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YLEISTÄ

OHJEKIRJAN KÄYTTÖ

Tämä kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi KARGO 121 -metsäperävaunun ostajalle ja toimitetaan vaunun mu-
kana. Seuraavilla sivuilla pyrimme antamaan mahdollisimman hyvät tiedot perävaunun oikeasta käsittelystä 
ja huollosta. Kehotamme sinua perehtymään näihin tietoihin ennen laitteen käyttöönottoa, sillä ne luovat pe-
rustan metsäperävaunun tehokkaalle ja turvalliselle käytölle. Pidä käyttöohjekirja paikassa, josta löydät sen 
tulevaisuudessakin helposti aina tarpeen vaatiessa.

Tämä käyttöohjekirja opastaa tekemään normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. Tee huoltotoimenpite-
et kirjassa olevan määräaikaishuolto-ohjelman mukaan ja tee päivittäinen huolto rutiinityöksi itsellesi. Tämä 
kaikki on sekä sinun että metsäperävaunusi parhaaksi. Muista, että huoltokustannukset ovat usein hyvin pie-
net verrattuna laiminlyönneistä aiheutuneiden vikojen korjauskustannuksiin.

Tässä ohjekirjassa on käytetty kuvasymboleja lukemisen helpottamiseksi. Niiden sisältö on seuraava:

 Turvallisuusohje: Ohjetta on ehdottomasti noudatettava, jotta henkilövahingoilta vältyttäisiin.

        Ohje: Ohjetta noudatettava, jotta vältettäisiin osien rikkoutuminen.

   Huomio: Tämä opettaa sinulle, kuinka menettelet oikein ja vältät virheet.

TIIVISTELMÄ TURVALLISUUSOHJEISTA

•  Tutustu perävaunun asennus- ja käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttöä.
•  Varvista pyöränpulttien uudelleenkiristys ensimmäisten 8 h käytön jälkeen, tämän jälkeen säännöllinen  
    kireyden tarkistus.
•  Varmistu että kuormain on kiinnitetty suunnitellulla tavalla vaunuun.
•  Muista tieliikennettä säätelevät lait ja rajoitukset.
•  Muista kuormaustyötä säätelevät lait ja määräykset.
•  Käytä ainoastaan alkuperäisvaraosia.
•  Noudata kirjassa esitettyä huolto-ohjelmaa.
•  Muista hydrauliikan lämmittely kylmissä olosuhteissa. Tarkista hydraulijärjestelmän tiiveys säännöllisesti. 
•  Älä päästä öljyä luontoon.
•  Korjaa pienetkin viat välittömästi niiden ilmaannuttua, ennen kuin ne aiheuttavat vakavampia vaurioita.
•  Älä käytä metsäperävaunua henkilökuljetuksiin.
•  Käytä perävaunussa valoja ja hitaan ajoneuvon kilpeä tieajossa.
•  Noudata erityistä varovaisuutta ihmisten tai eläimien ollessa lähellä työskentelyaluetta.
•  Työskentele aina rauhassa ja harkiten.
•  Käytä aisanohjausta harkiten – kaatumisvaara.
•  Huolehdi aisanohjauksen letkujen kunnosta, poikki mennyt tai vaurioitunut vuotava letku aiheuttaa 
    aisanohjauksen hallinnan menetyksen – kaatumisvaara.
•  Lukitse aisa mekaanisesti lukitustapilla aina tieajossa.
•  Älä tee ylikuormaa. (Kantavuus ilmoitettu teknisissä tiedoissa)
•  Älä tee kuormaa etusermiä korkeammaksi, puut saattavat äkkijarrutuksessa työntyä eteenpäin.
•  Huollon ja muiden asennustöiden ajaksi varmistu että metsäperävaunu on pysäköity tasaiselle alustalle  
    niin että se ei pääse liikkumaan. Tue vaunu tarvittaessa paikalleen esim. pyörien etu- ja takapuolelle 
    sijoitettavilla kiiloilla.
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RAKENNE

METSÄPERÄVAUNUN PÄÄOSAT / LISÄVARUSTEET

 1. Runko   Lisävarusteet
 2. Vetoaisa   7.  Hydraulisesti siirrettävä etusermi
 3. Pyörä    8. Kuormaimen jalusta ja tukijalat
 4. Teli    9. Työkalulaatikko
 5. Takavalopalkki  10. Rungon jatke
 6. Siirrettävä pankko  11.  Hydraulinen napaveto (4 WD/ 2WD) / Rullaveto 
 7. Etusermi   12. Hydraulipumppuvarustus
     13. Peruutuskamera ja työvalot  

PERÄVAUNUN VALMISTEKILPI 

Perävaunun valmistekilpi on löydettävissä vaunun rungon 
oikeasta etukulmasta. Siltä varalta, että kilpi vaurioituisi 
tai katoaisi, kopioi tiedot.
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TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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KÄYTTÖ

PERÄVAUNUN KYTKENTÄ TRAKTORIIN

  •  Kytke perävaunu traktorin vetokoukkuun, ja nosta pysäköintijalka ylä-asentoon.
  
 •  Kytke hydrauliikan liittimet, hydrauliletkut on tehtaalla merkattu. Mikäli ohjaat alla mainitut
      toiminnot suoraan traktorista se vaatii seuraavat hydrauliikan lohkot:

  –  Aisanohjaukselle yksi kaksitoiminen lohko.
  –  Rullavedolle yksi yksitoiminen lohko (jatkuva virtaus).
  –  Sermin hydrauliselle siirrolle yksi kaksitoiminen lohko
 
 •  Mikäli vaunussa on LS-hydrauliikkaventtiili, on LS linja, vuoto, paine ja paluu kytkettävä traktorin  
     ohjeiden mukaan. On tärkeää huomioida että vapaa paluu ja vuoto on aina vastapaineeton venttiili- 
     vaurion välttämiseksi.
  •  Kytke perävaunun valojen pistoke traktorin liittimeen.
  •  Kiinnitä mahdollinen rullavedon ohjainlaatikko traktorin hytin sisäpuolelle.
  •  Kytke hydrauli- tai paineilmajarrun letkut traktorin ohjeiden mukaan.

 •  Koeaja kaikki toiminnot aluksi rauhallisesti, jotta hydraulijärjestelmässä mahdollisesti oleva ilma  
       pääsee pois. Tarkista, että letkuissa tai liittimissä ei ole vuotoja.

 •  Tarkista jarrujen ja valojen toiminta ennen tieliikenteeseen lähtöä.
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KÄYTTÖ

PERÄVAUNUN KUORMAUS
  
Noudata seuraavia ohjeita puutavaran kuormauksessa:

 •  Nosta kuorman ensimmäiset puut rauhallisesti. Vaunun seisontavakaus paranee kuorman hieman  
     kasvaessa. Käytä tarvittaessa tukijalkoja.

 •  Kuormattavan puutavaran pituus vaikuttaa oleellisesti kuorman painopisteeseen. Siirrä 
     tarvittaessa etusermiä niin, että kuorman painopiste tulee mahdollisimman lähelle telin kääntö- 
         keskiötä. Tällöin traktorille aiheutuva pystysuuntainen koukkukuorma ei lisäänny tarpeettomasti.

AISANOHJAUS
  
•  Käytä aisanohjausta aina harkiten ja rauhallisesti. Liian nopeat liikkeet aisanohjauksessa saattavat 
    aiheuttaa vaaratilanteita ja perävaunun kaatumisen.

•  Tieajossa käännä aisa osoittamaan suoraan eteenpäin ja lukitse se mekaanisesti lukitustangolla. 
    Muista vapauttaa lukitustanko jälleen maastoajossa.
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KÄYTTÖ

PAINEILMAJARRUT

Kun vaunussa on paineilmajarrut, voidaan jarruvoiman säätää kuormaustilanteen mukaan (täyskuorma, puoli- 
kuorma ja tyhjä kuormatila). Jarrujen teho säädetään erillisellä jarruvoiman säätimellä kääntämällä vipua 
haluttuun asentoon venttiilissä nr:1. Vaunun siirto ilman paineilmaa kytkettynä vaunuun voidaan tehdä vapaut-
tamalla jarrut painikkeella nr:2. Painettaessa painike pohjaan jarrut vapautuvat ja vedettäessä painike takaisin 
jarrut kytkeytyvät takaisin niin kauan kun säiliössä on riittävästi painetta. Paineilmasäiliö tulee säännöllisesti 
tyhjentää kertyneestä kondenssivedestä, tämä tehdään säiliön pohjassa olevalla tyhjennysventtiilillä.

Jarrun säätö
Jarrujen kuluessa on syytä säätää jarruja. Jarrujen säätö tehdään telipalkin sisällä olevasta jarruvivusta nuo-
len osoittamasta säätöruuvista.

KÄSIJARRU

•  Käytä aina käsijarrua, kun kytket vaunun 
    irti traktorista.
•  Pyöritä käsijarrunuppia veivillä myötäpäivään 
    kytkeäksesi käsijarrun ja vastapäivään 
    vapauttaaksesi jarrun.

TYÖSKENTELY ALHAISISSA LÄMPÖTILOISSA

Lämpötilan laskiessa alle 0 C:n on suotavaa lämmitellä hydraulijärjestelmää ennen varsinaista käyttöä. Anna 
öljyn ensin kiertää hetken aikaa vapaasti hydraulijärjestelmässä öljysäiliön ja ohjausventtiilin välillä ja sen 
jälkeen suorita ensimmäiset liikkeet varovasti, jotta sylinterien ja venttiilien tiivisteet pehmentyisivät. Tämän 
jälkeen voit aloittaa normaalin työn.

  •  Työskentely alle –25 C:n lämpötilassa ei ole suotavaa. Alhaisissa lämpötiloissa tiivisteet ja letkut  
     kuluvat nopeammin.
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LISÄVARUSTEET

KUORMAIMEN JALUSTA JA TUKIJALAT

•  Kuormaimen valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota, että valitset sopivan kokoisen kuormaajan.
•  Asennettavan kuormaimen suurin sallittu nostomomentti on 75kNm.
•  Suositeltavat kuormaajat ovat: KRONOS GRIPTO 608, 609, 708, 709 
•  Mikäli olet epävarma valitsemasi kuormaimen sopivuudesta, voit ottaa yhteyttä tehtaaseen.
•  Liian suuri kuormaaja voi vahingoittaa vaunun sekä jalustan rakennetta.
•  Liian pieni kuormaaja ei välttämättä ylety etusermin yli, jotta työnteko olisi jouhevaa.
•  Noudata aina kuormaajan asennusohjeita asentaessa kuormaajaa.

   Oikeudet muutoksiin pidätetään.

TYÖKALULAATIKKO

Lukittava työkalulaatikko sopii asennettavaksi molemmille puolille vaunua. Työkalulaatikko on myös 
mahdollista jälkiasentaa, sillä runkoon on tehty valmius laatikoita varten.
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LISÄVARUSTEET

SSC – SMART STABILIZER CONTROL, TUKIJALAN AUTOMATIIKKA 

SSC on xCrane ohjausjärjestelmän lisätoiminto. Tällä toiminnolla tukijalat voidaan ajaa ylös tai alas puoliauto-
maattisesti. Kolmen napin painallusta ajaa molemmat tukijalat alas, kunnes ne koskettavat maata. Sen jälkeen 
järjestelmä hoitaa viimeisen hienosäädön kunnes asetettu paine on saavutettu. Kahdella nopealla napinpainal-
luksella ajat molemmat tukijalat yläasentoon. Automaattinen ajo keskeytyy heti, jos painat tukijalkanappia tai 
kosketat ohjaussauvoja.

SSC voidaan aktivoida kun nosturi ei ole aktiivinen, esimerkiksi penkin ollessa eteenpäin käännettynä lastau-
sta aloitettaessa. SSC voidaan myös aktivoida, kun penkki käännetään eteenpäin taka-asennosta lastauksen 
ollessa valmis. Tukijalat voidaan aina ajaa käsin painamalla tukijalan nappia samanaikaisesti, kun vasenta/
oikeaa vipua viedään eteen- tai taaksepäin. Automatiikka ylös tai alas voidaan aktivoida myös vaikka tukijalat 
ovat jossakin ylä- ja ala-asennon välillä. Automatiikan aktivointi alaspäin ei ole sallittua, jos jompikumpi tuki- 
jalosta on 500 mm lähempänä maata. Silloin automatiikka ei välttämättä toimi optimaalisesti ja tämä voi joh-
taa vaunun kaatumiseen. Muista, että operaattorilla on myös aina vastuu koneesta ja hänen on taattava ympäri-
stön turvallisuus.

Operaattori voi itse asettaa voiman, jolla tukijalat painautuvat maahan. Tarkista, että tukijalat ovat yläasennos-
sa ennen kuin aloitat säätämisen. Siirry xCrane kuvaruutuun ja  Diagnostiikka -kohtaan. Valitse sitten Sensorit 
ja selaa nuolinäppäimillä, kunnes seuraava valikko näkyy TDC ja Opus ruudussa: 
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LISÄVARUSTEET

SSC Pressure limit (Stabilizer pressure limit TDC-kuvaruudussa), näyttää nykyisen painetason. Halutessasi 
muuttaa painetta, jolla tukijalat painautuvat alas painat Adjustia. Painike vaihtaa silloin väriä ja näyttää seu-
raavalta:

Paina 3 kertaa normaalissa järjestyksessä ajaaksesi tukijalat alas. Niiden saavuttaessa maan paine tulee hi-
taasti nousemaan vasemmassa (Left) ja oikeassa (Right) tukijalassa.  Kun oikea paine on mielestäsi saavutettu, 
painat tukijalkanappia kerran. Uusi paine näkyy nyt alimpana. Jos et ole tyytyväinen uuteen arvoon, voit toistaa 
prosessin ajamalla jalat ylös ja sitten vielä kerran alas automatiikalla ja viimeiseksi pysäyttämällä jälleen pro-
sessin painamalla tukijalkanappia kerran toivotussa painetasossa. Jos nyt olet tyytyväinen arvoon, napsautat 
Adjustia ja siirryt sitten nuolella taaksepäin perusvalikkoon. Nyt xCrane kysyy haluatko tallentaa muutokset. 
Vahvistamalla uusi painearvo tulee käyttöön. Huomioi, että lähellä korkeinta pumppupainetta oleva painearvo 
voi aiheuttaa ongelmia toiminnassa hydrauliöljyn ollessa kylmä. Jätä siksi aina turvallisuusmarginaali, joka on 
vähintään 10baaria alle korkeimman nostopaineen. 

RUNGON JATKE

Rungon jatke pidentää kuormatilaa 290–940 mm.

Rungon jatkeen kiinnitysruuvien tukena tulee aina olla rungon yläpuolella tukilevy. Tukilevynä toimii toimituk-
sen mukana tulleet erilliset tukilevyt kuten kuvassa A. Mikäli pankko halutaan asentaa kiinnitysruuvien koh-
dalle se toimii myös tukilevynä.
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LISÄVARUSTEET

SMART DRIVE

Eteen- tai taaksepäin -toiminto aktivoidaan joko ohjausrasian vipukytkimellä tai xCrane -ohjauspaneelilla, mi-
käli xCrane toimitetaan yhdessä vaunun kanssa. Jos xCrane on liitetty myös Valtra-traktoriin, Smart drive -omi-
naisuus on käytettävissä.

Smart Drive on Kronoksen automaattinen vedon ohjausjärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että veto kytketään päälle 
ja pois päältä automaattisesti ja oikeaan suuntaan. Tämä perustuu traktorin CAN-väylän nopeus- ja suunta-
tietoihin. Laitteessa on turvatoiminto, joka katkaisee vaunun vedon yli 10 km / h nopeuksilla, mutta traktorin 
öljyvirtauksesta riippuen kavitaatio tapahtuu yleensä hydraulimoottoreissa jo ennen sitä. Siksi tulee kytkeä 
toiminto aina pois päältä, kun traktorin nopeus on suurempi kuin perävaunun ajonopeus. On myös mahdollista 
aktivoida toiminto manuaalisesti, mutta ei päinvastaiseen suuntaan kuin mihin traktori kulkee. 

TELI HYDRAULISELLA NAPAVEDOLLA

Vaunu voidaan varustaa kahdella tai neljällä napamoottorilla.
Napamoottori=  BlackBruin B250.

Napaveto
Kronos -vaunut on mahdollista varustaa kahdella tai neljällä napamoottorilla paremman vetovoiman aikaan- 
saamiseksi. Valitsemalla napamoottorit mahdollistat ketjujen sekä telojen käytön, mikä ei ole mahdollis-
ta rullavedon kanssa.  Kun veto ei ole päällekytkettynä, pyörivät navat vapaina moottorista: ”Free-Wheeling”.  
Tällöin moottori ei tee vastusta ja lämmitä öljyä. Vaikka veto ei olisikaan kytkettynä päälle, tulee hydrauliikka 
-letkujen olla kytkettynä traktoriin aina, kun vaunua siirretään. Moottoreiden ohjausventtiilissä on virtauksen 
tasaus -toiminto, joka aikaansaa samantyylisen vaikutuksen kuin tasauspyörästön lukko. Ohjaamosta voidaan 
valita kolme voimatasoa vedolle 3-tiekytkimestä. Älä valitse korkeampaa voimatasoa vedolle kuin mitä ren- 
kaissa on pitoa. Matalimmalla voimatasolla syttyy vihreä valo, keskimmäisellä tasolla keltainen ja korkeimmalla 
tasolla syttyy punainen valo. Vaunun valopistokkeen ollessa kytkettynä kytkeytyy matalin voimataso päälle aina 
automaattisesti jarruttaessa. Neljällä napamoottorilla varustetussa vaunussa on ohjauspaneelissa katkaisija,  

Smart Drive on / off

Veto eteen / taakse

          4 WD           2 WD
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LISÄVARUSTEET

josta voit valita 2WD: n tai 4WD: n. Käytä aina 2WD:tä, mikäli öljymäärä ei riitä kaikkiin neljään napamoottori-
in. 2WD:tä käytettäessä huippunopeus kaksinkertaistuu ja voima puolittuu. Telin etupyörät ovat vetäviä, kun 
vaunussa on kaksi napamoottoria.

SMART DRIVE+

Napavetoon on yhdistettävissä myös Smart Drive + -toiminto. Automaattisen veto -toiminnon lisäksi voidaan 
käyttää myös synkronoitua veto -toimintoa. Tämä tarkoittaa, että moottorit vetävät perävaunua samalla nopeu-
della kuin traktori. Kolmitie kytkimestä voidaan valita erilaiset vetonopeudet suhteessa traktorin nopeuteen. 
Ajonopeus on eteenpäin noin 10% suurempi (tehostus). Tämä tila on kosteisiin maasto olosuhteisiin. Keskiasen-
nossa nopeus on normaali. Taaksepäin perävaunu vetää hieman hitaammin kuin traktori. Tämä asento soveltuu 
jyrkille käännöksille. Veto -toiminto sammuu automaattisesti jarrutettaessa. Vaunu on varustettu paineanturil-
la, joka sammuttaa toiminnan, jos pumpun virtaus ei riitä, ts. jos paine ei riitä moottoreille. Tämä ominaisuus 
estää moottoreiden haitallista kavitaatiota. Kun näin tapahtuu, traktori on pysäytettävä, jotta toiminto kytkeytyy 
uudelleen.

VETONOPEUDEN ASETTAMINEN

Napavetoinen vaunu, jossa on Smart Drive + -toiminto, toimitetaan moottoreille ennalta asetetulla nopeuskäyr-
ällä. Tätä käyrää voidaan joutua vielä säätämään ennen vaunun käyttöä. Syynä tähän ovat mm. komponenttien 
valmistustoleranssit, poikkeamat traktorin nopeuksissa todellisen ja luetun välillä sekä pumpun delta P paine. 
Näin vaunu voi vetää liian nopeasti tai liian hitaasti. Tämä asetus voidaan tehdä kahdella tavalla. Voidaan ajaa 
tasaisella alustalla ja seurata visuaalisesti kuinka nopeasti traktorin pyörät pyörivät, kun aloitetaan nopeu-
desta 0 km/h ja noustaan hitaasti nopeuteen 7 km/h (2WD). Toinen tapa on seurata moottoreiden paineita eri 
nopeuksilla.

Voimatason valinta 
2WD/4WD

On/Off

On/Off

Hidas / Normaali / Nopea
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LISÄVARUSTEET

Moottoreiden paine voidaan tarkistaa xCrane-näytössä Diagnostiikka ja anturit -valikossa.

 Traction M1 A pressure = paine eteenpäin vasen puoli (VALVE 7)
 Traction M1 B pressure = paine taaksepäin vasen puoli (VALVE 7)
 Traction M2 A pressure = paine eteenpäin oikea puoli (VALVE 8) 
 Traction M1 B pressure = paine taaksepäin oikea puoli (VALVE 8)

Vaunun ajonopeus synkronoidaan lisäämällä tai vähentämällä ohjausvirtaa moottoreiden suuntaventtiiliin. 
Tämä asetus tehdään seuraavasti:

 •  Aseta nopeuskytkin Normaali asentoon.
 •  Valitse ”Asetukset”  xCrane -ohjauspaneelissa.
 •  Siirry valikkoon ”Maksiminopeus” ja toiselle välilehdelle VALVE 7 ja VALVE 8.
 •  Lisää prosenttiosuutta, mikäli vaunu vetää liian hitaasti ja laske,  jos vaunu vetää liian nopeasti.
 •  Paina esimerkiksi VALVE 7 asettaaksesi arvon vasemmalle, ylempi arvo on portti A eteenpäin ja alempi  
    on portti B taaksepäin.
 •  Valitse ”Menu” ja sieltä ”Diagnostiikka ja sensorit”.
 •  Tarkista, että paine on tasainen sekä vasemman-, että oikeanpuoleisessa moottorissa eri nopeuksilla  
    eteenpäin ajettaessa. Säädä tarvittaessa uudelleen.
 •  Tee sama testi taaksepäin ajettaessa.
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LISÄVARUSTEET

”Miniminopeus” -toiminto vaikuttaa siihen, kuinka paljon vaunu vetää  matalilla nopeuksilla. Tämän arvon on 
oltava noin 620mA ja yleensä sitä ei tarvitse muuttaa. Jos vaunua ei saa vetämään tasaisesti vasemmalle/oike-
alle tai eteenpäin/taaksepäin matalilla nopeuksilla, voidaan arvoa muuttaa enimmillään 20mA ylös -tai alaspä-
in. Tämä tapahtuu seuraavanlaisesti:
        
 •  Aseta nopeuskytkin Normaali asentoon.
 •  Valitse ”Asetukset” ja sieltä Miniminopeus.
 •  Valitse toinen välilehti painamalla vasemmanpuoleista nuolta.
 •  Paina esimerkiksi VALVE 7 asettaaksesi arvon vasemmalle puolelle, ylempi arvo on portti A eteenpäin  
     ja alempi on portti B taaksepäin.
 •  Valitse ”Menu” ja sieltä ”Diagnostiikka ja sensorit”
 •  Tarkista, että paine on tasainen sekä vasemman- että oikeanpuoleisessa moottorissa matalilla 
         nopeuksilla eteenpäin ajettaessa. Säädä uudelleen tarvittaessa. 
 •  Tee sama testi taaksepäin ajettaessa. 

•  Suurempi maksiminopeus nostaa nopeutta  
    suhteessa traktoriin.

•  Matalampi maksiminopeus laskee nopeutta  
    suhteessa traktoriin.
  
 
   
 •  Suurempi minimiopeus nostaa nopeutta  
    matalassa nopeudessa suhteessa traktoriin.

•  Matalampi miniminopeus laskee nopeutta  
    matalassa nopeudessa suhteessa traktoriin.
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LISÄVARUSTEET

PUMPPUVARUSTUS

Hydraulipumppu on asennettu kuormainjalustan sisälle ja öljysäiliö tulee vaunun oikealle puolelle.  

 Pumppu = Bosch Rexroth71cm3/r
 Ylennysvaihde = PeuralaHP9
 Ylennysvaihteen öljy = SAE 80-90  1,8 litraa
 Öljysäiliö = Kokonaistilavuus 115 litraa, ainevahvuus 8mm

Pumppuvarustuksen suurin sallittu pyörimisnopeus on 1000 rpm.
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HUOLTO

TURVALLISUUSOHJEET HUOLLETTAESSA

 Noudata seuraavia kohtia aina ryhtyessäsi huoltamaan perävaunua:

 •  Varmista, että traktori on sammutettuna ja virta-avain irrotettuna virtalukosta.
 •  Varmistu perävaunun paikallaan pysymisestä. Kytke traktorin pysäköintijarru päälle ja tarvittaessa  
     tue vaunu pyöräkiiloilla paikalleen.
 •  Älä päästä lapsia tai ketään muita ulkopuolisia traktorin ohjaamoon huoltotyön aikana.
 •  Irrottaessasi hydrauliletkuja varmista, että kyseinen linja on paineeton.
 •  Ole muutoinkin huolellinen äläkä hätiköi. Mieti ennen kuin toimit.
 •  Vältä öljyjen ja rasvojen ihokosketusta. Käytä asianmukaisia suojavaatteita ja käsineitä.
 •  Hakeudu lääkäriin, mikäli huomaat ihossasi muutoksia hydrauliöljyjen tai voitelurasvojen jäljiltä.

HUOLTOTAULUKKO

Huom! ( ) Ensimmäisen kerran 
 *  Päivittäin

Käytä ainoastaan hyvänlaatuista voitelurasvaa, kuten MOBIL GREASE SPECIAL tai SHELL RETINAX AM.

Huoltokohde Toimenpide Huoltoväli/h Huom!

Yleistä Tarkista, ettei vuotoja ilmene. 10 *

Tarkista tapit ja lukitukset. 50

Tarkista letkuliittimet. 50

Kiristä pyörien kiinnitysruuvit. 50 (8) 550 Nm

Rakenteiden puhdistus ja pintapuolinen tarkistus. 250 Aina tarvittaessa

Rasvaus Vetoaisan laakereiden voitelu rasvaprässillä. 10 * 2 nippa

Telin laakereiden voitelu rasvaprässillä. 2 nippaa

Kääntösylinterien nivellaakerien voitelu rasvaprässillä. 4 nippaa

Tukijalkasylinterien nivellaakerien voitelu rasvaprässillä.
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RASVAUSPISTEET

HUOLLON PERUSOHJEITA

•  Huolellisesti ja oikeaan aikaan tehty huolto mahdollistaa perävaunusi toimivuuden ja kestävyyden 
    pitkäksi aikaa.
•  Käytä rasvaa mieluummin usein ja vähän, kuin harvoin ja paljon.
•  Muista että voitelurasvan puhtaus on erittäin tärkeää.
•  Pyri korjaamaan mahdolliset viat mahdollisimman nopeasti, näin voit säästyä muilta suuremmilta 
    vaurioilta.

PERÄVAUNUN VARASTOINTI

Mikäli perävaunu irrotetaan traktorista varastoitavaksi pidemmäksi aikaa, 
on syytä tehdä seuraavat toimenpiteet:

•  Puhdista perävaunu perusteellisesti ja tarkasta rakenteet. Korjaa mahdolliset viat ja puutteet välittömästi.
•  Paikkamaalaus on suositeltavaa suorittaa niille alueille, joilta maalipinta on kulunut tai lohjennut pois.
•  Rasvaa kaikki nivelet ja voitele sylinterivarret vaseliinilla. Suorita rasvaus välittömästi puhdistuksen jälkeen!
•  Tarkasta renkaiden ilmanpaine.
•  Mikäli mahdollista, sijoita perävaunu katon alle. Jos kuitenkin joudut sijoittamaan vaunun taivasalle, 
    huolehdi siitä että sähköliittimet ja komponentit eivät pääse kastumaan.
•  Jätä perävaunu tasaiselle alustalle ja huolehdi siitä että seisontajalka ei pääse painumaan maahan.  

HUOLTO
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HUOLTO

PERÄVAUNUN HÄVITTÄMINEN

         Kun perävaunun käyttöikä täyttyy, se tulee hävittää asianmukaisesti noudattaen kaikkia 
         ympäristölakeja ja asetuksia, jotka koskevat jätteiden ja romun hävittämistä.

Noudata seuraavia ohjeita:

 •  Toimita romutettava laite romunkäsittelyliikkeeseen, jossa asian osaavat ammattilaiset purkavat  
     laitteen ja lajittelevat jätteet oikein.
 •  Mikäli laitteen toimittaminen romunkäsittelyyn ei onnistu, voit toimia vaihtoehtoisesti seuraavasti:

  1. Laske öljy hydraulijärjestelmästä ja toimita jäteöljy keräyspisteeseen.
  2. Irrota kaikki osakokonaisuudet irti toisistaan.
  3. Kerää hydrauliletkut ja pyörien kumit ja toimita ne jätekumin keräyspisteeseen.
  4. Toimita metalliosat metalliromunkeräykseen.
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TAKUU

TAKUUEHDOT

•  Myönnämme 12 kuukauden tai enintään 1 000 työtunnin takuun materiaali- ja valmistusvirheille.
•  Takuu astuu voimaan toimituspäivänä, jolloin takuukortti on täytettävä ja palautettava tehtaalle.
•  Takuu koskee valmistus- ja raaka-ainevikoja lukuun ottamatta hydrauliletkuja liittimineen tai 
    hydraulitiivisteitä.
•  Takuu ei koske normaalista kulumisesta, väärästä asennuksesta, huollon puutteesta eikä ohjeiden 
    vastaisesta tai virheellisestä käytöstä aiheutuneita vikoja.
•  Takuu ei vastaa mahdollisen vaurion aiheuttamista seurannaisvaikutuksista.
•  Takuu raukeaa, jos laitteita on korjannut joku muu kuin valmistaja tai valmistajan valtuuttama korjaamo 
    tai jos laitteen säädettyjä painealueita on muutettu.

TAKUUKORJAUKSET

•  Jälleenmyyjien huoltoverkostot suorittavat takuukorjaukset, mutta yksinkertaisen vaurion, kuten vain 
    osan vaihdon, asiakas saa itse korjata. Annamme takuuseen tällaisissa tapauksissa vain uuden osan, 
    jota tilattaessa on täytettävä takuuanomuslomake.

•  Erittäin kiireellisissä tapauksissa voidaan menetellä toisin, jos asiasta on sovittu myyjän tai tehtaan.  
    kansaa. Jos korjauksen suorittaa joku muu kuin valtuutettu huoltomies, on asiasta ehdottomasti sovittava
    etukäteen. Tällöin on laskun tai takuuanomuksen yhteydessä ehdottomasti mainittava henkilö, jonka 
    kanssa asiasta on sovittu. Mikäli näin ei toimita, ei takuuanomusta käsitellä eikä laskua hyvitetä.

•  Ohessa on mallikappale takuuanomuslomakkeesta, jota on tarvittaessa käytettävä.
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TAKUU

TAKUUANOMUS

Koneen omistajan allekirjoitus Anomuksen täyttäjän allekirjoitus, 
sekä liikkeen nimi ja leima

Vaurion laatu

Olosuhteet särkymishetkellä

Korjaustoimenpide

Särkyneen osan nimi, varaosanumero ja kappalemäärä

Tarkastettavaksi lähetettävien osien palautuspäivä ja -tapa

Kaikki tehtaalta lähetettävät varaosat laskutetaan. Jos vanha osa todetaan takuun piiriin kuuluvaksi,
se hyvitetään rahana.

Koneen nimi Malli Sarjanumero Ostopäivä

Koneen omistaja Osoite Puhelinnumero

Koneen myyjä Osoite Puhelinnumero

Takuuanomuksen täyttöpäivä ja juokseva numero

Wikarintie 12, 68500 Kruunupyy, SUOMI     I     mail@kronos.fi     I     www.kronos.fi© WIKAR OY AB 
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