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1. Üldteave
1.1.Sissejuhatus
Käesoleva juhendi eesmärk on tagada, et masinat kasutataks tootja määratud moel ja kõiki
ohutusnõudeid arvestades. Kõik masina kasutajad ja selle läheduses töötavad isikud peavad masina
kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugema.
Masina kasutajal peavad olema traktori kasutamise üldoskused, mis on seotud nt kardaaniga
jõuülekandeseadmete või traktori tõsteseadmete kasutamisega. Enne tööde alustamist peab masina
kasutaja tegema selgeks masina juhtseadmete ja turvasüsteemide töö.
Lisateavet Maaselän Kone Oy toodete kohta leiate meie kodulehelt aadressil www.hakkipilke.fi.
Hoidke kasutusjuhend masina vahetus läheduses.

1.2.Masina kasutusotstarve
Halumasin Hakki Pilke 43 Pro on mõeldud küttepuude valmistamiseks laasitud palkidest või pakkudest.
Töödeldud puidu, nt ehitusjäätmete käitlemine selle masina abil on keelatud. Sellises puidus sisalduvad
liiv, naelad või muud võõrkehad võivad masinat kahjustada.
Käideldava palgi maksimaalne läbimõõt on 43 cm – seda ei või ületada. Lõikamiseks mõeldud puidu
läbimõõdu hindamisel tuleb arvestada, et palgi kuju ning erinevad moodustised, nagu oksakohad ja
kõverused, suurendavad palgi läbimõõtu ja võivad takistada palgi etteannet masinasse. Lõhkumisrennis ei
tohi ületada lõhutava paku maksimaalset pikkust 60 cm.

1.3.Masina mudelid ja üldandmed
Masina mudel
TR
Combi
Käitusjõud
Traktori jõuvõtuvõll (JVV)
JVV
Elekter
Mass
1400 kg*
1650 kg*
JVV/elektrimootor
min 35 hj / max 500 p/min
15 kW (min 32 A, tavakaitselüliti)
Kõrgus/laius/pikkus
transpordiasendis 2500/2460/1300 (mm)
Etteande2200/4000 (mm)
/väljaveokonveier
Saeplaat/saekett
saeplaat: 18” soon 1,6 mm kett: 68 lüli, jaotus 0,404”
Palgi max läbimõõt
43 cm
Halu max/min pikkus
Halu max pikkus 60 cm; min 20 cm
*mass standardkonveieriga, lisavarustusena saadaval suurem konveier suurendab massi u 250 kg
Masina seerianumber, tootmiskuupäev, mass, tööpinge (elektri masinatel) ja mudel on toodud masina
hallil andmesildil, mis asub (kasutaja poolel paremal) väljaveokonveieri lukustusriivi all masina korpusel.

1.4.Kasutustingimused




Masina kasutamise temperatuuritingimused on –20 kuni +30 °C. Talvel töötamisel peab kasutaja
tagama, et töökohas ei esineks libisemisohtu.
Tööpiirkond peab olema tasane ja puhas tarbetutest esemetest. Töötsoonis ei tohi viibida kõrvalisi
isikuid. Tööpiirkond peab olema piisavalt valgustatud.
Masinat ei tohi kasutada siseruumides.
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1.5.Ohutuseeskirjad
















Tegemist on masinaga, mida juhib üks inimene. Ohutsoon masina ümber on 10 meetrit.
Masina kasutamine on alla 18-aastastel isikutel keelatud.
Masina kasutaja peab tagama, et masina kasutamine ei oleks teistele ohtlik ja et masina
ohutsoonis ei viibiks kõrvalisi isikuid.
Masinat ei tohi kasutada isikud, kes on väsinud või alkohoolsete või narkootiliste ainete mõju all.
Masina kasutamine on keelatud ka juhul, kui kasutaja ei ole masina kasutusjuhendit läbi lugenud.
Masin on ette nähtud vaid küttepuude valmistamiseks.
Masin tuleb teisaldamisel alati transpordiasendisse seada. Transportides masinat avalikul teel,
tuleb see varustada lisatuledega. Transportides masinat traktori taha haagituna, tuleb tagada, et
esiots ei tõuseks raskuse tõttu õhku ja traktor säilitaks piisava juhitavuse.
Kasutaja ei tohi muuta masina ehitust või tööd ega eemaldada masina kaitseseadmeid.
Kasutaja peab kandma kõrvaklappe, keha ligi hoidvaid tööriideid, töökindaid, kaitseprille ja
turvajalatseid.
Enne masina käivitamist peab kasutaja veenduma, et masina kaitseseadmed ja masin ise oleksid
terved.
Kasutades masinat traktori jõuvõtuvõlli abil, peab kasutaja veenduma, et paigaldatud kardaan
oleks terve ja traktoril valitud õige jõuvõtuvõlli pöörete arv. Halumasin peab kasutamise ajal olema
ühendatud traktori haakeseadmete külge.
Enne masina käivitamist peab kasutaja tagama, et kõik juht- ja kaitseseadmed oleksid töökorras.
Masina puhastamisel või hooldamisel tuleb see jõuallikast lahutada.
Hoidke masinal olevad hoiatusmärgised nähtavad ja korras. Kontrollige, kas masinal on punktile
1.7 vastavad kleebised, vajaduse korral tellige edasimüüjalt uued.

1.6.Müra ja vibratsioon
A – kaalutud helisurvetase töökohas 94 dB (LpA) ja helivõimsustase
töötsükli ajal 99,0 dB (LWA). Vibratsiooni väärtused ei ületa 2,5 m/s2.

1.7.Hoiatustähised

Lugege masina kasutusjuhend enne
masina kasutamist läbi

Kasutage prille ja
kõrvaklappe

Kasutage turvajalatseid ja
töökindaid

Kasutage hästi istuvat tööriietust

Haarake palgist alati küljelt

Masina tõstekohad tõstuki
jaoks
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Olge masina liikuvate osadega
ettevaatlik

Olge kardaanvõlliga
ettevaatlik

Olge saeketiga ettevaatlik

Olge lõhkumisteraga ettevaatlik

Halumasinat võib korraga
kasutada ainult üks isik

Enne hooldustöid eemaldage
masin voolutoitest

Masina ohutsoon on 10 m

Muljumisoht

Konveieri max töönurk on 40°
Ärge minge konveieri alla

Kardaanvõlli max pöörete arv 500
p/min

Pöörlemissuund on näidatud
noolega

Saeketiõli

Ohutsoon

Määrimiskoht

Hüdroõli
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2. Vastuvõtmine ja töökorda seadmine
2.1.Ülevaatus vastuvõtmisel
Hävitage masina pakkematerjal keskkonnasäästlikul moel.
Veenduge, et masin ei oleks transportimisel kahjustada saanud, ja jälgige, et kõik pakendisse kuuluma
pidanud osad oleksid kaasas. Puuduste või kahjustuste ilmnemisel võtke kohe ühendust edasimüüjaga.
Eemaldage võimalikud transportimise ajaks paigaldatud kinnitid ja rihmade tugiplaadid.

2.2.Masina tõstmine ja teisaldamine

Masina teisaldamisel kontrollige, kas
traktori või tõstuki teisaldus- ja
tõstevõimsus
vastavad
masina
massile. Masinat võib tõsta vaid
märgitud tõstekohtadest (joonised 1a
ja 1b) või traktori haakeseadme abil.

Joonis 1a. Masina tõstekohad tõstuki kahvlile (2 tk).

Joonis 1b. Masina tõstekohad kettidele (3 tk).
Masina ühendamisel traktori haakeseadmete külge ei tohi traktori kabiinis olla kõrvalisi isikuid, kes võivad
kogemata puutuda traktori juhtseadmete vastu. Enne ühendamist tuleb kõik traktori ja halumasina
ühenduskohad üle kontrollida. Defektsete seadmete kasutamine on rangelt keelatud. Haakepulgad, mille
abil aisad ja tõmmits masina külge ühendatakse, peavad olema õige suurusega ning nende paigalpüsimine
tuleb tagada sobivate splintidega.
Masin tuleb seada transpordiasendisse, kui teisalduskaugus on üle 5 meetri. Masina teisaldamisel
tööolekus tuleb olla väga ettevaatlik. Peatumisel tuleb masin kohe alla lasta.
Tähelepanu! Vale tõstmine võib tekitada ohuolukorra või masinat kahjustada.
Hakki Pilke 43 Pro
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2.3.Masina põhiosad
Hakki Pilke 43 Pro on täielikult hüdrauliliselt juhitav halumasin, mis tähendab, et kõiki masina funktsioone
juhitakse hüdrauliliselt juhthoobade abil masina juhtpaneelilt. Masina lõike- ja lõhkumisala kaitse on
töösse lülitatud. Kaitse avamine peatab lõikamis- ja lõhkumistoimingud.

Joonis 2. Masina põhiosad

A.
B.
C.
D.

Etteandekonveier
Juhtpaneel
Lõike- ja lõhkumisüksus
Väljaveokonveier

Tähelepanu! Veoaisa aasad võib traktori suuruse järgi paigaldada ükskõik kumba otsa.

3. Juhtfunktsioonid ja kasutuselevõtt
3.1.Masina töö- ja transpordiasendisse seadmine
Enne masina töökorda seadmist ja kasutamise alustamist veenduge, et punktis 1.4 nimetatud
kasutustingimused oleksid sobivad. Arvestage punktis 1.5 esitatud ohutuseeskirju.
Tähelepanu! Enne transpordiasendisse seadmist kontrollige masin üle ning puhastage see, järgides
punktides 4.3 ja 5.8 esitatud juhiseid.
Hakki Pilke 43 Pro
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3.1.1.

Etteandekonveieri töö- või transpordiasendisse seadmine

Etteandekonveieri tööasendisse
seadmiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge,
et
etteandekonveieri
allalaskmiseks
oleks
piisavalt ruumi (u 2 m).

2.

Vabastage
lukustus,
eemaldades joonisel 3
näidatud riivi A pulgalt B.

Joonis 3.

3. Laske etteandekonveier
vintsi
abil
alumisse
asendisse (vt joonist 4).

Tähelepanu!
Jälgige,
et
etteandekonveieri tugijalg läheks
õigesti oma kohale.
Joonis 4.

4. Eemaldage joonisel 5
näidatud splint B ja tõstke
lukustuspulk A oma kohalt
ära.

Joonis 5.
Hakki Pilke 43 Pro
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5. Pöörake puujuhtimisplaat
tööasendisse ning
lukustage uuesti joonisel 5
näidatud moel pulga A ja
splindi B abil.

Etteandekonveieri
transpordiasendisse
seadmine toimub
vastupidises järjekorras.
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3.1.2.

Väljaveokonveieri töö- või transpordiasendisse seadmine

Väljaveokonveieri tööasendisse
seadmiseks toimige järgmiselt.
1.

2.
3.

Veenduge, et
väljaveokonveieri
avamiseks oleks piisavalt
ruumi.
Seisake masin.
Hoidke joonisel 7
näidatud lukusti A
avatuna ja laske
väljaveokonveier vintsi
abil kõige alumisse
asendisse.
Joonis 7.

Kui teie seadme juures on
kasutusel konveieri
suurem versioon (vt
joonist 8), laske
väljaveokonveier
hüdrauliliselt alla
juhthoova E abil (joonist
10).
Tähelepanu!
Jätke
konveieri
prahieemaldusavale
piisavalt ruumi ehk u 30
cm.
4. Pöörake konveieri ülaosa
tööasendisse, kasutades
konveieri ülaosas olevat
käepidet/käepidemeid B
(joonis 8). Tähelepanu!
Vajaduse korral tõstke
kahekesi mõlemalt
poolt korraga.

Joonis 8.

5. Lukustage konveieri
ülemine ots oma kohale
klambri C ja splindi D abil
(vt joonist 9).
6. Pöörake lindi tugivarras
E (joonis 9)
tööasendisse.
Hakki Pilke 43 Pro
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Väljaveokonveieri transpordiasendisse seadmiseks toimige järgmiselt.
1. Seisake masin.
2. Vabastage konveieri ülaosa lukusti C (joonis 9) ja laske konveier vintsi abil või kui kasutusel on
suurem konveier, siis hüdrauliliselt hoova E abil (joonis 10) madalaimasse võimalikku asendisse.
3. Pöörake lindi tugivarras E (joonis 9) lindi peale ja pöörake konveieri ülaosa käepideme(te) B abil
(joonis 8) alumise osa peale. Tähelepanu! Vajaduse korral tõstke kahekesi mõlemalt poolt
korraga.
4. Keerake konveier keskmisse asendisse hoova F abil (joonis 10).
5. Kui kasutusel on väiksem konveier, seadke prahieemalduse mehhanism ülemisse asendisse
(eemaldades ühest otsast vedrud, 2 tk), et see mööduks tera tagumisest toest.
6. Tõstke konveier vintsi abil või kui kasutusel on suurem konveier, siis hüdrauliliselt hoova E abil
(joonis 10) üles, kuni see lukustub ülemisse asendisse. Veenduge, et lukusti A läheks korralikult
oma kohale. Jälgige ka, et lõhkumisrenni kaitsematt eest ära liiguks.
Tähelepanu! Väljaveokonveieril ei tohi seista. Vintsi ei või kasutada, kui selle rihm on
kulunud.

3.2.Masina juhtseadmed

Joonis 10. Masina juhtseadmed
Joonisel 10 näidatud juhtseadmete nimetused ja funktsioon
A. Etteande abisüsteem, etteandekiiruse regulaator. Mõjutab vaid lõhkumise ajal kasutatavat
automaatset etteandekiirust, kui nn etteande abisüsteem on kasutusel (lüliti B) (vt punkti
4.3.1)
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B. Etteande abisüsteemi lüliti
- Lüliti on asendis 1: etteande abisüsteem on sees, etteanne toimib lõhkumisliikumise aja
jooksul.
- Lüliti asendis 0: etteande abisüsteem väljas, automaatset etteannet ei toimu.
C. Paku langetusplaatide juhthoob (vt punkti 4.3.5)
- Ülemine asend: AUTO: langetusplaadid toimivad automaatselt, mis tähendab, et plaadid
tõusevad ja laskuvad automaatselt saeplaadi liikumise järgi
- Keskasend: OFF: langetusplaadid ei ole kasutusel
- Alumine asend: UP: langetusplaadid juhtimine manuaalselt ülemisse asendisse (nt viimase
puu puhul)
D. Saeplaadi langemiskiiruse regulaator Lahti keerates laskub saeplaat kiiremini alla ja vastupidi.
Seadistusvahemik: täiesti kinni (–) asendist u 1 ring lahti (+).
 Tavaoludes ei ole vaja kiirust reguleerida, vaid see seadistub automaatselt.
 Vajaduse korral seadistage kiirust täpsemalt, keerates regulaatorit pisut kinni.
E. Väljaveokonveieri ja lisaseadme juhthoob (kui kasutusel on nn väiksem konveier)
 Hoob üles/alla: väljaveokonveier pöördub paremale/vasakule
 Hoob paremale/vasakule: lisaseadme funktsioonide juhtimine (HakkiFeed või HakkiLift)

VÕI
Väljaveokonveieri juhthoob (kui kasutusel on nn suurem konveier) Tähelepanu! Sellisel juhul
juhitakse lisaseadet juhthoova abil, mis asub joonisele 10 vastavas kohas I.
 Hoob üles/alla: väljaveokonveier pöördub paremale/vasakule
 Hoob paremale/vasakule: väljaveokonveier laskub alla / tõuseb üles
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F. Juhthoob
 Juhthoob vasakule/ paremale:
etteandekonveieri lint liigub
vasakule/ paremale.
 Juhthoob ette/taha: lõhkumistera
tõstmine/langetamine.
 Nupp A: hüdraulilise
palgisurumisseadme tõstmine
 Nupp B: HakkiSplit™
Lõhkumisfunktsiooni käivitamine.
Peale selle toimib etteande
abifunktsioon, kui see on sisse
lülitatud.
 Nupp C: HakkiCut™ Lõikefunktsiooni
kasutamine: nuppu all hoides
o Saag teeb automaatselt
lõikamisliikumise (saekett
pöörleb ja saeplaat liigub
alumisse asendisse)
o Lisaks eemaldatakse
pakumõõtmise seade,
puusurumisseade surutakse puu
vastu ja langetusplaadid
tõusevad üles (kui on asendis
AUTO).

Joonis 11. Juhthoob

G. Väljaveokonveieri lindi juhthoob
 Ülemine asend: väljaveokonveieri lint liigub edasi
 Keskasend: väljaveokonveieri lint ei pöörle
 Alumine asend: väljaveokonveieri lint liigub tagasi (kasutamine lühiajaliselt, nt
ummistuse eemaldamiseks)
H. Väljaveokonveieri lindi pöörlemiskiiruse regulaator
 Regulaatorit kinni keerates väheneb lindi pöörlemiskiirus ja vastupidi.
I. Lisaseadme juhthoob, kui kasutusel on suurem konveier (muidu tühi nagu joonisel 10).
 Kasutusel lisaseadmete töö juhtimiseks (HakkiFeed) NB! Palgitõstuki või muude silindriga
seadmete kasutamine lisavarustusena saadaval oleva hüdroühenduse kaitsekraanita
50030918 on keelatud.

3.2.1.
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Traktori abil käitatav masin ühendatakse traktori
kolmepunktilise haakesüsteemi külge ja jõuvõtuvõllile
paigaldatakse kardaan. Selleks, et ühendada kardaan
kombiseadmega, tuleb pistiku ja reduktori kaitset A
liigutada ning kinnitada see sellisesse asendisse, kus
see katab elektripistiku (kombimudelitel).
Kardaanvõll tuleb paigaldada eraldi. Traktori kabiinis
ei tohi olla kõrvalisi isikuid, kes võivad ühendamise
ajal kogemata puutuda traktori juhtseadmete vastu.
Enne ühendamist tuleb kõik traktori ja halumasina
ühenduskohad üle kontrollida. Defektsete seadmete
kasutamine on rangelt keelatud.

Joonis 12.

Elektrilise juhtimise 3-klemmiline toitekaabel tuleb
ühendada traktori 12 V voolupistikuga (joonis 14).
Kardaani kasutamisel tuleb arvestada kardaani tootja juhiseid. Masina võimsusvajadus on 15 kW. Seda
tuleb kardaani suuruse määramisel arvesse võtta. Sobiv on IV kategooria kardaan. Jälgige, et kardaanvõll
lukustuks korralikult reduktori nuutvõllile. Ühendage kaitsekatte pöörlemist vältiv kett auku B. Kui te
halumasinat ei kasuta ja see on traktori küljest eemaldatud, tuleb kardaan riputada konksu C külge.
Kontrollige lõpetuseks, kas kõik ühendused on korralikud. Kahjustunud või kaitsekatteta kardaanvõlli
kasutamine on rangelt keelatud.

Tähelepanu! Traktori abil käitatava halumasina kardaanvõlli ühendamisel peab halumasin olema
ühendatud traktori haakeseadmete külge.
Tähelepanu! Masina käiviti (joonis 15) toimib vaid juhul, kui halumasinat kasutatakse elektriajami abil.
3.2.2.

Kasutamine elektriajami abil

Elektriline masin töötab 15 kW
elektrimootori
abil.
Elektrimootori kaitseklass on IP
55. Kasutada tuleb min 32 A
üldkaitselülitit.
Kasutatav
voolukaabel peab olema mõõdus
min 5 × 6 mm² ja selle soovituslik
max pikkus 25 meetrit. Kaabli
kinnitamiseks tuleb nihutada
pistiku A ja nurkreduktori kaitset
B ning kinnitada see asendisse,
milles kaitse katab reduktori
kinni.

Joonis 13. Masina elektriajam

Elektrilise halumasina puhul
ühendatakse
elektrilise
juhtsüsteemide toiteks vajalik
voolujuhe masina küljel asuvasse
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kolme klemmiga pistikusse.
Elektriline masin käivitatakse
kaugkäiviti rohelisest nupust, mis
asub masina esiosa juhtpaneelis
(joonis 15). Käiviti ise paikneb
masina juhtpaneeli alapoolel.
Käiviti hõlmab automaatkaitset ja
elektrimootori
termoreleed.
Termorelee lähtestamiseks tuleb
vajutada käiviti punast stoppnuppu.
Kui
elektrimootori
pöörlemissuund on vale, mis
tähendab, et käivitamisel teeb
masin
imelikku
häält
ja
hüdraulilised funktsioonid ei
toimi, tuleb kahe faasi asukohad
omavahel ümber
vahetada.
Soovitame
kasutada
sellist
pikendusjuhet, mille puhul saab
faasi asukohta muuta vastavast
lülitist või adapterist.

Joonis 14. Elektrilise juhtseadme pistik

Tähelepanu!
Kui
pikendusjuhtmel
ei
ole
faasilülitit, tuleb faasid lasta
elektrikul ümber paigutada.

Joonis 15. Masina kaugkäiviti

3.2.3. Pakkude pikkuse määramine
Hakki Pilke 43 halumasinal on hüdrauliline pakumõõteseade, mida saab seadistada vahemikus 20–60 cm.
Pakumõõteseade (B joonisel 16) liigub saagimisel hüdrosilindri abil alati u 5 cm tagasi, et puu ei jääks
mõõteseadme külge kinni, vaid saaks vabalt alla langetusplaatide peale või otse lõhkumisrenni kukkuda.
1.
2.
3.
4.

Seisake masin ja avage selle kaitsekate.
Seadke pakumõõteseade soovitud pikkusele, tehes joonisel 16 näidatud lukusti lahti (nagu
väiksemal joonisel) ja lükates mõõteplaadi B vajalikku kohta.
Keerake joonisel 16 näidatud lukusti A tagasi suletud asendisse.
Vajaduse korral saab mõõteseadet täpsemalt seadistada, kui keerata joonisel 16 näidatud
mutrit C. Mutri rohkem kinni keeramisel puu pikkus suureneb ja vastupidi. (Kui lõigatavad
palgid on ühe mõõduga, saab puude mõõtu peenreguleerida niimoodi, et puitu läheks
võimalikult vähe kaotsi.)
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Joonis 16. Puude pikkuse määramine
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3.2.4.

Väljaveokonveieri kasutamine

Hakki Pilke 43 halumasinal pöörleb väljaveokonteineri lint hüdromootori abil. Lindi pöörlemiskiirust saab
muuta joonisel 10 näidatud regulaatorist H. Konveieri pööramine külgsuunas toimub hüdrauliliselt
joonisel 10 näidatud hoova E abil järgmiselt.

-

Hoob ette: konveier pöördub vasakule.
Hoob taha: konveier pöördub paremale.

Kui kasutusel on väiksem konveier
- Konveier seatakse sobiva nurga alla joonise 17 näidatud vintsi A abil.
Kui kasutusel on suurem konveier: (joonisel 10 näidatud hoovaga E)
- Hoob paremale: konveieri nurk aluspinna suhtes suureneb
- Hoob paremale: konveieri nurk aluspinna suhtes väheneb

Joonis 17.
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Tähelepanu! Väljaveokonveieri suurim töönurk on 40°. Maksimumnurk on kuvatud alloleval kleebisel ja
juhistes, mis on liimitud väljaveokonveierile.

3.2.5.
Lõhkumistera reguleerimine
Masina lõhkumistera saab juhtida hüdrauliliselt joonisel 10 näidatud juhthoova F abil. Kui hoob on
eesmises asendis, laskub tera alla ja tagumises asendis tõuseb üles. Soovitatav on, et puu liiguks tera
suunas alati võimalikult tera keskel, sest siis tulevad halud sama suurusega.
Kui tõstate tera kõige ülemisse asendisse ja puhastate tera aluse, saate tera korraga kõige alumisse
asendisse lasta. Puhastamise ajaks tuleb masin seisma panna ja lahutada jõuallikast.
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3.2.6.

Puruimuri kasutamine

Joonis 17.1.
Masinale on lisavarustusena saadaval hüdrauliline puruimur. Puruimuri abil saab tekkivat
saepuru kokku koguda. Puruimur käivitub automaatselt halumasina käivitamisel.
Vajaduse korral on siiski võimalik puruimur ka välja lülitada, kui pöörata hoob A asendisse OFF (vt
joonist 18).

4. Masina kasutamine
4.1.Masina katsetamine
Enne masina tegeliku töö alustamist tuleb masinat katsetada ja kõik funktsioonid üle kontrollida.
Proovikasutamise ja katsetamise võib läbi viia vaid isik, kes on tutvunud masina kasutusjuhendiga.
Tähelepanu! Külma ilmaga (alla –5 ⁰C kraadi) on masina käivitamisel soovitatav kasutada eraldi
õlisoojendit (lisavarustus). Lisaks tuleb masinal lasta töötada tühikäigul tööfunktsioone kasutamata, kuni
õli temperatuur on tõusnud.
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Enne proovikasutamist tuleb masina kõik osad üle kontrollida. Kui mõni osa on defektne või kulunud, mis
ei taga masinat ohutust, on masina kasutamine keelatud seni, kuni defektne või kulunud osa on välja
vahetatud.
1.
2.
3.
4.
5.

Veenduge, et masina lõike- ja lõhkumisruumi kaitse oleks all.
Veenduge, et etteande- ja väljaveokonveier oleks tööasendis.
Veenduge, et lõhkumisrenn oleks tühi.
Mõelge järele, kas te oskate masina juhtseadmeid kasutada. Vajaduse korral vt osa 3.2.
Käivitamine
a. Traktoriga käitamine Ühendage elektrilise juhtimise pistik traktori vastavasse pistikupessa.
Käivitage traktor, lülitage jõuvõtuvõll madalatel pööretel sisse ja tõstke pöördeid tasemeni max
500 p/min.
b. Kasutamine elektriajami abil Ühendage voolujuhe halumasina pistikupesaga, käivitage
masin käivitusnupust ja oodake pisut, kuni elektrimootor saavutab täiskiiruse.
6. Käivitage lõhkumisliikumine masina joonisel 10 näidatud juhthoovast F, vajutades joonisel 11
näidatud nuppu B. Lõhkumisliikumine peab toimuma normaalselt.
7. Veenduge, et saag ja saeketi määrimine toimuks normaalselt allpool kirjeldatud moel. (Vt vajaduse
korral punkti 7.0.)
a. Tehke mõned saagimisliikumised ilma puuta, vajutades alla joonisel 11 näidatud nupu C.
b. Jälgige, et saeplaat liiguks saagimisliikumise käigus täiesti alumisse asendisse, tõuseks nupu
C vabastamisel taas automaatselt üles ning saekett nupu C all hoidmisel pidevalt pöörleks.
c. Seisake masin ja eemaldage jõuallikas.
d. Avage kaitsekate ja vaadake, kas saekett on õline.
8. Käivitage lõhkumisliikumine ja peatage see, avades halumasina kaitsekate. Kontrollige, kas
lõhkumissilinder liigub kaitsekatte sulgemise järel tagasi algasendisse.
9. Tehke etteandekonveieri edasi- ja tagasiliikumisi joonisel 10 näidatud juhthoova F abil.
10. Käivitage väljaveokonveier, lükates joonisel 10 näidatud hoova G eesmisse asendisse. Jälgige, et
konveierilint seiskuks, kui hoob G juhitakse keskasendisse, ning et lint liiguks tagasi, kui hoob G on
tagumises asendis. Määrake joonisel 10 näidatud regulaatorist H lindile sobiv liikumiskiirus.
Kui masina töös ilmneb proovikasutamise käigus vigu, rikkeid või lekkeid, tuleb nende põhjus välja
selgitada ja parandada. Uurimis- ja remonditööde ajaks tuleb masin seisma panna ning jõuallikast
lahutada.

4.2.Palgi asetamine etteandelauale
Soovitame kasutada abiseadet, nt palgikonveierit HakkiFeed 472. Kui palgikonveierit ei ole masinaga
ühendatud, on palgi suurim lubatud pikkus 4,5 m. Palgi tõstmine ja etteandelauale asetamine peab
toimuma ohutult ning kasutajat ohtu seadmata.
Tähelepanu! Palgi asetamine tõstuki abil otse etteandelauale on rangelt keelatud.
Tähelepanu! Jälgige, et palgi raskuskese jääks konveierile.
Tähelepanu! Kui halumasinal on kasutusel suurem väljaveokonveier, on palgitõstuki kasutamine
keelatud, sest seda juhtventiili kasutab mootorivõll.

4.3.Palgi etteanne ja saagimine
Etteandekonveieri abil juhitakse käideldav palk masinasse. Pöörates joonisel 10 näidatud juhthooba F
paremale, juhitakse palk masinasse. Palgi tagasi juhtimiseks tuleb sama juhthooba suunata vasakule.
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Palgi masinasse juhtimisel tuleb arvestada, et näiteks palgi kujust tulenevalt võib palgi ja masina vahele
jäädes tekkida muljumisoht. Palki ei tohi käega lõikamisele juhtida. Reguleerige puude mõõteseade
soovitud pikkusele ja määrake väljaveokonveieri lindi kiirus sobivaks.
1. Valige käideldav palk. Arvestage, et palgi maksimaalne läbimõõt on 43 cm. Puu okslikkus ja kuju
suurendavad palgi läbimõõduks arvestatavat mõõtu.
2. Juhtige palk lõikamiseks etteandekonveieri abil juhthooba F kasutades.
3. Kui palk peatub lõikamiseks hüdraulilise mõõteseadme juures, lõigake palgist pakk, vajutades
juhthoova nuppu C (vt joonist 11), mis käivitab automaatselt saeketi pöörlemise ja
saagimisliikumise.
4. Saeplaadi ülemisse asendisse juhtimiseks laske nupp C lahti (joonis 11).
Tähelepanu! Ärge kasutage etteannet saagimise ajal või kui saeplaat ei ole jõudnud tagasi ülemisse
asendisse.
4.3.1.

Palgi etteande abisüsteem

Hakki Pilke 43 halumasinal on nn etteande abisüsteem, mis tuleb kasuks ühtlase mõõduga palkide puhul.
Abisüsteem liigutab palki alati automaatselt edasi, kui masina lõhkumissilinder edasi liigub. Sellisel juhul ei
ole vaja palki juhthoova F abil (joonis 10) eraldi edasi nihutada. Selle abifunktsiooni saab vajaduse järgi
sisse/välja lülitada joonisel 10 näidatud lüliti B abil.
Etteandekonveieri liikumiskiirust saab muuta regulaatoriga A (joonis 10). Näiteks kui tehakse lühemaid
küttepuid, siis keeratakse regulaatorit rohkem kinni, millisel juhul abisüsteem edastab palki aeglasemalt,
tehes lühema etteandeliikumise, ja vastupidi.
4.3.2.

Hüdrauliline surumisseade

Hakki Pilke 43 halumasinal on hüdrauliline surumisseade. See surub palgi alati lõikamisel automaatselt
etteandekonveieri vastu, mis tähendab, et kui saeplaat liigub alla, surub surumisseade palki allapoole.
Sellisel juhul peab kasutaja vaid hoolitsema selle eest, et lõigatav palk ei põrkaks uue paku lõikamiseks
juhtimisel surumisseadme vastu, tõstes surumisseadme nupust A (joonis 11) ülemisse asendisse.
Hooldustööde tegemiseks on masinaga kaasas (tööriistakomplektis) pikk polt, mille abil jääb
surumisseade ülemisse asendisse (joonis 17.2), lihtsustades sellega hooldustööde tegemist (nt
etteandelaua hooldusluugi eemaldamine).
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Joonis 17.2

4.3.3.

Saeketi kinnikiilumine

Kui saekett puusse kinni kiilub, katkestage saagimine ja proovige teisest kohast uuesti. Kui saagimine
läheb saeplaadi nihkumise tõttu viltu, tuleb kontrollida saeketi teravust ja saeplaati. Ebaühtlaselt terav
kett kisub alati keti nürima poole suunas, mis muudab jämedama puu lõikamise võimatuks. Ka ühtlaselt
nüri ketiga on saagimine ebaefektiivne. Nüri kett tuleb teritada või vahetada uue vastu (vt punkti 5.1.1).

4.3.4.
Viimase paku saagimine
Palgi saagimisel tuleb eelviimane pakk saagida niimoodi, et viimane pakk jääks piisava pikkusega. Sellisel
juhul on palk kindlalt surumisseadme all ning saagimine stabiilne ja ohutu. Enne viimase puu
lõhkumisrenni söötmist saate puude lülitada langetusplaadid manuaalselt üles tõusma, millisel juhul ka
viimane pakk kukub kindlamini õigesse asendisse.
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4.3.5.

Paku langetusplaadid

Et lõigatud pakk kukuks alati õiges asendis lõhkumisrenni
põhja, on masinal nn langetusplaadid. Esmalt liigub
lõigatud pakk plaatide peale nagu joonisel 18, kust
plaadid kukutavad paku lõhkumisrenni põhjale (joonis
19).
Langetusplaatide kasutamise vajadus sõltub lõhutava
puu paksusest ja pikkusest. Pikemad ja peenemad puud
kukuvad lihtsamalt õiges asendis lõhkumisrenni kui
lühemad ja jämedamad puud. Kasutaja saab ise valida,
kas langetusplaate kasutada või mitte. Ka nn manuaalne
kasutamine on võimalik, nt viimase paku juhitud
kukutamiseks.

Joonis 18.

Kui langetusplaadid on automaatjuhtimisel (hoob C
joonisel 10 on eesmises asendis), tõusevad need kohe
üles, kui saeplaat hakkab puud lõikama. Kui puu on läbi
lõigatud ja pakk on plaatide peale kukkunud, lastakse
saagimisnupp lahti. Nüüd tõuseb saeplaat tagasi üles ja
samas langevad langetusplaadid automaatselt alumisse
asendisse (joonis 19).
Joonis 19.

Kui plaadid ei ole kasutusel (hoob C joonisel 10 on
tagumises asendis), püsivad need kogu aja alumises
asendis, nagu on näidatud joonisel 19.
Manuaalse kasutamise korral saab kasutaja ise plaate
hoova C abil (joonis 10) üles tõsta või alla lasta.
4.3.6.

Lisahüdraulika kiirliitmiku kasutamine

1. Ühendage lisahüdraulika (nt
palgikonveieri HakkiFeed 472
kasutamisel), surudes
abiseadme hüdrovoolikud
joonisel 20 näidatud
kiirliitmikesse A ja B.
Lisaseadme punase värviga
tähistatud voolik ühendatakse
kiirliitmikku A.
2. Lisahüdraulika juhtimiseks
kasutage hooba E (joonis 10).
Kui masinal on suurem
väljaveokonveier, tuleb kasutada
hooba I (joonis 10).
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Tähelepanu! Kui halumasinal on
kasutusel suurem väljaveokonveier,
on palgitõstuki kasutamine keelatud,
sest seda juhtventiili kasutab
mootorivõll.
4.3.7.

Etteandekonveieri ühendamine palgikonveieri etteanderulliga

Masin võimaldab ühendada palgikonveieri (nt HakkiFeed 472) etteanderullikud jadamisi
etteandekonveieriga. Sellisel juhul toimivad rullikud automaatselt sünkroonituna etteandekonveieriga, kui
juhthoova F (joonis 10) abil palki masinasse juhitakse, või kasutavad etteande abisüsteemi B.
Palgikonveieri etteanderullikute voolikud ühendatakse masina etteandekonveieriga järgmiselt.
1. Seisake masin ja
eemaldage jõuallikas.
2. Eemaldage voolik B
kiirliitmikust A (joonis
21).
3. Ühendage
palgikonveieri
rullikute
punasega
tähistatud survevoolik
kiirliitmikuga A.
4. Ühendage
palgikonveieri
rullikute
tagasivooluvoolik
(pesaga) voolikuga B.
Joonis 21.

4.4.Pakkude lõhkumine
4.4.1.
Paku kinnikiilumine lõhkumistera külge
Kui pakk kiilub lõhkumistera külge kinni olukorras, kus lõhkumisjõud ei ole mitmele katsele vaatamata
puu terast läbisurumiseks piisav, tuleb toimida järgmiselt.
1.
Juhtige lõhkumispress algasendisse, avades ja sulgedes masina halli kaitsekatte.
2.
Tõstke lõhkumistera hoova F abil (joonis 10) kõige ülemisse asendisse ja käivitage lõhkumine
uuesti nupu B abil (joonis 11).
3.
Vajaduse korral lõigake lõhkumisrenni sobiva pikkusega (u 20–25 cm) palgijupp ja käivitage
lõhkumisliikumine uuest, millisel juhul surub uus palgijupp kinnikiilunud puu alumise osa terast
läbi.

Hakki Pilke 43 Pro

Tõlge

Versioon 9-2020

26 / 47
4.

Laske lõhkumistera u 10 cm allapoole ja korrake punkti 3. Korrake punkti 4, kuni kogu
kinnikiilunud puu on osade kaupa lõhkumisterast läbi läinud.
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1.
2.
3.
4.

4.4.2.
Uuesti lõhkumine või lõhkumine ilma lõikamiseta
Tõstke lõhkumis- ja lõikerenni kaitsekate ülemisse asendisse.
Pange lõhkumiseks mõeldud pakk lõhkumisrenni.
Sulgege lõikamis- ja lõhkumisrenni kaitsekate.
Käivitage lõhkumine nupust B (joonisel 11).

Eespool nimetatud moel saab masinat vajaduse korral kasutada ainult puude lõhkumiseks.
4.4.1.

Lõhkumistera vahetamine

Tera käitlemisel tuleb olla väga ettevaatlik ja kasutada kaitsekindaid.
1. Tõmmake joonisel 22
näidatud käepidemest B,
millisel
juhul
saab
lõhkumistera
laskuda
alumisse
võimalikku
asendisse.
(NB! Väljaveokonveier on
A joonisel 22.)
2. Laske lõhkumistera kõige
alumisse
võimalikku
asendisse.
Eemaldage
vajaduse korral tera alt
puud.
3. Seisake
masin
ja
eemaldage jõuallikas.
4. Tõstke
lõhkumistera
sälgust välja.
5. Pange
asemele
uus
lõhkumistera,
toimides
vastupidises järjekorras.

4.4.2.

Joonis 22.

Lõhkumise tööpikkuse reguleerimine

Hakki Pilke 43 halumasina lõhkumissilindreid juhitakse elektriliselt joonisel 23 näidatud andurite A ja B
abil. Lõhkumissilindrite tööpikkust saab seadistada järgmiselt.
1. Seisake masin ja eemaldage jõuallikas.
2. Eemaldage masina kaitseplekk, vt joonist 23.
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3. Anduriga A (joonis 23) määratakse koht, kus lõhkumissilinder tagasi liikumisel peatub. Vajaduse
korral muutke anduri asukohta. Keerake esmalt lahti anduri kinnitusmutter, seadke andur
sobivasse kohta ja keerake mutter uuesti kinni.
4. Anduri B (joonis 23) abil määratakse koht, kus lõhkumissilinder tööliikumise ajal suunda vahetab
ehk kui lähedale liigub varda ots lõhkumisterale. Vajaduse korral muutke anduri asukohta, nagu on
selgitatud punktis 3.
Tähelepanu! Pärast hooldustööde tegemist kinnitage kaitsekatted jälle oma kohale.

Joonis 23.

4.5.Väljaveokonveieri kasutamine
Väljaveokonveierit saab juhtida külg- ja kõrgussuunas. Väljaveokonveieri ohutustsoon on 10 meetrit.
Halumasinaga töötamisel on väljaveokonveieri suurim töönurk 40°. Väljaveokonveieri liikumiskiirust saab
sujuvalt reguleerida seadistuskruvist H (joonis 10). Kui konveier mingil põhjusel ummistub, tuleb konveieri
liikumine peatada hoova G abil (joonise 10) ning masin enne ummistuse kõrvaldamist seisma panna. Kui
rike on seotud prahieemaldusega, võib konveierilinti lühemat aega hoova G abil (joonis 10) tagasi juhtida.
Väljaveokonveieri lõpuotsa ja haluvirna vahe peab olema vähemalt 50 cm.
Väljaveokonveieri lindi pingsust (ka lindi sirgsust) saab reguleerida järgmiselt.
1. Keerake lahti joonisel 24 näidatud pingutusmutter A.
2. Pingutage linti või laske lõdvemaks joonisel 24 näidatud mutrist B (lindi mõlemalt poolelt
võrdselt). Kui lint liigub viltu, keerake mutrit B (vedru suhtes) lahti sellelt lindi poolelt, kuhu soovite
linti juhtida.
3. Kui konveierilint on õige pingsusega ja õigesti joondatud (liigub otse), pingutage lõpuks
pingutusmutrit A mõlemalt poolelt.
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Joonis 24.
Väljaveokonveieril on automaatne prahieemaldusseade. Selle abil saab halgude hulgast eemaldada prahti
ja saepuru.
Prahieemaldusseadme tööd mõjutavad märkimisväärselt järgmised asjaolud: väljaveokonveieri nurk, lindi
pöörlemiskiirus ning eraldusplaadi D (joonis 24) kaugus konveieri ülarullikust. Mida järsem nurk (mitte
siiski üle 40 kraadi), väiksem pöörlemiskiirus ning suurem kaugus eraldusplaadi D ja ülarulliku vahel, seda
parem puhastustulemus. Prahieemaldusseadme eraldusplaadi D kaugus seadistatakse tehases masina
katsetamisel optimaalseks, kuid kasutaja saab soovi korral seadistusi muuta joonisel 24 näidatud
seadistuskruvi C abil (2 tk).
Lindi optimaalse pöörlemiskiiruse leiab katsetades. Puuhalud peaksid liikuma napilt üle eraldusplaadi.
Tähelepanu! Kasutaja peab jälgima, et konveieri prahieemaldusava ja selle alla koguneva prahihunniku
omavaheline kaugus oleks vähemalt 30 cm.

4.6.Pärast kasutamist
1. Pärast küttepuude valmistamise lõpetamist seisake väljaveokonveier, lülitage halumasin välja ning
eemaldage halud konveierilt ja lõhkumisrennist.
2. Kontrollige, ega masin ei ole kahjustusi saanud.
3. Seadke väljaveokonveier sellisesse asendisse, mille puhul saab konveieri ja kogu masina valmis
halgude pealt ohutult eemale viia.
4. Puhastage masin.
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Töö lõpetamisel pikemaks ajaks toimige nii.
5. Vajaduse korral tõstke halumasin traktori või tõstuki abil üles ning teisaldage ettevaatlikult
sellisesse kohta, kus saab väljaveo- ja etteandekonveierid transpordi- ja hoiuasendisse seada.
6. Seadke konveierid transpordi- ja hoiuasendisse.
7. Puhastage ja hooldage masinat.
8. Pange masin hoiule, järgides osas 10 esitatud juhiseid.

5. Masina hooldus
Enne mistahes hooldus-, seadistus-, vahetus- või puhastustööde alustamist tuleb seade jõuallikast lahti
ühendada. Masina juures võib kasutada vaid tootjalt või edasimüüjalt hangitud varuosi. Kui masina küljest
tuleb hooldustööde tõttu eemaldada kaitsmed, tuleb need enne masina taaskäivitamist kindlasti oma
kohale tagasi panna. Masinale tuleb pärast hooldustöid ja seadistamist teha punktis 4.1 esitatud juhistele
vastav proovikasutamine.

5.1.Saekett ja saeseade
Kui masina saekett ei lõiku korralikult puusse või saag lõikab viltu, on saekett ilmselt nüri või saeplaat
defektne. Et töötamist ei oleks vaja teritamise ajaks katkestada, on mõistlik hoida masina juures varuketti.
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5.1.1.

Saeketi vahetamine ja pingutamine

Hakki Pilke 43 halumasina standardvarustuses on patenditud automaatne saeketi pingutussüsteem
AC10™. Kui masin töötab, lükkab silinder sae mootorit püsiva jõuga tahapoole, mis tagab saeketi
optimaalse pingsuse. Kasutaja ei pea ise muul moel saeketti pingutama.
Saeketi vahetamiseks toimige järgmiselt.
1. Seisake masin, lahutage see jõuallikast ja avage masina kaitsekate.
2. Keerake joonisel 25 näidatud hoob A asendisse OFF, misjärel saeketi automaatse pingutussüsteemi
surve kaob.
3. Tõmmake töökinnas käes saeketti saeplaadi keskkohast allapoole, misjärel kett lõdveneb ja selle saab
maha võtta.
4. Paigaldage uus saekett ja veenduge, et lõikehambad jääksid pöörlemissuuna suhtes ette.
5. Pöörake joonisel 25 näidatud hoob A asendisse ON.
6. Sulgege masina kaitsekate ja käivitage masin, mille järel saekett tõmbub automaatselt õigele pingsusele
ja saeplaat tõuseb üles.

Joonis 25.

Saeketi õige pingsuse kontrollimiseks tõmmake kinnas käes saeketti saeplaadi keskkohast allapoole.
Pingsus on õige, kui mõõduka jõuga tõmmates saab saeplaadi soonest välja tõmmata kolm veohammast.
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5.1.2.

Saeplaadi
järgmiselt.

Saeplaadi vahetamine

vahetamiseks

toimige

1. Eemaldage saekett osa 5.1.1
punktides 1–3 toodud juhiste
järgi.

2. Eemaldage
joonisel
26
näidatud
saeplaadi
kinnituspolt A.

3. Eemaldage
saeplaadi
kinnitusplaat C (joonis 27) ja
eemaldage saeplaat soonest.

4. Paigaldage
uus
saeplaat
hammasratta B vastu, keerake
soonde ning kinnitage lõdvalt
saeplaadi
poldid
A
ja
kinnitusplaat C.

Joonis 26.

5. Paigaldage saekett osa 5.1.1
punktides 4–6 toodud juhiste
järgi.

Joonis 27.
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5.2.Reduktori õlivahetus

1. Eemaldage joonisel 28
näidatud
tõstevarraste
tihvtid B (2 tk).

2. Keerake lahti joonisel 28
ringiga ümbritsetud poldid
ning eemaldage kaitsmed
A, C ja D.

3. Eemaldage joonisel 29
näidatud
tühjendusava
kork G ja laske õlil
sobivasse
anumasse
voolata.

Joonis 28.

Tähelepanu!
Reduktori
õlikogus on u 0,34 liitrit.

4. Sulgege kork G ja avage
joonisel
29
näidatud
täiteava kork E.

5. Kallake
uus
õli
reduktorisse ja sulgege
täiteava kork E. Vajalik
kogus on 0,34 liitrit.
Õlitaset saab kontrollida
joonisel
29
näidatud
kontrollavast F.

Joonis 29.

6. Pange
joonisel
28
näidatud kaitseplekid (A, C
ja D) ja tõstevarraste
tihvtid (B) oma kohale.
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5.3.Hüdroõli ja filtri vahetamine
1. Seisake masin ja lahutage see
jõuallikast.
2. Avage joonisel 30 näidatud
täiteava kork A.
3. Eemaldage joonisel 30 ringiga
ümbritsetud poldid, võtke ära
filtri kaas ja eemaldage vana
hüdroõli filter.
4. Avage joonisel 31 näidatud
tühjendusava kork C ja laske
vanal õlil sobivasse anumasse
joosta.

Joonis 30.

Tähelepanu! Õlikogus on u 110 liitrit,
seepärast olge vajaduse korral valmis
mitu korda anumat vahetama.
Tähelepanu!
Valige
vastavalt
kasutustingimustele sobiv õli tüüp.
Kui
elektrimootor
käivitatakse
külmades oludes, soovitame kasutada
õli viskoossusega ISO VG 32 ning
lisavarustusena saadavat õlisoojendit.
Traktoriga käitataval masinal on
tavaoludes soovitatav õli ISO VG 46
(kui õli temperatuur on max 60 ⁰C).
Kuumades
oludes
soovitatakse
kasutada
lisavarustusena
kättesaadavat õlijahutit.

Joonis 31.

5. Pange kork C tagasi oma kohale
ja kallake paaki uus õli
täiteavast A (u 110 liitrit).
6. Paigaldage ka uus filter ja
sulgege lõpetuseks filtri kaas
joonisel 30 ringiga ümbritsetud
poltide abil.
7. Kontrollige joonisel 30 näidatud
mõõdiku B abil, kas õlitase on
maksimaalsele lähedal.
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5.4.Konveierite hooldus
5.4.1.

Etteandekonveieri lindi vahetamine ja pingutamine

Etteandekonveieri lindi vahetamiseks
toimige järgmiselt.
1. Seisake masin ja lahutage see
jõuallikast.
2. Tõstke konveier üles ja
lukustage
transpordiasendisse.
(Vt
punkti 3.1.1.)
3. Liigutage
konveierilindi
ühenduskoht
sobivale
kõrgusele.
4. Avage
ühenduskoht,
tõmmates kinnitustihvti A
(joonis 38) nt näpitsate abil
välja.
5. Tõmmake vana lint välja.
6. Suruge
uus
lint
etteandekonveieri
veorulli
poolelt laua B alla, kuni saate
seda teisest otsast C edasi
tõmmata.
7. Juhtige
ülejäänud
lint
surumisseadme alt konveieri
tagarulli kaudu konveieri
taha.
8. Kinnitage
ühenduskoht,
surudes
tihvti
A
ühenduskohta tagasi.
9. Pöörake konveier tagasi
tööasendisse ja pingutage
linti.
10. Lindi pingutamiseks ja otse
liikumise
reguleerimiseks
kasutage reguleerimismutreid
D.

Joonis 38.

Joonis 39.

Lint on sobiva pingsusega,
kui see tõuseb konveieri
tööasendis keskkohast tõstes
u 5 cm. Liiga pingul lint võib
kergemini kahjustada saada
ja koormab ka asjatult
konveieri laagreid.
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5.4.2.
Väljaveokonveieri lindi vahetamine ja pingutamine
Väljaveokonveieri pingsuse ja joonduse reguleerimist on selgitatud punktis 4.4.
Väljaveokonveieri lindi vahetamiseks toimige järgmiselt.
1. Eemaldage konveieri liigutamise lukustussplint ja laske konveier alla vastu maad.
2. Seisake masin ja lahutage see jõuallikast.
3. Tõmmake lindi ühenduskoht konveieri algusotsa.
4. Klappige konveier kokku, kuid ärge pange lindi kinnitust transpordiasendisse. Sellisel juhul jääb lint
lõdvaks.
5. Tehke liitmik lahti, avades poltühenduse.
6. Tõmmake vana lint välja.
7. Suruge uus lint (veorauad allpool) kokkuklapitud konveieri lõpuotsast konveieri alumisele poolele
(alumine auk), kuni saate selle konveieri algusotsast edasi tõmmata. Tõmmake lint välja umbes 60
cm.
8. Suruge lindi teine ots kokkuklapitud konveieri lõpuotsast konveieri ülaossa (ülemine auk), kuni
saate ühenduse uuesti kinnitada.
9. Tõmmake ülejäänud lindiosa konveieri algusotsa.
10. Pöörake konveier tagasi tööasendisse ja pingutage linti.
Lint on sobiva pingsusega, kui see tõuseb konveieri tööasendis keskkohast tõstes u 15 cm. Liiga pingul
lint võib kergemini kahjustada saada ja koormab ka asjatult konveieri laagreid.
5.4.3.
Väljaveokonveieri veoraudade vahetamine
Veoraudu saab vahetada, eemaldades neid kinni hoidva poltühenduse (3 × M8) ja pannes kahjustunud
veoraua asemele uue. Lint tuleb sellisel juhul tõmmata sellisesse asendisse, et veoraud asuks konveieri
ülemisel poolel. Masin tuleb töö ajaks seisma panna ja lahutada jõuallikast.

5.5.Määrimine
Kõik halumasina määrimist vajavad kohad on tähistatud vastava kleebisega. Masinal on kokku 33
määrimiskohta, mis on näidatud all toodud joonistel. Tähelepanu! Olge ettevaatlik määrde lisamisel
tolmukaitsega laagritele.
1.
2.
3.
4.

Väljaveokonveieri pöördliigendi nippel (1 tk) joonisel 42. (50 töötunni tagant)
Lõhkumistera kõrguse reguleerimise seadme niplid (2 tk) joonisel 43. (50 töötunni tagant)
Väljaveokonveieri alarulli laagriniplid (2 tk) joonisel 44. (200 töötunni tagant)
Langetusplaadi niplid (2 tk, 50 töötunni tagant) ja etteandekonveieri veorulli nippel joonisel 45.
(200 töötunni tagant)
5. Lõikamissilindri niplid (2 tk) joonisel 46. (50 töötunni tagant)
6. Lõhkumissilindrite tihvti niplid (2 tk) joonisel 47. (50 töötunni tagant)
7. Paku mõõteseadme silindri niplid (2 tk) ja kaitsekatte teine nippel (1 tk) joonisel 48. (50
töötunni tagant)
8. Väljaveokonveieri pöördsilindri niplid (2 tk) joonisel 49. (50 töötunni tagant)
9. Palgisurumisseadme niplid (7 tk) joonisel 50. (50 töötunni tagant)
10. Kaitsekatte teise liigendi nippel joonisel 51. (50 töötunni tagant)
11. Mõõteseadme (2 tk) ja langetusplaatide niplid (2 tk) joonisel 52. (50 töötunni tagant)
12. Langetusplaatide silindri niplid (2 tk) ja mehhanismi nippel joonisel 53. (50 töötunni tagant)
13. Lisaetteanderulli laagri nippel joonisel 53a. (200 töötunni tagant)

Hakki Pilke 43 Pro

Tõlge

Versioon 9-2020

37 / 47

Joonis 42.

Joonis 43.

Joonis 44.

Joonis 45.

Joonis 46.

Joonis 47.
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Joonis 48.

Joonis 49.

Joonis 51.

Joonis 50.

Joonis 52.

Joonis 53.

Joonis 53 a.
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5.6.Saeketi määrimine
Saeketi määrimine toimub alati automaatselt,
kui saekett pöörleb. Õli tuleb paagist saeketile
elektrilise pumba abil, mis tähendab, et pump
õlitab ketti alati, kui kett pöörleb. Ketiõli
kogust saab reguleerida regulaatori A abil
(joonis 54) – kinni poole keerates õlikogus
väheneb ja vastupidi.
Kruvi A (joonis 54) tehaseseadistus on
suletud asendist 2 ringi lahti keeratud. Ketiõli
kogust tuleb suurendada või vähendada
puidu liigi, õhutemperatuuri ja õli tüübi järgi.
Kontrollige alati enne töö alustamist, kas
ketile tuleb õli. Selleks jätke masin
väljalülitatuks, pange kaitsevõre kinni ning
hoidke all sae juhtnuppu ehk joonisel 11
näidatud nuppu C (12 V elektrisüsteem on
sisse lülitatud).

Joonis 54.

Saeketiõli kogust saab kontrollida avast A
(joonis 55).
Saeketiõli lisamiseks toimige järgmiselt.
1.

Eemaldage kinnituskruvi B ja
avage kaitsekate käepideme C abil
(joonis 55).

2.

Eemaldage kanistri kinnituskumm,
võtke ära kanistri täiteava kork ja
eemaldage tühi kanister.

3.

Paigaldage uus täis kanister oma
kohale vastupidises järjekorras.
Kontrollige, et voolikutesse ega
pumba väljunditesse ei jääks
õhumulle (vt järgmist osa).

Joonis 55.
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Saeketiõli süsteemi õhutamine
Võimaliku õhu saab süsteemist lihtsal moel eemaldada elektrilise pumba abil. Tehke joonisel 54 näidatud
reguleerimiskraan täiesti lahti. Pumbake seejärel sae nuppu vajutades (kaitsevõre kinni ja 12 V pinge
sisselülitatud) õli seni, kuni saeplaadile tuleb ketiõli ja voolikutes ei ole enam õhumulle. Reguleerige
ketiõli kogus sobivaks punktis 7 nimetatud juhiste kohaselt.

5.7.Magnet- ja survereguleerimisventiilid
Masina ventiilid on tehases vajalikele väärtustele seadistatud. Masina garantii kaotab kehtivuse, kui
ventiilide tehaseseadeid on muudetud. Kui ventiilide seadistust on siiski vaja teatud põhjusel muuta,
tuleb esmalt võtta ühendust masina valmistaja või edasimüüjaga ning järgida hoolikalt kõiki nende
juhiseid. Ventiilide seadistuse muutmine võib valesti tehtuna masinat kahjustada või muuta selle
kasutamise ohtlikuks. Kaitseventiilide väärtusi saab muuta järgmiselt. Keerake lahti stoppermutter ja
keerake sisekuuskantkruvi vastavalt kas kinni või lahti (kinni keerates surve suureneb ja lahti keerates
väheneb). Lõpetuseks keerake kinni stoppermutter. Hakki Pilke 43 kaitseventiilid ja magnetventiilid on
näidatud järgmistel joonistel.

A. Purupuhuri kraan.
B. Suurema
hüdraulikakontuuri
(suurem
hüdropump)
peakaitseventiil.
Õige
seadistusväärtus 215 baari.
C. Saemootori magnetventiil.
D. Sae juhtimise magnetventiil.
E. Surve vähendamise ventiil Õige
seadistusväärtus 15 baari.

Joonis 56.
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F. Etteande abisüsteemi magnetventiil.
G. Väiksema
hüdraulikakontuuri
(väiksem
hüdropump)
peakaitseventiil.
Õige
seadistusväärtus 250 baari.
H. Kõrgsurveventiil.
I. Surve suurendamise ventiil Õige
seadistusväärtus: sisekuuskantkruvi
pea on väljas 9,5 mm (kaitsekatte
all).
J. Kiirendusventiil
Õige
seadistusväärtus: sisekuuskantkruvi
pea on väljas 7,0 mm (kaitsekatte
all).
K. Lõhkumise magnetventiil

Joonis 57.

L. Puusurumisseadme magnetventiil.

Joonis 58.
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M. Väljaveokonveieri pööramise
kaitseventiil

Joonis 58 a.

5.8.Kaitsekatte turvaseade
Kaitsekattega ühendatud turvaseade asub releekarbi taga (joonis 59, punkt A). Turvaseadmele pääseb
kõige paremini juurde, eemaldades releekarbi, avades joonisel 59 ringiga ümbritsetud kruvid ja tõstes
releekarbi kohalt ära.

Joonis 59.
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Turvaseadme töö põhineb sensoritel WB1 ja WB2 ning sensori tuvastusplaadil A (joonis 60).

Joonis 60.
1. Kui tuvastusplaat A on ülemise sensori WB2 juures, siis on kaitsekate avatud ja sensori WB2
tuli süttib. Elektriliselt juhitud funktsioonid, nagu saagimine ja lõhkumine, on sellisel juhul välja
lülitatud.
2. Kui tuvastusplaat A on alumise sensori WB1 juures, siis on kaitsekate suletud, sensori WB2 tuli
kustub ja süttib sensori WB1 tuli. Elektriliselt juhitud funktsioonid, nagu saagimine ja
lõhkumine, on sellisel juhul töös.

5.9.Pesemine ja puhastamine
Masinat võib puhastada lahtisest prahist ja saepurust nt suruõhu abil. Masinat võib ka pesta
survepesuriga, kui veejuga ei suunata otse laagritele ega elektriseadmetele.
Masina kasutamisel tuleb alati tagada masina ja töötsooni piisav puhtus. Masinat tuleb alati pärast
kasutamist puhastada. Masinat tuleb pesta vajaduse järgi, kuid siiski alati enne pikemaks ajaks
hoiulepanekut. Pärast pesemist tuleb masinat punktis 6 nimetatud juhiste alusel määrida.

5.10. Masina hoidmine
Kuigi masin on mõeldud kasutamiseks välitingimustes, on soovitatav seda hoida varikatuse all või koguni
siseruumides. Enne pikemaks ajaks hoiulepanekut tuleb masin lisaks puhastamisele ka punkti 9 juhiste
järgi pesta ning punkti 6 juhiste kohaselt määrida.
Tähelepanu! Väljaveokonveieri lint võib õhuniiskuse mõjul hoiuperioodi ajal kokku tõmbuda ja
pingulduda. Seepärast peab väljaveokonveier olema hoiuperioodil transpordiasendisse kokku klapitud.
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5.11. Hooldustabel

Objekt

Töö

Reduktori õli

Kontrollimine
1.
vahetamine
Järgmised
Kontrollimine
1.
vahetamine
Järgmised
Alati seoses
õlivahetuseg
a
Määrimine
Kontrollimine
Teritada
vajaduse
järgi
Puhastamin
e
Pesemine
vajaduse
järgi
Puhastamin
e
Puhastamin
e
Kontrollimine
Määrimine

Hüdraulikaõli
Tavatingimused

Õlifilter

Kõik hoovad
Saeplaat
Saekett

Masin

Elektrimootor
Elektriseadmed
Vints ja rihm
Määrdeniplid
Lõhkumisseade
(masina seest)

Puhastamin
e
vajaduse
korral

Hakki Pilke 43 Pro

Iga päev

Hooldusvä Hooldusvä Aine/materjal
lp
lp
100 h
500 h
X
SAE 80/90.
X
0,34 l
X

X

Kogus u 110 l
Nt ISO VG 32

X
X

Number: 97348

X
X

13921107005357
Määrdeõli
18” 1,6 mm
0,404” 68 vl / 1,6
mm

X

X
X
X
Punkti 6
järgi
X
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5.12. Rikked ja nende kõrvaldamine
Rike
Lõhkumisjõud ei ole
lõhestamiseks piisav

puude

Etteandekonveieri lint ei pöörle

Väljaveokonveieri lint ei pöörle

Saekett ei tungi korralikult puusse

Rikke põhjus

Rikke kõrvaldamine

1. Puu/lõhkumistera asend vale.
2. Lõhkumisjõud ei tõuse piisavalt
palju.
1. Etteandekonveieri lint on liiga lõtv.

1. Parandage puu/lõhkumistera
asendit.
2. Võtke ühendust edasimüüjaga.
1. Pingutage linti punkti 5.4.1
juhiseid järgides.

1. Väljaveokonveieri lint on liiga lõtv
(alumine veorull pöörleb).
2. Alumine veorull on kinni kiilunud
ega pöörle.
1. Saekett on nüri.
2. Saeplaat on defektne.

1. Pingutage linti punkti 4.4 juhiste
järgi.
2. Ühendage jõuallikas lahti ja
eemaldage ummistus.
1. Teritage saekett või vahetage
uue vastu.
2. Eemaldage saeplaadi defektid.
Vt punkti 3.2.2.

Masin käivitub, kuid ühtegi
Elektrimootor pöörleb vales
funktsiooni ei saa kasutada.
suunas.
Masin teeb imelikku häält.
Elektrimootor ei käivitu.
1. Teeb kõva häält, aga ei käivitu.
2. Termorelee on vallandunud
3. Käiviti kaitse rakendunud
4. Toitekaabel on defektne.

Mootor jääb alatasa seisma ja
termorelee vallandub.
Lõikamine või lõhkumine ei tööta.
Purupuhur ummistub.

Masina elektriline juhtimine ei
tööta või töötab ebakindlalt
(saagimisnupp, lõhkumisnupp)

Saeplaat ei liigu lõikamisnuppu
vajutades lõpuni alla.

1. Termorelee on defektne või
valesti reguleeritud. Muu
probleem?
1. Masina kaitsekatte on avatud.
1. Kontrollige, kas kraan on ONasendis
2. Purupuhuri rootoris on laaste
või muu ummistus.
3. Mootori kaitseventiil lekib
(mustus sees).
1. Jõuvõtuvõllilt käitataval
seadmel ei ole 12 V pistik
traktoriga ühendatud
(elektriliselt käitataval mudelil
12 V pistikut ei ühendata).
2. Kaitsekate avatud või sensor
defektne
3. Ühendus- või maandusviga
traktoril.
4. 12 V releekarbis on kaitse läbi
põlenud.
1. Saeplaadi allalaskmise ventiil
on keeratud liiga kinni. Joonis
10 Punkt D.
2. Saeseadme all on saepuru
või muud prahti.
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Faasi kaitse läbi põlenud,
paigaldage uus.
2. Lähtestage termorelee käiviti
stopp-nupust.
3. Eemaldage jõuallikas ja
kontrollige käiviti kaitset.
4. Vahetage kaabel uue vastu.
1. Võtke ühendust
edasimüüjaga.
1. Sulgege masina
kaitsekate korralikult.
1. Vt punkti 3.2.6
2. Puhastage puhuri rootor.
3. Avage ja puhastage
seadistuspadrun.
1. Ühendage pistik. Vt punkti
3.2.1 või 3.2.2
2. Pange kaitsekate
korralikult kinni, kontrollige
sensori tööd (joonis 60).
3. Kontrollige ühendusi.
4. Joonisel 23 paremas
ülaservas. Uurige, mis
põhjustas kaitsme
läbipõlemise. Pärast vea
parandamist paigaldage
uus kaitse
1. Keerake ventiili umbes
ühe ringi võrra lahti
2. Puhastage saeseadme
alune pind
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6. Garantiitingimused
Garantiitingimused hakkavad kehtima pärast kliendi registreerumist meie kodulehel olevas
suhtevõrgus.
Toote garantiiaeg on 12 kuud ostupäevast arvates, kuid siiski maksimaalselt 1000 töötundi.
Garantiiküsimustes tuleb enne mistahes meetmete rakendamist võtta alati kõigepealt ühendust masina
müüjaga.
Garantiinõue tuleb esitada masina müüjale kirjalikult kohe pärast vea ilmnemist. Kui tegemist on
purunenud osa või komponendiga, tuleb müüjale saata võimaluse korral foto, millelt viga on näha.
Garantiihüvitise taotlemisel peab ostja alati teatama masina mudeli ja seerianumbri ning esitama
ostukviitungi, millelt on näha ostukuupäev. Hüvitisnõue esitatakse meie volitatud edasimüüjale.
Garantii alusel hüvitatakse



Osa/osad, mis on purunenud normaalse kasutamise käigus materjali- või tootmisvea tõttu.
Põhjendatud remondikulud müüja või ostja ja tootja vahelise kokkuleppe kohaselt. Defektne osa
asendatakse uue osaga. Materjalivea tõttu vahetatud defektne/defektsed osa/osad tuleb
tagastada tootjale edasimüüja kaudu.

Garantii alusel ei hüvitata













Vigastusi, mida on põhjustanud normaalne kulumine (näiteks terad, konveierid ja lindid) või
kasutusjuhendile mittevastav kasutus.
Kahjustusi, mille põhjuseks on kasutusjuhendis kirjeldatud masina hoiu- või hooldusjuhiste
eiramine.
Transportimisel tekkinud kahjustusi.
Saetera, kiilrihmasid ega õli ning hüvitamisele ei kuulu masina tavaline reguleerimine, hooldus- ja
remonditööd ning puhastamine.
Masina vigu, mille põhjuseks on masina konstruktsiooni või funktsioonide muutmine ostja poolt
või ostja tellimusel, mille tulemusel masin ei vasta enam originaaltootele.
Võimalikke muid kulusid või rahalisi nõudeid, mis on tekkinud eelpool mainitud toimingute
tagajärjel.
Kaudseid kulusid.
Garantiiremondiga seotud sõidukulusid.
Garantiiajal vahetatud osade garantii lõpeb masina garantiiajaga ühel ajal.
Garantii kaotab kehtivuse, kui masina omandiõigus on garantiiaja jooksul läinud üle kolmandale
isikule.
Garantii kaotab kehtivuse, kui masina pitserid on lõhutud.

Kui leitakse, et kliendi teatatud viga või vigastus ei kuulu garantii alla, on tootjal õigus nõuda sisse vea
leidmise ja võimaliku parandamise kulud kehtiva hinnakirja järgi.
Käesolev garantiisertifikaat väljendab kogu meie vastutuse ja kohustuste ulatust ning välistab mis tahes
muu vastutuse.
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7.

EL vastavusdeklaratsioon masina kohta
(masinadirektiiv 2006/42/EÜ, lisa II A)

Tootja: Maaselän Kone Oy
Aadress: Valimotie 1, 85800 Haapajärvi

Isiku nimi ja aadress, kes on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni:
Nimi: Timo Jussila

Aadress: Valimotie 1, 85800 Haapajärvi

Kinnitab, et
Halumasin Hakki Pilke 43 Pro


Seerianumber: …………………………

vastab masinadirektiivi (2006/42/EÜ) asjakohastele nõuetele.

Koht, aeg: Haapajärvi 25.09.2017

Allkiri:
Anssi Westerlund
tegevdirektor
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