
 

 

 

 

 

 

 

 

KOURAN G16 HUOLTO-OHJEET 

  



VAROITUSMERKIT KÄYTTÖOHJEESSA 
 

Viittaa tilanteeseen, jossa on välitön vaara, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai 

kuoleman. 

 

Viittaa tilanteeseen, jossa on vaara, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen. 

 

 

Viittaa tilanteeseen, jossa on vaaran tai  käyttövirheen mahdollisuus joka saattaa 

vahingoittaa omaisuutta  

  

Kun käyttöoppaassa on edellä kuvattuja merkkejä, lue sitä seuraava teksti erittäin huolellisesti! 

 

JOHDANTO 
 

Tämä opas sisältää tietoja ja huolto-ohjeet, joita omistaja tarvitsee voidakseen käyttää laitetta parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

 

Vaikka laitteen käyttäjällä saattaa olla alalla runsaasti kokemusta, on käyttäjä velvollinen tutustumaan 

huolellisesti tähän ohjekirjaan, koska siitä löytyy tietoa, joka mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan 

työskentelyn. Laitteen säännöllinen huolto on paras tae tehokkaaseen ja kestävään toimintaan. 

 

Jokaisen koneen käyttäjän on perusteellisesti tutkittava kaikki turvallisuusohjeet ja 

noudatettava niitä. 

 

KOURAN  RAKENNE 
 

1. Runko  

2. Ulkoinen leuka 

3. Sisäinen leuka 

4. Hydraulisylinteri  

5. Välitanko  

 

Leuat (2) ja (3) on yhdistetty runkoon (1) 

tappien avulla, jotka liikkuvat laakereilla  ja 

mahdollistavat kourien vapaan liikkumisen 

molempiin suuntiin.    

Kouria (2) ja (3) käyttää kaksitoiminen 

hydraulisylinteri (4) ja välitanko (5).



1. TURVALLISUUSVAATIMUKSET HUOLLON AIKANA 
Käyttäjä ei saa tehdä ilman valmistajan lupaa muutoksia laitteen rakenteeseen, varustukseen ja / tai 

säätöihin.  Sähkö- ja hydraulijärjestelmän toimintahäiriön korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä 

paikalliseen huoltoon. 

 

Yritys ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet: 

 Luvattomista muutoksista. 

 Muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä. 

 Luonnollisesta kulumisesta 

 Epäsäännöllisestä ja väärästä huollosta 

 

Laitteen huollettaessa: 

 Käytössä olevan traktorin moottori ei saa käydä. 

 On varmistettava, että huollon aikana ei laitteen käynnistyminen ole mahdollista. 

 On noudatettava käyttöohjeen huoltovälejä.  

 Voitelu on suoritettava tämän ohjeen voiteluoppaan mukaan. 

 Huollettava kone on tuettava niin, että laite ei pääse liikkumaan ja sen luvaton käyttö ei ole 

mahdollista. 

 

Huoltotoimenpiteiden jälkeen on kokeiltava varoen kouran liikkeitä kaikkiin 

suuntiin, jotta voidaan olla varmoja kouran liikkeiden vaarattomuudesta. 

 

2. HUOLTO 
2.1 Yleistä  
 

Huolellinen ja oikea huolto takaa kouran moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän. 

 Jos laitteeseen tulee vika, on ennen korjaustöiden aloittamista määritteltävä vian paikka. 

 Huollossa ja korjaustöissä on käytettävä tarkoitukseen sopivia työkaluja. 

 Jos mahdollista, käytä alkuperäisiä varaosia. Vaihdettavien tarvikkeiden ominaisuuksien 

täytyy vastata alkuperäisiä. 

 Älä avaa varaosien pakkauksia liian aikaisin, etteivät ne likaantuisi.   

 Poistetut osat ja korjauspaikka on pidettävä siistinä.  

 Vahingot ja viat on korjattava välittömästi. Näin voidaan ennaltaestää lisävaurioiden 

syntyminen.  

Ennen huoltotöitä, puhdistamista tai korjausta laske koura alas ja varmista, että se nojautuu tukevasti 

alustaaa tai maata vasten, eikä ole kaatumisen vaaraa. 

2.2 Huollon aikavälit 

 

Kouraa on huollettava säännöllisesti, sillä varmistat sen turvallisen ja sujuvan toiminnan 

 Säännöllinen huolto tehdään  seuraavassa taulukossa esitetyin aikavälein.   

 

Huollettava kohde Toiminta Huoltoväli, tuntia 

Koura 

Holkkien voitelu  10h 

Kouran  kiinnikkeiden 

visuaalinen tarkastus  
10h 



 

2.3 Voitelu 

 

 Koura voidellaan voitelukaavan mukaan.  

 Lyhennä voitelun aikavälejä, jos työskennellään suurilla kuormituksilla tai vaikeissa 

olosuhteissa altistuen jatkuvaan kosketukseen pölyn tai mudan kanssa.  

 Käytä aina vain valmistajan suosittelemia öljy- ja voiteluaine tyyppejä.  

 

 

 Ennen voitelua, puhdista nippa puhtaalla kankaalla lian pääsyn estämiseksi 

voitelukohteeseen.  

 

Rasvaa on lisättävä niin paljon, että sitä pursuaa hieman ulos kouran holkkien välistä. 

Valmistaja suosittelee käyttämään  “Valvoline Multi Purpose Grease NLGI 2“ voiteluainetta.  

 

Jos käytetään muuta kuin valmistajan suosittelemaa voiteluainetta, on varmistettava, 

kuuluuko tuote EP2 luokkaan ja vastaako se NLGI 2 ominaisuuksia.  

 

2.4 Kouran voitelukaava 

 

 

 



 

2.5 Hydrauliletkujen vaihto 

 

Hydrauliletkut, putket ja liitokset on tarkistettava halkeamien ja vuotojen löytämiseksi..   

 

Älä koskaan käytä kättäsi  paineen alaisen öljyvuodon 

etsimiseen. Käytä siihen pahvipalaa tai puupalikkaa.   

 

 

Vahinkojen ennakoimiseksi on vaurioituneet letkut vaihdettava ennen kuin ne rikkoutuvat. Letkuja  

vaihtaessa ota huomioon seuraavat seikat: 

. 

Ennen hydrauliletkujen vaihtamista on koura tuettava hyvin.   

 

 

Paineistettuja letkuja ei saa vaihtaa. 

 

 Varmista, että vaihdettavan letkun paineluokka on sopiva.  

 Puhdista letkun sisäpinta liasta. Puhdistamattomia letkuja ei saa käyttää.   

 Varmista, että letkussa ei ole vaurioita,  vauriot vähentävät letkun käyttööikää.  

 Tarkista yhdistetyn letkun liitännän kireys. 

 

2.6 Rakenteen muutokset 

 

Kouran rungon hitsaus on kielletty 

 

Omavaltaisesti tehdyt muutokset lisäävät työskentelyn vaarallisuutta ja lyhentävät 

tukijalkojen käyttöikää. 

. 

  



3. KOURAN TEKNISET TIEDOT 
 

 

Tekniset tiedot   G16 

Paino kg 70 

Otteen pinta-ala m2 0.16 

A mm 49 

B mm 25 

C mm 648 

D mm 436 

E mm 88 

F mm 1223 

G mm 148 

H mm 178 

Rotaattori kNm 30 

 

 

 


