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11. Huolto
11.1. Huolto-ohjelma
Koneen ensimmäisen huollon yhteydessä tai viimeistään 500
käyttötunnin jälkeen ammattilaisen on suoritettava seuraavat
toimenpiteet:
- on varmistettava, että tuote on tyyppikilven ja käyttöohjeiden tietojen
mukainen
- kohdassa 6.2. Päivittäinen tarkistus lueteltujen tarkastusten
suorittaminen
- ruuviliitosten kiristäminen kohdan 6.7. Kiristysmomentit mukaisesti
- kaikkien liitäntöjen ja johtojen kunnon tarkastus
- on tarkastettava, etteivät letkut ole kuluneet tai puristuksissa
- mahdollisten kallistuksen, kouran ja lukituksen kuormanpitoventtiilien
testaus huolto-ohjekirjan mukaisesti
- rototiltin yläosan säätö säätölevyillä, katso kohta 6.5.1. Rototiltin
yläosan säätö säätölevyillä
- voitelun tarkistus, katso kohta 6.4. Voitelu 8 tunnin välein
- ohjausjärjestelmän toiminnan tarkistus – kalibrointi ja asetukset
käytössä olevan ohjausjärjestelmän mukaisesti
- pyörintävälyksen ja kääntökehän välyksen tarkistus, katso kohta 6.6.
Pyörintä- ja kallistusvälyksen tarkistus.
250 käyttötunnin välein – kuljettajan suorittamat tarkastukset. Katso
kohta 6.5. Tarkistus 250 tunnin välein.
2 000 käyttötunnin / 1 vuoden välein tehtävä huolto – ammattilainen
tekee:
- on varmistettava, että tuote on tyyppikilven ja käyttöohjeiden tietojen
mukainen
- kohdassa 6.2. Päivittäinen tarkistus lueteltujen tarkastusten
suorittaminen
- ruuviliitosten kiristäminen kohdan 6.7. Kiristysmomentit mukaisesti
- kaikkien liitäntöjen ja johtojen kunnon tarkastus
- on tarkastettava, etteivät letkut ole kuluneet tai puristuksissa
- mahdollisten kallistuksen, kouran ja lukituksen kuormanpitoventtiilien
testaus huolto-ohjekirjan mukaisesti
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- rototiltin yläosan säätö säätölevyillä, katso kohta 6.5.1. Rototiltin
yläosan säätö säätölevyillä
- voitelun tarkistus, katso kohta 6.4. Voitelu 8 tunnin välein
- ohjausjärjestelmän toiminnan tarkistus – kalibrointi ja asetukset
käytössä olevan ohjausjärjestelmän mukaisesti
- pyörintävälyksen ja kääntökehän välyksen tarkistus, katso kohta 6.6.
Pyörintä- ja kallistusvälyksen tarkistus.
- Holkkien ja nivellaakerien silmämääräinen tarkastus, katso kohta 10.3.
Rototiltin yleiskuva.
- työlaitekiinnikkeen akselien toleranssien tarkastus, katso tiedot kunkin
kiinnikkeen teknisistä erittelyistä.

11.2. Huoltokirja
Huoltokirjaan voi kirjata tämän käyttöohjeen engcon-tuotteelle tehdyt
toimenpiteet. Merkitse toimenpiteen päivämäärä, toimenpide ja työn
tekijä. Huoltokumppanit merkitsevät tähän myös ASP-leiman sille
varattuun kohtaan. Tällä varmistetaan, että tuote on turvallinen myös
mahdolliselle myöhemmälle omistajalle.
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