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JOHDANTO
Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on perehdyttää Sinut traktorivetoiseen SEKO VMB, VMF
ja VMS seosrehuvaunun turvaohjeisiin sekä sen
käyttöön ja huoltoon liittyviin seikkoihin.

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

Varaa riittävästi aikaa tutustuaksesi kirjassa annettuihin ohjeisiin ennen kuin ryhdyt käyttämään
konetta. Tällä tavalla varmistat turvallisen, oikean ja tehokkaan työskentelyn.

Älä muuta konekilven tietoja.

Säilytä kirja kuivassa ja turvallisessa paikassa,
josta se on helppo ottaa esille tarvittaessa.

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

Kun uusi kone on ollut käytössä muutaman tunnin, tarkista kaikkien ruuvien ja muttereiden kireydet sekä koneen säädöt. Tarkista myös hydrauliikkaletkujen ja liittimien tiiviys.

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.

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

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

Ohjekirjan käyttö
Käsitteet OIKEA ja VASEN ETEENPÄIN ja
TAAKSEPÄIN sekä YLÖS ja ALAS pätevät katsottaessa koneen takapäästä kohti vetoaisaa.

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

Kuva 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oikea
Vasen
Eteenpäin
Taaksepäin
Ylöspäin
Alaspäin
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VMF - Portti/portit sivulla, edessä ja/tai takana

Koneen tunnistaminen
Konekilpi
Koneen sarjanumero löytyy konekilvestä, joka
sijaitsee oikealla puolella vaunun vetoaisassa.

Kuva 5

VMF - Purkukuljetin edessä
Kuva 2

Kirjoita koneen malli- ja sarjanumerot, tämän
kirjan etukannen sisäpuolelle, tarkoitukseen varattuun tilaan.
Vertaa konekilvessä olevia tietoja tässä kirjassa
oleviin teknisiin tietoihin.

Eri versioiden tunnistaminen
VMB - Purkukuljetin takana

Kuva 6

VMF - Purkuportti/portit sivulla, edessä ja/tai
takana

Kuva 3

VMF - Purkukuljetin edessä

Kuva 7

Kuva 4
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KONEEN OSAT
Versio VMB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Säiliö
Vastelevy
Purkukuljetin
Voiteluöljysäiliö
Kaide
Vetosilmukka
Tukijalka
8. Hydrauliikkaöljysäiliö

9. Voimanottoakselin suojus
10. Käyttövipujen kannatin
11. Vastelevy
12. Tikkaat
13. Leikkuuterä
14. Sekoitusruuvi
15. Runko
16. Vaaka-anturi
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17. Kulma-/planeettavaihde
18. Vaihteisto
19. Hydrauliikkapumppu (lisäv.)
20. Huoltotaso
21. Nivelakseli
22. Akselisto

Versio VMF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Säiliö
Vastelevy
Purkukuljetin
Voiteluöljysäiliö
Kaide
Vetosilmukka
Tukijalka
8. Hydrauliikkaöljysäiliö (lisäv.)

9. Voimanottoakselin suojus
10. Käyttövipujen kannatin
11. Vastelevy
12. Tikkaat
13. Leikkuuterä
14. Sekoitusruuvi
15. Runko
16. Vaaka-anturi
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17. Kulma-/planeettavaihde
18. Vaihteisto
19. Hydrauliikkapumppu (lisäv.)
20. Huoltotaso
21. Nivelakseli
22. Akselisto

Versio VMS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Säiliö
Vastelevy
Purkuportti
Voiteluöljysäiliö
Kaide
Vetosilmukka
Tukijalka
8. Hydrauliikkaöljysäiliö (lisäv.)

9. Voimanottoakselin suojus
10. Käyttövipujen kannatin
11. Vastelevy
12. Tikkaat
13. Leikkuuterä
14. Sekoitusruuvi
15. Runko
16. Vaaka-anturi
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17. Kulma-/planeettavaihde
18. Vaihteisto
19. Hydrauliikkapumppu (lisäv.)
20. Huoltotaso
21. Nivelakseli
22. Akselisto

Versio VMF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Säiliö
Vastelevy
Purkuportti
Voiteluöljysäiliö
Kaide
Vetosilmukka
Tukijalka
8. Hydrauliikkaöljysäiliö (lisäv.)
9. Voimanottoakselin suojus

10. Käyttövipujen kannatin
11. Vastelevy
12. Tikkaat
13. Leikkuuterä
14. Sekoitusruuvi
15. Runko
16. Vaaka-anturi
17. Kulma-/planeettavaihde
18. Vaihteisto
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19. Hydrauliikkapumppu (lisäv.)
20. Huoltotaso
21. Nivelakseli
22. Akselisto
23. Purkukuljetin
24. Nivelakseli
25. Akselisto
26. Voiteluöljysäiliö

Versio VMS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Säiliö
Vastelevy
Purkukuljetin
Voiteluöljysäiliö
Kaide
Vetosilmukka
Tukijalka
8. Hydrauliikkaöljysäiliö (lisäv.)
9. Voimanottoakselin suojus

10. Käyttövipujen kannatin
11. Vastaterä
12. Tikkaat
13. Leikkuuterä
14. Sekoitusruuvi
15. Runko
16. Vaaka-anturi
17. Kulma-/planeettavaihde
18. Vaihteisto
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19. Hydrauliikkapumppu (lisäv.)
20. Huoltotaso
21. Nivelakseli
22. Akselisto
23. Nivelakseli
24. Akselisto
25. Voiteluöljysäiliö

TEKNISET TIEDOT
Toiminta ja käyttö

Hydrauliikkajärjestelmä

Traktorikäyttöiset VMB, VMF ja VMS seosrehuvaunut on suunniteltu ja rakennettu eläimille tarkoitettujen rehuainesten silppuamiseen ja sekoittamiseen.
Koneen säiliössä on pystyasentoon laakeroitu
sekoitus- ja silppuamiskierukka. Kierukka on
varustettu suojalaitteella ylikuormituksen varalta.
Säiliön täyttö tapahtuu koneen sivulta tai takaa
ja rehuseoksen purku joko toiselta sivulta tai
kummaltakin puolelta, riippuen koneen mallista.

Järjestelmän paine

150 bar

Sähköjärjestelmä
Jännite

12 V

VMS/300

VMS/240

VMS/200

VMS/160

VMS/140

VMS/120

VMF/300

VMF/240

50 l

VMF/200

VMB/150
VMF/150
VMS/150

50 l

VMF/160

VMB/130
VMF/130
VMS/130

50 l

VMF/140

VMB/110
VMF/110
VMS/110

50 l

VMF/120

VMB/90
VMF/90
VMS/90

MALLIT

TÄYTÖSMÄÄRÄT
Hydrauliikka
Vaihteisto
C3A
Vaihteisto
DP 732 B
Kierukan vaihteisto
PG 1602 VM
16.1 13/4” Z20
Kierukan vaihteisto
PG 1602 VM
16.3 13/4” Z20
Kierukan vaihteisto
PGA 2502 VM
16.0 13/4” Z20
Kierukan vaihteisto
PGA 1603 VM
17.9 13/4” Z20

50 l

9,5 l
7,5 l

7,5 l

7,5 l

9,2 l

9,2 l

9,2 l

50 l
9,5 l

9,5 l

7,5 l

7,5 l

9,2 l

9,2 l

18,2 l

10,6 l

10,6 l

RENKAAT
215/75 R17.5
Rengaspaine
Pyöränmuttereiden
kiristys

4
8 bar

4
8 bar

4
8 bar

4
8 bar

4

330 Nm 330 Nm 330 Nm 330 Nm

8

4

8

8 bar

8 bar

330 Nm

330 Nm

KIERUKAT
Määrä
Terien määrä

1

1

1

1

8

8

9

10

540
r/min

540
r/min

540
r/min

540
r/min

2
6
+
6

7
+
7

8
+
8

2
8
+
8

10
+
10

-

6
+
6

7
+
7

8
+
8

8
+
8

PAINO (kg)
Omapaino (tyhjänä)

SUORITUSKYKY
Voimanoton pyörimisnopeus

9

540 r/min

540 r/min

10
+
10

-

Mitat
Malli VMB

Malli
VMB 90
VMB 110
VMB 130
VMB 150

Mitat (mm)
A
5380
5440
5440
5550

B
3725
3725
3725
3725

C
1655
1715
1715
1765

D
452
452
452
452

E
735
735
735
735

F
2572
2682
2942
3112

G
2769
2932
3081
3270

H
2380
2452
2452
2539

I
2260
2260
2260
2260

L
792
792
792
792

M
1845
1945
1945
2025

H
2380
2452
2452
2539

I
2260
2260
2260
2260

L
792
792
792
792

M
1845
1945
1945
2025

Malli VMF

Malli
VMF 90
VMF 110
VMF 130
VMF 150

Mitat (mm)
A
5020
5100
5175
5320

B
3725
3725
3725
3725

C
1295
1375
1450
1535

D
452
452
452
452

E
661
661
661
661
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F
2572
2682
2942
3112

G
2769
2932
3081
3270

Malli VMS

Malli
VMS 90
VMS 110
VMS 130
VMS 150

Mitat (mm)
A
5015
5095
5170
5320

B
3725
3725
3725
3785

C
1290
1370
1445
1535

D
452
452
452
452

E
792
792
792
792

F
2572
2682
2942
3112

G
2769
2932
3081
3270

H
2510
2592
2592
2684

I
2260
2260
2260
2260

L
792
792
792
792

M
1845
1945
1945
2025

H
2220
2220
2220
2515
2585

I
2005
2005
2005
2260
2245

L
775
775
775
795
795

M
1605
1605
1605
1845
1945

Malli VMF

Malli
VMF 120
VMF 140
VMF 160
VMF 200
VMF 240
VMF 300

Mitat (mm)
A
6705
6705
6705
7320
7565

B
4505
4505
4505
4330
4420

C
1000
1000

D
452
452
452
452
452

E
835
835
835
860
860
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F
2345
2545
2745
2810
3010

G
4405
4520
4630
5180
5480

Malli VMS

Malli
VMS 120
VMS 140
VMS 160
VMS 200
VMS 240
VMS 300

Mitat (mm)
A
6705
6705
6705
7320
7565

B
4505
4505
4505
4330
4420

C
1000
1000

D
452
452
452
452
452

E
835
835
835
860
860
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F
2345
2545
2745
2810
3010

G
4405
4520
4630
5180
5480

H
2220
2220
2220
2515
2585

I
2005
2005
2005
2260
2245

L
835
835
835
860
860

M
1605
1605
1605
1845
1945

TURVALLISUUSOHJEET
Yleisiä varoituksia
Aja hitaasti ja noudata varovaisuutta,
kun ajat epätasaisessa maastossa.
Vähennä nopeutta mutkissa ja kaltevalla pinnalla ajettaessa.

Lue kaikki ohjekirjan tässä osassa
mainitut turvallisuusohjeet ja noudata
niitä tarkasti.
Pidä kaikki koneeseen kiinnitetyt varoitustarrat puhtaina ja hyvässä kunnossa. Vaihda vaurioituneet ja kuluneet tarrat uusiin välittömästi.

Konetta ei saa käyttää muihin töihin,
kuin mihin se on suunniteltu. Varmista ennen koneen käynnistämistä,
että sen säiliössä ei ole ihmisiä, eläimiä, työvälineitä tms.

Älä käynnistä konetta äläkä ryhdy
työskentelemään sillä, ennen kuin
olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki
käyttö- ja turvallisuusohjeet.

Konetta ei saa käyttää henkilöiden,
eläimien tai esineiden kuljetukseen.

Älä kytke sekoitusruuvin nopeampaa
vaihdetta päälle, ennen kuin voimanotto on täysin pysähtynyt.

Älä koskaan jätä konetta ilman vartiointia, kun traktorin moottori on
käynnissä.

Kytke voimanotto pois päältä ja pysäytä traktorin moottori, ennen kuin
teet mitään huolto- tai korjaustoimenpiteitä.

Kaikkia turvaohjeita ja muita turvallisuuteen liittyviä määräyksiä tulee
aina noudattaa.

Hydrauliikkaventtiilit on säädetty tehtaalla, eivätkä ne vaadi mitään ylläpitoa. Älä riko sinettejä, se voi olla vaarallista ja johtaa takuun menetykseen.

Varoituksia joihin liittyy varoitustarroja
Varovainen käyttö on turvallisuuden
kannalta ensiarvoisen tärkeää. Lue
käyttöohje kokonaisuudessaan, ennen kuin käytät tai huollat konetta
(kuva 8).

Koneesta poistetut, käytetyt öljyt ja
muut nesteet tulee ottaa talteen ja
toimittaa ongelmajätelaitokselle.
Käytetyt suodattimet tulee toimittaa
ongelmajätelaitokselle.
Noudata tällä merkillä varustettuja
kohtia erityisen tarkasti. Annetut
ohjeet ovat oman turvallisuutesi
kannalta erittäin tärkeitä.
Konetta saa käyttää ja huoltaa ainoastaan 18 vuotta täyttänyt henkilö,
joka on perehtynyt sen ominaisuuksiin ja turvalliseen käyttöön. Konetta
saa käyttää ainoastaan traktorin kuljettajan istuimella istuen.

Kuva 8

13

Lapsia, tai henkilöitä jotka eivät ymmärrä tai jotka eivät ole perehtyneet
koneen toimintaan, ei saa päästää
alueelle, jossa sitä käytetään (kuva 9)
Varmista, että näkyvyys kuljettajan
paikalta on esteetön kaikissa tilanteissa.

Kuva 11

Pysäytä traktorin moottori ja irrota
nivelakseli ennen, kuin tarkistat,
huollat tai korjaat konetta (kuva 12).

Kuva 9

Koneen päälle ei saa nousta tai istua
sen ollessa liikkeellä (kuva 10)

Kuva 12

Tason, jolta säiliö täytetään, on sijaittava VÄHINTÄÄN 110 cm säiliön reunaa alempana (kuva 13). ÄLÄ MILLOINKAAN nouse koneen äärellä tätä
korkeammalle tasolle sen ollessa
käynnissä!

Kuva 10

Älä avaa suojuksia koneen käydessä
Varmista, että suojukset ovat aina
kunnossa (kuva 11).
Lue käyttöohjekirja tarkasti ennen,
kuin käytät koneen hallintalaitteita tai
teet huolto- tai korjaustoimenpiteitä
(kuva 11)

Kuva 13

14

Älä korjaa hydrauliikkaletkuja ja -putkia tai kiristä liitoksia, niiden ollessa
paineen alaisia (kuva 14).

Ennen kuin aloitat työskentelyn, suorita seuraavat toimenpiteet:
• Lue käyttöohjekirja kunnolla ja tutustu
kaikkien hallintalaitteiden toimintaan.
• Tarkista kone ja sen ympäristö ja varmista, että ei ole esteitä koneen turvalliselle käytölle.
• Varmista, että koneen työskentelyalueella ei ole siihen kuulumattomia henkilöitä tai kotieläimiä.
• Varmista, että sekoituskierukassa ei
esineitä jotka voivat estää sen käytön.
• Varmista, että kaikki hallintalaitteet
ovat vapaa-asennossa tai pois päältä.
• Varmista, että kaikki turvalaitteet ja
suojukset ovat kunnossa ja oikein paikoillaan.
• Varmista, että nivelakseli on kunnolla
kiinni, että suojukset ovat paikoillaan
ja hyvässä kunnossa ja että akselin
putkisuojuksien pyöriminen on estetty.

Kuva 14

Ole varovainen kun nouset huoltotasolle tai poistut sieltä. Taso, portaat
tai maa voi olla liukas.

Vältä teristä johtuvat onnettomuudet:
• Pukeudu paksuihin käsineisiin.
• Pukeudu kunnollisiin suojajalkineisiin.
• Liiku varoen terien läheisyydessä, ne
ovat erittäin terävät.

Kuva 15
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VAROITUS- JA OPASTUSTARRAT
Varoitustarrojen sijainti (VMB)

16

Varoitustarrojen sijainti (VMF)

17

Varoitustarrojen sijainti (VMS)

18

Varoitustarrojen sijainti (VMF)

19

Varoitustarrojen sijainti (VMS)

20

Opastustarrojen sijainti (VMB)

21

Opastustarrojen sijainti (VMF)

22

Opastustarrojen sijainti (VMS)

23

Opastustarrojen sijainti (VMF)

24

Opastustarrojen sijainti (VMS)

25

Tarrojen merkitys

Lue käyttöohjekirja kunnolla, ennen kuin käynnistät koneen

Vaara:
Älä istu tai seiso koneen päällä,
vaikka moottori olisikin pysäytettynä.

Pysäytä traktorin moottori, poista
virta-avain ja irrota nivelakseli,
ennen kuin huollat tai korjaat vaunua.

Vaara:
Älä kuljeta ihmisiä, eläimiä tai esineitä koneella.

Vaara:
Liikkuvia osia. Älä poista suojuksia, ennen kuin moottori on pysäytetty ja nivelakseli irrotettu.

Suositeltu rengaspaine

Poista järjestelmän paine, ennen
kuin huollat tai korjaat hydraulisia
tai pneumaattisia laitteita.

Voitelukohde

Vaara:
Älä mene liian lähelle liikkuvia osia
ja varmista, että kukaan muu ei
pääse liian lähelle käytössä olevaa
konetta.

Tarkista öljytaso

Vaara:
Hydraulinen tukijalka. Pidä jalat ja
muut kehon osat tarpeeksi kaukana.
•
•
•
•

Vaara:
Pyöriviä ruuveja. Pysäytä moottori,
poista virta-avain, irrota nivelakseli
ja lue ohjekirjaa, ennen kuin avaat
suojuksia.

Vaara:
Varmista, että koneen päällä tai
sen ympärillä ei ole öljyä tai muita
liukkaita aineita.

26

Tarkista kaikki öljytasot säännöllisesti
Pidä terät terävinä
Kytke 12 V akkuun
Älä ylikuormita vaunua

KIINNITYS TRAKTORIIN

27

SÄÄDÖT ENNEN KÄYTTÖÄ
• Tarkista, että kaikki suojukset ovat kunnolla
paikoillaan.
• Tarkista kulmavaihteiden öljytasot. Huomioi
että pienimmissä malleissa on yksi kulma/planeettavaihde (viite A, kuva 17) ja suuremmissa
malleissa
kaksi
kulma/planeettavaihdetta (viitteet A ja B, kuva 17).
• Tarkista, että renkaiden ilmanpaine on 8 bar.
• Varmista, että vaunu on kunnolla voideltu.
Voitelukohteet on merkitty tarroilla.
• Tarkista vetolenkin korkeus maasta vaunun
seisoessa tasaisella alustalla. Vaunu toimii
parhaiten sen ollessa täysin vaakatasossa.
Vetolenkin korkeus maasta on säädettävissä,
katso kuva 17.
Seuraavat toimenpiteet edellyttävät,
että työn suorittaa kaksi henkilöä.
1. Kytke vaunu irti traktorista.
2. Kytke seisontajarru (jos on) päälle ja estä
vaunun liikkuminen asettamalla kiilat pyörien
etu- ja takapuolelle.
3. Työnnä vetolaite taaksepäin vaunua kohden.
4. Irrota kiinnityspultit (1, kuva 16).
5. Aseta vetolenkki halutulle korkeudella ja
asenna kiinnityspultit paikoilleen.
6. Päästä irti vetolaitteesta.
Muista työntää vetolaitetta taaksepäin
koko ajan, muussa tapauksessa vetolaite voi pudota pois paikaltaan.

Kuva 16

Kuva 17
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Kun vetolaitteen korkeus on oikein säädetty,
kytke vaunu traktoriin. Pysäytä traktorin moottori
ja poista virta-avain.
• Kytke nivelakseli kiinni traktoriin. Noudata
tarkasti nivelakselin mukana seuraavia käyttöohjeita
• Nosta tukijalka ylös (kuva 18).
• Säädä käyttövipujen kannatin tarpeen mukaan (kuva 18) seuraavalla tavalla:
1. Irrota kiinnitysruuvit (2)
2. Kallista kannatin niin, että käyttövipujen
korkeus sopii kuljettajan tarpeisiin.
3. Kiristä kiinnitysruuvit kun säätö on suoritettu.
• Säädä käyttövipujen (5) pituudet seuraavalla
tavalla:
1. Varmista, että virta-avain ei ole virtalukossa.
2. Istu kuljettajan istuimella.
3. Anna toisen henkilön löysätä yhden käyttövivun pituussäädön kiinnitysruuvi (4) ja
siirrä käyttövipu haluttuun kohtaan.
4. Kiristä kiinnitysruuvi.
5. Toista menettely muiden käyttövipujen
osalta.

Kuva 18
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KONEEN KÄYTTÖ
Tärkeää huomioitavaa
•
•
•

•

Konetta ei saa käyttää alle 18-vuotias henkilö.
Koneen 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 koneen äärellä kaikki kohdat läpi
yksitellen.

•
•
•

Suorita aina koneen yleistarkastus ennen
kuin ryhdyt sitä käyttämään.
Tarkista ennen koneen 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.

Hallintalaitteet

Kuva 19

Lue kaikki hallintalaitteita koskevat tiedot, ennen
kuin käynnistät uuden koneen ensimmäisen
kerran ja noudata tarkasti kaikkia annettuja ohjeita.

2. Takapään purkuportin käyttövipu (vain
VMF 120, 140, 160, 200, 300 ja VMS-mallit)
Katso myös kuva 20.
Purkuportin avaaminen: Vedä vivusta ja päästä
irti kun portti on halutussa asennossa.

1. Vaaka (vain VMF 120,140, 160, 200, 300 ja
VMS-mallit)
Noudata tarkasti vaa’an mukana seuraavia
käyttöohjeita.

Purkuportin sulkeminen: Työnnä vivusta ja
päästä irti kun portti on halutussa asennossa.
Käyttövivussa on automaattinen keskitys, eli
vipu siirtyy automaattisesti keskiasentoon kun
siitä päästetään irti.
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Kuva 20

Vastelevyjen sulkeminen: Työnnä vivusta ja
päästä irti kun vastelevyt ovat halutussa asennossa.

3. Vastelevyjen hallintavipu
Katso myös kuva 21
Vastelevyjen avaaminen: Vedä vivusta ja päästä
irti kun vastaterät ovat halutussa asennossa.

Käyttövivussa on automaattinen keskitys, eli
vipu siirtyy automaattisesti keskiasentoon kun
siitä päästetään irti.

Kuva 21
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4. Purkuportin käyttövipu
Katso myös kuva 22
Purkuportin avaaminen: Vedä vivusta ja päästä
irti kun portti on halutussa asennossa.
Purkuportin sulkeminen: Työnnä vivusta ja
päästä irti kun portti on halutussa asennossa.
Käyttövivussa on automaattinen keskitys, eli
vipu siirtyy automaattisesti keskiasentoon kun
siitä.

Kuva 22

5. Purkukuljettimen käyttövipu
Katso myös kuva 23.
Purku oikealle puolelle: Vedä vivusta ja pidä se
ulosvedettynä. Päästä irti vivusta kun haluat
pysäyttää kuljettimen.
Purku vasemmalle puolelle: Työnnä vivusta ja
pidä se sisään työnnettynä. Päästä irti vivusta
kun haluat pysäyttää kuljettimen.
Käyttövivussa on automaattinen keskitys, eli
vipu siirtyy automaattisesti keskiasentoon kun
siitä päästetään irti.
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Kuva 23

8. Sekoitusruuvin nopeuden valintavipu
Sekoitusruuvin pyörimisnopeutta voidaan muuttaa tämän vivun avulla.
• Kytke voimanotto pois päältä, pysäytä traktorin moottori ja poista virta-avain.
• Odota kunnes kaikki liikkeet ovat varmasti
pysähtyneet.
• Siirrä vipu suuremman nopeuden kohtaan
(nopeus 2, merkitty tarralla).
• Käynnistä traktori ja kytke voimanotto päälle.

6. Lisälaitteiden käyttövipu
Tämän vivun avulla voidaan ohjata mahdollisia
lisälaitteita.

7. Vetoaisan tukijalan kampi
Tämän kammen avulla voidaan nostaa ja laskea
traktorista irrotetun vaunun vetopuomi.
Vetopuomin nosto: Käännä kampea myötäpäivään.

TÄRKEÄÄ: Sekoitusruuvin suurempaa nopeutta ei saa käyttää rehuainesten sekoitukseen. Nopeus on tarkoitettu ainoastaan valmiin
rehun irrottamiseksi sekoitusruuvista vaunun
purkamisen aikana.
Muista kytkeä pienempi nopeus päälle heti sen
jälkeen kun rehun jakelu on suoritettu.

Vetopuomin lasku: Käännä kampea vastapäivään.

9. Nivelakselin kiinnitys
Traktorin voimanoton ja vaunun välinen nivelakseli kiinnitetään tähän akseliin. Noudata nivelakselin mukana seuraavia käyttöohjeita.
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Koneen käynnistäminen

Rehuseoksen valmistaminen
Noudata seuraavia ohjeita parhaimman tuloksen
aikaansaamiseksi:
1. Varmista, että kone seisoo vaakatasossa
koko silppuamis- ja sekoitustapahtuman aikana. (kuva 25).
2. Kuormaa ainesosat seuraavassa järjestyksessä.
a. 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. Anna koneen käydä
noin 10–15 minuuttia.
b. Kuormaa tämän jälkeen jauhemaiset ainesosat, kuten tiivisteet, vitamiinit ja jauhot.
c. Lisää lopuksi vähitellen säilörehu, kuten
ruoho ja maissi.

Irrota kaikki mahdollisesti maantieajon aikana käytössä olleet turvalaitteet ja liikennevarusteet.

Tunne koneen kakki 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 (kuva 24).

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.

Kokeile koneen kaikkia toimintoja pienillä nopeuksilla, ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista
Jos havaitset koneen toiminnassa
jotakin poikkeavaa, pysäytä kone välittömästi äläkä käynnistä sitä uudelleen, ennen kuin häiriön aiheuttaja on
todettu ja vika korjattu.

Paalitavara on kuormattava siten, että
paalien päädyt osoittavat säiliön etuja takalaitoja kohti (kuva 25)

KYLLÄ

EI

Kuva 24

Kuva 25
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Kun kaikki aineet on viety säiliöön, annetaan
sekoituksen jatkua vielä jonkin aikaa, kunnes
rehu on kauttaaltaan tasalaatuista.

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

Koneen säiliötä ei pidä lastata ääriään myöten
täyteen vaan on jätettävä varalaitaa noin 10 %
säiliön tilavuudesta.

Avaa annosteluportin aukko sopivaksi (sekoituskierukoiden käydessä) joko traktorin tai koneen
hydrauliikan ohjausventtiilillä.

Säiliön ylitäyttö aiheuttaa tarpeetonta
tehonhukkaa ja vaikeutta silppuamista. Se myös pidentää sekoitusaikaa, antaa epätasaisen seoksen ja
pidentää rehun valmistusaikaa.

Jos vaunussa on purkukuljetin, käynnistä se ja
aloita eteneminen ruokintakourun suunnassa.

Älä koskaan jätä valmista rehuseosta
vaunuun seuraavaa ruokintaa varten.

Jos vaunussa on purkuluukut molemmilla puolilla, tapahtuu niiden toimintojen ohjaus erillisistä
venttiileistä.

Jos kone jää seisomaan pidemmäksi
aikaa, poista säiliön pohjatulpat ja
pese säiliö vedellä.

Annostelun määrää voi säädellä muuttamalla
portin aukkoa ja koneen ajonopeutta. Vaakapäätteen avulla voit varmistaa oikeat annosmäärät eri eläinryhmille.

Koneen kuormaaminen käsin
Kuormaaminen voi tapahtua säiliön kummaltakin
sivulta tai takaa. Muista, että säiliön täyttö on
suoritettava tasolta joka on alempana kuin 110
cm sen reunan alapuolella. Katso turvallisuusohjeet.

Älä valmista rehuseosta etukäteen
esimerkiksi illalla aamuruokintaa varten tai päinvastoin.
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.
Vaa´alla varustetun koneen säiliö on kiinnitetty
kolmella anturilla koneen runkoon. Vaaka suorittaa antureista saatavien signaalien perusteella
punnituksen. Näyttöpääte näyttää punnituksen
tuloksen.
Lue vaa´an käyttöohje huolella ennen kuin aloitat punnituksen.
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SÄÄDÖT JA HUOLTO
Säädöt

Määräaikaishuollot

Älä suorita mitään säätötoimenpiteitä, ennen kuin voimanotto on kytketty pois päältä, traktorin moottori
pysäytetty ja virta-avain poistettu.

Pysäytä traktorin moottori, irrota nivelakseli ja poista virta-avain AINA
ennen, kuin ryhdyt suorittamaan mitä
tahansa huolto- tai säätötoimenpidettä.

Hydrauliikkaventtiilit on säädetty tehtaalla, eivätkä ne vaadi mitään ylläpitoa. Älä riko sinettejä, se voi olla vaarallista ja johtaa takuun menetykseen.

Aseta kaikki hallintalaitteet vapaa- tai
pois päältä asentoon.
Pukeudu kunnollisiin työvaatteisiin,
kuten turvajalkineisiin, käsineisiin ja
suojalaseihin.
Ole varovainen kun työskentelet terien läheisyydessä, ne ovat erittäin
terävät.
Käytä aina tarkoitukseen sopivia, hyväkuntoisia ja oikean kokoisia työkaluja.
Muista kiinnittää kaikki mahdollisesti
irrotetut suojat oikeille paikoilleen,
ennen kuin käynnistät koneen.
Varmista, että kaikki tarrat ovat hyvässä kunnossa. Vaihda rikkinäiset
tai kuluneet tarrat uusiin.
Noudata koneen ja nivelakselin ohjekirjoissa annettuja ohjeita ja säilytä
kirjat niin, että ne eivät vaurioidu tai
joudu hukkaan.

Normaalit huoltotoimenpiteet
Seuraavassa mainitut huoltovälit
normaaleihin käyttöolosuhteisiin.

perustuvat

Jos konetta käytetään epäedullisissa
olosuhteissa, lyhennä huoltovälejä.
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8 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
1. Koneen voitelu
Voitele kaikki voitelunipan kuvalla merkityt kohteet (kuva 27).

2. Leikkuuterien tarkistus ja vaihto
Terien tarkastus- ja säätötoimenpiteet joudutaan
tekemään koneen säiliössä. Ennen säiliöön menoa on tehtävä seuraavat toimenpiteet:
Vältä onnettomuudet:
Kytke voimanotto pois päältä, pysäytä traktorin moottori, poista virtaavain ja irrota nivelakseli.
Aseta kaikki hallintalaitteet vapaa tai
pois päältä asentoon.
Pukeudu turvajalkineisiin ja paksuihin käsineisiin.
Liiku varoen, terät ovat erittäin teräviä.
Käytä vain hyvälaatuisia ja oikean
kokoisia työkaluja.
Muista kiinnittää kaikki irrotetut suojukset, ennen kuin käynnistät koneen.
Vaihda terät seuraavalla tavalla (kuva 26):
• Irrota ruuvit (3) ja mutterit (4).
• Irrota ruuvit (5) ja mutterit (6)
• Varmista että terän alusta (2) on puhdas
• Aseta uusi terä (1) alustaan.
• Kiinnitä pultit ja uudet mutterit päinvastaisessa
järjestyksessä. Kiristä kunnolla.
Vaihda kaikki itselukittuvat mutterit
uusiin.
Suosittelemme, että terien vaihto annetaan merkkihuollon suoritettavaksi.

Kuva 27

Kuva 26
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3. Hydrauliikkaöljyn tason tarkistus
Katso kuva 28
Suorita tarkistus öljyn ollessa jäähtyneenä. Öljypinnan tulee ulottua mittalasin asteikon MAX
merkkiin asti (kone vaakasuorassa). Lisää tarvittaessa oikeanlaatuista hydrauliikkaöljyä. Mikäli toistuvaa vajausta esiintyy, tarkista järjestelmän putket, liitokset ja tiivisteet.

Kuva 28

200 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
1. Rengaspaineiden tarkistus
Katso kuva 29
Tarkista, että rengaspaineet ovat pyörien vieressä olevien tarrojen mukaiset. Lisää tai vähennä painetta tarpeen mukaan.
Tarkista samalla renkaiden kunto ja korjaa tai
vaihda vaurioituneet tai kuluneet renkaat uusiin.
Tarkista rengaspaineet ja renkaiden
kunto useammin jos ajat paljon tiellä.
Kuva 29

400 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
1. Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus
Tarkista pyörien kiinnitysmuttereiden kireys.

2. Hydrauliikkasuodattimen vaihto
Katso kuva 30
Vaihda hydrauliikkajärjestelmän öljy, kun se on
jäähtynyt.
1. Aseta sopiva astia suodatinpanoksen (4) alle
ja poista panos.
2. Voitele uuden suodattimen tiiviste puhtaalla
öljyllä ja varmista, että tiiviste on paikallaan.
3. Asenna uusi suodatin käsin, älä kiristä liikaa.
4. Käynnistä kone ja anna käydä muutama
minuutti. Tarkista tänä aikana, että suodatin
ei vuoda.
5. Pysäytä kone ja tarkista hydrauliikka-järjestelmän öljytaso. Lisää oikeanlaatuista öljyä,
kunnes öljytaso on ”MAX” merkin kohdalla
(3).

Kuva 30

Pidä huolta ympäristöstä, hävitä vanhat suodattimet lain ja asetusten
määräämällä tavalla.
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3. Vaihteiston öljytason tarkistus
Katso kuva 31.
1. Poista tasotulppa (2). Öljyn pinnan tulee
ulottua tarkastusaukon tasolle.
2. Lisää tarvittaessa oikeanlaatuista öljyä täyttöaukon (1) kautta.
3. Kiristä tulpat ja varmista että ne ovat tiiviit.

4. Kulma-/planeettavaihteen öljytason
tarkistus
1. Tarkista, että öljytaso säiliössä (1) on MAX
merkin kohdalla.
2. Lisää tarvittaessa oikeanlaatuista öljyä säiliöön.
TÄRKEÄÄ: Suurimmissa malleissa on kaksi
kulma-/planeettavaihdetta,
muista
tarkistaa
kummankin kulma-/planeettavaihteen öljytaso.
Jos
vaihteistossa
tai
kulma/planeettavaihteessa havaitaan vuotoja, korjaa vuodot välittömästi.

Kuva 31

Kuva 32
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1500 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN

1. Hydrauliikkaöljyn vaihto
Katso kuva 33
1. Poista huohotin (1) ja aseta sopiva astia
hydrauliikkaöljyn säiliön alle.
2. Avaa tyhjennystulppa (2) 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 33

2000 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
2. Kulma-/planeettavaihteen öljyn vaihto
Katso kuva 34.
1. Aseta sopiva astia kulma-/planeettavaihteen
alle ja poista tyhjennystulppa (1).
2. Poista öljysäiliön (3) täyttökorkki (2) ja anna
öljyn valua astiaan.
3. Kun kaikki öljy on valunut ulos, asenna tyhjennystulppa.
4. Kaada kulma-/planettavaihteen öljysäiliöön
oikeanlaatuista öljyä, kunnes öljytaso on
MAX merkin kohdalla.
5. Käytä konetta 2 tuntia ja tarkista öljytaso
uudelleen. Lisää öljyä tarpeen mukaan.

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

Kuva 34
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3. Vaihteiston öljyn vaihto
Katso kuva 35.
1. Aseta sopiva astia vaihteiston alle ja poista
tyhjennystulppa (3) ja täyttötulppa (1) ja
anna öljyn valua astiaan.
2. Kun kaikki öljy on valunut ulos, asenna tyhjennystulppa (3).
3. Irrota tasotulppa (2) ja kaada vaihteistoon
oikeanlaatuista öljyä täyttötulpan kautta,
kunnes öljytaso on tasotulpan aukon kohdalla.
4. Kiristä kaikki tulpat ja varmista että ne ovat
tiiviit.
Pidä huolta ympäristöstä, hävitä käytetty öljy lain ja asetusten määräämällä
tavalla.

Kuva 35
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VOITELUAINESUOSITUKSET
Käytä mahdollisuuksien mukaan alla olevassa taulukossa mainittuja voiteluaineita.
KÄYTTÖKOHDE
Hydrauliikkajärjestelmä
Vaihteisto
Kulma-/planeettavaihde
Voitelurasva

LUOKITUS
ISO VG 32, hydrauliikkaöljy
ISO VG 150-220 vaihteistoöljy
ISO VG 150-220 vaihteistoöljy
Litiumpohjainen rasva

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

KÄYTTÖSEISOKKI
Varastointi

Käyttöönotto

Jos kone 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 kone huolellisesti. Jos koneessa on maalivaurioita, tee tarvittaessa
paikkamaalaus. Vaihda tai korjaa kaikki vaurioituneet osat.
2. Paina uutta rasvaa kaikkiin nippoihin ja
vaihda hydrauliikkaöljy.
3. Nosta vaunu ylös pukeille niin, että renkaat
ovat irti alustasta.
4. Suojaa hydrauliikkasylintereiden paljaat
männänvarret hyvälaatuisella rasvalla.

2.
3.

Tarkista hydrauliikkaöljyn määrä, lisää tarvittaessa.
Tarkista rengaspaineet ja laske vaunu maahan.
Tarkista hallintalaitteiden ja koneen muut
toiminnot.

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

VAUNUN KULJETTAMINEN
Katso kuva 36. Vaunun kuljetus tapahtuu tavallisesti kuorma-autolla.
Vaunun tulee seisoa pyörillään ja vetopuomin
alle tulee asettaa puinen tuki (1). Vaunun liikkuminen estetään asettamalla kiilat (2) pyörien etuja takapuolelle. Vaunu sidotaan kiinni lavaan
liinoilla (3) kuvan osoittamalla tavalla.
Älä käytä vaunun tukijalkaa (4) kuljetuksen aikana.
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VIANETSINTÄ
Käytä aina asianmukaisia, kunnollisia
työvälineitä.
HÄIRIÖ

AIHEUTTAJA

TOIMENPIDE

Nivelakselin murtopultti katkennut

Vaihda katkennut pultti uuteen.

Viallinen nivelakseli

Tarkista ja vaihda ehjään määräysten
mukaiseen akseliin.

Sekoituskierukka ei pyöri

Purkukuljetin ei toimi

Ylipaineventtiilin säätö
Putki poikki
Suodatin tukkeentunut
Hydrauliikkapumppu viallinen
Hydraulimoottori viallinen
Öljynpuute
Kuljettimen välissä ahtautunutta
rehua

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

Aisan tukijalka ei pysy
asennossaan

Sylinterin tiiviste rikki
Hallintaventtiili viallinen
Putki poikki

Vaihda tiivisteet.
Korjaa / vaihda tarpeen mukaan.
Korjaa / vaihda tarpeen mukaan.

Vaaka ei toimi

Katso SekoTronic ohjekirjaa
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