MAXI-HAMSTERI
HARJAKONE
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET
VARAOSALUETTELO
VALMISTAJA:
Oy LAI-MU Ab
Niittajantie 9
26820 RAUMA
FINLAND
Tel: +358 (0)2 8387 2400
Fax: +358 (0)2 8387 2444

www.laimu.fi

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Oy LAI-MU Ab
Niittaajantie 9
26820 RAUMA
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vakuuttaa että:
MAXI-HAMSTERI
(koneen malli)

Valm. no.

valm. pvm

täyttää konedirektiivin (direktiivi 98/37/EY) ja siihen liittyvien muutosten sekä ne
voimaansaattavien kansallisten säädösten määräykset.
Ja vakuuttaa lisäksi, että
• seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu
SFS-EN ISO 12100-1
SFS-EN ISO 12100-2

•

SFS-EN 414

seuraavia kansallisia standardeja ja spesifikaatioita (tai niiden osia/kohtia) on
sovellettu

(Paikka)

(Aika)

(Allekirjoitus)

(Nimen selvennys)

(Asema yrityksessä)

JOHDANTO
Onnittelemme uuden MAXI HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Oy LAI-MU
Ab:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista
ja siinä käytetään tunnettujen valmistajien toimittamia komponentteja. Suunnittelun ja tuotannon
kaikissa vaiheissa on noudatettu tiukkoja laatuvaatimuksia ja laadunvalvonnan kriteerejä.
Tämä ohjekirja sisältää harjakoneen käyttöön ja huoltoon tarvittavat ohjeet. Seuraamalla tarkasti
tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita, varmistat harjakoneen häiriöttömän ja pitkäaikaisen käyttöiän.
Varmista että jokainen kuljettaja lukee tämän ohjekirjan huolella ennen harjakoneen käyttöä. Varmista myös että jokainen joka huoltaa tämän harjakoneen, lukee tämän ohjekirjan, ennen huoltotöiden aloittamista. Kaikissa tilanteissa on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuusseikkoihin.
Tämä ohjekirja on osa harjakonetta. Jos harjakone myydään tai luovutetaan toiselle, täytyy ohjekirja seurata harjakoneen mukana.
Jos tämä ohjekirja tulee lukukelvottomaksi tai häviää, hanki välittömästi uusi kirja harjakoneen
myyjältä tai valmistajalta.
Jatkuvasta tuotekehittelystä johtuen pidätämme oikeudet rakenteellisiin ja teknisiin muutoksiin, siitä
etukäteen ilmoittamatta. Tästä syystä on mahdollista että jotkut tässä ohjekirjassa annetut tiedot
ovat saattaneet muuttua kirjan painamisen jälkeen.
Oy LAI-MU Ab omaa tiedot kunkin harjakoneen viimeisimmistä rakenteista ja toiminnoista.
Ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan, jos tarvitset lisätietoja harjakoneen käytöstä tai huollosta.
Tässä ohjekirjassa esitetyt seikat perustuvat toukokuussa 2010 saatavissa oleviin tietoihin.
Emme vastaa kirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista.

TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ
Tämä turvallisuus symboli löytyy tästä kirjasta aina tärkeän turvallisuuteen liittyvän tiedon
kohdalla. Lue tällaiset kohdat erityisen tarkasti ja noudata kaikkia annettuja turvallisuuteen
liittyviä ohjeita.
Harjakoneen käytössä ja huollossa on tässä ohjekirjassa mainittujen seikkojen lisäksi noudatettava
kaikkia maassa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä.
Ohjekirjassa mainittuja huolto- ja säätöohjeita tulee noudattaa. Se takaa harjakoneen häiriöttömän
ja turvallisen käytön.
Jos harjakoneeseen tulee joku vika, ota yhteyttä myyjän huoltoon. Lopeta työskentely välittömästi,
jos on olemassa pienintäkään loukkaantumisvaaraa.
Älä koskaan mene pyörivien koneen osien läheisyyteen.
Älä ylitä hydrauliikan valmistajan suosittelemaa käyttölämpötila-aluetta (-40 - +100 °C) eikä suurinta sallittua käyttöpainetta max. 200 bar).
Älä koskaan vedä hydrauliikkaletkuista äläkä maalaa niitä.
Älä kiristä hydrauliikan liittimiä liikaa, ne saattavat vaurioitua, josta on seurauksena vuotoja.
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YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue ja noudata tarkasti seuraavassa
esitetyt turvallisuuteen liittyvät ohjeet.

3. Varmista, että peruskoneen kantavuus ja
sallitut akselipainot riittävät kuormatun
harjakoneen kantamiseen.
4. Varusta peruskone takapainolla jos kuormatun harjakoneen nostaminen ylös voi
johtaa taka-akselin liialliseen keventymiseen.
5. Varmista, että harjakone varmasti pysyy
kiinni peruskoneessa.
6. Varmista, että hydrauliikkaletkut kytketään oikein ja että ne varmasti pysyvät
kiinni.
7. Varmista, että hydrauliikkaletkut kulkevat
vapaasti ilman jyrkkiä mutkia ja että letkut
eivät voi jäädä koneosien väliin missään
tilanteessa.
8. Muista kytkeä turvaketjun sakkeli harjakoneen takaseinässä olevaan kiinnitykseen
ja toinen pää ketjusta kytketään pikakiinnikkeen vastaavaan kiinnitykseen. Tällä
estetään harjakoneen yli "kippaaminen"
peruskoneen päälle/katolle.

Ennen käyttöä
1. Opi tuntemaan harjakone ja ole tietoinen
sen rajoituksista. Lue käyttöohjekirja ennen kuin aloitat työskentelyn.
2. Noudata kaikkia harjakoneessa olevia
varoitus- ja opastustarroja.
3. Älä käytä harjakonetta alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen
alaisena. Myös väsymys voi johtaa vaaratilanteisiin.
4. Tutki ympäristö ennen harjakoneen käyttöä.
5. Älä käytä säkkimäisiä, kuluneita tai liian
väljiä vaatteita, ne voivat tarttua liikkuviin
ja pyöriviin koneosiin ja aiheuttaa onnettomuuksia. Käytä tarpeen mukaan oikeita
suojavaatteita, eli kypärää, turvajalkineita,
suojalaseja, kuulosuojaimia, työkäsineitä
jne.
6. Tarkista mekaanisten osien kuluneisuus
ja oikea säätö, Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat heti uusiin. Tarkista pulttien
ja muttereiden kireys määräajoin.
7. Pidä harjakone puhtaana. Kertynyt lika
voi estää harjakoneen toimintoja tai aiheuttaa tulipaloja.
8. Käytä ainoastaan Oy LAI-MU Ab:n
toimittamia lisälaitteita ja varusteita.
9. Varmista ennen käyttöä että harjakoneen
kaikki huollot on tehty oikein ja ajallaan.
10. Älä muuta harjakoneen rakennetta, se voi
johtaa turvallisuusriskeihin joita ei voi ennakoida.
11. Älä anna harjakonetta tottumattoman käsiin. Lainaaja on vastuussa mahdollisista
vaurioista ja onnettomuuksista.

Käytön aikana
1. Noudata ajon aikana tarkasti peruskoneen ohjekirjassa annettuja ohjeita.
2. Käynnistä ja käytä harjakonetta ainoastaan peruskoneen ohjaamosta käsin.
3. Varmista, että kaikki turvavarusteet ja luukut ovat paikoillaan. Asenna uudet turvavarusteet vaurioituneiden tai puuttuvien tilalle.
4. Suunnittele ajoreitti etukäteen ja vältä
esteitä. Muista, että harjat saattavat aiheuttaa pölyämistä ja roiskeita. Älä aja niin,
että harjakoneesta sinkoutuvat esineet
voivat aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
5. Ota huomioon alueella oleva muu liikenne. Katsele mihin olet menossa ja
käytä kattovilkkua ja muita turvalaitteita
voimassa olevien lakien ja asetusten
määräämällä tavalla.
6. Älä nosta harjakonetta liian ylös. Kauhankäännön kääntäminen täyttöasentoon
kuormaimen ollessa ylhäällä voi johtaa
harjakoneen kääntymiseen peruskoneen
katolle.

Kytkentä
1. Lue peruskoneen käyttöohjetta ennen
harjakoneen kiinnitystä ja noudata tarkasti
siinä annettuja ohjeita.
2. Varmista, että harjakoneen ympärillä on
tarpeeksi tilaa ja ettei lähettyvillä ole
muita henkilöitä tai eläimiä.

3

Työn jälkeen

Tarrat ja kilvet

1. Tyhjennä harjakoneen roskasäiliö. Tyhjennä myös vesisäiliö ja pumppu ja käytä
kone hetken aikaa pakkasnesteseoksella,
jos lämpötila voi laskea pakkasen puolelle
harjakoneen säilytyksen aikana.
2. Pese harjakone käytön jälkeen ja voitele
laakerit.
3. Laske harjakone maahan. Valitse tasainen, kova ja turvallinen paikka.
4. Varmista että irrotettu harjakone ei aiheuta vaaraa.

1. Noudata kaikkia koneessa olevien tarrojen ohjeita.
2. Pidä tarrat ja kilvet puhtaina ja luettavassa kunnossa.
3. Vaihda vaurioituneet tai kuluneet tarrat
uusiin.
4. Jos vaihdat komponentteja joissa on
tarra, varmista että uusi tarra asennetaan
samaan paikkaan.
5. Asenna uudet tarrat kuivalle, puhtaalle
pinnalle.

Huolto
1. Laske harjakone pyöriensä varaan ja pysäytä peruskoneen moottori sekä poista
virta-avain kun suoritat huoltotoimenpiteitä.
2. Pidä ensiapuvälineet ja ensisammutin
saatavilla.
3. Ulospurkautuva hydrauliikkaöljy saattaa
tunkeutua ihon alle ja aiheuttaa vakavia
vammoja. Pieni vuoto saattaa olla näkymätön. Älä koskaan tarkista vuotoja paljain käsin, vaan käytä esim. pahvinpalaa.
Pukeudu kasvosuojukseen ja työkäsineisiin. Mikäli öljyä pääsee ihoon, hakeudu
välittömästi lääkärin hoitoon. Öljy voi aiheuttaa kuolion tai vakavia allergisia reaktioita.
4. Noudata kaikkia voimassa olevia lakeja ja
määräyksiä kun hävität öljyä, suodattimia,
pakkasnestettä, liuottimia, akkuja ja akkuhappoa.
5. Käytä kasvosuojusta tai suojalaseja ja
suojaa hengityselimiä pölyltä ja muilta
hiukkasilta.
6. Älä koskaan ryömi harjakoneen alle, ennen kuin olet varmistanut että kone varmasti pysyy ylhäällä. Käytä tarkoitukseen
sopivia pukkeja tai muita luotettavia tukijärjestelmiä.
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TUNNISTETIEDOT JA VARAOSAT
Konekilpi

Varaosat

Harjakoneen konekilpi löytyy koneen runkokotelon vasemmasta sivupellistä.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia
huoltojen ja korjauksien yhteydessä, se varmistaa että harjakone pysyy alkuperäisessä
kunnossa.

Tyyppikilvestä löytyvät seuraavat tiedot:

Ilmoita aina harjakoneen tyyppi ja valmistusnumero varaosia tilattaessa.
Kirjaa harjakoneen tyyppi ja valmistenumero
alla olevaan tilaan.
Tyyppi

MAXI HAMSTERI

Valmistenumero
Varmista harjakoneen rakenteellinen
turvallisuus ja toimivuus, käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
1.
2.
3.
4.
5.

Valmistusvuosi
Valmistusnumero
Tyyppi
Omapaino
CE merkki

KONEEN KÄYTTÖTARKOITUS
Maxi Hamsteri on suunniteltu jalkakäytävien, pihojen ja katujen puhdistukseen. Sen etuja ovat
suuri kapasiteetti ja vähäinen pölyäminen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on valittava oikea
harjakone peruskoneen mukaan.
Konetta ei ole suunniteltu lumen, mudan tai muiden vastaavien materiaalien harjaamiseen.

Käytön yhteydessä huomioitavaa
TÄRKEÄÄ, HUOMIOI SEURAAVAT SEIKAT KONEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ:
1. Kastelupumpun käyttäminen kuivana johtaa vakaviin laitevaurioihin. Varmista että säiliössä on
aina vettä ja että suodatin on puhdas
2. Kastelupumpun jäätyminen johtaa vakaviin laitevaurioihin. Suojaa harjakonetta jäätymistä vastaan tässä ohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaan.
3. Kuormaimen aisojen paino voi johtaa harjakoneen takapyörien vaurioitumiseen. Säädä harjakoneen kiinnitys peruskoneeseen tässä ohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaan.
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KONEEN PÄÄOSAT
Kone edestä
f

a.
b.
c.
d.

Oikea sivuharja
Vasen sivuharja
Etupyörä
Harjojen pyörimisnopeuden
säätöventtiili
e. Kasteluveden pumppu
f. Vesisäiliön täyttö
g. Sivuharjan hydraulimoottori
h. Vesiputki ja suuttimet

d

g

h

a

e

b

c

Koneen vasen sivu
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

f
g
e
i

d
i.

h

b

a

c
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Pääharja
Pääharjan hydraulimoottori
Vasen takapyörä
Letkujen säilytys
Kytkentäkoukut
Pääharjan rajoitin
Roskatilan kansi
Pohjaluukun sylinteri (1 per
puoli)
Koneen nostolenkit (1 per
puoli)

KONEEN KÄYTTÖ
Esivalmistelut

a

1. Valitse tasainen ja kova alusta ja kytke
harjakone peruskoneen kuormaimeen ja
laske se alas pyörien varaan.

C

b

a. Vesisäiliön täyttöaukko
b. Ylätappi hahlon puolivälissä
c. Hahlo

a

5. Kytke hydrauliikan tuotto päälle peruskoneen lisälaitehydrauliikan vivulla ja käytä
moottori niin pienellä kierrosnopeudella
että tuotto on noin 60 l/min. Jos peruskoneen tuotto on säädettävissä, säädä se
yllä mainittuun arvoon.

a. Turvaketju
2. Kytke turvaketjun sakkeli hamsterin takaseinässä olevaan kiinnitykseen ja toinen
pää ketjusta kytketään pikakiinnikkeen
vastaavaan kiinnitykseen. Tällä estetään
harjakoneen yli "kippaaminen" peruskoneen päälle/katolle.
3. Kytke sähköpistoke peruskoneen pistorasiaan.
4. Kytke kiinni hydrauliikkaletkut. Painepuolen liitin on merkitty punaisella maalilla.

HUOMAUTUS: Liian suuri hydrauliikkatuotto
johtaa öljyn lämpenemiseen, josta voi olla
seurauksena harjakoneen ja/tai peruskoneen
hydrauliikan vaurioituminen.
6. Säädä harjojen pyörimisnopeus.
Harjojen tulee pyöriä kun niiden pyörimisnopeutta säädetään. Pidä turvallinen etäisyys pyöriviin harjoihin!

Varmista, että letkut tulevat oikein
päin, virheellinen kytkentä johtaa
vaaratilanteisiin ja vaurioittaa lakaisukoneen.

A

5. Täytä vesisäiliö. Käytä siivilällä varustettua suppiloa tai estä muulla tavalla lian
pääsy säiliöön.
6. Nosta / laske peruskoneen kuormaimen
aisoja niin että yläpuomi on hahlojen
puolivälissä ja kallista kauhankääntöä niin
että kiinnitysrungon ja harjakoneen takaosan väliin jää noin 7 cm rako. Varmista,
että kuormain pysyy tässä asennossa.

a

B

b
c

c

A. Pyörimisnopeus vähenee
B. Pyörimisnopeus kasvaa

TÄRKEÄÄ: Harjakoneen pyörät on suunniteltu vain koneen painolle. Peruskoneen aisojen paino voi johtaa pyörien vaurioitumiseen. Älä pidä aisoja uivassa asennossa.

a. Pääharjan pyörimisnopeuden säädin
b. Sivuharjan pyörimisnopeuden säädin
c. Säädön lukitusrengas
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11. Pääharjan rajoittimien tehtävä on estää
harjavalssin pääsyn ylösnostettuna huulikumia vasten. Kiinnitä tappi sopivaan reikään rajoittimessa niin, että pääharja juuri
pääsee laskemaan alas maata vasten.
Lukitse tappi R-sokalla. Pidä rajoitin mahdollisimman lyhyenä ja pidennä vain sitä
mukaa kun pääharja kuluu.

Säädä sivuharjan pyörimisnopeus sellaiseksi
kuin ajonopeus ja materiaali vaativat, jotta
roskat siirtyvät reunalta pääharjan puhdistamalle alueelle.
Säädä pääharjan pyörimisnopeus niin, että
roskasäiliö täyttyy mahdollisimman hyvin
edestä alkaen. Sovita pyörimisnopeus ajonopeuteen.
TÄRKEÄÄ: Muista lukita säätö lukitusrenkaiden avulla.

a

HUOMAUTUS: Kevyet materiaalit kuten lehdet, tarvitsevat pienemmän pyörimisnopeuden, murske ja vastaavat suuremman pyörimisnopeuden. Harjojen liian suuri pyörimisnopeus johtaa niiden ennenaikaiseen kulumiseen.
8. Säädä sivuharjojen korkeus pinnasta niin,
että ne koskettavat harjattavaa pintaa kevyesti. Liian alas säädetty sivuharja kuluu
ennen aikaisesti ja sen vapaa pyöriminen
voi estyä, jolloin paine nousee hydrauliikassa, ja harjat voivat pysähtyä. Tarkista
sivuharjan pyörimisnopeus uudelleen sen
jälkeen kun korkeuden säätö on suoritettu. Pääharja on kelluva, eikä näin ollen
vaadi korkeuden säätämistä.
9. Säädä sivuharjojen kallistus niin, että harjojen ulkosyrjät ovat hieman alempana,
kuin sisäsyrjät. Sopiva kallistuskulma on
noin 5 astetta.
10. Säädä koneen työleveys siirtämällä harjat
sisään tai ulos tarpeen mukaan.

b

a. Pääharjan rajoitin
b. Tappi ja R-sokka
Varmista että rajoittimien tapit ja Rsokat ovat aina paikoillaan. Pidä rajoittimet mahdollisimman lyhyinä ja
samanpituisina kummallakin puolella.

b

a
c

a. Sivuharjan korkeuden säätö
b. Sivuharjan kallistuksen säätö
c. Työleveyden säätö
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Harjaaminen

Säiliön tyhjennys

1. Varmista, että harjakone on kytketty oikein peruskoneeseen, niin mekaanisesti,
hydraulisesti kun sähköisesti. Varmista,
että kone on oikein säädetty ja huollettu ja
vesisäiliö on täynnä, katso kohta ”Esivalmistelut” tässä ohjekirjassa.
2. Varmista, että kaikki turvallisuuteen liittyvät varusteet ja laitteet ovat kunnolla paikoillaan ja toimintakunnossa.
3. Kytke päälle harjojen pyöritys peruskoneen lisälaiteventtiilillä ja kytke päälle
kasteluvesi valintakytkimellä. Kytkimessä
oleva punainen merkkivalo syttyy kun
kasteluveden pumppu on käynnissä.

1. Kun säiliö on täynnä, aja kone varovasti
tyhjennyspaikalle.
2. Nosta kone ylös niin paljon että pohjaluukku on avattavissa ilman että se ottaa
kiinni mihinkään.
3. Avaa pohjaluukku ja kallista kone hieman
taaksepäin kauhankäännön avulla.

c

TÄRKEÄÄ: Älä missään tapauksessa avaa
pohjaluukkua koneen ollessa alhaalla tai jos
luukku voi ottaa kiinni johonkin kun se avataan.
TÄRKEÄÄ: Älä ”ravista” harjakonetta, se voi
johtaa koneen vaurioitumiseen.
Peruskoneen kauhankääntöä ei saa
siirtää täyttöasentoon kuormaimen
ollessa täysin ylhäällä. Tästä voi seurauksena olla että harjakone kääntyy
ympäri ja putoaa peruskoneen ohjaamon katolle. Selvitä missä on raja
kuormaimen nostokorkeudelle ja
kauhankäännön käytölle, ennen kuin
nostat harjakoneen ylös.

a

b

4. Sulje harjakoneen pohjaluukku kun säiliö
on tyhjä, ja ennen kuin lasket koneen
alas.
5. Varmista että pohjaluukku on täysin kiinni,
ennen kuin lasket koneen alas ja jatkat
harjaamista.

a. Kasteluveden pumpun kytkin
b. Punainen merkkivalo
c. Ei käytössä
4. Sovita ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin
ja harjojen pyörimisnopeuteen. Säädä
harjojen pyörimisnopeus uudelleen tarpeen mukaan.
5. Pidä peruskoneen moottorin kierrosnopeus sellaisella tasolla että hydrauliikan
tuotto harjamoottoreihin ei nouse liian
suureksi, harjat vaativat 40 - 60 l/min
tuoton.

Siirtoajo
Noudata suurta varovaisuutta siirtoajon aikana, lue alla oleva teksti,
äläkä nosta harjakonetta turhan ylös.
TÄRKEÄÄ: Tyhjennä harjakoneen roskasäiliö
ja pysäytä harjojen pyöritys ja kasteluveden
pumppu ennen siirtoajoa. Suurin sallittu ajonopeus siirtoajon aikana on 30 km/t. Vähennä
nopeutta jos tiessä on heittoja tai kuoppia.
Liian suuri tilannenopeus johtaa harjakoneen
vaurioitumiseen.
HUOMAUTUS: Jos peruskoneessa on nostoaisojen vaimennus, kytke se päälle siirtoajon
ajaksi. Vaimennus estää harjakoneen ”hyppimisen” pikakiinnikkeissä ja estää siten vaurioiden syntymisen.

HUOMAUTUS: Jos peruskoneen hydrauliikka
on varustettu määränsäädöllä, säädä tuotto
arvoon 40 - 60 l/min.
Harjatessa voi harjoista ja vesisuuttimista tulla roiskeita. Älä aja niin että
roiskeet voivat aiheuttaa vaaraa henkilöille, eläimille tai omaisuudelle.
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YLLÄPITO
Yleistä
Kunnollinen ylläpito on harjakoneen toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Suorita kaikki tässä ohjekirjassa mainitut toimenpiteet oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.
Noudata seuraavia ohjeita!
• Noudata kaikki turvallisuuteen liittyviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä tässä ohjekirjassa annettuja turvallisuusohjeita kun suoritat huolto- tai korjaustoimenpiteitä
• Pysäköi peruskone tasaiselle ja kovalle alustalle.
• Laske harjakone alas pyöriensä varaan.
• Estä peruskoneen ja harjakoneen liikkuminen.
• Pysäytä peruskoneen moottori ja poista virta-avain.
• Käytä vain hyvässä kunnossa olevia kunnollisia ja tarkoitukseen soveltuvia työkaluja.
• Noudata turvallisia työtapoja kaikissa tilanteissa ja pukeudu työhön sopiviin vaatteisiin.
• Käytä silmä- ja hengityssuojaimia tarpeen mukaan.
• Muista asentaa takaisin kaikki mahdollisesti irrotetut suojukset ja turvavarusteet.
• Varmista, että koneen kaikki tarrat ovat hyvässä kunnossa huoltotöiden jälkeen. Korvaa vaurioituneet tarrat uusilla.
• Ota talteen jäteöljyt, nesteet ja käytetyt suodattimet ja toimita ne ongelmajätelaitokselle.
• Älä päästä öljyä ja nesteitä maahan, pidä huolta ympäristöstäsi.

Huoltotaulukko
Alla oleva taulukko luettelee harjakoneeseen suoritettavat määräaikaiset huollot ja tarkistukset.

A
B
C
D
E
F
.

Huoltokohde
Tyhjennä roskasäiliö ja pese harjakone
Tarkista että koneen kaikki osat ovat kiinni ja toimintakunnossa
Tarkista varoitustarrojen kunto
Tarkista harjojen kuluneisuus
Voitele tämän ohjekirjan sivulla 12 mainitut voitelukohteet
Puhdista suuttimien sihdit

HUOMAUTUS:
• 8 tunnin huolto tulee suorittaa joka päivä työn päätyttyä.
• 50 tunnin huolto tulee suorittaa viimeistään 1 kk välein
• 150 tunnin huolto tulee suorittaa viimeistään jokaisen käyttösesongin alussa.
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Huoltoväli
8t
8t
8t
8t
8t
Tarv.

Määräaikaishuoltojen yleisohjeet
F. SUUTTIMIEN SIHTIEN PUHDISTUS
Jokainen kasteluveden suutin on varustettu
sihdillä. Puhdista sihti jos jostain suuttimesta
ei tule vettä tai viuhka on epämuodostunut.
HUOMAUTUS: Suuttimien sihdit saattavat
tukkeentua tavallista useammin uudessa
harjakoneessa, koska järjestelmässä saattaa
kokoonpanon jäljiltä olla likahiukkasia.

A. ROSKASÄILIÖN TYHJENNYS JA KONEEN PESU
Roskasäiliö tulee tyhjentää ja pestä joka
päivä työn päätyttyä. Tällä tavalla estetään
säiliön ruostuminen. Pese myös koneen harjat ja muut likaantuneet osat. Älä suuntaa
vesisuihkua suoraan kohti laakereita tai sähkölaitteita. Muista voidella koneen kaikki voitelukohteet pesun jälkeen, katso kohta E tämän ohjekirjan sivulla 18.
B. KONEEN YLEISTARKISTUS
Tarkista pesun jälkeen, että harjakoneen
kaikki pultit, mutterit, tapit ja sokat ovat kunnolla paikoillaan. Varmista myös että kaikki
laitteet toimivat tarkoitetulla tavalla ja että
kaikki turvallisuuteen liittyvät varusteet ovat
kunnossa. Korjaa kaikki havaitut puutteet ja
asenna uudet osat vaurioituneiden tai puuttuvien osien tilalle. Muista asentaa uudet tarrat
jos vaihdat osia, joihin on kiinnitetty tarroja.
C. VAROITUSTARRAT
Tarkista pesun jälkeen, että kaikki varoitustarrat ovat luettavassa kunnossa. Korvaa lukukelvottomat tai puuttuvat tarrat uusilla.
D. HARJOJEN KULUNEISUUS
Harjojen kuluminen huonontaa koneen harjaustulosta. Tämän vuoksi on tärkeää, että
harjat ovat hyvässä kunnossa. Ota huomioon,
että harjat kuluvat tavallista nopeammin jos
ne pyörivät liian suurella kierrosnopeudella tai
jos ne painavat alustaa liian suurella voimalla.
Vaihda kuluneet harjalamellit uusiin tarpeen
mukaan ja varmista että niiden pyörimisnopeus ja painatus vastaavat käsillä olevan työn
tarpeita.
E. HARJAKONEEN VOITELU
Kaikkien voideltavien kohteiden läheisyydessä on punainen täplä. Puhdista kaikki
voitelunipat ennen voitelua ja pyyhi pois ylipursunut rasva voitelun jälkeen. Älä purista
liian paljon voitelurasvaa voideltaviin kohteisiin. Asenna nippojen suojukset takaisin niihin
nippoihin, joissa on suojat.
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Huoltotöiden suorittaminen
HARJAKONEEN VOITELU
Voitele seuraavissa kuvissa näytetyt voitelukohteet päivittäin.

13

12

1.
2.
3.
4.

2

11

3

10

9
8
4

1

5

7
6

HUOMAUTUS:
• Puhdista nipat ennen voitelua.
• Älä voitele liikaa.
• Pyyhi pois ylipursunut rasva
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Etupyörä
Oikea takapyörä
Vasen takapyörä
Pohjaluukku, oikea
nivel
5. Pohjaluukku, keskinivel
6. Pohjaluukku, vasen
nivel
7. Vasen sivuharja,
kääntönivel
8. Pohjaluukun sylinteri,
vasen alanivel
9. Pohjaluukun sylinteri,
vasen ylänivel
10. Oikea sivuharja, kääntönivel
11. Pohjaluukun sylinteri,
oikea alanivel
12. Pohjaluukun sylinteri,
oikea ylänivel
13. Pääharjan vetoakselin
laakeri

PÄÄHARJAN HARJALAMELLIEN VAIHTO
Pääharjan vaihto onnistuu parhaiten niin, että
harjakone on kiinni peruskoneessa.

4. Irrota vasemman runkopalkissa olevat
kaksi kiinnityspulttia ja löysää laakerin lukitusruuvi.
5. Vedä laakeri pois akselin päältä yhdessä
runkopalkin jatkeen kanssa.
6. Poista harjavalssin laakerin pään pultit ja
mutterit.
7. Poista harjavalssin hydrauliikkamoottorin
pultit.
8.

1. Irrota pääharjan rajoittimien tapit, pohjaluukun sylinterit yläpäästä ja pääharjan
rungon kiinnitystapit.
2. Avaa roskatilan kansi ja irrota hydrauliikkamoottorille menevien letkujen pikaliittimet. Poista mahdolliset nippusiteet.

2
1

1
2

3

1. Laakerin pään pultit ja mutterit
2. Hydrauliikkamoottorin pään pultit

1. Pääharjan rajoitin
2. Pohjaluukun sylinteri
3. Pääharjan rungon kiinnitystappi

9. Vedä harjavalssi pois paikaltaan. Naputa
harjavalssia muovivasaralla jos se on
tarttunut kiinni.
10. Asenna uusi harjavalssi.

3. Avaa pohjaluukku hieman ja nosta harjakone varovasti ylös ja poista pääharja
runkoineen.

Kokoonpano tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä ottaen huomioon seuraavat seikat:
• Kiristä valssin laakerin lukitusruuvit tasaisesti.
• Kiristä vasemman runkopalkin kiinnitysruuvit kunnolla.
• Kiinnitä hydrauliikkamoottorin letkut letkusiteillä tarpeen mukaan.

3

1
2

1. Vasen runkopalkki
2. Oikea runkopalkki
3. Laakeri ja lukitusruuvi
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Harjakoneen varastointi

SIVUHARJAN VAIHTO
1. Nosta sivuharja ylös ja tue se yläasentoon.
2. Poista vanerilevyn läpi menevät 3 kpl
M10 pulttia, laattaa ja mutteria.
3. Poista sivuharja ja asenna uusi.
4. Kiristä pultit, mutta älä kiristä liikaa.
5. Laske sivuharja alas.

1. Pese ja voitele harjakone tässä ohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisella tavalla.
2. Varastoi harjakone katetussa tilassa
missä lämpötila ei voi laskea pakkasen
puolelle tai noudata alla olevia ohjeita
pakkasen varalle.
3. Laske puhdistettu ja voideltu harjakone
pyöriensä varaan kovalle ja tasaiselle
alustalle.
4. Nosta pääharja niin ylös että harjakset
eivät ota kiinni alustaan ja työnnä rajoitinrautojen tapit paikoilleen. Voit vaihtoehtoisesti tukea pääharjaa yläasentoon
asettamalla puunpalat keinuvarsien päiden alle.

SUUTTIMIEN SIHTIEN PUHDISTUS
1. Kierrä irti suuttimen kupumutteri ja poista
sihti.
2. Pese sihti vedessä tai puhalla se puhtaaksi paineilmalla.
3. Asenna kupumutteri, katso että viuhka
tulee oikeaan suuntaan.
HUOMAUTUS: Jos yhden suuttimen verkossa on likaa, suosittelemme, että kaikkien
suuttimien verkot puhdistetaan samalla kertaa. Jos suuttimien verkot tukkeentuvat usein,
on syytä huuhdella harjakoneen vesisäiliö ja
putkistot.

Pakkasolosuhteet
JOS PUMPUSSA OLEVA VESI JÄÄTYY,
RIKKOUTUU PUMPPU.
Jos harjakone jätetään paikkaan missä lämpötila voi laskea pakkasen puolelle, on
pumppua käytettävä pakkasnesteseoksella.
1. Tyhjennä vesisäiliö ja kaada säiliöön 20
litraa valmiiksi sekoitettua pakkasnesteseosta.
2. Käytä kasteluveden pumppua kunnes
kaikista suuttimista tulee ulos pakkasnesteseosta.
3. Jätä jäljelle jäänyt pakkasnesteseos säiliöön.

VESISÄILIÖN TYHJENNYS
Vesisäiliö voidaan tyhjentää joko säiliön etuseinässä olevan syöttöletkun pikaliittimen (a)
tai roskasäiliön sisällä olevan tyhjennysputken kautta. Tyhjennysputki on suljettu tulppalevyllä (b). Tulppalevy on kiinnitetty neljällä
M6 ruuvilla.

a

b

HUOMAUTUS: Harjakoneen vesisäiliötä ei
suositella jätettäväksi tyhjäksi talven ajaksi.
TÄRKEÄÄ: Pumppua ei missään tapauksessa saa käyttää kuivana. Siitä seuraa vakavia laitevaurioita.

a. Syöttöletkun pikaliitin
b. Tulppalevy
HUOMAUTUS: Säiliö tyhjenee paremmin
pikaliittimen kautta jos harjakone kallistetaan
hieman eteenpäin.
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TEKNISET TIEDOT
Työleveys kahdella sivuharjalla
Roskasäiliön tilavuus
Omapaino
Hydrauliikan tuottotarve
Vesisäiliön tilavuus

2500 - 3000 mm
950 litraa
1350 kg
60 l/min
210 litraa

Täysin varustettu kone täysillä säiliöillä
voi siis painaa yli 3160 kg.
OTA HUOMIOON ETTÄ KONEEN
PAINO KASVAA SITÄ MUKAAN, KUN
ROSKASÄILIÖ TÄYTTYY.

Huomioitavaa: Peruskoneen valinnassa on huomioitava että koneen omapaino kasvaa eri varusteista ja työtilanteista johtuen seuraavasti:
• Täysi roskasäiliö voi nostaa koneen painoa jopa 1600 kilolla.
• Täysi vesisäiliö nostaa koneen painoa 210 kilolla.
MAXI HAMSTERI, MITAT
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MUISTIINPANOT
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TILAUSOHJEET
Selvitä harjakoneen tyyppi, valmistusnumero ja vuosimalli. Tiedot löydät konekilvestä, joka löytyy
koneen runkokotelon vasemmasta sivupellistä.

Ilmoita aina varaosia tilattaessa seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi (a)
• Valmistusnumero (b)
• Valmistusvuosi (c)
• Osan nimi
• Osan varaosanumero (esim: 01803101525, 21119)
• Tarvittava määrä

Oy LAI-MU Ab
Niittaajantie 9
26820 RAUMA
FINLAND
puh. +358 (0)2 8387 2400
fax. +358 (0)2 8384 2444

email: laimu@laimu.fi
Internet: http://www.laimu.fi

TÄRKEÄÄ:
Ei alkuperäiset varaosat voivat aiheuttaa vaurioita telasirottelijaan ja olla jopa vaarallisia.
Varmista sirottelijan rakenteellinen turvallisuus ja toimivuus, käytä ainoastaan alkuperäisiä
varaosia.
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RUNKO JA PYÖRÄT

3

Runko ja pyörät
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

26
29
31
33
34
36
38
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55

Varaosa nro
421330
421611
00880035610
421610
419144
421616
00405012120
00501040012
00827060000
421468
418840
00209200011
418830
00830010760
00830012130
418829
00209200110
421609
00209200750
00825040040
00827060000
00406005020
00501040005
00880035680
00424005025
00501040005
00406006025
00501040006
00406006025
00501040006
00406008035
00501040008
00406016040
00501040016
00406006025
00501040006
00880035505
421615

Nimitys
Kotelo
Lasikuitukansi
Kannen sarana
Saranan korotuspala
Kiinnityslevy
Työntöakseli hits. kokoonpano, Ø71
Kuusioruuvi, M12x120
Nyloc-mutteri, M12
Takapyörä
Pohjaluukku hits. kokoonpano
Pohjaluukun saranatappi
Pohjaluukun kumi
Pohjaluukun kumin kiinnitysrauta
Tiivistysharjalista
Tiivistysharjalista
Etu reunakumin kiinnitysrauta
Etu reunakumi
Sivu reunakumin kiinnitysrauta
Sivu reunakumi
Kaasujousi
Kaasujousen pää, M6
Kaasujousen kuulapää, Ø10-M8
Etupyörä
Kuusioruuvi, M5x20
Reunanauha, 10825519
Uraruuvi, M5x15
Nyloc-mutteri, M5
Ovenpidin kumiosa
Uraruuvi, M5x25, linssikanta
Nyloc-mutteri, M5
Kuusioruuvi, M6x25
Nyloc-mutteri, M6
Kuusioruuvi, M6x25
Nyloc-mutteri, M6
Kuusioruuvi, M8x35
Nyloc-mutteri, M8
Kuusioruuvi, M16x40
Nyloc-mutteri, M16
Kuusioruuvi, M6x25
Nyloc-mutteri, M6
Kahva
Holkki
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Huomautuksia

A-021
VOLVO
L=1548
DIN 931 ZN 8.8
DIN 985 DT
LS-VLE 460K
Ø 28-80
15x170x2150
5x50x2100
L=760
L = 2130
5x25x2100
6x100x2110
5x25x900
6x100x750
150 N 253-200

LS-VLE 460K
DIN 933 ZN 8.8
4,4 m
DIN 985 DT
Ø38-37
DIN 966 ZN
DIN 985 DT
DIN 933 ZN 8.8
DIN 985 DT
DIN 933 ZN 8.8
DIN 985 DT
DIN 933 ZN 8.8
DIN 985 DT
DIN 933 ZN 8.8
DIN 985 DT
DIN 933 ZN 8.8
DIN 985 DT
TK 205
Ø95/74-40

Kpl
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
1
1

2
2
2
4
4
1
1
6
6
1
19
1
10
10
8
8
11
11
12
12
8
8
2
1

SIVUHARJAT
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Sivuharjat
Pos.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20

Varaosa nro
421538
421548
421546
418895
00830010720
01526030015
421698
421699
00406012040
00501040012
00405020150
00501040020
00301010020
00501040016
421554
00406010070
00501040010
00406008030
00302010008
00303010830
00303010840
421548
421545

Nimitys
Sivuharjan varsi
Sivuharjan säätölaippa, oikea
Sivuharjan säätölaipan varsi, oikea
Sivuharjan kiinnityslaippa
Sivuharja
Hydrauliikkamoottori, Danfoss
Sivuharjan lukitustappi, oikea
Sivuharjan lukitustappi, vasen
Hiusneulasokka, M8
Kuusioruuvi, M12x40
Nyloc-mutteri, M12
Kuusioruuvi, M20x150
Nyloc-mutteri, M20
Aluslevy, M20
Nyloc-mutteri, M16
Aluslevy Ø40x16
Aluslevy
Aluslevy
Kuusioruuvi, M10x70
Nyloc-mutteri, M10
Kuusioruuvi, M8x30
Jousialuslevy, M8
Korilaatta, M8x30 ZN
Korialuslevy, 8x40 ZN
Sivuharjan säätölaippa, vasen
Sivuharjan säätölaipan varsi, vasen
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Huomautuksia

D650
OMR 315

DIN 933 ZN 8.8
DIN 985 DT
DIN 931 8.8 ZN
DIN 985 DT
DIN 125
DIN 985 DT
S=5
20x60x6
20x60x3
DIN 933 ZN 8.8
DIN 985 DT
DIN 933 ZN 8.8
DIN 127 ZN

Kpl
2
1
1
2
2
2
1
1
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2
2
2
1
1

PÄÄHARJA
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Pääharja
Pos.
1
2
3A
3B
4
5
6
7
8
9
10
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34

Varaosa nro
421512
421507
421674
421675
00406010070
00501040010
00405012075
00501040010
00301010010
00406014045
00501040014
00709030008
421606
00406010030
00501040010
00406012040
00501040012
421604
00830010800
01526010314
00406016050
00302010016
421683
00209144550

Nimitys
Pääharjanvarsisto hits. kokoonpano]
Pääharjanvarsi oikea osa 2 hits. kokoonpano
Harjan akselitappi, vasen
Harjan akselitappi, oikea
Kuusioruuvi, M10x70
Nyloc-mutter,i M10
Kuusioruuvi, M12x75
Nyloc-mutteri, M10
Aluslevy M10
Kuusioruuvi, M14x45
Nyloc-mutteri, M14
Laippalaakeri
Vetoakseli hits. kokoonpano
Kuusioruuvi M10x30
Nyloc-mutteri, M10
Kuusioruuvi, M12x40
Nyloc-mutter,i M12
Kytkin hits. kokoonpano
Harjavalssi 7", Ø 700
Hydrauliikkamoottori
Moottorin kiila
Kuusioruuvi, M16x50
Jousialuslevy, M16
Kannatinrauta
Iskunvaimennin
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Huomautuksia

40x285
40x200
DIN 933 ZN 8.8
DIN 985 DT
DIN 931 ZN 8.8
DIN 985 DT
DIN 126 ZN
DIN 933 ZN 8.8
DIN 985 DT
UCF 208 Ø40
Ø 40
DIN 933 ZN 8.8
DIN 985 DT
DIN 933 ZN 8.8
DIN 985 DT
L = 1800
OMTW-315
10x40
DIN 933 ZN 8.8
DIN 127 ZN

Kpl
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
1
1
4
4
5
5
1
1
1
1
4
4
2
2

HYDRAULIIKKA, KOMPONENTIT
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Hydrauliikka, komponentit
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17
18
20
21

Varaosa nro
01510020010
01025010016
01004021608
01003020016
01413803395
01413803396
01009020016
01012020008
01013020008
01413803397
01413803398
01025010008
01413803399
01025010008
01530009804
00209144556
01413803400
01025010008
01413803401

Nimitys
Virtauksensäätöventtiili
Kaksoisnippa
Suora perusliitin
Suunnattava kulmaliitin
Hydr. letku, A50051-16-16 / A50001-16-16
Hydr. letku, 500120-08-08 / A50179-08-08
T-yhde
Pikaliitinrunko ½"
Pikaliitinpistoke ½"
Hydr. letku, A50061-08-08 / 501700-08-08
Hydr. letku, A50051-08-08 / 501700-08-08
Nippa
Hydr. letku, A50001-08-08 / 501700-08-08
Nippa
Hydrauliikkasylinteri , Ø60/30-300-52
Kulmanippa, 45°
Suojakumi
Hydr. letku, A50001-08-08 / 500120-08-08
Kaksoisnippa
Hydr. letku, A50001-04-04 / A50051-04-04

*) Kuuluu osana edellisellä rivillä mainittuun letkuun.
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Huomautuksia
RYH-M-50230
201-16
BS16 R½"
29316S
L = 2500
L = 2500
SUTS-16
C23071-08
C23072-08
L = 800
L = 800
201-08 ½"-½"
L = 630
201-08 ½"-½"
60/30-300
04710-08
121
L = 1000
201-08 ½"-½"
L=1200

Kpl
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
*
2
*
2
2
2
2
4
1

HYDRAULIIKKA, JOHDEPUTKISARJAT
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Hydrauliikka, johdeputkisarjat
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Varaosa nro
325101
325102
325103
325104
325105
325106
325107

Nimitys
Hydrauliikkaputki, Ø16x2-1665
Hydrauliikkaputki, Ø16x2-1295
Hydrauliikkaputki, Ø16x2-1760
Hydrauliikkaputki, Ø16x2-1675
Hydrauliikkaputki, Ø16x2-1070
Hydrauliikkaputki, Ø16x2-2680
Hydrauliikkaputki, Ø16x2-1828

Huomautus: Kaikkien putkien halkaisija on 16 mm
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Huomautuksia

Kpl
1
1
1
1
1
1
1

KASTELULAITTEET

1

3

12

3

4
5
4

13

3

3

17

15 16

14
3

7

3

4
4

2

9
10
11

4

3

13

6

Kastelulaitteet
Pos.
1
2
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Varaosa nro
00209144570
02714010112
02714010114
00815020024
02712010219
02712010215
02712010217
02712010110
02712010114
02712010116
02712010118

Nimitys
Täyttöputkenkansi, 3"
Pumppu, 12V
Pumppu, 24V
Letkuside, 16-25mm
Pikaliitin naaras, 19 mm ¾"
Pikaliitin, uros-uros
Pikaliitin, Y-haara uros
Suutinrunko ja -kiinnike
Suodatinsihti
Suutinkärki
Kiristysmutteri
Letku, 19/25mm
Letku, 19/25mm
Letku, 19/25mm
Letku, 19/25mm
Letku, 19/25mm
Letku, 19/25mm
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Huomautuksia
Alumiini

11003
L = 1400
L = 250
L = 200
L = 900
L = 1500
L = 2450

Kpl
1
1
1
7
5
1
1
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1

MUISTIINPANOT
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