Käyttäjän käsikirja

LM Tools Lautassirotin S-65

S-65

Käyttöohje

1.0 ESIPUHE
Onnittelemme uuden lautassirottimen hankinnasta. Tä‐
mä tuote on Oy LAIMU Ab:n suunnittelun ja osaamisen
tulos. Lautassirotin on valmistettu korkealuokkaisista ma‐
teriaaleista, ja siinä käytetään tunnettujen valmistajien
toimittamia komponentteja. Suunnittelun ja tuotannon
kaikissa vaiheissa on noudatettu tiukkoja laatuvaatimuk‐
sia ja laadunvalvonnan kriteerejä.
Tämä ohjekirja sisältää lautassirottimen käyttöön ja huol‐
toon tarvittavat ohjeet. Seuraamalla tarkasti tässä ohje‐
kirjassa annettuja ohjeita, varmistat lautassirottimen häi‐
riöttömän ja pitkäaikaisen käyttöiän.
Varmista että jokainen kuljettaja lukee tämän ohjekirjan
huolella ennen lautassirottimen käyttöä. Varmista myös,
että jokainen joka huoltaa tämän lautassirottimen, lukee
tämän ohjekirjan, ennen huoltotöiden aloittamista. Kai‐
kissa tilanteissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tur‐
vallisuusseikkoihin.
Tämä ohjekirja on osa lautassirotinta Jos lautassirotin
myydään tai luovutetaan toiselle, täytyy ohjekirja seurata
lautassirottimen mukana.
Jos tämä ohjekirja tulee lukukelvottomaksi tai häviää,
hanki välittömästi uusi kirja lautassirottimen myyjältä tai
valmistajalta.
Jatkuvasta tuotekehittelystä johtuen pidätämme oikeu‐
det rakenteellisiin ja teknisiin muutoksiin, siitä etukäteen
ilmoittamatta. Tästä syystä on mahdollista että jotkut
tässä ohjekirjassa annetut tiedot ovat saattaneet muut‐
tua kirjan painamisen jälkeen. Oy LAIMU Ab omaa tiedot
kunkin lautassirottimen viimeisimmistä rakenteista ja toi‐
minnoista.
Ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan, jos tarvitset lisä‐
tietoja lautassirottimen käytöstä tai huollosta.
Tässä ohjekirjassa esitetyt asiat perustuvat toukokuussa
2010 saatavissa oleviin tietoihin.
Emme vastaa kirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä
tai puutteista.
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1.1 TAKUUEHDOT

LM Tools työlaitteiden takuuehdot
1) Takuuaika
1.1
1.2

Takuu myönnetään uudelle laitteelle, sen ensimmäiselle omistajalle.
Takuuaika LM Tools työlaitteille on 12 kuukautta luovutuspäivästä lukien.

2) Edellytykset
Takuu edellyttää, että asennuksessa, käytössä ja huollossa on noudatettu laitteiden huolto- ja
käyttöohjeita. Vaurion tapahduttua laite / osa on palautettava Laimulle kahden viikon kuluessa, jos se
halutaan takuukäsittelyyn. Tapahtumasta on aina ilmoitettava myyjälle ennen osan palautusta. Takuu
ei ole voimassa, jos maksuehtoja ei ole noudatettu.
3) Takuun laajuus
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

3.6
3.7

Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.
Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet luonnollisesta/ normaalista kulumisesta tai
virheellisestä käytöstä.
Takuu ei korvaa vikoja, jotka ovat aiheutuneet muiden kuin Laimun suorittamasta
asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai jos laitteeseen on asennettu muita kuin
alkuperäisiä varaosia esim. väärää kokoa tai mallia. Takuu ei korvaa myöskään
ylikuormituksesta aiheutuneita vaurioita.
Laite ei ole takuun alainen, jos sitä on muutettu ilman valmistajan lupaa.
Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia
kustannuksia, ostajan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välittömiä tai
välillisiä kustannuksia.
Takuu ei koske letkuja, letkuliittimiä ja nippoja eikä kulutustarvikkeita kuten esim.
hydrauliöljyä.
Mikäli vika joudutaan korjaamaan ostajan luona, veloitetaan tästä aiheutuneet
takuuseen kuulumattomat kustannukset, kuten matkatunnit ja majoituskustannukset,
päivärahat, odotustunnit sekä ylityökorvaukset Laimun työveloitusperusteiden mukaisesti.

4) Takuumenettely;
Mikäli ostaja haluaa vedota takuuseen, tulee hänen viipymättä ilmoittaa takuuaikana ilmenevistä
vioista Laimulle. Viallinen osa on palautettava välittömästi Laimun takuukäsittelyyn. Osan mukana
tulee olla kirjallinen selvitys, josta ilmenee mistä osa on peräisin, laitteen tyyppi, valmistusnumero,
ajoneuvo, johon laite on asennettu, käyttötuntimäärä ja kuvaus viasta. Palautettavassa osassa /
laitteessa ei saa olla asiaankuulumattomia asennustarvikkeita. Palautettavan osan rahdin maksaa
lähettäjä.
Mikäli kyseessä oleva vika täyttää takuulle asetetut ehdot, Laimulla on mahdollisuus toimia parhaaksi
katsomallaan tavalla:

• korvata vaurioitunut osa uudella tai vaihto‐osalla
• korjaamalla tai korjauttamalla vioittunut osa
• hyvittämällä osan hinta
Vaihdettujen tai korjattujen osien takuu loppuu yhtä aikaa laitteen takuun kanssa.
Takuun perusteella vaihdettu laite/osa on myyjän omaisuutta, kunnes viallinen osa/laite on todennettu
takuukäsittelyssä.
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1.2 Lautassirottimen tiedot ja valmistuskilpi
Kirjoita tiedot alla oleville riveille:
Omistaja:
____________________ ____________________
Osoite:

____________________ ____________________

Puh.numero:

____________________ ____________________

Ilmoita aina lautassirottimen tyyppi ja valmistusnumero varaosia tilates‐
sasi.
Kirjaa lautassirottimen tyyppi ja valmistenumerot alla olevaan tilaan!
Tyyppi:
Valmistusnumero:
Sirotin:
____________________ ____________________
Jälleenmyyjä:

____________________ ____________________

Varaosaliike:

____________________ ____________________

Huoltoliike:

____________________ ____________________

Lautassirottimen valmistuskilpi (1) sijaitsee sirottimen vasemman taka‐
kulman pystytolpassa.
Kuva 1.

Valmistuskilpeen merkitty:
• Valmistusvuosi
• Valmistusnumero
• Tyyppi
• Omapaino
• CE‐merkki

Info!

Ver. 27.9.2012

Lautassirotin on LM‐Tracktoriin liitettävä työlaite.
Tässä kirjassa lautassirotinta nimitetään tämän jälkeen myös työlaitteek‐
si!
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1.3 Käyttöohjekirjan rakenne
Tämä käyttöohjekirja koostuu seitsemästä (7) eri jaoksesta;
01 Johdanto
‐ Sisällysluettelo
02 Turvallisuus
03 Työlaitteen rakenne
04 Työlaitteen hallintalaitteet
05 Työlaitteen käyttö
06 Huolto
07 Tekniset tiedot
LM ‐ työlaite sisältää uusinta teknologiaa ja sen käyttäminen ja huolta‐
minen asettavat myös vaatimuksia laitteen käyttäjälle ja huoltajalle. Lu‐
kemalla ja omaksumalla tässä kirjassa esitetyt tiedot, varmistat turvalli‐
set ja teknisesti oikeat tavat käyttää ja huoltaa tätä työlaitetta.
Kirjan sisältö on pyritty tekemään mahdollisimman selkeäksi ja kaikki
mahdollinen on tehty kirjassa esitettyjen tietojen riittävyyden ja oikeelli‐
suuden varmistamiseksi. Työlaitteen monenlaisten käyttöolosuhteiden
ja käyttötapojen vuoksi on kuitenkin mahdollista, että jokin olennainen
tieto on jäänyt pois tai on ko. tapauksessa virheellistä. Laitteen käyttäjän
on huomioitava tämä ja toimittava sen mukaisesti.
Tämä kirja ei myöskään sisällä sen peruskoneen käyttöohjetta johon
työlaite liitetään. Peruskoneen kuljettajan on tutustuttava sen omiin tur‐
vallisuus‐, käyttö‐ ja huolto‐ohjeisiin.

1.4 Turvallisuus ja ympäristön suojelu
Valmistamamme työlaite on tehty mahdollisimman ympäristöystävälli‐
seksi ja käyttöturvalliseksi. Laitteen käyttäjä on kuitenkin yksin vastuus‐
sa siitä, että käyttää sitä ympäristöä ja sen turvallisuutta kunnioittaen.
Lue ja sisäistä tämän ohjekirjan 02 Turvallisuus ‐jaos.

1.5 Rakennemuutokset
Työlaitteen rakenteeseen ja/tai käyttöjärjestelmään tehtävät muutokset
vaativat aina Oy Lai‐Mu Ab:n kirjallisen luvan tai laitteen takuu raukeaa.

1.6 Virhevastuu ja takuu
Oy Lai‐Mu Ab:n virhevastuu/takuu ei kata vaurioita, jotka ovat todistet‐
tavasti syntyneet tässä ohjekirjassa annettujen ohjeiden vastaisesta toi‐
minnasta.
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
OY LAIMU AB
Niittaajantie 9
26820 RAUMA
vakuuttaa että:

S-65 Lautassirotin
(koneen malli)

Valm. no.

valm. pvm

täyttää konedirektiivin 2006/42/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

Rauma
(Paikka)

(Aika)

(Allekirjoitus)

(Nimen selvennys)

(Asema yrityksessä)
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2.0 TURVALLISUUS
Työlaitteen käyttämisessä ja huoltamisessa on noudatettava kaikkia voi‐
massa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä.
Ohjekirjan turvallisuus‐ ja käyttöohjeita on noudatettava!
Huolto‐ ja säätöohjeita tulee noudattaa. Niiden noudattaminen takaa
työlaitteen häiriöttömän ja turvallisen toiminnan ja pitkän taloudellisen
toiminta‐ajan.
Jos työlaitteeseen tulee häiriö jota et saa selvitettyä ja poistettua, ota
yhteyttä LM‐Tools huoltoon.
Lopeta työskentely välittömästi, jos on olemassa vähäinenkään mahdol‐
lisuus, että häiriö aiheuttaa loukkaantumisvaaran tai työlaitteen vaurioi‐
tumisvaaran.

2.1 Merkinnät ja Symbolit

Varoitus!

Varning!

Warning!

Varoitus‐merkintä varoittaa loukkaantumisvaarasta ja/tai vakavista esine‐
vahingoista sekä ohjeistaa näiden riskien poistamiseen.

Huomaa!

Notera!

Note!

Huomaa merkinnällä haluamme kiinnittää huomiosi asiaan tai toimin‐
taan joka opastaa Sinua mahdollisimman turvalliseen ja taloudelliseen
työskentelytapaan koneellasi.

Info!

Info, antaa Sinulle yleistä tietoutta esim. viranomaismääräyksien noudat‐
tamisesta eri yhteyksissä (jätteiden hävitys...), laitteen ja ympäristön suo‐
jaamisesta käytön ja huoltotöiden yhteydessä jne.

2.2 Turvallisuusohjeet
Paras vakuutus onnettomuuksia vastaan on turvallisuusohjeiden nou‐
dattaminen. Lue huolella ja ymmärrä tämä jaos ennen kun työskentelet
työlaitteen kanssa. Jokaisen käyttäjän, riippumatta kokemuksesta, tulee
lukea ja ymmärtää tämä jaos ennen työlaitteen käyttämistä.
Työlaitteen omistajan tulee tiedottaa näistä ohjeista.
Säilytä ohjekirja sille varatussa paikassa.

2.2.1 Ennen käyttöä
Kuva 1.

Ver. 27.9.2012

• Lue ja omaksu työlaitteen käyttöohjekirja. Lue myös peruskoneen
käyttöohjekirja ennen kuin käytät siihen liitettyä työlaitetta.
• Noudata kaikkia työlaitteessa olevia varoitus‐ja opastustarroja.
• Älä käytä työlaitetta alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden
vaikutuksen alaisena. Väsymys voi myös olla vaarallista.
• Varmistu ympäristön turvallisuudesta työlaitteen käyttämisen aikana
ennen työskentelyn aloittamista.
• Älä käytä säkkimäisiä, kuluneita tai liian väljiä vaatteita. Vaatteet voi‐
vat tarttua pyöriviin osiin tai hallintalaitteisiin ja aiheuttaa onnetto‐
muuksia. Käytä tarpeen mukaisesti oikeita suojavaatteita eli kypärää,
turvajalkineita, suojalaseja, kuulosuojaimia, työkäsineitä jne. kuten
työsuojelumääräykset vaativat.
• Älä salli henkilöitä työlaitteen työskentelyalueella työn aikana.

02 Turvallisuus

7

S-65

Käyttöohje

Kuva 2.

• Tarkasta mekaanisten osien kuluneisuus ja oikea säätö. Vaihda kulu‐
neet ja vaurioituneet osat heti. Tarkasta pulttien ja muttereiden kireys
määrävälein.
• Varmista, että työlaitteen määräaikaishuollot on tehty oikein ja ajal‐
laan ennen työn aloittamista. Pidä työlaite puhtaana. Kertynyt maa‐ai‐
nes, rasva, pöly ja ruoho voi syttyä palamaan ja aiheuttaa
onnettomuuksia.
• Käytä ainoastaan Oy Lai‐Mu Ab:n hyväksymiä lisälaitteita ja työvälinei‐
tä.
• Älä muuta työlaitteen rakennetta, se voi johtaa turvallisuusriskeihin
joita ei voi ennakoida.
• Älä anna työlaitetta tottumattoman käsiin. Lainaaja on vastuussa mah‐
dollisista vaurioista ja onnettomuuksista.
• Työlaitteen alle ei saa mennä missään olosuhteissa.

2.2.2 Käytön aikana
Kuva 3.

• Varmista että kaikki työlaitteen turvavarusteet ovat paikoillaan ja toi‐
minnassa. Asenna uudet turvavarusteet vaurioituneiden tai puuttuvi‐
en tilalle.
• Ennen peruskoneen käynnistämistä varmista, että kaikki työlaitteen
hallintalaitteet ovat vapaa‐asennossa tai pois päältä.
• Käytä työlaitetta vain peruskoneen kuljettajan istuimelta käsin. Älä
nouse peruskoneen istuimelta sen tai työlaitteen käydessä.
• Käytä työlaitetta vain peruskoneen ohjaamosta käsin mikäli siihen ei
ole asennettu ulkopuoliseen käyttöön tarkoitettuja hallinta‐ ja turva‐
laitteita.
• Työlaitteen päälle kiipeäminen tai sen alle meneminen on kielletty kai‐
kissa olosuhteissa.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Työlaitteen mahdollisesti tukkeutuessa on laitteen kaikki toiminnot py‐
säytettävä ennen tukkeuman avaamista.
• Käytä hallintalaitteita turvallisella tavalla.
• Suunnittele ajoreitti etukäteen esteitä vältelle.
• Pidä työlaitteesta tarpeellinen etäisyys esteisiin, henkilöihin ja eläi‐
miin. Huomioi työlaitteen (sirotin, linko jne.) mahdollisesti heittämät
tai niistä kimpoavat materiaalit jo laitetta käynnistäessäsi ja käytön ai‐
kana.
• Ota huomioon muut tiellä tai piha‐alueilla liikkujat. Käytä työlaitetta
mahdollisuuksien mukaisesti silloin kun muuta liikennettä on vähän.
• Muista että työlaite saattaa heikentää peruskoneen vakavuutta huo‐
mattavasti. Sovita ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin.
• Noudata tarkasti työvälineiden käyttö‐ ja turvallisuusohjeita.

2.2.3 Käytön jälkeen
►
►
►
►
►
►
►
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Pysäköi kone tasaiselle, kovalle maalle.
Laske työlaite maahan.
Pese työlaite ja voitele kaikki voitelukohteet.
Jos irrotat työlaitteen peruskoneesta, käytä tarvittaessa turvallisia
apuvälineitä (nostovälineet, tuet jne.).
Irroita ensin hydrauliikan pikaliittimet.
Laske työlaite tukevalle alustalle kulkuväylien ulkopuolelle ja tue se
niin, ettei se pääse kaatumaan eikä aiheuta vaaraa muille.
Toimi peruskoneen käyttöohjeen mukaisesti.
02 Turvallisuus
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2.3 Huoltotyön aikana
• Pysäköi kone tasaiselle, kovalle alustalle, laske työlaite alas.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Pysäytä aina peruskoneen moottori ennen työlaitteen tarkastus‐/huol‐
totyön aloittamista.
• Älä koskaan mene ylösnostetun lavan alle ellei sitä ole tuettu asialli‐
sesti.
• Älä koskaan kiipeä työlaitteen päälle peruskoneen käydessä.
• Irrota hydrauliikan pikaliittimet ennen kuin ryhdyt huoltotyöhön.
• Jos huollat peruskoneesta irrotetun työlaitteen, varmista ettei se pää‐
se kaatumaan. Tue työlaite tukevasti paikoilleen.
• Huomioi, että hydrauliikkajärjestelmään voi jäädä painetta moottorin
sammuttamisen jälkeen.
• Avaa liitokset varovasti niin, että öljy ei purkaannu voimalla ulos.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Ulospurkautuva neulanterävä hydrauliöljysuihku saattaa olla näkymätön
ja tunkeutua vaatteiden läpi ihon alle aiheuttaen vakavia vammoja.
• Älä koskaan tarkasta hydrauliikkaöljyn vuotoja käsin vaan käytä esim.
pahvinpalaa. Pukeudu kasvosuojukseen ja työkäsineisiin. Mikäli öljyä
pääsee tunkeutumaan ihoon, hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon.
Öljy voi aiheuttaa kuolion, vakavan tulehduksen ja/tai allergisia reakti‐
oita.
• Jos irrotat hydrauliikan osia, varmista ensin, että öljy on jäähtynyt tar‐
peeksi palovammojen välttämiseksi.
• Pidä ensiapuvälineet ja ensisammutin saatavilla.
• Noudata kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä kun hävität öljyjä
tai muita ongelmajätteitä.
• Käytä kasvosuojusta tai suojalaseja silmien ja hengityselimien suojaa‐
miseksi pölyltä ja muilta hiukkasilta.
• Älä koskaan mene työlaitteen alle, ennen kuin olet varmistanut että se
pysyy ylhäällä. Käytä tarkoitukseen soveltuvia pukkeja tai muita luo‐
tettavia tukijärjestelmiä.
• Noudata myös peruskoneen turvaohjeita mikäli työlaite on liitettynä
peruskoneeseen huoltotyön aikana.

2.4 Tarrat ja kilvet
•
•
•
•
•

Noudata kaikkia työlaitteessa olevien tarrojen ohjeita.
Pidä tarrat ja kilvet puhtaina ja luettavassa kunnossa.
Puhdista tarrat saippualla ja vedellä, kuivaa pehmeällä kankaalla.
Vaihda vaurioituneet tai kuluneet tarrat uusiin.
Jos vaihdat komponentteja joissa on tarra, varmista että uusi tarra
asennetaan samaan paikkaan.
• Asenna uudet tarrat kuivalle, puhtaalle ja rasvattomalle pinnalle.
Asennuslämpötila vähintään +10°C.
Kuva 4.
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3.0 RAKENNE
S‐65 lautassirotin kiinnitetään peruskoneessa oleviin työlaitteiden kiin‐
nityspisteisiin. Sirotin toimii peruskoneen hydrauliikalla ja saa myös tar‐
vittavan virran peruskoneesta. Sirotusmäärä ja sirotusleveys säädetään
peruskoneen ohjaamoon sijoitetun säätimen avulla.
Muiden aineiden kuin hiekan tai suolan levitys saattaa vaurioittaa S‐65
sirotinta, peruskoneen hydrauliikkaa sekä aiheuttaa vaaraa käyttäjälle
tai muille ihmisille.
Kuva 1.

1. Säiliö

2. Hydrauliikka moottori

3. Kuljetinruuvi

4. Syöttöputki

5. Hydrauliikkamoottori

6. Levityslautanen

3.1 Käyttötarkoitus
S‐65 lautassirotin on tarkoitettu käytettäväksi sopivan peruskoneen
kanssa. Sirotin soveltuu käytettäväksi sekä kesällä, että talvella tässä oh‐
jekirjassa annettujen ohjeiden mukaan.

3.1.1 Kesäkäyttö:
Hiekan levitys hiekkateiden ylläpitämiseksi.
Suolan (NaCL tai CaCL) levitys pölyn sitomiseksi hiekkateillä.

3.1.2 Talvikäyttö:
Suolan (NaCL tai CaCL) tai suolan ja hiekan seoksen tai hiekan/murskeen
levitys liukkauden torjumiseksi.

Varoitus!

Varning!

Warning!

S‐65 lautassirotinta ei saa käyttää muihin, kun yllä mainittuihin tarkoituk‐
siin.
Muunlainen käyttö katsotaan olevan vastoin laitteen käyttötarkoitusta,
eikä valmistaja vastaa sellaisesta käytöstä mahdollisesti seuraavista on‐
nettomuuksista tai konerikoista.

Ver. 27.9.2012
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4.0 TYÖLAITTEEN HALLINTALAITTEET
Kuva 1.

1. Virtakatkaisin
Tämän katkaisijan avulla kyt‐
ketään virransyöttö hallinta‐
paneliin päälle ja pois päältä.
Virta on päällä, kun katkai‐
sin on asennossa ”I” ja pois
päältä, kun katkaisija on
asennossa ”0”.

3. Sirotusmäärän säädin
2. Sirotusleveyden säädin
Tämän säätimen avulla säädetään
Tämän säätimen avulla sääde‐
virtaus kuljetinruuvin hydrauliikka‐
tään virtaus levityslautasen
moottorille. Säätö vaikuttaa kulje‐
hydrauliikkamoottorille. Säätö
tinruuvin pyörimisnopeuteen ja
vaikuttaa levityslautasen pyöri‐
siten sirotusmäärään.
misnopeuteen ja siten sirotusle‐
Sirotusmäärä kasvaa, kun säädintä
veyteen. Sirotusleveys kasvaa,
kun säädintä käännetään myö‐
käännetään myötäpäivään ja pie‐
täpäivään ja pienenee, kun sää‐
nenee, kun säädintä käännetään
dintä käännetään vastapäivään.
vastapäivään.

4. Työkonevilkku. Katkaisimen sennossa “I” työkonevilkku on päällä ja asennossa “0” pois päältä.

Info!

Säädinten (2 ja 3) asento määrää sirotusleveyden ja sirotusmäärän.
Ellei säädinten asentoa muuteta sirottimen poiskytkennän aikana, pysyy
sirotusleveys ja sirotusmäärä samana myös sirotus uudelleen aloitettaes‐
sa (esim. ruokatauon jälkeen).

Huomaa!

Notera!

Note!

Sirotus kytketään päälle ja pois päältä peruskoneen lisälaitehydrauliikan
venttiilin avulla.

Ver. 27.9.2012
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5.0 LAUTASSIROTTIMEN KÄYTTÄMINEN
5.1 Lautassirottimen kiinnittäminen ja irrottaminen
Sirottimen kiinnittäminen

Varoitus!

Varning!

Warning!

Asennettaessa ensimmäistä kertaa sirotinta peruskoneeseen on varmis‐
tettava, etteivät peruskoneen osat tai siihen asennetut lisäosat vaurioidu.
►

►

Aja peruskone sirottimen viereen siten, että voit nostaa sirottimen pe‐
ruskoneen päälle ja kiinnitä nostoliinat sirottimeen. Katso kohta “Si‐
rottimen nostaminen”!
Nosta sirotin peruskoneen päälle ja kiinnitä peruskoneen työlaitteiden
kiinnityspisteisiin. Kiinnitystapa vaihtelee eri peruskoneiden välillä.
Kuva 1.

1.
►

Sirottimen kiinnityspisteet.

Poista nostossa käytetyt koukut ja liinat.
Kuva 2.

►

►
►
►

Vapauta lukitustappi (1) yläasennon lukitusholkista lukitusvivun avulla
ja taita levityslautanen alas. Lukitse lautanen ala‐asentoon lukitusta‐
pin avulla.
Lue peruskoneen käyttöohjeet ja noudata siinä annettuja ohjeita.
Varmista, että sirotin on kunnolla kiinni ja käyttökunnossa.
Kiinnitä hydrauliikkaletkut ja sähköpistoke peruskoneeseen.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Sirotinta saa käyttää vain silloin kun se on kiinnitetty yllä kuvatulla tavalla
(oikein) peruskoneeseen!

Ver. 27.9.2012
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Sirottimen irrottaminen
► Tyhjennä sirottimen säiliö.
► Aja peruskone sirottimen säilytyspaikan viereen. Säilytyspaikan alus‐
tan on oltava riittävän luja ja tasainen sirottimen paino huomioiden.
Katso kohta “Sirottimen säilytys”!
► Käännä levityslautanen ylös ja irrota hydrauliikkaletkut ja sähköpistoke
peruskoneesta. Katso kohta “Sirottimen nostaminen”!
► Kiinnitä nostoon tarvittavat koukut ja liinat sirottimeen ja kiristä hih‐
nat hieman nostovälineen avulla.
► Irrota sirotin peruskoneesta. Kiinnitystapa vaihtelee eri peruskoneiden
välillä.
► Nosta sirotin pois peruskoneen päältä ja laske se alas tukevalle alustal‐
le. Sirottimen voi säilyttää myös lisävarusteena saatavien tukijalkojen
päällä.

Huomaa!

Notera!

Note!

Varmista, että säilytyspaikan pohja on tarpeeksi suora, tasainen ja kes‐
tää sirottimen ja säilytysalustan painon, ennen kuin lasket sirottimen säi‐
lytysalustan päälle.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Kone voi kaatua jos alusta on kalteva tai säilytysalusta/tukijalat painuvat
maahan.

5.2 Työskentely lautassirottimella
5.2.1 Ennen työskentelyä
►
►
►
►
►
►

Tarkista, että sirotin on kunnolla kiinni.
Tarkista, että kaikki turvalaitteet ovat kunnossa ja toiminnassa.
Tarkista, että säiliössä ei ole vieraita esineitä.
Tarkista, ettei hydrauliikkaletkuissa eikä liittimissä ole vuotoja.
Tarkista, että kaikki valot toimivat ja, että heijastimet ovat ehjät ja
puhtaat.
Korjaa kaikki viat ennen säiliön täyttämistä.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Varmista, että lautassirotin ja sen laitteet ovat täysin kunnossa ennen
työn aloittamista.
Huonossa tai puutteellisessa kunnossa olevat laitteet voivat johtaa on‐
nettomuuksiin tai laiterikkoihin. Valmistaja ei vastaa loukkaantumisista
tai laiterikoista jotka johtuvat lautassirottimen tai sen laitteiden huonos‐
ta kunnosta tai puutteellisesta ylläpidosta.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Älä koskaan mene lautassirottimen alle äläkä kiipeä sen päälle.
Muista tarkistaa, että lautassirottimen välittömässä läheisyydessä ei ole
muita henkilöitä tai eläimiä ennen, kuin käynnistät laitteen.
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5.2.2 Työskentely
►
►

Täytä säiliö kuormaajalla tai siilosta.
Kytke hallintapaneelin virta päälle (1).
Kuva 3.

1. Virtakatkaisija
Hallintapaneelin virta on
päällä, kun katkaisija on
asennossa ”I” ja pois päältä,
kun katkaisija on asennossa
”0”.

2. Levitysleveyden säädin
Säätö vaikuttaa levityslautasen
pyörimisnopeuteen ja siten
sirotusleveyteen. Sirotusleveys
kasvaa, kun säädin käännetään
myötäpäivään ja pienenee, kun
säädin käännetään vastapäi‐
vään.

3. Levitysmäärän säädin
Säätö vaikuttaa kuljetinruuvin pyö‐
rimisnopeuteen ja siten sirotus‐
määrään.
Sirotusmäärä kasvaa, kun säädin
käännetään myötäpäivään ja pie‐
nenee, kun säädin käännetään
vastapäivään.

4. Työkonevilkku. Kytke työkonevilkku päälle (asento “I”) kun aloitat sirotuksen koneella.
►
►
►

Kytke hydrauliikkatuotto päälle peruskoneen hydrauliikkavivun avulla.
Kytke työkonevilkku ja mahdollinen työvalo päälle ja aloita työskente‐
ly.
Aja muutama metri, tarkista sirotuksen tulos ja tee tarvittavat säädöt
hallintapaneelin kytkimistä, (2) sirotusleveys ja (3) sirotusmäärä.

Huomaa!

Notera!

Note!

Ota huomioon, että säätimien numerot eivät ilmoita sirotusmäärää tai
sirotusleveyttä, numerot ovat vain ohjearvoja.
Suositeltava ajonopeus hiekkaa ja kuivaa suolaa siroteltaessa on korkeintaan 30 km/t.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Huomioi sirotuksen aikana ympäristö ja kaikki muu liikenne. Käytä aina ti‐
lanteeseen sopivaa ajonopeutta ja tarkkaile muuta liikennettä.
►
►
►
►
►

Varo erityisesti kevyttä liikennettä ja risteysalueita. Hiekoita vilkkaasti
liikennöidyt risteysalueet mahdollisuuksien mukaan hiljaisena aikana.
Vältä turhia peruutuksia.
Pysäytä peruskone ja kytke sirotus pois päältä ennen kuin peruutat.
Noudata aina voimassa olevia tieliikennesääntöjä.
Käytä aina työkonevilkkua työn aikana.

5.2.3 Työn jälkeen
Suorita seuraavat toimenpiteet työn päätyttyä tai ennen kun lähdet aja‐
maan yleisellä tiellä:
► Aja säiliö tyhjäksi jos mahdollista.
► Kytke sirotus pois päältä.
► Kytke työkonevilkku ja työvalo pois päältä.

Ver. 27.9.2012
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5.3 Sirottimen säilytys ja kuljetus
5.3.1 Sirottimen säilytys

Sirotinta voidaan säilyttää riippuen omassa telineessään tai tukevalla
alustalla levityslautanen ylös käännettynä.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Varmista aina, että kone ei pääse kaatumaan.
Sirotinta voidaan myös säilyttää lisävarusteena saatavien tukijalkojen
(B 4 kpl) päällä ilman, että levityslautanen käännetään ylös. Katso alla
olevaa kuvaa.
Kuva 4.

5.3.2 Sirottimen nostaminen

Varoitus!

Varning!

Warning!

‐ Tyhjennä sirottimen säiliö ja varmista, että siinä ei ole irtonaisia osia.
‐ Älä koskaan nosta kuormattua sirotinta.
‐ Ota huomioon sirottimen paino, se voi olla jopa 390 kg.
‐ Käännä aina levityslautanen ylös ennen, kun nostat sirotinta.
Levityslautasen kääntäminen ylös
Kuva 5.

1. Lukitustappi
2. Lukitusvipu
3. Ala‐asennon lukitusholkki
4. Yläasennon lukitusholkki
►

►

18

Vapauta lukitustappi (1) ala‐
asennon lukitusholkista (3) nos‐
tamalla lukitusvipu (2) ylös.
Taita levityslautanen ylös (ota
huomioon kaasujousien voima)
ja lukitse yläasentoon asetta‐
malla lukitustappi (1) yläasen‐
non lukitusholkkiin (4).
Katso myös kuva S65 01501.
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Nostaminen
► Valitse nostoväline joka varmasti pystyy nostamaan sirottimen turvalli‐
sella tavalla.
► Kiinnitä nostokoukut nostoreikiin (A).
Kuva 6.

A. Nostoreiät.
►

B. Levityslautasen taittaminen ylös.

Laske työlaite tukevalle alustalle.

5.3.3 Sirottimen kuljetus
►
►
►

Taita levityslautanen ylös edellä kuvatulla tavalla.
Laske sirotin riittävän tukevalle kuljetusalustalle.
Sido sirotin kuljetusalustaan kuormaliinoilla.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Älä vaurioita sirotinta, erityisesti sen säiliön laitoja, kiinnittäessäsi sitä
kuormaliinoilla.

5.3.4 Levityslautasen kääntäminen sivulle
Levityslautanen voidaan myös kääntää 90° sivulle, jolloin päästään käsik‐
si peruskoneen huoltokohtiin ilman, että levitin nostetaan pois perusko‐
neen päältä.
Kuva 7.

►
►

Ver. 27.9.2012

Vapauta lukitussalpa (1).
Käännä levityslautanen 90° vasemmalle.
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6.0 SIROTTIMEN HUOLTAMINEN
Kunnollinen ylläpito on lautassirottimen toiminnan kannalta ensiarvoi‐
sen tärkeää.
Suorita kaikki tässä jaoksessa mainitut toimenpiteet ohjeen mukaisesti
ja oikeaan aikaan.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Noudata seuraavia ohjeita:
►
►
►
►

►
►
►

Info!

Pysäköi peruskone tasaiselle ja kovalle alustalle.
Pysäytä peruskoneen moottori ja poista virta‐avaimet.
Käytä vain hyvässä kunnossa olevia kunnollisia ja tarkoitukseen sovel‐
tuvia työkaluja.
Noudata turvallisia työtapoja kaikissa tilanteissa ja pukeudu työhön
sopiviin vaatteisiin. Käytä silmä‐ ja hengityssuojaimia tarpeen mu‐
kaan.
Muista asentaa takaisin kaikki mahdollisesti irrotetut suojukset ja tur‐
vavarusteet.
Varmista että koneen kaikki tarrat ovat hyvässä kunnossa huolto‐töi‐
den jälkeen. Korvaa vaurioituneet tarrat uusilla.
Pidä toimintakykyinen ensisammutin saatavilla, älä missään tapauk‐
sessa käytä vesisuihkua tulipalon sammutuksessa.

Ota talteen jäteöljyt, nesteet ja käytetyt suodattimet ja toimita ne ongel‐
majätelaitokselle. Älä päästä öljyä ja nesteitä maahan, pidä huolta ympä‐
ristöstäsi.

6.1 Voiteluaineet
Käytä ainoastaan kohteeseen tarkoitettuja, hyvälaatuisia voiteluaineita.

6.1.1 Voiteluainesuositukset
Kohde
Voitelurasva
Hydrauliikkaöljy

Suositus
NLGI 2
ISO VG 32

HUOMAA! Valmistaja käyttää alkuperäisöljynä NESTE Hydrauli Super 32
hydrauliikkaöljyä.

6.2 Huoltotaulukko
Kohde
Puhdistus
Hydrauliikkaletkut
Voitelu (*)
Pulttien kireys (**)
Pintavauriot

Huoltoväli
8 t (tai päivittäin)
8 t (tai päivittäin)
50 t (tai viikoittain)
250 t (tai 3 kk välein)
500 t (tai 6 kk välein)

(*) Suorita voitelu erittäin pölyisissä olosuhteissa päivittäin.
(**) Tarkista uuden sirottimen kaikki pulttiliitokset viimeistään ensim‐
mäisten 50 käyttötunnin (yhden viikon) käytön jälkeen.
Suorita huollot yllä olevassa taulukossa mainituin välein perustuen joko
käyttötunteihin tai aikaan riippuen siitä, kumpi aikaraja ensiksi täyttyy.

Ver. 27.9.2012
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6.3 Huoltotöiden suorittaminen

Suorita kaikki huoltotaulukossa mainitut työt ajallaan ja oikealla tavalla.
Tarkempia ohjeita huoltotöiden suorittamisesta löytyy tästä ohjekirjas‐
ta.

6.3.1 Lautassirottimen puhdistus
Lautassirotin tulee puhdistaa jokaisen käytön jälkeen. Tämä on tärkeä
toimenpide koneen toiminnan kannalta, koska erityisesti tiesuolaukses‐
ta johtuvat jäämät voivat aiheuttaa korroosiota ja mekaanisten raken‐
teiden kiinnijuuttumisen. Kiinnitä erityistä huomiota osiin jotka ovat
muiden rakenteiden takana.
Kun peset sirottimen vedellä, älä suuntaa vesisuihkua sähkölaitteisiin tai
suoraan laakereihin.

Huomaa!

Notera!

Note!

Suorita voitelu vasta sen jälkeen, kun kone on pesty.

6.3.2 Lautassirottimen voitelu
Voitele seuraavat kohteet päivittäin hyvälaatuisella alustarasvalla sen
jälkeen, kun olet ensin pessyt koneen.
Kuva 8.

Pos
1
2
3 ja 4

Voitelukohde
Kuljetinruuvin laakeri
Levityslautasen taittonivel
Levityslautasen kääntönivel

Kpl
1
1

Voidenipat on merkitty punaisella ympyrällä.
Voitelu täytyy suorittaa normaali olosuhteissa 50 käyttötunnin välein (tai
viikottain). Erittäin pölyisissä olosuhteissa tulee voitelu suorittaa 8 käyttötunnin välein (tai päivittäin).

22
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6.3.3 Hydrauliikkaletkut
Tarkista hydrauliikkaletkujen kunto päivittäin. Kiristä kaikki vuotavat liit‐
timet ja vaihda vaurioituneet letkut ja liittimet uusiin.
Käytä vain valmistajan suosittelemia letkulaatuja.
Kun asennat letkun katso, että se ei ole kierteillä (tavallisesti letkussa on
pituussuuntainen viiva asian varmistamiseksi).
Älä väännä letkua liian jyrkälle mutkalle äläkä kiristä liittimiä liian paljon.

Huomaa!

Notera!

Note!

Letkuja ei saa maalata ilman valmistajan antamaa lupaa.

6.3.4 Pulttien kireys
Tarkista uuden lautassirottimen pulttien ja muttereiden kireys ennen
käyttöönottoa. Tarkista pulttien ja muttereiden kireys seuraavan kerran
50 käyttötunnin (yhden viikon) käytön jälkeen. Kireydet tarkistetaan tä‐
män jälkeen 250 käyttötunnin tai kolmen kuukauden välein.
Seuraava taulukko näyttää yleiset ruuvien ja muttereiden kiristysmo‐
mentit.
Koko
M6
M8
M10
M12
M 14
M 16
M 20
M 24
M 27

Lujuusluokka
8.8
10.9
10 Nm
13 Nm
25 Nm
34 Nm
48 Nm
66 Nm
73 Nm
117 Nm
132 Nm
182 Nm
205 Nm
290 Nm
410 Nm
555 Nm
690 Nm
955 Nm
1050 Nm
1500 Nm

6.3.5 Pintavauriot
Tarkista lautassirottimen sinkittyjen osien kunto kaksi kertaa vuodessa
ja korjaa havaitut vauriot tarpeen mukaan.

6.4 Muuta huoltoon liittyvää
6.4.1 Hitsaaminen
Hitsauksessa syntyy aina ilmaan epäpuhtauksia, esimerkiksi häkää.
Maalattuja pintoja hitsattaessa syntyy orgaanisia hajoamistuotteita
maalin sidosaineista ja epäorgaanisia yhdisteitä sen pigmenteistä. Jos
maalin paksuus on yli 100 μm, poista maali hitsauskohdasta 10–15 cm
leveydeltä.
Sinkkipinnoitteen hitsauksessa syntyy sinkkihöyryä, mikä voi johtaa sink‐
kikuumeeseen.On erittäin tärkeää järjestää riittävän tehokas ilmanvaih‐
to hitsauspaikalla.
Puhdista hitsattava kohde kunnolla liasta ja roskista.
Suojaa kaikki tulipalolle herkät kohteet, kuten hydrauliikkaletkut ja muut
syttyvät aineet ja varmista, että hydrauliikkajärjestelmä on täysin pai‐
neeton.
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6.5 Vianetsintä
6.5.1 Mekaaniset viat

Näkyvät mekaaniset viat tulee korjata mahdollisimman pian. Vika saat‐
taa ajan myötä tulla pahemmaksi ja aiheuttaa lisävaurioita ja / tai onnet‐
tomuuksia. Työlaitteen käyttöä ei tule jatkaa jos siinä on mekaaninen vi‐
ka.

Huomaa!

Notera!

Note!

Älä käytä viallista työlaitetta.
Korjaa havaitut vauriot aina ennen työn jatkamista!

6.5.2 Sähköiset viat
Korjaa sähköiset viat mahdollisimman nopeasti!
Lautassirottimen sähköpiirit on suojattu peruskoneen sulakkeilla. Jon‐
kun sulakkeen palaminen on yleensä merkki piirissä olevasta oikosulusta
tai muusta kuormaa lisäävästä virheestä. Etsi syy sulakkeen palamiseen,
ennen uuden sulakkeen asentamista. Käytä ainoastaan alkuperäisten su‐
lakkeiden kokoisia sulakkeita.
Liian suuret sulakkeet saattavat aiheuttaa ylikuumenemista ja siitä voi
seurauksena olla laitevaurioita tai tulipaloja.
Jos kaikki sulakkeet ovat ehjät, mutta valot eivät sittenkään toimi, saat‐
taa syynä olla irrallisia johtoja tai hapettuneita liittimiä.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Älä koskaan asenna nimellisarvoltaan alkuperäistä suurempaa sulaketta.
Väärästä toiminnasta saattaa aiheutua sähkölaitevaurio, tulipalo ja/tai
vakava loukkaantuminen.

6.5.3 Hydrauliset viat
Tarkista seuraavat asiat jos kuljetinruuvi ja/tai levityslautanen eivät pyö‐
ri:
• Ovatko pikaliittimet kunnolla kiinni?
• Esiintyykö öljyvuotoja?
• Onko peruskoneen venttiili toiminta‐asennossa?
• Onko kuljetinruuvin tai levityslautasen pyöriminen estynyt jonkun vie‐
raan esineen takia?

6.5.4 Hallintapanelin viat
Tarkista seuraavat asiat jos hallintapaneeli ei toimi:
• Saako hallintapaneli virtaa?
• Onko hallintapaneli kytketty päälle?
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7.0 TEKNISET TIEDOT

7.1 S‐65 ‐sirotin
Kuva 9.

Säiliön tilavuus
Tarvittava hydrauliikan tuotto max.
Max. hydrauliikan paine
Korkeus (lautasen korkeuden säätö 146 mm)
Leveys
Pituus
Sirotteluleveys
Sirottelumäärä
Runkomateriaali
Paino tyhjänä
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650 ltr
30 ltr/min
200 bar
1900 - 2050 mm
1300 mm
2400 mm
1-6m
10 – 200 g/m²
Teräs Fe37 maalattu
382 kg
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8.0 HUOLTOMUISTIO
Seuraavilla sivuilla olevat taulukot tulee täyttää aina huollon suorittamisen yhteydessä. Taulukoissa mainitut
ajotuntimäärät ovat lautassirottimen käytön kokonaistuntimäärä. Muista suorittaa myös 8 ja 50 tunnin huollot
ajallaan.

HUOMIO: Huoltojen suorittaminen ajallaan ja oikein ovat takuun voimassaolon edellytys.
8.1 Huoltotaulukko
Kohde
Puhdistus
Hydrauliikkaletkut
Voitelu (*)
Pulttien kireys (**)
Pintavauriot

Huoltoväli
8 t (tai päivittäin)
8 t (tai päivittäin)
50 t (tai viikoittain)
250 t (tai 3 kk välein)
500 t (tai 6 kk välein)

(*) Suorita voitelu erittäin pölyisissä olosuhteissa päivittäin.
(**) Tarkista uuden sirottimen kaikki pulttiliitokset viimeistään ensim‐
mäisten 50 käyttötunnin (yhden viikon) käytön jälkeen.
Suorita huollot yllä olevassa taulukossa mainituin välein perustuen joko
käyttötunteihin tai aikaan riippuen siitä, kumpi aikaraja ensiksi täyttyy.
Lautassirottimen käyttötunnit: 250 tuntia
Suorita tämä huolto kun lautassirotin on ollut
käytössä 250 tuntia tai 3 kuukautta.
Suorita tällöin 8, 50 ja 250 tunnin huollot.

Lautassirottimen käyttötunnit: 500 tuntia
Suorita tämä huolto kun lautassirotin on ollut
käytössä 500 tuntia tai 6 kuukautta
Suorita tällöin 8 ja 50 tunnin huollot.

Peruskoneen rek. nro:
Huollon suoritti:

HUOLTO SUORITETTU
Päivämäärä:
Peruskoneen rek. nro:
Huollon suoritti:
Leima:

Suoritettavat toimenpiteet löytyvät
huoltotaulukosta.

Lautassirottimen käyttötunnit: 750 tuntia
Suorita tämä huolto kun lautassirotin on ollut
käytössä 750 tuntia tai 9 kuukautta.
Suorita tällöin 8, 50 ja 250 tunnin huollot.
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Päivämäärä:

Leima:

Suoritettavat toimenpiteet löytyvät
huoltotaulukosta.

Suoritettavat toimenpiteet löytyvät
huoltotaulukosta.

HUOLTO SUORITETTU

HUOLTO SUORITETTU
Päivämäärä:
Peruskoneen rek. nro:
Huollon suoritti:
Leima:
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Lautassirottimen käyttötunnit: 1000 tuntia
Suorita tämä huolto kun lautassirotin on ollut
käytössä 1000 tuntia tai 12 kuukautta.
Suorita tällöin 8, 50, 250, 500 ja 1000 tunnin
huollot.

S-65

HUOLTO SUORITETTU
Päivämäärä:
Peruskoneen rek. nro:
Huollon suoritti:
Leima:

Suoritettavat toimenpiteet löytyvät
huoltotaulukosta.

Lautassirottimen käyttötunnit: 1250 tuntia
Suorita tämä huolto kun lautassirotin on ollut
käytössä 1250 tuntia tai 1 vuosi ja 3 kuukautta.
Suorita tällöin 8, 50 ja 250 tunnin huollot.

Lautassirottimen käyttötunnit: 1500 tuntia
Suorita tämä huolto kun lautassirotin on ollut
käytössä 1500 tuntia tai 1 vuosi ja 6 kuukautta.
Suorita tällöin 8, 50, 250 ja 500 tunnin huollot.

Peruskoneen rek. nro:
Huollon suoritti:

HUOLTO SUORITETTU
Päivämäärä:
Peruskoneen rek. nro:
Huollon suoritti:
Leima:

Suoritettavat toimenpiteet löytyvät
huoltotaulukosta.

Lautassirottimen käyttötunnit: 1750 tuntia
Suorita tämä huolto kun lautassirotin on ollut
käytössä 1750 tuntia tai 1 vuosi 9 kuukautta.
Suorita tällöin 8, 50 ja 250 tunnin huollot.
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Päivämäärä:

Leima:

Suoritettavat toimenpiteet löytyvät
huoltotaulukosta.

Suoritettavat toimenpiteet löytyvät
huoltotaulukosta.

HUOLTO SUORITETTU

HUOLTO SUORITETTU
Päivämäärä:
Peruskoneen rek. nro:
Huollon suoritti:
Leima:
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Lautassirottimen käyttötunnit: 2000 tuntia
Suorita tämä huolto kun lautassirotin on ollut
käytössä 2000 tuntia tai 2 vuotta.
Suorita tällöin 8, 50, 250, 500 ja 1000 tunnin
huollot.

HUOLTO SUORITETTU
Päivämäärä:
Peruskoneen rek. nro:
Huollon suoritti:
Leima:

Suoritettavat toimenpiteet löytyvät
huoltotaulukosta.

Huomaa! Notera! Note!
Huolehdi myös jatkossa lautassirottimen oikealla tavalla suoritetus‐
ta huollosta.
Huoltojen aikana mahdollisesti suoritetut säädöt ja korjaukset voit kirja‐
ta tämän ohjekirjan muistiinpanot sivulle.

MUISTIINPANOT:
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