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Johdanto

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE huolellisesti, jotta opit
käyttämään ja huoltamaan konetta oikein. Muuten
seurauksena voi olla loukkaantuminen tai laitteiden
vaurioituminen. Tämä noukin voidaan asentaa vain
ajosilppuriin ja sitä voidaan käyttää vain ajosilppurissa.
Käyttäjällä voi olla oikeus ajaa ajosilppurilla julkisilla teillä.
Käyttöohje ja koneen turvamerkit ovat saatavana useilla
kielillä. Ota yhteyttä KEMPER-jälleenmyyjään.

TÄMÄ KÄYTTÖOHJE on koneeseen kiinteästi kuuluva
osa, joka on annettava uudelle omistajalle, jos kone
myydään.

TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA käytetään metrijärjestelmän
mukaisia mittayksiköitä. Näiden yksiköiden amerikkalaiset
vastikkeet on myös ilmoitettu. Käytä vain sopivankokoisia
varaosia ja kiinnittimiä. Metrijärjestelmän mukaisia tai
tuumamittaisia kiinnittimiä varten saatetaan tarvita erityisiä
metrijärjestelmän mukaisia tai tuumamittaisia työkaluja.

Työkoneen OIKEA JA VASEN PUOLI on määritelty
normaaliin ajosuuntaan nähden.

Sanaa "KULJETUS" käytetään ajosilppuriin asennetun
noukkimen yhteydessä, kun noukinta kuljetetaan paikasta
A paikkaan B ajosilppurin mukana.

Sanaa "LAVAKULJETUS" käytetään kuljetuslavalla
kuormatun noukkimen yhteydessä, kun noukinta
kuljetetaan paikasta A paikkaan B kuljetuslavalla.

Tämän noukkimen KUORMAAMISEN JA
LAVAKULJETUKSEN tulee suorittaa vain sellaisten
henkilöiden, jotka ovat osaavat kiinnittää kuorman oikein
ja myös todistaa sen.

KIRJAA TUOTTEIDEN TUNNISTENUMEROT (PIN)
Tekniset tiedot- tai Tuotenumerot-osion asianmukaisiin
kohtiin. Merkitse kaikki numerot huolellisesti muistiin siltä
varalta, että kone varastetaan. KEMPER-jälleenmyyjä
tarvitsee numeroita myös varaosien tilaamisen
yhteydessä. Säilytä tuotteiden tunnistenumerot varmassa
paikassa erillään koneesta.

ENNEN KONEEN TOIMITTAMISTA jälleenmyyjäsi on
tarkastanut sen.

KÄYTTÖTARKOITUS: TÄTÄ NOUKINTA saa käyttää
AINOASTAAN jo leikatun viljan noukkimiseen, kuten:

• Heinä
• Hernekasvit
• Vilja
• Sinimailanen
Muunlainen käyttö katsotaan tarkoituksenmukaisen
käytön vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa yhdestäkään
vahingosta tai tapaturmasta, jonka syynä on näin
määritelty väärinkäyttö. Väärinkäytöstä aiheutuvista
riskeistä vastaa yksinomaan käyttäjä.

TÄTÄ NOUKINTA EI SAA käyttää minkäänlaisen
materiaalin siirtämiseen manuaalisesti eikä sillä voi
noukkia seuraavia:

• puiden leikkauspaloja ja pensaiden leikkausjäänteitä
• puita
• metalliesineet
• kiviä sisältävää materiaalia
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEEN KÄYTTÖÖN
kuuluu olennaisesti myös valmistajan käytölle, huollolle
ja kunnossapidolle asettamien vaatimusten tinkimätön
noudattaminen.

TÄMÄN NOUKKIMEN SAA huoltaa ja kunnostaa
AINOASTAAN mekaanikko, asentaja tai vastaavan
pätevyyden omaava henkilö. Ainoastaan sähköasentaja
saa korjata sähköjärjestelmän. Asiaan kuuluvia
tapaturmien torjuntaohjeita sekä muita yleisesti tunnettuja
työturvallisuus-, työterveys- ja tieliikennemääräyksiä tulee
aina noudattaa. Konetta ei saa muuttaa niin, että sillä
voi käsitellä muita kuin alkuperäisen käyttötarkoituksen
mukaisia materiaaleja. Valmistaja ei vastaa tapaturmista
tai vaurioista, jotka aiheutuvat tähän karhon noukkimeen
tehdyistä omavaltaisista muutoksista.
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Jälleenmyyjän merkinnät
Omistajan nimi Myyntipäivämäärä

Osoite Mallinumero

Paikkakunta Sarjanumero

Tila Postinumero
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Luovutustarkastus

Seuraavat tarkastukset, säädöt ja huoltotyöt on
suoritettu ennen koneen luovutusta:

1. □ Noukin on koottu moitteettomasti.

2. □ Valinnaisvarusteet asennettu oikein.

3. □ Kaikki pultit ja mutterit on kiristetty ohjekireyteen.

4. □ Kaikki rasvaus- ja voitelukohteet on voideltu.

5. □ Vaihdelaatikon öljymäärä on tarkistettu ja öljyä lisätty
tarvittaessa.

6. □ Ketjut on kiristetty oikein ja voideltu.

7. □ Kaikki liikkuvat osat pääsevät liikkumaan
esteettömästi.

8. □ Rengaspaineet tarkastettu; tarvittaessa korjattu
oikeaan paineeseen. Oikea rengaspaine on 450 kPa
bar (4,5 bar) (65.3 psi).

9. □ Kaikki suojukset avautuvat ja sulkeutuvat
moitteettomasti.

10. □ Koneella on suoritettu koeajo eikä sen yhteydessä
havaittu puutteita.

11. □ Hydrauliikkaletkut ja -liittimet eivät vuoda.

12. □ Maalipinta ja tarrat ovat tasaisia ja siistissä kunnossa.

13. □ Käyttäjä on perehdytetty turvallisuusohjeisiin, joita
tulee noudattaa konetta käytettäessä.

14. □ Käyttöopas on annettu asiakkaalle.

Päivämäärä:

Jälleenmyyjän/huoltomekaanikon allekirjoitus:

030520

PN=5



Johdanto

030520

PN=6



Sisältö

Sivu

Tunnistuskuva
Tunnistuskuva ....................................................00-1

Turvallisuus
Turvallisuusohjeiden merkintä ............................05-1
Turvallisuusohjeiden noudattaminen ..................05-1
Varoitusten luokittelu ..........................................05-1
Noudata tieliikennesääntöjä ...............................05-2
Käyttäjän kelpoisuus...........................................05-2
Säilytä lisävarusteet turvallisesti.........................05-2
Varustaudu vaaratilanteisiin................................05-3
Suojavaatetuksen käyttö ....................................05-3
Turvallisuustarkastus..........................................05-3
Suojukset............................................................05-3
Turvavalojen ja -laitteiden käyttö ........................05-4
Noukkimen turvallinen käyttö..............................05-4
Pysy etäällä pyörivistä akseleista .......................05-4
Turvallinen kunnossapito....................................05-5
Korkeapaineisten nesteiden vaatima

varovaisuus ....................................................05-5
Renkaiden turvallinen huolto ..............................05-6
Sopivien työkalujen käyttö ..................................05-6
Huolla konetta turvallisesti..................................05-7
Koneiden tukeminen...........................................05-7
Pysy etäällä noukkimesta ...................................05-7
Koneen siirtokuljetus leikkuupöytä

asennettuna ...................................................05-8
Lisäpainotus turvallisen ajovakauden

takaamiseksi ..................................................05-8
Maalin poistaminen ennen hitsausta tai

kuumentamista...............................................05-8
Vältä lämmönlähteiden käyttöä

polttonesteen paineputkien läheisyydessä.....05-9
Älä suuntaa painepesurin suihkua

turvatarroihin ..................................................05-9
Jätteiden asianmukainen hävittäminen ..............05-9
Käytöstä poistaminen: Nesteiden

ja komponenttien asianmukainen
kierrätys ja hävittäminen ..............................05-10

Suojautuminen melulta .....................................05-10

Varoitustarrat
Kuvalliset varoitustarrat ......................................10-1
Turvamerkkien uusiminen ..................................10-1
Käyttöohje...........................................................10-1
Kunnossapito ja huolto .......................................10-2
Noukin ................................................................10-2

Sivu

Korkeussäädettävä karhontasain .......................10-2
Hydrauliikkaputket ..............................................10-3
Pysy etäällä pyörivästä akselista........................10-3
Noukkimen pyörät...............................................10-3
Paineakku – Pyörivän karhontasaimen

kelluntajärjestelmä .........................................10-4
Pyörivä karhontasain – Piikkien päät..................10-4

Lavakuljetus
Noukkimen ripustuspisteet .................................15-1
Noukkimen kiinnitys lavakuljetusta

varten (kiinnityspisteet) ..................................15-2

Noukkimen valmistelu
Poistaminen paketista ja ensimmäinen asetus...20-1
Tukipyörien korkeuden asetus............................20-1
Tarkasta automaattisen kierukan

nostolaitteen säätö .........................................20-2

Kiinnittäminen
Kiinnittäminen tyypin 498 ajosilppuriin,

jossa on säädettävä leikkuupöytä ..................30-1
Seisontatuen korkeuden säätö...........................30-2
Noukkimen kiinnittäminen...................................30-3
Automaattisen nivelakselin liittimen

säätö (vain ensimmäisellä käyttökerralla) ......30-6
Kaapimien säätö.................................................30-7

Irrottaminen
Noukkimen irrotus...............................................35-1

Siirtoajo
Noudata tieliikennesääntöjä ...............................40-1
Pyörivän karhontasaimen asettaminen

kuljetusasentoon ............................................40-1

Noukkimen käyttö
Turvallisten työskentelytapojen noudattaminen ..45-1
Nostetun pyörivän karhontasaimen alla

työskentely .....................................................45-2
Pyörivän karhontasaimen asettaminen

käyttöasentoon...............................................45-4
Pyörivän karhontasaimen käyttö ........................45-5
Pyörivän karhontasaimen piikkien säätö ............45-5

Jatkuu seuraavalla sivulla

Alkuperäisohjeet. Kaikki tämän käsikirjan tiedot, kuvat ja spesifikaatiot
perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Pidätämme

oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
COPYRIGHT © 2020

John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.

A John Deere ILLUSTRUCTION ™ Manual

i 030520

PN=1



Sisältö

Sivu

Pyörivän karhontasainyksikön pyörivän
osan säätö......................................................45-6

Pyörivän karhontasaimen kellunnan säätö.........45-7
Tukipyörien korkeuden säätö .............................45-8
Syöttökierukan korkeuden säätö ........................45-9
Syöttökierukan jousien säätö..............................45-9
Kaavinten säätö................................................45-10
Automaattisen kierukan noston säätö

(lisävaruste).................................................. 45-11
Sivusuojuksen avaus........................................45-12
Syöttökierukan kolien säätö (lyhyt karho).........45-12
Syöttökierukan kolien irrottaminen

(korkea karho) ..............................................45-13

Voitelu ja määräaikaishuollot
Voiteluvälit ..........................................................55-1
Voitelurasva........................................................55-1
Vaihteistoöljy.......................................................55-2
Vaihtoehtoiset ja synteettiset voiteluaineet.........55-2
Voiteluaineiden varastointi..................................55-2
Voiteluaineiden sekoittaminen............................55-3
10 tunnin välein – Käyttöketjut............................55-3
10 tunnin välein — Noukkimen käyttöakseli .......55-3
50 tunnin välein — Kääntyvät tukipyörät ............55-4
50 tunnin välein – Pyörivän

karhontasaimen nostovarret...........................55-4
50 tunnin välein – Pyörivän

karhontasaimen sylinteri ................................55-5
50 tunnin välein — Syöttökierukan nivelet..........55-5
50 tunnin välein — Seisontatuet.........................55-5
50 tunnin välein — Lukitusmekanismin kahva....55-6
500 tunnin välein — Vaihdelaatikko....................55-6
500 tunnin välein – Kulmakäyttö.........................55-6

Vianetsintä
Noukkimen toiminta ............................................60-1

Huolto
Metrimittaisten pulttien ja ruuvien

kiristystiukkuudet............................................65-1
Käyttöketjujen säätö ...........................................65-2
Rullan asennussuunta........................................65-2
Roskaverkko.......................................................65-3
Keskusvoitelujärjestelmän öljysäiliö ...................65-3
Keskusvoitelujärjestelmän

(valinnainen) voitelupumpun ilmaus...............65-3
Keskusvoitelujärjestelmän

(valinnainen) öljyvirtauksen säätö ..................65-4

Säilytys
Noukkimen varastointi ........................................70-1
Noukkimen käyttöönotto varastoinnin jälkeen ....70-1

Tekniset tiedot
Koneen suunniteltu käyttöikä..............................75-1
Noukin C3003.....................................................75-1
Melutaso.............................................................75-1
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus...................75-2

Sivu

Sarjanumero
Sarjanumero.......................................................80-1
Noukkimen sarjanumerokilpi ..............................80-1
Sarjanumeron merkitseminen muistiin ...............80-1
Säilytä konetta turvallisesti .................................80-1

ii 030520

PN=2



Tunnistuskuva

KM00321,00009EF -22-06FEB20-1/1

Tunnistuskuva

K
M
40
40
26

—
U
N
—
06
FE

B
20

Noukin C3003

00-1 030520

PN=9



Turvallisuus

DX,ALERT -22-29SEP98-1/1

KM00321,00008FC -22-02APR19-1/1

DX,SIGNAL -22-05OCT16-1/1

Turvallisuusohjeiden merkintä
Tämä on turvallisuusohjetta osoittava merkki. Lue
koneessa ja käyttöohjeessa oleva ohje erityisen hyvin
estääksesi mahdollisen tapaturman.

Noudata suositeltuja varotoimia ja työskentele turvallisella
tavalla.
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Turvallisuusohjeiden noudattaminen
Lue huolellisesti kaikki tämän oppaan ja koneeseen
kiinnitettyjen turvamerkkien sisältämät turvallisuusviestit.
Pidä turvamerkit moitteettomassa kunnossa. Korvaa
puuttuvat tai vahingoittuneet turvamerkit. Varmista, että
uudet laitteiston komponentit ja varaosat on varustettu
ajan tasalla olevilla turvamerkeillä. Vaihtotarroja on
saatavilla KEMPER-jälleenmyyjältä.

Ennen kuin aloitat työskentelyn koneen parissa, opettele
käyttämään konetta ja sen hallintalaitteita oikein. Älä anna
kenenkään käyttää järjestelmää ilman riittävää opastusta.

Pidä kone moitteettomassa toimintakunnossa. Luvattomat
muutokset koneeseen saattavat heikentää koneen
suorituskykyä ja/tai turvallisuutta ja lyhentää koneen
käyttöikää.
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Jos et täysin ymmärrä kirjassa esitettyjä ohjeita, ota
yhteys KEMPER-jälleenmyyjään.

Varoitusten luokittelu
VAARA; sana VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen,
jonka välttämättä jättäminen johtaa kuolemaan tai
vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS; sana VAROITUS viittaa vaaralliseen
tilanteeseen, jonka välttämättä jättäminen voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

HUOMIO; sana HUOMIO viittaa vaaralliseen tilanteeseen,
jonka välttämättä jättäminen voi johtaa lievään
loukkaantumiseen. Sanaa HUOMIO saatetaan käyttää
myös kiinnittämään huomio riskialttiisiin toimiin, joista voi
seurata loukkaantuminen.

Varoituksia VAARA, VAROITUS ja HUOMIO käytetään
turvallisuusohjetta ilmaisevan merkin yhteydessä. Sana
VAARA muistuttaa vakava-asteisimmista vaaroista.
VAARA- ja VAROITUS-tarrat on sijoitettu lähelle
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erityisiä riskikohteita. Yleiset ohjeet on merkitty
HUOMIO-varoitustarralla. Tekstin yhteydessä olevat
turvallisuusohjeet on myös tässä oppaassa merkitty
HUOMIO-sanalla.
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Turvallisuus
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DX,STORE -22-03MAR93-1/1

Noudata tieliikennesääntöjä
Noudata aina paikallisia tieliikennesääntöjä ajaessasi
yleisellä tiellä.
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Käyttäjän kelpoisuus
• Koneen omistajien on varmistettava, että käyttäjät ovat
vastuullisia, ovat käyneet koulutuksen, ovat lukeneet
käyttöohjeet ja varoitukset, ja että he osaavat käyttää
konetta turvallisesti.
• Ikä sekä fyysiset ja psyykkiset kyvyt voivat olla
tekijöitä, jotka liittyvät koneen käytössä tulleisiin
vammoihin. Kuljettajien täytyy pystyä henkisesti ja
fyysisesti hallitsemaan ohjaamoa ja/tai hallintalaitteita ja
käyttämään konetta asianmukaisesti ja turvallisesti.

• Älä koskaan anna lasten tai kouluttamattomien
henkilöiden käyttää konetta. Kiellä kaikkia koneen
käyttäjiä kuljettamasta lapsia koneen tai työkoneen
päällä.
• Älä koskaan käytä konetta, kun keskittymiskykysi on
heikentynyt, olet väsynyt tai olet vammautunut. Koneen
turvallinen käyttö vaatii kuljettajan täyden huomion ja
tarkkaavaisuuden.

Säilytä lisävarusteet turvallisesti
Varastoidut lisävarusteet kuten paripyörät, lisäpainot
ja kuormaimet saattavat kaatua tai pudota aiheuttaen
tapaturman.

Varastoi työkoneet siten, että ne eivät pääse putoamaan
tai kaatumaan. Älä päästä lapsia tai muita sivullisia
lisävarusteiden tai työkoneiden varastointialueelle.
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Turvallisuus

DX,FIRE2 -22-03MAR93-1/1

DX,WEAR -22-10SEP90-1/1

FX,READY -22-28FEB91-1/1

CC,GUARDS -22-01DEC91-1/1

Varustaudu vaaratilanteisiin
Varaudu tulipalon mahdollisuuteen.

Pidä ensiapupakkaus ja palosammutin valmiina.

Säilytä lääkärin, sairaankuljetuksen, sairaalan ja
palokunnan hätäpuhelinnumerot esillä puhelimen lähellä.

TS
29
1
—
U
N
—
15
A
P
R
13

Suojavaatetuksen käyttö
Käytä vartaloa myötäilevää vaatetusta ja työn vaatimaa
suojavarustusta.

Pitkäaikainen melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon
heikkenemistä tai kuuroutumisen.

Käytä sopivia ja tehokkaita kuulosuojaimia tai korvatulppia,
jotka suojaavat häiritsevältä ja epämiellyttävältä melulta.

Koneen turvallinen käyttö edellyttää sitä, että käyttäjä
keskittää huomionsa täydellisesti koneella työskentelyyn.
Älä käytä työskentelyn aikana radion tai musiikin
kuunteluun tarkoitettuja kuulokkeita.

TS
20
6
—
U
N
—
15
A
P
R
13

Turvallisuustarkastus
Ennen työskentelyn aloittamista tulee aina tarkastaa sekä
koneen turvallisuus tieliikenteessä että koneen yleinen
käyttöturvallisuus.

Suojukset
Kaikkien suojusten tulee olla jatkuvasti paikallaan.
Varmista, että nämä ovat jatkuvasti moitteettomassa
kunnossa ja asianmukaisesti paikallaan.

Kytke voimansiirto irti, sammuta moottori ja poista
avain virtalukosta ennen ensimmäisenkään suojuksen
irrottamista.

Pidä kädet, jalat ja vaatetus pois liikkuvien osien
läheisyydestä.
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DX,ROTATING -22-18AUG09-1/1

Turvavalojen ja -laitteiden käyttö
Tee vaadittavat varotoimenpiteet estääksesi
yhteentörmäykset muiden tiellä liikkuvien kanssa.
Nostolaitteisiin asennetuilla tai hinattavilla työkoneilla
varustetut hitaasti liikkuvat traktorit ja omalla
käyttövoimallaan liikkuvat koneet aiheuttavat erityistä
vaaraa yleisillä teillä. Huomioi aina takaapäin lähestyvä
liikenne, erityisesti ajosuuntaa vaihtaessa. Käytä vilkkuja
varmistaaksesi liikenteessä ajon turvallisuus.

Käytä ajovaloja, hätävilkkuja, vilkkuja ja muita turvalaitteita
paikallisten määräysten mukaisesti. Pidä turvalaitteet
moitteettomassa kunnossa. Korvaa puuttuvat tai
vahingoittuneet tarvikkeet.
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Noukkimen turvallinen käyttö
Vältä koneen nieluun joutumisen aiheuttamat
hengenvaaralliset tapaturmat:

ÄLÄ yritä syöttää materiaalia koneeseen tai puhdistaa
syöttöalueen tukoksia silloin, kun NOUKIN ON

KÄYNNISSÄ. Noukin syöttää materiaalin nopeammin
kuin sinä pystyt irrottamaan otteesi siitä.

Kytke käyttöakseli irti ja sammuta ajosilppurin moottori.

Pysy etäällä noukkimesta aina, kun kone on käynnissä.

Pysy etäällä pyörivistä akseleista
Takertuminen pyörivään akseliin voi aiheuttaa vakavan
tapaturman tai jopa kuoleman.

Kaikkien suojusten tulee olla jatkuvasti niille kuuluvilla
paikoillaan. Varmistu, että pyörivä suojus pyörii vapaasti.

Käytä työvaatteita, joissa ei ole löysiä tai repeytyneitä
kohtia. Sammuta moottori ja varmista, että kaikki pyörivät
osat ja käyttöakselit ovat pysähtyneet, ennen kuin ryhdyt
säätö- tai liitäntätoimenpiteisiin tai minkäänlaisiin moottorin
tai moottorin käyttämien varusteiden huoltotöihin.
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Turvallisuus

DX,SERV -22-28FEB17-1/1

KM00321,00008FE -22-02APR19-1/1

Turvallinen kunnossapito
Huolto-ohjeiden sisältö tulee ymmärtää, ennen kuin
työskentely aloitetaan. Pidä työympäristö puhtaana ja
kuivana.

Älä voitele, huolla tai säädä konetta sen liikkuessa.
Pidä kädet, jalat ja vaatetus poissa liikkuvien osien
läheisyydestä. Kytke voimansiirto pois päältä ja liikuttele
hallintavipuja paineen poistamiseksi. Laske työkone
maahan. Sammuta moottori. Poista virta-avain. Anna
koneen jäähtyä.

Tue kunnolla ne koneen osat, joiden täytyy olla nostettuna
huollon aikana.

Pidä kaikki osat kunnossa ja varmista, että ne ovat
moitteettomasti paikoillaan. Korjaa vauriot välittömästi.
Uusi vaurioituneet tai kuluneet osat. Poista rasva, öljy
ja muu lika.

Ajettavissa laitteissa irrota akun maakaapeli (-) ennen
sähkö- tai hitsaustöitä.

Hinattavissa työkoneissa irrota johdinsarjat traktorista
ennen sähkö- tai hitsaustöitä.

Korkealla sijaitsevalta työpaikalta putoaminen voi
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Käytä tikkaita tai
huoltotasoa, jotta yllät helposti jokaiseen työkohteeseen.
Käytä tukevia ja turvallisia jalan- ja kädensijoja. TS
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Korkeapaineisten nesteiden vaatima
varovaisuus
Paineella purkautuva öljy saattaa tunkeutua ihon läpi ja
johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

Päästä paine pois järjestelmästä ennen ensimmäisenkään
letkuliitoksen avaamista. Tarkasta ja kiristä kaikki liitokset
ennen paineen nostoa.

Rei'istä purkautuvaa hydrauliöljyä on vaikeaa havaita,
joten etsi mahdolliset vuodot pahvinpalalla. Suojaa kädet
ja keho korkeapaineisilta nesteiltä.

Onnettomuuden sattuessa hakeudu välittömästi lääkäriin.
Ihoon tunkeutunut neste on poistettava kirurgisesti
muutaman tunnin kuluessa tai muuten seurauksena voi
olla kuolio. Lääkärin on syytä ottaa yhteys asiantuntevaan
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lääketieteelliseen tiedonlähteeseen, mikäli hän ei ole
perehtynyt tämänkaltaisiin tapaturmiin.
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Turvallisuus

DX,RIM1 -22-27OCT08-1/1

KM00321,00008FF -22-02APR19-1/1

Renkaiden turvallinen huolto

HUOMIO: Renkaan ja vanteen osien irtoaminen
räjähdyksen seurauksena voi aiheuttaa
hengenvaarallisen loukkaantumisen.

Huonosti asennettu rengas saattaa räjähtää
sitä paineistettaessa.

Käytä aina sopivaa rengaspainetta. Älä ylitä suositeltua
rengaspainetta.

Älä koskaan hitsaa tai kuumenna pyöriä tai renkaita.
Kuumuus saattaa kasvattaa ilmanpainetta ja aiheuttaa
siten renkaan räjähtämisen. Hitsaaminen saattaa
heikentää pyörän lujuutta tai aiheuttaa pyörän
vääntymisen.

Käytä renkaiden täyttöön kiinnitettävää täyttösuutinta ja
riittävän pitkää jatkoletkua, jolloin pystyt oleskelemaan
renkaan sivulla. Renkaan edessä tai päällä EI saa
oleskella. Käytä suojahäkkiä, mikäli sellainen on
saatavissa.

Varmista, että rengaspaine ei ole liian pieni. Tarkasta
myös, esiintyykö renkaissa viiltoja tai paisumia, ovatko
vanteet vaurioituneita tai puuttuuko pyörän pultteja ja
muttereita.
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Sopivien työkalujen käyttö
Käytä työhön soveltuvia kunnollisia työkaluja.
Korviketyökalut ja hätäkeinot aiheuttavat
turvallisuusvaaran.

Käytä sähkötyökaluja vain kierteistettyjen osien ja
kiinnittimien irrottamiseen.

Käytä vain oikeankokoisia työkaluja laitteiden
irrottamiseen ja kiristämiseen. ÄLÄ käytä metrisiä
työkaluja tuumakierteisiin kiinnittimiin. Vääränkokoiset
työkalut saattavat luistaa ja aiheuttaa tapaturman.

Käytä vain varaosia, jotka täyttävät KEMPER-standardit.
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Turvallisuus

DX,LOOSE -22-04JUN90-1/1

DX,LOWER -22-24FEB00-1/1

KM00321,000026A -22-07FEB14-1/1

Huolla konetta turvallisesti
Sido pitkät hiukset niskaan. Älä käytä solmiota,
kaulaliinaa, muita väljiä vaatteita tai kaulaketjua,
kun työskentelet työkoneiden tai liikkuvien osien
läheisyydessä. Jos yllämainitut osat tarttuvat kiinni
liikkuviin osiin, seuraa aina vakava tapaturma.

Poista sormukset ja muut korut, jotta et aiheuta oikosulkua
sähkölaitteisiin ja jotta et takerru liikkuviin osiin.

TS
22
8
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Koneiden tukeminen
Laske työkoneet ja lisälaitteet maahan ennen huoltotöiden
aloittamista. Jos työ edellyttää koneen tai lisälaitteen
nostamista, tue ne ensin kunnolla. Yläasennossa olevat
hydrauliset nostolaitteet saattavat vuotaa ja ovat siten
epävarmoja.

Älä käytä tuentaan kappaleita, jotka saattavat murtua
(salaojaputket) tai jotka saattavat kaatua (pyöreät puut)
raskaan taakan alla. Älä mene koneen alle, joka on tuettu
ylös vain tunkilla. Seuraa koneen tuentaa koskevia ohjeita
tästä käyttöoppaasta.

Noudata lisäksi työkoneeseen asennettujen lisälaitteiden
omien käyttöohjeiden turvallisuusohjeita.
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Pysy etäällä noukkimesta
Pysy etäällä noukkimen liikkuvista osista käytön aikana.

Kytke noukkimen käyttö irti, sammuta moottori ja poista
ajosilppurin avaimet virtalukosta aina ennen noukkimen
huoltamista.
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Turvallisuus

KM00321,000026B -22-20JAN14-1/1

KM00321,0000903 -22-02APR19-1/1

DX,PAINT -22-24JUL02-1/1

Koneen siirtokuljetus leikkuupöytä
asennettuna
Nosta leikkuupöytä ylös ja lukitse se ylimpään asentoon,
ennen kuin liikut ajosilppurilla yleisellä tiellä. Se ei
kuitenkaan saa estää kuljettajaa näkemästä tietä.

Jos leikkuupöytä on varustettu karhonohjaimella, ohjain
tulee siirtää kuljetusasentoon aina ennen liikkumista
yleisellä tiellä.

Jos leikkuupöytä on varustettu pyörivällä
karhontasainyksiköllä. Se tulee siirtää kuljetusasentoon
aina ennen liikkumista yleisellä tiellä. ZX
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Lisäpainotus turvallisen ajovakauden
takaamiseksi
Lisälaitteet vaikuttavat merkittävästi ajosilppurin
ajo-ominaisuuksiin, ohjaukseen ja jarrutukseen, sillä
ne muuttavat ajosilppurin painopistettä. Asenna
ajosilppurin takapäähän tarvittaessa lisäpaino turvallisen
ajovakauden varmistamiseksi. Älä ylitä sallittuja akseli- ja
kokonaispainoja.
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Maalin poistaminen ennen hitsausta tai
kuumentamista
Vältä hengittämästä myrkyllisiä kaasuja tai myrkyllistä
pölyä.

Myrkyllisiä kaasuja muodostuu, kun maalattu osa
kuumenee hitsattaessa, juotettaessa tai muuten
lämmitettäessä.

Maalin poistaminen ennen kuumentamista:

• Poista maali vähintään 100 mm:n etäisyydeltä
kuumennettavasta alueesta. Jos maalipinnoitetta
ei ole mahdollista poistaa, käytä asianmukaista
hengityssuojausta ennen kuumentamista tai hitsausta.
• Hiekkapuhalla tai hio maali pois ja vältä hengittämästä
syntynyttä pölyä. Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta.
• Poista maali liuotinaineella tai maalinpoistoaineella.
Pese maalinpoistoaine pois saippualla ja vedellä ennen
hitsaustöitä. Siirrä liuotinaine- tai maalinpoistoaineastiat
ja muut herkästi syttyvät aineet hitsausalueelta. Anna
kaasujen hajota ainakin 15 minuutin ajan ennen
hitsaamista tai kuumentamista.
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Älä käytä kloorattua liuotinainetta hitsausalueilla.

Suorita kaikki työt hyvin tuuletetussa tilassa, jotta
myrkylliset kaasut ja pöly poistuvat.

Hävitä maali ja liuotinaineet asiaan kuuluvalla tavalla.
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Turvallisuus

DX,TORCH -22-10DEC04-1/1

KM00321,0000900 -22-02APR19-1/1

KM00321,0000901 -22-02APR19-1/1

Vältä lämmönlähteiden käyttöä polttonesteen
paineputkien läheisyydessä
Lämmönlähteiden käyttö polttonesteen paineputkien
lähellä saattaa saada aikaan suihkuavan liekin, jossa
voit polttaa itsesi tai lähellä olevat ihmiset. Älä luo
lämpöä hitsaamalla, juottamalla tai käyttämällä poltinta
polttonesteen paineputkien tai muiden palonarkojen
aineiden lähellä. Paineputket voivat haljeta, kun lämpö
nousee riittävän korkeaksi.
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Älä suuntaa painepesurin suihkua
turvatarroihin
Korkeapaineinen vesisuihku voi aiheuttaa varoitustarrojen
irtoamisen tai vahingoittumisen. Älä suuntaa vesisuihkua
turvatarroihin.

Uusi välittömästi puuttuvat tai vahingoittuneet
varoitustarrat. Vaihtotarroja on saatavilla
KEMPER-jälleenmyyjältä.
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Jätteiden asianmukainen hävittäminen
Jos jätteet hävitetään epäasianmukaisesti, se voi
vaurioittaa ympäristöä ja ekologisia järjestelmiä.
Mahdollisesti vahingollista jätettä, jota käytetään
KEMPER-laitteistojen kanssa, ovat muun muassa öljy,
polttoneste, jäähdytysneste, jarruneste, suodattimet ja
akut.

Käytä tiiviitä säiliöitä laskiessasi nesteitä pois. Älä käytä
ruoka- tai juoma-astioita, sillä joku voi erehtyä juomaan
niistä.

Älä kaada jätettä maahan, viemäriin tai mihinkään
vesilähteeseen.

Ilmaan purkautuvat ilmastoinnin kylmäaineet voivat
vaurioittaa Maan ilmakehää. Kansalliset säädökset voivat
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edellyttää sertifioitua ilmastointikeskusta ilmastoinnin
kylmäaineiden kierrätykseen.
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Turvallisuus

KM00321,000092B -22-13APR19-1/1

DX,NOISE -22-03OCT17-1/1

Käytöstä poistaminen: Nesteiden ja
komponenttien asianmukainen kierrätys ja
hävittäminen
Turvallisuuteen ja ympäristöstä huolehtimiseen liittyvät
ohjeet tulee ottaa huomioon koneen ja/tai komponentin
käytöstä poistamisen yhteydessä. Näihin toimenpiteisiin
sisältyvät seuraavat asiat:

• Käytä asianmukaisia työkaluja ja henkilökohtaisia
suojavarusteita, kuten suojavaatetusta, käsineitä,
kasvosuojuksia tai suojalaseja osien ja materiaalien
poistamisen ja käsittelemisen aikana.
• Noudata erityiskomponentteja koskevia ohjeita.
• Vapauta varastoitunut energia laskemalla alas
jousitetut koneen osat, poistamalla jousien jännitykset,
irrottamalla akku ja muut jännitelähteet ja laskemalla
paine hydrauliikkakomponenteissa, paineakuissa ja
muissa samankaltaisissa järjestelmissä.
• Altistuminen komponenteille, jotka saattavat sisältää
jäämiä maatalouskemikaaleista, kuten lannoitteista ja
torjunta-aineista, tulee pitäämahdollisimman vähäisenä.
Käsittele näitä komponentteja asianmukaisesti ja myös
hävitä ne asianmukaisesti.
• Tyhjennä moottorit, polttonestesäiliöt, jäähdyttimet,
hydrauliikkasylinterit, muut säiliöt sekä putket ja letkut
ennen komponenttien kierrättämistä. Käytä tiiviitä
astioita tyhjentäessäsi nesteitä. Älä käytä ruualle tai
juomille tarkoitettuja astioita.
• Älä kaada nestemäisiä jätteitä maahan, viemäriin tai
minkäänlaiseen vesistöön.
• Noudata kaikkia kansallisia, alueellisia ja paikallisia
lakeja, määräyksiä ja asetuksia, jotka liittyvät
nestemäisten jätteiden (kuten öljy, polttoneste,
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jäähdytysneste tai jarruneste), suodattimien, akkujen
ja muiden aineiden tai osien hävittämiseen. Palavien
nesteiden tai komponenttien polttaminen muissa kuin
tätä tarkoitusta varten suunnitelluissa polttouuneissa
saattaa olla lailla kiellettyä, ja siitä saattaa seurata
altistuminen haitallisille höyryille tai tuhkalle.
• Huolla ja hävitä ilmastointijärjestelmät asianmukaisesti.
Kylmäneste saattaa olla vapautuessaan haitallista
ilmakehälle. Paikalliset määräykset saattavat edellyttää,
että sertifioitu huoltoliike suorittaa ilmastointilaitteen
kylmänesteen talteenoton ja kierrätyksen.
• Tutki vaihtoehtoja, miten kierrättää renkaat, metalli,
muovi, lasi, kumi ja elektroniikkakomponentit, jotka
voivat olla osittain tai täysin kierrätyskelpoisia.
• Ota yhteyttä paikalliseen ympäristö- tai
kierrätyskeskukseen tai KEMPER-jälleenmyyjään, jos
haluat tietoja jätteiden asianmukaisesta kierrätyksestä
tai hävityksestä.

Suojautuminen melulta
Monet tekijät vaikuttavat melutasoon, kuten koneen
varustus ja kunto, maasto-olosuhteet, käyttöympäristö,
toimintajaksot, ympäristön melu ja työkoneet.

Altistuminen melulle voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä
tai kuuroutumisen.

Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä sopivia ja tehokkaita
kuulosuojaimia tai korvatulppia, jotka suojaavat
häiritsevältä ja epämiellyttävältä melulta.
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Varoitustarrat

FX,WBZ -22-19NOV91-1/1

DX,SIGNS -22-18AUG09-1/1

KM00321,00009CB -22-16JAN20-1/1

Kuvalliset varoitustarrat
Koneen vaarakohteiden läheisyyteen on kiinnitetty
varoitustarroja. Vaaratekijät on esitetty varoituskolmioiden
sisällä kuvallisin merkein. Alapuolella oleva kuva ilmaisee
henkilövahinkojen ehkäisytavan. Seuraavassa on esitetty
varoitustarrat, niiden sijainti koneessa sekä lyhyt selostus.
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Turvamerkkien uusiminen
Korvaa puuttuvat tai vahingoittuneet turvamerkit. Kiinnitä
turvamerkit tässä käyttöohjeessa ilmoitettuihin paikkoihin.

Ulkopuolisilta toimittajilta hankittuihin varaosiin ja
komponentteihin saattaa liittyä lisäksi turvallisuusohjeita,
jotka puuttuvat tästä käyttöohjeesta.
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Käyttöohje
Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja, joiden tunteminen
on koneen turvallisen käytön edellytys. Noudata kaikkia
turvallisuusohjeita onnettomuuksien välttämiseksi.
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Varoitustarrat

KM00321,00009CC -22-16JAN20-1/1

KM00321,00009CD -22-16JAN20-1/1

KM00321,00009CE -22-16JAN20-1/1

Kunnossapito ja huolto
Sammuta ajosilppurin moottori ja poista avain virtalukosta,
ennen kuin aloitat säätö-, korjaus- ja huoltotyöt.
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Noukin
VAARA - Pysy etäällä leikkuupöydästä. Kytke
leikkuupöydän käyttö pois päältä, sammuta moottori ja
poista avain virtalukosta ennen leikkuupöydän huoltamista
tai puhdistamista. Pidä huoli, ettei kukaan tai kenenkään
vaatteet ole kierukan läheisyydessä, kun se on liikkeessä.
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Korkeussäädettävä karhontasain
Älä koskaan kurkota ruhjoutumisvaara-alueelle niin kun
kuin karhontasain saattaa vielä liikkua.
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Varoitustarrat

KM00321,00009CF -22-16JAN20-1/1

KM00321,00009D0 -22-16JAN20-1/1

KM00321,00009D1 -22-16JAN20-1/1

Hydrauliikkaputket
Päästä paine pois järjestelmästä ennen ensimmäisenkään
letkuliitoksen avaamista.
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Pysy etäällä pyörivästä akselista
Takertuminen pyörivään nivelakseliin voi aiheuttaa
vakavan tapaturman tai jopa kuoleman. Pidä nivelakselien
suojaputket aina asennettuina paikoilleen.
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Noukkimen pyörät
Välttääksesi murskaantumisen noukkimen ja pyörän väliin,
kiinnitä kielisalpa ennen kuin säädät tai huollat konetta.

Varmista, ettei koneen pyörien edessä ole sivullisia. Käytä
hallintalaitteita ainoastaan istuessasi istuimella.

K
M
40
26
58

—
U
N
—
06
FE

B
20

10-3 030520

PN=22



Varoitustarrat

KM00321,00009F0 -22-06FEB20-1/1

KM00321,00009D3 -22-24JAN20-1/1

Paineakku – Pyörivän karhontasaimen
kelluntajärjestelmä
Varo paineenalaisen hydrauliöljyn ja kaasun aiheuttamia
vammoja.
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Pyörivä karhontasain – Piikkien päät
VAARA – Ole hyvin varovainen, kun poistat tukoksia
tai työskentelet nostetun pyörivän karhontasaimen
alla. Piikkien päät voivat saada aikaan vakavia
loukkaantumisia.

Nosta aina pyörivä karhontasain ja koko noukin kokonaan
ylös ennen kuin poistat tukoksia.
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Lavakuljetus

KM00321,0000268 -22-07FEB14-1/1

Noukkimen ripustuspisteet
Käytä kuvassa näkyviä ripustuspisteitä, mikäli noukinta on
tarkoitus siirtää ilman, että se on kytketty ajosilppuriin.
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Lavakuljetus

KM00321,00009F1 -22-06FEB20-1/1

Noukkimen kiinnitys lavakuljetusta varten (kiinnityspisteet)
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Kiinnityspisteet (edessä)

K
M
40
40
29

—
U
N
—
06
FE

B
20

Kiinnityspisteet (takana)

A—Pidike

Käytä rekalla tai perävaunulla kuljetuksessa asianomaisia
rungossa olevia reikiä koneen kiinnittämiseksi
lavakuljetusta varten (katso kuva).

HUOMAA: Irrota pidikkeet (A) noukkimesta
kuljetuksen jälkeen.
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Noukkimen valmistelu

KM00321,000010E -22-03FEB09-1/1

KM00321,0000373 -22-15OCT10-1/1

Poistaminen paketista ja ensimmäinen
asetus
Heti kun pakkausmateriaali on poistettu, tarkasta ettei
noukin ole millään tavalla vahingoittunut kuljetuksen
aikana.

Kokoa noukin ja kaikki lisävarusteet noukkimen mukana
tulleiden ohjeiden mukaisesti.
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Tukipyörien korkeuden asetus
Säädä noukin siten, että kelan hampaat ovat X = 50 mm
(2 in,) maan pinnan yläpuolella.

Katso oikea tukipyörien korkeuden säätö Noukkimen
käyttö -osiosta.

A—Tukipyörä X—50 mm (2 in.)
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Noukkimen valmistelu

KM00321,0000A03 -22-11FEB20-1/1

Tarkasta automaattisen kierukan
nostolaitteen säätö
Kun kaikki lisävarusteet on koottu oikein tarkasta kierukan
nostolaitteen säätö (A) jommaltakummalta puolelta.

Katso oikea automaattisen kierukan nostolaitteen säätö
Noukkimen käyttö -osiosta.

A—Kierukan nostolaite
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Kiinnittäminen

KM00321,0000A05 -22-21FEB20-1/2

KM00321,0000A05 -22-21FEB20-2/2

Kiinnittäminen tyypin 498 ajosilppuriin, jossa
on säädettävä leikkuupöytä
Claasin tyypin 498 ajosilppurit on valmisteltu teknisesti
ottaen osittain valmisteltu säädettävää leikkuupöytää
varten.

Lisäksi pitää ohjelmoida ajosilppurin ohjelmisto,
mikä on koordinoitava Claasin kanssa. Ota yhteyttä
Claas-jälleenmyyjään.

TÄRKEÄÄ: Jotta voit käyttää säädettävää
leikkuupöytää, A130FAM-moduuli on
ohjelmoitava sitä varten. Muutoin noukinta voi
käyttää vain tasaisella nopeudella.

HUOMAA: A130FAM-moduuli lähtee tehtaalta tyhjänä.

A130FAM-moduuli on ohjelmoitava ajosilppurilla. Toimi
seuraavasti:

1. Kiinnitä noukin ajosilppuriin.

2. Liitä ajosilppuri tietokoneeseen ja käynnistä Claasin
diagnostiikkajärjestelmä (CDS).

3. Valitse noukkimen ohjelmointiin A130FAM-moduuli.
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4. Kun syötät sarjanumeron, syötä Claasin julkaisema
sarjanumero.

TÄRKEÄÄ: Syötä 3-metrisen HD Claas -noukkimen
sarjanumero.

5. Valitse säädettävä leikkuupöytä (jos se on ajosilppurin
varustuksessa).

6. Poista "AUTO CONTOUR"-toiminto käytöstä.
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Kiinnittäminen

KM00321,0000672 -22-23JUN17-1/1

Seisontatuen korkeuden säätö
Kun asennat noukinta ajosilppuriin ensimmäistä kertaa,
sinun on säädettävä seisontatukien (A) korkeus suhteessa
ajosilppurin renkaiden kokoon. Tehdäksesi tämän irrota
ulkopuoliset suojukset vasemmalta ja oikealta.

Ruuvilla on useita asentoja (B).

• Ruuvi (B) on asennettu kolmanteen porausreikään, kun
kone lähtee tehtaalta.
• Jos ajosilppurissa on 42-tuuman renkaat, asenna ruuvi
(B) ylempään porausreikään (C).
• Kaikissa muissa rengaskokoonpanoissa irrota ruuvi.
Laske noukin sopivalle korkeudelle ja asenna ruuvi (B)
takaisin sopivaan asentoon.
• Asenna suojukset takaisin vasemmalle ja oikealle.
A—Seisontatuki
B—Ruuvi

C—Ylempi porausreikä
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Kiinnittäminen

KM00321,00009F2 -22-07FEB20-1/6

Jatkuu seuraavalla sivulla KM00321,00009F2 -22-07FEB20-2/6

Noukkimen kiinnittäminen
TÄRKEÄÄ: Ennen noukkimen kiinnittämistä

katso ajosilppurin käyttöoppaasta oikea
valmistelutapa tai sovitus koneeseen.

HUOMAA: Noukin on kiinnitettävä tasaisella maalla.

Kiinnitä noukin seuraavasti:

1. Laske kahva (A) alas siten, että salpakoukut (B) ovat
täysin ulkona.

A—Kahva B—Salpakoukku
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2. Laske hakkurikelakokoonpanoa, kunnes
kytkentäkorvakkeet (A) ovat hieman leikkuupöydän
poikittaistangon aukkoja (B) alempana.

3. Aja konetta hitaasti eteenpäin, kunnes kytkentäasento
on saavutettu.

4. Kytke noukin.

A—Salpakoukut B—Avaus
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Kiinnittäminen

Jatkuu seuraavalla sivulla KM00321,00009F2 -22-07FEB20-3/6

5. Nosta hakkurikelakokoonpanoa ja nosta noukin.

TÄRKEÄÄ: Tarkasta, että noukkimen molemmin
puolin alemmat salvat (A) on kohdistettu oikein
ja kosketuksissa tappeihin (B).

6. Tarkista salpojen (A) asento (vain ensimmäisessä
käyttöönotossa):

Salpojen asento (A) on esisäädetty tehtaalla.

Virheellisen säädön tapauksessa toimi
seuraavasti:

• Löysää ruuveja (C) ja aseta salvat (A) siten, että ne
sopivat tappeihin (B).
• Kiristä ruuvit uudelleen (C).

A—Salpa
B—Tappi

C—Ruuvit

K
M
40
29
36

—
U
N
—
06
FE

B
20

K
M
40
29
37

—
U
N
—
06
FE

B
20

30-4 030520

PN=31



Kiinnittäminen

KM00321,00009F2 -22-07FEB20-4/6

Jatkuu seuraavalla sivulla KM00321,00009F2 -22-07FEB20-5/6
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7. Nosta kahva (A) ja kiinnitä se jousikuormitteisella
tapilla (B).

TÄRKEÄÄ: Tarkasta, että molemmat alakoukut (C)
lukitsevat leikkuupöydän tapit (D) oikein. Älä
missään tapauksessa yritä käyttää noukinta, jos
koukkuja ei ole lukittu kunnolla paikoilleen.

Jos koukut (C) eivät lukitse tappeja (D) oikein:

• Irrota noukin.
• Työnnä akseli (F), jonka halkaisija on 35 mm (1,38
in), alakoukkuun (C).
• Nosta kahva (A).
• Löysää muttereita (E).
• Säädä kierretangon (F) pituus niin, että alakoukku
(C) lukitsee akselin (F) kokonaan.
• Kiristä mutterit uudelleen (E).
• Laske kahva (A) ja irrota akseli (F).
• Kiinnitä noukin uudelleen.

HUOMAA: Toista kiinnitystoimenpide edellä
kuvatulla tavalla.

A—Kahva
B—Jousikuormitteinen tappi
C—Koukku

D—Tappi
E—Mutterit
F—Akseli
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8. Nosta seisontatuki (A) vasemmalla ja oikealla ja kiinnitä
jousikuormitteisella tapilla (B) ylimpään asentoon.

A—Seisontatuki B—Jousikuormitteinen tappi
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Kiinnittäminen

KM00321,00009F2 -22-07FEB20-6/6

Jatkuu seuraavalla sivulla KM00321,00009F3 -22-13FEB20-1/2

9. Liitä hydrauliikkaletkut (A) ja johtosarja (B) ajosilppurin
asianmukaisiin kohtiin.

A—Hydrauliikkaletkut B—Johtosarja
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Automaattisen nivelakselin liittimen säätö
(vain ensimmäisellä käyttökerralla)
Varmista, että noukkimen sakarakytkin (A) ja ajosilppurin
sakarakytkin (B) ovat linjassa.

Säädä tarvittaessa noukkimen sakarakytkintä (A):

• Löysää ruuvit (C).
• Säädä sakarakytkintä (A).
• Lisää Loctite® 243 ruuveihin (C).
• Kiristä ruuvit (C) ohjekireyteen.

Ohjepituus
Automaattisen
nivelakselin
liittimen ruuvit
(C)—Kiristystiukkuus.....................................................................95 N·m

70 lb·ft

A—Noukkimen sakarakytkin
B—Ajosilppurin sakarakytkin

C—Ruuvi
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Loctite on Henkel Corporationin tavaramerkki
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Kiinnittäminen

KM00321,00009F3 -22-13FEB20-2/2

KM00321,0000673 -22-23JUN17-1/1

TÄRKEÄÄ: Varmista, että ajosilppurin sakarakytkimen
ura (B) pyörii vapaasti eikä kosketa koteloa (A).

HUOMIO: Palovaara – Virheellinen säätö voi
johtaa kipinöiden lentämiseen!

A—Kotelo B—Ura
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Kaapimien säätö
Kun asennat noukinta ajosilppuriin ensimmäistä
kertaa, syöttökierukan ja siivekkeiden vapaata väliä on
säädettävä.

Toimi seuraavasti:

1. Löysää muttereita (A).

2. Liikuta kaapimia (B) eteenpäin, kunnes lehden (C) ja
kaavinten (B) ohjevälys on saavutettu.

Ohjepituus
Lehti kaapimeen—Välys............................................................. 0 - 2 mm

(0—0,08 in.)

3. Kiristä mutterit (A) uudelleen.

4. Käännä kierukkaa käsin ja varmista, että se pyörii
esteettömästi.

TÄRKEÄÄ: Kaapimet tulee asentaa siten, että
ruuvin kanta jää alas.

Varmista, että kaapimet ovat jatkuvasti
yhdensuuntaisia kierukan kanssa.
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A—Mutterit
B—Kaapimet

C—Siiveke
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Irrottaminen

KM00321,00009F4 -22-07FEB20-1/3

Jatkuu seuraavalla sivulla KM00321,00009F4 -22-07FEB20-2/3

Noukkimen irrotus
TÄRKEÄÄ: Varmista ennen noukkimen irrotusta, että

noukkimen hydrauliset toiminnot on vapautettu.

Toimi seuraavasti:

1. Irrota hydrauliikkaletkut (A) ja johtosarja (B).

2. Laske noukin (C) maahan.

TÄRKEÄÄ: Jätä noukin sellaiselle korkeudelle,
että yksikkö voidaan kiinnittää ajosilppuriin
myöhemmin. Älä missään tapauksessa
valitse korkeutta liian matalaksi.

3. Sammuta moottori, vedä virta-avain pois virtalukosta
ja kytke seisontajarru päälle.

A—Hydrauliikkaletkut
B—Johtosarja

C—Noukin

K
M
40
40
20

—
U
N
—
06
FE

B
20

K
M
40
40
30

—
U
N
—
07
FE

B
20

K
M
40
40
22

—
U
N
—
06
FE

B
20

4. Laske seisontatuki (A) vasemmalla ja oikealla
alas ja lukitse ne sopivalle korkeudelle. Vedä
jousikuormitteinen sokka (B) ulos ja anna sen
kytkeytyä uudelleen, kun seisontatuki (A) on oikealla
korkeudella.

A—Seisontatuki B—Jousikuormitteinen tappi
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Irrottaminen

KM00321,00009F4 -22-07FEB20-3/3

5. Vedä jousikuormitteinen tappi (A) ja laske sitten kahva
(B) alas siten, että salpakoukut (C) ovat kokonaan
ulkona tapista (D).

6. Käynnistä moottori. Laske hakkurikelan kokoonpano
alaspäin, kunnes kytkentäkorvakkeet (E) ovat hieman
leikkuupöydän poikkipalkin aukkoja (F) alempana ja
aja noukkimen rungosta irti.

A—Jousikuormitteinen tappi
B—Kahva
C—Koukku

D—Tappi
E—Kytkentänokka
F—Avaus
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Siirtoajo

KM00321,0000907 -22-08APR19-1/1

Jatkuu seuraavalla sivulla KM00321,00009F5 -22-10FEB20-1/3

Noudata tieliikennesääntöjä

HUOMIO: Ennen kuin kuljetat konetta yleisillä
teillä, varmista, että kone onmaanviljelyskoneiden
kuljetusta tiellä koskevien säännösten mukainen.

HUOMIO: Käytä tieliikenteessä vähintään yhtä
merkinantajaa, joka varoittaa koneen kuljettajaa

mahdollisista vaaroista ja antaa tälle merkkejä,
jotka mahdollistavat turvallisen liikkumisen.
Tämä koskee erityisesti tilalta tai pellolta
poistumista samoin kuin ajoa risteyksiin.

HUOMIO: Tarkasta kaikki tie- ja varoitusvalot,
jotta ne toimivat varmasti.

Pyörivän karhontasaimen asettaminen
kuljetusasentoon
1. Aja ajosilppuria taaksepäin, kunnes tukipyörät (A) ovat

kokonaan eteenpäin.

2. Nosta ajosilppurin etusuojusta niin, että tukipyörät (A)
eivät enää ole maassa.

HUOMAA: Tukipyörät lukittuvat automaattisesti eivätkä
väänny, kun tukipyörät eivät ole maassa.

Nosta pyörivä karhontasain (B) kokonaan kytkemällä
katkaisin (C) nuolen suuntaan.

A—Tukipyörät
B—Pyörivä karhontasain

C—Katkaisin
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Siirtoajo

KM00321,00009F5 -22-10FEB20-2/3

KM00321,00009F5 -22-10FEB20-3/3

3. Kun kuljetat noukinta yleisillä teillä, käännä tukipyörät
(A) aina sisäänpäin kuljetusasentoon.

TÄRKEÄÄ: Pyörivä karhontasain (B) on nostettava
kokonaan ennen kuin tukipyörät (A) käännetään
sisäänpäin. Muussa tapauksessa seurauksena
voi olla koneen vaurioituminen.

Aktivoi katkaisin (C) ja käännä tukipyörät (A)
sisäänpäin.

A—Tukipyörät
B—Pyörivä karhontasain

C—Katkaisin
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4. Laske pyörivä karhontasain (A) hitaasti.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että sylintereiden
hydrauliikkapaine on vapautettu kokonaan.
Tämä varmistaa sen, että pyörivä karhontasain
on laskettu täydellisesti alas.

A—Pyörivä karhontasain
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Noukkimen käyttö

KM00321,0000270 -22-31JAN14-1/1

Turvallisten työskentelytapojen
noudattaminen

HUOMIO: Kytke kaikki käyttölaitteet irti,
sammuta moottori ja odota kaikkien liikkuvien
osien pysähtymistä, ennen kuin aloitat
säätötoimenpiteet.

HUOMIO: Ennen kuin teet toimenpiteitä ylös
nostetulle noukkimelle, aseta palkkeja noukkimen
alle estääksesi noukinta laskemasta.
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Noukkimen käyttö

Jatkuu seuraavalla sivulla KM00321,00009F6 -22-11FEB20-1/3

Nostetun pyörivän karhontasaimen alla työskentely
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HUOMIO: Ole erittäin varovainen poistaessasi
tukoksia tai työskennellessäsi nostetun pyörivän
karhontasaimen alla. Piikkien päät (A) saattavat
saada aikaan vakavia loukkaantumisia.

Ennen kuin työskentelet ylös nostetun pyörivän
karhontasainyksikön alla, toimi seuraavasti:

1. Nosta noukin kokonaan ylös:

Paina ja pidä painettuna katkaisimen (B) alareunaa,
kunnes noukin on niin ylhäällä kuin mahdollista.

2. Varmista ajosilppurissa, että leikkuupöydän
nostosylinterit estävät tahattoman laskun.
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A—Piikki
B—Katkaisin

C—Noukkimen maksimikor-
keus
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Noukkimen käyttö

KM00321,00009F6 -22-11FEB20-2/3

KM00321,00009F6 -22-11FEB20-3/3

3. Nosta pyörivä karhontasain (A) kokonaan ylös:

Aktivoi katkaisin (B) nuolen suuntaan, kunnes
karhontasain (A) nousee maksimikorkeuteen.

HUOMIO: Älä tee mitään toimenpiteitä nostetun
pyörivän karhontasaimen alla niin kauan kuin
kuljettaja on ohjaamossa.

A—Pyörivä karhontasain B—Katkaisin
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4. Sulje turvaventtiili (A), jotta karhontasain ei vahingossa
laskeudu.

A—Turvaventtiili
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Noukkimen käyttö

KM00321,00009F7 -22-10FEB20-1/3

Jatkuu seuraavalla sivulla KM00321,00009F7 -22-10FEB20-2/3

Pyörivän karhontasaimen asettaminen
käyttöasentoon
1. Nosta pyörivä karhontasain (A) levittämällä sylinterit

(B) kokonaan.

Voit tehdä tämän kytkemällä katkaisimen (C) nuolen
suuntaan.

A—Pyörivä karhontasain
B—Sylinteri

C—Katkaisin
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2. Siirrä tukipyörät ulospäin niiden käyttöasentoon:

• Siirrä katkaisimella (A) tukipyörät (B) ulospäin
käyttöasentoon.

A—Katkaisin B—Tukipyörä
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Noukkimen käyttö

KM00321,00009F7 -22-10FEB20-3/3

KM00321,00009F8 -22-10FEB20-1/1

Jatkuu seuraavalla sivulla KM00321,00009F9 -22-10FEB20-1/2

3. Laske pyörivä karhontasain (A) hitaasti.

HUOMAA: Tukipyörien lukitus avautuu automaattisesti ja
ne pyörivät vapaasti, kun ne on laskettu maahan.

Laske noukin maahan ja aja ajosilppuria eteenpäin,
kunnes tukipyörät kääntyvät ajoasentoon.

A—Pyörivä karhontasain
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Pyörivän karhontasaimen käyttö
Pyörivän karhontasaimen kosketuspainetta säätää
paineakun (A) öljynpaine.

HUOMIO: Vain hydrauliikkakoulutuksen saaneet
insinöörit tai teknikot saavat irrottaa paineakun (A)
tai ottaa sen käyttöön. Älä hitsaa, tee juotoksia tai
muita mekaanisia töitä hydrauliseen paineakkuun.

Nosta pyörivä karhontasain siten, ettei pyörivän
karhontasaimen rulla (B) työnnä kasveja ylös, vaan
makaa karhon päällä (katso kuva).

HUOMAA: Paineakun (A) öljynpaine ohjaa pyörivää
karhontasainta karhon päälle.

A—Paineakku B—Rulla
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Pyörivän karhontasaimen piikkien säätö
Aseta piikki (A) molempien puolten reikiin (B) siten, että
piikin (A) päät ovat aina kohdistettuna samansuuntaisesti
noukkimen sylinterin kanssa.

HUOMAA: Aseta ensin piikki (A) etureikään (B). Tarkasta
noukkimen sylinterin suuntaus ja säädä tarvittaessa.

A—Piikki B—Reikä
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Noukkimen käyttö

KM00321,00009F9 -22-10FEB20-2/2

KM00321,000090D -22-10APR19-1/1

Pyörivän karhontasainyksikön työskentelykorkeuden
säätö

Lisää tai poista säätölevyjä (A) kumipysäyttimeen, kunnes
piikkien ja syöttökierukan siipien välinen etäisyys (X) on
3–5 mm (0,19 in).

A—Säätölevyt X—3–5 mm (0,12–0,19 in)
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Pyörivän karhontasainyksikön pyörivän
osan säätö
1. Avaa ruuvit (A).
2. Määritä rullan ja piikkien väliseksi etäisyydeksi (X)

8–10 mm (0,31 in – 0,39 in).
3. Kiristä ruuvit (A).

A—Ruuvit X—8–10 mm (0,31 in – 0,39 in)
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Noukkimen käyttö

KM00321,0000A04 -22-14FEB20-1/1

Pyörivän karhontasaimen kellunnan säätö
Kun pyörivä karhonpainin on käyttöasennossa, muuta
kelluntatilaa seuraavasti:

1. Aseta ensin alapysäytin (A) reikiin siten, että pysäytin
(B) kelluu noin 5 mm putken (C) yläpuolella.

2. Jos alapysäyttimen (A) reiät eivät ole riittävät säätöä
varten, takana olevaa venttiiliä (D) voi säätää rei'illä
(E):

• Aseta venttiili (D) korkeammalle pienentääksesi
pysäyttimen (B) ja putken (C) väliä.
• Aseta venttiili (D) alemmas kasvattaaksesi
pysäyttimen (B) ja putken (C) väliä.

3. Tarkasta pyörivän karhontasaimen kelluntakorkeus ja
tee hienosäätöjä tarpeen mukaan.

A—Alapysäytin
B—Pysäytin
C—Putki

D—Venttiili
E—Reiät
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Noukkimen käyttö
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KM00321,000029B -22-05FEB14-2/2

Tukipyörien korkeuden säätö
Säädä noukin siten, että kelan hampaat ovat 50 mm (2
in) maan pinnan yläpuolella.

Hampaiden etäisyyttä maasta voi lisätä poistamalla
lukitustapin (A) ja asettamalla tukipyörän (B) alempana
olevaan kiinnitysreikään. Aseta lukitustappi (A) takaisin
paikalleen ja lukitse kiinnitys jousikiilalla (C).

Hampaiden etäisyyttä maasta voi vähentää poistamalla
lukitustapin (A) ja asettamalla tukipyörän (B) ylempänä
olevaan kiinnitysreikään. Aseta lukitustappi (A) takaisin
paikalleen ja lukitse kiinnitys jousikiilalla (C).

TÄRKEÄÄ: Varmista, että vaa'an (D) arvo on
molemmilla puolilla sama.

Varmista aina, että noukkimen välys on sama kummallakin
puolella.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että ajosilppurin alarajoitin
ei muuta noukkimen korkeutta.

A—Lukitustappi
B—Tukipyörä

C—Jousikiila
D—Vaaka
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HUOMIO: Käsien ja sormien murskaantumisen
välttäminen. Tee tukipyörien korkeuden
säätö erityisen huolella.
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Noukkimen käyttö

KM00321,00000F5 -22-23JAN09-1/1

KM00321,000029F -22-06FEB14-1/1

Syöttökierukan korkeuden säätö
Säädä syöttökierukan jouset. (katso Syöttökierukan
jousien säätö tässä osiossa).

Syöttökierukan varren (E) ollessa kumirajoitinta (D) vasten
etäisyyden (G) syöttökierukan lehden (A) ja pohjalevyn
välillä (F) tulee olla ohjemitan mukainen.

Ohjepituus
Syöttökierukan lehti
pohjalevyyn—Etäisyys.............................................................. 20±5 mm

(0.8±0.2 in)

Jos etäisyys on virheellinen, toimi seuraavasti:

1. Vapauta syöttökierukan jousten (B) kiinnitys
kummaltakin puolella.

2. Nosta syöttökierukkaa nostolaitteella.

3. Lisää tai poista kumirajoittimen (D) ja kannattimen
(C) väliin sijoitettavia säätölevyjä siten, että etäisyys
on sopiva.

HUOMAA: Tarvittavat säätölevyt voi irrottaa alemmasta
kumirajoittimesta.

4. Säädä syöttökierukan jouset (B) (katso Syöttökierukan
jousien säätö tässä osiossa).
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A—Syöttökierukan lehti
B—Jousi
C—Rajoittimen kannatin
D—Kumipysäytin

E—Syöttökierukan varsi
F—Pohjalevy
G—20±5 mm (0.8±0.2 in)

Syöttökierukan jousien säätö
Säädä syöttökierukan jousi (C) oikeaan pituuteen.

Tätä varten kiristä tai löysää säätömutteria (B), jotta saat
kierteen pituudeksi (A) 35—39 mm (1.4 in.—1.5 in.).

Säädä toisen puolen katkaisin vastaavasti.

HUOMAA: Edellä kuvattu syöttökierukan jousen säätö on
perussäätö. Korjaa säätöä työskentelyolosuhteita
vastaavasti (pienennä jousen jännitystä suuren
rehumäärän tapauksessa).

A—Kierteen pituus
B—Säätömutteri

C—Jousi
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Noukkimen käyttö

KM00321,00002A0 -22-06FEB14-1/1

Kaavinten säätö
1. Löysää muttereita (A).

2. Liikuta kaapimia (B) eteenpäin, kunnes lehden (C) ja
kaavinten (B) ohjevälys on saavutettu.

Ohjepituus
Lehti kaapimeen—Välys............................................................. 0 - 2 mm

(0—0,08 in.)

3. Kiristä mutterit (A) uudelleen.

4. Käännä kierukkaa käsin ja varmista, että se pyörii
esteettömästi.

TÄRKEÄÄ: Kaapimet tulee asentaa siten, että
ruuvin kanta jää alas.

Varmista, että kaapimet ovat jatkuvasti
yhdensuuntaisia kierukan kanssa.
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A—Mutterit
B—Kaapimet

C—Lehti
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Noukkimen käyttö

KM00321,000027B -22-06FEB14-1/1

Automaattisen kierukan noston säätö
(lisävaruste)
Kun sylinterit A) on täysin avattu ja pyörivä
karhontasainyksikkö on nostettu täysin ylös,
syöttökierukan varsi (B) ei saa koskettaa alempaa
rajoittimen kannatinta (G). Säädä minietäisyys (X) 1—3
mm (0.04—0.12 in.).

Jos etäisyys on virheellinen, toimi seuraavasti:

1. Laske pyörivä karhontasainyksikkö täysin alas.

2. Käännä lukkomutteria (C) vastapäivään lisätäksesi
etäisyyttä (X).

Käännä lukkomutteria (C) myötäpäivään
vähentääksesi etäisyyttä (X).

HUOMIO: Varmista, että kierretappi (D)
on aina täysin ruuvattu lukkomutterin (C)
muovirenkaaseen.

3. Nosta pyörivä karhontasainyksikkö täysin ylös
tarkastaaksesi etäisyyden (X).

Toista sama niin usein kuin on tarpeen.

HUOMAA: Jos kierretappi (D) on liian lyhyt kunnollista
säätöä varten löysää mutteria (E). Käännä
kierretappia (D) vastapäivään ja sitten
kiristä mutteri (E).

HUOMIO: Varmista, että kierretappi (D) on
ruuvattu liitoshaarukkaan (F) minimipituudelta
10 mm (0.39 in)

4. Säädä toisen puolen katkaisin vastaavasti.

A—Sylinteri
B—Syöttökierukan varsi
C—Lukkomutteri
D—Kierretanko

E—Mutteri
F—Liitoshaarukka
G—Rajoittimen kannatin
X—1—3 mm (0,04—0,12 in.)
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Noukkimen käyttö

KM00321,00009DD -22-22JAN20-1/1

KM00321,000027E -22-07FEB14-1/1

Sivusuojuksen avaus
1. Taita tukipyörät sisäänpäin.
2. Avaa taitettava sivusuojus (A) sopivalla työkalulla,

avainväli 13 mm.
3. Käännä sivusuojus (A) ulospäin.

A—Sivusuojus
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Syöttökierukan kolien säätö (lyhyt karho)
Kolat (B) parantavat syöttöä kevyessä ja lyhyessä
karhossa.

HUOMAA: Siirrä kolaa (B) ulospäin, mikäli karho
on lyhyttä. Siirrä kolaa sisäänpäin, mikäli
karho on pidempää.

1. Löysää pultteja (A).
2. Liikuta kolaa (B), kunnes se on sopivassa asennossa.
3. Kiristä pultit (A).

Toista toimenpide jokaisen kolan kohdalla.

TÄRKEÄÄ: Kolien (B) asentamista suositellaan
tasainen pinta ylöspäin. Kolien (B)
asentaminen sahalaitapuoli ylöspäin lisää
riskiä takaisinsyötön riskiä.
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A—Pultit B—Kolat
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Noukkimen käyttö

KM00321,0000280 -22-29JAN14-1/1

Syöttökierukan kolien irrottaminen (korkea
karho)
Kun korjaat korkeaa karhoa tai talvirehukasveja, irrota
syöttökierukat (A) ja kolien pidikkeet (B), jotka on kiinnitetty
pultilla syöttökierukkaan tasaisempaa syöttöä varten.

1. Avaa pultteja (C).
2. Irrota kola (A) ja kolan pidike (B).

Toista toimenpide jokaisen kolan kohdalla.

A—Kola
B—Pidike

C—Pultit
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Voitelu ja määräaikaishuollot

CC,630APU003833 -22-25AUG97-1/1

KM00321,000090F -22-11APR19-1/1

Voiteluvälit
Suorita huollot seuraavilla sivuilla ilmoitettuina ajankohtina
ajosilppurin käyttötuntimittarin lukeman mukaisesti.

TÄRKEÄÄ: Voiteluaikataulu on laadittu normaaleja
käyttöolosuhteita ajatellen. Hankalissa
tai epätavallisissa olosuhteissa voitelu tai
öljynvaihto on suoritettava tätä useammin.

Puhdista rasvanipat ennen rasvapuristimen käyttöä.
Vaihda kadonneet tai rikkoutuneet nipat välittömästi. Jos
rasvaa ei voi puristaa uuteen nippaan, vaihda nippa tai
tarkasta, onko voitelukanava tukkeutunut.

HUOMIO: Älä puhdista, voitele tai säädä noukinta
ajosilppurin moottorin ollessa käynnissä.
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Voitelurasva
Käytä voitelurasvaa sen NLGI-sakeusnumeron ja
huoltovälin aikaisen odotetun lämpötilan mukaan.

AVIA AVIALITH 2 EP -rasvaa suositellaan.

Seuraavan luokituksen mukaisia muita rasvoja voidaan
käyttää:

NLGI-huoltoluokitus GC-LB

TÄRKEÄÄ: Jotkut voitelurasvan sakeuttajat eivät
ole yhteensopivia toisten kanssa. Ota yhteyttä
voiteluaineen toimittajaan ennen erityyppisten
voiteluaineiden sekoittamista.
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Voitelu ja määräaikaishuollot

KM00321,0000910 -22-11APR19-1/1

KM00321,0000911 -22-11APR19-1/1

KM00321,0000912 -22-11APR19-1/1

Vaihteistoöljy
Käytä öljyä, jonka viskositeetti soveltuu seuraavaan
öljynvaihtoon mennessä odotettavissa olevaan
lämpötilaan.

Vaihteistoöljyjen on täytettävä API-huoltoluokitus GL-5.
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Vaihtoehtoiset ja synteettiset voiteluaineet

Joillain maantieteellisillä alueilla saattaa olla tarve käyttää
muita kuin käyttöohjeessa mainittuja voiteluaineita.

Jotkin voiteluaineet eivät ehkä ole käytettävissä
sijainnissasi.

Kysy tietoja ja suosituksia KEMPER-jälleenmyyjältä.

Synteettisiä voiteluaineita voidaan käyttää, mikäli ne
täyttävät tässä käyttöohjeessa annetut vaatimukset.

Tässä käyttöohjeessa esitetyt lämpötila-alueet ja
vaihtovälit koskevat sekä mineraali- että synteettisiä
voiteluaineita.

Puhdistettuja öljyjä voi käyttää, jos lopputuotteen
ominaisuudet täyttävät asetetut vaatimukset.

Voiteluaineiden varastointi

Koneesi toimii huipputeholla vain, kun käytät puhtaita
voiteluaineita.

Käytä puhtaita astioita voiteluaineiden käsittelyssä.

Säilytä voiteluaineita paikassa, jossa ei ole pölyä,
kosteutta tai muita vieraita aineita. Varastoi säiliöt
kyljelleen, jotta vesi ja lika ei keräänny tulppiin ja pääse
säiliön sisälle.

Merkitse kaikki astiat siten, että olet varma niiden
sisällöstä.

Hävitä vanhat astiat ja niiden sisältö asiaankuuluvalla
tavalla.
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Voitelu ja määräaikaishuollot

KM00321,0000913 -22-11APR19-1/1

KM00321,0000914 -22-11APR19-1/1

KM00321,00009FA -22-11FEB20-1/1

Voiteluaineiden sekoittaminen

Vältä yleensä sekoittamasta eri valmistajien öljyjä tai
erilaatuisia öljyjä keskenään. Öljyn valmistajat lisäävät
öljyyn lisäaineita, jotka sopivat heidän käyttämäänsä
perusöljyyn.

Erilaisten öljyjen sekoittaminen keskenään saattaa
heikentää lisäaineiden vaikutuksia ja siten huonontaa
öljyn ominaisuuksia.

Kysy tietoja ja suosituksia KEMPER-jälleenmyyjältä.

10 tunnin välein – Käyttöketjut
Voitele SAE 30 -moottoriöljyllä.

Kiristä käyttöketjut uudelleen 10 tunnin välein (katso
Huolto-osion kohta Käyttöketjujen säätö).
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10 tunnin välein — Noukkimen käyttöakseli
Voitele rasvalla.
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Voitelu ja määräaikaishuollot

KM00321,00009FB -22-11FEB20-1/1

KM00321,0000918 -22-11APR19-1/1

50 tunnin välein — Kääntyvät tukipyörät
Voitele rasvalla.
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50 tunnin välein – Pyörivän karhontasaimen
nostovarret
Voitele rasvalla.

K
M
10
02
43
6
—
U
N
—
31
JA
N
14

55-4 030520

PN=55



Voitelu ja määräaikaishuollot

KM00321,0000919 -22-11APR19-1/1

KM00321,000091A -22-11APR19-1/1

KM00321,000091B -22-11APR19-1/1

50 tunnin välein – Pyörivän karhontasaimen
sylinteri
Voitele rasvalla.
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50 tunnin välein — Syöttökierukan nivelet
Voitele rasvalla.
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50 tunnin välein — Seisontatuet
Voitele rasvalla.
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Voitelu ja määräaikaishuollot

KM00321,00009FC -22-11FEB20-1/1

KM00321,000028C -22-07FEB14-1/1

KM00321,00009FD -22-11FEB20-1/1

50 tunnin välein — Lukitusmekanismin kahva
Voitele rasvalla.
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500 tunnin välein — Vaihdelaatikko
Vaihda öljy aina 500 käyttötunnin välein tai jokaisen
korjuukauden lopussa.

Nosta noukinta hieman, jotta se on vaakatasossa ja
tarkasta vaihteiston (A) öljytaso. Öljytaso on riittävä,
kun öljyä on öljymäärän tarkastustulpan (B) alareunaan
saakka.

TÄRKEÄÄ: Älä täytä öljyä liikaa vaihteistoon (A), sillä
se saattaa saada aikaan ylikuumenemista
ja öljyvuotoja.

A—Vaihteisto - 0,4 l (0.11 gal.) B—Öljymäärän tarkastustulppa
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500 tunnin välein – Kulmakäyttö
Vaihda öljy aina 500 käyttötunnin välein tai jokaisen
korjuukauden lopussa.

TÄRKEÄÄ: Älä täytä öljyä liikaa vaihteistoon (A), sillä
se saattaa saada aikaan ylikuumenemista
ja öljyvuotoja.

A—Kulmakäyttö – 1,5 l (0,4 US
gal.)
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Vianetsintä

Jatkuu seuraavalla sivulla KM00321,000028D -22-07FEB14-1/2

Noukkimen toiminta

HUOMIO: Aseta pukit noukkimen alle nostamisen
ajaksi. Sammuta moottori ennen säätö- ja
huoltotoimenpiteiden aloittamista.

Tunnusmerkki Ongelma Ratkaisu

Noukin ei laskeudu maahan Eturenkaiden ylitäyttö Pienennä rengaspainetta

Kelluntapaine on liian korkea1 Säädä kelluntapaine oikein

Noukin kaivautuu maahan Tukipyörät väärin säädetty Säädä tukipyörät uudelleen

Materiaali kietoutuu syöttökieru-
kan ympärille

Kierukan kaapimet puuttuvat Asenna ja säädä kaapimet

Kaapimet säädetty virheellisesti Säädä kaapimet uudelleen

Syöttökierukka luistaa liian
helposti

Syöttökierukan nopeus liian korkea Vähennä syöttökierukan nopeutta

Väärin säädetyt kaapimet Säädä kaapimet oikein

Syöttökierukan siivet on asetettu liian
paljon ulospäin

Siirrä syöttökierukan siipiä enemmän
sisäänpäin

Ylikuormakytkin kulunut Vaihda kuluneet osat

Noukin noukkii vain osan
materiaalista

Noukkimen hampaat pyörivät liian
hitaasti

Lisää niiden nopeutta

Ajonopeus on liian suuri Hidasta nopeutta

Tukipyörät väärin säädetty Säädä tukipyörien korkeus

Noukkimen hampaat eivät käänny Ketju asentamatta Asenna ja säädä ketju

Viallinen nokka Tarkasta, onko nokka rikkoutunut tai
kulunut

Noukin ei kellu tai laskeudu
esteettömästi

Liian suuri tai pieni kellunta Säädä kelluntapaine1

Käyttövaihteen vapaapyörän
vaarnaruuvit tai jouset kuluneita tai
rikkoutuneita

Vaihda tarvittavat osat

Noukin jättää osan karhosta
maahan

Noukin keinuu ilmassa Säädä kelluntapaine1

Hampaat vinoutuneita tai
rikkoutuneita

Oikaise tai vaihda hampaat

Rikkoutuneet noukkimen hampaat Noukin liian hidas Nosta noukinta
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Vianetsintä

KM00321,000028D -22-07FEB14-2/2

Tunnusmerkki Ongelma Ratkaisu

Noukkimen kelan sisällä vieraita
kappaleita tai rikkoutuneita hampaita

Poista vieraat kappaleet tai
rikkoutuneet hampaat

Kaavinten sisusta on kulunut Noukkimen kierrehampaat osuvat
vääntyneisiin kaapimiin

Etsi osumakohdat ja korjaa

Korota noukkimeen kelluntaa

Rehu ei kulje eteenpäin, vaan
tukkii syöttöaukon

Karhot suuria ja/tai liian suuri
ajonopeus

Pienennä karhojen kokoa tai hidasta
nopeutta

Noukkimen hampaita puuttuu Asenna puuttuvat hampaat paikalleen

Pyörivän karhontasainyksikön
(lisävaruste) piikit törmäävät
syöttökierukkaan

Pyörivän karhontasainyksikön
työskentelykorkeutta ei ole säädetty
oikein

Säädä pyörivän karhontasainyksikön
työskentelykorkeus

Kääntyviä tukipyöriä ei saa
säädettyä

Kääntyvissä tukipyörissä ei ole
rasvaa

Voitele kääntyvät tukipyörät rasvalla

1Tutustu asianomaisen ajosilppurin käyttöohjeeseen
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Huolto

Jatkuu seuraavalla sivulla DX,TORQ2 -22-30MAY18-1/2

Metrimittaisten pulttien ja ruuvien kiristystiukkuudet
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

Luokka 4.8 Luokka 8.8 tai 9.8 Luokka 10.9 Luokka 12.9

Pultin tai
ruuvin koko

Kuusio-
kantaa

Laippa-
kantab

Kuusio-
kantaa

Laippa-
kantab

Kuusio-
kantaa

Laippa-
kantab

Kuusio-
kantaa

Laippa-
kantab

Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in

M6 3,6 31,9 3,9 34,5 6,7 59,3 7,3 64,6 9,8 86,7 10,8 95,6 11,5 102 12,6 112

Nm lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft

M8 8,6 76,1 9,4 83,2 16,2 143 17,6 156 23,8 17,6 25,9 19,1 27,8 20,5 30,3 22,3

Nm lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft

M10 16,9 150 18,4 13,6 31,9 23,5 34,7 25,6 46,8 34,5 51 37,6 55 40,6 60 44,3

Nm lb·ft

M12 — — — — 55 40,6 61 45 81 59,7 89 65,6 95 70,1 105 77,4

M14 — — — — 87 64,2 96 70,8 128 94,4 141 104 150 111 165 122

M16 — — — — 135 99,6 149 110 198 146 219 162 232 171 257 190

M18 — — — — 193 142 214 158 275 203 304 224 322 245 356 263

M20 — — — — 272 201 301 222 387 285 428 316 453 334 501 370

M22 — — — — 365 263 405 299 520 384 576 425 608 448 674 497

M24 — — — — 468 345 518 382 666 491 738 544 780 575 864 637

M27 — — — — 683 504 758 559 973 718 1080 797 1139 840 1263 932

M30 — — — — 932 687 1029 759 1327 979 1466 1081 1553 1145 1715 1265

M33 — — — — 1258 928 1398 1031 1788 1319 1986 1465 2092 1543 2324 1714

M36 — — — — 1617 1193 1789 1319 2303 1699 2548 1879 2695 1988 2982 2199

Luetteloidut nimelliskiristystiukkuudet ovat vain yleiskäyttöön ja niiden
laskennassa on otettu huomioon 20 % kiristysepätarkkuus, joka syntyy
esimerkiksi manuaalisen momenttiavaimen käytön yhteydessä.
ÄLÄ käytä näitä ohjekireyksiä, jos yksittäistä käyttökohdetta varten on ilmoitettu
jokin muu kiristystiukkuus tai kiristysmenetelmä.
Lukkomuttereiden, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnitinten
tai U-pulttien mutterien osalta tulee noudattaa näiden käyttökohteisiin liittyviä
kiristysohjeita.

Käytä vain kiinnittimiä, joiden luokitus vastaa alkuperäisen
kiinnittimen luokitusta tai on sitä suurempi. Jos käytät
kiinnittimiä, joiden luokitus on alkuperäistä suurempi, kiristä
ne alkuperäisen kiinnittimen kireyteen.

• Varmista, että kiinnittimen kierteet ovat puhtaat.
• Sivele kiinnittimen kantaan ja kierteille ohut kerros voiteluainetta Hy-Gard™ tai muuta vastaavaa öljyä kuvan havainnollistamalla tavalla.
• Käytä öljyä hyvin säästeliäästi, sillä liiallinen öljy voi joutua umpireikiin ja aiheuttaa hydraulisen virtaushäiriön.
• Aloita kiertäminen niin, että kierteet kiertyvät toisiinsa moitteettomasti.

TS1741 —UN—22MAY18

aKuusiokantojen sarakkeen arvot koskevat standardien ISO 4014 ja ISO 4017 kuusiokantoja, standardin ISO 4162
mukaisia kuusiokolokantoja ja standardin ISO 4032 mukaisia kuusiomuttereita.
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Huolto

DX,TORQ2 -22-30MAY18-2/2

KM00321,00009E5 -22-23JAN20-1/1

KM00321,000091E -22-12APR19-1/1

bLaippakantojen sarakkeen arvot koskevat laippakantaisia tuotteita, jotka ovat standardien ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 tai EN 1665 mukaisia.

Käyttöketjujen säätö
Käytä välipyörää (A) kiristääksesi ketjun (B), joka ohjaa
syöttökierukkaa.

Säädä välipyörä (A) saadaksesi 3–10 mm:n (0,12–0,4
in) välyksen käyttöketjun välipyörää vastapäätä olevaan
tankoon.

Käytä välipyörää (C) kiristääksesi ketjun (D), joka ohjaa
noukkimen sylinteriä.

Säädä välipyörä (C) saadaksesi 10–15 mm:n (0,4–0,6
in) välyksen käyttöketjun välipyörää vastapäätä olevaan
tankoon.

A—Ketjupyörän kiristyspyörä
B—Syöttökierukan käyttöketju

C—Ketjupyörän kiristyspyörä
D—Kelan käyttöketju
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Rullan asennussuunta
Kun pyörivän karhontasaimen rulla (A) on irrotettu, muista
huomioida oikea asennussuunta, kun asennat rullan (A)
takaisin.

A—Rulla
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Huolto

KM00321,000028F -22-31JAN14-1/1

KM00321,00009FE -22-11FEB20-1/1

KM00321,0000920 -22-12APR19-1/1

Roskaverkko
Pidä roskaverkko (A) kireällä.

Tarvittaessa kiristä ruuvit (B) oikeaan kireyteen.

A—Roskaverkko B—Ruuvit
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Keskusvoitelujärjestelmän öljysäiliö
Täytä keskusvoitelujärjestelmän öljysäiliö biohajoavalla
öljyllä (esim. FUCHS PLANTOLUBE KS 46 N).

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan käytä öljyä, joka ei
ole biohajoavaa.

Ohjepituus
Öljysäiliö—Täyttömäärä....................................................................... 4 l

(1 US gal.)

TÄRKEÄÄ: Täytä säiliö tarvittaessa pumpun
virtaussäädön mukaan. K
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Keskusvoitelujärjestelmän (valinnainen)
voitelupumpun ilmaus
HUOMAA: Ketjujen voitelujärjestelmän piiri täytyy ilmata,

jos öljysäiliö on päässyt täysin tyhjäksi.

1. Irrota tuloletku (A).
2. Odota, kunnes ilma on poistettu kokonaan tuloletkusta

(A), ennen kuin liität tuloletkun (A) takaisin liittimeen
(B).

3. Käytä noukinta, kunnes harjoista valuu jatkuvasti öljyä.

A—Tuloletku B—Liitin K
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Huolto

KM00321,0000921 -22-12APR19-1/1

Keskusvoitelujärjestelmän (valinnainen)
öljyvirtauksen säätö
Säädä öljyvirtausta kullekin ketjulle seuraavasti:

1. Irrota suojus (A).
2. Määritä ruuvi, jolla säädetään asiaankuuluvan harjan

öljyvirtausta.
3. Lisää öljyvirtausta kääntämällä ruuvia myötäpäivään

ja pienennä sitä kääntämällä ruuvia vastapäivään.

HUOMAA: Pumppua säädettäessä on oltava hyvin
tarkka. Säädä öljyvirtausta kääntämällä ruuvia
neljänneskierros kerrallaan. Kun ruuvi on
käännetty täysin kiinni (suurin virtaus), pienin
virtaus saadaan avaamalla sitä neljä kierrosta.

4. Asenna suojus (A).
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A—Pumpun suojus
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Säilytys

CC03745,00001BD -22-07NOV00-1/1

CC03745,00001BE -22-07NOV00-1/1

Noukkimen varastointi

Puhdista noukin huolellisesti. Ruumenet ja lika imevät
kosteutta, mikä aiheuttaa ruostumista.

Säilytä noukin suojaisessa paikassa pyörien ja tukijalkojen
varassa.

Älä tyhjennä renkaita. Suojaa renkaat suoralta
auringonpaisteelta sekä rasvan ja öljyn vaikutukselta.

Voitele noukin huolellisesti (Tutustu osaan “Voitelu ja
määräaikaishuollot”).

Poista ketjut ja pese ne pesuaineessa. Kuivaa ketjut
tämän jälkeen ja voitele ne paksulla öljyllä.

Paikkaa kuluneet tai vaurioituneet maalipinnat.

Laadi luettelo seuraavalla kaudella tarvittavista varaosista
ja tilaa osat ajoissa.

Noukkimen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

Puhdista noukin tarvittaessa huolellisesti.

Puhdista ja asenna ketjut.

Voitele noukin huolellisesti (Tutustu osaan “Voitelu ja
määräaikaishuollot”).

Tarkista kaikkien kiinnitinten kireys.

Tarkasta rengaspaine ja täytä renkaat tarvittaessa.

Käytä noukinta ilman kuormaa ja puolella nopeudella
useamman minuutin ajan. Tarkasta laakerien mahdollinen
ylikuumeneminen ja liiallinen väljyys.

Tutustu uudelleen käyttöohjeeseen.
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Tekniset tiedot

KM00321,000092C -22-13APR19-1/1

KM00321,00009FF -22-11FEB20-1/1

KM00321,0000A02 -22-11FEB20-1/1

Koneen suunniteltu käyttöikä
Tämä kone on suunniteltu ja valmistettu tarjoamaan
pitkän käyttöiän ja tuottavaa toimintaa. Todellinen
saavutettavissa oleva käyttöikä riippuu kuitenkin
useista tekijöistä, kuten työolosuhteiden vaikeudesta ja
suositeltujen huoltotöiden suorittamisesta. (Tutustu tämän
käyttöohjeen Huolto-osioon.)

Tarkasta kone säännöllisin väliajoin yhdessä
KEMPER-jälleenmyyjäsi kanssa. Tarkastus voi johtaa

suosituksiin huoltaa kone tai korjata, uusia tai vaihtaa sen
komponentteja tai, koneen käyttöiän lopussa, poistaa se
käytöstä. (Tutustu tämän käyttöohjeen erityisohjeisiin
koneen komponenttien hävityksestä ja kierrätyksestä.)

Mitään konetta ei saa käyttää, jos sen turvalaitteita tai
-komponentteja puuttuu tai ne ovat huollon tarpeessa.
Kaikki puuttuvat tai vaurioituneet turvalaitteet ja
-turvakomponentit, varoitusmerkit mukaan lukien, on
korjattava tai vaihdettava ennen koneen käyttöä.

Noukin C3003
Käyttöleveys ....................................................................................................... 3,00 m (9 ft. 10")

Kokonaisleveys.................................................................................................... 4,06 m (15 ft. 1,1")

Pituus................................................................................................................ 1,35 m (4 ft. 5,2 in.)

Korkeus ............................................................................................................. 1,40 m (4 ft. 7")

Paino ................................................................................................................ 1100 kg (2425 lb.)

Hampaiden lukumäärä........................................................................................... 4 x 40

Kaapimen halkaisija .............................................................................................. 256 mm (10 in.)

Syöttökierukan halkaisija ........................................................................................ 560 mm (22 in.)

Syöttökierukan tyyppi ............................................................................................ Säädettävät kolat

Melutaso
Suurin melutaso mitattuna kuljettajan korvan kohdalta DIN
ISO 11204 mukaan. Mittausmenetelmä normin ISO 5131

mukaan, kun noukin kytketty ajosilppuriin ja ohjaamo on
suljettu (keskiarvo):

C3003 ............................................................................................................... 78,5 dB(A)
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Tekniset tiedot

KM00321,0000A00 -22-11FEB20-1/1

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Saksa

Alla nimetty henkilö vakuuttaa, että

tuote

Koneen tyyppi: Noukin

Malli: C3003

Täyttää kaikki seuraavien direktiivien mainittua konetta koskevat määräykset ja oleelliset vaatimukset:

DIREKTIIVI NUMERO SERTIFIOINTITAPA

Konedirektiivi 2006/42/EY Itsesertifiointi

Maatalouskoneiden turvallisuus — osa 1 DIN EN ISO 4254-1 Itsesertifiointi

Maatalouskoneiden turvallisuus — osa 7 DIN EN ISO 4254-7 Itsesertifiointi

Koneiden turvallisuus DIN EN ISO 12100 Itsesertifiointi

Nivelakselin varret ja niiden suojukset DIN EN 12965 Itsesertifiointi

Teknisen rakennetiedoston laatimiseen valtuutetun henkilön nimi ja osoite Euroopan yhteisön alueella:

Brigitte Birk
D-68008 Mannheim, Saksa

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen antopaikka: 48703 Stadtlohn,
Saksa

Nimi: Richard Wübbels

Vakuutuksen antopäivämäärä: 01.
maaliskuuta 2020

Asema: Manager Product Engineering

Valmistusyksikkö: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Sarjanumero

CC03745,00001E1 -22-16NOV00-1/1

KM00321,0000926 -22-12APR19-1/1

KM00321,0000927 -22-12APR19-1/1

KM00321,0000928 -22-12APR19-1/1

Sarjanumero

Noukkimen yksilöllinen sarjanumero on lyöty
tehdaskilpeen.

Nämä numerot ja kirjaimet ovat tarpeen tilattaessa
noukkimeen varaosia.

Merkitse sarjanumero kuvassa näkyvään ruutuun. Siten
tämä numero on tarvittaessa saatavillasi.

Noukkimen sarjanumerokilpi

A—Tyyppi
B—Mallimerkintä
C—Tuotenumero:

D—Paino
E—Valmistusvuosi
F—Mallivuosi
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Sarjanumeron merkitseminen muistiin
Sarjanumerokilpi sijaitsee noukkimen oikeassa kyljessä.
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Säilytä konetta turvallisesti
1. Asenna koneeseen ilkivallalta suojaavia varusteita.
2. Konetta säilytettäessä:

- Laske työkone maahan.
- Aseta pyörät leveimpään asentoon, jotta kuormaus
on vaikeampaa.

- Irrota kaikki avaimet ja akut
3. Kun pysäköit koneen sisätiloihin, sijoita

suurikokoisia varusteita uloskäyntien eteen ja
lukitse varastorakennusten ovet.

4. Pysäköi ajoneuvo ulkona asianmukaisesti valaistulle
ja aidatulle alueelle.

5. Kiinnitä huomiosi epäilyttäviltä vaikuttaviin tapahtumiin
ja tee välittömästi rikosilmoitus kaikista varkauksista.

6. Ilmoita menetyksistä KEMPER-jälleenmyyjällesi.
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