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Käyttöohje ja varaosaluettelo 
Instruksjonsbok og reservedelsliste 

Operator’s manual and spare parts list 
 

Oikeudet rakenteen muutoksiin pidetään 
ALKUPERÄISET OHJEET 



EY- vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta 
 (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A) 

Valmistaja: Tume-Agri Oy 
Osoite: Sudenkorventie 1, 14200 TURENKI 

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston: 

Nimi: Heimo Valli Osoite: Sudenkorventie 1, FI-14200 TURENKI 

Vakuuttaa, että 

Kylvökone GM 2500 ja 3000 Sarjanumero _________________ 

• ovat konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säädösten mukaisia

ja lisäksi vakuuttaa, että 

• seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu

SFS-EN  ISO 12100-1:2003 

EG-försakran om maskinens överensstämmelse 
(Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga II A) 

Tillverkare:  Tume-Agri Oy 
Adress:  PL 77 , FI-14201 TURENKI 
Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen: 

Namn: Heimo Valli Adress: Sudenkorventie 1, FI-14201 Turenki 

Försäkrar härmed att 

Kombisåmaskinerna GM 2500 och 3000   Serienummer _______________ 

� överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet (2006/42/EG) 

Vi försäkrar dessutom att 

� följande europeiska harmoniserade standarder har använts 

SFS-EN ISO 12100-1:2003 

Paikka ja aika / Ort och datum: Turenki 01.12.2016 

Allekirjoitus: 

 Patrik Jungarå 
 Toimitusjohtaja 



Heinänsiemen kylvökone Tume Greenmaster 2500 ja 3000 
 
Tume Greenmaster 2500 ja 3000 heinänsiemenen kylvölaite on tarkoitettu heinäkasvien siementen 
kylvöön ja hivenlannoitteiden levitykseen. Käyttö muihin tarkoituksiin on kielletty. 
 
Kone kytketään traktorin kolmipistenostolaitteeseen.  Säädä työntövarsi niin, että kylvökoneen 
kannet ovat sivusta katsoen vaakasuorassa koneen ollessa työasennossa. 
 
Laitteessa on kierteistelasyöttimet, joiden syöttömäärä säädetään kiertämällä koneen vasemmassa 
päädyssä olevaa käsipyörää. Käsipyörä on varustettu muovisella lukkovivulla, johon on painettu 
syöttömäärän pääasteikko 0-10.  Lukkovipu vapautetaan painamalla sitä pituussuuntaan vivun 
päälle painetun nuolen mukaisesti, jonka jälkeen vipu voidaan  kääntää sivulle.  Älä käännä vipua 
väkisin! 
 
Käsipyörässä on puolestaan ympyräasteikko 0-10 ja jokaisen numeron kohdalla lovi, johon 
lukkovipu voidaan kääntää.  Yksi asteikkoporras pääasteikolla vastaa yhtä kokonaista kierrosta 
käsipyörällä.  Näin ollen syöttölaitteessa on valittavana yhteensä 10 x 10 = 100 säätövaihtoehtoa. 
 
Suorita  säätö aina siten, että lähestyt haluttua säätöasentoa suuremmasta arvosta käsin.  
Tarvittaessa kierrä säätöpyörää noin 1 kierros yli halutun arvon ja palaa sitten takaisin haluttuun 
arvoon.  Näin syöttölaitteen päittäisvälykset saadaan eliminoitua.  Syöttölaitteet on varustettu 
säädettävillä pohjaläpillä, joiden säätövipu on koneen takana keskellä.  Piensiementen kylvössä 
käytetään säätöasentoa 1 ja rakeisten lannoitteiden levityksessä asentoa 2. 
 
Kylvömäärä on syytä tarkistaa kiertokokeella.  Kiertokoe tehdään kiertämällä syöttöakselia koneen 
mukana toimitettavalla kammella.  Yhtä aaria vastaava kierrosmäärä on 12 kierrosta (ks. 
kylvötaulukko). 
 
Säädä käsipyörään kylvötaulukosta saamasi arvo, esimerkiksi kylvetäessä 34 kg timoteita 
hehtaarille säätöarvo on 1,0.  Aseta koneen alle pressu, jonka päälle kertyvät siemenet on helppo 
kerätä punnittavaksi.  Kierrä aluksi kammesta pari kierrosta, jotta kylvökammiot täyttyvät kunnolla 
ja kaada pressulle kertyneet siemenet takaisin koneen säiliöön.  Kierrä seuraavaksi kammesta 12 
kierrosta ja kerää pressulle kertyneet siemenet punnittavaksi.  Hehtaaria vastaavan tuloksen saat 
kertomalla punnitustuloksen sadalla. 
 
Voitele koneen rullaketju 20 käyttötunnin välein.  Säilytä kone kuivassa paikassa tyhjennettynä ja 
voideltuna. 

Tekniset tiedot 
2500 3000 

Työleveys  250 cm  300 cm 
Kokonaisleveys 290 cm  340 cm 
Korkeus  105 cm  105 cm 
Paino  135 kg  155 kg 
Säiliötilavuus 90 l  103 l 
Tilavuus lisäsäiliöllä 165 l  195 l 
Rengas  4.00-8  4.00-8 
Rengaspaine  0,5 bar  0,5 bar 
Syöttölaitteita 20 kpl  24 kpl 

 Melutaso  alle 70dB (A) alle 70 dB (A)



Grasfrösåmaskinen  Tume Greenmaster 2500 og 3000 
 
Tume Greenmaster 2500 og 3000 grassåmaskinens såfrödel skal brukes till sådd av grassvekster og 
spredning av granulat.  Annen bruk er ikke tillatt. 
 
Maskinen tilkobles til traktorens trepunktkobling. Reguler trykkstangen slik at såmaskinens lokk er 
i vannrett stilling når maskinen er i arbeidslege. 
 
Maskinen har skujutvalsmatning, utmatningsmengden reguleres med et hjul på maskinens venstre 
side.  Hjulet har en stoppmekanisme i plast, med en skala fra 0-10.  Stoppe mekanismen reguleres 
når man trykker ner den i pilens retning, etter dette kan hjulet instilles i önsket posisjon etter 
numreringen. Ikke bruk vold. 
 
På hjulet sitter en sirkelskala fra 0-10 og ved varje nummer er et spor for instilling av stoppe 
mekanismen.  Ett steg på hovedskalan tilsvarer en hel omdreining på hjulet.  Dette gir 
10x10=100 instillingsmuligheter. 
 
Utför instillingen for hånd fra ett större til et mindre verdi.  Eksempelvis still in utmatningshjulet en 
omdreining over önsket verdi og gå deretter tilbake til önsket verdi.  Dette utföres for å climinere 
slark i utmatningsmekanismen. 
Utmatningsmekanismen er forsedd med regulerbare bunnklaffer, som har en reguleringsspak mitt 
bak maskinen. Instillingen reguleres til 1 ved sådd av små frö og ved grovkornet gjodsel reguleres 
til 2. 
 
Såmengden kontrolleres med dreieprove.  Dreieproven utfores med sveiv på utmagnings akselen. 12 
r/a se såtabell. 
 
Instill hjulet fra såtabellens verdi, for eksempel 34 kg timotei per ha er instillingsverdi 1,0.  Plasser 
en duk under maskinen for å samle opp froet i for veing.  Dreisveiven et par omdreininger, da fylles 
såhuset, tom siden duken.  Drei deretter 12 omdreininger  og vei det såkornet som er matet ut.. For 
hektar gang vektresultatet med 100.  (dekar=ggr 10) 
 
Maskinens kjede skal smores hver 20:e driftstime. Opbevar maskinen på et torrt sted, rengjord og 
insmord. 
 

Tekniske data   
2500 3000 

Arbeidsbredde 250 cm  300 cm 
Totalbredde  290 cm  340 cm 
Beholdervolym 90 L  103 L 
Med påbygg  165 L  195 L 
Vekt  135 kg  155 kg 
Höyde  105 cm  105 cm 
Dekk  4.00-8AS  4.00-8 AS 
Trykk  0,5 bar  0,5 bar 
Utmatarhus  20 st  24 st 
Støynivå  nedenfor 70dB (A) nedenfor 70dB (A) 
 
 



Grass-seed sowing machine Tume Greenmaster 2500 and 3000 
 
The Tume Greenmaster 2500 and 3000 grass-seed sowing machines intended for sowing grass-plant 
seeds and for distributing trace fertilisers.  Use for any other purposes is prohibited. 
 
The machine is connected to a tractor’s three-point lifting mechanism.  Adjust the pulling shaft so 
that the hatches of the sowing machine are in a horizontal position when seen from the side when 
the machine is in a working position. 
 
The machine has spiral roll feeders whose feed amount can be adjusted by rotating the handwheel 
on the left side of the machine.  The handwheel is equipped with a plastic lock lever with a printed 
main scale, 0-10, for the amount to be fed.  The lock lever is freed by pressing it in the longitudinal 
direction, following the arrow printed on the lever, after which the lever can be turned to the side. 
Do not try to force the lever to turn! 
 
The handwheel has a circular scale of 0-10 with an indent for each number to which the lock lever 
can be turned.  One step on the main scale corresponds to one full turnoff the handwheel.  There are 
thus a total of 10 x 10 = 100 adjustment options for the feeder. Always adjust the amount by 
approaching the desired position from a larger value downwards.  When necessary, rotate the 
adjusting wheel approximately one turn over the desired value and then return to the desired value.  
This eliminates any end play in the feeder.  The feeders are equipped with adjustable bottom flaps 
whose adjusting lever is behind the machine in the middle. In sowing small seeds, use adjustment 
position 1. When distributing granular fertilisers, use position 2. 
 
The amount to be sown should be checked with a rotation test. The rotation test is performed by 
rotating the feed shaft with the separate arm delivered with the machine.  The number of turns 
corresponding to one square metre is twelve (see sowing table). 
Adjust the value in the sowing table on the handwheel, for example when sowing 34 kg of timothy 
grass per hectare, the adjusted value is 1,0.  Put a tarpaulin under the machine so that the seeds 
gathering on it are easy to collect for weighing.  Beging by rotating the arm a couple of turns so that 
the sowing chambers are properly filled, and pour any seeds gathered on the tarpaulin back to the 
machine container.  Then rotate the arm twelve turns and collect the seeds gathered on the tarpaulin 
for weighing.  The result for a hectare is obtained by multiplying the resulting weight by one 
hundred. 
Oil the machine’s roller chain after every twenty hours of use.  Store the machine emptied and well 
oiled in a dry place. 
 

Technical data 
   2500  3000 
Working width  250 cm  300 cm 
Overall width  290 cm  340 cm 
Container volume  90 l  105   
With an additional container 165 l  195 l 
Weight   135 kg  155 kg 
Height   105 cm  105 cm 
Tyre size   4.00-8 AS  4.00-8 AS 
Pressure   0,5 bar  0,5 bar 
Number of feeding chambers 20 pcs  24 pcs 
Noise level   under 70dB (A) under 70dB (A) 



Kylvötaulukko /Såtabell/ Sowing table 
 
Huom! Kylvötaulukko on ainoastaan ohjeellinen.  Tarkista syöttömäärä kiertokokeella. 
 
Kierrosmäärä syöttöakselilta 12 r/aari 
 
 
OBS!  Tabellen är endast riktgivande.  Kontoller med dreiprove!  Rotationes på mataraksel 12 
omd./ar. 
 
 
Note!  The sowing table is only a guide.  Check the actual amount to be fed with a rotation test. 
Number of turns from the feed shaft: 12 r/acre 
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