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1 Üldteave
1.1

SISSEJUHATUS

Kasutusjuhendi eesmärk on tagada, et masinat kasutatakse nii, nagu tootja on ette näinud, võttes arvesse
ohutusnõudeid. Kõik seda masinat kasutavad või selle läheduses töötavad inimesed peavad kasutusjuhendi
tähelepanelikult läbi lugema.
Masina kasutajalt eeldatakse traktorikasutamise põhioskusi nagu nt kardaanvõlli ja traktori tõsteseadmete
kasutamine. Enne töö alustamist peab kasutaja tutvuma masina juht- ja ohutusseadmetega ning veenduma, et
need on töökorras.
Lisainfot Hakki Pilke toodete kohta vaadake meie veebilehelt www.hakkipilke.fi.
Hoidke kasutusjuhendit masina vahetus läheduses.

1.2

KASUTUSOTSTARVE

Halumasin Hakki Pilke Raven 33 on mõeldud küttepuude tegemiseks laasitud puidust või pakkudest.
Halumasinasse ei tohi panna töödeldud puitu nagu nt ehitusjääke. Sellises puidus leiduvad liivaterad, naelad jm
võõrkehad võivad masinat kahjustada.
Masinas töödeldavate pakkude max läbimõõt on 33 cm. Seda piirväärtust ei tohi ületada. Töödeldava paku
läbimõõtu hinnates pange tähele paku kuju ja muid tegureid nagu nt oksad ja kühmud, mis võivad paku
tegelikku läbimõõtu suurendada ning takistada paku masinasse söötmist. Masin on mõeldud kasutamiseks
peamiselt pakkudega, mille läbimõõt on alla 30 cm. Kuid kuni 33 cm läbimõõduga pakke saab ajutiselt
lõhestada, kui langetada lõhestustera alumisse asendisse. Ärge lõhestage pakke, mille pikkus on üle 50 cm.

1.3

MASINA MUDELID JA PÕHIANDMED

Mudel
Juhtajam
Mass
TR / Elektriajam
Kõrgus/laius/pikkus
transpordiasendis
Sööte-/väljastuskonveier
Ketiplaat/saekett
Paku max läbimõõt
Paku max/min pikkus

HAKKI PILKE RAVEN 33

PTO
Elektriline
Traktori jõuvõtuvõll
Elektrimootor
(PTO)
730 kg
750 kg
min 20 hj, max 410 p/min
7,5 kW (min 20 A sulavkaitse, C-tüüpi)
Transpordiasend 251/136/262 (cm)
220/400 (cm)
plaat: 16" soon 1,5 mm kett: 67 lüli, samm 0,325"
33 cm
Max 50 cm; min 17 cm
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Masina seerianumber, tootmiskuupäev, mass, toitepinge (elektritoitega masinal) ning mudel on märgitud
masina raamil olevale hallile andmesildile, mis asub väljastuskonveieri lukustusriivist allpool, kasutajast
paremal.

1.4

KASUTUSTINGIMUSED

Seda masinat tohib kasutada temperatuurivahemikus –20 kuni +30 ºC. Talvel tuleb jälgida, et tööpiirkonnas pole
libisemisohtu.
• Tööpiirkond peab alati olema tasane ja seal ei tohi olla tarbetuid esemeid. Volitamata isikud ei tohi
tööpiirkonda siseneda. Masinat tohib kasutada ainult siis, kui tööpiirkonnas on piisav valgustus. Neid
tingimusi tuleb järgida kogu töötamise aja.
• Masinat ei tohi kasutada siseruumides.

OHUTUSNÕUDED

1.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seda masinat tohib korraga kasutada ainult inimene. Ohuala suurus on masinast umbes 10 m igas
suunas.
Masinat ei tohi kasutada alla 18-aastased.
Kasutaja peab veenduma, et masina kasutamine ei ohusta teisi ning et ohualas ei viibi volitamata isikuid.
Masinat ei tohi kasutada alkoholi või uimastite mõju all ega väsinuna.
Masinat ei tohi kasutada enne, kui kasutaja on tutvunud selle kasutusjuhendiga.
Masin on mõeldud üksnes küttepuude tegemiseks.
Masina liigutamise ajaks tuleb see seada transpordiasendisse. Kui masinat transporditakse
üldkasutataval teel, tuleb masinale paigaldada hoiatustuled.
Kasutaja ei tohi muuta masina ehitust või tööpõhimõtet ega eemaldada kaitseseadiseid.
Kasutaja peab kandma kuulmiskaitsmeid, piisavalt liibuvaid töörõivaid ning kaitsekindaid, kaitseprille ja
turvajalatseid.
Enne masina käivitamist peab kasutaja veenduma, et masin ja selle kaitsmed on terved ja töökorras.
Enne traktoriajamiga masina käivitamist peab kasutaja veenduma, et kardaanvõll on terve ning valitud
on õige pöördekiirus. Masin tuleb kasutamise ajaks kinnitada traktori tõsteseadmete külge.
Enne halumasina käivitamist peab kasutaja veenduma, et kõik juht- ja ohutusseadised töötavad.
Enne masina puhastamist või hooldamist tuleb see toiteallikast lahti ühendada.
Pange tähele! Ärge jätke töötavat masinat ilma järelevalveta!

1.6

MÜRA JA VIBRATSIOON

Korrigeeritud maksimaalne helirõhutase töökohal on 94 dB (LpASmax) ning helivõimsustase töötsükli ajal on
105,0 dB (LWA). Vibratsioonitase ei ületa 2,5 m/s2.
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1.7

HOIATUSTÄHISED

ENNE MASINA KASUTAMIST

KANDKE KAITSEPRILLE JA

KANDKE TURVAJALATSEID JA

LUGEGE LÄBI KASUTUSJUHEND.

KÕRVAKLAPPE.

TÖÖKINDAID.

ÄRGE KANDKE

HAARAKE ALATI PUUTÜKI VÕI

KAHVELTÕSTUKI

LOHMAKAID RÕIVAID.

PAKU KÜLJEST, MITTE OTSAST.

TÕSTEPUNKT.

ETTEVAATUST – LIIKUVAD OSAD!

ETTEVAATUST – KARDAANVÕLL!

ETTEVAATUST – SAEKETT!

ETTEVAATUST –

MASINAT TOHIB KASUTADA
KORRAGA AINULT ÜKS INIMENE.

ENNE HOOLDUSTOIMINGUID

LÕIKETERA!

OHUALA SUURUS ON MASINAST

MULJUMISOHT

HAKKI PILKE RAVEN 33
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2 Masina ettevalmistamine tööks ja transpordiks
2.1

TARNEJÄRGNE ÜLEVAATUS

Visake masina pakkematerjal ära keskkonnahoidlikult.
Kontrollige, ega masin pole transpordi käigus kahjustada saanud ning veenduge, et pakendis on kõik vajalikud
osad olemas. Kui leiate mõne defekti või kahjustuse, võtke kohe ühendust müüjaga.

2.2

MASINA PÕHIOSAD

Alloleval joonisel on näha halumasina Hakki Pilke Raven 33 põhiosad.

A. Söötekonveier
B. Juhtmoodul
C. Järkamis- ja
lõhestusseade
D. Väljastuskonveier

Joonis 1. Masina põhiosad
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2.3

MASINA ETTEVALMISTAMINE TÖÖKS JA TRANSPORDIKS

Enne masina transpordiks valmis seadmist veenduge, et on tagatud punktis 1.4 märgitud töötingimused ning
lugege üle punkti 1.5 ohutusjuhised.
Pange tähele! Enne masina transpordiks ettevalmistamist vaadake see üle ja puhastage!

Väljastuskonveieri seadmine tööasendisse või transpordiasendisse

Joonis 2.

Joonis 3.

HAKKI PILKE RAVEN 33
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Söötekonveieri tööasendisse seadmiseks toimige järgmiselt:
1. Veenduge, et söötekonveieri langetamiseks on piisavalt ruumi (u 2 m).
2. Eemaldage tugijala hoidiku C teine ots lukustuskõrva küljest (joonis 2).
3. Vabastage lukustus, selleks eemaldage tihvt A ning keerake lukustuskeel B pilust välja (joonis 3).
Pange tähele! Samal ajal hoidke vasaku käega kinni söötekonveieri otsast!

Joonis 4.

4.

Laske söötekonveier vasaku käega alla ning samal ajal juhtige tugijalg D parema käega pilusse E, nagu näidatud
joonisel 4.

Söötekonveierit transpordiasendisse seades tõstke konveier kõige ülemisse asendisse, keerake lukustuskeel B
pilusse ning paigaldage tihvt A, nagu näidatud joonisel 3. Tugijala fikseerimiseks kasutage hoidikut C, nagu näidatud
joonisel 2.
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Väljastuskonveieri seadmine tööasendisse või transpordiasendisse
Väljastuskonveieri tööasendisse seadmiseks toimige järgmiselt:

5. Veenduge, et väljastuskonveieri
avamiseks on piisavalt ruumi.

6. Lülitage masin välja ja eraldage
toiteallikast.
7. Hoidke lukustit A (joonis 5) lahti ning
laske väljastuskonveier vintsi abil
kõige alumisse asendisse.

Joonis 5.

8. Keerake konveieri ülemine osa
tööasendisse, hoides kinni pidemest
B (joonis 6).

Joonis 6.

9. Keerake väljastuskonveieri tugivarras
C küljele (joonis 7).

Joonis 7.
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10. Tõstke konveier vintsi abil soovitud
nurga alla (max 40º) ning lukustage
väljastuskonveieri ülemine osa
tööasendisse konveieri põhjal oleva
lukustiga D (joonis 8).

Joonis 8.

Väljastuskonveieri transpordiasendisse seadmiseks toimige järgmiselt:
1. Lülitage masin välja.
2. Vabastage lukusti D (joonis 8) ning laske konveier vintsi abil kõige alumisse asendisse.
3. Seadke tugivarras C (joonis 7) tagasi risti üle lindi ning seejärel keerake konveieri ülemine osa
alumise osa peale, kasutades pidet B (joonis 6).
4. Keerake konveier keskmisesse asendisse (ainult pööratava konveieriga masinad). Vt punkt 3.6.
5. Tõstke konveierit vintsiga üles, kuni see lukustub ülemisse asendisse. Veenduge, et lukusti A
(joonis 5) lukustub kindlalt oma kohale.

Pange tähele! Ärge seiske väljastuskonveieri peal! Ärge kasutage vintsi, kui lint on kulunud!
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2.4

MASINA ÜHENDAMINE TOITEALLIKAGA

Traktoriajamiga mudel

Traktoriajamiga töötav halumasin
ühendatakse traktori kolmepunkti
tõsteseadme ja kardaanvõlliga.
Kardaanvõlli külge ühendamise peab
tegema üks inimene. Masina traktori
külge ühendamise ajal ei tohi keegi olla
traktori kabiinis – nii on välistatud
juhuslik kokkupuude traktori
juhtelementidega. Enne ühendamist
kontrollige üle kõik traktori ja
halumasina ühendusvahendid.
Ärge kunagi kasutage kahjustatud või
rikkis vahendeid.

Joonis 9.

Kardaanvõlli kasutades järgige kardaanvõlli tootja juhiseid. Masin vajab 7,5 kW võimsust, mida tuleb kardaanvõlli
mõõtmete suhtes arvesse võtta. Sobiv kardaanvõll on neljanda võimsusklassi oma. Veenduge, et kinnitate
ühendatud võlli kindlalt käigukordisti soonvõlli külge. Veenduge, et kardaan on masina tõstmist ja langetamist
arvestades õige pikkusega. Ühendage kaitsme pöörlemisliikumist vältiv kett avasse B (joonis 9). Kui masinat ei
kasutata ning see on traktori küljest lahti ühendatud, riputage kardaanvõll konksu A külge (joonis 9). Lõpuks
kontrollige, kas kõik ühendused on kindlad ja turvalised. Ärge kunagi kasutage kahjustatud ega kaitsmata
kardaanvõlli.

Pange tähele! Traktoriajamiga masin tuleb kasutamise ajaks kinnitada traktori tõsteseadmete külge.
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Elektriajamiga mudel
Elektriajamiga masin töötab
võimsusega 7,5 kW. Elektrimootori
kaitseklass on IP 55. Sulavkaitse peab
olema C-tüüpi ja vähemalt 20 A.
Elektrijuhtme ristlõige peab olema
vähemalt 5 x 4 mm2 ning juhe tuleb
ühendada joonisel 10 näidatud pessa.
Elektrijuhtme soovitatav pikkus on max
30 meetrit.
Halumasina saab käivitada masina
esiküljel olevast rohelisest
käivitusnupust (joonis 11). Masina
väljalülitamiseks kasutage punast
käivitusnuppu.
Joonis 10. Elektrimootori ühendus.

Kui elektrimootor pöörleb vales suunas
(s.t masinast kostab tavatut müra ning
hüdraulikafunktsioone ei saa kasutada),
on faas vale.
Soovitame kasutada pikendusjuhet või
adapterit, mis võimaldab faasi muuta.
Pange tähele! Käiviti ise asub masina
tagaküljel (joonis 10). Kui masina
termorelee rakendub, kõrvaldage rike
ning lähtestage relee, vajutades
seiskamisnupule Stop, mis asub masina
tagaküljel oleval käivitil.

Pange tähele! Kui pikendusjuhtmel
puudub faasilüliti, tohib
faasimuutmiseks vajalikud toimingud
teha ainult väljaõppinud elektrik.

Joonis 11. Käivitusnupp.

Pange tähele! Masina tohib ühendada
üksnes pistikupessa, millel on
rikkevoolukaitse.

HAKKI PILKE RAVEN 33
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2.5

MASINA TÕSTMINE JA LIIGUTAMINE

Masinat liigutades veenduge, et traktori või kahveltõstuki teisaldus- ja tõstevõime on masina
raskuse (umbes 750 kg ilma tarvikuteta) jaoks piisav. Tõstke masinat ainult tähistatud
tõstepunktidest või traktori tõsteseadmega.

Joonis 12. Masina tõstepunktid
Masina traktori tõsteseadme külge ühendamise ajal ei tohi keegi olla traktori kabiinis – nii on välistatud juhuslik
kokkupuude traktori juhtelementidega. Enne ühendamist kontrollige üle kõik traktori ja halumasina
ühendusvahendid. Ärge kunagi kasutage kahjustatud või rikkis vahendeid. Lükke- ja tõmbevõlle masina külge
kinnitavad tihvtid peavad olema õige suurusega ning need tuleb kinnitada õiget tüüpi lukustustihvtidega.
Masina liigutamise ajaks tuleb see seada transpordiasendisse. Kui liigutate masinat, mis on tööasendis, olge
äärmiselt ettevaatlik! Kui seisma jääte, laske masin alati maapinnale.
Pange tähele! Vale tõstmisviis võib põhjustada ohuolukorra või kahjustada masinat.
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2.6

LISAHÜDRAULIKA ÜHENDUSED (VALIKULISED)

Joonis 13
Tarvikuventiili kasutamine
Lisahüdraulika (pakutõstuk HakkiLift või pakualuse eraldaja HakkiFeed) ühendamiseks kinnitage tarviku
hüdraulikavoolikud kiirliitmike A (punane) ja B (must) külge. Kiirliitmikke juhitakse tarvikuventiili juhthoovaga B
(joonis 14).

Joonis 14
Pange tähele! Masina kiirliitmike külge tohib ühendada ainult Hakki Pilke originaaltarvikuid!
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Hüdrauliliste sööterullikute ja pakualuse HakkiFeed kiirliitmike kasutamine
Hüdraulilised sööterullikud ja pakualused HakkiFeed on võimalik jada ühendada masina söötekonveieriga. Sel
juhul töötavad sööterullikud automaatselt söötekonveieriga sünkroonis.
Ühendage sööterulliku voolikud kiirliitmikega C (punane) ja D (must).
Keerake joonisel 13 kujutatud kraan avamiseks alla, et õli saaks voolata joonisel 13 kujutatud kiirliitmikesse C ja
D. Veenduge, et lisasööterullikute pöörlemissuund on sama nagu konveieri oma. Kui vaja, muutke kiirliitmike C ja
D voolikute järjestust.
Pange tähele! Kui kiirliitmikke C ja D ei kasutata, peab kraan A olema alati kinni keeratud (paremale).
Pange tähele! Masina kiirliitmike külge tohib ühendada ainult Hakki Pilke originaaltarvikuid!
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3 Masina kasutamine
3.1

MASINA JUHTELEMENDID JA FUNKTSIOONID

Joonis 15
Joonisel 15 kujutatud juhtelementide nimi ja funktsioon:
A. Söötekonveieri juhthoob
• Kui pöörata hooba paremale, liigub söötekonveier edasisuunas, kui vasakule, siis tagasisuunas.
B. Pakupressi hoob
C. Saagimise, järkamise ja söötekonveieri juhthoob
• Lõhestuspoom liigub edasi, kui suruda hooba üles. Samuti liigub siis edasi ka söötekonveier.
• Lõhestuspoom liigub tagasi, kui tõmmata hooba alla. See paneb pöörlema ka saeketi.
D. Lõhestustera kõrguse reguleerimine
E. Väljastuskonveieri lukustushoob
• Pööratava väljastuskonveieri saab hoova abil soovitud asendisse lukustada.
Enne masina tegelikku kasutamist tuleb teha proovikasutus ja funktsioonide testimine. Nii proovikasutuse kui ka
funktsioonide testi tohib teha üksnes inimene, kes on põhjalikult läbi lugenud masina kasutusjuhendi.
Enne proovikasutust tuleb üle kontrollida kõik halumasina osad. Kui leiate mingi rikke või kahjustuse, mis võib
mõjutada masina ohutut tööd, siis ei tohi halumasinat kasutada enne, kui rikkis või kahjustatud/kulunud osa on
välja vahetatud ning tagatud masina ohutu töö.

•
•

Enne masina kasutamist peab kasutaja veenduma, et
masin pole saanud mingeid kahjustusi
masina töökeskkond vastab punkti 1.4 nõuetele

HAKKI PILKE RAVEN 33
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•
•
•
•
•
•
•

masin on paigutatud kindlale pinnale
masina ohualas ei viibi volitamata isikuid
kõik kaitsmed ja ohutusseadised on oma kohal ja töökorras
järkamis- ja lõhestusosa katte avamine seiskab masina ohtlikud funktsioonid (vt punktist 3.3 osad 11, 12
ja 15)
hüdraulikavoolikud ja -torud on kahjustusteta. Voolikud/torud tuleb välja vahetada, kui neis on rebend,
kui need lekivad või kui hüdraulikavooliku pindmine kiht on kulunud kuni tugivõrguni välja.
masinast ei leki õli
masin töötab õigesti (osa 3.3).

Pange tähele! Kui eeltoodud nõuded ei ole täidetud, siis ärge masinat kasutage!

MASINA PROOVIKASUTUS

3.2

Kontrollige, kas halumasina järkamis- ja lõhestusosa kate on all.
Kontrollige, kas söötekonveier ja väljastuskonveier on tööasendis.
Veenduge, et lõhestusrenn on tühi.
Veenduge, et oskate kasutada masina juhtelemente. Kui vaja, vt punkti 3.1.
Aktiveerimine:
• Traktoriajam: Käivitage traktor ja ühendage jõuvõtt, alustades aeglasest kiirusest ning suurendades
kiiruse maksimaalseni: 410 p/min.
• Elektriajam: Ühendage kaabel halumasina pessa; masina käivitamiseks vajutage käivitusnupule ning
oodake veidi. Elektrimootor käivitub täiskiirusel.
6. Lõhestusliikumise käivitamiseks suruge hooba C üles. Lõhestuspoom peab liikuma edasi, kui hooba üles
suruda, ning viivitamatult seiskuma, kui hoob liigub tagasi algasendisse. Lõhestuspoom peab liikuma
tagasi, kui hoob alla suruda ning viivitamatult seiskuma, kui hoob liigub tagasi algasendisse.
7. Et saeketi määrimine toimuks automaatselt, toimige järgmiselt: (Kui vaja, vt punkti 4.10.)
a. Tehke ilma pakkudeta paar saagimisliigutust, kasutades hooba C (joonis 15).
b. Lülitage masin välja ja eraldage toiteallikast.
c. Avage kaitse ja vaadake, kas saeketil on õli.
8. Veenduge, et saekett hakkab liikuma, kui langetate ketiplaadi umbes 2 cm võrra allapoole, kasutades
hooba C (joonis 15).
1.
2.
3.
4.
5.

Pange tähele! Külma ilmaga võib saeventiili võll liikuda alguses aeglaselt, sel juhul tuleb ketiplaadil lasta paar
korda töötada alumises asendis, et saekett hakkaks liikuma.
9. Liigutage lõhestuspoomi ettepoole ning jätke see seisma, selleks avage järkamis- ja lõhestusosa
rennikate.
10. Veenduge, et lõhestuspoom liigub tagasi, kui hoiate all hooba C (joonis 15).
11. Katsetage söötekonveieri sööteliikumist, lükates hooba A (joonis 15) või hooba F (joonis 16) paremale.
12. Kontrollige vaatluse teel, kas väljastuskonveier töötab tavakiirusel.
13. Veenduge, et saeketi järkamisliikumist ei saa käivitada siis, kui kate on avatud.
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Kui proovikasutuse käigus ilmneb rike, leidke rikke põhjus ning tehke vajalikud toimingud rikke kõrvaldamiseks.
Nii rikete otsimise kui ka kõrvaldamise ajaks tuleb masin välja lülitada ning vooluallikast lahti ühendada.
Pange tähele! Ärge jätke töötavat masinat ilma järelevalveta!

3.3

PUIDU ETTEANNE, LÕIKAMINE JA LÕHESTAMINE

Söötekonveier või sööterullik transpordib töödeldava puidu masinasse. Puidu masinasse söötmiseks kasutage
juhthooba C (punkt 3.1 joonisel 15). Hooba A saab kasutada pika sööteliikumise jaoks.
Puitu masinasse söötes veenduge, et paku kuju või muu omadus ei kujuta endast ohtu teie rõivastele, kätele
ega muudele kehaosadele, mis võivad masinasse kinni jääda. Ärge lükake pakku saagimisosa suunas käega.
Seadistage mõõtmisseade soovitud mõõtmele.
1. Valige välja töödeldav pakk. Pange tähele, et paku max läbimõõt on 33 mm. Paku sõlmelisus ja
oksatüükad võivad läbimõõtu suurendada.
2. Lükake hoob C (punkt 3.1 joonisel 15, ) üles, et söötekonveier transpordiks puidu masina järkamisossa.
Söötekonveieri linti saab edasisuunas liikuma panna ka hooba A (joonis 15) paremale surudes, eriti
juhul, kui pakk on järkamisosast kaugemal ning vaja on pikemat ja järjestikust sööteliikumist.
3. Kui pakk jääb mehaanilises mõõtmisseadmes järkamiseks seisma, fikseerige see pakupressiga paigale,
selleks vajutage alla pakupressi hoob B (joonis 15).
4. Paku järkamiseks tõmmake hoob C (joonis 15) alla – siis käivitub saekett ja ketiplaat liigub allapoole.
Samal ajal naaseb lõhestuspoom algasendisse.
5. Lükake hoob C (joonis 15) üles, et kettaplaat liiguks tagasi ülemisse asendisse. Nüüd liigub lõhestuspoom
edasi ja lõhestab paku. Samal ajal lükkab söötekonveier pakku edasi järgmise töötlemiskohani.
Pange tähele! Lõhestuspoomi tuleks edasi liigutada ainult vajalikus pikkuses. Näiteks, kui olete
seadistanud masina 35 cm pikkuste pakkude jaoks, peab lõhestuspoom edasi liikuma ainult umbes 37
cm. See suurendab oluliselt masina jõudlust.
Pange tähele! Saagi ei tohiks jõuga puidu sisse suruda. Selle asemel laske saeketil ise puidu sisse
lõikuda. Nii on ka saeplaadi ja saeketi tööiga oluliselt pikem.
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Uuesti lõhestamine või lõhestamine ilma järkamiseta
Tõstke üles järkamis- ja lõhestusrenni kate.
Asetage soovitud pakk lõhestusrenni.
Sulgege järkamis- ja lõhestusrenni kate.
Liigutage lõhestuspoomi edasi, soovitud pikkuseni, selleks suruge hoob C üles ning lõhestuspoomi tagasi
liigutamiseks tõmmake hooba C alla.
Eelkirjeldatud toimingut võib kasutada puidu lõhestamiseks ilma järkamiseta.
Pakkude asetamine söötekonveierile
Soovitame kasutada lisaseadmeid nagu näiteks pakusöötealust HakkiFeed 371 või 422. Kui pakusöötealus ei ole
masina külge kinnitatud, on paku maksimaalne lubatud pikkus 4,5 m. Tõstke ja asetage pakud söötekonveierile
alati turvalisel viisil, ennast ohtu seadmata.
Pange tähele! Pakkude laaduriga otse söötekonveierile tõstmine on rangelt keelatud!
Pange tähele! Jälgige, et paku raskuskese paikneb alati konveieril.
Viimase paku järkamine
Puitu saagides tuleb eelviimane tükk saagida selliselt, et viimaseks jääv pakk on piisava pikkusega. Nii on
tagatud, et viimane pakk püsib kindlalt pakupressi all ning seda saab saagida ühtlaselt ja ohutult.

3.4

VÄLJASTUSKONVEIERI KASUTAMINE

Halumasina Hakki Pilke Raven 33 väljastuskonveieri linti käitab hüdrauliline mootor.
Väljastuskonveierit saab reguleerida nii külgsuunaliselt kui ka vertikaalselt. Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas
konveierit külgsuunas pöörata, kasutades pööramishooba A ja pidet B (joonis 17):
Avage konveieri lukustus, lükates hooba A (joonis 17) konveieri suunas, ning pöörake konveier soovitud
asendisse, hoides kinni pidemest B.

Joonis 17.
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Väljastuskonveieri maksimaalne töönurk on 40º. Maksimaalne nurk on märgitud sildil (joonis 18) ning
väljastuskonveieriga kaasas olevates juhistes.
Väljastuskonveieri lindi pinguldatust (ja joondatust) saab reguleerida mutritega A (2 tk), lõdvendades selle
poole reguleermutrit, kummale poole soovite linti nihutada. (Joonis 17a)
Väljastuskonveieril on automaatne jääkide eemaldusseade. See eraldab töödeldud küttepuude hulgast
laastud ja saepuru.
Järgmised tegurid mõjutavad märkimisväärselt jääkide eemaldusseadme tööd: väljastuskonveieri nurk, lindi
kiirus ning eraldusplaadi C kaugus konveieri ülemisest rullikust. Teisisõnu, jääkide eemaldamise tulemus on
seda parem, mida järsem on väljastuskonveieri nurk (kuid mitte üle 40 kraadi), mida väiksem lindi kiirus
ning mida suurem on eraldusplaadi C kaugus ülemisest rullikust. Eraldusplaadi C kaugus on masina
testimise käigus seatud tehases standardasendisse. Kuid vajaduse korral saab eraldusplaadi kaugust
reguleerida.
Optimaalse konfiguratsiooni saab kindlaks teha erinevaid seadistusi proovides. Lõhestatud terad peaksid
eraldusplaadist napilt üle minema. Eraldusplaati saab pikkussuunas reguleerida reguleerkruvidega B
(joonisel 26) ning vertikaalsuunas eraldusplaadi lõpus olevate poltidega. Kiiruse reguleerventiil 97895, mida
saab kasutada prahieemalduse märkimisväärseks tõhustamiseks, on saadaval mudeli Raven 33
väljastuskonveieri lisatarvikuna.

Joonis 17a

Kui vaja, saab eraldusplaadi C ka blokeerida (kui kasutate nt puhastustrumlit Hakki Pilke Cleaner), selleks
toimige järgmiselt:
1. Eraldage vedru A (2 tk, joonis 26a) üks ots eraldusplaadi C küljest.
2. Keerake eraldusplaat C alumisse asendisse, nagu näidatud joonisel 26a.
Lukustage see alumisse asendisse riiviga B (joonisel 26a).
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Joonis 17b

Joonis 18.

Kui konveier mingil põhjusel kinni kiilub, tuleb enne põhjuse otsimist ja kõrvaldamist masin välja
lülitada. Väljastuskonveieri otsa ja töödeldud küttepuude vahel peab olema vähemalt 50 cm
ruumi.
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3.5

PÄRAST KASUTAMIST
1. Kui olete küttepuude tegemise lõpetanud, seisake väljastuskonveier, lülitage masin välja ning eemaldage
küttepuud lõhestusrennist ja konveierilt.
2. Kontrollige, ega masin pole kahjustatud.
3. Seadke väljastuskonveier asendisse, mis võimaldab küttepuid konveierilt ja halumasinast ohutult
eemaldada.
4. Puhastage seade.

Kui te ei kavatse halumasinat pikemat aega kasutada, tehke järgmist:
5. Kui vaja, kasutage halumasina tõstmiseks traktori hüdraulikat või kahveltõstukit, et viia see kohta, kus
saate nii sööte- ja väljastuskonveieri kui ka tööplatvormi seada transpordi- ja hoiuasendisse.
6. Seadke konveierid transpordi- ja hoiuasendisse.
7. Puhastage masin ja tehke vajalikud hooldustoimingud.
8. Masina hoiukohta panekul järgige punktis 4.13 olevaid juhiseid.

4 Masina hooldamine ja reguleerimine
Enne masina hooldamist, reguleerimist, osade vahetamist või puhastamist tuleb masin toiteallikast lahti
ühendada. Kasutage ainult tootja või masina müüja tarnitud varuosi. Kui masina kaitsmed on vaja hooldamise
ajaks eemaldada, tuleb need enne masina käivitamist alati tagasi oma kohale kinnitada. Pärast hooldamist ja
reguleerimist tuleb masinale teha proovikasutus, järgides punktis 3.3 olevaid juhiseid.

4.1

MASINA TOITEALLIKAST LAHTI ÜHENDAMINE

Traktoriajamiga mudel
Lülitage traktor välja ja eraldage masina kardaanvõll traktori küljest.
Elektriajamiga mudel
Lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.
Masina väljalülitatuses veendumine
Kui olete masina toiteallikast lahti ühendanud, kontrollige enne mis tahes muu toimingu tegemist, et masin on
täielikult seisatud ja välja lülitatud!
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4.2

PAKU PIKKUSE REGULEERIMINE

Halumasinal Hakki Pilke Raven 33 on paku mehaaniline mõõtmisseade, mida saab reguleerida
pikkusvahemikus 25 kuni 50 cm.
1. Lülitage masin välja, eraldage toiteallikast ja avage masina kaitsekate.
2. Seadke lõhestusosa pakupiirik soovitud pikkusele: selleks eemaldage pakupiiriku
lukustustihvtist splint B ning tõmmake välja lukustustihvt A (joonis 19). Lukustage piirikplaat
C (joonis 19) soovitud asendisse. Pange lukustustihvt A ja splint B oma kohale tagasi.
3. Kui töötlete üle 20 cm läbimõõduga pakke, siis ärge hoidke piirikplaati joonisel 20 näidatud
asendis. Muidu võib liiga jäme pakk lõhestamise ajal piirikplaati kahjustada. Joonisel 20
näidatud asend on mõeldud peente ja kõverate pakkude jaoks, mis võiksid muidu liikuda
piirikplaadi alt läbi, kuid ei seiskuks õige mõõtme juures.
Pange tähele! Keerake piirikplaat õigesse asendisse, olenevalt paku jämedusest. (Vt
jooniseid 19 ja 20.)

Joonis 19. Piirikplaadi asend jämedatele pakkudele, läbimõõduga üle 20 cm
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Joonis 20. Piirikplaadi asend peenemate pakkude jaoks

4.3

LÕHESTUSTERA KÕRGUSE REGULEERIMINE

Lõhestustera saab juhtida hüdrauliliselt, liigutades juhthooba (joonisel 21) kas üles või alla. Lõhestustera
tõstmiseks liigutage juhthooba (joonis 21) vasakule ning langetamiseks paremale, nagu näidatud joonisel 21
oleval sildil. Pakud peaksid lõhestustera poole liikudes olema alati nii keskel kui võimalik, et küttepuud jääksid
ühtlaste mõõtmetega.

Joonis 21.
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4.4

LÕHESTUSTERA VAHETAMINE

Lõhestustera käsitsedes olge alati äärmiselt ettevaatlik ning kandke kaitsekindaid.
1.

Eemaldage lõhestustera alt puidutükid ning langetage lõhestustera kõige alumisse asendisse
(hoob paremale).

2.

Lülitage masin välja.

3.

Tõstke lõhestustera terasoonest välja.

Paigaldage uus lõhestustera, tehes eelkirjeldatud toiminguid vastupidises järjestuses.

4.5

SAEKETT JA SAEAJAM

Kui masina saekett ei lõiku korralikult puitu või kui lõige jääb viltune, on saekett tõenäoliselt nüri. Mõistlik on
hoida masina läheduses varuketti, et tööd ei peaks saeketi teritamise ajaks katkestama.
Saeketi vahetamine ja pinguldamine
Saeketi vahetamiseks toimige järgmiselt:
1.

Lülitage masin välja ja eraldage toiteallikast.

2.

Avage kaitsekate.

3.

Lõdvendage ketiplaadi polte B (joonis 24).

4.

Keerake täiesti lahti saeketi pinguldatuse reguleerkruvi A (joonis 24).

5.

Eemaldage vana saekett.

6.

Paigaldage uus saekett ning veenduge, et pöörlemissuund on saehambad ees.

7.

Poltide kinnitamise ajal tõstke ketiplaati esiosast, et ketti pinguldada.

8.

Pinguldage saeketti, kasutades reguleerkruvi A, ning keerake kinni kinnituspoldid B (joonis 24).

Saeketi pinguldatuse kontrollimiseks pange kätte kaitsekindad ning tõmmake saeketi alumisest
äärest. Pinguldatus on õige, kui keskmist jõudu rakendades saate kolm-neli saehammast täiesti
nähtavale tõmmata.
Pange tähele! Lõiketerasid käsitsedes kandke alati kaitsekindaid!
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Joonis 24.

Ketiplaadi vahetamine
Ketiplaadi vahetamiseks toimige järgmiselt:
1.

Eemaldage saekett, järgides punktis 4.6 „Saeketi vahetamine ja pinguldamine” olevaid juhiseid 1–5.

2.

Eemaldage ketiplaadi poldid (2 tk) ja eemaldage kinnitusplaat A (joonis 27).

3.

Eemaldage ketiplaat soonest.

4.

Asetage uus ketiplaat vastu ketiratast B (joonis 27), keerake soone sisse ning kinnitage lõdvalt ketiplaadi
poldid ja kinnitusplaat A.

5.

Kinnitage ja pinguldage saekett, järgides punktis 4.6 „Saeketi vahetamine ja pinguldamine” olevaid
juhiseid 6–8.
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Joonis 27.
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4.6

ÕLI VAHETAMINE

Halumasina hüdraulikaõli vahetamiseks toimige järgmiselt:

1.

Lülitage masin välja ja eraldage
toiteallikast.

2.

Avage joonisel 28 näidatud
hüdraulikaõli paagi täitekork A (nii
saab õli paremini välja valguda).

3.

Avage joonisel 29 näidatud
tühjenduskork B ning laske õlil
sobivasse anumasse valguda.

4.

Avage joonisel 28 näidatud
hüdraulikafiltri kaas C ning vahetage
filter välja.

5.

Keerake kork B tugevalt kinni ning
täitke paak värske õliga (u 40 liitrit).

6.

Lõpuks veenduge, et õlitase jääb
joonisel 30 näidatud mõõteskaala D
keskele.

Joonis 28.

Joonis 29.

Joonis 30.
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4.7

KÄIGUKORDISTI ÕLI VAHETAMINE

1.

Laske masinal mõnda aega töötada, et
õlid soojeneksid ja seguneksid.

2.

Lülitage traktor välja ning eemaldage
kardaanvõll käigukordisti soonvõlli
küljest.

3.

Avage joonisel 30 näidatud täitekork A
(nii saab õli paremini välja valguda) ja
tühjenduskork B ning laske õlil
sobivasse anumasse valguda.

4.

Sulgege tühjenduskork B.

5.

Lisage nurkülekandesse õhutusava
kaudu 0,09 liitrit sobivat õli.
(Käigukordisti on väike, nii et umbes 1
dl õli on piisav.)

6.

Lõpuks sulgege õhutuskork A (joonis
30).

Joonis 30.

4.8

KONVEIERI HOOLDAMINE

Söötekonveieri lindi vahetamine ja pinguldamine
Söötekonveieri lindi vahetamiseks toimige
järgmiselt:
1.

Lülitage masin välja ja eraldage
toiteallikast.

2.

Tõstke söötekonveier üles ning
lukustage transpordiasendisse. (Vt
punkt 2.3.)

3.

Seadke lindi ühenduskoht sobivale
kõrgusele.

4.

Tõmmake nt tangidega välja tihvt A
(joonis 31), mis hoiab lindi
ühenduskohta koos.
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5.

Eemaldage vana lint.

6.

Lükake uut linti söötekonveieri
rulljuhiku poolelt ava B (joonis 32)
kaudu söötelaua alla, kuni saate lindi
teisest otsast C (joonis 33) välja
tõmmata. Pange tähele! Kui vaja,
eemaldage söötekonveieri kate,
järgides punktis 4.5 olevaid juhiseid.

Joonis 32

7.

Viige ülejäänud lint läbi pakupressi alt,
ümber tagumise rulliku ning konveieri
tagant.

8.

Kinnitage tihvt A (joonis 31) lindi
ühenduskohta tagasi.

Joonis 33

9.

Keerake konveier tagasi tööasendisse
ning pinguldage lint. Lindi
reguleerimiseks kasutage
reguleermutreid D (joonis 34).

Lint on õige pinguldusega, kui selle
keskosa tõuseb umbes 5 cm kõrgemale
siis, kui konveier on tööasendis. Liiga
pingul lint võib saada kergemini
kahjustada ning avaldab liigset survet
konveieri laagritele.

Joonis 34.
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Väljastuskonveieri lindi vahetamine ja pinguldamine
Väljastuskonveieri lindi pinguldamise ja joondamise juhised leiate punktist 4.6.
Väljastuskonveieri lindi vahetamiseks toimige järgmiselt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tõmmake konveierit paigal hoidev tihvt välja ning langetage konveier alla.
Lülitage masin välja ja eraldage toiteallikast.
Liigutage lindi ühenduskoht konveieri algusesse.
Pange konveier kokku, kuid ärge pange lindituge transpordiasendisse. Nii jääb lint vabalt rippuma.
Avage ühenduskoht, selleks keerake poldid lahti.
Eemaldage vana lint.
Esmalt lükake uus lint konveieri lõpust kokkupandud konveieri alla (alumisest avast), nii et plaadid
osutavad allapoole. Lükake linti, kuni saate selle konveieri teisest otsast välja tõmmata. Tõmmake lint
umbes 60 cm pikkuses välja.
8. Lükake lindi teine ots kokkupandud konveieri otsast ülemisse osasse (ülemisest avast). Lükake linti edasi,
kuni saate lindiotsad ühenduskohas ühendada.
9. Tõmmake liigne lindiosa konveieri algusse.
10. Keerake konveier tööasendisse ning pinguldage ja reguleerige linti.
Lint on õige pinguldusega, kui selle keskosa tõuseb umbes 15 cm kõrgemale siis, kui konveier on tööasendis
ning lindi pingutusvedrud ei ole töö ajal täiesti kokku surutud. Liiga pingul lint võib saada kergemini
kahjustada ning avaldab liigset survet konveieri laagritele.
Väljastuskonveieri plaatide vahetamine
Väljastuskonveieri plaatide vahetamiseks tuleb lahti keerata plaate kinni hoidvad poldid (3 x M8) ning vahetada
plaadid uute vastu. Soovitatav on liigutada lint asendisse, mis paigutab vahetatava plaadi konveieri kohale. Selle
toimingu ajaks lülitage masin välja ja ühendage toiteallikast lahti.

4.9

MÄÄRIMINE
Kõik halumasina määrdepunktid, mis vajavad vaseliini, on tähistatud. Määrdepunkte on üheksa, need
on näidatud joonistel 35–40. Kõigile määrdeniplitele ligi pääsemiseks eemaldage tõstekõrva polditihvt ja
polt (joonis 35). Lõdvendage joonisel 36 ringiga tähistatud polte piisavalt, et saaks plaadi välja libistada,
ning eemaldage katteplaat.

Määrimine iga 50 töötunni järel:
1. Pakupiiriku määrdenippel joonisel 40.
2. Katete niplid (2 tk) joonistel 41 ja 42.
3. Mehhanismid (niplid joonistel 45–47).
Määrimine iga 200 töötunni järel:
1. Söötekonveieri rulljuhiku laagri määrdenippel joonisel 39.
2. Sae juhttelje liigendniplid (2 tk) joonistel 37 ja 38.
3. Söötekonveieri rulljuhiku laagrite määrdeniplid (2 tk) joonisel 43.
Pange tähele! Ärge lisage liialt määret, muidu võite kahjustada tolmukaitsmeid!
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Joonis 35.

Joonis 36.

Joonis 37.

Joonis 38.

Joonis 39.

Joonis 40.

Joonis 41.

Joonis 42.
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Joonis 43.

Joonis 46.

Joonis 45.

Joonis 47.
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Saeketi määrimine
Saeketti määritakse automaatselt iga kord,
kui ketiplaat liigub alla. Teisisõnu: õli liigub
õlipumba F tekitatud surve abil paagist B
(joonis 45).
Saeketi õli kogust saab muuta pumba
reguleerkruviga F (joonis 46). Kruvi
pinguldades jõuab saeketini vähem õli, ja
vastupidi.
Õli tuleks lisada siis, kui paagis on alles u 5
cm õli.

Joonis 45.

Pange tähele! Kui õli on otsa saanud ning
süsteemi on sattunud õhku, tuleb saeketi
pump õhust tühjendada järgmiselt:
•

•
•

•

Lisage õli või vahetage tühi kanister
täis kanistri vastu ning ühendage
kanistriga imuvoolik, nagu näidatud
joonisel 45.
Eemaldage kuuskantsisekruvi F (joonis
46).

Pumbake kruvi all olevat kolbi
näiteks kuuskantvõtme abil seni,
kuni näete, et õli tõuseb saeajami
suunas, nagu näidatud joonisel 46.
Keerake kruvi F oma kohale tagasi
ning reguleerige õlikogust.
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4.10 RÕHUREGULEERVENTIILID
Masina kapslid on tehases õigesti seadistatud. Kui tehaseseadistusi muudetakse, siis halumasina garantii ei kehti.
Kui teil on vaja mingil põhjusel seadistusi muuta, võtke esmalt ühendust tootja või müüjaga ning järgige hoolikalt
neilt saadud juhiseid. Seadistuse valesti muutmine võib kahjustada masinat või muuta selle kasutajale ohtlikuks.
Kaitseventiili seadistusi saab muuta järgmiselt: lõdvendage lukustusmutrit (või eemaldage kaitsekork) ning
keerake kuuskantsisekruvi kas päripäeva või vastupäeva (päripäeva keerates rõhk suureneb ning vastupäeva
keerates rõhk väheneb). Lõpuks keerake kinni lukustusmutter. Kaitseventiilide asukoht on näha järgmistel
joonistel.
1. Järkamis- ja lõhestusventiili rõhu reguleerkruvi joonisel 48.
2. Kaitseventiili rõhureguleerkruvi joonisel 49.
3. Kiiruseventiili rõhureguleerkruvi joonisel 50.

Joonis 48.

Joonis 49.

Joonis 50.
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4.11 PESEMINE JA PUHASTAMINE
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Lahtise mustuse ja saepuru saab masinast eemaldada nt suruõhu abil. Masinat võib ka pesta survepesuriga
tingimusel, et veejuga ei suunata otse laagrite ega elektriseadmete poole.
Enne töö alustamist veenduge alati, et masin ja tööala on piisavalt puhtad. Pärast kasutamist tuleb masin alati
puhastada. Puhastage masinat nii sageli kui vaja, kuid alati enne seda, kui panete masina pikemaks ajaks
hoiukohta. Pärast pesemist tuleb halumasinat määrida, järgides punktis 4.11 olevaid juhiseid.

4.12 LADUSTAMINE
Halumasin tuleb ladustamise ajaks panna tasasele ja kindlale pinnale. Ehkki masin on mõeldud õues
kasutamiseks, tuleb see ladustamise ajaks kinni katta ja hoida seda kaetud kohas. Enne pikaajalist ladustamist
tuleb masin esmalt puhastada, seejärel tuleb seda pesta punktis 4.12 olevate juhiste järgi ning määrida punktis
4.10 olevate juhiste järgi.

4.13 HOOLDUSTABEL
Kord
päevas

Osa

Toiming

Käigukordisti õli
(ainult
jõuvõtuvõlliga
mudel)
Hüdraulika õli
tavatingimused

Kontrollige lekkeid X
pärast esimest ja
iga järgmist
õlivahetust

X

Kontrollige pärast X
esimest ja iga
järgmist õlivahetust

X

(või 2 aastat, olenevalt sellest,
kumb saabub varem)

Iga 50 h
järel

X

X

Õlifilter
Igal õlivahetusel
(või 2 aastat,
olenevalt sellest,
kumb saabub
varem)
Lõiketera
Teritage vajaduse
järgi
Lõhestustera
Masin

Elektrimootor
Elektriseadmed

Vints ja tross
Määrimine
(punkt 4.9)
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Aine/tarvik

SAE 80/90 umbes
0,1 L
Vt punkt 4.8.
Kogus umbes
40 L
Näiteks Teboil S 32
HEK02-20.077-ASSPO25-VM-B17-B
Varuosa nr: 97290
0,325" 66/1.5
Varuosa
numbrid:
Kett: 95148
Plaat: 95145

Teritage vajaduse
järgi
Puhastage
X
Peske
Puhastamine
Puhastage /
kontrollige
visuaalselt
Kontrollige
Määrimine/
kontrollimine

Iga 500 h
järel

X
X

X
X

Määre, näiteks
universaalmääre
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5 Tõrked ja nende kõrvaldamiseks vajalikud toimingud
Tõrgete ja nende kõrvaldamise tabel
Tõrge
Põhjus
Lõhestusjõud ei ole paku
Liiga suur pakk
lõhestamiseks piisav.
Lõhestus- ja järkamisventiili
kaitseventiil on liiga pingul.

Lõhestussilindri kolvi tihend
lekib.

Vajalik toiming
Kontrollige paku läbimõõtu
(max 33 cm), vt punkt 5.2
Puhastage ja avage pisut
kaitseventiili, keerates
kuuskantsisekruvi (joonis
48). Esmalt küsige masina
müüjalt lisajuhiseid!
Vahetage silindritihendid
välja.

Söötekonveieri lint ei
liigu.

Lint on liiga lõtv.

Pinguldage linti, järgides
punkti 4.9 „Söötekonveieri
lindi vahetamine ja
pinguldamine“ juhiseid.

Väljastuskonveier ei liigu.

Lint on liiga lõtv.

Pinguldage linti, järgides
punkti 4.5 „Söötekonveieri
lindi vahetamine ja
pinguldamine“ juhiseid.

Järkamisfunktsioon ei lõika
pakku lõpuni läbi.

Ketiplaadi liikumistee on
valesti reguleeritud.

Seadke ketiplaadi
liikumistee madalamale.

Saeketas ei lõika
korralikult puidu sisse.

Saekett on nüri või kisub
viltu (ebaühtlase teritatuse
tõttu).

Teritage saeketti või
vahetage see uue vastu.

Ketiplaat on kõver.

Viilige ketiplaat
uuesti sirgeks.
Vt punkt 2.4.

Masin käivitub, kuid ükski
funktsioon ei tööta.
Masinast kostab
ebaharilikku heli.
Elektrimootor ei käivitu.

HAKKI PILKE RAVEN 33

Elektrimootor pöörleb vales
suunas.

Masinast kostab valju
müra, kuid masin ei
käivitu. Toitejuhe on
kahjustatud.
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Vahetage kaabel välja.
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5.1

SAEKETI KINNIKIILUMINE

Kui saekett jääb paku sisse kinni, katkestage järkamine ning proovige pakku järgata mõnest teisest kohast. Kui
lõikekoht jääb viltune, sest saekett hoiab ühele poole viltu, siis kontrollige saeketi teravust. Saekett, mis pole
ühtlaselt teritatud, kisub alati nürima osa poole, mis teeb jämeda paku läbisaagimise võimatuks. Teisalt on ka
ühtlaselt nüri saeketiga saagimine ebatõhus, mistõttu saekett tuleb kas teritada või välja vahetada (vt punkt 4.6).

5.2

PUIDU KINNIKIILUMINE LÕHESTUSTERA KÜLGE

Kui puidutükk kiilub lõhestustera külge kinni olukorras, kus lõhestusjõud pole mitmele katsele vaatamata piisav,
et pakku terast edasi lükata, siis toimige järgmiselt:
Viige lõhestussilinder hoova C (joonis 15) abil tagasi algasendisse.
Veenduge, et lõhestatav pakk ei ületa maksimaalseid lubatud mõõtmeid.
Tõstke lõhestustera kõige kõrgemasse võimalikku asendisse, kasutades hooba D (joonis 15) ning käivitage
lõhestamine.
Vajaduse korral järgake piisava jämedusega pakk (umbes 10 cm), pange see lõhestusrenni kinnikiilunud tüki taha
ning käivitage lõhestustsükkel. Nii lükkab uus pakk kinnikiilunud paku lõhestusterast edasi. Langetage
lõhestustera umbes 5 cm võrra ning korrake punkti 3. Korrake punkti 4, kuni kinnikiilunud paku kõik tükid on
lõhestusterast mööda liikunud.
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6 Garantiitingimused ja vastavusdeklaratsioon
Anname oma masinatele garantii järgmistel tingimustel:
1. Garantii kehtib materjali- või tootmisvigadest põhjustatud defektidele, kuid mitte juhul, kui defekt ilmneb
osadel, mis kuuluvad kuluvate osade hulka.
2. Garantii kehtib masina algsele ostjale üks (1) aasta alates ostukuupäevast, kuid mitte kauem kui 1000
kasutustundi.
3. Garantii kaotab kehtivuse, kui
a. masina kasutamisel ei järgita kasutusjuhendit
b. masinat kasutatakse muuks kui tootja määratletud otstarbeks
c. masina tööpõhimõtet on muudetud
d. masinas kasutatakse muid kui originaalvaruosi
e. eiratakse hooldusjuhiseid.
4. Garantiinõue tuleb esitada masina müüjale kirjalikult viivitamatult pärast defekti leidmist.
Garantiiremonti soovides peab klient usaldusväärselt tõendama garantii kehtivust.
5. Garantii alla ei kuulu tavapärased reguleeringud, kasutaja juhendamine, korrashoid, hooldus ega
puhastamine.
6. Garantiiparanduseks on nõutav, et masinat ega selle osa pole püütud parandada enne, kui müüjale,
tootjale või maaletoojale on defektist kirjalikult teatatud.
7. Garantiiparandusi tohib teha ainult tootja või maaletooja volitatud hooldustehnik. Garantiiparanduse ajal
tehtav pesemine, puhastamine või õlivahetus ei kuulu garantii alla.
8. Parandustöö eest tuleb tasuda tootja kehtestatud standardse tasu alusel.
9. Masina tootja ei ole kohustatud kompenseerima parandustöödega kaasneda võivaid reisikulusid.
10. Varuosa saadetakse tasuta tavapärase graafiku alusel ning kasutades seda tüüpi osade jaoks mõeldud
tavalisi transpordiviise.
11. Erisaadetiste nagu näiteks kiirposti kulud tasub saatja.
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Masina EÜ vastavustunnistus
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II A)

Tootja: TP Silva Oy
Aadress: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Soome

Tehnilist dokumenti koostama volitatud isiku nimi ja aadress:
Nimi: Timo Jussila

Aadress: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Soome

Eelmainitud isik kinnitab, et
Hakki Pilke Raven 33

Seerianumber: …………………………

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

Koht ja kuupäev: Haapajärvi, 9. veebruar 2021

Allkiri:
Anssi Westerlund
Business Director
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