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Maantiivistäjä
FIN Käyttö- ja turvallisuusohjeet
VB-N60

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä!
Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
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Esittely

Kiitos laitteiston valinnasta.
Olemme huolehtineet tämän tuotteen suunnittelusta, valmistuksesta sekä sen testaamisesta. Laitteella on 
kuuden kuukauden takuu. Laitteeseen on saatavissa nopea ja tehokas huolto varaosien tai huollon tarvetta 
varten. Teholaitteistojen yleiset turvallisuusohjeet. Tavoitteenamme on valmistaa tehokkaita laitteita, jotka 
auttavat käyttäjiä työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti. Tärkein turvallisuustekijä tälle tai mille muulle 
tahansa työkalulle on käyttäjä itse. Hoito ja hyvä arviointikyky on paras suojaus tapaturmia vastaan. Kaikkia 
mahdollisia vaaratekijöitä ei ole lueteltu tässä ohjeessa, mutta olemme yrittäneet korostaa muutamia tärkeitä 
kohtia sekä laitteistoon ja työpaikalle sijoitettuja varoitustarroja. Käyttäjien tulee lukea jokaiseen laitteeseen 
sijoitetut ja pakkauksen mukana toimitetut turvallisuusohjeet.Tutustu koneen toimintaan, vaikka olisit 
aikaisemmin käyttänyt vastaavia koneita. Tarkasta kone huolellisesti ennen sen käyttöä. Hae koneeseen 
“tuntuma” ja opettele sen suorituskyky, rajoitukset, mahdolliset vaaratekijät ja kuinka se toimii ja pysähtyy.

Käyttöalueet

Maantiivistäjä tiivistää maaperää ja tasoittaa pinnan moottorikäyttöisen tärylevyn toimesta. Tämä kone soveltuu 
maaperän tiivistämiseen multa- ja sorapohjaisten pintojen tasoittamiseksi sekä asfalttipäällysteen viimeistelyyn. 
Käytetään seuraavalla tavalla:
Ojien tiivistäminen, maanrakennus, tienrakennus- ja kunnostus, maisemointi, tiilikivetys, kulkuväylien päällystys

Varoitukset koskien tarkoituksenvastaista käyttöä!
Tätä konetta on vaikea liikuttaa eteenpäin runsaassa vesipitoisessa maaperässä (erityisesti savikko). Kone ei 
sovellu tämäntyyppiseen työskentelyyn. Tällä koneella on vaikea tiivistää suuria kiviä sisältävää maaperää 
riittämättömän tamppausvoiman takia. Maantiivistäjää käytetään pääasiallisesti pehmeiden maaperien 
tiivistämiseen, ja sitä ei ole tarkoitettu raskaisiin maantiivistystoimenpiteisiin sen riittämättömän tehonsa takia. 
Jos maata on tiivistettävä syvälle alimpaan kerrokseen, suosittelemme käyttämään paalutusvasaraa, tärytintä ja 
täryrullaa, joiden tamppausteho on huomattavasti tehokkaampi. Käytä tätä maantiivistäjää maaperän, 
pohjakerrostuman, hiekan, rannan ja asfaltin tiivistämiseen. Emme suosittele tämän koneen käyttämistä muihin 
käyttösovelluksiin.
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Rakenne

Koneen yläosassa sijaitsee voimansiirtoyksikkö, kahva, hihnasuoja ja koneen alustaan kiinnitetty suojarungon 
silmukka. Iskunvaimentajalla varustettu tärylevy on kiinnitetty koneen alustaan. Koneen alaosassa sijaitsee 
tärylevy ja pyörivällä epäkeskoakselilla varustettu täry-yksikkö. Moottorin tehonottoakselissa oleva 
keskipakoiskytkin siirtää voiman pyörivälle epäkeskoakselille käyttöhihnan kautta (kiilahihna).
Voimansiirto
Ilmajäähdytteinen yksisylinterinen moottori toimii tehonlähteenä ja keskipakoiskytkin on sijoitettu moottorin 
tehonottoakseliin. Bensiinimoottori (2-tahti, 4-tahti) ja dieselmoottori voidaan asentaa valinnaisesti. 
Keskipakoiskytkin kytkeytyy moottorin käynnistyksen yhteydessä ja moottorin kierrosluku laskee 
tarkoituksenmukaiselle tiivistämiseen tarvittavalle kierrokselle. Moottorin pyörimistä ohjataan kytkinrumpuun ja 
hihnapyörään integroidun kiilahihnan avulla. Täryrulla pyörittää epäkeskoroottoria, jonka muodostama täryvoima 
siirtyy koneen painon myötä tamppausvoimaan, joka mahdollistaa maaperän tiivistämisen.

Toiminta ja hallintalaitteet

Moottori
Moottoria käytetään ON/OFF-kytkimellä tai polttoainesäiliön alapuolella olevalla moottorin painikkeella.
Moottorin kierrosnopeutta säädetään koneen kahvaan sijoitetulla kaasuvivulla.
Käyttöhihna
Hihnan kireys on säädettävissä. Löysää neljän, moottorin pohjalevyyn kiinnittävän pultin mutteria. Säädä 
säätöruuveja, jotka sijaitsevat moottorin kampikammiota vasten vaaditun hihnankireyden saavuttamiseksi. 
Varmista, että neljä mutteria ja säätöruuvien lukkomutterit ovat kireällä säätämisen jälkeen.
Lisävarusteet
Siirtovaunun apukahva. Lukitaan pohjalevyyn.

Turvallinen käyttötapa

Tämä turvallisuussymboli kuvaa tärkeitä varotoimenpiteitä ja turvallisuusohjeita. Nämä symbolit löytyvät tästä 
käyttöohjeesta sekä itse koneesta. Jos näet tämän symbolin, lue sen sisältämä viesti huolellisesti. 
Kysymyksessä on oma turvallisuutesi!
Eteenpäin:
On erittäin tärkeää lukea nämä käyttöohjeet huolellisesti niin, että ymmärrät maantiivistäjän käyttöominaisuudet 
ja sen suorituskyvyn täydellisesti. Koneen oikeat huoltotoimenpiteet varmistavat koneen pitkän käyttöiän ja sen 
tehokkaan suorituskyvyn vuosiksi eteenpäin.
Turvallisuus:
Tässä kappaleessa kuvataan maantiivistäjän käyttöön, huoltoon ja säätöihin liittyviä perusvarotoimenpiteitä. 
Tämä laite on tehokas ja tuloksellinen kone, jota tulee käyttää huolellisesti käyttöohjeita noudattamalla.
Väärinkäyttö tai huolimattomuus voi aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai molempia. 
Varotoimenpiteitä on noudatettava koko ajan.
Käyttäjää koskevat vaatimukset:
Jokaisen käyttäjän tulisi lukea nämä käyttöohjeet ennen koneen käyttöä. Aina kun mahdollista, kokeneen 
käyttäjän tulisi näyttää uudelle käyttäjälle kuinka konetta käytetään oikealla ja turvallisella tavalla. 
Kokemattomuus on vaarallista minkä tahansa koneen tai varusteen käytön aikana. Koneen kokeileminen ja 
virheellinen työskentely ei ole oikea tapa tutustua laitteistoon ja se osien toimintaan. Tämä on kallista, alentaa 
laitteiston käyttöikää ja voi aiheuttaa koneeseen vikoja. Kokemattomuus voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja jopa 
kuoleman. Konetta ei saa jättää ilman valvontaa työskentelyn aikana.
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Yleinen turvallisuus:
MUISTA!
Tarvittava suojaus. Käytä kypärää, särkymättömiä laseja, teräskärkisiä turvakenkiä ja muita henkilönsuojaimia 
työolosuhteiden mukaisesti. Älä käytä koruja tai löysää vaatetusta. Nämä voivat takertua koneen käyttölaitteisiin 
tai liikkuviin osiin ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Käyttöä koskeva turvallisuus:
MUISTA!
Tappavan myrkylliset höyryt ja pakokaasut. Käynnistä ja käytä konetta vain hyvällä ilmanvaihdolla olevalla 
alueella. Pakokaasujen hengittäminen voi aiheuttaa huonovointisuutta, tajunnanmenetystä tai jopa kuoleman.
Huoltoa koskeva turvallisuus:
MUISTA!
Herkästi syttyvät nesteet. Sammuta moottori, älä tupakoi tai salli sivullisten tupakoivien henkilöiden läsnäoloa 
polttoaineen lisäämisen aikana. Avotulesta tai kipinöistä voi aiheutua tulipalo tai räjähdys.
Liikkuvat osat. Sammuta moottori ennen mitään toimenpiteitä. Huolto tai kunnossapito Kosketus liikkuviin osiin 
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Huoltolämpötila. Anna koneen ja moottorin jäähtyä ennen minkään huolto- tai korjaustyön suorittamista.
Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
Moottori 
Katso moottorin valmistajan käyttöohjeet.
SAMMUTUS
SAMMUTUS HÄTÄTILANTEESSA
Siirrä kaasuvipu asentoon OFF ja aseta pysäytyskytkin asentoon OFF.
NORMAALI SAMMUTUS 
Siirrä kaasuvipu nopeasti asennosta ON asentoon OFF ja anna moottorin käydä alhaisella nopeudella 3 – 5 
minuutin ajan. Kun moottori on jäähtynyt, aseta pysäytyskytkin asentoon OFF. Sulje polttoainehana.

Vaaratilanteet ja riskitekijät

• ÄLÄ KOSKAAN anna ulkopuolisen henkilön käyttää konetta ilman asianomaista käyttöopastusta.
• VARMISTA, että kaikki käyttäjät ovat lukeneet nämä käyttöohjeet ja käyttävät konetta niiden mukaisella 

tavalla.
• Virheellisen ja huolimattoman koneen käytön seurauksena voi aiheutua VAKAVIA TAPATURMIA.
• Maantiivistäjät ovat raskaita koneita ja ne tulisi sijoittaa käyttöpaikalleen kahden henkilön toimesta, 
• käyttämällä koneen nostokahvoja ja turvallisia nostomenetelmiä.
• MEKAANISET VAARATILANTEET!
• ÄLÄ käytä konetta, elleivät kaikki suojalaitteet ole paikalleen asennettuna.
• PIDÄ kätesi ja jalkasi kaukana pyörivistä ja liikkuvista osista. Kosketus näihin osiin voi aiheuttaa tapaturmia.
• VARMISTA, että moottorikytkin on asennossa OFF ja sytytystulpan johdin on irrotettu ennen minkään suojan 

poistamista tai säätöjen suorittamista.
• VARMISTA, että kone ja käyttäjä ovat molemmat tasapainossa tasaisessa maastossa ja että kone ei kallistu, 

pääse liukumaan tai putoamaan käytön aikana tai sen ollessa paikallaan ilman valvontaa.
• ÄLÄ jätä konetta käyntiin ilman valvontaa.
• VARMISTA ennen maantiivistämisestä ojassa, että ojan reunat ovat vakaat, ja etteivät ne luhistu tai sorru 

täryvoimasta johtuen.
• VARMISTA, että tiivistettävällä alueella ei ole jännitteellisiä kaapeleita, kaasu-, vesi- tai muita putkia jotka 

voivat vaurioitua täryvoimasta johtuen.
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• NOUDATA ÄÄRIMMÄISTÄ VAROVAISUUTTA koneen käytön aikana. Tärinäaltistus tai toistuvat työt 
• maantiivistäjän kanssa voivat aiheuttaa käsiin ja käsivarsiin kohdistuvia terveysongelmia.
• ÄLÄ KOSKAAN seiso laitteen päällä sen ollessa käytössä.
• ÄLÄ ylitä säädettyä kuormittamatonta moottorin kierrosnopeutta yli 3,500 r/min. Mikä tahansa ylitys voi 
• johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.
• VARO, ettet kosketa äänenvaimenninta moottorin ollessa kuuma koska muussa tapauksessa voi 
• seurauksena olla vakavia palovammoja.
• VARMISTA, että moottorin ja koneen korjaukset suoritetaan pätevän huoltohenkilöstön toimesta.
• TULIPALO- JA RÄJÄHDYSVAARAT!
• BENSIINI on erittäin herkästi syttyvää ja räjähdysaltista tietyissä olosuhteissa.
• VARMISTA, että bensiiniä säilytetään hyväksytyssä säilytysastioissa.
• ÄLÄ lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai edelleen kuuma.
• ÄLÄ ylitäytä polttoainesäiliötä. Vältä polttoaineen roiskumista sen lisäämisen aikana. Yliroiskunut polttoaine 

tai polttoainehöyry voi syttyä palamaan. Jos polttoainetta pääsee roiskumaan, tarkasta, että alue on kuiva 
ennen moottorin käynnistämistä.

• VARMISTA, että polttoainesäiliön korkki on luotettavasti kiinni polttoaineen lisäämisen jälkeen.
• KEMIALLISET VAARATILANTEET!
• ÄLÄ käytä tai lisää bensiiniä tai diesel-polttoainetta suljetulla alueella ilman asianmukaista ilmanvaihtoa.
• Sisäisistä polttomoottoriyksiköistä muodostuvat HIILIMONOKSIDIA (HÄKÄ) sisältävät pakokaasut voivat 

aiheuttaa kuoleman suljetuissa tiloissa.
• MELUA KOSKEVAT VAARATILANTEET!
• ÄÄRIMMÄISEN KORKEA MELUTASO voi johtaa väliaikaiseen tai pysyvään kuulonmenetykseen.
• KÄYTÄ hyväksyttyä kuulosuojainta melualtistumisen rajoittamiseksi työsuojeluviranomaisten vaatimusten 

mukaisesti.
• SUOJAVAATETUS
• Käytä AINA hyväksyttyä kuulosuojainta työskennellessä suljetulla työalueella. Suojalaseja pölysuojainta on 

käytettävä työskennellessä pölyisissä olosuhteissa. Suosittelemme myös suojavaatetuksen ja 
• turvajalkineiden käyttöä kuumien bitumiseosten yhteydessä.
• YLIMÄÄRÄISET VAARATILANTEET!
• Liukastuminen/kaatuminen/putoaminen ovat vakavien tapaturmien ja kuolemaan johtavien tapaturmien 
• päätekijöitä. Ole äärimmäisen varovainen kun työskentelet epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla.
• Noudata varovaisuutta kun työskentelet suojaamattomien reikien tai kaivettujen ojien läheisyydessä.

Käyttö

YLEISTÄ TIETOA TOIMINNASTA
• Laite soveltuu parhaiten bitumien ja hiekan tai niiden seosten tiivistämiseen. Koheesiomaalajit, kuten muta ja 

savi ovat parhaiten tiivistettäviä käyttämällä täryvasarasta aiheutuvaa iskuvoimaa.
• Aina kun mahdollista, tiivistettävän paikan tulisi olla porrastettu ja tasattu ennen sen tiivistämistä.
• Maaperän oikea kosteus on erittäin tärkeä tekijä maantiivistämiseen. Vesi toimii voiteluaineena helpottaen 

maaperän koostumusten pitämistä yhteneväisenä. Liian vähäinen kosteus aiheuttaa riittämättömän maantii-
vistystuloksen. Liiallinen kosteus taas jättää vedellä täytettyjä aukkoja, joka heikentää maaperän kantavuut-
ta.

• Käytä lyijytöntä bensiiniä ja varmista, että polttoaine on puhdasta.
• Täryliike mahdollistaa itseliikkumistoiminnon. Asenna kahva koneen vastapuoleiseen päähän.
• Käynnistä moottori käynnistyskahvasta (jos moottori on varustettu ON/OFF-kytkimellä, tämä on ensin käyn-

nistettävä ennen käynnistämistä).
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• Katso lisätietoja moottorin käynnistämisestä ja moottorin oikeasta käyttömenetelmästä laitteen mukana 
toimitetusta moottorin käyttöohjeesta.

• Nosta moottorin kierrosnopeutta maksimiasetukselle käyttämällä kahvassa olevaa kaasuvipua ennen maan-
tiivistyksen aloittamista.

• Konetta tulisi käyttää pitämällä kahvasta kiinni molemmilla käsillä ja lisäämällä puristusta koneen eteenpäin 
liikkeen aikana.

• Ohjaa konetta siirtämällä kahvaa sivuittain oikealle tai vasemmalle.
• YRITÄ AINA säilyttää hyvä tasapaino työn aikana liukastumisen ja koneen hallinnan menetyksen välttämi-

seksi.

1. Ennen käyttöä
1-1. Varmista, että kaikki lika, muta jne. ovat täysin puhdistettu laitteesta ennen käyttöä. Erityistä huomiota 
 on kiinnitettävä tärylevyn edessä olevaan painikkeeseen ja moottorin jäähdytysilmanottoaukon, 
 kaasuttimen ja ilmanpuhdistajan läheisyydessä oleviin alueisiin.
1-2. Tarkasta, että kaikki pultit ja ruuvit ovat kireällä. Löysät pultti- ja ruuviliitokset voivat aiheuttaa 
 laitevaurioita.
1-3. Tarkasta kiilahihnan kireys. Normaalin välyksen tulisi olla n. 10-15 mm (1/2”) hihnojen ollessa painettuna 
 alas kahden hihnapyörän välissä. Jos hihnassa oli liikaa hölkkäämä, iskuteho voi laskea tai epätasainen 
 tärinä lisääntyä aiheuttaen laitevaurion.
1-4. Tarkasta moottorin öljynpinnantaso ja jos se on alhainen, lisää öljyä. Käytä suositeltua moottoriöljyä 
 alapuolella kuvatun taulukon mukaisesti. (Kuva 1)
1-5. Irrota öljytulppa laitteesta ja tarkasta öljyn pinnantaso. Öljyn pinnantason tulisi olla öljytulpan reunaan 
 asti. Vaihda öljy 200 käyttötunnin välein tai kuukausittain.

TÄRKEÄÄ!
• Käytä SAE-luokituksen moottoriöljyä.
• Tyhjennä vanha öljy laitetta kallistamalla öljynvaihdon yhteydessä. Öljy on helppo valuttaa ulos sen ollessa 

lämmintä.
• Käytä moottorissa 1-6 matalaoktaanista polttoainetta.
• Varmista, että polttoainesuodatinta käytetään polttoainesäiliön täyttämisen yhteydessä.

2. Varoitus
2-1. Tarkasta käyttöpaikka ja riittävä ilmanvaihto. Älä käytä konetta suljetuissa tiloissa, tunnelissa tai muissa 
 paikoissa, joiden ilmanvaihto on riittämätön koska koneen pakokaasut sisältävät tappavan myrkyllistä 
 hiilimonoksidia (häkää). Jos konetta on käytettävä ylläkuvatuissa paikoissa, huolehdi, että pakokaasut 
 tyhjennetään tilasta tarkoituksenmukaisella laitteistolla.
2-2. Varo kuumia osia. Äänenvaimennin ja muut kuumat osat ovat vaarallisia. Älä kosketa niihin paljain käsin 
 palovammojen välttämiseksi.
2-3. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä kuljetuksen aikana. Lukitse polttoainesäiliö huolellisesti ja käännä 
 polttoainehana asentoon OFF. Valuta polttoaine säiliöstä ennen koneen kuljettamista pitkiä matkoja tai 
 karkeilla maanteillä (sora yms.).
2-4.  Sammuta moottori ennen polttoainesäiliön täyttämistä. Älä koskaan lisää polttoainetta moottorin ollessa 
 käynnissä tai kuuma, koska muussa tapauksessa roiskunut tai haihtunut polttoaine voi syttyä tuleen 
 moottorin kipinöistä tai äänenvaimentimen lämmöstä. Pyyhi mahdollisesti roiskunut polttoaine pois 
 ennen moottorin käynnistämistä. Ole varovainen, ettet läikytä polttoainetta sen lisäämisen aikana.
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2-5. Pidä herkästi syttyvät aineet kaukana pakoputken läheisyydestä. Ole varovainen bensiinisytyttimien, 
 olkien ja muiden herkästi syttyvien kohteiden kanssa, koska pakoputkeen kohdistuu korkeita lämpötiloja.

3. Käynnistys - Bensiinimoottori
3-1. Käännä PYSÄYTYSKYTKIN myötäpäivään Asentoon ”1” (ON)
3-2. Avaa polttoaineen hana.
3-3. Aseta nopeudensäätövipu 1/3 asennosta ½ asentoon nopeaa kierroslukua kohti.
3-4. Sulje rikastinvipu. Jos moottori on lämmin tai ympäristön lämpötila on korkea, avaa rikastinvipu puoleen 
 väliin asti tai pidä se täysin auki. Jos moottori on kylmä tai ympäristön lämpötila on alhainen, aseta 
 rikastinvipu kokonaan kiinni.
3-5. Vedä käynnistyskahvaa hitaasti kunnes tunnet vastusta. Tämä on ”puristuspaineen” piste. Palauta kahva 
 sen alkuperäiseen asentoonsa ja vedä sitä nopeasti. Älä vedä vaijeria kokonaan ulos. Kun moottori on 
 käynnistynyt, anna käynnistyskahvan palautua sen alkuperäiseen asentoonsa samalla pitäen siitä kiinni.
 
 Dieselmoottori
3-6. Käännä kaasuvipu asentoon START (avaa n. 30 astetta).
3-7. Käynnistimen käyttö
 Mikäli käytät käynnistyskahvaa, vedä sitä hitaasti, kunnes tunnet vastusta (puristuspaineen piste). 
 Vetämällä sitä enemmän, tunnet kohdan missä vastus laskee. Palauta käynnistyskahva hitaasti sen 
 alkuperäiseen asentoonsa.
 MUISTA!
 Älä vedä vaijeria kokonaan ulos, äläkä irrota käsiäsi käynnistyskahvalta vaan palauta se hitaasti 
 alkuperäiseen asentoonsa.
3-8. Kun moottori on käynnistynyt, varmista, että lämmität moottoria 2-3 minuutin ajan. Tämä tulisi suorittaa 
 oikein, erityisesti talvikauden aikana.

4 KÄYTTÖ
4-1. Kun moottori lämpenee, avaa rikastinvipua asteittain asentoon AUKI. Kuva-8

4-2. Siirrä nopeuden säätövipua alhaisesta asennosta LOW korkeaan asentoon HIGH. Kun moottorin 
 kierrosnopeus saavuttaa n. 2,300-2,600 kierrosta minuutissa, keskipakoiskytkin kytkeytyy päälle. Jos 
 moottorin kierrosnopeus nousee erittäin hitaasti, voi syynä olla kytkimen luistaminen. Älä käytä 
 nopeudensäätövipua äkillisillä liikkeillä. Kuva-9,10
 ÖLJYN HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ
 Öljyn hälytysjärjestelmä on suunniteltu moottorivaurioiden estämiseksi, joka aiheutuu riittämättömästä 
 kampikammiossa olevasta öljymäärästä. Ennen kampikammion öljyn pinnantason laskemista turvallisen 
 rajan alapuolelle, ÖLJYN HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ sammuttaa moottorin automaattisesti 
 (moottorikytkin jää asentoon ON).
 HUOMAUTUS! Jos moottori sammuu ja se ei käynnisty uudelleen, tarkasta moottorin öljynpinnantaso.
4-3. Tiivistettäessä asfalttia, suosittelemme levittämään tärylevyn pohjalle diesel-polttoainetta. Tämä estää  
 tärylevyä takertumasta asfaltin pintaan.
4-4. Kun laite sammutetaan, aseta nopeudensäätövipu asennosta HIGH asentoon LOW. Älä käytä 
 nopeudensäätövipua äkillisillä liikkeillä.

5 Kuljetus
5-1. Varmista, että kone on sammutettu kuljetuksen ajaksi.
5-2. Kierrä polttoainesäiliön korkki huolellisesti kiinni ja sulje polttoainehana vuotojen estämiseksi.
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5-3. Mikäli kone kuljetetaan autossa, kiinnitä kone luotettavasti putoamisen tai liikkumisen estämiseksi.
 Mikäli kuljetusmatka on pitkä tai tienpinta on karkea, esim. soratie, tyhjennä polttoainesäiliö.
6. Sammutus. Sammuta moottori hätätilanteessa kääntämällä pysäytyskytkin asentoon OFF.
 Normaalioloissa toimi seuraavalla tavalla:
6-1.  Siirrä nopeudensäätövipua alhaisesta asennosta ja anna moottorin käydä alhaisella kierrosnopeudella 
 2 - 3 minuutin ajan ennen sammuttamista.
6-2. Käännä pysäytyskytkin asentoon OFF.
6-3. Sulje polttoainehana.

7. Huolto ja varastointi 
 MUISTA!
 Herkästi syttyvät nesteet: sammuta moottori äläkä tupakoi tai salli työskentelyä välittömässä läheisyy
 dessä polttoaineen tyhjennyksen aikana. Avotulesta tai kipinöistä voi aiheutua tulipalo tai räjähdys. 
 Liikkuvat osat: sammuta moottori ennen huoltoa tai kunnossapitoa. Kosketus liikkuviin osiin voi aiheuttaa 
 vakavia tapaturmia. Korkeat lämpötilat: Anna koneen ja moottorin jäähtyä ennen minkään huolto- tai 
 kunnossapitotyön suorittamista. Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
7-1. Päivittäinen kunnossapito
 A. Puhdista muta, lika jne. laitteesta.
 B. Puhdista tärylevyn pohjalevy.
 C. Tarkasta ilmanpuhdistimen elementti ja puhdista se tarvittaessa.
 D. Tarkasta, että kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien kireys on oikea ja kiristä ne tarvittaessa.
7-2. Viikoittainen kunnossapito 
 A. ILMANPUHDISTIMEN HUOLTO
 Likainen ilmanpuhdistimen elementti voi aiheuttaa käynnistysvaikeuksia, heikentää suorituskykyä, 
 aiheuttaa moottorin käyttöhäiriöitä ja lyhentää moottorin käyttöikää merkittävästi.
 Pidä ilmanpuhdistajan elementti puhtaana.
 VAAHTOELEMENTTI
 Irrota elementti ja puhdista se kerosiinilla tai diesel-polttoaineella. Tämän jälkeen kyllästä se seuraavalla 
 seoksella: 3 osaa kerosiinia / diesel-polttoainetta ja 1 osa moottoriöljyä. Purista elementti kuivaksi 
 seoksesta ja asenna se ilmanpuhdistajaan.
 KAKSOISVAAHTORAKENNE
 1. Puhdista uretaanivaahto samalla tavalla kuin edellä kuvattu.
 2. Puhdista elementti kerosiinilla tai diesel-polttoaineella. Tämän jälkeen kyllästä se seuraavalla 
  seoksella: 3 osaa kerosiinia / diesel-polttoainetta ja 1 osa moottoriöljyä. Ravistele ylimääräinen 
  öljy pois ja asenna takaisin paikalleen.
 B. Irrota sytytystulppa, puhdista se, ja säädä tulpan välys 0,6-0,7 mm (0.2-0.3”) Kuva-15
 C. Tyhjennä moottoriöljy moottorista ja vaihda uusi hyväksytty öljy. Kuva-16
  HUOMAUTUS: moottorin ollessa uusi, ensimmäinen öljynvaihto  tulee suorittaa 20 
  käyttötunnin jälkeen. 
7-3. Kuukausittainen kunnossapito. Vaihda tärykokoonpanon öljy
7-4. Säilytys (jos maantiivistäjää säilytetään pitkiä aikoja käytön jälkeen).
 A. Tyhjennä polttoaine täysin polttoainesäiliöstä, polttoaineputkistosta ja kaasuttimesta.
 B. Valuta muutama tippa moottoriöljyä sylinteriin irrottamalla ensin sytytystulppa. Pyöritä moottoria  
  useita kertoja käsin niin, että sylinterin sisäosa peittyy öljyllä.
 C. Puhdista koneen ulkopinnat öljyllä kostutetulla liinalla Peitä kone ja säilytä sitä pölyttömässä 
  paikassa kaukana kosteudesta.



Vuodenajan lämpötilat Moottoriöljyaste
Kevät, kesä tai syksy
+4ºC - + 40ºC SAE 30

Talvi
-10ºC - +4ºC SAE 20

Alle -10ºC SAE 10W-30
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Kaasuvipu

Yläraja

Alaraja

Öljy-
mittari
(öljyn-
suodatin)

Kuva 1

Kuva 7 D

Kuva 5 D

Avaa
noin
30 astetta

Kuva 12

Kuva 11

Pysäytyskytkin

Nopeudensäätövipu

Polttoainehana

Pysäytyskytkin
” I ” (ON)

” 0 ” (OFF)

” 0 ” (SULJE)

” I ” (AVAA)

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

Kuva 6

Kuva 7

Nopeudensäätövipu

Rikastinvipu

Vetokäynnistin

Kuva 8

Rikastinvipu

Nopeudensäätövipu

Kuva 9

Nopeudensäätövipu

Kuva 10

” 0 ” (OFF)

” I ” (ON) Kuva 17

Kuva 16

Kuva 15

Täryttimen öljytulppa

Moottoriöljy

Sytytystulppa

Polttoainehana

” 0 ” (SULJE)

” I ” (AVAA) Kuva 13

0.6 - 0.7mm

Tärytin

Täryttimen
öljytulppa



Kunnossapito ja ennaltaehkäisevä huolto

• Tarkasta moottorin öljynpinnantaso kampikammiosta päivittäin.
• Tarkasta tärykokoonpanon öljynpinnantaso viikoittain.
• Tarkasta kumiset osat kulumisen tai muodonmuutosten varalta.
• Puhdista levyn alapuoli säännöllisesti materiaalikerääntymien varalta.

Huolto

• Vaihda moottorin kampikammion öljy säännöllisesti kulumisen minimoimiseksi.
• Tarkasta, puhdista ja/tai vaihda moottorin ilmanpuhdistaja säännöllisesti, erityisesti jos koneella on työsken-

nelty pölyisissä olosuhteissa.
• Tarkasta, puhdista ja/tai vaihda sytytystulppa säännöllisesti.
• Tarkasta kaikkien kiinnikkeiden kireys, koska koneeseen kohdistuu tärinää.
• Tarkasta kiilahihnan kireys, kuluminen ja vapaa liike, säädä tai vaihda tarvittaessa.
• Tärykokoonpanon öljyntarkastus 
1. Aseta maantiivistäjä vaakasuoraan tasaisen pinnan päälle. Varmista, että maantiivistäjä on 
 vaakatasossa tärykokoonpanon öljyn tarkastamista varten.
2. Tarkasta tärykokoonpanon öljyn pinnantaso irrottamalla öljytulppa (tärykokoonpanon öljymittari) kuvan 
 17 mukaisesti. Öljyn pinnantason tulisi ulottua öljytulppaan asti. Mikäli öljyä on lisättävä, vaihda öljy 
 käyttämällä SAE moottoriöljyä, kuten suositeltu taulukossa kuvassa 1.
3. Kun tärykokoonpanon öljyä vaihdetaan, irrota tyhjennystulppa (kuva-17) ja kallista maantiivistäjää öljyn 
 valuttamiseksi. Huomaa, että öljy on helppo valuttaa ulos sen ollessa lämmintä.

Ominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Maahantuoja

Tamforce Group, Virkatie 7 Vantaa, Finland

Valmistaja

Ningbo Yinzhou BOPU Engineering Machinery Manufacturer,
No. 101 Siming East Road, Yinjiang Town, Yinzhou District, Ningbo, 315151, P.R. China

Tekniset tiedot

Malli Tiivistys-
syvyys

Tiivistyslaatan 
koko

Etenemis-
nopeus

Keski-
pakovoima Taajuus Moottori Polttoaine Paino

VB-N60 20cm 43 x 35cm 0-25 
m/min 10.5 kN 5000 

v.p.m
5,5 HP / 

4 kW Bensiini 68 kg
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Part No. English Name Qty Size
1 Bolt 8 M8 X 30
2 cover without Hole 1
3 O-ring 2 Ø106 X 3
4 Bolt 4 M16 X 50
5 Vibrating 1
6 Bearing 6211 2 6211
7 eccentric axis 1
8 Petrol Engine 1
9 Bolt 4 M10 X 30

10 Cover with hole 1
11 Seal ring 1 Ø48 X Ø35 X 8
12 rubber 1
13 Engine Plate 1
14 Anti-vibrating rubber 4
15 Bottom Plate 1
16 Pulley 1
17 Flat key 1 8 X 7 X 16
18 Bolt 1 M8 X 20
19 V-belt 1
20 Belt cover 1
21 Bolt 2 M8 X 30
22 Bolt 1 M8 X 20
23 Flat key 1 50 X 6 X 5
24 Clutch cover 1
25 Clutch 1
26 Bearing 6006 1 6006
27 outside spring 1
28 Bolt 4 M10 X 20
29 Bolt 1 M8 X 20
30 Wheel housing 1
31 Bolt 2 M8 X 85
32 seal cover 2
33 Bolt 2 M8 X 20
34 Wheel 2
35 Wheel shaft 1
36 right side  plate 1
37 Anti-vibrating rubber 

for handle
2

38 Left side plate 2
39 Handle Part 2
40 Anti-vibrating rubber 

for handle
2

41 Plastic cover 2
42 Bolt 2 M12 X 60
43 Bolt 2 M10 X 35
44 Flower type Bolt 2
45 Handle Part 1
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