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TÄRKEÄÄ!
Lue koko ohje ja tee seuraavat järjestyksessä:
• TKS:n takuu EI kata vahinkoja ja vaurioita, jotka johtuvat näiden ohjeiden 

laiminlyönnistä. 
Jos vaijereissa havaitaan kuljetusvaurioita ennen asennusta, ota yhteyttä 
TKS:iin.

• ÄLÄ asenna vaijereita, joissa ei ole päätysuojia (a) tai kääreitä (b)
Valmistelu: 
• Aseta hara täyttöpäähän.
• Vaurioitunut vaijeri on poistettava.
• Säilytä vaijerikiinnikkeet ja asenna ne uusiin vaijereihin.

Valvonta:
• Vaijerikiekot; käytöt/palautukset, on tarkistettava vaurioiden varalta ennen 

asennusta.
• Käytä oheista rakotulkkia kiekkojen kulumisen mittaamiseksi.  
• Enintään 4 mm:n rako rakotulkin kärjestä kiekon pohjaan.
• Kiekot on vaihdettava, jos ne ovat vakavasti vaurioituneet.

Käsittely:
• Ole varovainen käsitellessäsi vaijereita.
• Vaijereita ei saa vetää ulos kelan päästä. 

Kiristetyt sotkut vahingoittavat vaijeria pysyvästi. 
• Kela asetetaan säilytystelineeseen, jolla se voi pyöriä.
• Vaijeri on purettava kelalta vaakasuoraan.
• ERITTÄIN TÄRKEÄÄ! Pura vaijeri pohjakelalta pohjalevylle. 

(Vaihtoehtoisesti yläkelalta ylälevylle). 
• Pidä vaijeri kireällä, kun purat sitä kelalta.
• Vältä soran ja hiekan pääsy vaijeriin. Tämä vaikutta vaijerin käyttöikään.
• HUOM! Uusien ja vahingoittuneiden vaijerien liittäminen vetämistä varten 

ei ole sallittua.

Asennus:
• Aseta kela täyttöpäähän ja pura vaijeri kelan pohjasta.
• Aseta vaijerin pää (a) ohjainlohkoihin.
• Kierrä vaijeri kiekon ympärille.
• Vedä vaijeria käyttökiekkoa kohti.
• Vedä vaijeri kokonaan pois kelalta.

• Kierrä vaijerinpää (b) käyttökiekon ympärille.

• Muodosta päähän silmukka (b) 120 mm:n vapaa pää vaijerinpidikkeen 
ulkopuolelle.

• Kiristä vaijeri ja aseta päätysilmukka (a) n. 0,6 m:n päähän silmukasta.
• Kiristä vaijeripidike.
• Kiristä vaijeri kiristystyökalulla ja ruuvaa pidike tiukasti kiristystankoon.
• Katso tarkemmat ohjeet FeedBeltin asennusohjeista.
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Vaijerinpään irrottaminen:
• Kun vaijeri on kiristetty, pitkä pää on poistettava.
• Ennen katkaisua vaijeri TÄYTYY kääriä.
• Ilman käärimistä säikeet vetäytyvät

vaijerin sisään ja se vaurioituu hyvin lyhyessä ajassa.
• Laita 3 käärettä katkaisupaikan viereen.

Käytä mukana toimitettua rautalankaa (1,0 mm paksu lanka).

• Tee kääre kiertämällä lankaa vaijerinpään ympärille.
• Kierrä päät yhteen ja kiristä – varmista, että kierre ei katkea.

• Kääri teippiä kääreiden ulkopuolelle
• Katkaise vaijeri teipin keskeltä.
• Sido vaijerin pää vaijerikääreellä

Käytön aloitus:
• Kiristä vaijeri kunnes jousen pituus on 60mm
• Asenna raappa kiristysvarteen
• Raappa asennetaan samaan kohtaan vaijeriin josta se purettiin
• Aja raappa edestakaisin 5 kertaa käsikäytöllä
• Feedbelt löytää automaattisesti päätypisteet ja vaijeri asettuu.
• Tarkista kireys.

Käyttö ja kunnossapito:
• Vaijeri on tarkastettava joka viikko.
• Likainen vaijeri on puhdistettava.
• Ruoste on poistettava välittömästi.
• Suihkuta vaijeriin öljyä spraypullosta.TKS No. 923054 
• Vaijeri on voideltava vähintään kerran vuodessa vaijeriöljyllä.
• Jos tiivistymistä tapahtuu, tarkkaile huolella ruostumista.
• Ole erityisen varovainen, kun ruokit märällä säilörehulla.
• Lisätietoja FeedBeltistä, katso www.tks-as.no  

http://tks-as.no/dokumentasjon/category1043.html


