säädetty, ja se toimii jyrsimen
moottorin paineen avulla. Älä muuta
laskunopeutta, paitsi pakottavissa
tilanteissa.

Kuva 61
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Rehun jakelu

Säiliön pesu

Rehun jakelu (ruokinta) tehdään ajamalla vaunu
ensin ruokintakäytävälle ruokintakourun suuntaiseksi ja sellaiselle etäisyydelle kourusta, että
rehu purkaantuu säiliöstä oikeaan kohtaan
eläinten eteen.

Jos vaunu on käyttämättömänä yli
vuorokauden, pese ja huuhtele säiliö
huolellisesti.

Ennen säiliön pesua:
1. Pysäköi vaunu tasaiselle, kovalle alustalle
josta pesun yhteydessä syntynyt liete on
helppo poistaa.
2. Pysäytä moottori, poista virta-avain ja avaa
päävirtakytkin.
3. Pukeudu kunnollisiin suojavaatteisiin, suojalaseihin ja käsineisiin sekä turvajalkineisiin.
4. Peitä kaikki terävät osat, joiden päällä on
pakko kävellä, esimerkiksi lankuilla.
5. Liiku ja toimi varovasti, terät ovat erittäin
teräviä.

Avaa annosteluportin aukko sopivaksi (sekoituskierukoiden käydessä) joko traktorin tai vaunun
hydrauliikan ohjausventtiilillä.
Jos vaunussa on purkukuljetin, käynnistä se ja
aloita eteneminen ruokintakourun suunnassa.
Jos vaunussa on purkuluukut molemmilla puolilla, tapahtuu niiden toimintojen ohjaus erillisistä
venttiileistä.
Annostelun määrää voi säädellä muuttamalla
portin aukkoa ja vaunun ajonopeutta. Vaakapäätteen (lisävaruste) avulla voit varmistaa oikeat annosmäärät eri eläinryhmille.

Irrota säiliön takaseinä 2 (kuva 62) tai laske
paalikauha alas ja poista pohjatulpat 1.
Pese säiliö ja käytä harjaa apuna jos liete ei
muuten irtoa. Huuhtele lopuksi huolellisesti
puhtaalla vedellä.
Kun säiliö on kuivunut, asenna pohjatulpat ja
säiliön takaseinä.

Älä valmista rehuseosta etukäteen
esimerkiksi illalla aamuruokintaa varten tai päinvastoin.

Takaseinän poistamiseen tarvitaan
kaksi henkilöä sen painon vuoksi.

Jos vaunu on käyttämättömänä yli
vuorokauden, pese ja huuhtele säiliö
huolellisesti (poista ensin säiliön
pohjatulppa).

Punnitus
Varmista että vaunu seisoo tasaisella
alustalla niin, että säiliö on vaakatasossa sekä pituus- että sivusuunnassa.
Kuva 62

Vaaka on vaunun lisävaruste, mutta varsinkin
rehuseoksen oikean koostumuksen kannalta
olisi kuitenkin tärkeää, että vaunu aina varustettaisiin vaa´alla.
Vaa´alla varustetun vaunun säiliö on kiinnitetty
kolmella anturilla vaunun runkoon. Vaaka suorittaa antureista saatavien signaalien perusteella
punnituksen. Näyttöpääte (kuva 22) näyttää
punnituksen tuloksen.
Lue vaa´an käyttöohje huolella ennen kuin aloitat punnituksen.
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SÄÄDÖT JA ASETUKSET
Älä suorita mitään säätöjä tai asetuksia vaunun käydessä.

Käyttöketjujen kireys
SEKOITUSKIERUKOIDEN KETJUT
Jos kierukoiden käyttöketjuilta kuuluu naksutusta, pyöritettäessä kierukoita peruutusvaihteella, on se merkkinä siitä, että ketjut ovat
löystyneet.
Suorita ketjujen kiristys seuraavasti (kuva 63):
1. Pysäytä traktorin moottori ja irrota nivelakseli
2. Avaa ketjusuojus
Vasen ketju (2)
3. Löysää vaihteiston kannattimen mutterit (3)
4. Kiristä säätöpultteja (4) kunnes ketju on
riittävän kireällä.
5. Kiristä kannattimen mutterit (3)
Oikea ketju (1)
6. Kierrä säätömutteria (5) kunnes ketju on
riittävän kireällä.
Kuva 63

PURKUKULJETTIMEN KETJU
Suorita ketjun kiristys seuraavasti (kuva 64):
1. Siirrä laakereiden kiinnityslaippoja (2) säätöruuvien (1) avulla kunnes ketjun kireys on
riittävä.

Kierukoiden synkronointi
Kierukoiden synkronointi (ajoitus) on tarkistettava ja tarvittaessa säädettävä AINA, kun niiden
asema toisiinsa nähden on muuttunut.
Tällainen muutos voi tapahtua esim. silloin, kun
käyttöketju on huollon yhteydessä irrotettu ketjupyöriltä.
On hyvin tärkeää, että kierukoiden synkronointi
on kohdallaan.
Väärin ajoitetut kierukat aiheuttavat sekoitustehon alentumisen ja lisäävät käyttötehon tarvetta voimakkaasti.
Ota huomioon että kierukoiden kierteet ovat erilaiset alueella (A) ja alueella (B). (Kuva 65)

Kuva 64

Kuva 65
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Tutustu vaunun turvaohjeisiin ja varoituksiin ennen kuin ryhdyt suorittamaan kierukoiden säätöä.

Muista, että käsitteet oikea ja vasen
pätevät vaunua takaa katsottaessa.

Synkronointi tehdään seuraavasti:
1. Käännä kierukat toisiinsa nähden siten, että
niiden linjat C – D ovat kuvan 67 osoittamassa pystysuorassa asennossa.
2. Kierrä sen jälkeen oikeanpuoleista kierukkaa
180° vastapäivään, kunnes sen C – D linja
on kuvan 68 osoittamassa asennossa, eli
alaspäin.

Kuva 66

3. Varmista että kierukoiden kierteet asettuvat
toinen toisiinsa nähden kuvan 69 osoittamalla tavalla,

Kuva 67

Kuva 68

Kuva 69
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8 tuntia
50 tuntia
200 tuntia
400 tuntia
1500 tuntia
2000 tuntia

HUOLTO

Huoltokohteet (ilman jyrsintä)

Kuva 70
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8 tuntia
50 tuntia
200 tuntia
400 tuntia
1500 tuntia
2000 tuntia

Huoltokohteet (jyrsimellä)

Kuva 71
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Määräaikaishuollot
Pysäytä traktorin moottori ja irrota
nivelakseli AINA ennen, kuin ryhdyt
suorittamaan mitä tahansa huolto- tai
säätötoimenpidettä.
Varaa huoltotöiden suorituspaikaksi hyvät tilat ja
käytä työssä vain sopivia ja hyväkuntoisia työvälineitä ja asusteita.
Asenna ja lukitse huolella kaikki irrotetut suojat
huoltotöiden päätyttyä.
Tarkista, että kaikki ohje- ja varoitustarrat ovat
ehjät, puhtaat ja kunnolla kiinni. Kiinnitä tarvittaessa uudet tarrat alkuperäisiin kohtiin. Tarrojen
oikea sijoitus ilmenee tämän ohjekirjan osasta
”Tarrat”.

UUDEN VAUNUN ENSIHUOLTO
Normaalien huoltotoimenpiteiden lisäksi, tulee
uudelle vaunulle suorittaa seuraavat toimenpiteet, kun se on ollut käytössä ensimmäiset 50
käyttötuntia.
1. Vaihda hydrauliikan suodatinpanos
2. Vaihda vaihteiston ja välityspyörästöjen öljyt.
Yllä mainitut työt suoritetaan, kuten tässä ohjekirjassa on selostettu, sanottujen huoltotoimenpiteiden kohdalla.

NORMAALIT HUOLTOTOIMENPITEET
Seuraavassa mainitut huoltovälit
normaaleihin käyttöolosuhteisiin.

perustuvat

Jos vaunua käytetään epäedullisissa
olosuhteissa, lyhennä huoltovälejä.

8 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
1. Tarkista hydrauliikkaöljyn taso
Suorita tarkistus öljyn ollessa jäähtyneenä.
Öljypinnan tulee ulottua mittalasin asteikon
keskiosaan (vaunu vaakasuorassa). Lisää
tarvittaessa oikeanlaatuista hydrauliikkaöljyä.
Mikäli toistuvaa vajausta esiintyy, tarkista
järjestelmän putket, liitokset ja tiivisteet.
Kuva 72
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50 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
2. Rasvavoitelut
Rasvanippojen sijainti ilmenee kuvasta 45.
Puhdista voideltava kohde ennen voitelua.
Näin estät lian kulkeutumisen laakereihin ja
niveliin. Jos nippa on kadonnut tai vaurioitunut, asenna uusi nippa välittömästi.
Purista rasvaa nippaan kunnes sitä pursuaa
ulos tiivisteen tai akselin välistä. Pyyhi heti
pois ylipursunut rasva, siihen tarttuu helposti
likaa.
Käytä vain hyvälaatuista litiumpohjaista voitelurasvaa.

200 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
3. Tarkista rengaspaineet
Tarkista että rengaspaineet vastaavat ”Teknisissä tiedoissa” annettuja arvoja. Lisää ilmaa tarpeen mukaan. Tarkista myös, ettei
renkaissa ole mekaanisia vaurioita.
Kuva 73

Jos vaunulla ajetaan pitkiä matkoja,
tarkista renkaiden kunto useammin.

4. Leikkuuterät
Tarkista säännöllisesti kierukoissa olevien
terien ja säiliön pohjaosaan kiinnitettyjen
vastaterien kunto ja välys (sijainti toisiinsa
nähden).
Terien tarkastus- ja säätötoimenpiteet joudutaan tekemään koneen säiliössä.
Ennen säiliöön menoa on tehtävä seuraavat
toimenpiteet:
A. Vältä onnettomuudet:
1. Pysäytä traktorin moottori ja poista virtaavain.
2. Kytke voimanotto pois päältä.
3. Irrota nivelakseli traktorin päästä.
B. Suojaudu teriltä
1. Käytä paksuja nahkakäsineitä
2. Pukeudu paksusta materiaalista valmistettuun suojapukuun.
3. Käytä työskentelyalustana riittävän paksua ja tukevaa puulevyä (esim. vaneria).
4. Liiku varoen säiliössä. Terät ovat hyvin
teräviä.
5. Käytä tukevia tikkaita säiliöön mennessäsi ja sieltä poistuessasi.
Kuva 74
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C. Suorita seuraavat toimenpiteet varovaisuutta noudattaen:
1. Pyöritä kierukoita vähän kerrallaan, jotta
pääset tarkistamaan kaikki terät.
2. Jos havaitset terässä kulumista, voit teroittaa sen sopivaa viilaa käyttäen tai irrottamalla terät ja teroittamalla vesi-hiomakivellä.
3. Jos terässä on suurehkoja lohkeamia tai
sitä on teroitettu jo useamman kerran, on
se syytä vaihtaa uuteen.
D. Säädä terien välykset kuvan 74 osoittamalla tavalla.
On ehdottoman tärkeää, että terät ja
vastaterät ovat aina terävässä kunnossa ja oikein toisiinsa nähden säädetyt. Näin saadaan paras leikkuu- ja
sekoitustulos alhaisimmalla tehontarpeella.

5. Säädä ketjut
Tarkista käyttöketjujen kireys.
Tarkemmat ohjeet on annettu kohdassa
”Käyttöketjujen kireys”.
Tarkista samalla ketjujen voitelun toiminta,
jos ne vaikuttavat kuivilta. Katso tarkemmat
ohjeet 400 käyttötunnin huollon kohdalla.

Kuva 75
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400 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
6. Pyöränmuttereiden kireys
Kiristä pyöränmutterit ”Tekniset
osassa mainittuun kireyteen.

tiedot”

7. Hydrauliikkasuodattimen vaihto
Vaihda hydrauliikkajärjestelmän öljy kun se
on jäähtynyt.
1. Aseta sopiva astia suodatinpanoksen
alle ja poista panos (4, kuva 76).
2. Voitele uuden suodattimen tiiviste puhtaalla öljyllä ja varmista että tiiviste on
paikallaan.
3. Asenna uusi suodatin käsin, älä kiristä liikaa.
4. Käynnistä vaunu ja anna käydä muutama minuutti. Tarkista tänä aikana että
suodatin ei vuoda.
5. Pysäytä vaunu ja tarkista hydrauliikkajärjestelmän öljytaso. Lisää oikeanlaatuista öljyä, kunnes öljytaso on ”MAX”
merkin kohdalla.

Kuva 76

Pidä huolta ympäristöstä, hävitä vanhat suodattimet lain ja asetusten
määräämällä tavalla.

8. Suunnanvaihtajan öljytaso
1. Poista tasotulppa (3, kuva 77). Öljyn pinnan tulee ulottua tarkastusaukon tasolle.
2. Lisää tarvittaessa oikeanlaatuista öljyä
täyttöaukon (1, kuva 77) kautta.
3. Kiristä tulpat ja varmista että ne ovat tiiviit.

Kuva 77

9. Alennusvaihteiston öljytaso
1. Poista tasotulppa (1, kuva 78). Öljyn pinnan tulee ulottua tarkastusaukon tasolle.
2. Lisää tarvittaessa oikeanlaatuista öljyä
täyttöaukon (2, kuva 78) kautta.
3. Kiristä tulpat ja varmista että ne ovat tiiviit

Jos suunnanvaihtajassa tai alennusvaihteistossa havaitaan vuotoja, korjaa vuodot välittömästi.

Kuva 78
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10. Käyttöketjujen öljytaso
1. Tarkista ketjuvälityksen öljyt (kuva 79).
2. Tarkista että öljyn pinta on sellaisella korkeudella että ketjuvälitys saa tarvittavan
öljyvoitelun. Lisää öljyä tarvittaessa.

50 mm

Kuva 79

1500 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN

11. Vaihda hydrauliikkaöljy
1. Poista huohotin (1, kuva 80) ja aseta sopiva astia hydrauliikkaöljyn säiliön alle.
2. Avaa tyhjennystulppa (2, kuva 80) ja
anna öljyn valua astiaan.
3. Kun kaikki öljy on valunut ulos, asenna
tyhjennystulppa (2).
4. Täytä öljysäiliö oikeanlaatuisella öljyllä
”MAX” tasoon asti ja asenna huohotin (1)
Pidä huolta ympäristöstä, hävitä käytetty öljy lain ja asetusten määräämällä tavalla.
Kuva 80

12. Vaihda alennusvaihteiston öljy
1. Aseta sopiva astia vaihteiston alle ja
poista täyttö- ja tasotulpat (2 ja 3, kuva
81).
2. Poista tyhjennystulppa (1, kuva 81) ja
anna öljyn valua astiaan.
3. Kun kaikki öljy on valunut ulos, huuhtele
vaihteisto ja asenna tyhjennystulppa.
4. Kaada vaihteistoon oikeanlaatuista öljyä
täyttötulpan kautta, kunnes öljytaso on
tasotulpan aukon kohdalla.
5. Kiristä kaikki tulpat ja varmista että ne
ovat tiiviit.

Pidä huolta ympäristöstä, hävitä käytetty öljy lain ja asetusten määräämällä tavalla.
Kuva 81
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2000 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
13. Vaihda suunnanvaihtajan öljyt
1. Aseta sopiva astia vaihteiston alle ja
poista täyttö- ja tasotulpat (1 ja 3, kuva
82).
2. Poista tyhjennystulppa (2, kuva 82) ja
anna öljyn valua astiaan.
3. Kun kaikki öljy on valunut ulos, huuhtele
vaihteisto ja asenna tyhjennystulppa.
4. Kaada vaihteistoon oikeanlaatuista öljyä
täyttötulpan kautta, kunnes öljytaso on
tasotulpan aukon kohdalla.
5. Kiristä kaikki tulpat ja varmista että ne
ovat tiiviit.
Kuva 82

Pidä huolta ympäristöstä, hävitä käytetty öljy lain ja asetusten määräämällä tavalla.

VOITELUAINESUOSITUKSET
Käytä mahdollisuuksien mukaan alla olevassa taulukossa mainittuja voiteluaineita.
KÄYTTÖKOHDE
Hydrauliikkajärjestelmä
Suunnanvaihtaja
Alennusvaihteisto
Voitelurasva
Ketjuöljy

LUOKITUS
ISO VG 32, hydrauliikkaöljy
ISO VG 150-220 vaihteistoöljy
ISO VG 150-220 vaihteistoöljy
Litiumpohjainen rasva
SAE 10W-40 maatalousöljy

ESIMERKKI
SHELL TELLUS OILT 32
SHELL TIVELA OIL WB
SHELL TIVELA OIL WB
SHELL RETINAX EP 2
SHELL HARVELLA TX

KÄYTTÖSEISOKKI
VARASTOINTI

KÄYTTÖÖNOTTO

Jos vaunu on käyttämättömänä pidemmän aikaa, varastoi se kuivaan tilaan ja suorita seuraavat toimenpiteet:

Kun vaunu on ollut varastoituna, suorita seuraavat toimenpiteet ennen sen käyttöönottoa:
1.

1. Pese ja puhdista vaunu huolellisesti. Jos
vaunussa on maalivaurioita, tee tarvittaessa
paikkamaalaus. Vaihda tai korjaa kaikki vaurioituneet osat.
2. Voitele ketjut, paina uutta rasvaa kaikkiin
nippoihin ja vaihda öljyt.
3. Tarkista rengaspaineet.
4. Vältä vaunun varastoimista renkaiden varassa. Aseta se mieluummin tukevien pukkien varaan.

2.
3.
4.
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Tarkista hydrauliikkaöljyn määrä, lisää
tarvittaessa.
Tarkista rengaspaineet.
Tarkista hallintalaitteiden ja vaunun muut
toiminnot.
Tarkista ketjujen voitelu.

OHJE- JA VAROITUSTARRAT
VAUNU ILMAN JYRSINTÄ

Kuva 83
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Kuvassa 57 mainitut numerot esittävät seuraavien tarrojen sijainnit:
NUMERO
1.

TARRA

KUVAUS
• Tarkista öljytasot
• Pidä terät terävinä
• Kytke 12V akkuun
• Älä ylikuormita vaunua

2.

•

VAARA: Älä työnnä käsiä tai jalkoja
ketjupyörien väliin.

3.

•

Voitelunippa

4.

A.
B.
C.
D.

Purkuportin nosto
Purkukuljettimen käynnistys
Purkukuljettimen nosto / lasku
Vetoaisan nosto / lasku

5.

•

VAARA: Puristumisvaara, älä mene
kierukoiden läheisyyteen

6.

•

Tarkista öljytaso
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NUMERO
7.

TARRA

8.

KUVAUS
• Maantieajo ei ole sallittua.
• Sivullisia ei saa olla vaunun työskentelyalueella käytön aikana.
• Pysäytä moottori ja irrota nivelakseli ennen
ryhtymistä huoltotöihin.
• Käytä aina vaunua traktorista käsin.
• Älä kurkota säiliöön käytön aikana.
• Suositeltu rengaspaine.

9.

•
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HUOMAUTUS: Voitele käyttöketjut viikoittain.
Käytä voiteluun ISO 150/320 mukaista öljyä.

VAUNU JYRSIMELLÄ

Kuva 84
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Kuvassa 58 mainitut numerot esittävät seuraavien tarrojen sijainnit:
NUMERO
1.

TARRA

KUVAUS
• Tarkista öljytasot
• Pidä terät terävinä
• Kytke 12V akkuun
• Älä ylikuormita vaunua

2.

•

VAARA: Älä työnnä käsiä tai jalkoja
ketjupyörien väliin.

3.

•

Voitelunippa

4.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Purkuportin nosto
Purkukuljettimen käynnistys
Purkukuljettimen nosto / lasku
Jyrsimen nosto / lasku
Vetoaisan nosto / lasku
Kaapimen nosto / lasku

5.

•

VAARA: Puristumisvaara, älä mene
kierukoiden läheisyyteen

6.

•

Tarkista öljytaso

7.

•

Jyrsimen pyöritys
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NUMERO
8.

TARRA

KUVAUS
• Jyrsimen varren laskunopeuden säätö

9.

•

Sivullisia ei saa olla vaunun työskentelyalueella käytön aikana.

10.

•

Teräviä, pyöriviä osia, älä poista suojuksia.

11.

•

Suositeltu rengaspaine

12.

•
•

Maantieajo ei ole sallittua.
Sivullisia ei saa olla vaunun työskentelyalueella käytön aikana.
Pysäytä moottori ja irrota nivelakseli ennen
ryhtymistä huoltotöihin.
Käytä aina vaunua traktorista käsin.
Älä kurkota säiliöön käytön aikana.
varo yläpuolisia sähköjohtoja ja muita
rakenteita.

•

13.

•
•
•

14.

•
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HUOMAUTUS: Voitele käyttöketjut viikoittain.
Käytä voiteluun ISO 150/320 mukaista öljyä.

VIANETSINTÄ
Käytä aina asianmukaisia, kunnollisia
työvälineitä.
HÄIRIÖ
Jyrsin, kaavin ei toimi

AIHEUTTAJA
Öljynpuute
Ylipaineventtiilin säätö
Putki poikki
Hydraulimoottori viallinen
Hallintaventtiilit vialliset

Kierukat eivät pyöri

Säiliössä kovia esineitä esim. kiviä Käytä kierukoita muutaman sekunnin
tms.
ajan vastasuuntaan.

Purkukuljetin ei toimi

Aisan tukijalka ei pysy
asennossaan

TOIMENPIDE
Lisää öljyä.
Säädä tarpeen mukaan.
Korjaa tarpeen mukaan.
Korjaa / vaihda hydraulimoottori.
Korjaa / vaihda tarpeen mukaan.

Tylsät leikkuuterät

Teroita tai vaihda terät ja säädä
vastaterät, katso sivu 24.

Nivelakselin murtopultti katkennut

Vaihda katkennut pultti uuteen.

Käyttöketju katkennut

Korjaa ketju liitoslenkillä tai uusi ketju.
Selvitä molemmissa yllämainituissa
tapauksissa häiriön aiheuttaja, joka voi
olla:
• Tylsät terät.
• Väärä terävälys.
• Vieraita aineita säiliössä.

Viallinen nivelakseli

Tarkista ja vaihda ehjään määräysten
mukaiseen akseliin.

Ylipaineventtiilin säätö
Putki poikki
Suodatin tukkeentunut
Hydraulipumppu viallinen
Hydraulimoottori viallinen
Öljynpuute
Kuljettimen välissä ahtautunutta
rehua
Sylinterin tiiviste rikki
Hallintaventtiili viallinen
Putki poikki

Säädä tarpeen mukaan.
Korjaa tarpeen mukaan.
Vaihda suodatin ja öljyt
Korjaa / vaihda tarpeen mukaan
Korjaa / vaihda tarpeen mukaan
Lisää öljyä
Puhdista

Vaaka ei toimi

Vaihda tiivisteet.
Korjaa / vaihda tarpeen mukaan.
Korjaa / vaihda tarpeen mukaan.
Katso SekoTronic ohjekirjaa
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