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1.1 Valmistaja 
 
Toimiston ja tehtaan osoite: 
 
Amphitec BV 
Veersedijk 75 
3341 LL  Hendrik Ido Ambacht 
The Netherlands 
 
Puh.:         +31-(0)78-6849476 
Fax.:        +31-(0)78-6849477 
Internet:        http://www.amphitec.nl 
E-mail:        info@amphitec.nl 
 
Toimitusjohtaja: ing. Mr. Peterpaul du Buisson  peterpaul@amphitec.nl 
Tekninen johtaja: ing. Mr. John C.M. Haesakkers john@amphitec.nl 
 
Myynti:    Mr. Maarten Alofs  maarten@amphitec.nl 
Huolto :   Mr. Frank Kramer  frank@amphitec.nl 
    Mr. Koert van Velzen  koert@amphitec.nl 
 
 
 
 

1.2 Takuu 
 
Amphitec BV antaa koneilleen 12 kuukauden takuun toimituspäivästä alkaen. 
 
Takuu rajoittuu raaka-aine- ja valmistusvikoihin. Korjaus- ja vaihtotyöt tehdään Amphitec’in tehtaalla 
Hendrik Ido Ambacht’issa työaikana (noudattaen Amphitec BV:n, ehtoja Chamber of Commerce 
numero 24325474, the 10-12-2006) 
 
Takuu on sovellettavissa ainoastaan Amphitec’in tutkimisen ja hyväksymisen jälkeen. 

1 Yleistä 
 

http://www.amphitec.nl/
mailto:info@amphitec.nl
mailto:peterpaul@amphitec.nl
mailto:john@amphitec.nl
mailto:frank@amphitec.nl
mailto:koert@amphitec.nl
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1.3 CE -MERKINTÄ 
 

 
EC Declaration of Conformity for Machinery 

(According to 2006/42/EG, IIA of the machinery directive) 
 
We, Amphitec B.V., Veersedijk 75, 3341 LL, Hendrik Ido Ambacht, the Netherlands 
herewith declare, under our own responsibility, that the machinery: 
 
 

Base-loader (serial numbers 20130101 - 20171210) 
 
which this declaration refers to, is in accordance with the conditions of the following Directives: 
 
89/392/EG, 91/368/EG, 93/44/EG, 93/68/EG, 97/23/EG 
 
and is in conformity with the following standards or other such specifications: 
 
NEN-EN 292-2 $5.5.1a/6.2.3/3.1/3.2/3.7/3.8/6.2.5/3.3, NEN-EN 287, NEN-EN 4871, NEN-EN 1050, 
NEN-EN 418, NEN-EN-ISO 12100, NEN-EN-IEC 60204-1, NEN-EN 982, NEN-EN 983, NEN 1012-1, 
NEN-EN 1012-2, NEN-EN 1679-1 
 
 
and therefore complies with annex IV of the Machinery Directive. 
 
 
 
 
 
Hendrik Ido Ambacht, 15-04-2015 
 
 
 

 
 
ing. John C.M. Haesakkers, Technical Director 

 
 

1 Yleistä 
 



 

 

 

 

Sisältö käyttö & turvallisuus 
 
 
 
2.1 Yleiset turvallisuustekijät 
 
 
2.2 Laitteen sijoitus 
 
 
2.3 Laitteen käyttö 

2.3 a Kytkimet auton ohjaamossa (aloitus) 
 2.3 b Hallintataulu (imu) 

2.3 c Hallintataulu (puhallus) (valinnaisvaruste) 
2.3 d Laitteen käynnistys 

   
2.3 e Imun kytkeminen 
2.3 f Kuivien aineiden imeminen 

 2.3 g Nesteiden imeminen (valinnaisvaruste) 
 2.3 h Imun lopetus 
   

2.3 i Puhalluksen kytkeminen (valinnaisvaruste) 
2.3 j Säiliön tyhjennys puhaltamalla (valinnaisvaruste) 
2.3 k Puhalluksen lopetus (valinnaisvaruste) 
   
2.3 l Hydraulitoimintojen kytkeminen/PTO 
2.3 m Suodintilan väliluukun käyttö (valinnaisvaruste) 
2.3 n Takaluukun ja lukkojen avaaminen ja sulkeminen 
2.3 o Säiliön kippaaminen 
2.3 p Hi-Lift –korkealle kippauksen käyttö (valinnaisvaruste) 

 2.3 q Puomin käyttöönotto (valinnaisvaruste) 
 2.3 r  Puomilla työskentely  
 2.3 s Puomin hätätoiminnot 
 2.3 t Imupuomin valmistelu 
 2.3 u Täryttimien käyttö (valinnaisvaruste) 
 2.3 v Suodinkannen avaaminen (valinnaisvaruste) 

2 Käyttö & turvallisuus  
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2.1 YLEISET TURVALLISUUSSEIKAT 
 

 Jos tämä merkki esiintyy, teksti sisältää tiedon vaarasta tai sen uhasta. 
 

Jos laitteessa on toimintahäiriö tai vika (paine) pyörivät osat, laite on korjattava 
ennen käyttöä. 
 

Laite koostuu sähköisistä, pneumaattisista ja hydraulisesti toimivista osista, kullakin 
niistä yksilölliset liikkeensä. Koska jotkut osista toimivat automaattisesti, on erittäin 
tärkeää omata täydellinen tieto niiden toiminnasta ennen käyttöä. Käyttäjän tulee olla 
varuillaan kaikista mahdollisista vaaroista: 
 

- Paineen lisäys säiliöön ja siihen liitettyihin osiin 
- Alipaine säiliössä ja siihen liitetyissä osissa 
- Palamisprosessista johtuva lämmön nousu moottorissa , ilmajärjestelmässä tai 

säiliössä. 
- Ilman purkautumisesta johtuva lämpötilan lasku 
- Loukkaantumisriski automaattisesti liikkuvien osien johdosta, kuten venttiilit, 

luukut, lukot. 
- Liikkeet jotka johtuvat kipin nostosta ja laskusta. 
- Polttoainevuodosta johtuvat riskit; 

Tulipalo- ja sähköiskuvaara (ulkopuolisen tekijän aiheuttama kaapelirikko) 
 
Laitetta tulee käyttää vain hyvässä teknisessä kunnossa, seuraten tämän ohjeen 
käyttöohjeita ja turvallisuusneuvoja. 
Vain käyttöopastuksen saanut henkilö saa käyttää laitetta.  
Tällä laitteella on lupa kuljettaa, imeä ja puhaltaa  vaarattomia aineita. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bediening en veiligheid 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
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Laitetta saa käyttää vain hyvässä teknisessä kunnossa tämän ohjekirjan ohjeiden 
mukaisesti. Laitetta käyttävän henkilön tulee olla täysin opastettu ja perehdytetty 
laitteen käyttöön. Käyttötarkoitus on vaarattomien aineiden kuljettaminen, imeminen ja 
puhaltaminen.  
 

Ennen työskentelyä laitteen käyttäjä on vastuussa tutkimaan ettei laitteeseen 
lastattava aine aiheuta vahinkoja. 
On suositeltavaa pitää lokikirjaa sisältäen käyttäjän nimen, aineet ja työn sijainti kaikista 
töistä. 
 

Käytettäessä ei-alkuperäisiä varaosia, turvallisuustaso saattaa laskea. 
Tästä syystä ei-alkuperäisten varaosien käyttö ei ole sallittu. 
 

Rikkonainen suodin (pää- tai turvasuodin) aiheuttaa pölypäästöjä ympäristöön. 
Rikkoutunut suodatin on vaihdettava välittömästi. 
  

Vesi paineilmajärjestelmässä voi aiheuttaa komponenttivaurioita. Veden jäätyminen 
aiheuttaa lisää vahinkoja. Venttiilit eivät saa toimia siten että laite ei toimi kunnolla. 
 

Sähköjärjestelmän korjaukset saa suorittaa vain hyväksytty asentaja. Puutteellisesti 
tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa vahinkoja. 

2 Bediening en veiligheid 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.2 BASE LOADERIN SIJOITUS 
 
Base Loader tulee sijoittaa kovalle ja tasaiselle alustalle , joka pystyy kantamaan laitteen 
painon huomioiden myös lastauksen ja kippauksen. Myös laitteen kääntösäde ja 
kippauskorkeus tulee huomioida, samoin kuin pyörien jättämät jäljet ja liikerata. 
Laitteen aiheuttamat voimat koostuvat laitteen tyhjäpainosta ja kuormasta. 
Kokonaispaino laitteen takapäässä voi saavuttaa kippausasennossa jopa 20 tonnin 
painon. 
 
 

 Kaatumisvaara on olemassa jos laite ei ole tasaisella pinnalla. 
Laitteen on aina oltava suorassa. 
 
 
Jos laitetta ei ole sijoitettu vaakasuoraan, kompressori voi alkaa kuluttamaan öljyä ja 
tämä johtaa kompressorivaurioon.  

2 Bediening en veiligheid 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 BASE LOADERIN KÄYTTÖ 
 
 
2.3 a Kytkimet auton ohjaamossa (käynnistys Scania automaattivaihteisto) 
 Kytkentä työvalmiuteen 

1. Kytke ohjaamossa EXT päälle. Päällirakenne aktivoituu ja vaihteisto tulee 
käyttöön. 

2. Kytke katkaisija 2. päälle (VAC). 10 sekunnin kuluttua vaihteisto kytkeytyy. 
Ulosoton merkkivalon tulee palaa näyttöruudussa. 

3. Kytke katkaisija 5. päälle. Kierrosnopeussäätö ratissa aktivoituu. 
4. Käytä vipua oikealla puolittajan valintaan, sen tulee olla N –asennossa. 

Ylös=nopea, alas=hidas. Käännä vaihdevalitsin D –asentoon, vaihde 12 kytkeytyy 
automaattisesti. Käytä vipua ylös tai alas vaihteen valitsemiseksi. 

5. Käytä jalkakaasua nostaaksesi kierrosnopeuden ensin ylös, 700 – 800 rpm. 
Pumppu alkaa pyörimään. 

6. Käytä ratin RPM +/-  -nappia vakionopeussäätimen ( Cruise control ) aktivoimiseksi 
7. Käytä ratin RPM +/-  -nappia sopivan pumpun kierrosnopeuden säätämiseksi 

 
Kytkentä ajovalmiuteen 
1. Kytke vaihdevivusta N asento päälle 
2. Kytke EXT pois päältä 
3. Kytke katkaisija 2 pois päältä. 10 sekunnin kuluttua kardaanivoimanotto kytkeytyy 

pois ja auto on ajotilassa 
4. Kytke katkaisija 5 pois päältä 
5. Aja turvallisesti 

 

 
Ensin: valitse nopea tai hidas alue. Vipu 
ylhäällä=nopea, alhaalla=hidas. 
Seuraavaksi: pyöritä D –asento, vaihde 12 
kytkeytyy. Vipu ylös / alas vaihtaa vaihdetta. 

 

2 Operation & safety 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 b Hallintataulu (imu) 

2 Käyttö & turvallisuus 
 

 
 

1. Pumpun kierrosnopeus 
2. Alipainemittari 
3. Ylikuumenemisvaroituksen nollaus jos 

pumpun lämpötila ylittänyt 145  C. 
4. Pumpun lämpötilan näyttö 
5. Suodinkammion täytössensori 

(valinnainen) 
6. Säiliön täytössensori (valinnainen) 
7. Hätäpysäytys 
8. Hätäpysäytys 1 tai 2 käytössä  
9. Kauko-ohjaus päälle / pois (valinnainen) 

 

 

10. Imun käynnistys / sammutus 
11. Täytössensorien ohitus 
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2.3 c Hallintataulu (puhallus) 

 

Tämä hallintakaappi sijaitsee Base Loaderin takapäässä. 

 

 

 

 

 

 

2 Käyttö & turvallisuus 
 

 
 

1. Luistiventtiilin avaus (valinnainen) 
2. Luistiventtiilin sulku (valinnainen) 
3. Hätäpysäytys 
4. Hätäpysäytys 1 tai 2 kytketty 
5. Puhalluksen aloitus / lopetus 

(valinnainen) 
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Laitteen käynnistys 

 
Tee seuraavat toimenpiteet ennen työskentelyä: 
 

 Tarkista pumpun öljymäärä.  
     

 Tarkista hydrauliöljymäärä.  
 

 Tarkista polttoainemäärä. 
 

 Avaa hallintapaneelin kansi. 
 

 Tarkista järjestelmän ilmanpaine. Sen tulee 
olla vähintään 7 bar. 

 

 Käynnistä auton moottori. 
 

 Kytke Base Loader toimintaan auton ohjaamosta. 
 

 Kytke maadoituskaapeli kunnolliseen maadoituspisteeseen. 
 
 
 
 
 

 
 

Kone on valmis työhön. 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 e Imun kytkeminen 
 

 Kytke sopiva letku imuyhteeseen tai puomiin. 
 

 Parhaimman imutehon saavuttamiseksi: 
o Valitse imettävälle materiaalille sopiva letkukoko; 
o Käytä samaa letkuhalkaisijaa koko imumatkalla; 
o Käytä kulutusta kestäviä ja painetiiviitä letkuja; 
o Huolehdi ettei liitoksissa ole vuotoja; 
o Käytä mahdollisimman vähän liittimiä, yhtenäinen letku vastustaa vähemmän; 

 

 Sulje kaikki takaluukun venttiilit 
o läppäventtiilit 1, 3; 

Pääsääntöisesti suljetussa venttiilissä   
kahva on poikittain putkeen nähden. 

 
 Tarkista auton ilmanpaine että se on 

vähintään 7 bar. 
 

 Paina auton kytkinpoljin pohjaan ( mallista 
riippuen ). 

 
 Kytke kardaanivoimanotto päälle. Seuraa alustakohtaisia ohjeita. 

 

 Valitse sopiva vaihde.  
 

 
 Vapauta kytkin hitaasti. 

 

 Moottorin nopeus on hyvä pitää ns. vihreällä alueella opti-cruisea käyttäen. Kevyt 
tavara vaatii vähemmän kierrosnopeutta kuin raskas. 

 
 

 Tarkista pumpun nopeus Base Loaderin hallintataulusta. Suositeltu pumpun 
käyttöalue on 1.200 – 2.400 RPM. 

 
 

 

2 Bediening en veiligheid 
 

2 Bediening en veiligheid 
 

2 Bediening en veiligheid 
 
2 Käyttö ja turvallisuus 
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2.3 f Kuivan aineen imeminen 

 

 Paina hallintapaneelin vihreää imu- nappia, vapauta nappi kun vihreä merkkivalo jää 
palamaan.  
 

 Jos säiliön täytössensorit reagoivat hienoon pölyyn, tulee käyttää sensorien 
ohitusta. Tällöin sensorit ovat pois päältä. Kun imu lopetetaan punaisella napilla, 
sensorien ohitus poistuu. 

 

 Säiliön maksimikuorma on rajoitettu , koska: 
o Alustan akseleilla on tekniset rajoitteet; 
o Tieliikenteessä on rajoitukset akseli- ja kokonaispainoista. 

 
2.3 g Nesteiden imu 

 
 Suodintilan ja säiliön välinen luukku tulee olla vesitiiviisti suljettu ! Luukun käytöstä 

on opastettu kohdassa “väliluukun käyttö”. 
 

 Paina vihreää imu –nappia hallintapaneelissa, vapauta nappi kun vihreä merkkivalo 
jää palamaan.  

 
 Kun letku kohtaa imettävän nesteen, säiliö täyttyy alipaineella lyhyessä ajassa 

riippuen aineen juoksevuudesta. Säiliön maksimitäyttö on rajattu, koska: 
o Alustan akseleilla on tekniset rajoitteet; 
o Tieliikenteessä on rajoitteet akseli- ja kokonaispainoista. 
o Täytössensori katkaisee imun kun nestepinta saavuttaa sen 

 

”Täytössensorien ohitus” –napin käyttäminen on kielletty nestettä 
imettäessä. Ohitus aiheuttaa säiliön ylitäytöksen ja nesteen kulkeutumisen 
kompressoriin vaurioittaen sitä vakavasti. 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 h Imun lopetus 
 

 Sammuta imu 
o Nosta imuletku aineesta ja odota kunnes letku tyhjenee säiliöön.  
o Paina punaista sammutusnappia ohjauspaneelissa. 
o Laske moottorin kierrosnopeus vakionopeussäätimellä. 

 
 Pysäytä kompressori ( seuraa autokohtaista ohjetta vaihteistosta riippuen ) 

o Paina ohjaamossa kytkinpoljin pohjaan ja odota kunnes kompressori lakkaa 
pyörimästä. 

o Kytke vaihde vapaalle ja vapauta kytkinpoljin; 
o Kytke Base Loaderin pääkytkin pois päältä; 
o Odota 10 sekuntia ja paina kardaanivoimanoton nappia vaihtaaksesi 

voimansiirron kompressorilta taka-akselille. (Laitteistoon on asennettu aikarele 
varmistamaan että kompressorin akselin nopeus on laskenut nollaan). 

 Varmista että kaikki säiliön imu- ja poistoyhteet on suljettu. 
 Laita kannet imu- ja poistoyhteisiin. 
 

Ennen Base Loaderin ajamista pois, kaikki yhteet on oltava kunnolla 
suljettuina ja varustettu suojakansilla. Vastuu näiden asioiden 
tarkastamisesta on käyttäjällä. 
 
 
 
 

      
 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 i Puhalluksen kytkeminen 
 

Ainoastaan kuivia aineita voi purkaa puhaltamalla. Nesteiden 
puhaltaminen ei ole mahdollista ja johtaa vakaviin laitevaurioihin! 

 
 

 Kytke sopiva letku puhallusyhteeseen. 
 

 Paina alustan kytkinpoljin pohjaan ohjaamossa. ( huom. vaihteistotyypin ohje ) 
 

 Kytke hydraulivoimanotto päälle käyttäen PTO -kytkintä ohjaamossa. 
 

 Kytke kardaanivoimanotto päälle ohjaamosta. Taka-akselin sijaan voima menee 
kompressorille. 

 

 Valitse vaihteiston nopea ( korkea ) alue.  
 

 Valitse oikea vaihde (6 tai 7). 
 

 Vapauta kytkinpoljin. 
 

 Nosta moottorin pyörimisnopeus vihreälle alueelle vakionopeussäätimellä ( Cruise ).  
Kevyt aine vaatii pienemmän kierrosnopeuden kuin painava. 

 
 Tarkista kompressorin pyörimisnopeus Vortexin hallintapaneelista. Kompressorin 

pyörimisnopeus tulee aineesta riippuen olla alueella 1200-1500 RPM. 
 

 Kippaa säiliötä kunnes ainetta valuu puhalluspäätyyn . (kippaa aluksi n. 1/3). 

 

 

2 Bediening en veiligheid 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 j Säiliön tyhjennys puhaltamalla 
 

 Kaikkien imuyhteiden tulee olla suljetut. 
 

 Avaa läppäventtiili 3 säiliöpäädyssä.  
Yleisesti kahva on putken suuntainen venttiilin 
ollessa auki. 
 

 Paina vihreää puhalluksen käynnistysnappia 
laitteen takaosan paneelissa aloittaaksesi 
puhalluksen. 

 

 Avaa takaluukun veitsiventtiili. Käyttönappi on 
hallintapaneelissa. 

 

 Avaa läppäventtiili 1. Huomaa että on hyvä avata venttiiliä vain vähän, paine 
letkussa kasvaa nopeasti. 

 
 Tarkista putkiston paine mittareista. Paineen 

tulee olla alle 0,9 bar. 
Painetta säädetään venttiilillä 1. Kukin aine 
vaatii oman asetuksen.  

 

 Kippaa säiliötä asteittain maksimiin. 
 

 Kun paine säiliössä ja putkistossa laskee 
nollaan (täysin kipattu säiliö), säiliö on tyhjä. 

 
 

 

2 Bediening en veiligheid 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 k Puhalluksen lopetus  
 

 Sulje luistiventtiili sulkeaksesi säiliön. 
 

 Odota kunnes paine on täysin laskenut ja ainetta ei virtaa putkessa. 
 

 Paina punaista lopeta puhallus -nappia Base Loaderin takaosassa lopettaaksesi 
puhalluksen. 

 

 Laske moottorin kierrosnopeus tyhjäkäynnille 
 

 Laske kippi 
 

 Kompressorin pysäytys 
o Paina auton kytkinpoljinta ja odota kunnes kompressori pysähtyy. 
o Kytke vaihde vapaalle ja vapauta kytkin. 
o Kytke Base Loaderin pääkytkin pois päältä ohjaamosta. 
o Odota 10 sekuntia ja paina kardaanivoimanottonappia vaihtaaksesi 

voimansiirron kompressorilta taka-akselille. (Laitteistoon on asennettu aikarele 
varmistamaan että kompressorin akselin nopeus on laskenut nollaan). 

 Varmista että kaikki laitteen yhteet on suljettu. 

 Laita suojakannet kaikkiin yhteisiin. 
 

 

 Ennen Base Loaderin ajamista pois, kaikki yhteet on oltava kunnolla 
suljettuina ja varustettu suojakansilla. Vastuu näiden asioiden 
tarkastamisesta on käyttäjällä. 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 l Hydraulitoimintojen kytkeminen/PTO ( vaihteistotyypistä riippuen ) 

 

 Paina auton kytkinpoljin pohjaan. 
 

 Kytke voiman ulosotto päälle kojetaulun kytkimestä 
 

 Vapauta kytkin. 
 

 Kytke voimanotto pois päältä hydraulitoimintojen käytön jälkeen. 
 

Seuraavien hydraulitoimintojen vivut on sijoitettu 
letkuhyllyn alle vasemmalla sivulla: 

 Takaluukku, 
 Takaluukun lukot,  
 Kipin nosto / lasku 
 Hi-Lift –korkealle kippaus ( valinnainen ) 
 Tukijalat (valinnainen) 
 Suodinluukku (valinnainen) 

 Takapuskuri (valinnainen) 
 
 
Kun käytät hydraulivipuja: 
Tarkkaile toiminnon nopeutta liikuttamalla vipua aluksi varovasti ja aivan vähän. Tämä 
estää liian nopeat toimintojen liikkeet. Erityisesti on parempi lopettaa toiminto / liike 
pysäyttämällä se vivulla pehmeästi kuin yhtä-äkkiä. 
 

Hydraulitoimintoja käytettäessä käyttäjällä tulee olla käsitys osien 
liikkeistä ja niiden aiheuttamista vaaroista. (ympäristölle ja sivullisille 
henkilöille). Jos käyttäjän on vaikea havannoida vaaroja yksin , on käytettävä 
avustajaa joka voi havaintojensa perusteella pysäyttää toiminnot. 

 Hydraulipaine on 180 bar. Ylipainevaro on asetettu siihen ja sinetöity. 
Säätöä on kielletty muuttamasta. Asetuksen muuttaminen johtaa vakaviin 
vahinkoihin. 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 m Suodintilan väliluukun käyttö 
 
Suodinkammio on erotettu säiliöstä väliluukulla. 
Suodinkammio tyhjennetään avaamalla väliluukku. 
 
Imettäessä kuivia tai märkiä aineita, väliluukun tulee olla suljettu. 
 
Manuaalisesti käytettävän luukun käyttö: 
Manuaalisesti käytettävä luukku suositellaan pidettäväksi suljettuna mutta lukitsematta. 
Kipattaessa säiliötä, suodintila tyhjentyy säiliön kautta. Imettäessä nesteitä, luukun tulee 
olla suljettu ja lukittu ! 
 
Hydraulisesti käytettävän luukun käyttö: 
 

 Kytke alustan hydraulivoimanotto päälle 
 

 Käytä väliluukun hydraulivipua luukun avaamiseen ja 
sulkemiseen. 
 

 Tarkista milloin luukku on auki 
(valkoinen) tai kiinni (punainen) 
näyttölaitteessa vasemmalla puolella 
Base Loaderia 

 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 n Takaluukun ja lukkojen avaus ja sulkeminen 
 

 Takaluukkua ei saa avata kun säiliö on kipattuna! 
 

Takaluukkua ei saa avata kun säiliö on paineen alaisena. 
 

 Base Loaderia ei saa ajaa luukku auki. 
 

 Avauksen ja sulkemisen aikana toisen henkilön tulee valvoa tilannetta   
luukun lähellä. 
 
 Kytke alustan hydraulivoimanotto päälle. 

 

 Jos laite on varustettu imupuomilla, se tulee ensin siirtää pois luukun tieltä. Puomin 
käyttö on opastettu kohdassa “imupuomin käyttö”. 
 

 Avaa takaluukun lukot hydraulivivulla (letkuhyllyn alla).  
 

 Avaa takaluukku kokonaan hydraulivivulla ( letkuhyllyn alla ). 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
 



 

Käyttöohje Base-loader versio 01.02 2015 FIN 

20 

 

 
 
2.3 o Säiliön kippaus 
 

 Kaatumisriskin välttämiseksi säiliö on aina kipattava asteittain.  
 

 Kaatumisriskin välttämiseksi laite on sijoitettava tasaiselle alustalle. 
Alustan tulee kantaa laitteen ja kuorman paino. 
 

 Auton rullaaminen eteen tai taakse on estettävä kippauksen aikana. 
Tätä varten on käytettävä pyöräkiiloja 

 
 

 Kytke alustan hydraulivoimanotto päälle 
 

 Jos autossa on ilmajousitus, laske jousitus täysin alas. 
 

 Jos tukijalat on asennettu: Laske jalat maahan. Varmista että jalat vain koskettavat 
maata nostattamatta Base Loaderia ylös. 

 
 Käytä vatupasseja laitteen takana saadaksesi laitteen suoraan (horisontaalisesti). 

 

 Käytä kippauksen hydraulivipua kunnes aine liukuu taakse. 
 

 Kun aine lopettaa liukumisen, nosta kippiä lisää. 
 

 Laske kippi ja vapauta tukijalat. 

 

2 Bediening en veiligheid 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 p Hi – Lift –laitteiston käyttö 
 

 Kaatumisriskin välttämiseksi laite on oltava sijoitettuna tasaiselle 
alustalle joka pystyy kantamaan laitteiston ja kuorman painon. 
Suurempi kuin 3 ° pituussuunnassa (edestä taakse) ja sivusuunnassa 1.5 ° 
kallistuskulmassa ei ole sallittu 

 

 Auton rullaaminen eteen tai taakse tulee estää pyöräkiiloilla. 
 

 Kytke alustan hydraulivoimanotto päälle. 
 

 Jos alustassa on ilmajousitus, laske se täysin alas. 
 

 Jos laitteessa on tukijalat, laske ne koskettamaan 
maata mutta ei nostattamaan laitetta ylöspäin. 

 

 Kippaa säiliötä kunnes aine liukuu taakse. Kippaa 
vähintään 1/3 

 
 Varmista että säiliön alla on joku johon kipataan. (suursäkki tai kontti). 

 

 Käytä takaosan hallintapaneelin luistiventtiilin nappeja käyttääksesi venttiiliä. 
 

 Kippaa säiliön takaosa käyttäen hydraulivipua letkuhyllyn alla. 
 

 Lopetettaessa Hi – Liftillä työskentely, laske ensin Hi-Lift –sylinteri 
takana ja sitten säiliön etusylinteri. 

 

 Vapauta tukijalat. 
 

 Jos alustassa on ilmajousitus, aktivoi se. 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 q Imupuomin käyttö 
 

 Puomilla imettäessä suodintilan väliluukku on oltava suljettuna. Muutoin 
aine jää luukun päälle. Luukkua ei ole suunniteltu kantamaan tätä voimaa. 
 

 Puomia saa käyttää vain kun säiliö ja Hi - Lift ovat täysin alas laskettuina. 
 

 Kytke alustan hydraulivoimanotto päälle. 
 

 Kytke kauko-ohjaustoiminto päälle hallintapaneelista.  
 

 Tarkista kauko-ohjaimen hätäsammutus. Kun hätäsammutus on päällä, kauko-
ohjaus ei toimi. 

 

 Kytke päälle pääkauko-ohjaus (nr. 1 kuva vasemmalla). Kun toiminto aktivoituu, 
kuulet merkkiäänen. Kun ääni loppuu, paina vihreää nappia (nr. 2 kuva 
vasemmalla). Vihreä merkkivalo kauko-ohjaimessa palaa ja kauko-ohjaus on 
toiminnassa. 

 
 

  
Puomi on valmis käytettäväksi. 

 
 

       

2 Bediening en veiligheid 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 r Imupuomin käyttäminen 
 
Aloita imu nostamalla moottorin pyörimisnopeutta ja painamalla imu päälle -kykintä (5). 
Puomia ohjaava joy – stick liikkuu 3:een suuntaan. Kaikilla suunnilla on kaksoistoiminto. 
Vaihtonapin nolla-asennossa kaikki alemmat toiminnot napin lähellä ovat toiminnassa.  
Vaihtokytkimen asennossa “1” kauko-ohjain käyttää kaikkia puomin toimintoja. Symbolit 
kuvaavat toimintoja. 
 
 

 
 
Puomin kestämä maksimikuormitus on 300 kg 5,3 m etäisyydellä  
 
Puomia voidaan jatkaa putkilla. 
Maksimikuormitusta 300 kg / 5,3 m ei saa 
ylittää. 
 
 
 
 
 
 

2 Käyttö & turvallisuus 
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 Puomilla työskentelyn aikana käyttäjän on huolehdittava ettei puomin 
sallittu kuormitus ylity putkien, letkujen ja imettävän aineen painosta.  
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2.3 s Puomin varahallintalaitteisto 
Puomin varahallintalaitteet ovat säiliön päällä. Jos 
kauko-ohjaukseen tulee häiriö, puomia voidaan ohjata. 
Toiminnot vivuille vasemmalta oikealle: 
 

 Puomi ylös / alas, sylinteri 1; 
 Puomi ylös / alas, sylinteri 2; 
 Puomi ylös / alas, sylinteri 3; 
 Pyöritys. 
 
 
Käyttääksesi varaohjausta, paina punaista nappia yhtä 
aikaa vivun kanssa. Punainen nappi on sähkörasiassa säiliön päällä (lähellä vipuja). 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 t Puomin valmistelu 
Imupuomilla on 3 asentoa . 
 
Puomi seisonta-asennossa  

 
 
Puomi letkun kytkentäasennossa 

 
 
Puomi jatkoputkien asennusta varten imukaivausta tai korkealta imemistä varten 

2 Käyttö & turvallisuus 
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2.3 u Täryttimien käyttö 
Täryttimien käyttövipu sijaitsee laitteen takaosassa. 
Täryttimien jatkuva käyttö ei ole sallittu. Maksimi käyttöaika on 15 sekuntia minuutissa. 
 
 
 
2.3 v Suodintilan kannen avaaminen 
 
A/ Mekaaninen avausmenetelmä 
Kiinnitä kansi tarpeeksi vahvalla liinalla tai ketjulla kahdesta nostolenkistä nosturiin. 
Varmista ylimääräisellä liinalla tai ketjulla imuputkesta ettei kansi keikahda nostettaessa. 
Löysää 4 lukkoa kannen ympäriltä, nosta ylös ja siirrä laitteen sivulle. 
  
Vaijerilla avaus : Jos suodinkansi on varustettu takapuolella olevilla saranoilla, se 
avataan kiinnittämällä siihen tarkoitettu vaijeri avaukseen tarkoitettuun kiinnikkeeseen. 
Vaijerin toinen pää kiinnitetään avatun takaluukun vastaavaan kiinnikkeeseen. 
Suodinkannen lukituksen avaamisen jälkeen takaluukkua lasketaan varovasti, jolloin 
kansi aukeaa. 
 
B/ Hydraulinen avausmenetelmä (valinnainen) 
Suodintilan kansi avataan käyttämällä takaluukun avausvipua.  
 
Kuinka suodinkansi avataan. 
 

 Irroita suodinkannen lukkopultit. Kytke laitteeseen imu päälle kaikkien yhteiden 
ollessa suljetut, näin pultit aukeavat helpommin. Kun pultit on löystyneet, kytke imu 
pois päältä. Ota pultit ja lukot pois siten että 
kansi voi liikkua ylös vapaasti. 

 Kytke auton hydrauliikka toimintaan 
 Varmista että takaluukku on kiinni ja lukot 

varmasti lukittuneina. Käytä takaluukun 
hydraulivipua kannen avaamiseen. Koska 
takaluukku on kiinni ja lukittu, hydraulivirtaus 
ohjautuu avaamaan lukitsemattoman 
suodinkannen.  

 
 

Kuinka suodinkansi suljetaan 
 

Käytä takaluukun hydraulivipua suodinkannen sulkemiseen. Odota kunnes kansi on 
kunnolla alhaalla. 

 Asenna lukot ja pultit ja kiristä ne ristikkäin. Varmistaaksesi kannen painetiiviyden, 
käytä alipainetta säiliössä pulttien kiristyksen aikana. Kytke imu päälle säiliön ja 
yhteiden ollessa suljettuina. 

2 Käyttö & turvallisuus 
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3.1 Päivittäin 

 Tarkista kompressorin öljymäärä että pinta on lasin puolivälissä. Jos öljyn pinta on 
laskenut, ota heti yhteys valmistajaan. Öljynkulutus kertoo kompressorin sisäisestä 
vauriosta. 

 Poista vesi ilmajärjestelmästä. (Kaksi ilmasäiliötä ja suodin). 
 Tarkista kompressorin lämpötilanäyttö hallintapaneelista. Näytössä tulee näkyä 

lämpötila (ympäristön tai käyttölämpötila). Jos ei näy, älä käytä laitetta, se voi 
johtaa vakaviin ylikuumenemisvaurioihin !! Vaihda näyttö / anturi välittömästi. 

 Puhdista suotimet paluuilmavirtausta käyttäen (katso kohta suodattimet). 

3.2 Viikottain 

 Voitele kaikki voitelupisteet (rasva EP-2) 
o Takaluukun sylinteri 1x 
o Takaluukun saranat 2x  
o Ilmakiertoliitin 1x  
o Kippisylinteri 4x 
o Väliluukun sarana 
o Imupuomi (jokainen nivel ja kääntöpiste) 
o Kardaaniakselit kompressorin voimalinjassa 
o Kompressorin voimalinjan laakerit. (tarvitaan hyvin pieni määrä rasvaa! 

Muutoin tiivisteet vaurioituvat!) 

 Tarkista hydrauliöljyn taso,puoliväli lasissa, täytä tarvittaessa 
mineraalihydrauliöljyllä, N32. Kaikkien sylinterien tulee olla lepoasennossa (säiliö ja 
takaluukku alhaalla, lukot kiinni); 

 Tarkista 3:n venttiilin toiminta takaluukussa; 

 Tarkista turvasuotimen paine-ero. 0,1 bar ero on sallittu, muutoin puhdista tai 
vaihda suodin (katso kohta 4); 

 Tarkista koko suodinlaitteiston paine-ero että se on alle 0,15 bar, muutoin puhdista 
tai vaihda pääsuotimet (katso kohta 4); 

 Tarkista pääsuotimen puhdas puoli. Vuototapauksessa korjaa suodin välittömästi; 
 Tarkista puhallusputkisto vaurioiden ja korroosion varalta, korjaa välittömästi ennen 

isompien vaurioiden ilmenemistä; 
 

 

3.3 Kuukausittain 

 Tarkista täryttimien öljytaso. Säiliö on laitteen takaosassa. Täytä tarvittaessa 
N32 -hydrauliöljyllä. 

 Tarkista takapäädyn luistiventtiili vuotojen varalta. 
 Takista kompressori-/ vaimenninpaketin kiinnitykset. Paketti on asennettu 

kumityynyille edestä ja takaa. Tarkista kumityynyjen kunto; 
 Tarkista kompressorin v-hihnojen kireys. Voimalla 71-76N hihnojen 

maksimiliike tulee olla 11,06 mm. 

3 Huolto 
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3.4 Puolivuosittain 

 Tarkista kardaanivoimanoton öljymäärä. Täytä Mobil ATF 320 -öljyllä. 
 

3.5 Vuosittain 

 Huolla maalaus. Tarkista maalauksen vauriot. Korjaa välittömästi. 
 Vaihda kompressorin öljy, käytä SHC XMP 220 –öljyä. 
 Vaihda kardaanivoimanoton öljy, käytä SHC XMP 220 öljyä. 
 Vaihda pääsuotimet ja turvasuodin imuäänenvaimentimen sisässä. 
 Vaihda hydraulijärjestelmän paluusuodin. 
 Tarkista täytösanturien kunnollinen toiminta : 

o Kytke imupumppu päälle 
o Avaa takaluukku 
o Käynnistä imu 
o Kosketa sensoria säiliössä 
o Jos anturi toimii, imun pitäisi pysähtyä. 
o Toista tämä sama suodintilan anturille. 
o Jos anturit eivät toimi, ne tulee korjata ennen kuin laite luovutetaan huollosta 
o Sulje luukku ja lukot. 

3.6 Joka viides vuosi 

 Vaihda hydrauliöljy, mineraaliöljy N32 (tai aiemmin mikäli öljy on mustaa) 
 Täydellinen kompressorin huolto on suositeltava. Ota yhteys valmistajaan ja pyydä 

tarjous. 
 
Liite: Amphitec Vortex roots –kompressorin ohje. 
 
Autoalustan huoltotoimenpiteet suoritetaan alustan ohjekirjan mukaan. 
 

Puutteellinen tai laiminlyöty huoltotoimenpide voi johtaa vahinkoihin 
laitteelle ja käyttäjälle sekä takuun päättymiseen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 Onderhoud 
 

3 Huolto  3 Huolto 
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Osio sisältää tekniset tiedot 

 
 
4.1 Yleistä 
 
 
4.2 Kardaanivoimanotto 
 
 
4.3 Kompressori 
 
 
4.4 Säiliön suunnittelu 
 
 
4.5 Suodin 
   
 4.5 a Avoin pääsuodintoteutus kuivalle aineelle 
 4.5 b Suljettu pääsuodintoteutus kuiville aineille ja nesteille  
 4.5 c Pääsuodin 
 4.5 d Turvasuodin 
 4.5 e Suodinjärjestelmän testaus 
 4.5 f Turvasuotimen testaus 
 4.5 g Suotimien puhdistus 
 
 
 
 
Liitteet: 

 JUMO –näytön asetukset 
 Käyttöohje JUMO -näyttö 
 Amphitec Base Loader 9000 –kompressorin ohje 
 OMSI –kardaanivoimanoton huolto- ja korjausohje 
OMSI ohjekirja 
 
 
 
 
 
 
 

4 Tekniset tiedot 
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4.1 YLEISTÄ 
 
Base Loaderin pääkomponentit ovat auton moottori, kardaanivoimanotto, kompressori 
yhdistettynä suotimilla varustettuun kippaavaan säiliöön sekä äänenvaimentimet. 
Valinnaisvarusteina on saatavana Hi Lift –korkeallekippausmekanismi, imupuomi, 
korkeapainepesupumppu, radio-ohjaus jne. 
 
Materiaalit kosketuksissa kuormaan  : SS304 – S235JR – S265JR – S355JR 
Säiliön ulkopuoliset materiaalit  : S235JR – S265JR-S355JR 
Tiivisteet kosketuksessa kuormaan  : EPDM 
Suodinkammion tilavuus   : 3,0 m3  

Säiliön tilavuus    : 12,0 m3 3 –aks. 
    : 14,0 m3 4 –aks. 
    : 19,0 m3 5 –aks. 
Säiliön halkaisija    : 1800 mm 
Pituus  : n. 10 m (riippuen autoalustasta) 
Korkeus  : n.3800 – 4000 mm (riippuen 

autoalustasta ) 
Kompressori    : Amphitec Base-loader 9000 
Ohjausjärjestelmä               : Releet, 24 VDC, hydrauliikka, paineilma 
 

Ennen työn aloistusta käyttäjä on vastuullinen selvittämään ettei imettävä aine 
aiheuta vahinkoa laitteelle. 
On suositeltavaa pitää lokikirjaa mainiten käyttäjän nimi, aine ja kaikkien työkohteiden 
sijainti. 
 

4.2 KARDAANIVOIMANOTTO 
 
Pumpun voimansiirto on toteutettu hihnoilla ja auton voimalinjaan asennetulla OMSI –
jakovaihteistolla. 
 
 

4 Tekniset tiedot 
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4.3 KOMPRESSORI 
 

 
 
Amphitec Base-loader® 9000 Korkean alipaineen kiertomäntäkompressori yhdistettynä 
autoalustan voimansiirtolinjaan. 
 
Nopeusalue  : 800 – 3000 rpm 
Max. alipaine  : 50 mbar (a) tai alempi 
Paine   : 1 bar (a) jatkuva, 1,1 bar (a) tilapäinen. 
 

4.4 SÄILIÖN SUUNNITTELU 
 
Säiliö on suunniteltu kestämään 0 bar (a) alipaine ja 1,43 bar (a) paine, noudattaen 
suunnittelusääntöjä, Euroopan painelaitedirektiivi (97/23/EG)”. Amphitec BV’n Quality 
Control System on sertifioitu TÜV Süd :n toimesta seuraten sertifikaattinumeroa DGR-
0036-QS-541-07. 
 
Muutokset säiliön seinämään ja / tai asennettuihin varusteisiin eivät ole sallittuja ja ovat 
vaarallisia, jos ei niitä ole hyväksytetty ja laskettu Amphitec BV:n toimesta. 
Ota yhteys  Amphitec BV:hen kaikissa säiliön muutoksia koskevissa tiedusteluissa. 
 

4.5 SUODINJÄRJESTELMÄ 
 

Suodinjärjestelmä on rakennettu kahdesta päätarkoituksesta: 
- imettäessä hienoa pölyä, se pitää ympäristön puhtaana erottelemalla pölyn 

säiliöön tai suodinkammioon 
- se suojaa kallista kompressoria, laitteen sydäntä, sisään tulevalta pölyltä. 

 
Koska suodin on niin tärkeä, lisäksi imuvaimentimeen on asennettu turvasuodin. 
Pääsuodin on säiliön etuosassa. 
 
Pääsuotimen rikkoutuessa turvasuodin suojaa kompressoria lialta. 
 

4 Tekniset tiedot 
 

4 Tekniset tiedot 
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4 Technical details 
 
 

 Sinun täytyy olla tietoinen mahdollisesta suodinvauriosta imun aikana jos imuteho 
letkun päässä laskee.  
 

Jos pölyä tulee ulos kompressorin poistoilmavaimentimesta, pääsuodin ja turvasuodin 
ovat vahingoittuneet. Molemmissa tapauksissa työ on heti lopetettava ja suotimet 
korjattava tai vaihdettava. 
 

4.5 a Avoin suodinkammiototeutus kuiville aineille 

Jos suodinkammion pohja on avoin säiliöön, nesteiden imu vahingoittaa suotimia ja voi 
aiheuttaa kompressorivaurion. Näin ollen vain kiinteiden aineiden imeminen on sallittu 
tällä toteutuksella. Ainoa suojaus on täytössensori n. 80% täyttöasteessa. 
 

4.5 b Suljettu suodinkammiototeutus nesteille ja kuiville aineille 

Jos suodinkammio voidaan sulkea luukulla, kiinteiden aineiden ja nesteiden imu on 
mahdollista. Nesteiden imun aikana väliluukku on oltava suljettuna, lukittuna ja 
vesitiiviys tarkastettuna. Tässä toteutuksessa ylitäytöltä esto on suojattu täytössensorilla  
juuri suodinpussien alla suodinkammiossa ja säiliössä n. 80%:n täyttöasteessa. Ennen 
nesteiden imua nämä sensorit on tarkistettava. Kun säiliö on täynnä, sensorit antavat 
signaalin ja laite pysäyttää imemisen. 
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4.5 c Pääsuodin 

Pääsuodin on asennettu säiliön etuosaan ja koostuu 30 kappaleesta suodinpusseja  
asennettuina metallirunkojen ympärille kannatinlevyyn. 
Suodinpussi Amphitec, art. Nr. 1100005 
Suodinrunko, galvanoitu teräs, art.nr 1100007 
Suodinrunko ruostumaton teräs, art. Nr 1100009 
Suodinmateriaali on suunniteltu noudattaen ohjetta “class M”, NEN-EN 60335-2-69, BIA, 
polyesteri neulahuopa, 550 gr/m2 
 
Maksimi vastus pääsuotimessa ei saa ylittää 0,1 bar. 

 

4.5 d Turvasuodin 

Jos pääsuodin rikkoutuu, turvasuodin suojaa kompressoria lialta. 
Jos pölyä on imetty kompressorin läpi, sinun tulee ilmoittaa asiasta tilanteen 
arvioimiseksi laitteen valmistajalle ennen imun jatkamista estääksesi 
kompressorivaurion. 
 
Turvasuodin pääsuotimen ja kompressorin 
välissä on toteutettu samoilla arvoilla kuin 
pääsuodinkin mutta se ei voi erottaa niin 
suuria pölymääriä. 
Turvasuotimen suodinpinta-ala on 20m2. 
Materiaali 450 gr/m2 polyesterineulahuopa, 
luokka M. 
Max. vastus turvasuotimella ei saa ylittää 0,1 
bar. 
 
Erityisesti purettaessa puhaltamalla, täytyy 
olla äärimmäisen huolellinen. Hyvin toimivaan 
puhallukseen tarvitaan mahdollisimman alhainen paine-ero (ilman sisäänmenon ja 
poistulon välille kompressorissa). Pienikin vastus puhalluksen aikana nostaa 
ulostulolämpötilaa nopeasti, tämä johtaa kompressorin ylikuumenemiseen.  
Lämpötilasensorin ansiosta kompressori kytkeytyy automaattisesti pois päältä 
ylikuumetessaan. 
 
Turvasuodin sijaitsee imuvaimentimen sisällä. 
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4.5 e Suodinjärjestelmän testaus 
Testataksesi suodinjärjestelmän, avaa takaluukku ja suodintilan väliluukku. Varmista että 
säiliö on alaslaskettuna, aloita imu kierrosnopeudella 1500 rpm. Lue arvo 
painemittarista, sen tulee olla alle 0,1 bar. Jos se on korkeampi, testaa turvasuodin. Uusi 
suodinasennelma antaa arvon n. 0,04 bar alipainemittarissa. 
 
4.5 f Turvasuotimen testaus 
Pääsuotimen testauksen jälkeen, lopeta imu ja kippaa säiliötä hiukan (vähintään 20 cm). 
Aloita imu ja lue alipainemittarin arvo, sen tulee olla alle 0,1 bar. Jos se on suurempi, 
voit yrittää puhdistaa turvasuotimen (asennettu imuvaimentimen sisään) ja tämän 
jälkeen toistaa testin. Jos se ei auta, vaihda turvasuodin. (Huomaa, että jos suotimessa 
on epänormaali määrä pölyä, se kertoo pääsuodinviasta). Jos arvo on oikein, mutta koko 
suodinjärjestelmän vastus on yli 0,1 bar, pääsuotimet tulee puhdistaa tai vaihtaa. 
 

 

4.5 g Suotimien puhdistus 
Hyvän toiminnan kannalta on tärkeää että suotimet eivät ole pölyiset. 
 
Suotimien puhdistamiseksi: 

1)  Sulje kaikki säiliön yhteet; 
2)  Aloita imu;  
3) Luo 0.8 bar alipaine säiliöön (katso mittaria hallintapaneelissa) 
4)  Kun mittari saavuttaa 0.8 bar, paina imun pysäytysnappia; 
5)  Ilmavirtaus ulkopuolelta säiliöön tapahtuu vastakkaiseen suuntaan suotimien läpi. 

Tämä virtaus sisältää niin paljon ilmaa että lika putoaa suotimista suodintilan 
pohjalle. 

6)  Toista tämä tapahtuma 3 kertaa. 
 
Suodinpussit ja turvasuodin voidaan pestä vedellä. Huolehdi että ne ovat kuivat ennen 
työskentelyn aloittamista.

4 Technical details 
 

4 Tekniset tiedot 
 



 

Käyttöohje Base-loader versio 01.02 2015 FIN 

36 

 
 

 

 
Hydraulijärjestelmä on ns. avoin malli (öljysäiliö on avoin ulkoilmaan) 
 
Se sisältää: 
 
 Öljysäiliö integroidulla paluusuotimella säiliön päällä sekä täyttöaukon. 
 Imulinja säiliöstä alustan vaihteistossa olevalle hydraulipumpulle. 
 Hydraulipumpun,  

 Paineletkun ja vastavirtausventtiilin suuntaventtiileille. 
 Paine- ja paluuletkut sylintereille, letkurikkoventtiilit jne.. 
 
Hydraulitoimintojen käyttövivut sijaitsevan letkuhyllyn alla laitteen vasemmalla puolella. 
 
Hydraulijärjestelmä tulee tarkistaa säännöllisesti vuotojen ja vaurioiden varalta. 
(Suositus päivittäin). Korjaa vuodot ja vaihda rikkoutuneet osat. 

 

 

5 Hydrauliikka 
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Paineilmajärjestelmän ilma tuotetaan ylivirtausventtiilin avulla auton 
järjestelmästä. Säädetty paine laitteelle on 7 bar. Painemittari on hallintapaneelin 
vieressä. Ilman virtaus päälle ja pois kytketään venttiilillä. Sulje venttiili aina kun 
laite ei ole käytössä. 
 
Hallintakaapissa on venttiilit ja releet tarvittaville toiminnoille. 
 
Paineilmatoimisilla täryttimillä on erillinen öljysäiliö käyttöiän pidentämiseksi. 
 
Venttiilien, sylinterien ja toimilaitteiden käyttöiän pidentämiseksi on tärkeä estää 
veden pääsy järjestelmään. Tyhjennä vesi säiliöistä säännöllisesti 
vedenerottimesta.  
 
Järjestelmän huolto: 

 Ilmakuivaimen patruuna on vaihdettava syksyisin ja keväisin. 
 Tyhjennä vesi säiliöstä. 
 Tarkista suodin ja painemittari, suotimen vaihto vuosittain. 

6 Paineilma 
 

 

6 Paineilma 
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Sähköjärjestelmä on kytketty auton akkuihin. Moottorin käydessä akut latautuvat.  
 
Erityistä huoltoa ei ole suositeltu. Painonapit ja kytkimet on suositeltavaa puhdistaa 
sännöllisesti. 
 

7  Sähköjärjestelmä 
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Imutoiminnot 

Häiriö Syy Ratkaisu 

Ei imua 
 

Kompressorin rpm liian pieni Nosta moottorin 
nopeutta tai vaihda 
isompi vaihde 

 Hätäseis on päällä 
etupaneelissa 

Kytke hätäseis pois 

 Hätäseis päällä takapaneelissa Kytke hätäseis pois  

 Säiliö on täynnä Tyhjennä säiliö  

 Suodinkammio täynnä Tyhjennä suodinkammio 

Ei tarpeeksi imua Takaluukun läppäventtiilit auki Sulje läppäventtiilit 

 Letkuliitoksissa vuoto Kytke liitokset kunnolla  

 Tukos letkussa Avaa tukos 

 Pääsuodin ei puhdas Puhdista tai vaihda 
suodin 

 Turvasuodin ei puhdas Puhdista tai vaihda 
suodin  

Laite kytkeytyy pois päältä 
imiessä 

Säiliö täynnä Tyhjennä säiliö 

 Suodinkammio täynnä Tyhjennä kammio 

 Täytössensori säiliössä tai 
suodintilassa pölyinen 

Käytä sensorien ohitusta 
 

 Kompressori on saavuttanut 
lämpötilan 155 C tai 135 C 
lämpötilaeron 

Odota kun kompressori 
jäähtynyt ja paina 
lämpötilan nollaus -
nappia 

 
 

8 Vian etsintä 
 

8 Vianetsintä 
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PUHALLUSTOIMINNOT 

Häiriö Syy Ratkaisu 

Puhallus ei toimi Alhainen kompressorin rpm Nosta moottorin rpm tai 
kytke isompi vaihde 

 Hätäseis takana on kytketty Kytke hätäseis pois päältä 

 Hätäseis etupaneelissa 
kytketty 

Kytke hätäseis pois päältä 

 Palloventtiili kiinni Avaa palloventtiili 

 Läppäventtiilit kiinni Avaa läppäventtiilit 

 Imuliitäntä auki Sulje imuliitännät 

 Turvasuodin ei puhdas Puhdista tai vaihda 

 Puhallusputkistossa 
kertymiä 

Puhdista 

 Puhallusputkistossa ainetta 
tai esineitä 

Puhdista säiliön päädyn 
sisäpuolelta 

 Miesluukku vuotaa Sulje luukku kunnolla 

 Suodinkammion kansi ei 
pidä 

Sulje kansi kunnolla 

 

HYDRAULIIKKA 

Häiriö Syy Ratkaisu 

Säiliö kippaa hitaasti Alhainen moottorin rpm Nosta moottorin nopeutta 

Säiliö ei laske Letkurikkoventtiili on päällä Nosta kippiä n. 10 cm ja 
laske uudelleen 

 
 
 


