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1 Tietoja tästä käyttöohjeesta
1.1 Ohjeen käsittely

Tämä käyttöohje on osa toimitusta. Se antaa tietoja koneesta sellaisena kuin se oli tehtaalta toimi‐
tettaessa.
➤ Pidä käyttöohje tallella koneen koko käyttöiän ajan.
➤ Anna käyttöohje koneen mukana seuraavalle omistajalle/käyttäjälle.
➤ Täydennä käyttöohjetta kaikilla muutoksilla, joista saat tiedon.
➤ Merkitse tyyppikilvestä löytyvät konekohtaiset tiedot kohdan 2 taulukoihin.

1.2 Muut asiakirjat
Tämän käyttöohjeen mukana toimitetaan seuraavat asiakirjat:
■ painesäiliön asiakirjat / käyttöohje
■ voimassa olevan direktiivin mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus
■ mahdollista alustaa koskevat asiakirjat.

Puuttuvat asiakirjat voit tilata KAESERiltä.
➤ Varmista, että kaikki asiakirjat sisältyvät toimitukseen ja tutustu niiden sisältöön.
➤ Tyyppikilvessä olevat tiedot on ehdottomasti mainittava asiakirjoja tilattaessa.

1.3 Tekijänoikeus
Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain suojaama. KAESER vastaa mielellään ohjeen sisältämien tie‐
tojen asianmukaista käyttöä sekä mahdollista monistusta koskeviin kysymyksiin.

1.4 Symbolit ja tunnistemerkinnät
➤ Huomioi tässä ohjeessa käytetyt symbolit ja tunnistemerkinnät.

1.4.1 Varoitukset

Varoitukset viittaavat vaaroihin, jotka saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja, jos varoituksen yhtey‐
dessä mainittuja toimenpiteitä ei huomioida.

Varoituksia on kolmenasteisia. Varoituskolmion yhteydessä oleva huomiosana ilmaisee vaara-as‐
teen:

Huomiosana Merkitys Mahdolliset seuraukset

VAARA varoittaa välittömästi uhkaavasta
vaarasta.

Seurauksena on erittäin todennäköisesti vaka‐
va loukkaantuminen tai hengenvaara.

VAROITUS varoittaa mahdollisesti uhkaavasta
vaarasta.

Seurauksena saattaa olla vakava loukkaantu‐
minen tai hengenvaara.

HUOMIO varoittaa mahdollisesta vaarallises‐
ta tilanteesta.

Tilanne saattaa aiheuttaa lieviä loukkaantumi‐
sia.

Taul. 1 Vaara-asteet ja niiden merkitykset (henkilövahingot)
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Joidenkin kappaleiden alussa annetaan varoituksia. Ne viittaavat kyseiseen kappaleeseen ja sen
kaikkiin alakohtiin.
Esimerkki:

VAARA
Tässä mainitaan uhkaava vaara ja sen aiheuttaja.
Tässä mainitaan mahdolliset seuraukset, joita varoituksen huomioimatta jättäminen saattaa
aiheuttaa.
VAARA tarkoittaa, että seurauksena on hyvin todennäköisesti vakava loukkaantuminen tai
hengenvaara, jos varoitus jätetään huomioimatta.
➤ Tässä mainitaan toimenpiteet, joiden avulla voit suojautua vaaralta.

Varoitukset, jotka liittyvät kappaleen alakohtaan tai seuraavaksi kuvattuihin toimenpiteisiin, on in‐
tegroitu osaksi toimenpidekuvausta ja numeroitu toimenpiteiden tavoin.
Esimerkki:

1. VAROITUS! 
Tässä mainitaan uhkaava vaara ja sen aiheuttaja.
Tässä mainitaan mahdolliset seuraukset, joita varoituksen huomioimatta jättäminen saattaa ai‐
heuttaa.
VAROITUS tarkoittaa, että seurauksena saattaa olla vakava loukkaantuminen tai hengenvaa‐
ra, jos varoitus jätetään huomioimatta.
➤ Tässä mainitaan toimenpiteet, joiden avulla voit suojautua vaaralta.

2. Lue varoitukset aina huolellisesti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

1.4.2 Varoitus aineellisista vahingoista

Tilanteissa, joissa viitataan aineellisiin vahinkoihin, henkilövahingot ovat epätodennäköisiä.

Aineellisiin vahinkoihin viittavia varoituksia on vain yhdenasteisia. Varoituksen tunnistaa seuraa‐
vasta huomiosanasta:

Huomiosana Merkitys Mahdolliset seuraukset

HUOMAUTUS varoittaa mahdollisesta vaarallisesta tilan‐
teesta.

Aineellinen vahinko on mahdollinen.

Taul. 2 Vaara-asteet ja niiden merkitykset (aineelliset vahingot)

Esimerkki:

HUOMAUTUS
Tässä mainitaan uhkaava vaara ja sen aiheuttaja.
Tässä mainitaan mahdolliset seuraukset, joita varoituksen huomioimatta jättäminen saattaa
aiheuttaa.
➤ Tässä mainitaan toimenpiteet, joiden avulla voit estää aineelliset vahingot.

➤ Lue aineellisista vahingoista varoittavat huomautukset aina huolellisesti ja noudata tarkasti an‐
nettuja ohjeita.

1.4.3 Muut ohjeet ja symbolit

Tämä symboli viittaa erityisen tärkeisiin tietoihin, jotka tulisi huomioida.

1 Tietoja tästä käyttöohjeesta
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Tarvikkeet Tässä annetaan tietoja mahdollisesti vaadittavista erikoistyökaluista, käyttöaineista tai varaosista.

Edellytys Tässä on kuvattu edellytykset, joiden on täytyttävä, ennen kuin toimenpide voidaan suorittaa.
Kohdassa on myös turvallisuuteen liittyviä tietoja, jotka auttavat käyttäjää välttämään vaaratilantei‐
ta.

➤ Tämä symboli edeltää työohjetta, joka koostuu vain yhdestä työvaiheesta.
1. Jos kyseessä on monivaiheinen työohje, ...
2. ... on yksittäiset työvaiheet numeroitu.

Tulos Osoittaa toimenpiteen odotettavissa olevan lopputuloksen.

➤ Tiedoissa, jotka koskevat vain valinnaisia varusteita, on valinnaisen varusteen tunniste (esi‐
merkki: "optio da" tarkoittaa, että kohta koskee ainoastaan koneita, joissa on jälkijäähdytin ja
syklonierotin valinnaisina varusteina). Valinnaisten varusteiden tunnukset, jotka tässä käyt‐
töohjeessa saattavat esiintyä, on lueteltu kohdassa 2.2.

Kysymysmerkki viittaa mahdollisiin ongelmakohtiin.
Aputeksti kertoo, mikä on ongelman syy ...
➤ ... ja kuinka se voidaan ratkaista.

Tämä symboli viittaa tärkeisiin ympäristönsuojelua koskeviin tietoihin tai toimenpiteisiin.

Lisätietoja Tämä tieto viittaa kohtaan, jossa aihetta käsitellään vielä lähemmin.

1 Tietoja tästä käyttöohjeesta
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Nro 9_9435 30 FN
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  3

Optio da



2 Tekniset tiedot
2.1 Tyyppikilpi

Konetyyppi ja muut tärkeät tekniset tiedot löytyvät koneen tyyppikilvestä.
Tyyppikilpi on kiinnitetty koneen ulkoseinään (ks. kuva kohdassa 13.1).
➤ Merkitse tähän tyyppikilven tiedot:

Ominaisuus Arvo

Valmistenumero

Sallittu kokonaismassa

Sallittu aisapaino

Sallittu akselikuorma

Rakennuskompressori

Materiaalinumero

Sarjanumero

Valmistusvuosi

Todellinen kokonaismassa

Nostokohdan kantokyky

Moottorin nimellisteho

Moottorin kierrosluku

Maksimikäyttöpaine

Taul. 3 Tyyppikilpi

2.2 Valinnaiset varusteet – varustekilpi
Käyttöohjeessa mainitut tiedot on helpompi kohdistaa koneeseen, kun koneessa olevat valinnaiset
varusteet/ominaisuudet on selkeästi luetteloitu.
Valinnaiset varusteet on kirjainlyhentein merkitty varustekilpeen.

Kilven sijainti:
■ koneen ulkopuolella
■ ajosuunnassa edessä (ks. kohta 13.1)

Seuraavassa on lueteltu koneeseen saatavilla olevat valinnaiset varusteet/ominaisuudet.
Koneessa olevaan kilpeen on merkattu vain niiden valinnaisten varusteiden kirjainlyhenne,
jotka on asennettu koneeseen!

2 Tekniset tiedot
2.1 Tyyppikilpi
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MOBILAIR M50 PE           Materiaalinumero Sarjanumero
Koneeseen asennetut valinnaiset varusteet:

r1= rb; rc; rd, rg 
r3= rm; ro
r4= rr; rs; rt

*

sgsf
tctbta

oa oe

lbla
ba

ne

ea
fa

ua

bb bc

ha hc

r4r3r1

02-M0277-PE

te

* r1–r5 = alustavaihtoehdot

Taul. 4 Varustekilpi

➤ Katso koneeseen asennetut valinnaiset varusteet varustekilvestä ja merkitse ne tiedoksi seu‐
raaviin taulukoihin.

2.2.1 Optio da
Paineilman jälkikäsittely

Valinnainen varuste Tunnus Kuuluu varustuk‐
seen?

Jälkijäähdytin ja syklonierotin da

— —

Taul. 5 Valinnaiset paineilman jälkikäsittelylaitteet

2.2.2 Optio ea, ec
Työkalujen voitelulaite

Valinnainen varuste Tunnus Kuuluu koneen va‐
rustukseen

Työkalujen voitelulaite (jos koneessa on valinnainen
varuste fa)

ea

Työkalujen voitelulaite (jos koneessa on valinnainen
varuste fc)

ec

Taul. 6 Valinnaiset työkalujen voitelulaitteet
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2.2.3 Optio fa, fc
Jakotukki

Valinnainen varuste Tunnus Kuuluu koneen va‐
rustukseen

Haaroittamaton paineilmalinja fa

Valinnaisten lisävarusteiden jälkeen haaroitettu pai‐
neilmalinja

fc

Taul. 7 Paineilman jakeluvaihtoehdot

2.2.4 Optio ba
Varustus kylmiin olosuhteisiin

Valinnainen varuste Tunnus Kuuluu varustuk‐
seen?

Varustus kylmiin olosuhteisiin ba

Jäähdytysnesteen esilämmitys bb

Huurteenpoistin bc

Taul. 8 Valinnaiset varusteet kylmiin olosuhteisiin

2.2.5 Optio la, lb
Varustus paloalttiisiin käyttökohteisiin

Valinnainen varuste Tunnus Kuuluu koneen va‐
rustukseen

Kipinänsammutin la

Kipinänsammutin ja automaattinen moottorin ilman‐
syötön sulkuventtiili

lb

Taul. 9 Valinnaiset lisävarusteet paloalttiisiin käyttökohteisiin

2.2.6 Optio ne
Polttoaineen vedenerotin

Valinnainen varuste Tunnus Kuuluu varustukseen

Polttoaineen vedenerotin ne

Taul. 10 Valinnainen polttoaineen vedenerotin

2.2.7 Optio oa
Akkukatkaisija

Valinnainen varuste Tunnus Kuuluu koneen va‐
rustukseen

Akkukatkaisija oa

Taul. 11 Valinnainen akkukatkaisija

2 Tekniset tiedot
2.2 Valinnaiset varusteet – varustekilpi
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2.2.8 Optio rb/rm/rr, rb/rm/rs, rc/ro/rr, rg/rp/rr, rc/ro/rs, rd/ro/rr, rd/rn/rr
Alusta

Alustat määritellään eri valinnaisten varusteiden lyhenteiden yhdistelmällä seuraavasti:
versio / korkeuden säätö / vääntymisen esto / käyttöjarru
Esimerkki: rb/rm/rs tarkoittaa:
alusta: EU-versio / korkeussäädettävä / työntöjarru.

Alustat:

Alusta Tunnus Kuuluu varustuk‐
seen?

Versio (rb, rc, rg, rd):

EU-alusta rb

GB-alusta rc

GB-alusta rg

US-alusta rd

Korkeussäätö (rm, rn, ro):

Varustettu korkeussäädöllä rm

Kytkentäkorkeus säädettävissä rn

Ilman korkeussäätöä ro

Vetotangon vääntymisenesto (rp)

Kääntyvä laakeroitu sovitin rp

Käyttöjarru (rr, rs):

Ilman käyttöjarrua rr

Varustettu työntöjarrulla rs

EY ≙ Eurooppa, GB ≙ Iso-Britannia, US ≙ Yhdysvallat

Taul. 12 Alustavaihtoehdot

2.2.9 Optio tb, tc, te
Valaistus

Valinnainen varuste Tunnus Kuuluu koneen va‐
rustukseen

Kolmioheijastin takana tb

EU – 12 V tc

USA – 12 V (DOT) te

Taul. 13 Valaistusvaihtoehdot

2 Tekniset tiedot
2.2 Valinnaiset varusteet – varustekilpi
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2.2.10 Optio oe
Umpinainen lattiapaneeli

Valinnainen varuste Tunnus Kuuluu koneen va‐
rustukseen

Umpinainen lattiapaneeli oe

Taul. 14 Valinnainen umpinainen lattiapaneeli

2.2.11 Optio ua
Letkukela

Valinnainen varuste Tunnus Kuuluu koneen va‐
rustukseen

Letkukela ua

Taul. 15 Valinnainen letkukela

2.2.12 Optio sf
Varkaudenesto

Valinnainen varuste Tunnus Kuuluu koneen va‐
rustukseen

Varkaudenesto sf

Taul. 16 Valinnainen varkaudenesto

2.3 Kone (ilman valinnaisia lisävarusteita)

2.3.1 Äänipäästöt

Taattu äänitehotaso:

Tyyppi M50

Taattu äänitehotaso(1), (2) [dB(A)] 98
(1) Direktiivin 2000/14/EY mukaan.
(2) Koskee ainoastaan koneita, jotka on vuorattu äänieritysmateriaalilla.

Taul. 17 Taattu äänitehotaso

2 Tekniset tiedot
2.3 Kone (ilman valinnaisia lisävarusteita)
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Emissioäänenpainetaso:

Tyyppi M50

Emissioäänenpainetaso(3) [dB(A)]
(EN ISO 11203)

81,0

Mittausetäisyys: d = 1 m
Pinta-alataso: Q2 = 16,9 dB(A)
(3) Laskettu taatusta äänitehotasosta (direktiivi 2000/14/EY, melumittauksia koskeva perusstan‐
dardi ISO 3744).

Taul. 18 Emissioäänenpainetaso

2.3.2 Ruuvien kiristysmomentit

Ruuvien ohjearvot (lujuusluokka 8.8):

Kierre M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20

Kiristysmomentti [Nm] 3,0 5,9 10,0 24,5 48,0 84,0 133,0 206,0 295,0 415,0

Tiedot VDI 2230 -standardiin pohjautuen.

Taul. 19 Ruuvien kiristysmomentti (lujuusluokka 8.8; kitkakerroin µ = 0,12)

2.3.2.1 Öljynerotinsäiliön kansiruuvien kiristysmomentit

Ruuvien ohjearvot lujuusluokan mukaan:

Ruuvikompressorit Lujuusluokka Kierre Kiristysmomentti [Nm]

Kuusioruuvi 8.8 M10 46

Taul. 20 Öljynerotinsäiliön kansiruuvien kiristysmomentit

2.3.2.2 Nostosilmukan kiristysmomentit

Ruuvien ohjearvot lujuusluokan mukaan:

Ruuvikompressorit Lujuusluokka Kierre Kiristysmomentti [Nm]

Kuusioruuvi 8.8 M12 80

Vaarnaruuvi 8.8 M12 80

Taul. 21 Nostosilmukan ruuvien kiristysmomentit

2.3.3 Käyttöympäristö

Sijoitus Raja-arvo

Sijoituspaikan korkeus merenpinnasta maks. * [m] 1000

Ympäristön minimilämpötila [°C] −10

Ympäristön maksimilämpötila [°C] +45

* Sijoituksesta korkeammalla sijaitseviin kohteisiin sovittava valmistajan kanssa
** Tehokkaammalla tuulettimella varustettuja koneita voidaan käyttää 50 °C:n ympäristölämpöti‐
laan saakka.

2 Tekniset tiedot
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Sijoitus Raja-arvo

Ympäristön maksimilämpötila** [°C] +50

* Sijoituksesta korkeammalla sijaitseviin kohteisiin sovittava valmistajan kanssa

** Tehokkaammalla tuulettimella varustettuja koneita voidaan käyttää 50 °C:n ympäristölämpöti‐
laan saakka.

Taul. 22 Käyttöympäristö

2.3.4 Koneen tyyppihyväksynnän mukaiset lisätiedot

Tyyppihyväksynnän mukaiset tiedot, kuten
■ mitoitus
■ rengasväli
■ koneen peittämä pinta-ala

löytyvät mittapiirustuksista kohdassa 13.3.

Mittapiirustuksista näkyvät myös seuraavien toiminnan kannalta oleellisten aukkojen sijainnit:
■ jäähdytysilman sisäänvirtaus
■ jäähdytysilman ulosvirtaus
■ paineilman ulosvirtaus
■ pakoputki

2.4 Alusta

2.4.1 Alustavaihtoehdot

➤ Alustaa koskevat ohjeet löydät erillisestä alustaa käsittelevästä ohjekirjasta.

2.5 Kompressori

2.5.1 Käyttöpaine ja tilavuusvirta

Tilavuusvirran määritelmä: jatkuva virtaama suhteutettuna imuolosuhteisiin.

Maksimikäyttöpaine [bar] 7 − − −

SIGMA-ruuviyksikkö 191 − − −

Tilavuusvirta [m3/min] 5,0 − − −

Tilavuusvirta standardin ISO 1217:2009, Annex D mukaan

Taul. 23 Käyttöpaine ja tilavuusvirta

2.5.2 Paineilman ulosvirtaus

Poistoventtiili ["] Lukumäärä

G 3/4 2

2 Tekniset tiedot
2.4 Alusta
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Poistoventtiili ["] Lukumäärä

G 1 1

Taul. 24 Jakotukki

2.5.3 Paineilman laatu paineilman poistoaukkojen kohdalla

Paineilman poistoaukoissa on paineilman laatuun viittaava lyhenne.

Paineilman jälkikäsittelyn ja paineilman laadun välinen yhteys:

Paineilman jälkikäsittely Paineilman laatu

Valinnaisen varusteen
lyhenne

Komponentit Ominaisuudet Lyhenne

da ■ paineilman jälki‐
jäähdytin

■ syklonierotin

Viileä ja lauhteeton A

ea / ec Työkalujen voitelulaite Voiteluainepitoinen E

Taul. 25 Paineilman jälkikäsittelyn ja paineilman laadun välinen yhteys

2.5.4 Varoventtiili

Maksimikäyttöpaine: ks. koneen tyyppikilpi

Maksimikäyttöpaine [bar] 7 − − −

Varoventtiilin avautumispaine * [bar] 9,5 − − −

* Varoventtiili on kiinnitetty öljynerotinsäiliöön.

Taul. 26 Varoventtiilin avautumispaine

2.5.5 Lämpötila

2.5.5.1 Termostaattiventtiili

Termostaattiventtiili säätää koneen lämpötilatasoa.

Koneen lämpötilat Arvot

Kuormituskäynnin vaatima puristuksen loppulämpöti‐
la [°C]

30

Tyypillinen puristuksen loppulämpötila käynnin aika‐
na [°C]

75 – 100

Puristuksen maksimiloppulämpötila (automaattinen
turvakatkaisu) [°C]

115

Taul. 27 Koneen lämpötilat

2 Tekniset tiedot
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2.5.5.2 Termostaattiventtiili, jossa jäätymisenestolaite

Jäätymisenestolaitteella varustettu termostaattiventtiili säätää koneen lämpötilatasoa ympäristö‐
lämpötilan mukaan.

Lämpötilat Arvot

Ympäristölämpötila [°C] < 10 20

Puristuksen loppulämpötila [°C] 90 60–90

Taul. 28 Lämpötila ruuviyksikön poistoaukon kohdalla

2.5.6 Jäähdytysöljysuositus

Käytetty jäähdytysöljylaatu näkyy öljynerotinsäiliön täyttöaukon läheisyydessä olevasta tarrasta.
Huomioi kohdassa 11 mainitut tiedot jäähdytysöljyä tilatessasi.

Yleiseen käyttöön soveltuvat jäähdytysöljyt

SIGMA FLUID

MOL S-460 S-570

Kuvaus Mineraaliöljy Synteettinen öljy Synteettinen öljy

Käyttöalue Vakioöljy kaikkiin muihin
käyttökohteisiin paitsi
ravintoaineiden käsitte‐
lyyn.
Soveltuu erityisesti ko‐
neille, joiden kuormitus‐
aste on alhainen.

Vakioöljy kaikkiin muihin
käyttökohteisiin paitsi elin‐
tarvikkeiden käsittelyyn.
Soveltuu erityisesti koneil‐
le, joiden kuormitusaste
on korkea. Ei sovellu käy‐
tettäväksi Itä-/Kaakkois-
Aasian maissa.

Erikoisöljy ympäristölämpö‐
tilan ja ympäristön ilman‐
kosteuden ollessa korkeita.
Soveltuu kaikkiin muihin
käyttökohteisiin paitsi elin‐
tarvikkeiden käsittelyyn.
Soveltuu erityisesti koneille,
joiden kuormitusaste on
korkea.

Viskositeetti
40 ℃:ssa

46 mm2/s
(ASTM D445)

46 mm2/s
(ASTM D445)

53 mm2/s
(ASTM D445)

Viskositeetti
100 °C:ssa

6,9 mm2/s
(ASTM D445)

7,2 mm2/s
(ASTM D445)

8,0 mm2/s
(ASTM D445)

Leimahduspiste 230 °C
(ASTM D92)

251 °C
(ASTM D92)

258 °C
(ASTM D92)

Ominaispaino
15 ℃:ssa

0,868 g/cm3

(ASTM D1298)
0,860 g/cm3

(ASTM D1298)
0,869 g/cm3

(ASTM D1298)

Jähmettymis‐
piste

−30 °C
(ASTM D97)

−27 °C
(ASTM D97)

−54 °C
(ASTM D97)

Taul. 29 Jäähdytysöljysuositus

Elintarvikkeiden käsittelyyn soveltuvat jäähdytysöljyt

SIGMA FLUID

FG-460 FG-680

Kuvaus Synteettinen öljy Synteettinen öljy

2 Tekniset tiedot
2.5 Kompressori
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SIGMA FLUID

FG-460 FG-680

Käyttöalue Erityisesti koneille, joilla tuotettu
paineilma saattaa joutua kosketuk‐
siin elintarvikkeiden kanssa.

Erikoisöljy ympäristölämpötilan ja ympä‐
ristön ilmankosteuden ollessa korkeita.
Erityisesti koneille, joilla tuotettu paineil‐
ma saattaa joutua kosketuksiin elintarvik‐
keiden kanssa.

Hyväksyntä USDA H1, NSF; sallittu käyttökoh‐
teisiin, joissa yksittäinen tai satun‐
nainen kosketus elintarvikkeiden
kanssa on mahdollinen.

USDA H1, NSF; sallittu käyttökohteisiin,
joissa yksittäinen tai satunnainen koske‐
tus elintarvikkeiden kanssa on mahdolli‐
nen.

Viskositeetti
40 ℃:ssa

46 mm2/s (ASTM D445) 68 mm2/s (ASTM D445)

Viskositeetti
100 °C:ssa

8,0 mm2/s (ASTM D445) 10,5 mm2/s (ASTM D445)

Leimahduspiste 246 °C (ASTM D92) 238 °C (ASTM D92)

Ominaispaino
15 ℃:ssa

0,842 g/cm3 (ASTM D1298) 0,854 g/cm3 (ASTM D1298)

Jähmettymispiste −39 °C (ASTM D97) −39 °C (ASTM D97)

Taul. 30 Jäähdytysöljysuositus (elintarvikkeiden käsittely)

2.5.7 Jäähdytysöljyn täyttömäärä

Jäähdytysöljy Täyttömäärä [l]

Kone 9,0

Taul. 31 Jäähdytysöljyn täyttömäärä

2.6 Moottori

2.6.1 Moottoritiedot

Ominaisuus Tiedot

Valmistaja / tyyppi Kubota V1505–T

Moottorin säätö mekaaninen

Polttoaineen ruiskutus mekaaninen

Moottorin nimellisteho [kW] 32,5

Kierrosluku kuormituskäynnillä [min-1] 3000

Kierrosluku kevennetyllä käynnillä [min-1] 2200

Polttoaine diesel *

Polttoaineen kulutus kuormituskäynnillä [l/h] 9,0

* Käytä ainoastaan EN 590:n tai ASTM D975:n mukaista dieselpolttoainetta. Muiden polttoainei‐
den käyttö on sallittu ainoastaan moottorin valmistajan luvalla!

2 Tekniset tiedot
2.6 Moottori
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Ominaisuus Tiedot

Öljynkulutus suhteessa polttoaineen kulutukseen [%] noin 0,2

* Käytä ainoastaan EN 590:n tai ASTM D975:n mukaista dieselpolttoainetta. Muiden polttoainei‐
den käyttö on sallittu ainoastaan moottorin valmistajan luvalla!

Taul. 32 Moottoritiedot

2.6.2 Öljysuositus

Käytetyn moottoriöljyn täytyy vastata seuraavia luokituksia:

■ ACEA, luokka E4, E7
■ API, luokka CF, CI-4

Koneen moottoriin on tehtaalla täytetty moottoriöljyä, jonka viskositeettiluokka on SAE 10W–
40.

Ympäristön lämpötilat [°C] Viskositeettiluokka

−30 ..... 30 SAE 0W–30
SAE 5W–30

−30 ..... 40 SAE 0W–40
SAE 5W–40

−20 ..... 30 SAE 1 W–30

−20 ..... 40 SAE 10W–40

−15 ..... 40 SAE 15W–40

−5 ..... 40 SAE 20W–50

Taul. 33 Moottoriöljysuositus

2.6.3 Polttoainesuositus

Dieselpolttoaineen on vastattava standardien EN 590 tai ASTM D975 vaatimuksia.
Näiden standardien mukaan polttoaineessa saa olla tietty osa biodieseliä.
Alkuperämaasta riippuen biodiesel voi olla valmistettu eri kasviraaka-aineista. Näin ollen biodieselit
voivat poiketa ominaisuuksiltaan.
Lämpötilan, hapen ja ajan vaikutuksesta biodiesel saattaa hajota polttoaineessa ja vaurioittaa polt‐
toainejärjestelmää.

Muiden poltto- ja lisäaineiden käyttö on sallittua vain moottorin valmistajan suostumuksella.

2.6.4 Jäähdytysnestesuositus

Nestejäähdytteisten moottorien kohdalla jäähdytysneste on valmisteltava ja sitä on moottorivaurioi‐
den ehkäisemiseksi valvottava.

Veden laatu:

Jäähdytysnesteen valmistelemiseksi oikeanlainen veden laatu on tärkeä.

2 Tekniset tiedot
2.6 Moottori
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Käytä aina seuraavien analyysiarvojen mukaista kirkasta, puhdasta ja mahdollisimman pehmeää
makeaa vettä:

Ominaisuus Arvo

pH-arvo 6,5–8,0

Kloridi [mg/l] Maks. 80

Kloridi + sulfaatti [mg/l] Maks. 160

Maa-alkalien ionit mmol/l 2,7

Kovuus °dH 15

1°dH = 0,1783 mmol/l; maa-alkalien ionit = 7,147 mg/l Ca2+ tai 4,336 mg/l Mg2+

Taul. 34 Veden laatu

Lisätietoja veden laadusta antavat paikalliset vesilaitokset. Arvojen ollessa poikkeavia vesi on käsi‐
teltävä.
Jos soveltuvaa vettä ei ole käytettävissä, on jäähdytysnesteen sekoittamisessa käytettävä tislattua
vettä tai vettä, josta kaikki suolat on poistettu. Merivesi, murtovesi, suolavesi ja teollisuuden jäteve‐
si eivät ole soveltuvia. Suolat voivat edistää korroosiota ja muodostaa häiritseviä saostumia.

Jäähdytysnesteen laatu:

Teknisen kehityksen puitteissa moottorin valmistaja on hyväksynyt uusia korroosion-/jäätymisenes‐
toaineita.

Aikaisemmin hyväksyttyihin korroosion-/jäätymisenestoaineisiin verrattuna niiden edut ovat seuraa‐
vat:
■ vähemmän saostumia moottorin jäähdytysjärjestelmässä
■ parempi lämmön poisjohtaminen
■ parempi ympäristöystävällisyys.

Jäähdytysneste valmistellaan sekoittamalla veteen etyleeniglykolipohjaista jäätymisenestoainetta,
joka sisältää korroosiolta suojaavia lisäaineita.
Moottorin on valmistanut KUBOTA. Käytetyn jäähdytysnesteen täytyy vastata valmistajan ohjeita.
➤ Älä käytä korroosion-/jäätymisenestoaineita, joita moottorin valmistaja ei ole hyväksynyt.
➤ Käytä aina hyväksyttyä sekoitussuhdetta sekoittaessasi korroosion-/jäätymisenestoainetta ve‐

teen.

Lisätietoja Lisätietoja jäähdytysnesteen valmistelusta/sekoittamisesta ks. kohta 10.3.1.3 Jäähdytysnesteen
sekoittaminen.

Korroosion-/jäätymisenestoaineen ensitäyttö:

Moottorin jäähdytysnesteen jäähdyttimen ensitäyttö muodostuu seuraavien nestekomponenttien
sekoituksesta:

Komponentit Nimike Osuudet [tilavuus-%]

Korroosion-/jäätymisenestoaine Glysantin® G40® 50

Vesi 50

Taul. 35 Jäähdytysnesteen jäähdyttimen ensitäyttö
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Sekoitettavuus muiden korroosion-/jäätymisenestoaineiden kanssa:

Korroosion-/jäätymisenestoaineen sekoittamista muihin vastaaviin aineisiin ei suositella, vaikka ne
olisivat samalta valmistajalta. Korroosion-/jäätymisenesto heikkenee merkittävästi, mikä voi vauri‐
oittaa moottorin jäähdytysjärjestelmää ja sitä kautta moottoria. Erilaisten korroosion-/jäätymisenes‐
toaineiden sekoitukset ovat aina tehottomampia kuin yhden jäähdytysnesteen yhteen sovitetut vai‐
kuttavat komponentit.

Muiden korroosion-/jäätymisenestoaineiden käyttö on sallittu vain moottorin valmistajan hy‐
väksynnällä!

2.6.5 Täyttömäärät

Nimike Täyttömäärä [l]

Moottoriöljy 5,0

Polttoaine 80 *
63 **

Jäähdytysneste 7

* Vakio
** Optimoitaessa paino, jotta sallittu kokonaismassa ei ylity.

Taul. 36 Täyttömäärät

2.6.6 Akut

Ominaisuus Arvo

Jännite [V] 12

Kapasiteetti [Ah] 62

Kylmäkäynnistysvirta [A]
(EN 50342)

520

Taul. 37 Akut

Lisätietoja Koneen varustetaso saattaa edellyttää tehokkaampaa akkua. Ks. kohta 2.7.2.

2.7 Valinnaiset lisävarusteet

2.7.1 Optio ea, ec
Työkalujen voitelulaite

Nimike Lämpötila-alue [°C] Täyttömäärä [l]

Paineilmavasaroiden erikoisvoi‐
teluaine

−25 – 50 2,5

Taul. 38 Paineilmavasaroiden voiteluainesuositus

2 Tekniset tiedot
2.7 Valinnaiset lisävarusteet
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2.7.2 Varustus kylmiin olosuhteisiin

2.7.2.1 Käyttöympäristö

Sijoitus Raja-arvo

Maksimisijoituskorkeus mpy* [m] 1000

Ympäristön minimilämpötila [°C] −25

Ympäristön maksimilämpötila [°C] +45

* Sijoituksesta korkeampaan ilmanalaan sovittava valmistajan kanssa.

Taul. 39 Varustus kylmiin olosuhteisiin: Käyttöympäristö

2.7.2.2 Optio bb
Jäähdytysnesteen esilämmitys

Lohkolämmitin Arvo

Jännite [V] 230

Teho [W] 600

Taul. 40 Lohkolämmitin

2.7.2.3 Optio bc
Paineilmajohtojen pakkassuojaus

Jäätymisenestoaine Täyttömäärä [l]

Wabcothyl tai vastaava paineilmajarrujen jäätymise‐
nestoaine

0,3

Taul. 41 Suositeltu jäätymisenestoaine

2.7.3 Paineilman laatu

2.7.3.1 Optio da
Ympäristölämpötila

Jälkikäsitellyn paineilman laatu riippuu ympäristölämpötilasta.

Ympäristölämpötila Raja-arvo

Ympäristön minimilämpötila [°C] −10

Ympäristön maksimilämpötila [°C] +45

Taul. 42 Ympäristölämpötilan ja paineilman laadun välinen yhteys
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3 Turvallisuus ja vastuut
3.1 Perusohjeita

Kone vastaa tekniikan viimeisintä tasoa ja täyttää hyväksytyt turvatekniset määräykset. Siitä huoli‐
matta sen käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteita:
■ loukkaantumis- tai hengenvaaran käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle
■ konevaurion tai muun aineellisen vahingon.

Varoitusten ja turvaohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumi‐
sia!

➤ Käytä konetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen ja vain sen ollessa teknisesti moitteettomas‐
sa kunnossa. Huomioi turvallisuusnäkökohdat ja käyttöohje.

➤ Korjaa tai korjauta turvallisuuteen vaikuttavat laiteviat ja häiriöt välittömästi!

3.2 Säännönmukainen käyttö
Kone on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen paineilman tuottamiseen. Kaikki muu siitä poikkea‐
va käyttö on sääntöjenvastaista. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat sääntöjenvastai‐
sesta käytöstä. Tällöin vastuu siirtyy kokonaan käyttäjälle.
➤ Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
➤ Käytä konetta ainoastaan sen suoritusarvojen puitteissa ja sallituissa ympäristöolosuhteissa.
➤ Varusta laitteisto asianmukaisilla jälkikäsittelylaitteilla, jos paineilmaa on tarkoitus käyttää hen‐

gitysilmana.

3.3 Sääntöjenvastainen käyttö
Virheellinen käyttö saattaa johtaa aineellisiin vahinkoihin ja/tai (vakaviin) loukkaantumisiin.
➤ Käytä konetta aina sääntöjen mukaisesti.
➤ Älä koskaan suuntaa paineilmaa ihmisiä tai eläimiä kohti.
➤ Paineilmaa ei ilman asianmukaista jälkikäsittelyä saa käyttää hengitysilmana.
➤ Imuilma ei saa sisältää myrkyllisiä, happopitoisia, palavia tai räjähdysherkkiä kaasuja tai höyry‐

jä.
➤ Konetta ei saa käyttää ympäristössä, jossa räjähdysturvallisuudelle asetetaan erityisiä vaati‐

muksia.

3.4 Käyttäjän vastuu

3.4.1 Lakisääteisten määräysten ja hyväksyttyjen säännösten noudattaminen

Näitä ovat esimerkiksi kansalliseen lainsäädäntöön sisällytetyt EU-direktiivit ja/tai käyttömaassa
voimassa olevat lait, turva- ja työsuojelumääräykset.
➤ Huomioi lakisääteiset sekä hyväksytyt tekniset määräykset koneen kuljetuksen, käytön ja huol‐

lon yhteydessä.

3 Turvallisuus ja vastuut
3.1 Perusohjeita
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3.4.2 Vastuullisten henkilöiden nimeäminen

Vastuullisiksi henkilöiksi soveltuvat sellaiset henkilöt, jotka tietojensa, taitojensa ja kokemuksensa
perusteella kykenevät arvioimaan heille uskotut tehtävät ja tunnistamaan niihin mahdollisesti liitty‐
vät vaarat.

Vastuullisilta käyttöhenkilöiltä vaadittu pätevyys:
■ Henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä.
■ Heidän täytyy tuntea tämän käyttöohjeen sisältämät turvaohjeet ja omien tehtäviensä kannalta

oleelliset käyttöohjeen kohdat ja myös noudattaa niitä.
■ Heillä tulee olla ajoneuvo-, sähkö- ja paineilmateknisten laitteiden turvalliseen käyttöön päte‐

vöittävä koulutus ja toimivalta.

Vastuullisilta huoltohenkilöiltä vaadittu pätevyys:
■ Henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä.
■ Heidän täytyy tuntea tämän käyttöohjeen sisältämät turvaohjeet ja omien tehtäviensä kannalta

oleelliset käyttöohjeen kohdat ja myös noudattaa niitä.
■ Heidän täytyy olla perehtyneitä ajoneuvo-, sähkö- ja paineilmatekniikan turvallisuuteen ja tun‐

nettava vastaavat turvamääräykset.
■ Heidän täytyy kyetä tunnistamaan ajoneuvo-, sähkö- ja paineilmatekniikan mahdolliset vaarat

ja estämään henkilö- ja aineelliset vahingot vastaavin turvatoimin.
■ Heillä tulee olla tämän koneen huoltoon pätevöittävä koulutus ja toimivalta.

Vastuullisilta kuljetushenkilöiltä vaadittu pätevyys:
■ Henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä.
■ Heidän täytyy tuntea tämän käyttöohjeen sisältämät turvaohjeet ja kuljetuksen kannalta oleelli‐

set käyttöohjeen kohdat ja myös noudattaa niitä.
■ Heillä tulee olla ajoneuvoteknisten laitteiden turvalliseen kuljetukseen pätevöittävä koulutus ja

toimivalta.
■ Heidän täytyy tuntea ajoneuvojen ja tavaroiden turvallista kuljettamista koskevat ohjeet.
■ Heidän täytyy kyetä tunnistamaan ajoneuvotekniikan mahdolliset vaarat ja estämään henkilö-

ja aineelliset vahingot soveltuvin turvatoimin.

➤ Varmista, että koneen kuljetuksesta, käytöstä ja huollosta vastaavalla henkilöstöllä on kulloi‐
senkin tehtävän vaatima pätevyys ja toimivalta.

3.4.3 Tarkastusvälit ja työturvallisuusmääräykset

Tutustu käyttömaassa sovellettaviin lakisääteisiin määräyksiin, jotka koskevat koneiden hankintaa,
turvallista käyttöä ja tarkastusta.

Esimerkkejä Saksassa sovellettavista määräyksistä

➤ Kone on tarkastettava ennen käyttöönottoa (Saksan työturvallisuusasetus § 15).
➤ Määräaikaistarkastukset (DGUV-säännöt 100–500, kappale 2.11):

Käyttäjän on huolehdittava siitä, että kompressorien varolaitteiden toiminta tarkastetaan tarvit‐
taessa, vähintään kuitenkin kerran vuodessa.

➤ Öljynvaihto (DGUV-säännöt 100–500, kappale 2.11):
Käyttäjän on huolehdittava siitä, että kompressorien öljy vaihdetaan tarvittaessa, vähintään kui‐
tenkin kerran vuodessa. Öljynvaihto on dokumentoitava asianmukaisesti. Tästä määräajasta
voidaan poiketa, jos öljyn pitempiaikainen käyttökelpoisuus on varmistettu öljyanalyysillä.

3 Turvallisuus ja vastuut
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➤ Käyttöturvallisuuteen liittyvät tarkastukset (Saksan työturvallisuusasetus 16 §):

Tarkastus Tarkastusväli Tarkastuksen suorittaja

Varustuksen tar‐
kastus

Ennen käyttöönottoa Hyväksytty tarkastuslaitos

Sisäpuolinen tar‐
kastus

5 vuoden kuluttua käyttöönotosta
tai viimeisestä tarkastuksesta

Pätevyyden omaavat henkilöt
(esim. KAESER SERVICE -huoltopalve‐
lu)

Lujuustarkastus 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta
tai viimeisestä tarkastuksesta

Pätevyyden omaavat henkilöt
(esim. KAESER SERVICE -huoltopalve‐
lu)

Taul. 43 Käyttöturvallisuuteen liittyvät tarkastukset

Nostorungon tarkastus

Käyttäjän on huolehdittava siitä, että koko nostorunkomekanismi tarkastetaan säännöllisin välein
kulumisen ja vaurioiden varalta kansallisten säännösten mukaisesti.
➤ Tarkastuta nostorunko.

Nostorungon ollessa vioittunut: Konetta ei saa kuljettaa nosturilla. Kone on korjautettava välit‐
tömästi.

3.4.4 Varoituslipukkeen kiinnitys

Vaarallisten aineiden kansainvälisiä tiekuljetuksia säätelevän sopimuksen (ADR) erityismääräys
363 on astunut voimaan. Määräys koskee nestemäisiä polttoaineita sisältävien koneiden ja laittei‐
den kuljetuksia.
Määräyksen mukaan koneet, joiden polttoainesäiliössä on yli 1 litra bensiiniä tai yli 5 litraa diesel‐
polttoainetta, on ulkopuolelta varustettava varoituslipukkeella.

Varoituslipukkeiden lukumäärä per kone:
■ polttoainesäiliön tilavuus 60 l - 450 l

─ ➤ yksi varoituslipuke ulkopuolelle
■ polttoainesäiliön tilavuus 450 l - 1500 l

─ ➤ yksi varoituslipuke jokaiselle ulkosivulle.

Tästä vastaavat koneen käyttäjä sekä vastuullinen käyttö- ja kuljetushenkilöstö. Henkilöstö
on ohjeistettava vastaavasti.
Määräyksen rikkomisesta seuraa sakkorangaistus ja koneen kuljetuskielto.

➤ Kiinnitä varoituslipuke.

Lisätietoja Varoituslipukkeen/-lipukkeiden ehdotettu sijainti: ks. kohta  3.7 Varoitusmerkinnät.

3.5 Vaarat
Perusohjeita

Seuraavassa annetaan tietoja erilaisista vaaroista, joita koneen käytön yhteydessä saattaa syntyä.
Turvallisuuteen liittyviä perusohjeita löydät tämän käyttöohjeen jokaisen kappaleen alusta kohdasta
Turvallisuuden varmistaminen.

3 Turvallisuus ja vastuut
3.5 Vaarat
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Jos toimenpiteen suorittamiseen liittyy erityisiä vaaroja, on ne mainittu ennen varsinaista toimenpi‐
dekuvausta.

3.5.1 Vaaralähteet ja turvallisuustietoinen toiminta

Seuraavassa annetaan tietoja erilaisista vaaroista, joita koneen käytön yhteydessä saattaa syntyä.

Pakokaasut

Polttomoottorien pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on väritön ja hajuton mutta hengen‐
vaarallinen kaasu. Jo pienikin määrä saattaa hengitettynä olla tappava.
Lisäksi dieselpolttoaineen palamisen yhteydessä muodostuu nokea, joka sisältää terveydelle hai‐
tallisia hiukkasia.
➤ Älä hengitä pakokaasuja.
➤ Sijoita kone siten, että sen pakokaasut eivät virtaa kohti käyttöhenkilökuntaa.
➤ Käytä konetta ainoastaan ulkoilmassa.

Tulipalo ja räjähdys

Itsestään syttynyt tai palava polttoaine voi aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja.
➤ Sijoituspaikalla ei saa syntyä avoliekkiä eikä kipinöitä.
➤ Älä tupakoi polttoainesäiliön täytön aikana.
➤ Kone on aina sammutettava ennen polttoaineen lisäystä.
➤ Älä ylitäytä polttoainesäiliötä.
➤ Pyyhi yli valunut polttoaine välittömästi pois.
➤ Varmista, että ulottuvillasi on palosammutin.
➤ Jos käytät konetta paloalttiissa ympäristössä, varusta pakokaasun äänenvaimennin kipinän‐

sammuttimella (valinnainen varuste la).

Kuumentunut moottorin jäähdytysneste

Nestejäähdytteisten, käyttölämpötilassa olevien moottorien jäähdytysjärjestelmässä vallitsee voi‐
makas paine. Täyttökorkkia avattaessa saattaa roiskua ulos kuumaa jäähdytysnestettä, joka voi ai‐
heuttaa vakavia palovammoja.
➤ Anna koneen jäähtyä ennen jäähdytysjärjestelmän avaamista.
➤ Avaa jäähdytysnesteen täyttökorkkia varovasti ensin vain neljänneskierroksen verran. Avaa

korkki kokonaan vasta kun säiliö on paineeton.

Sähkö

Jännitteisiin komponentteihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja, palovammoja tai jopa
hengenvaaran.
➤ Sähkölaitteille saavat suorittaa toimenpiteitä vain valtuutetut sähköasentajat tai koulutetut hen‐

kilöt valtuutetun sähköasentajan valvonnassa ja ohjauksessa. Sähköteknisiä määräyksiä on
ehdottomasti noudatettava.

➤ Tarkasta sähköliitäntöjen kireys ja asianmukainen kunto säännöllisin välein.
➤ Kytke irti kaikki mahdolliset ulkoiset jännitelähteet.

Tällainen on esimerkiksi yhteys sähkökäyttöiseen lohkolämmittimeen.
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Painevoimat

Paineilma on puristettua energiaa. Vapautuva voima saattaa olla hengenvaarallista. Seuraavassa
esitetyt ohjeet koskevat kaikkia toimenpiteitä, joita suoritetaan mahdollisesti paineenalaisena olevil‐
le komponenteille.
➤ Odota, kunnes paine on automaattisesti poistunut koneesta. Painemittarin lukeman on oltava 0

baaria!
➤ Avaa tämän jälkeen varovasti yksi paineilman ulosottoventtiili, jotta paine voi poistua minimi‐

painetakaiskuventtiilin/takaiskuventtiilin ja paineilman poistoaukon välisestä johdosta.
➤ Älä hitsaa, lämpökäsittele tai muuta mekaanisesti paineenalaisia osia (esim. putkia, säiliöitä),

jotta niiden paineenkestävyys ei kärsi.
Koneen turvallisuus ei tämän jälkeen olisi enää taattu.

Paineilman laatu

Paineilman koostumuksen on vastattava kyseisen käyttökohteen asettamia vaatimuksia. Vain näin
voidaan varmistaa, että siitä ei aiheudu terveydellistä haittaa tai hengenvaaraa.
➤ Jos tällä koneella tuotettua paineilmaa on tarkoitus käyttää raitisilmana (lisähengitysilman läh‐

teenä) ja/tai elintarvikkeiden käsittelyssä, on paineilmalaitteisto varustettava asianmukaisin jäl‐
kikäsittelylaittein.

➤ Käytä elintarvikkeille soveltuvaa jäähdytysöljyä, jos paineilma joutuu kosketuksiin elintarvikkei‐
den kanssa

Jousivoima

Jännitettyihin jousiin on varastoitunut energiaa. Vapautuva voima saattaa olla hengenvaarallista.
Minimipainetakaiskuventtiili sekä varo- ja imuventtiili ovat voimakkaan jousivoiman alaisia.
➤ Älä avaa tai pura venttiilejä.

Pyörivät osat

Varo koskemasta tuulettimeen, kytkimeen tai hihnakäyttöön koneen käydessä. Pyörivät osat ai‐
heuttavat vakavia ruhjevammoja!
➤ Älä avaa huolto-ovia tai paneeleja koneen käydessä.
➤ Kytke kone pois päältä ja estä koneen tahaton käynnistys ennen huolto-ovien/kuomun avaa‐

mista.
➤ Vältä väljää vaatetusta ja suojaa hiukset tarvittaessa päähineellä tai hiusverkolla.
➤ Kiinnitä suojukset ja suojaverkot paikoilleen ennen koneen uudelleenkäynnistystä.

Lämpötila

Polttomoottorin käytön ja ilman puristuksen yhteydessä muodostuu korkeita lämpötiloja. Kuumiin
osiin koskeminen saattaa aiheuttaa palovammoja.
➤ Varo koskemasta kuumiin osiin.

Näitä ovat esim. moottori, ruuviyksikkö, öljy- ja painejohdot, jäähdytin ja öljynerotinsäiliö. Tä‐
män lisäksi komponentit, jotka sijaitsevat pakoputken ja/tai jäähdytysilman ulosvirtauksen välit‐
tömässä läheisyydessä tai suoraan näiden ilmavirrassa, saattavat kuumentua erittäin voimak‐
kaasti.

➤ Käytä suojavaatetusta.
➤ Käytä suojakäsineitä, kun kiinnität paineilmaletkuja poistoventtiileihin tai irrotat niitä.
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➤ Anna koneen jäähtyä ennen huoltotöiden suorittamista.
➤ Jos joudut suorittamaan hitsaustöitä koneelle tai koneen läheisyydessä, varmista, etteivät öljy‐

höyryt tai koneen osat syty kipinöiden tai liian korkean lämpötilan vaikutuksesta palamaan.

Melu

Kotelointi vaimentaa tehokkaasti koneen käyntiääntä. Vaimennus toimii asianmukaisesti vain kuo‐
mun ollessa suljettu.
➤ Käytä konetta ainoastaan korin ollessa kiinni.
➤ Jos kone on vuorattu äänieristysmateriaalilla: Tarkasta, että äänieristysmateriaali on moitteet‐

tomassa kunnossa.
➤ Tarvittaessa on käytettävä kuulonsuojaimia.

Etenkin varoventtiilin puhallus aiheuttaa voimakkaan äänen.
➤ Älä tuota koneella paineilmaa, jos paineilmatyökalut eivät ole kytkettyjä.

Käyttöaineet

Käyttöaineet saattavat olla terveydelle haitallisia. Asianmukaisin varotoimenpitein voit suojautua
loukkaantumisilta.
➤ Avotuli ja tupakointi ovat ehdottomasti kiellettyjä.
➤ Noudata polttoaineiden, öljyjen, voiteluaineiden, jäätymisenestoaineen ja kemikaalien käsitte‐

lyohjeita.
➤ Vältä aineen joutumista kosketuksiin ihon ja silmien kanssa.
➤ Vältä polttoaine- tai öljysumun sekä näistä aineista peräisin olevien höyryjen hengittämistä.
➤ Älä syö tai juo polttoainetta, öljyjä, jäähdytys- ja voiteluaineita tai jäätymisenestoainetta käsitel‐

lessäsi.
➤ Varaa käyttöpaikalle sopivia sammutusaineita.
➤ Käytä vain KAESERin hyväksymiä käyttöaineita.

Soveltumattomat varaosat

Soveltumattomat varaosat vaarantavat koneen turvallisuuden.
➤ Käytä vain varaosia, jotka valmistaja on suunnitellut käytettäviksi tässä koneessa.
➤ Käytä kaikissa paineenalaisissa kohdissa ainoastaan KAESER-alkuperäisvaraosia.

Koneen muutokset

Koneeseen tehdyt muutokset tai siihen liitetyt lisäosat voivat aiheuttaa odottamattomia vaaroja.
➤ Älä tee koneeseen mitään muutoksia.
➤ Älä kiinnitä koneeseen mitään lisäosia ilman valmistajan lupaa.
➤ Älä tee koneeseen mitään muutoksia, joiden seurauksena koneen kokonaismassa ylittyisi ja/tai

jotka saattaisivat heikentää koneen turvallisuutta kuljetuksen tai käytön aikana. Tällaiset muu‐
tokset johtavat koneen tyyppihyväksynnän menettämiseen, minkä jälkeen konetta ei enää saa
kuljettaa yleisillä teillä!

➤ Hanki valmistajalta kirjallinen hyväksyntä kaikille konetta koskeville teknisille muutoksille ja laa‐
jennuksille.
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3.5.2 Koneen turvallinen käyttö

Seuraavassa annetaan toimintaohjeita, jotka auttavat käsittelemään konetta turvallisesti eri tilan‐
teissa sen käyttöiän aikana.

Henkilönsuojaimet

Suorittaessasi toimenpiteitä koneelle saatat altistua vaaroille, jotka aiheuttavat vakavia vammoja.
➤ Käytä kaikkien toimenpiteiden yhteydessä soveltuvaa suojavaatetusta.

Soveltuva suojavaatetus (esimerkkejä):
■ suojaava työvaatetus
■ suojakäsineet
■ turvajalkineet
■ suojalasit
■ kuulonsuojaimet.

3.5.2.1 Kuljetus

Koneen massa ja koko edellyttävät kuljetuksen aikaisia turvatoimenpiteitä onnettomuuksien välttä‐
miseksi.
➤ Kuljetuksen saa antaa ainoastaan sellaisen henkilön tehtäväksi, joka hallitsee ajoneuvon ja

sen avulla kuljetettavan kuorman turvallisen käsittelyn.
➤ Oleskelu koneen päällä kuljetuksen aikana on ehdottomasti kielletty.

Kuljetus vetoajoneuvoon kytkettynä

Koneen kuljetuksen yhteydessä voi tapahtua vakavia onnettomuuksia, jos laitteiden turvallista hi‐
nausta koskevia perussääntöjä ei noudateta.
➤ Huomioi vetoajoneuvon suurin sallittu vetokuorma sekä suurin vetokytkimelle sallittu massa.
➤ Estä painopisteen siirtyminen välttämällä liiallista tai väärin sijoitettua lisäpainoa.
➤ Älä ylirasita konetta – varsinkaan sen alustaa – epäasiallisella ajotavalla.
➤ Valitse ajonopeus tien mukaan. Tämä pätee erityisesti päällystämättömiin teihin ja kaarteissa

ajettaessa.
➤ Varmista, että koneen kiinnitys- ja kuljetuskulma vetoajoneuvoon nähden on suora. Vino kulma

vaikuttaisi epäedullisesti ajodynamiikkaan ja vaurioittaisi vetoajoneuvoa ja/tai konetta.
➤ Varmista, että kuljetuksen estävät varusteet (esim. varkaudenestoketjut) on irrotettu tai kytketty

pois päältä ennen kuin konetta aletaan kuljettaa.

Kuljetus vetoajoneuvoon kytkettynä yleisillä teillä

➤ Älä kuljeta koneita, joissa ei ole valo- ja merkinantolaitteita, vetoajoneuvoon kytkettyinä yleisillä
teillä.

➤ Varmista, että kone on liikenneturvallinen (alusta, renkaat, jarrut, merkinantolaitteet ja valot).
➤ Huomioi maakohtaiset tieliikennemääräykset.

Kuljetus nosturilla

Konetta nosturilla nostettaessa ja siirrettäessä voi tapahtua vakavia onnettomuuksia, jos kuormien
nostamisesta annettuja turvamääräyksiä ei noudateta.
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➤ Älä oleskele vaara-alueella, kun konetta nostetaan.
➤ Älä koskaan nosta tai liikuttele konetta ihmisten tai asuinrakennusten yläpuolella.
➤ Estä painopisteen siirtyminen välttämällä lisäpainoa tai osien liittämistä koneeseen.
➤ Älä ylitä koneen nostokohdan (nostorungon) kantokykyä.
➤ Käytä nostamiseen ainoastaan siihen tarkoitettua nostosilmukkaa, ei koskaan kahvoja, vetoai‐

saa tai muita komponentteja.
➤ Käytä aina määräysten mukaista nostokoukkua tai ketjulukkoa.
➤ Älä koskaan kiinnitä nostoköyttä tai ketjua suoraan nostosilmukkaan.
➤ Älä tee mitään muutoksia nostorunkoon, varsinkaan nostosilmukan kiinnityskohtiin.
➤ Jos ruuvattu nostorunko irrotetaan, on sen uudelleenkiinnityksessä aina käytettävä uusia, itse‐

lukitsevia muttereita.
➤ Nosta ja laske kone tasaisella nopeudella. Äkkinäiset nykäykset ja pudotukset saattavat vauri‐

oittaa koneen rakenneosia.
➤ Siirrä riippuvaa kuormaa hitaasti ja laske se varovasti alas.
➤ Älä koskaan jätä kuormaa roikkumaan nostimeen.

Huomioi myös seuraavaa:

■ Koneen ilmakuljetus (nostorungosta helikopteriin kiinnitettynä) on kielletty.
■ Lisätietoja epätavallisten kuljetustapojen edellyttämistä valmisteluista saat valmistajalta.

3.5.2.2 Sijoitus

Sijoittamalla kone sille soveltuvaan paikkaan voidaan ehkäistä onnettomuuksia ja häiriötilanteita.
➤ Älä sijoita konetta suoraan seinän viereen. Kuumasta pakokaasusta peräisin oleva lämpö saat‐

taisi patoutua ahtaassa tilassa ja vaurioittaa konetta.
➤ Varmista esteetön pääsy koneen luokse, jotta kaikki koneen vaatimat toimenpiteet voidaan

tehdä vaaratta ja esteettä.
➤ Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa räjähdysturvallisuudelle asetetaan erityisiä vaatimuksia.

Vrt. direktiivi 2014/34/EU koskien räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laittei‐
ta ja suojajärjestelmiä (ATEX-direktiivi).

➤ Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.
➤ Sijoita kone siten, että työskentelyolosuhteet sen ympäristössä eivät vaikeudu.
➤ Noudata ympäristölämpötilan ja ilmankosteuden raja-arvoja.
➤ Varmista, että imuilma ei sisällä haitallisia aineosia.

Haitallisia aineosia ovat esimerkiksi
■ polttomoottorien pakokaasut
■ syttyvät, räjähdyskelpoiset tai kemiallisesti epästabiilit kaasut ja höyryt
■ happoja tai emäksiä muodostavat yhdisteet kuten ammoniakki, kloori tai rikkivety.

➤ Sijoita kone siten, että se ei altistu muiden koneiden lämpimälle poistoilmalle.
➤ Varaa käyttöpaikalle sopivia sammutusaineita.
➤ Estä koneen liikkuminen paikaltaan.
➤ Älä kohdista koneeseen mitään ylimääräistä painolastia (esimerkiksi kuormaajan kauhaa var‐

kauksien estämiseksi).
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3.5.2.3 Käyttöönotto, käyttö ja huolto

Käyttöönoton, käytön ja huollon yhteydessä on mahdollista altistua erilaisille vaaroille, jotka aiheu‐
tuvat esimerkiksi sähköstä, paineesta tai lämpötilasta. Huolimattomuus saattaa johtaa onnetto‐
muuksiin vakavin seurauksin.
➤ Teetä toimenpiteet ainoastaan vastaavan valtuutuksen omaavalla asentajalla.
➤ Vältä väljää vaatetusta. Varmista, että vaatetta ei ole valmistettu helposti syttyvästä materiaa‐

lista. Käytä tarvittaessa soveltuvaa suojavaatetusta.
➤ Kytke kone pois päältä ja estä sen tahaton käynnistys.
➤ Odota, kunnes paine on automaattisesti poistunut koneesta. Painemittarin lukeman on oltava 0

baaria!
➤ Avaa tämän jälkeen varovasti paineilman ulosottoventtiili, jotta paine voi poistua minimipaineta‐

kaiskuventtiilin/takaiskuventtiilin ja paineilman poistoaukon välisestä johdosta.
➤ Anna koneen jäähtyä riittävästi.
➤ Älä avaa koria koneen käydessä.
➤ Älä avaa tai pura venttiilejä.
➤ Käytä vain varaosia, jotka KAESER on suunnitellut käytettäviksi tässä koneessa.
➤ Tarkasta säännöllisesti:

■ näkyykö koneessa selvästi havaittavia vaurioita tai vuotoja
■ koneen varolaitteet
■ HÄTÄPYSÄYTYS-järjestelmä
■ valvontaa vaativat komponentit.

➤ Noudata ehdotonta siisteyttä huolto- ja korjaustöiden yhteydessä. Peitä komponentit ja avoimet
aukot puhtailla liinoilla, paperilla tai teipillä, jotta niihin ei pääse likaa.

➤ Varmista töiden päätteeksi, että koneeseen ei ole jäänyt irtonaisia osia, työkaluja tai puhdistus‐
välineitä.

➤ Irrotetut komponentit saattavat muodostaa turvallisuusriskin.
Älä avaa tai pura irrotettuja komponentteja.

➤ Käytä vain soveltuvia paineilmaletkuja.

Paineilmaletkujen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
■ Tyypin ja koon on vastattava koneen maksimikäyttöpainetta.
■ Ne eivät saa olla vaurioituneita, kuluneita tai heikkolaatuisia.
■ Käytä vain oikeantyyppisiä ja -kokoisia letkukytkimiä ja letkunliittimiä.

➤ Varmista ennen paineilmaletkun irrottamista, että letku on paineeton.
➤ Pidä letkun avointa päätä tukevasti paikallaan letkua paineistettaessa. Hallitsemattomasti heit‐

telehtivä letkunpää saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
➤ Jos käyttöpaine on yli 7 baaria, varmista paineilmaletkujen kiinnitys turvakaapelilla läheltä ky‐

seistä poistoventtiiliä.

3.5.2.4 Koneen pysäköinti

Koneen epäasiallinen pysäköinti ja pysäköidyn koneen sääntöjenvastainen käyttö aiheuttavat sekä
aineellisten että henkilövahinkojen vaaran.
➤ Valitse pysäköintipaikaksi tasainen ja vaakasuorassa oleva alue.
➤ Sijoita kone vetoajoneuvon avulla paikkaan, johon haluat sen pysäköidä.
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➤ Aseta pyörien taakse kiilat.
➤ Vedä seisontajarrun vipua kireämmälle.
➤ Kytke irti valot ja merkinantolaitteet.
➤ Irrota jarruvaijeri/turvaketjut.
➤ Laske tukijalka/nokkapyörä alas.
➤ Irrota kone vetoajoneuvosta.
➤ Varmista, että kone on oikein irrotettu.
➤ Siirrä vetoajoneuvo pois koneen luota.
➤ Pysäköidyn koneen päällä ei saa kävellä tai seistä.
➤ Pysäköidyn koneen, varsinkaan sen vetoaisan päällä ei saa istua.

3.5.2.5 Käytöstä poistaminen / varastointi / hävittäminen

Käytettyjen käyttöaineiden ja vanhojen osien epäasiallinen käsittely vaarantaa ympäristön.
➤ Poista käyttöaineet ja hävitä ne ympäristöystävällisesti.

Näitä ovat esim. polttoaine, moottoriöljy, jäähdytysöljy sekä jäähdytysneste.
➤ Poista kone aikanaan lopullisesti käytöstä ympäristönäkökohdat huomioiden.

3.5.3 Organisatoriset toimenpiteet

➤ Nimeä henkilöt, joilla on koneen käyttöoikeus ja määrittele heidän vastuunsa.
➤ Anna koneen käyttäjille selvät ohjeet, kenelle mahdollisista häiriöistä ja vaurioista on ilmoitetta‐

va.
➤ Laadi ohjeistus tulipalon varalta.

3.5.4 Vaara-alueet

Taulukosta näet, kuinka laajalle vaara-alueet eri tilanteissa ulottuvat.
Näiden alueiden sisäpuolella oleskelu on sallittu vain tehtävään valtuutetulla henkilöstöllä.

Toimi Vaara-alue Oleskeluun oikeutettu henkilöstö

Kuljetus 3 m koneen ympärillä. Kuljetuksen valmistelusta vastaava henkilös‐
tö.
Kuljetuksen aikana alueella oleskelu kielletty.

Nostolaitteessa olevan koneen ala‐
puolella.

Kaikenlainen oleskelu kielletty!

Käyttöönotto Koneen sisäpuolella.
1 m koneen ympärillä.

Huoltohenkilöstö

Käyttö 1 m koneen ympärillä. Käyttöhenkilöstö

Huolto Koneen sisäpuolella.
1 m koneen ympärillä.

Huoltohenkilöstö

Taul. 44 Vaara-alueet

3.6 Varolaitteet
Koneen turvallinen käsittely on varmistettu erilaisin varolaittein.
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➤ Varolaitteisiin ei saa tehdä muutoksia eikä niitä saa ohittaa tai poistaa käytöstä!
➤ Tarkista säännöllisin välein, että varolaitteet toimivat luotettavasti.
➤ Kylttejä ja opastemerkintöjä ei saa poistaa tai peittää!
➤ Ne on myös pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne voidaan helposti tunnistaa.

Lisätietoja Lisätietoja varolaitteista löydät kohdasta 4.6.

3.7 Varoitusmerkinnät
Kuvasta näet varoitusmerkintöjen sijainnin koneessa. Taulukosta näet eri varoitusmerkinnät ja nii‐
den merkityksen.

Kuva 1 Varoitusmerkintöjen sijainti

Positio Symboli Merkitys

3

3

Vaarallinen aine!
Osoittaa, että kone sisältää kuljetettaessa vaaralliseksi aineeksi luokiteltavaa
polttoainetta.

265 Virheellisen käytön aiheuttamat henkilövahingot ja konevauriot!
➤ Lue kaikki käyttö- ja turvaohjeet ennen käynnistystä. Varmista, että olet ym‐

märtänyt kaikki ohjeet.
(1) Sijainti koneen sisällä.
(2) Vain valinnaisella varusteella ga varustetuissa koneissa.
(3) Vain valinnaisella varusteella dc varustetuissa koneissa.
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Positio Symboli Merkitys

310
311

Konetta ei saa käyttää kuomun tai paneelien ollessa auki!
Koneen käyttö tai kuljetus avattuna saattaa aiheuttaa loukkaantumisvaaran ja
vaurioittaa konetta.
➤ Käytä konetta ainoastaan kuomun/paneelien/huolto-ovien ollessa suljettuja.
➤ Sulje kuomu/paneelit/huolto-ovet kuljetuksen ajaksi.

320(1) Voimakas ääni ja öljysumu!
Varoventtiili saattaa avautuessaan aiheuttaa kuulo- ja palovammoja.
➤ Käytä kuulonsuojaimia ja suojavaatetusta.
➤ Sulje kuomu.
➤ Noudata yleistä varovaisuutta.

330
331

Kuuma pinta!
Varo kuumia osia – palovammavaara!
➤ Älä koske ulkopintaan.
➤ Käytä pitkähihaisia vaatteita ja suojakäsineitä. Älä käytä synteettisistä kui‐

duista (esim. polyesteristä) valmistettuja vaatteita.

380 Myrkyllisiä kaasuja työskentelyalueella!
➤ Käytä konetta ulkoilmassa.
➤ Johda pakokaasut ulos.

450 Voimakas ääni ja paineilmasuihku!
Kuulovamma- ja loukkaantumisvaara, jos palloventtiili avataan ilman siihen kiin‐
nitettyä paineilmaletkua.
➤ Kytke paineilmaletku.
➤ Avaa palloventtiili.

600(1) Hengenvaara venttiiliä purettaessa (jousivoima/paine)!
➤ Älä avaa tai pura venttiiliä.
➤ Ota häiriötilanteessa yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

620
621

Pyörivien osien aiheuttama vakava ruhjevammojen vaara (erityisesti käsiin) tai
raajojen silpoutumisvaara!
➤ Käytä konetta ainoastaan suojaverkkojen ja paneelien ollessa paikoillaan ja

huolto-ovien ollessa suljetut.
➤ Sammuta kone ennen kuin avaat kuomun.

850(2) Älä koske jännitteisiin osiin. Hengenvaara!
➤ Huomioi sähköturvallisuutta koskevat ohjeet.

1222(3) Vaara!
CO, CO₂ tai myrkylliset kaasut aiheuttavat hengenvaaran!
➤ Ympäristöstä imetyn ilman täytyy vastata laadultaan hengitysilmaa.

Vaara!
Vapautuva öljypitoinen paineilma on haitallista terveydelle!
➤ Varmista, että ympäristölämpötila on +1,5...30 ℃.
➤ Tarkasta öljyindikaattori vähintään kerran päivässä.

(1) Sijainti koneen sisällä.
(2) Vain valinnaisella varusteella ga varustetuissa koneissa.
(3) Vain valinnaisella varusteella dc varustetuissa koneissa.
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Positio Symboli Merkitys

1650(1) Katkaisijan käyttö moottorin käydessä vaurioittaa moottoria!
➤ Käytä akkukatkaisijaa ainoastaan moottorin ollessa pysähdyksissä.
➤ Älä käytä akkukatkaisijaa hätäkatkaisijana tai pääkytkimenä.

(1) Sijainti koneen sisällä.
(2) Vain valinnaisella varusteella ga varustetuissa koneissa.
(3) Vain valinnaisella varusteella dc varustetuissa koneissa.

Taul. 45 Varoitusmerkinnät

3.8 Toimiminen hätätilanteissa

3.8.1 Tulipalo

Soveltuvat toimenpiteet

Tulipalon sattuessa maltillinen toiminta saattaa pelastaa ihmishenkiä.
➤ Säilytä maltti.
➤ Tee ilmoitus tulipalosta.
➤ Mikäli mahdollista, kytke kone pois päältä ohjauslaitteiden avulla.
➤ Varoita henkilöitä, joita uhkaa vaara tai opasta heidät turvaan.
➤ Auta apua tarvitsevia henkilöitä poistumaan paikalta.
➤ Sulje ovet.
➤ Jos taitosi ovat riittävät: Yritä sammuttaa tulipaloa.

Sammutusaineet

➤ Käytä sopivia sammutusaineita:
vaahto
hiilidioksidi
hiekka tai maa-aines.

➤ Vältä soveltumattomia sammutusaineita:
terävä vesisuihku.

3.8.2 Käyttöaineiden aiheuttamien vammojen käsittely

Koneessa käytetään seuraavia aineita:
■ polttoaine
■ voiteluöljyt
■ kompressorin jäähdytysöljy
■ moottorin jäähdytysneste
■ akkuneste
■ paineilmavasaroiden voiteluaine (valinnainen varuste e)
■ jäätymisenestoaine (valinnainen varuste ba).

Roiskeet silmiin:

Polttoaine sekä öljyt ja muut käyttöaineet saattavat aiheuttaa ärsytystä.

3 Turvallisuus ja vastuut
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➤ Huuhtele silmiä välittömästi usean minuutin ajan runsaalla vedellä luomia auki pitäen.
➤ Ärsytystilan jatkuessa hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Iho:

Polttoaine sekä öljyt ja muut käyttöaineet saattavat aiheuttaa ihotulehdusta joutuessaan pitkäaikai‐
sesti kosketuksiin ihon kanssa.
➤ Puhdista iho huolellisesti ihonpuhdistusaineella. Pese tämän jälkeen vedellä ja saippualla.
➤ Riisu aineen saastuttama vaatetus ja käytä sitä uudelleen vasta kun se on perusteellisesti pes‐

ty.

Hengitys:

Polttoaine- ja öljysumu vaikeuttavat hengitystä.
➤ Vapauta hengitystiet polttoaine- tai öljysumusta.
➤ Hengitysvaikeuksien esiintyessä hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Nieleminen:

➤ Huuhtele suu heti.
➤ Ei saa oksennuttaa.
➤ Hakeudu lääkärin hoitoon.

3.9 Takuu
Tämä käyttöohje ei sisällä mitään erityisiä takuusitoumuksia. Takuun osalta pätevät yleiset myynti‐
ehtomme.
Takuu edellyttää, että konetta on käytetty asianmukaisesti ainoastaan sen käyttötarkoitukseen sille
soveltuvissa käyttöolosuhteissa.
Koneen moninaiset käyttömahdollisuudet huomioiden käyttäjän velvollisuus on varmistaa, että ko‐
ne soveltuu käytettäväksi siihen nimenomaiseen tarkoitukseen, johon se hankitaan.

Emme myöskään vastaa mistään vaurioista tai vahingoista, jotka johtuvat
■ soveltumattomien osien ja käyttöaineiden käytöstä
■ omavaltaisista muutoksista
■ epäasiallisesta huollosta
■ epäasiallisesta korjauksesta.

Asianmukainen huolto ja korjaus edellyttävät myös alkuperäisvaraosien ja käyttöaineiden käyttöä.
➤ Varmista käyttöolosuhteiden soveltuvuus yhdessä KAESERin kanssa.

3.10 Ympäristönsuojelu
Koneen käyttö saattaa aiheuttaa vaaroja ympäristölle.
➤ Älä päästä käyttöaineita ympäristöön tai viemäristöön!

3 Turvallisuus ja vastuut
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➤ Varastoi ja hävitä kaikki käyttöaineet ja vaihto-osat ympäristönäkökohdat huomioiden.
➤ Huomioi kansalliset määräykset.

Tämä koskee erityisesti jätteitä, joissa on jäämiä polttoaineesta, öljystä, moottorin jäähdytys‐
nesteestä ja hapoista.
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4 Rakenne ja toiminta
4.1 Kori

Kori käsittää alustan yläpuoliset konetta ympäröivät rakenteet.

Kuva 2 Korin osat
1 Kuomu
2 Alaosa
3 Jäähdytysilman sisäänvirtaus
4 Kuomun uppokahva

5 Kiristyssalpa
6 Tuulihaka
7 Tuulihaan lukitus
8 Nostosilmukan suojaläppä

Suljettuna ollessaan koneen kori
■ suojaa konetta sään vaikutuksilta
■ vaimentaa käyntiäänen
■ toimii kosketussuojana
■ ohjaa jäähdytysilman virtausta.

Koneen turvallinen ja luotettava käynti edellyttää, että kaikki korin osat ovat kiinni tai paikoillaan.
Kuomu 1  voidaan nostaa auki, kun kiristyssalpa 5  ja tuulihaka 6  on avattu.
Tuulihaka sijaitsee oikealla puolella kiristyssalvan vieressä puolella koneen sisäpuolella.
Tuulihaka tulee esiin, kun kiristyssalpa on avattu.
Kun tuulihaka on avattu (työntämällä sitä nuolen suuntaan), avautuu kuomu automaattisesti.
Kaksi kaasujousta pitävät kuomun auki-asennossa. Kuomu 1  voidaan sulkea uppokahvan avulla.

Korin päällä ei saa
■ kävellä, seistä tai istua
■ säilyttää minkäänlaista tavaraa.

4 Rakenne ja toiminta
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4.2 Koneen rakenne

Kuva 3 Näkymä sivulta (kuomu poistettu)
1 Kojetaulu
2 Öljynerotinsäiliö
3 Polttoainesäiliö
4 Öljynjäähdytin
5 Akku
6 Tuulihaan lukitus
7 Jäähdyttimen paisuntasäiliö
8 Jäähdytysnesteen jäähdytin
9 Käyttömoottori

10 Kompressorin ilmansuodatin
11 Imuventtiili
12 Ruuviyksikkö
13 Paineilman ulosottoventtiilit
14 Varoventtiili
15 Termostaattiventtiili
16 Moottorin ilmansuodatin
17 Nostosilmukka

4 Rakenne ja toiminta
4.2 Koneen rakenne
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4.3 Koneen toiminta
Koneen toiminta (valinnaisten ominaisuuksien/toimintojen/varusteiden kanssa).

Lisätietoja Putkisto- ja instrumenttikaavio (PI-kaavio): ks. kohta 13.2.
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Kuva 4 Periaatteellinen rakenne
1 Kompressorin ilmansuodatin
3 Imuventtiili
4 Ruuviyksikkö
5 Öljynerotinsäiliö
7 Öljynerottimen suodatinpanos
10 Jakotukki
13 Varoventtiili
15 Käyttömoottori

19 Termostaattiventtiili (öljyn lämpötilan sää‐
din)

20 Öljynjäähdytin
24 Moottorin ilmansuodatin
26 Moottorin kierrosluvun säätösylinteri
28 Tuuletin
37 Minimipainetakaiskuventtiili
52 Ohjausventtiili

Ympäristöstä imetty ilma johdetaan ruuviyksikköön ilmansuodattimen 1  kautta, jossa se puhdiste‐
taan.
Tämän jälkeen ilma puristetaan ruuviyksikössä 4 .

4 Rakenne ja toiminta
4.3 Koneen toiminta
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Ruuviyksikön käyttövoima tuotetaan polttomoottorilla.
Ruuviyksikköön ruiskutetaan jäähdytysöljyä. Se voitelee liikkuvat osat tiivistäen samalla niin mo‐
lempien roottorien kuin roottorien ja roottoripesänkin välisen tilan. Tämän suoraan puristustilassa
tapahtuvan jäähdytyksen avulla saavutetaan erittäin alhainen puristuksen loppulämpötila.
Jäähdytysöljy erotetaan paineilmasta öljynerotinsäiliössä 5 , minkä jälkeen se jäähdytetään öljyn‐
jäähdyttimessä 20 . Lopuksi öljy läpäisee öljynsuodattimen 21  ja ruiskutetaan takaisin ruuviyksik‐
köön. Koneen sisäinen paine pitää yllä tätä kiertoa. Se ei vaadi erillistä pumppua.
Termostaattiventtiili 19  säätää ja optimoi jäähdytysöljyn lämpötilan. Jäätymisenestolaitteella varus‐
tettujen koneiden kohdalla huomioidaan tässä yhteydessä ympäristölämpötila.
Öljynerotinsäiliössä 5  jäähdytysöljy erotetaan paineilmasta, joka öljynerotinsäiliöstä poistuttuaan
virtaa minimipainetakaiskuventtiilin 37  kautta jakotukkiin 10 . Minimipainetakaiskuventtiili ylläpitää
aina minimaalista järjestelmäpainetta, joka takaa koneen jatkuvan jäähdytysöljykierron.
Tuulettimen 28  ansiosta kaikkien komponenttien jäähdytys on optimaalinen korin ollessa suljettu‐
na.

4.4 Käyttöpisteet ja säätötavat
Lisätietoja Putkisto- ja instrumenttikaavio (PI-kaavio): ks. kohta 13.2.

4.4.1 Koneen käyttöpisteet

Koneessa on seuraavat käyttöpisteet:
■ KUORMITUSKÄYNTI

─ Imuventtiili on auki.
─ Moottori käy maksimikierrosluvulla.
─ Kompressori tuottaa paineilmaa.

■ OSAKUORMITUS
─ Imuventtiili avautuu ja sulkeutuu säätöventtiilin (P-säätimen) ohjaamana portaattomasti pai‐

neilman kulutuksen mukaan.
─ Moottorin kierrosluku ja kuormitus nousevat ja laskevat paineilman kulutuksen mukaan.
─ Kompressori tuottaa paineilmaa.

■ KEVENNYSKÄYNTI (NOLLAKUORMITUS)
─ Imuventtiili on kiinni.
─ Ilmankierron säätöventtiili avautuu ja päästää öljynerotinsäiliössä olevan paineilman virtaa‐

maan kohti imuventtiiliä.
─ Paineilma virtaa suljetussa kierrossa ruuviyksikön, öljynerotinsäiliön ja ilmankierron säätö‐

venttiilin kautta.
─ Öljynerotinsäiliössä vallitseva paine pysyy vakaana.
─ Moottori käy minimikierrosluvulla.

■ VALMIUSTILA (pysäytys)
─ Imuventtiili sulkeutuu.
─ Paineenpoistoventtiili avautuu ja koneesta poistuu paine.
─ Moottori pysähtyy.
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4.4.2 Osakuormitussäätö

Koneen ohjausjärjestelmä varmistaa kulutusta vastaavan paineilman tuoton. Jotta koneen käyttö‐
paine pysyisi vakaana kulutetun paineilman määrästä riippumatta, muuttuu tilavuusvirta jatkuvasti
koneen säätöalueen puitteissa.
Imuventtiili avautuu ja sulkeutuu mekaanisen säätöventtiilin (P-säätimen) ohjaamana portaattomas‐
ti paineilman kulutuksen mukaan. Ruuviyksikkö tuottaa paineilmaa kompressoriin kytkettyjä paineil‐
matyökaluja varten.
Portaaton tilavuusvirran säätö varmistaa, että polttoaineen kulutus pysyy minimissään. Moottorin
kuormitus ja polttoaineen kulutus nousevat ja laskevat paineilman kulutuksen mukaan.

Öljynerotinsäiliön kannessa on ohjausventtiilistö 52 .
Se koostuu seuraavista komponenteista: 

■ proportionaalisäädin (p-säädin) 23  
■ paineenpoistoventtiili 27  
■ yhdistetty ohjausventtiili 62  

4.5 Kytkentä kuormituskäynnille
Käynnistyksen jälkeen kone käy aluksi kevennetyllä käynnillä.
Kuormitusventtiili ei ole kytkeytynyt.
Moottorin kevennetty lämmityskäynti suojaa konetta tarpeettomalta kulumiselta. Moottorin on
annettava lämmetä kevennettynä siihen saakka, kunnes puristuksen loppulämpötila on ko‐
honnut 30 °C:seen. Puristuksen loppulämpötila on luettavissa lämpömittarista. Lämmitys‐
käynnin aikana kone ei ole valmis luovuttamaan paineilmaa.

Lämmityskäynnin jälkeen kuormituskäynti voidaan aktivoida painamalla kuormituskäyntipainiketta.
Kuormitusventtiili kytkeytyy.
Kone on käyttövalmis tuottamaan paineilmaa.
Kuormituskäyntipainikkeen merkkivalo syttyy, kun painiketta on painettu. 

Lisätietoja Koneen käynnistys, moottorin lämmityskäynti ja kuormituskäyntipainikkeen painaminen paineilman
maksimaalisen saannin turvaamiseksi: ks. kohta 8.2.

4.6 Varolaitteet

4.6.1 Katkaisevat valvontatoiminnot

Seuraavia toimintoja valvotaan automaattisesti:
■ Moottorin öljynpaine
■ moottorin jäähdytysnesteen lämpötila
■ lämpötila paineilman poistoaukon kohdalla
■ Laturi

Vikatilanteessa polttoaineen syöttö katkeaa. Moottori pysähtyy ja koneesta poistuu paine pai‐
neenpoistoventtiilin kautta.

4 Rakenne ja toiminta
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4.6.2 Muut varolaitteet

Tämän lisäksi koneessa on seuraavat varolaitteet, joihin ei saa tehdä mitään muutoksia:
■ varoventtiili:

Varoventtiili varmistaa, että järjestelmässä vallitseva paine ei pääse kohoamaan liian korkeak‐
si. Venttiili on valmiiksi asetettu tehtaalla.

■ liikkuvien osien ja sähköliitosten kotelot ja suojakannet:
Ne estävät käyttäjää epähuomiossa koskemasta näihin osiin.

4.7 Valinnaiset varusteet
Tässä kohdassa kuvataan koneeseen saatavissa olevat valinnaiset varusteet/toiminnot.

4.7.1 Optio da
Valinnaiset paineilman jälkikäsittelylaitteet

Erityiskäyttökohteita varten tällä koneella tuotettu paineilma on jälkikäsiteltävä.
Tässä kohdassa kuvataan koneeseen saatavissa olevat paineilman jälkikäsittelylaitteet.

Kuva 5 Valinnainen paineilman jälkikäsittely da
1 Paineilmaputki
2 Virtaussuunta
3 Paineilman jälkijäähdytin
4 Syklonierotin

5 Lianerotin
6 Lauhdeletku
7 Pakoputki

4.7.1.1 Optio da
Paineilman jälkijäähdytin

Paineilman jälkijäähdyttimessä paineilman lämpötila alenee, kunnes se on vain n. 5–10 K ympäris‐
tölämpötilan yläpuolella. Samalla paineilmasta poistuu suuri osa sen sisältämästä kondensoituvas‐
ta kosteudesta.

4 Rakenne ja toiminta
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4.7.1.2 Optio da
Syklonierotin

Syklonierottimessa ilmavirran ohjain saattaa edelleen kosteuspitoisen paineilman pyörimisliikkee‐
seen. Keskipakoisvoiman ansiosta paineilman jäännöskosteuspitoisuus alenee edelleen. Erottuva
lauhde kerääntyy syklonierottimen pohjalle.

4.7.1.3 Optio da
Lauhdejohdolla varustettu lianerotin

Syklonierottimen alapuolelle on asennettu lauhdejohdolla varustettu lianerotin. Likahiukkaset erot‐
tuvat lauhteesta sen virratessa lianerottimen läpi. Tämän jälkeen lauhde virtaa lauhdeletkuun.
Lauhdeletku johtaa pakoputkeen.

4.7.1.4 Pakokaasujärjestelmä

Pakokaasujärjestelmässä vallitsevien korkeiden lämpötilojen ansiosta lauhde haihtuu kokonaisuu‐
dessaan.

4.7.2 Optio ea
Työkalujen voitelulaite

Tiettyjen paineilmatyökalujen voitelemiseksi paineilmaan voidaan lisätä työkalujen voiteluainetta.

Paineilman voiteluainepitoisuus voidaan asettaa voitelulaitteessa olevan säätöpyörän avulla:
■ vähän öljyä paineilmatyökalujen voitelemiseksi ja suojaamiseksi korroosiolta
■ enemmän öljyä paineilmatyökalujen puhdistamiseksi ja jäätymisen estämiseksi.

Voiteluaineen lisäys voidaan kytkeä päälle tai katkaista sulkuventtiilin avulla.
Paineilmatarpeen vaihdellessa (työkalujen/paineilman kulutuskojeiden lukumäärän mukaan) voite‐
luainemäärä mukautuu paineilman kulutukseen.

Kuva 6 Työkalujen voitelulaite
1 Koneen kori
2 Kojetaulu
3 Työkalujen voitelulaitteen sijainti
4 Työkalujen voitelulaite
5 Säätöpyörä

6 Voiteluainesäiliö
7 Paineilmajohto
8 Sulkuventtiili (avattuna)
9 Ilmaputki

4 Rakenne ja toiminta
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Huomioitavaa työkalujen kohdalla, joita ei saa voidella:

HUOMAUTUS
Voiteluainepitoinen paineilma!
Työkalut saattavat vaurioitua.
➤ Poista paineilmajohtoon jäänyt voiteluaine ennen tällaisten paineilmatyökalujen kytken‐

tää.

4.7.3 Optio ba
Varustus kylmiin olosuhteisiin

Tämä lisävarustus mahdollistaa koneen käytön −25 °C:n lämpötiloihin saakka. Koneen sähköjär‐
jestelmä käynnistää koneen käyttömoottorin –10 °C:n ympäristölämpötilaan saakka.

Seuraavat valinnaiset varusteet parantavat koneen kylmäkäynnistysominaisuuksia:

Valinnainen varuste / valinnaisen
varusteen lyhenne

Toiminto

Jäähdytysnesteen esilämmitys / bb Esilämmittää käyttömoottorin jäähdytysnesteen.

Huurteenpoistin / bc Kostuttaa ohjaus- ja säätölaitteiden komponentit jäätymi‐
senestoaineella.

Taul. 46 Valinnaiset varusteet kylmiin olosuhteisiin

4.7.3.1 Optio bb
Käyttömoottorin jäähdytysnesteen esilämmitys

Kylmäkäynnistysominaisuuksien parantamiseksi käyttömoottorin jäähdytysneste voidaan esiläm‐
mittää. Tätä varten koneessa on sähköinen esilämmitin. Lämmitettäessä esilämmittimen kuumen‐
nuselementti ulottuu suoraan jäähdytysnesteeseen.
Kuumennuselementin jäähdytysnesteeseen luovuttama lämpöteho saa jäähdytysnesteen kiertä‐
mään hitaasti. Kierron myötä nesteeseen johdettu lämpö jakautuu tasaisesti. Käyttömoottorin jääh‐
dytysnesteen sekä sen välittömän ympäristön lämpötila kohoaa selvästi paikallista ympäristöläm‐
pötilaa korkeammaksi. Sulake suojaa ylikuumenemiselta.
Ihanteellinen esilämmitysaika riippuu ulkolämpötilasta. Lämpötasapaino saavutetaan noin 3 tunnin
pituisella esilämmityksellä. Tämä tarkoittaa, että tämän jälkeen johdettu teho ainoastaan ylläpitää
jo saavutettua lämpötilaa. Loppu myöhemmin johdetusta tehosta vapautuu ympäristöön.

Yli 3 tuntia kestänyt esilämmitys ei vaurioita käyttömoottoria tai sähköistä esilämmitintä. Esi‐
lämmitin tulisi kuitenkin kytkeä ajoissa pois päältä turhan energiankulutuksen välttämiseksi!

Joustava verkkokaapeli sijaitsee koneen sisäpuolella. Esilämmittimen käyttöönotto vaatii ainoas‐
taan verkkokaapelin kytkennän koneen lohkolämmittimen liitäntään ja käyttöpaikan verkkopistorasi‐
aan.

Lisätietoja Koneen lohkolämmittimen liitännän sijainti: ks. kuva 7.

4 Rakenne ja toiminta
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4.7.3.2 Optio bb
Koneen lohkolämmittimen liitäntä

Kuva 7 Koneen lohkolämmittimen liitäntä
1 Kone
2 Lohkolämmittimen liitäntä
3 Käyttömoottori

4 Kuumennuselementti
5 Esilämmitin

4.7.3.3 Optio bc
Huurteenpoistin

Kylmäkäynnistysominaisuuksien parantamiseksi koneen ohjaus- ja säätölaitteet voidaan kostuttaa
jäätymisenestoaineella. Tätä varten koneessa on huurteenpoistin. Huurteenpoistimen säiliö on täy‐
tetty jäätymisenestoaineella.
Ohjaus- ja säätölaitteisiin ilmavirran mukana johdettava jäätymisenestoaine estää ohjausjohtojen,
suuttimien ja venttiilien jäätymisen. Jäätymisenestoaineen lisäys on tarpeen vain ympäristölämpöti‐
lan alittaessa 0 °C. Tämän vuoksi huurteenpoistimessa on sulkuventtiili.
Sulkuventtiilin oikea kytkentäasento on mukautettava kulloinkin vallitsevaan ympäristölämpötilaan.

Lisätietoja Sulkuventtiilin sijainti: ks. kuva 8.
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4.7.3.4 Optio bc
Huurteenpoistimen sulkuventtiili

Kuva 8 Huurteenpoistimen sulkuventtiilin sijainti
1 Huurteenpoistimen yläosa
2 Huurteenpoistimen säiliö
3 Sulkuventtiili

Lisätietoja Jäätymisenestoaineen päällekytkentä: ks. kohta 7.4.3.

4.7.4 Optio la, lb
Valinnaiset varusteet palovaarallisiin tiloihin

4.7.4.1 Optio la
Kipinänsammutin

Dieselmoottorien pakoputken äänenvaimentimeen on asennettava kipinänsammutin, jos moottorei‐
ta käytetään vaara-alueilla tai esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa. Näissä kohteissa jo pienikin
kipinä saattaa aiheuttaa tulipalon.
Kipinänsammutin estää hehkuvien palojäännösten ulospääsyn pakoputken äänenvaimentimesta.

4.7.4.2 Optio lb
Moottorin ilmansyötön sulkuventtiili

Jos dieselmoottoriin pääsee ympäristöstä imetyn ilman mukana palavaa kaasuseosta, saattaa polt‐
toaineen syöttö häiriytyä. Tästä seuraa moottorin kierrosluvun hallitsematon kiihtyminen ja koneen
mekaaninen vaurioituminen. Ilman soveltuvia toimenpiteitä seurauksena on sekä moottorin että
sen käyttämien laitteiden vaurioituminen käyttökelvottomiksi. Myös räjähdys ja/tai palon leviäminen
ovat mahdollisia.
Jos moottorin ilma-aukkoon pääsee palavaa kaasuseosta, ei koneen pysäyttämiseen enää riitä
pelkkä polttoaineen syötön katkaisu. Kone voidaan pysäyttää välittömästi vain katkaisemalla ilman‐
syöttö.
Moottorin ilmansyötön automaattinen sulkuventtiili katkaisee ilmansyötön, jos imuilma sisältää pa‐
lavaa kaasuseosta. Tämän seurauksena moottori pysähtyy välittömästi.

4 Rakenne ja toiminta
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4.7.5 Optio ne
Valinnainen polttoaineen vedenerotin

Koneeseen voidaan asentaa ylimääräinen vedenerotin- ja suodatinelementti, joka poistaa polttoai‐
neesta veden ja likahiukkasten kaltaiset epäpuhtaudet polttoaineen laadun heikennyttyä.

4.7.6 Optio oe
Valinnainen umpinainen lattiapaneeli

Kone voidaan varustaa umpinaisella lattiapaneelilla.
Vuodon sattuessa kaikki koneen käytön vaatimat nesteet kerääntyvät tällöin lattiapaneeliin.
Lattiapaneelin huoltoaukot on suljettu tulpilla. Nämä aukot on puhdistustöiden jälkeen suljettava jäl‐
leen tiiviisti.

4.7.7 Optio oa
Valinnainen akkukatkaisija

Akkukatkaisija mahdollistaa akun täydellisen erottamisen koneen sähköjärjestelmästä. Katkaisija li‐
sää paloturvallisuutta ja suojaa akkuja purkautumiselta.

HUOMAUTUS
Oikosulkuvaara!
Koneen sähkölaitteet saattavat vaurioitua.
➤ Käytä akkukatkaisijaa ainoastaan koneen ollessa sammuksissa.
➤ Älä käytä akkukatkaisijaa hätäkatkaisijana tai pääkytkimenä.

Kuva 9 Akkukatkaisija
1 «Akkukatkaisija»

4.7.8 Optio ua
Valinnainen letkukela

Paineilmatyökalujen joustavaa liitäntää varten kone on tässä tapauksessa varustettu paineilman
jatkoletkulla. Letkukela helpottaa letkun säilyttämistä.

4 Rakenne ja toiminta
4.7 Valinnaiset varusteet

44
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  Nro 9_9435 30 FN



4.7.9 Optio sf
Valinnainen varustus varkauksien estämiseksi

Varkauksien varalta koneen mukana voidaan toimittaa turvaketju lukitsemista varten.
Turvaketju löytyy koneen etuosassa sisäpuolella olevasta säiliöstä.

Kuva 10 Turvaketjun säiliö
1 Kone
2 Turvaketjun säiliön sijainti
3 Turvaketju
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5 Sijoitus- ja käyttöolosuhteet
5.1 Turvallisuuden varmistaminen

Puitteet, joihin kone sijoitetaan tai joissa sitä käytetään, vaikuttavat oleellisesti turvallisuuteen.
Jos toimenpiteeseen liittyy erityisiä vaaroja, on ne mainittu ennen varsinaista toimenpidekuvausta.

Varoitusten laiminlyönti saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia!

Turvaohjeiden huomiointi

Turvaohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa odottamattomia vaaroja.
➤ Avotuli ja tupakointi ovat ehdottomasti kiellettyjä.
➤ Jos joudut suorittamaan hitsaustöitä koneelle tai koneen läheisyydessä, varmista, etteivät polt‐

toainehöyryt, öljysumu tai koneen osat syty kipinöiden tai liian korkean lämpötilan vaikutukses‐
ta palamaan.

➤ Älä varastoi palavia materiaaleja koneen läheisyydessä.
➤ Kone ei ole räjähdysturvallinen.

Käyttö on kielletty ympäristössä, jossa räjähdysturvallisuudelle asetetaan erityisiä vaatimuksia.
Vrt. direktiivi 2014/34/EU koskien räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laittei‐
ta ja suojajärjestelmiä (ATEX-direktiivi).

➤ Varaa käyttöpaikalle sopivia sammutusaineita.
➤ Noudata käyttöympäristölle asetettuja vaatimuksia.

Käyttöympäristölle asetettuja vaatimuksia ovat esimerkiksi seuraavat:
■ ympäristölämpötila
■ ilman koostumus käyttöpaikalla:

─ Imuilman on oltava puhdasta eikä se saa sisältää haitallisia aineosia (esim. pölyä, kuituja,
hienoa hiekkaa)

─ Imuilma ei saa sisältää räjähdyskelpoisia tai kemiallisesti epästabiileja kaasuja ja höyryjä.
─ Imuilma ei saa sisältää happoja tai emäksiä muodostavia yhdisteitä, varsinkaan ammoniak‐

kia, klooria tai rikkivetyä.

5.2 Sijoitusolosuhteet
Edellytys Sijoituspaikan lattian (tai ulkona käytettävän koneen maa-alustan) on oltava vaakasuora, tukeva ja

koneen paino huomioiden riittävän kantokykyinen.
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Kuva 11 Vähimmäisetäisyydet rakennuskuoppien reunoista, pensaista ja seinistä

1. Varmista, että kone on vähintään 1,5 metrin päässä rakennuskuoppien reunoista ja pensaista.
2. Sijoita kone mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.

Konetta voidaan kuitenkin tilapäisesti käyttää myös kaltevalla pinnalla, jos kaltevuus on alle
15°.

3. Varmista esteetön pääsy koneen luokse, jotta kaikki koneelle suoritettavat toimenpiteet voi‐
daan tehdä vaaratta ja esteettä.

4. HUOMAUTUS! 
Patoutuvan lämmön ja kuuman pakoputken aiheuttama palovaara!
Jos kone sijoitetaan liian lähelle seinää, saattaa patoutuva lämpö vaurioittaa konetta.
➤ Älä sijoita konetta suoraan seinän viereen.
➤ Varmista konetta sijoittaessasi, että sen ympärille jää riittävästi tilaa turvaamaan tuloilman

saanti ja poistoilman poistuminen.

5. Sijoita kone niin kauas seinistä kuin mahdollista.
6. Varmista, että koneen ympärille ja yläpuolelle jää riittävästi vapaata tilaa.
7. Älä tuki tulo- ja poistoilma-aukkoja, jotta ilma voi esteettä virrata koneen läpi.
8. Sijoita kone siten, että

■ tuuli ei voi puhaltaa kohti jäähdytysilman poistoaukkoa
■ imuilmaan ei voi sekoittua pakokaasuja tai lämmennyttä jäähdytysilmaa.

9. HUOMAUTUS! 
Liian alhainen ympäristön lämpötila!
Jäätynyt lauhde ja jähmeästä moottori- ja kompressoriöljystä johtuva heikko voitelu voivat ai‐
heuttaa vaurioita koneen käynnistyksen yhteydessä.
➤ Käytä talviolosuhteisiin soveltuvaa moottoriöljyä.
➤ Käytä kompressorissa ohutjuoksuista jäähdytysöljyä.
➤ Anna koneen käydä lämpimäksi kuormittamattomana (kevennetyn käynnin kierrosluvulla); 

ks. kohta 8.2.2.

10. Huomioi kappaleessa 7.4 olevat ohjeet, jos ympäristön lämpötila on alle 0 °C.

5 Sijoitus- ja käyttöolosuhteet
5.2 Sijoitusolosuhteet

Nro 9_9435 30 FN
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  47



6 Asennus
6.1 Turvallisuuden varmistaminen

Huomioimalla tässä kohdassa annetut turvaohjeet voit suorittaa asennus- ja muut työt vaaratta.
Jos toimenpiteen suorittamiseen liittyy erityisiä vaaroja, on ne mainittu ennen varsinaista toimenpi‐
dekuvausta.

Varoitusten laiminlyönti saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia!

Turvaohjeiden huomiointi

Turvaohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa odottamattomia vaaroja.
➤ Huomioi ohjeet kohdassa 3 Turvallisuus ja vastuut.
➤ Teetä asennustyöt ainoastaan vastaavan valtuutuksen omaavalla asentajalla!

Lisätietoja Lisätietoja laitteistoa käsitteleville henkilöille asetetuista pätevyysvaatimuksista: ks. kohta 3.4.2.
Tietoja vaaroista ja ohjeita niiden välttämiseksi: ks. kohta 3.5.

6.2 Kuljetusvahinkojen ilmoitus
1. Tarkasta kone mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.
2. Tee havaitsemistasi vaurioista välittömästi kirjallinen ilmoitus huolintaliikkeelle ja valmistajalle.

6 Asennus
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7 Käyttöönotto
7.1 Turvallisuuden varmistaminen

Huomioimalla tässä kohdassa annetut turvaohjeet voit suorittaa käyttöönoton turvallisesti.
Jos toimenpiteen suorittamiseen liittyy erityisiä vaaroja, on ne mainittu ennen varsinaista toimenpi‐
dekuvausta.

Varoitusten laiminlyönti saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia!

Turvaohjeiden huomiointi

Turvaohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa odottamattomia vaaroja.
➤ Huomioi ohjeet kohdassa 3 Turvallisuus ja vastuut.
➤ Anna käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet ainoastaan vastaavan valtuutuksen omaavan

henkilöstön tehtäväksi!
➤ Varmista, että kukaan ei enää työskentele koneen parissa.
➤ Varmista, että kaikki huolto-ovet ja paneelit ovat kiinni.

Lisätietoja Lisätietoja laitteistoa käsitteleville henkilöille asetetuista pätevyysvaatimuksista: ks. kohta 3.4.2.
Tietoja vaaroista ja ohjeita niiden välttämiseksi: ks. kohta 3.5.

7.2 Huomioi ennen jokaista käyttöönottoa
Virheellinen tai epäasiallinen käyttöönotto saattaa aiheuttaa loukkaantumisia ja konevaurioita.

7.2.1 Huomioi ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä

Koneen ensimmäinen käyttöönotto on tapahtunut jo tehtaalla. Jokainen kone käy läpi koe‐
käytön ja huolellisen tarkastuksen.

➤ Koneen saa ottaa käyttöön ainoastaan kyseisen koneen käyttökoulutuksen saanut asennus- ja
huoltohenkilöstö.

➤ Poista kaikki kuljetus- ja pakkausmateriaalit ja työkalut koneen sisältä ja ympäriltä.
➤ Tarkkaile ensimmäisten käyttötuntien aikana, ilmeneekö koneen toiminnassa häiriöitä.
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7.2.2 Varastoinnin/seisokin jälkeiset toimenpiteet ennen käyttöönottoa

➤ Jos kone on ollut pitemmän aikaan varastoituna tai pois käytöstä, tee seuraavat tarkastukset
ennen koneen käyttöönottoa:

Varastointi-/
seisokkiaika yli

Toimenpide

5 kuukautta Käyttömoottori:
➤ Poista kuivausaine moottorin ilmansuodattimesta.
➤ Tarkasta moottorin ilmansuodatin.
➤ Tarkasta moottorin öljynsuodatin.
➤ Poista varastointiöljy moottorista.
➤ Lisää moottoriöljyä.
➤ Tarkasta moottorin jäähdytysneste.
➤ Tarkasta akun/akkujen varaus.
➤ Kytke johtimet takaisin akun/akkujen napoihin.
➤ Tarkasta kaikki polttoaineletkut vuotojen, löystyneiden liitosten sekä kulumien

ja vaurioiden varalta.
➤ Tarkasta kaikki käyttömoottorin paineletkut (moottoriöljy, jäähdytysneste, ah‐

toilma) vuotojen, löystyneiden liitosten sekä kulumien ja vaurioiden varalta.

Kompressori:
➤ Poista kuivausaine kompressorin ilmansuodattimesta.
➤ Tarkasta kompressorin ilmansuodatin.
➤ Tarkasta kompressorin öljynsuodatin.
➤ Poista varastointiöljy öljynerotinsäiliöstä.
➤ Lisää jäähdytysöljyä.
➤ Tarkasta kaikki kompressorin paineletkut/johdot (jäähdytysöljy, paineilma,

ohjausilma, lauhde) vuotojen, löystyneiden liitosten sekä kulumien ja vaurioi‐
den varalta.

Kori:
➤ Puhdista kori rasvan ja lian irrottavalla puhdistusaineella.

36 kuukautta Tekninen kunto:
➤ Tarkastuta tekninen kunto kokonaisuudessaan valtuutetulla

KAESER SERVICE -huoltopalvelulla.

Taul. 47 Varastoinnin/seisokin jälkeiset toimenpiteet ennen käyttöönottoa

7.3 Sijoitus- ja käyttöolosuhteiden tarkastus
➤ Käy tarkastuslista läpi ennen koneen käyttöönottoa.

Toimi ks. kohta OK?

➤ Onko käyttöhenkilökunta perehdytetty turvaohjeisiin? —

➤ Vastaavatko sijoitusolosuhteet kaikilta osin asetettuja vaatimuksia? 5

➤ Onko öljynerotinsäiliössä riittävästi jäähdytysöljyä? 10.4.1

➤ Missä tilassa kompressorin ilmansuodattimen huoltoindikaattori on? 10.4.7
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Toimi ks. kohta OK?

➤ Onko käyttömoottorissa riittävästi öljyä? 10.3.4

➤ Missä tilassa käyttömoottorin ilmansuodattimen huoltoindikaattori on? 10.3.2

➤ Onko jäähdyttimen paisuntasäiliössä riittävästi jäähdytysnestettä? 10.3.1

➤ Onko polttoainesäiliössä riittävästi polttoainetta? —

➤ Onko työkalujen voitelulaitteessa riittävästi voiteluainetta? (valinnaiset varus‐
teet ea, ec)

10.8.1

➤ Onko huurteenpoistimessa riittävästi jäätymisenestoainetta? (valinnainen va‐
ruste ba)

10.8.4

➤ Onko kuomu suljettu? —

➤ Ovatko kaikki huolto-ovet kiinni? —

➤ Onko kaikki suojaavat osat / suojapaneelit kiinnitetty paikoilleen? —

Taul. 48 Sijoitus- ja käyttöolosuhteiden tarkastuslista

7.4 Talvikäytössä huomioitavaa
Talvikäytön aikaiset alhaiset ympäristölämpötilat vaativat mukautuksia käyttöaineisiin, kom‐
ponentteihin ja koneen lämmityskäyntiin.
■ käyttöaineiden mukautus:

─ Käytä talviolosuhteisiin soveltuvaa moottoriöljyä.
─ Käytä kompressorissa ohutjuoksuista jäähdytysöljyä.
─ Käytä talvikäyttöön soveltuvaa dieselpolttoainetta.

■ komponenttien mukautus:
─ Käytä tehokkaampaa akkua.
─ Käytä lyhyitä paineilmaletkuja.

■ koneen lämmityskäynti:
─ Käytä konetta lämmityskäynnillä alhaisissa lämpötiloissa.

■ varustus kylmiin olosuhteisiin (valinnainen varuste ba):
─ Esilämmitä käyttömoottorin jäähdytysneste.
─ Käytä ohjaus- ja säätölaitteiden jäätymisenestoainetta.

➤ Huomioi ohjeet!

Tulos Nämä mukautukset pidentävät koneen käyttöikää.

7.4.1 Koneen lämmityskäynti alhaisissa lämpötiloissa

1. HUOMAUTUS! 
Kylmyys vaikuttaa häiritsevästi koneen pneumaattiseen säätöön!
Ohjaus- ja säätölaitteisiin muodostuva jäähile aiheuttaa vaurioita.
➤ Käytä konetta kevennyskäynnillä, kunnes se on lämmennyt.

2. Avaa kaikki paineilman ulosottoventtiilit.
3. Käynnistä kone.
4. Anna koneen lämmetä kuormittamattomana paineilman ulosottoventtiilit avattuina.
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5. Odota, kunnes puristuksen loppulämpötila on +30 °C.
6. Tarkasta kosketinlämpömittarista, että lämpötila on +30 °C.

7.4.2 Käynnistysapu

Koneen sähköjärjestelmä on suunniteltu siten, että se kestää käynnistyksen –10 °C:n ympä‐
ristölämpötilaan saakka.

Akun purkauduttua kone voidaan käynnistää toisessa polttomoottorilla varustetussa moottoriajo‐
neuvossa tai koneessa olevan akun avulla.

Tarvikkeet Apukaapelit

Edellytys Kone on irrotettu vetoajoneuvosta ja pysäköity turvallisesti.

VAROITUS
Palo- ja räjähdysvaara!
Voimakas oikosulkuvirta saattaa aiheuttaa oikosulun akkuihin. Vaurioitunut akku saattaa syt‐
tyä palamaan ja/tai räjähtää.
Akkukotelo voi hajota, jolloin happoa saattaa roiskua ympäristöön.
➤ Huomioi apukaapelien käyttöohje.
➤ Apukaapelia ei saa kytkeä tyhjän akun miinusliittimeen eikä koneen koriin.
➤ Noudata yleistä varovaisuutta.

Kuva 12 Apukaapelien kytkentäkaavio
a Käynnistysapua antava akku (ulkoinen

sähköä antava akku)
b Koneen akku (sähköä saava akku)
1 Käynnistysapua antavan ajoneuvon akun

plusnapa

2 Koneen akun plusnapa
3 Koneen moottorin paljas metallikohta

(massa)
4 Käynnistysapua antavan ajoneuvon akun

miinusnapa
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Turvaohjeiden huomiointi:

1. VAROITUS! 
Virheellinen käynnistysapu!
➤ Yhdistä ainoastaan akkuja, joilla on sama nimellisjännite.
➤ Varmista, että kone ja käynnistysapua antava ajoneuvo eivät kosketa toisiaan.
➤ Kytke kaikki sähköiset kulutuskojeet pois päältä ennen akkujohdinten kiinnitystä/irrottamis‐

ta.
➤ Käytä käynnistykseen ainoastaan normitettuja apukaapeleita, joiden napapihdit on eristet‐

ty ja varmista, että kaapelien poikkipinnat ovat riittävät.
➤ Huomioi apukaapelien käyttöohje.
➤ Varmista, etteivät apukaapelit voi tarttua kiinni koneen pyöriviin osiin.
➤ Varo aiheuttamasta oikosulkua kytkemällä kaapelit/johtimet vääriin napoihin ja/tai asetta‐

malla työkaluja akkujen päälle.
➤ Älä kumarru akun ylle apukäynnistyksen aikana.
➤ Älä yritä apukäynnistää jäätynyttä akkua. Akku on ensin sulatettava!
➤ Älä yritä käynnistää konetta pikalatauslaitteen avulla.

2. Huomioi nämä turvaohjeet käynnistysapua annettaessa ja akkua käsiteltäessä.

Valmistelut:

1. Sijoita käynnistysapua antava ajoneuvo koneen lähelle. Korit eivät saa koskettaa toisiaan!
2. Sammuta käynnistysapua antavan ajoneuvon moottori.
3. Avaa konepelti/huolto-ovet ja irrota napojen suojukset.
4. Kytke kaikki sähköä kuluttavat laitteet pois päältä.

Apukaapelien kytkentä:

1. Yhdistä plusnavat 2  ja 1  toisiinsa.

2. VAARA! 
Räjähdysvaara!
Jos lähistöllä on räjähdyskaasua, saattaa kipinöinti laukaista räjähdyksen.
➤ Älä missään tapauksessa kytke käynnistysapua antavan akun miinusnapaa koneen akun

miinusnapaan.
Apukaapelin napapihtejä kiinnitettäessä ja irrotettaessa saattaa muodostua kipinöitä.

➤ Noudata yleistä varovaisuutta.

3. Kytke käynnistysapua antavan akun 4  miinusnapa koneen 3  käyttömoottorin paljaaseen me‐
tallikohtaan (mahdollisimman kauas akusta).

Käyttömoottorin käynnistys:

1. Käynnistä käynnistysapua antavan ajoneuvon käyttömoottori ja kiihdytä sen nopeutta.
2. Käynnistä koneen käyttömoottori.

Koneen käynnistyttyä anna molempien käyttömoottorien käydä vielä noin 10–15 minuutin
ajan yhdessä.
Tämä on erityisen tärkeätä, jos koneen akkujen varaus on ollut erittäin heikko. Akkujen sisäi‐
nen vastus on tällöin suuri ja ne latautuvat aluksi vain heikosti. Laturissa esiintyvät jännitepii‐
kit voidaan tässä tilassa vaimentaa vain käynnistysapua antavan ajoneuvon akun avulla. Eri‐
tyisesti koneen moottorielektroniikka on herkkä ylijännitteelle ja saattaa vaurioitua.
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Apukaapelien irrotus:

1. Sammuta käynnistysapua antavan ajoneuvon moottori.
2. Irrota kaapelit päinvastaisessa järjestyksessä: ensin miinusnavoista ja sen jälkeen plusnavois‐

ta.
3. Kiinnitä napojen suojukset.
4. Sulje huolto-ovet/konepelti.

Jos koneen käyttömoottori pysähtyy sen jälkeen, kun kaapelit on irrotettu, saattaa kyseessä
olla suurempi vaurio (esimerkiksi laturissa tai akussa), jonka korjaaminen vaatii alan huolto‐
liikkeen puoleen kääntymistä.

7.4.3 Kylmiin olosuhteisiin tarkoitetun varustuksen käyttöönotto

➤ Tarkasta koneen varustetaso kylmiä olosuhteita varten.

7.4.3.1 Optio bb
Käyttömoottorin jäähdytysnesteen esilämmitys

Kylmäkäynnistysominaisuuksien parantamiseksi koneessa on sähköinen jäähdytysnesteen esiläm‐
mitys. Sen vaatima verkkokaapeli sijaitsee koneen sisäpuolella.
Koneen lohkolämmittimen liitännän sijainti: ks. kuva 13.

Kuva 13 Jäähdytysnesteen esilämmitys
1 Kone
2 Lohkolämmittimen liitäntä
3 Kojepistoke

4 Verkkokaapeli
5 Verkkopistoke

1. VAARA! 
Sähkövirran aiheuttama hengenvaara!
➤ Kytke verkkokaapeli verkkopistoke ainoastaan käyttöpaikan verkkopistorasiaan.
➤ Tarkastuta jäähdytysnesteen esilämmitys ja sen verkkokaapeli huoltotaulukon mukaisesti.

2. Avaa kuomu.
3. Ota verkkokaapeli esiin koneen sisältä.
4. Sulje kuomu.
5. Kytke kojepistoke koneen lohkolämmittimen liitäntään.

7 Käyttöönotto
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6. Kytke verkkopistoke käyttöpaikan verkkopistorasiaan.
Esilämmittimen kuumennuselementti lämmittää käyttömoottorin jäähdytysnesteen.

7. Huomioi noin 3 tunnin pituinen esilämmitysaika.

7.4.3.2 Optio bc
Jäätymisenestoaineen lisäyksen käynnistys

Ympäristölämpötilan pysyessä jatkuvasti alle 0 °C:ssa on yksittäiset säätölaitteen komponentit kos‐
tutettava jäätymisenestoaineella. Tätä varten koneessa on huurteenpoistin.
Jotta koneen säätölaitteeseen voi virrata pieni määrä jäätymisenestoainetta, on vastaava sulku‐
venttiili asetettava manuaalisesti oikeaan kytkentäasentoon.

Sulkuventtiilin kytkentäasennot: ks. kuva 14.
Rakennetyypistä riippuen oikea kytkentäasento talvikäyttöä varten voi vaihdella.
Katso oman koneesi sulkuventtiilin oikea kytkentäasento taulukosta 49.

Kuva 14 Sulkuventtiilin kytkentäasento
1 Sulkuventtiili kiinni
2 Sulkuventtiili auki
3 Sulkuventtiili

4 Vipu on poikittain läpivirtaukseen nähden.
5 Vipu on läpivirtauksen suuntainen.

Edellytys Kone on kytketty pois päältä ja jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

1. Avaa kuomu.
2. Tarkasta jäätymisenestoaineen täyttötaso huurteenpoistimen säiliössä (ks. kohta 10.8.4).
3. Aseta huurteenpoistimen sulkuventtiili talvikäytön asentoon (ks. taulukko 49).

Ohje Kytkentäasento talvikäytölle OK?

Avaa sulkuventtiili. —

Sulje sulkuventtiili. X

X ≙ kyllä, — ≙ ei

Taul. 49 Jäätymisenestoaineen lisäyksen käynnistys

4. Kytke johdin akun miinusnapaan.
5. Sulje kuomu.
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Käynnin aikana kone tuottaa itse riittävästi lämpöä, joka estää säätölaitteen yksittäisten kom‐
ponenttien jäätymisen. Jotta jäätymisenestoainetta ei kulu turhaan, estää huurteenpoistinta
seuraava magneettiventtiili jäätymisenestoaineen jatkuvan syötön säätölaitteen ilmavirtaan.
Magneettiventtiili avautuu vain koneen käynnistyksen ja poiskytkennän yhteydessä. Tällöin
säätölaite kostutetaan pienellä määrällä jäätymisenestoainetta, joka kuitenkin täysin riittää
estämään tehokkaasti ohjausjohtojen, suuttimien ja venttiilien jäätymisen.

➤ Jätä huurteenpoistimen sulkuventtiili jatkuvasti talvikäyttöasentoon ympäristölämpötilan ollessa
alle 0 °C!

7 Käyttöönotto
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8 Käyttö
8.1 Turvallisuuden varmistaminen

Huomioimalla tässä kohdassa annetut turvaohjeet voit käyttää konetta turvallisesti.
Jos toimenpiteeseen liittyy erityisiä vaaroja, on ne mainittu ennen varsinaista toimenpidekuvausta.

Varoitusten laiminlyönti saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia!

Turvaohjeiden huomiointi

Turvaohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa odottamattomia vaaroja.
➤ Huomioi ohjeet kohdassa 3 Turvallisuus ja vastuut.
➤ Varmista, että kukaan ei enää työskentele koneen parissa.

Kosketussuoja

Voimakkaasti kuumentuneet, pyörivät tai jännitteiset komponentit voivat aiheuttaa vakavia vammo‐
ja.
➤ Varmista, että kuomu, huolto-ovet ja/tai paneelit ovat kiinni.
➤ Älä tee mitään tarkastustoimenpiteitä tai asetuksia koneen ollessa käynnissä.
➤ Kytke kone pois päältä ennen ovien/kuomun avaamista.

Paineilmatyökalujen ja -letkujen turvallinen käsittely

Avoimet, paineenalaiset paineilmaletkut heittelehtivät hallitsemattomasti ympäriinsä ja voivat ai‐
heuttaa vakavia loukkaantumisia.
➤ Paineista letku vasta sen jälkeen, kun paineilmatyökalu on kytketty.
➤ Älä paineista avointa paineilmaletkua.
➤ Ota paineilmaletku kelalta vasta kun se on paineeton.
➤ Jos käyttöpaine on yli 7 baaria, varmista paineilmaletkujen kiinnitys turvakaapelilla läheltä ky‐

seistä poistoventtiiliä.

Lauhteen muodostuminen paineilmaletkuihin

Jotta lämpötilaerot koneen paineilman poistoaukon ja paineilmatyökalun välillä pysyisivät pieninä,
tulisi paineilmaletkujen olla aina mahdollisimman lyhyitä. Paineilma jäähtyy koko letkun pituudelta.
Paineilman viilentyessä paineilmasta erottuu kosteutta, joka saattaa vaurioittaa paineilmatyökaluja.
➤ Käytä lyhyitä paineilmaletkuja.

Lauhteen muodostuminen paineilmasäiliöihin

Paineilma jäähtyy ollessaan varastoituna paineilmasäiliössä. Paineilmasta erottuu kosteutta, joka
kerääntyy säiliön pohjalle. Säiliöön saattaa muodostua korroosiovaurioita.
➤ Poista lauhde säännöllisesti.

Lisätietoja Lisätietoja laitteistoa käsitteleville henkilöille asetetuista pätevyysvaatimuksista: ks. kohta 3.4.2.
Tietoja vaaroista ja ohjeita niiden välttämiseksi: ks. kohta 3.5.

8 Käyttö
8.1 Turvallisuuden varmistaminen

Nro 9_9435 30 FN
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  57



8.2 Käynnistys, kuormituskäynnille kytkentä ja poiskytkentä
Kojelaudan yläpuolella sijaitsevalla kalvolla olevat kuvakkeet havainnollistavat koneen käynnistystä
ja kytkemistä pois päältä. Ks. myös seuraavan kuvan kohta 1 .

Edellytys Kukaan ei enää työskentele koneen parissa.

Kuva 15 Käynnistyslaitteet
1 Käynnistys ja poiskytkentä – Kuvakkeet
2 Kuormituskäyntipainike
3 Kojetaulu
4 Painemittari (poistopaine)
5 Latauksen ja ryhmähäiriön merkkivalo
6 Käyttötuntimittari
7 Kosketinlämpömittari
8 Koneen kori
9 Kojetaulun sijainti

10 Virtakytkimen sijainti (koneen sisäpuolella)
11 Moottorin käynnistyskytkimen sijainti
12 Virtakytkin
13 Moottorin käynnistyskytkin:
0 STOP / OFF
I ON
II Hehkutus
III Start

8.2.1 Käynnistys

1. HUOMIO! 
Kylmäkäynnistysaineiden aiheuttamat vakavat moottorivauriot!
Eetterin, käynnistyssprayn ym. kaltaiset kylmäkäynnistysaineet saattavat aiheuttaa moottoriin
vakavia vaurioita.
➤ Älä käytä mitään kylmäkäynnistysaineita.
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2. HUOMIO! 
Starttimoottorin vaurioitumisvaara!
Epäasiallinen käsittely saattaa vaurioittaa starttimoottorin käyttökelvottomaksi.
➤ Älä koskaan käytä käynnistyskytkintä moottorin vielä käydessä.
➤ Älä pidä käynnistyskytkintä 30 sekuntia kauempaa käännettynä.
➤ Pidä muutaman minuutin tauko jokaisen käynnistysyrityksen jälkeen.
➤ Uudelleenkäynnistyseston vuoksi käynnistyskytkin on ennen uudelleenkäynnistystä palau‐

tettava alkuasentoonsa.

3. Käännä virtakytkin 12  asentoon I.
4. Käännä moottorin käynnistyskytkin 13  asentoon I.

Latauksen merkkivalon 5  täytyy syttyä.
5. Käännä käynnistyskytkin asentoon II ja pidä se tässä asennossa (enintään 5–10 sekuntia).

Dieselmoottorin hehkutuslaite kytkeytyy päälle ja esilämmittää moottoria.
6. Käännä käynnistyskytkin asentoon III. Vapauta kytkin heti, kun moottori lähtee käyntiin.

Latauksen merkkivalo 5  sammuu, kun moottori käynnistyy.
Jos merkkivalo ei sammu, on laitteen toiminnassa häiriö (ks. kohta 9.2).
Moottori siirtyy automaattisesti kevennyskäynnille.
Kone ei ole vielä valmis tuottamaan paineilmaa.

Polttoainepumppu käynnistyy samanaikaisesti hehkutuksen kanssa (moottorin käynnistyskyt‐
kimen ollessa asennossa II). Näin polttoainejärjestelmästä poistuu ilma jo ennen käynnistys‐
tä.
Hehkutusajan ei tule kestää 5–10 sekuntia kauemmin.

8.2.2 Kytkentä kuormituskäynnille

Jotta kone ei kuluisi ennenaikaisesti, on moottorin annettava käydä kevennyskäynnin kierrosluvul‐
la, kunnes puristuksen loppulämpötila on kohonnut +30 °C:seen.
Puristuksen loppulämpötila on luettavissa lämpömittarista.
Kone siirtyy kuormituskäynnille, kun kuormituskäyntipainiketta on painettu.
Kuormituskäyntipainikkeen 2  sijainti: ks. kuva 15.
Kuormituskäyntipainikkeen merkkivalo loistaa koneen käydessä kuormituskäynnillä.

Edellytys Puristuksen loppulämpötila on kohonnut +30 °C:seen.
Moottori käy tasaisella kierrosluvulla.
Paineilman ulosottoventtiilit ovat kiinni.

➤ Paina kuormituskäyntipainiketta.
Kuormitusventtiili kytkeytyy.
Kuormituskäynnin merkkivalo loistaa.
Moottori kiihtyy maksimikierrosluvulle.
Kone on valmis tuottamaan paineilmaa.
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8.2.3 Poiskytkentä

1. HUOMIO! 
Turboahtimen ylikuumeneminen!
Turboahdin saattaa vaurioitua, jos moottori raskaan kuormituksen jälkeen pysäytetään äkki‐
näisesti.
➤ Anna moottorin käydä kuormittamattomana muutaman minuutin ajan ennen sen sammut‐

tamista, jotta turboahdin ehtii jäähtyä.

2. Sulje kaikki jakotukissa olevat paineilman ulosottoventtiilit.
Moottori käy kevennyskäynnin kierrosluvulla ja turboahdin voi jäähtyä.

3. Käännä moottorin käynnistyskytkin 13  asentoon 0 noin 2–3 minuutin kuluttua.
4. Käännä virtakytkin 12  asentoon 0.

Sulje kuomu ja lukitse se tarvittaessa lukolla.

8.3 Moottorin taaksepäin pyörinnän lopettaminen
Moottorin takaisinlyönti saa aikaan sen, että moottori pyörii hetkellisesti väärään suuntaan. Tämän
seurauksena pakokaasua voi vapautua voimalla imupuolelle, mikä saattaa aiheuttaa palon.
Jos moottori pyörii taaksepäin, on se sammutettava heti, sillä öljykierto on tällöin katkaistu, ja sen
seurauksena moottori voi vaurioitua mekaanisesti.

Merkkejä siitä, että moottori pyörii taaksepäin:
■ Öljynpaine putoaa jyrkästi.
■ Öljynpaineen merkkivalo osoittaa liian alhaista öljynpainetta.
■ Ilmansuodattimesta vapautuu pakokaasua.
■ Moottori nakuttaa kuuluvasti.

HUOMIO
Moottorin pyörintä taaksepäin!
Katkennut öljynkierto aiheuttaa mekaanisia vaurioita.
➤ Sammuta kone välittömästi.

1. Sammuta kone välittömästi.
2. Tarkasta ilmansuodatin.
3. Tarkasta imuputki.
4. Uusi komponentteja tarvittaessa.

8.4 Koneen puhdistus käytön jälkeen
Tarvikkeet Painepesuri

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone on jäähtynyt.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.
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Vaurioiden välttämiseksi noudata seuraavia vähimmäisetäisyyksiä puhdistettavaan kohteeseen
painepesuria käyttäessäsi:

■ pyöreä suutin noin 70 cm
■ litteä suutin noin 30 cm
■ lianjyrsin noin 30 cm.

Liikuta vesisuihkua jatkuvasti puhdistuksen aikana. Näin vauriot voidaan välttää.

Kuivajääpuhalluksen käyttö puhdistamiseen on ehdottomasti kielletty! Siitä voi aiheutua
odottamattomia vaurioita.

1. HUOMAUTUS! 
Liian voimakkaan vesisuihkun aiheuttamat vauriot!
Suora vesisuihku voi vaurioittaa herkkiä komponentteja tai rikkoa ne.
➤ Alä kohdista voimakasta vesisuihkua suoraan kohti herkkiä komponentteja.
➤ Noudata yleistä varovaisuutta.

2. Puhdista kone varovasti painepesurilla.

Umpinaiseen lattiapaneeliin on kertynyt vettä?
➤ Valuta vesi ulos.

Johda neste keräysastiaan ja hävitä se ympäristöystävällisesti voimassa olevien määräysten
mukaisesti.

Lisätietoja Nesteiden poisto koneesta: ks. kohta 10.8.7.

8.5 Valinnaisten varusteiden käyttö
➤ Huomioi ohjeet!

8.5.1 Optio oa
Akkukatkaisijan käyttö

HUOMAUTUS
Oikosulkuvaara!
Koneen sähkölaitteet saattavat vaurioitua.
➤ Käytä akkukatkaisijaa ainoastaan koneen ollessa sammuksissa.
➤ Älä käytä akkukatkaisijaa hätäkatkaisijana tai pääkytkimenä.
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Kuva 16 Akkukatkaisija
1 Akkukatkaisija

I – päällä
0 – pois päältä

➤ Avaa kuomu.

Koneen käyttöönotto:

1. Kytke akkukatkaisija päälle.
Akku on nyt yhteydessä koneen sähköjärjestelmään. Kone voidaan käynnistää.

2. Sulje kuomu.

Koneen poisto käytöstä:

1. Kytke akkukatkaisija pois päältä.
Akku on nyt erotettu koneen sähköjärjestelmästä.

2. Sulje kuomu.

8.5.2 Optio da
Ympäristölämpötilan tarkistus

➤ Tarkasta, että jälkikäsittelyn vaatima ympäristölämpötila on raja-arvojen puitteissa.

Tuotetun paineilman kosteuspitoisuus on liian suuri?
Paineilman sallittu raja-arvo alittuu tai ylittyy?
➤ Kytke kone pois päältä.

Lisätietoja Paineilman jälkikäsittelyn raja-arvot: ks. kohta 2.7.3.

8.5.3 Optio ea
Työkalujen voitelulaitteen käyttö

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Voiteluainesäiliössä on riittävästi voiteluainetta.
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Kuva 17 Työkalujen voitelulaitteen asetus
1 Työkalujen voitelulaite
2 Voiteluainesäiliö

3 Säätöpyörä
4 Sulkuventtiili

I – auki
0 – kiinni

➤ Avaa kuomu.

Voiteluaineen syötön käynnistys:

1. Avaa sulkuventtiili 4 .
2. Sulje kuomu.

Lisättävän voiteluainemäärän asetus:

Paineilman voiteluainepitoisuus määräytyy paineilman kulloisenkin käyttökohteen mukaan ja on
käyttäjän itse määriteltävä. Se riippuu käytetyistä paineilmatyökaluista ja koneeseen kytketyistä
paineilmaletkuista.

Paineilmaan lisättävän voiteluaineen määrää voidaan säädellä säätöpyörää kääntämällä:
■ Kääntö myötäpäivään: voiteluainetta lisätään vähemmän.
■ Kääntö vastapäivään: voiteluainetta lisätään enemmän.

1. Aseta sopiva voiteluainemäärä säätöpyörän avulla.
2. Sulje kuomu.

Lisätietoja Voiteluaineen lisäys voiteluainesäiliöön: ks. kohta 10.8.1.

Voiteluaineen syötön katkaisu:

1. Sulje sulkuventtiili 4 .
2. Sulje kuomu.

8.5.4 Optio ba
Kylmiin olosuhteisiin tarkoitetun varustuksen käyttö

Yhteenveto:
■ Käyttömoottorin jäähdytysnesteen esilämmitys
■ Ohjaus- ja säätölaitteiden jäätymisenestoaineen käyttö

➤ Huomioi ohjeet!
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8.5.4.1 Optio bb
Jäähdytysnesteen esilämmityksen käyttö

1. Ota jäähdytysnesteen esilämmitys käyttöön kohdassa 7.4.3 kuvatulla tavalla.
2. Esilämmitä käyttömoottorin jäähdytysnestettä noin 3 tuntia.

Lämpötasapaino on saavutettu.
3. Erota verkkopistoke käyttöpaikan verkkopistorasiasta.
4. Erota kojepistoke koneen lohkolämmittimen liitännästä.
5. Avaa kuomu.
6. Laita verkkokaapeli talteen koneen sisätilaan.
7. Sulje kuomu.
➤ Käynnistä kone, jonka jäähdytysneste on nyt lämmitetty, materiaalien rasittumatta.

Dieselmoottorit käyvät tehokkaammin, kun käyttömoottori on esilämmitetty. Jäähdytysnes‐
teen esilämmitys lyhentää lämmityskäyntivaihetta, jolloin pakokaasupäästöt ja polttoaineen
kulutus alenevat.
Lisäksi käyttömoottori kuluu vähemmän, mikä pidentää sen käyttöikää.

8.5.4.2 Optio bc
Jäätymisenestoaineen käyttö

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).

1. Avaa kuomu.
2. Tarkasta, onko huurteenpoistimen sulkuventtiili jo asetettu talvikäyttöasentoon.
3. Aseta sulkuventtiili tarvittaessa kohdan 7.4.3 mukaiseen asentoon.
4. Sulje kuomu.

Tulos Koneen ohjaus- ja säätölaite kostutetaan jäätymisenestoaineella, kun kone käynnistetään ja kytke‐
tään pois päältä.

Lisätietoja Huurteenpoistimen säiliön täyttö jäätymisenestoaineella: ks. kohta 10.8.4.

8.5.5 Optio ua
Letkukelan käyttö

Letkukela sijaitsee koneen etupuolella.

8 Käyttö
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Kuva 18 Letkukela
1 Koneen etusivu
2 Kampi (ulos käännettävä)
3 Letkukela
4 Paineilman jatkoletku
5 Letkun pää kiinnitettynä
6 Liitäntäletku
7 Kynsiliitin
8 Sovitin
9 Kiinnitysmutteri

10 Liitäntäaukko
11 Kiristysruuvi
12 Varmistusruuvi kuljetuksen ajaksi
13 Kiinnike
14 Kynsiliitin
15 Paineilman ulosottoventtiili
16 Lukitusrei'illä varustettu sivuseinä
17 Lukitusreiät

8.5.5.1 Koneen käyttö paineilman jatkoletkun kanssa

Paineilma johdetaan jatkoletkuun liitäntäletkun 6  kautta.

Edellytys Liitäntäletku on kytketty.
Paineilman ulosottoventtiili on suljettu.

1. Irrota letkukytkin 7  kiinnikkeestä 13 .
2. Avaa kuljetuksenaikainen varmistusruuvi 12 .
3. Avaa kiristysruuvi 11 .
4. Vedä kampi 2  ulos.
5. Pura paineilman jatkoletku 4  kelalta haluamaasi pituuteen.
6. Kierrä kiristysruuvi 11  tukevasti kiinni.

Letkukela pysyy paikallaan eikä letku pääse vahingossa purkautumaan.
7. Paina kampi 2  kiinni.
8. Kytke paineilmatyökalu.
9. Käynnistä kone.
10. Pidä tukevasti kiinni paineilmatyökalusta.
11. Avaa paineilman jatkoletkuun johtava ulosottoventtiili 15 .
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8.5.5.2 Koneen käyttö ilman paineilman jatkoletkua

1. Sulje paineilman jatkoletkuun johtava ulosottoventtiili.
2. Irrota paineilmatyökalu.
3. Vedä kampi ulos.
4. Kelaa letku tasaisen napakasti kelalle.
5. Kierrä kiristysruuvi tukevasti kiinni.

Letkukela pysyy paikallaan eikä letku pääse vahingossa purkautumaan.
6. Paina kampi kiinni.

8.5.5.3 Letkukelan varmistus kuljetuksen ajaksi

1. Tarkasta, että jatkoletku on napakasti kelalla.
2. Kelaa se tarvittaessa uudelleen.
3. Kierrä kiristysruuvi tukevasti kiinni.
4. Kierrä varmistusruuvi tukevasti kiinni lukitusreikään.
5. Kiinnitä letkukytkin kiinnikkeeseen.

8 Käyttö
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9 Virheiden tunnistus ja korjaaminen
9.1 Perusohjeita

Seuraavat taulukot auttavat selvittämään ja poistamaan virheiden syyt.
1. Tee ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
2. Kaikissa muissa tapauksissa:

Ota yhteys valtuutettuun KAESER SERVICE -huoltopalveluun virheen poistamiseksi.

Lisätietoja Noudata virheitä ja häiriöitä poistaessasi kohdassa "3 Turvallisuus ja vastuut" mainittuja ohjeita.
Noudata myös kaikkia käyttöpaikalla sovellettavia turvamääräyksiä!

9.2 Moottorin virheiden ja häiriöiden tunnistaminen

9.2.1 Moottori ei käynnisty tai pysähtyy

Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

Starttimoottori on vioittunut. Vaihdata. X –

Polttoaineensyötön pysäytys‐
venttiili ei ole avautunut.

Tarkastuta kela ja sähköjärjes‐
telmä. Vaihdata tarvittaessa.

X –

Polttoainesäiliö on tyhjä. Täytä polttoainesäiliö. – –

Polttoainesäiliön ja ruiskutus‐
pumpun välisessä polttoainejoh‐
dossa on ilmaa.

Ilmaa polttoainejohto; ks. kohta
10.3.3.

– –

Polttoainesuodatin on tukkeutu‐
nut.

Puhdista tai vaihda; ks. kohta
10.3.3.

– –

Polttoainejohto on vioittunut. Vaihdata. X X

Ohjaussulake tai rele on vioittu‐
nut.

Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

X X

Puristuksen loppulämpötila on
liian korkea.

Tarkastuta säätö. – X

Kosketinlämpömittari on vioittu‐
nut eikä anna vapautussignaa‐
lia.

Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

– X

Moottorin käynnistyskytkin on
vioittunut.

Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

– X

Jokin sähköjärjestelmän liittimis‐
tä ja/tai johtimista on löystynyt
tai vioittunut.

Kiristytä; vaihdata kaapeli tarvit‐
taessa.

X X

Akku ei ole yhteydessä koneen
sähköjärjestelmään.

Kytke akkukatkaisija (valinnai‐
nen varuste) asentoon I; ks.
kohta 8.

– –

Akku on vioittunut tai akun la‐
taus on riittämätön.

Huolla akku; ks. kohta 10.3.8. – –

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE
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Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

Laturi on vioittunut. Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

X X

Laturin säädin on vioittunut. Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

X X

Öljynpainekytkin osoittaa liian
alhaista öljynpainetta.

Tarkasta moottorin öljytaso; ks.
kohta 10.3.4.

– –

Vaihdata; korjauta tarvittaessa
moottori.

X X

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

Taul. 50 Häiriö: Moottori ei käynnisty tai pysähtyy

9.2.2 Moottori ei saavuta täyttä kierroslukua

Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

Polttoainesäiliön ja ruiskutus‐
pumpun välisessä polttoainejoh‐
dossa on ilmaa.

Ilmaa polttoainejohto; ks. kohta
10.3.3.

X X

Polttoainesuodatin on tukkeutu‐
nut.

Puhdista tai vaihda; ks. kohta
10.3.3.

X X

Polttoainejohto on vioittunut. Vaihdata. X X

Kierrosluvun säätösylinteri on
väärin asetettu tai vioittunut.

Korjauta; vaihdata tarvittaessa. X X

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

Taul. 51 Häiriö: Moottori ei saavuta täyttä kierroslukua

9.2.3 Merkkivalo ei sammu

Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

Jokin sähköjärjestelmän liittimis‐
tä ja/tai johtimista on löystynyt
tai vioittunut.

Kiristytä; vaihdata kaapeli tarvit‐
taessa.

X X

Laturi on vioittunut. Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

X X

Laturin säädin on vioittunut. Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

X X

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

9 Virheiden tunnistus ja korjaaminen
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Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

Moottorin öljynpaine on liian al‐
hainen.

Tarkasta moottorin öljytaso; ks.
kohta 10.3.4.

X X

Tarkastuta moottori; korjauta se
tarvittaessa.

X X

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

Taul. 52 Häiriö: Merkkivalo ei sammu

9.2.4 Moottori pyörii taaksepäin

Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

Moottorin takaisinlyönti. Kytke kone välittömästi pois
päältä ja tarkasta ilmansuodatin
ja kuminen imuputki; ks. kohta
8.3). Vaihdata tarvittaessa vauri‐
oituneet komponentit.

X X

– –

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

Taul. 53 Häiriö: Moottori pyörii taaksepäin

9.3 Kompressorin virheiden ja häiriöiden tunnistaminen

9.3.1 Liian korkea käyttöpaine

Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

P-säädin on väärin asetettu tai
viallinen.

Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

– X

Imuventtiili ei sulkeudu. Tarkastuta säädin, ohjausjohto
ja imuventtiili. Vaihdata tarvit‐
taessa.

– X

Painemittari näyttää väärin. Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

– X

Paineenpoistoventtiili ei puhalla
ilmaa ulos?

Tarkastuta liitännät ja toiminta.
Korjauta tai vaihdata tarvittaes‐
sa.

– X

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

Taul. 54 Häiriö: Liian korkea käyttöpaine
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9.3.2 Liian alhainen käyttöpaine

Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

P-säädin on väärin asetettu tai
viallinen.

Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

– X

Imuventtiili avautuu vain osittain
tai ei ollenkaan.

Korjauta; vaihdata tarvittaessa. – X

Painemittari näyttää väärin. Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

– X

Varoventtiili on väärin asetettu
ja/tai se vuotaa.

Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

– X

Paineenpoistoventtiili puhaltaa
ilmaa ulos.

Tarkastuta liitännät ja toiminta.
Korjauta tai vaihdata tarvittaes‐
sa.

– X

Moottori ei käy maksimikierros‐
luvulla (kuormituskäynnillä).

Ks. kohta 9.2. X X

Moottorin ja/tai kompressorin il‐
mansuodatin on likaantunut.

Puhdista tai vaihda; ks. kohdat
10.3.2 ja 10.4.7.

– –

Öljynerottimen suodatinpanos
on erittäin likainen.

Vaihda; ks. kohta 10.4.6. – –

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

Taul. 55 Häiriö: Liian alhainen käyttöpaine

9.3.3 Varoventtiili puhaltaa ilmaa ulos

Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

Öljynerottimen suodatinpanos
on erittäin likainen.

Vaihda; ks. kohta 10.4.6. – –

Imuventtiili ei sulkeudu. Tarkastuta säädin, ohjausjohto
ja imuventtiili. Vaihdata tarvit‐
taessa.

– X

Varoventtiili on väärin asetettu
ja/tai se vuotaa.

Säädätä; vaihdata tarvittaessa. – X

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

Taul. 56 Häiriö: Varoventtiili puhaltaa ilmaa ulos

9.3.4 Kone kuumenee liikaa

Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

Koneen tuuletinpyörä on vioittu‐
nut.

Vaihdata tuuletinpyörän siipi tai
koko tuuletinpyörä uuteen.

– X

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

9 Virheiden tunnistus ja korjaaminen
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Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

Öljynjäähdyttimen ulkopinta on
likaantunut.

Puhdista ulkopinta; ks. kohta
10.5.

– –

Yhdistelmäventtiilin toimilaite on
vioittunut.

Tarkastuta; vaihdata tarvittaes‐
sa.

– X

Käyttöpaine on liian korkea (p-
säädin väärin asetettu).

Korjauta asetus tai vaihdata. – X

Öljynerottimen suodatinpanos
on erittäin likainen.

Mittaa paine-ero. Vaihda suoda‐
tinpanos, jos paine-ero on yli 1
bar. Vaihda; ks. kohta 10.4.6.

– X

Kompressorin öljynsuodattimen
panos on likaantunut.

Vaihda; ks. kohta 10.4.4. – –

Kompressorin jäähdytysöljytaso
on liian alhainen.

Lisää öljyä; ks. kohta 10.4.2. – –

Öljyjohdoissa on vuotoja. Tiivistytä tai vaihdata johdot. X X

Moottorin vesijäähdytys tai jääh‐
dyttimen tuuletin on vioittunut.

Korjauta. X X

Ympäristölämpötila on liian kor‐
kea.

Ks. kohta 5.2 Sijoitusolosuhteet. – –

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

Taul. 57 Häiriö: Kone kuumenee liikaa

9.3.5 Paineilman korkea öljypitoisuus

Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

Öljynerottimen suodatinpanok‐
sen öljynpaluujohto on tukkeutu‐
nut.

Puhdista öljynerottimen suoda‐
tinpanoksen lianerotin; vaihda
sihti ja suutin tarvittaessa. Ks.
kohta 10.4.5.

– X

Öljynerottimen suodatinpanos
on revennyt.

Vaihda; ks. kohta 10.4.6. – –

Öljynerotinsäiliössä on liikaa öl‐
jyä.

Alenna öljytaso maksimitasolle;
ks. kohdat 10.4.1 ja 10.4.3.

– –

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

Taul. 58 Häiriö: Paineilman korkea öljypitoisuus
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9.3.6 Kompressorin ilmansuodattimesta pursuu ulos öljyä, kun kompressori on kyt‐
ketty pois päältä

Mahdollinen syy Toimenpide Mistä apua?

HL KS

Imuventtiilin takaiskutoiminto ei
toimi.

Korjauta; vaihdata tarvittaessa. – X

HL = alan huoltoliike; KS = KAESER SERVICE

Taul. 59 Häiriö: Kompressorin ilmansuodattimesta pursuu ulos öljyä, kun kompressori on kytketty pois pääl‐
tä
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10 Huolto
10.1 Turvallisuuden varmistaminen

Huomioimalla tässä kohdassa annetut turvaohjeet voit tehdä huoltotyöt turvallisesti.
Jos toimenpiteeseen liittyy erityisiä vaaroja, on ne mainittu ennen varsinaista toimenpidekuvausta.

Varoitusten laiminlyönti saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia!

Turvaohjeiden huomiointi

Turvaohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa odottamattomia vaaroja.
➤ Huomioi ohjeet kohdassa 3 Turvallisuus ja vastuut.
➤ Teetä huoltotyöt ainoastaan vastaavan valtuutuksen omaavalla asentajalla.
➤ Varoita muita seuraavilla kylteillä koneen huollosta:

Symboli Merkitys

Älä käynnistä konetta.

Varoitus:
Konetta huolletaan/korjataan.

Taul. 60 Muiden varoittaminen koneen huollosta

➤ Varmista ennen koneen käynnistämistä, että

■ kukaan ei enää työskentele sen parissa
■ kaikki suojukset ja paneelit on kiinnitetty takaisin paikoilleen
■ kuomu, huolto-ovet ja/tai paneelit ovat kiinni
■ koneeseen ei ole jäänyt työkaluja.

➤ Älä tee mitään tarkastus- tai huoltotoimenpiteitä koneen ollessa käynnissä.

Painejärjestelmän käsittely

Paineilma on puristettua energiaa. Vapautuva voima saattaa olla hengenvaarallista. Seuraavassa
esitetyt turvaohjeet koskevat kaikkia toimenpiteitä, joita suoritetaan mahdollisesti paineenalaisena
oleville komponenteille.
➤ Irrota paineilmatyökalu(t).
➤ Poista paine kaikista paineenalaisista komponenteista. Varmista paineettomuus!

■ Odota, kunnes paine on automaattisesti poistunut koneesta.
■ Avaa paineilman ulosottoventtiili varovasti.
■ Tarkastus: Painemittarin lukeman on oltava 0 bar!

➤ Älä avaa tai pura venttiilejä.
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Käyttöjärjestelmän käsittely

Pyörivien, kuumien ja sähköä johtavien osien käsittely saattaa aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.
➤ Sammuta kone ennen ovien/kuomun avaamista.
➤ Irrota akkujen miinusjohtimet.
➤ Varmista, että kone on jäähtynyt.

Lisätietoja Lisätietoja laitteistoa käsitteleville henkilöille asetetuista pätevyysvaatimuksista: ks. kohta 3.4.2.
Tietoja vaaroista ja ohjeita niiden välttämiseksi: ks. kohta 3.5.
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10.2 Huoltosuunnitelmien huomiointi

10.2.1 Huoltotoimenpiteiden dokumentointi

Huoltovälit ovat alkuperäisiä KAESER-osia koskevia suosituksia, jotka soveltuvat keskimää‐
räisille käyttöolosuhteille.
➤ Lyhennä huoltovälejä (esim. öljyn ja suodatinten vaihtovälejä) epäedullisissa käyttöolo‐

suhteissa.

Käyttöolosuhteisiin vaikuttavat epäedullisesti esimerkiksi
■ heikkolaatuinen polttoaine
■ korkeat/alhaiset lämpötilat
■ runsas pöly
■ raskas käyttö.

➤ Mukauta huoltovälit vallitseviin sijoitus- ja käyttöolosuhteisiin.

➤ Dokumentoi kaikki huoltotoimenpiteet.
Näin voit parhaiten selvittää, kuinka usein eri huoltotoimenpiteet ovat tarpeen omassa käyttö‐
kohteessasi ja poikkeavatko huoltovälit suosituksistamme.

Lisätietoja Kohdasta 10.9 löytyy valmis huoltopäiväkirjan malli.

10.2.2 Huoltotoimenpiteet ensimmäisen käyttöönoton jälkeen

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto ensimmäisen käyttöönoton jälkeen tehtävistä huoltotoi‐
menpiteistä.
➤ Tee seuraavat huoltotoimenpiteet:

Kokoonpano:
 Toimi En

si
m
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te

n 
50

 h
 jä
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ke
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si

m
m
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n 

6 
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u‐
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50
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H
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m
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tu
s

Käyttömoottori:

Tarkastuta polttoaineletkut ja let‐
kusiteet.

X KS, FW

—

h ≙ käyttötuntia
KS ≙ KAESER SERVICE
FW ≙ alan huoltoliike

Taul. 61 Huoltotoimenpiteet ensimmäisen käyttöönoton jälkeen

10.2.3 Säännöllinen huolto

Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi koneen huoltovälit.

Huoltoväli Lyhenne

Päivittäin –

250 käyttötunnin välein, vähintään kerran vuodessa A250
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Huoltoväli Lyhenne

500 käyttötunnin välein, vähintään kerran vuodessa A500

1000 käyttötunnin välein, vähintään kerran vuodessa A1000

1500 käyttötunnin välein, vähintään kerran vuodessa A1500

2000 käyttötunnin välein, vähintään kerran 2 vuodessa A2000

3000 käyttötunnin välein A3000

36000 käyttötunnin välein, vähintään kerran 6 vuodessa A36000

Taul. 62 Huoltovälit; säännöllinen huolto

Seuraavissa taulukoissa on yhteenveto määräajoin suoritettavista huoltotoimenpiteistä.
➤ Tee huoltotoimenpiteet ajoissa ympäristö- ja käyttöolosuhteiden mukaan.

10.2.3.1 Koneen huoltotaulukko

➤ Tee seuraavat huoltotoimenpiteet ajoissa:

Lisäksi on tehtävä tähdellä (*) merkityt huoltotoimenpiteet 6 kuukauden välein, jos koneen
vuotuiset käyttötunnit ylittävät 500 tuntia.

Osarakenne:
Toimi Pä

iv
itt

äi
n

A2
50

A5
00

A1
00

0

A1
50

0

A2
00

0

A3
00

0

A3
60

00

ks
.

ko
ht

a

H
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m
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tu
s

Käyttömoottori:

Tarkasta moottorin ilmansuodat‐
timen huoltoindikaattori.

X 10.3.2

Tarkasta moottorin öljytaso. X 10.3.4

Vaihda moottoriöljy (*). X 10.3.4

Vaihda moottorin öljynsuodatin
(*).

X 10.3.5 KS, FW

Puhdista moottorin ilmansuoda‐
tin.

X 10.3.2

Vaihda moottorin ilmansuodatin. X 10.3.2

Tarkasta käyttöhihnan kireys ja
kiristä tarvittaessa.

X 10.3.6 KS, FW

Vaihda käyttöhihna/t. X 10.3.6 KS, FW

Tarkasta jäähdytysnesteen
määrä.

X 10.3.1

Puhdista jäähdytysnesteen jääh‐
dytin.

X 10.5

Tarkasta jäähdytysneste/
pakkassuoja.

X 10.3.1 KS, FW

Vaihda jäähdytysneste. X 10.3.1 KS, FW

KS ≙ KAESER SERVICE
FW ≙ alan huoltoliike
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Osarakenne:
Toimi Pä

iv
itt

äi
n

A2
50

A5
00

A1
00

0

A1
50

0

A2
00

0

A3
00

0

A3
60

00

ks
.

ko
ht

a

H
uo

m
au

tu
s

Poista saostumat jäähdytysnes‐
teen jäähdyttimestä.

X KS, FW

Täytä polttoainesäiliö. X

Vaihda polttoaineen esisuodatin
(*).

X 10.3.3 KS, FW

Vaihda polttoainesuodatin (*). X 10.3.3 KS, FW

Tarkasta polttoainesäiliön likai‐
suus. Puhdista tarvittaessa.

X

Puhdista polttoainesäiliön sihti. X

Tarkasta polttoainesäiliön kiinni‐
tys.

X 10.3.9

Tarkastuta polttoaineen paluu‐
johdon tiiviys ja kiinnitys.

X KS, FW

Tarkastuta polttoaineen ruisku‐
tussuuttimet.

X KS, FW

Tarkastuta ruiskutuspumppu. X KS, FW

Tarkastuta U-laakerit. X 10.3.7 KS, FW

Säädätä venttiilit. X KS, FW

Tarkasta akkuhapon määrä/t ja
huolla akun/akkujen kaapelilii‐
tännät.

X 10.3.8

Tarkasta pakokaasujärjestelmän
tiiviys.

X

Kompressori:

Tarkasta kompressorin ilman‐
suodattimen huoltoindikaattori.

X 10.4.7

Tarkasta jäähdytysöljytaso. X 10.4.1

Vaihda jäähdytysöljy. X 10.4.3

Vaihda kompressorin öljynsuo‐
datin.

X 10.4.4

Puhdista kompressorin öljyn‐
jäähdytin.

X 10.5

Puhdista kompressorin ilman‐
suodatin.

X 10.4.7

Vaihda kompressorin ilmansuo‐
datin.

X 10.4.7

KS ≙ KAESER SERVICE
FW ≙ alan huoltoliike
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Osarakenne:
Toimi Pä

iv
itt

äi
n

A2
50

A5
00

A1
00

0

A1
50

0

A2
00

0

A3
00

0

A3
60

00

ks
.

ko
ht

a

H
uo

m
au

tu
s

Puhdista/tarkasta öljynerottimen
suodatinpanoksen imujohdon
lianerotin.

X 10.4.5

Vaihda öljynerotinsäiliön suoda‐
tinpanos.

X 10.4.6

Tarkastuta varoventtiili(t). X 10.4.8 KS, FW

Kuomu:

Tarkasta äänieristysmateriaali. X 10.6.1

Huolla kumitiivisteet. X 10.6.2

Tarkasta kuomun sulkeutumi‐
nen.

X 10.6.3

Tarkasta liitoselementit. X 10.6.4

Tarkasta tuulihaan toimivuus. X 10.6.5

Kori:

Tarkastuta nostorunko. X KS, FW

Letkujohdot (paineletkut, polttoaineletkut):

Tarkastuta koneen kaikkien let‐
kujohtojen kiinnitys, kuluminen
ja tiiviys. Vaihdata tarvittaessa.

X 10.7 KS, FW

Vaihdata käyttömoottorin poltto‐
aineletkut.

X 10.7.1 KS, FW

Vaihdata käyttömoottorin paine‐
letkut.

X 10.7.2 KS, FW

Vaihdata kompressorin painelet‐
kut.

X 10.7.3 KS, FW

Muut huoltotoimenpiteet:

Tarkastuta koneen kaikkien ruu‐
viliitosten, johtojen ja kiristys‐
vanteiden kireys ja kunto.

X KS, FW

Tarkastuta sähköliitäntöjen ki‐
reys.

X KS, FW

Tarkasta valolaitteiden toimi‐
vuus.

X

KS ≙ KAESER SERVICE
FW ≙ alan huoltoliike

Taul. 63 Koneen säännöllinen huolto
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10.2.3.2 Valinnaisten varusteiden huoltotaulukko

➤ Tee seuraavat huoltotoimenpiteet ajoissa:

Lisäksi on tehtävä tähdellä (*) merkityt huoltotoimenpiteet 6 kuukauden välein, jos koneen
vuotuiset käyttötunnit ylittävät 500 tuntia.

Valinnainen varuste:
Toimi Pä

iv
itt

äi
n

Vi
ik

oi
tta

in

A2
50

A5
00

A1
00

0

A2
00

0

ks
.

ko
ht

a

H
uo

m
au

tu
s

Valinnainen varuste ea – Työkalujen voitelulaite:

Tarkasta voiteluainetaso. X 10.8.1

Valinnainen varuste da – Paineilman jälkijäähdytin:

Puhdista jäähdytin. X 10.8.2

Valinnainen varuste da – Syklonierotin:

Puhdista/tarkasta lianerotin (*). X 10.8.3

Valinnainen varuste bb – Jäähdytysnesteen esilämmitys:

Tarkastuta jäähdytysnesteen
esilämmitys.

X EF

Tarkastuta verkkokaapeli. X EF

Valinnainen varuste bc – Huurteenpoistin:

Tarkasta säiliön täyttötaso. Li‐
säys tarvittaessa.

X 10.8.4

Valinnainen varuste la – Kipinänsammutin:

Kipinänsammuttimen puhdistus X 10.8.5

Puhalla kipinänsammutin puh‐
taaksi paineilmalla.

X

Valinnainen varuste lb – Moottorin ilmansyötön sulkuventtiili:

Puhdistuta/tarkastuta moottorin
ilmansyötön sulkuventtiili.

X 10.8.6 KS, FW

Valinnainen varuste ne – Polttoaineen vedenerotin:

Tarkasta/tyhjennä polttoaineen
vedenerotin.

X 10.3.3.3

Vaihda polttoainesuodattimen
panos (*).

X 10.3.3.3

Valinnainen varuste oe – Umpinainen lattiapaneeli:

Tarkasta, onko korin sisätilaan
kertynyt nestettä.

10.8.7

KS ≙ KAESER SERVICE,
FW ≙ alan huoltoliike,
EF ≙ valtuutettu sähköasentaja

Taul. 64 Valinnaisten varusteiden säännöllinen huolto
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10.3 Käyttömoottorin huolto
➤ Tee huoltotoimenpiteet kohdassa 10.2 olevien huoltotaulukoiden mukaisesti.

10.3.1 Jäähdytysnesteen jäähdyttimen huolto

Tarvikkeet Soveltuvaa jäähdytysnestettä (ensitäyttöä koskevat tiedot: ks. kohta 2.6.4)
Ominaispainomittari
Jäähdyttimen puhdistusainetta
Astia
Suppilo
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa,
kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).

VAROITUS
Kuuma jäähdytysneste!
Kuuma jäähdytysneste voi aiheuttaa vaikeita palovammoja.
➤ Anna koneen jäähtyä ennen jäähdytysjärjestelmän avaamista.

HUOMIO
Jäätymisenestoainetta sisältävän jäähdytysnesteen aiheuttamat syöpymisvammat!
➤ Estä jäähdytysnesteen joutuminen silmiin tai iholle. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle,

huuhtele välittömästi juoksevan veden alla.
➤ Käytä suojalaseja ja -käsineitä.

HUOMAUTUS
Moottorivaurio jäähdytysnestevajeen seurauksena!
Jäähdytysnestevaje johtaa käyttömoottorin ylikuumenemiseen. Tämän seurauksena käyttö‐
moottori saattaa vaurioitua pahoin.
➤ Tarkasta jäähdytysnesteen määrä päivittäin.
➤ Lisää jäähdytysnestettä, jos sitä on liian vähän.

➤ Avaa kuomu.

10.3.1.1 Jäähdytysnesteen määrän tarkastus

Käyttömoottorin jäähdytyskierrossa virtaavan jäähdytysnesteen määrä on tarkastettava päivittäin
ennen käyttöönottoa.
Tarkastus voidaan tehdä jäähdyttimen paisuntasäiliöstä:

■ Säiliö on läpikuultava, joten jäähdytysnesteen määrä näkyy säiliön ulkopuolelta.
■ Jäähdytysnestetason tulisi asettua minimi- ja maksimirajan väliin käyttömoottorin ollessa jääh‐

tynyt.
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Kuva 19 Jäähdytysnesteen määrän tarkastus
1 Jäähdytysnestetason näyttö
A Maksimitaso
B Minimitaso
2 Jäähdyttimen paisuntasäiliö

3 Täyttöaukko ja korkki
4 Ylivuoto
5 Jäähdytysnesteen jäähdytin

1. Tarkasta jäähdytysnesteen paisuntasäiliössä olevan jäähdytysnesteen määrä.
Jos jäähdytysnesteen määrä on pudonnut alle minimitason B : Lisää jäähdytysnestettä.

2. Sulje kuomu.

Selvitytä jäähdytysnestevajeen syy ja poistata se.

10.3.1.2 Jäähdytysnesteen tarkastus

Jäähdytysneste on tarkastettava huoltotaulukon mukaisesti, jotta sen käyttöikä ja laatu vastaisivat
odotuksia.

Jäähdytysnesteen laatu voidaan määritellä seuraavien parametrien avulla:
■ silmämääräinen tarkastus
■ jäätymisenestoaineen pitoisuuden mittaus.

➤ Kierrä täyttökorkki 3  auki.

Silmämääräinen tarkastus:

Jäähdytysnesteestä tulisi tarkastaa väri ja mahdollinen hiukkasten muodostuminen.
➤ Ota jäähdytysnesteestä näyte ja analysoi se.

Neste on voimakkaasti värjäytynyt ja/tai se sisältää irtonaisia hiukkasia? Vaihda jäähdytysnes‐
te.

Jäätymisenestoaineen pitoisuuden mittaus:

Jäähdytysnesteen jäätymisenestoaineen pitoisuus voidaan mitata esimerkiksi refraktometrin avulla.
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Osuus ei kuitenkaan saa ylittää 55 tilavuus-%:a, sillä tämän sekoitussuhteen ylittyessä pakkassuo‐
jaominaisuudet ja lämmön poisjohtaminen heikkenevät. Tämä puolestaan johtaisi käyttömoottorin
käyttölämpötilan kohoamiseen.

1. HUOMAUTUS! 
Jäätymisenestoaineen liian alhaisen pitoisuuden aiheuttamat moottorivauriot:
- korroosio
- jäähdytysjärjestelmän vaurioituminen
- moottorin rungon halkeaminen.
➤ Tarkasta jäähdytysneste.
➤ Varmista jäähdytysnesteen riittävä pakkassuoja.
➤ Lisää jäähdytysnestettä välittömästi, jos sitä on liian vähän.

2. Tarkasta jäähdytysneste mittauslaitteella mittarin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Jäätymisenestoaineen pitoisuus on liian alhainen? Vaihda jäähdytysneste.

Viimeistely:

1. Sulje täyttökorkki.
2. Sulje kuomu.

10.3.1.3 Jäähdytysnesteen sekoittaminen

Jäähdytysneste on puhtaan suolattoman veden ja korroosionesto-/jäätymisenestoaineen ja lisäai‐
neiden sekoitus.
Korroosiosuojan ylläpitämiseksi ja kiehumispisteen korottamiseksi jäähdytysneste on pidettävä
jäähdytyskierrossa ympäri vuoden.
Jäähdytysneste on vaihdettava vähintään 3 vuoden välein.
Jäähdytykseen ei koskaan saa käyttää pelkkää vettä. Pelkkä vesi aiheuttaa moottorin käyttölämpö‐
tilassa korroosiota. Pelkkä vesi ei myöskään suojaa jäähdytysnestettä riittävästi kiehumiselta tai
jäätymiseltä.
Jäähdytysnesteen suositeltu sekoitussuhde käy ilmi jäähdyttimen paisuntasäiliön läheisyydessä
olevasta tarrakilvestä (ks. kuva 20).

Kuva 20 Jäähdytysnesteen suositeltu sekoitussuhde
1 Veden osuus
2 Korroosion-/jäätymisenestoaineen osuudet

➤ Jäähdytysnestesuositus: ks. ensitäyttöä koskevat tiedot kohdassa 2.6.4.

Jäähdytysnesteen valmistelu:

Edellytys Moottorin on valmistanut KUBOTA. Käytetyn jäähdytysnesteen täytyy vastata valmistajan ohjeita.
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➤ Valitse jäähdytysnesteen sekoitussuhde valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Jäähdytysnesteen sekoitustaulukko:

Osuudet [tilavuus-%] Pakkassuoja noin [°C]

Korroosion-/jäätymise‐
nestoaineen osuus

Vesi

50 50 −37

Taul. 65 Jäähdytysnesteen sekoitustaulukko

Korroosion-/jäätymisenestoaineen osuuden ei erittäin kylmissäkään ympäristölämpötiloissa
tule ylittää 55 tilavuus-%:ia. Korroosion-/jäätymisenestoaineen 55 %:n osuus antaa maksi‐
maalisen suojan jäätymiseltä. Tämä vastaa pakkassuojaa noin –45 ºC:seen saakka.
Korroosiosuoja ei enää ole riittävä ja lämmön poisjohtaminen heikkenee, jos jäätymisenesto‐
aineen pitoisuus alittaa 33 %!

10.3.1.4 Jäähdytysnesteen täyttö/lisäys

Jotta jäätymisenesto ja korroosiosuoja olisivat optimaaliset ja jotta jäähdytyskiertoon ei muodostuisi
sakkaa, on jäätymisenestoaineen pitoisuuden oltava vähintään 33 %. Pelkän veden lisääminen
jäähdytyskiertoon muuttaa tätä pitoisuutta ja on siksi kiellettyä.

Jäähdytysneste laajenee lämmetessään, joten sille on jätettävä riittävästi paisuntatilaa.

Edellytys Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

1. Kierrä paisuntasäiliön täyttökorkki auki.
2. Sekoita puuttuva määrä jäähdytysnestettä taulukon mukaisesti ja lisää nestettä ohjeen mukai‐

sesti.
Jäähdytysnestetaso jää hieman maksimitason  A A alapuolelle.

3. Sulje täyttökorkki.
4. Kytke johdin akun miinusnapaan.
5. Sulje kuomu.
6. Käynnistä käyttömoottori ja anna sen käydä kevennyskäynnillä noin 1 minuutin ajan.
7. Sammuta käyttömoottori.
8. Avaa kuomu.
9. Tarkasta jäähdytysnesteen määrä.

Jäähdytysnestetaso on laskenut paisuntasäiliössä? Lisää jäähdytysnestettä.
10. Tarkasta tiiviys silmämääräisesti.
11. Sulje kuomu.

10.3.1.5 Jäähdytysnesteen poisto

Edellytys Kone on jäähtynyt.
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.
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Jäähdytysnesteen poisto:

Jäähdytysneste poistetaan kokonaisuudessaan jäähdytysnesteen jäähdyttimen kautta. Jäähdytys‐
nesteen jäähdytin tyhjennetään erillisen sulkuruuvin avulla, johon pääsee käsiksi alakautta pohja‐
pellissä olevan aukon kautta.

Kuva 21 Jäähdytysnesteen poisto
1 Jäähdytysnesteen jäähdytin
2 Sulkuruuvi
3 Tulppa (valinnainen varuste oe)

1. Kierrä täyttökorkki auki.
2. Valinnainen varuste oe (umpinainen lattiapaneeli): Avaa myös pohjapellin tulppa.
3. Aseta astia tyhjennysliitännän alle (pohjapellissä olevan aukon alle).
4. Kierrä sulkuruuvi 2  irti.
5. Valuta jäähdytysneste kokonaisuudessaan ulos.
6. Aseta sulkuruuviin uusi tiiviste ja kierrä sulkuruuvi tiiviisti paikalleen.
7. Valinnainen varuste oe (umpinainen lattiapaneeli): Sulje myös pohjapellin aukko tulpalla.
8. Sulje täyttökorkki.
9. Sulje kuomu.

➤ Hävitä käytetty jäähdytysneste ympäristöystävällisesti.

10.3.1.6 Kalkkijäämien poisto jäähdytysnesteen jäähdyttimestä

Pitempiaikaisen käytön myötä jäähdytyskiertoon – erityisesti jäähdyttimen sisään – saattaa muo‐
dostua kalkkijäämiä. Tämän seurauksena lämmön poisjohtaminen heikkenee, jolloin käyttömoottori
voi ylikuumentua.

HUOMAUTUS
Kalkkijäämät jäähdytyskierrossa!
Käyttömoottorin ylikuumeneminen saattaa aiheuttaa aineellisen vahingon.
➤ Poista kalkkijäämät jäähdyttimestä jäähdyttimen puhdistusaineella.
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1. Lue puhdistusaineen valmistajan käyttöohjeet ja noudata niitä.
2. Puhdista jäähdytysnesteen jäähdytin kalkkijäämistä.

Lisätietoja Puhdista kalkkijäämät jäähdyttimestä jäähdytysnesteen vaihdon yhteydessä (ks. kohta 10.2.3.1).

10.3.2 Moottorin ilmansuodattimen huolto

Puhdista ilmansuodatin huoltotaulukon mukaisesti tai viimeistään, kun sen huoltoindikaattori ilmoit‐
taa huollontarpeesta.
Vaihda suodatinpanos uuteen viimeistään vuoden kuluttua tai kun se on puhdistettu 3 kertaa.

■ Älä koskaan käytä moottoria ilman paikalleen asennettua suodatinpanosta!
■ Älä käytä suodatinpanoksia, joiden poimuissa tai tiivisteissä on vaurioita.
■ Soveltumattomia tai vaurioituneita suodatinpanoksia käytettäessä moottoriin saattaa

päästä epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat ennenaikaista kulumista ja vaurioita.

Tarvikkeet Paineilmaa puhaltamiseen
Vastaava varaosa (tarvittaessa)
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.

HUOMAUTUS
Vaurioitunut suodatinpanos!
Imuilman sisältämät epäpuhtaudet johtavat moottorin kulumiseen.
➤ Älä puhdista suodatinpanosta kopistamalla tai lyömällä.
➤ Älä pese suodatinpanosta.

➤ Avaa kuomu.

Ilmansuodattimen likaantumisasteen tarkastus:

Suodatin on huollettava, kun huoltoindikaattorin sisällä oleva keltainen mäntä on saavuttanut astei‐
kon punaisen alueen.
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Kuva 22 Huoltoindikaattori
1 Huoltoindikaattori
2 Huoltoindikaattorin mäntä

3 Asteikon punainen alue
4 Huoltoindikaattorin kuittauspainike

➤ Tarkasta ilmansuodattimen huoltoindikaattori.
Keltainen mäntä on saavuttanut asteikon punaisen alueen? Puhdista tai vaihda suodatinpanos.

Ilmansuodattimen puhdistus:

Kuva 23 Moottorin ilmansuodattimen huolto
1 Suodatinkotelo
2 Suodatinpanos
3 Suodattimen kansi
4 Kiinnitysläppä

5 Pölynpoistoventtiili
6 Venttiilialue
7 Poistorako
8 Huoltoindikaattori
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Kuva 24 Suodatinpanoksen puhdistus
1 Puhallusputkella varustettu paineilmapistooli (kärki noin 90 asteen kulmassa)
2 Suodatinpanos

1. Purista kiinnitysläppiä yhteen, poista kansi ja vedä suodatinpanos ulos.
2. Puhdista suodatinkotelo, kansi ja tiivistyspinnat huolellisesti kostealla rievulla.
3. Suodatinpanoksen puhdistus:

■ Puhdista suodatinpanoksen pinta puhaltamalla kuivaa paineilmaa vinosti sisältä ulospäin
(paine ≤ 5 bar!), kunnes pölyä ei enää irtoa.

■ Puhallusputken on oltava niin pitkä, että se ulottuu suodatinpanoksen pohjaan saakka.
■ Putken kärki ei saa ottaa kiinni suodatinpanokseen.
■ Puhdista tiivistyspinnat.

4. Tarkasta suodatinpanos huolellisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
Suodatinpanos on vaurioitunut? Vaihda suodatinpanos.

5. Pölynpoistoventtiilin tyhjennys:
■ Purista poistoraon yläpuolella olevaa venttiilialuetta yhteen, jolloin poistorako avautuu.
■ Poista pölypaakut.
■ Puhdista rako.

6. Aseta puhdistettu/uusi suodatinpanos koteloon. Varmista, että suodatinpanos ja tiivisteet ovat
kohdallaan.

7. Aseta suodattimen kansi kotelolle ja paina sitä kevyesti.
8. Paina suodattimen kantta, kunnes molemmat kiinnitysläpät napsahtavat kiinni.

Huoltoindikaattorin palautus alkutilaan:

➤ Paina huoltoindikaattorin kuittauspainiketta useamman kerran.
Huoltoindikaattorin sisällä oleva keltainen mäntä palaa alkuasentoonsa, ja huoltoindikaattori on
jälleen toimintavalmis.

➤ Sulje kuomu.

Hävitä vaihdetut osat ja likaantuneet työvälineet ympäristöystävällisesti.

10.3.3 Polttoainejärjestelmän huolto

Yhteenveto:
■ Polttoainejärjestelmän ilmaaminen
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■ Polttoainejärjestelmän huolto
─ Polttoaineen esisuodattimen suodatinpanoksen vaihto
─ Polttoainesuodattimen suodatinpanoksen vaihto
─ Koneen käynnistys ja koekäyttö

■ Polttoaineen vedenerottimen huolto (valinnainen varuste)

Tarvikkeet Varaosat
Astia
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa.
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

VAARA
Palovaara polttoaineen itsesyttymisen seurauksena!
Palava polttoaine saattaa johtaa hengenvaarallisiin loukkaantumisiin.
➤ Sijoituspaikalla ei saa syntyä avoliekkiä eikä kipinöitä.
➤ Sammuta käyttömoottori.
➤ Pyyhi yli valunut polttoaine pois.
➤ Varo, ettei polttoaine joudu kosketuksiin kuumien osien kanssa.
➤ Varmista, että sijoituspaikan sallittu maksimilämpötila ei ylity.

Jotta polttoainejärjestelmä toimisi moitteettomasti, ei järjestelmään saa päästä minkäänlaisia
epäpuhtauksia. Komponentit, jotka huollon yhteydessä on irrotettava, on ennen irrottamista
puhdistettava huolellisesi samoin kuin niiden välitön ympäristö.

➤ Huomioi ohjeet!

10.3.3.1 Polttoainejärjestelmän ilmaaminen

Polttoainejärjestelmän ilmaaminen tapahtuu ainoastaan sähköisen polttoainepumpun avulla. Sen
vuoksi on välttämätöntä kytkeä johdin takaisin akun miinusnapaan ennen ilmaamista, jotta pumppu
olisi jännitteinen.
Pumppu käynnistyy käynnistyskytkimen ollessa asennossa II, jolloin ilma poistuu polttoainejärjes‐
telmästä.
Käyttömoottori ei tässä yhteydessä käynnisty!

Seuraavissa tilanteissa polttoainejärjestelmään saattaa päästä ilmaa:
■ polttoainesäiliön tyhjentyminen
■ kun seuraavat suodatinsisäkkeet / polttoaineen suodatinpanokset vaihdetaan:

─ polttoaineen esisuodatin
─ polttoainesuodatin

■ polttoainepumpun vaihto
■ polttoainejohtojen käsittely.
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Kuva 25 Polttoainejärjestelmän ilmaaminen
1 Polttoainesäiliö
2 Polttoaineen esisuodatin
3 Sähköinen polttoainepumppu

4 Polttoainesuodattimen runko
5 Polttoainesuodattimen panos

1. Kytke johdin akun miinusnapaan.
2. Käännä moottorin käynnistyskytkin asentoon II ja pidä se tässä asennossa.

Polttoainejärjestelmästä poistuu paine.
3. Käännä moottorin käynnistyskytkin asentoon 0.

Ilmaus on tehty.
4. Irrota akun miinusjohdin.

10.3.3.2 Suodattimen huolto

Polttoaineen esisuodattimen suodatinpanoksen vaihto:

Suodatinpanos on kuluva osa, joka täytyy vaihtaa säännöllisin välein (ks. huoltotaulukko kohdas‐
sa 10.2).

Edellytys Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

Kuva 26 Polttoaineen esisuodattimen huolto
1 Polttoainejohto
2 Letkuside
3 Polttoaineen esisuodatin

1. Aseta astia polttoaineen esisuodattimen alle.
2. Avaa suodattimen kannessa oleva polttoainejohdon letkusidettä.
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3. Vedä polttoainejohto irti.
4. Ota ulos valuva polttoaine talteen.
5. Irrota polttoaineen esisuodattimen kansi.
6. Ota suodatinpanos ulos.
7. Laita tilalle uusi suodatinpanos.
8. Kiinnitä polttoaineen esisuodattimen kansi takaisin paikalleen.
9. Kiinnitä polttoainejohto kanteen.
10. Kiristä polttoainejohdon letkuside.
11. Ilmaa polttoainejärjestelmä edellä kuvatulla tavalla.

Hävitä epäpuhtauksia sisältävä polttoaine sekä polttoaineen likaamat työvälineet ja kompo‐
nentit ympäristöystävällisesti.

Polttoainesuodattimen suodatinpanoksen vaihto:

Polttoainesuodattimen panos on kuluva osa, joka täytyy vaihtaa säännöllisin välein (ks. huoltotau‐
lukko kohdassa 10.2).

Polttoainesuodattimen vanhaa panosta irrotettaessa voi apuna käyttää suodatinavainta, hih‐
naa tai muuta työkalua. Sen sijaan polttoainesuodattimen uuden panoksen saa asentaa ja
kiertää kiinni ainoastaan käsivoimin.

Edellytys Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

Kuva 27 Suodatinpanoksen vaihto
1 Sähköinen polttoainepumppu
2 Polttoainesuodattimen runko

3 Polttoainesuodattimen panos
4 Nuolen suunta

1. Aseta astia polttoaineen suodatinpanoksen 3  alle.
2. Irrota vanha polttoainesuodattimen panos kiertämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan 4 .
3. Valuta polttoaine ulos.
4. Poista vanha polttoainesuodattimen panos.
5. Puhdista polttoainesuodattimen runko ja tiivistyspinta.
6. Kostuta uuden suodatinpanoksen tiiviste dieselpolttoaineella.
7. Aseta uusi suodatinpanos paikalleen.
8. Kierrä uutta suodatinpanosta käsivoimin myötäpäivään, kunnes tiiviste asettuu tiivistyspintaa

vasten.
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9. Kiristä uusi suodatinpanos käsivoimin.
10. Ilmaa polttoainejärjestelmä edellä kuvatulla tavalla.

Hävitä polttoainesuodattimen vanha panos, likaantunut polttoaine ja polttoaineen likaamat
työvälineet ympäristöystävällisesti.

Koneen käynnistys ja koekäyttö:

1. Käynnistä kone ja anna sen käydä kevennyskäynnillä noin 1 minuutin ajan.
2. Tarkasta silmämääräisesti polttoainejärjestelmän tiiviys.
3. Kytke kone pois päältä.
4. Kiristä ruuviliitokset.

10.3.3.3 Optio ne
Polttoainesuodattimen panoksella varustetun vedenerottimen ja läpikuultavan erotinsäiliön huolto

Polttoainesuodattimen vanhaa panosta irrotettaessa voi apuna käyttää suodatinavainta, hih‐
naa tai muuta työkalua. Sen sijaan polttoainesuodattimen uuden panoksen saa asentaa ja
kiertää kiinni ainoastaan käsivoimin.

Tarvikkeet Ruuviavain
Astia
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa,
kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

Kuva 28 Polttoaineen vedenerotin
1 Polttoainesuodattimen runko
2 Polttoainesuodattimen panos
3 Erottimen säiliö

4 Käsipyörä
5 Poistoputki
6 Nuolen suunta
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Polttoaineen vedenerottimen tyhjennys:

Polttoaineen vedenerotin on tyhjennettävä säännöllisin välein; ks. huoltotaulukko kohdas‐
sa 10.2.3.2.
1. Aseta astia vedenerottimen poistoputken 5  alle.
2. Kierrä käsipyörää 4  auki, jolloin poistoputki avautuu.
3. Valuta erottunut vesi ja epäpuhtaudet astiaan.
4. Kiristä käsipyörää, jolloin poistoputki sulkeutuu.
5. Kytke johdin akun miinusnapaan.
6. Sulje kuomu.

Hävitä likaantunut polttoaine ja polttoaineen likaamat työvälineet ympäristöystävällisesti.

Polttoainesuodattimen panoksen vaihto:

Polttoainesuodattimen panos on kuluva osa, joka täytyy vaihtaa säännöllisin välein (ks. huol‐
totaulukko kohdassa 10.2.3.2). Ennen kuin polttoainesuodattimen panos voidaan vaihtaa, on
läpikuultava erotinsäiliö irrotettava.

Edellytys Käytettävissäsi on varaosa.
Polttoaineen vedenerotin on tyhjennetty.

1. Irrota läpikuultava erotinsäiliö kiinnityksestään kiertämällä sitä nuolen osoittamaan suun‐
taan 6 .

2. Poista erotinsäiliö.
3. Irrota vanha polttoainesuodattimen panos kääntämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan 6 .
4. Poista vanha polttoainesuodattimen panos.
5. Puhdista polttoainesuodattimen runko, läpikuultava erotinsäiliö ja kaikki tiivistyspinnat.
6. Kostuta uuden suodatinpanoksen tiiviste dieselpolttoaineella.
7. Aseta uusi suodatinpanos paikalleen.
8. Kierrä uutta suodatinpanosta käsivoimin myötäpäivään, kunnes tiiviste asettuu tiivistyspintaa

vasten.
9. Kiristä uusi suodatinpanos käsivoimin.
10. Asenna läpikuultava erotinsäiliö polttoainesuodattimen panos alapuolelle.
11. Kierrä erotinsäiliötä myötäpäivään.
12. Kiristä erotinsäiliö käsivoimin.
13. Kytke johdin akun miinusnapaan.
14. Sulje kuomu.

Hävitä polttoainesuodattimen vanha panos, likaantunut polttoaine ja polttoaineen likaamat
työvälineet ympäristöystävällisesti.

Polttoainejärjestelmän ilmaaminen:

Edellytys Johdin on kiinnitetty akun miinusnapaan.

➤ Ilmaa polttoainejärjestelmä kohdan 10.3.3 ohjeiden mukaisesti.
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Koneen käynnistys ja koekäyttö:

1. Käynnistä kone ja anna sen käydä kevennyskäynnillä noin 1 minuutin ajan.
2. Tarkasta silmämääräisesti polttoainejärjestelmän tiiviys.
3. Kytke kone pois päältä.
4. Kiristä ruuviliitokset.

10.3.4 Moottoriöljyn vaihto

Moottoriöljy on vaihdettava:
■ huoltotaulukon mukaisesti
■ imuilman likaisuusasteen mukaan
■ vähintään kerran vuodessa.

Tarvikkeet Uutta moottoriöljyä (täyttömäärät: ks. 2.6.5)
Astia
Ruuviavain
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Moottori on käyttölämpötilassa.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

HUOMIO
Kuumien osien ja ulos valuvan moottoriöljyn aiheuttama palovammavaara!
➤ Käytä pitkähihaista vaatetusta ja suojakäsineitä.

Moottoriöljyn poisto:

Moottoriöljy poistetaan avaamalla öljypohjassa oleva sulkuruuvi. Kohteeseen pääset käsiksi lattia‐
paneelissa olevan aukon kautta.
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Kuva 29 Moottoriöljyn poisto
1 Öljyntäyttöaukon korkki
2 Öljynsuodatin
3 Öljytikku

4 Moottorilohko
5 Moottorin öljypohja
6 Sulkuruuvi

1. Avaa kuomu.
2. Avaa täyttöaukon korkki.
3. Aseta astia lattiapaneelin poistoaukon alle.
4. Avaa sulkuruuvi ja valuta moottoriöljy astiaan.
5. Puhdista sulkuruuvi, vaihda sen tiiviste uuteen ja kierrä sulkuruuvi paikalleen.
6. Sulje öljyntäyttöaukon korkki.
7. Sulje kuomu.

Hävitä jäteöljy ja öljyiset työvälineet ympäristöystävällisesti.

Moottoriöljyn täyttö

Edellytys Öljypohja on suljettu tiivisteellä varustetulla sulkuruuvilla.
Sulkuruuvi on tiukasti kiinni.

1. Kaada öljyntäyttöaukkoon ohjeiden mukainen määrä uutta moottoriöljyä.
2. Sulje öljyntäyttöaukon korkki.

Moottorin öljytason tarkastus

Kestää joitakin minuutteja, ennen kuin uusi moottoriöljy on kerääntynyt öljypohjaan.
Tarkasta öljytaso mittatikulla vasta 5 minuutin kuluttua.
Tason täytyy asettua merkintöjen A ja B väliin.

1. Vedä mittatikku ulos, pyyhi se puhtaaksi ja työnnä se takaisin paikalleen.
2. Vedä mittatikku uudelleen ulos ja tarkasta öljytaso.
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3. Lisää moottoriöljyä, jos öljytaso on liian alhainen.
4. Kytke johdin akun miinusnapaan.

Koneen käynnistys ja koekäyttö

Edellytys Johtimet on kytketty akun napoihin.

1. Käynnistä kone ja anna sen käydä kevennyskäynnillä noin 5 minuutin ajan.
2. Tarkasta moottorin öljytaso.

Öljytaso on liian alhainen? Lisää öljyä.
3. Tarkasta tiiviys silmämääräisesti.
4. Kytke kone pois päältä.

10.3.4.1 Optio oe
Moottoriöljyn poisto sulkuventtiilin kautta

Moottoriöljy on vaihdettava:

■ huoltotaulukon mukaisesti
■ imuilman likaisuusasteen mukaan
■ vähintään kerran vuodessa.

Tarvikkeet Uutta moottoriöljyä (täyttömäärät: ks. 2.6.5)
Astia
Letkunliitin
Puhdistusliina
Suppilo

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Moottori on käyttölämpötilassa.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

HUOMIO
Kuumien osien ja ulos valuvan moottoriöljyn aiheuttama palovammavaara!
➤ Käytä pitkähihaista vaatetusta ja suojakäsineitä.
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Kuva 30 Moottorin öljypohjan öljynpoistoventtiili
2 Moottorin öljypohjan sulkuventtiili
5 Moottorin öljypohjan sulkuruuvi

7 Korin alaosa
8 Sulkuventtiili auki-asennossa

Moottoriöljyn poisto:

1. Kierrä moottorin öljyntäyttöaukon korkki irti.
2. Sijoita astia aukon alle.
3. Kierrä moottorin öljypohjan sulkuruuvi 5  irti.
4. Avaa moottorin öljypohjan sulkuventtiili 2 .

Moottoriöljy valuu astiaan.

10.3.5 Moottorin öljynsuodattimen vaihto

Tarvikkeet Varaosa
Soveltuva työkalu
Puhdistusliina
Astia

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Moottori on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.

HUOMIO
Kuumien osien ja ulos valuvan moottoriöljyn aiheuttama palovammavaara!
➤ Käytä pitkähihaista vaatetusta ja suojakäsineitä.
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Kuva 31 Moottorin öljynsuodattimen vaihto
1 Moottorin öljynsuodatin
2 Kiertosuunta öljynsuodattimen irrottami‐

seksi

3 Moottori
4 Öljytikku

1. Avaa kuomu.
2. Aseta astia valmiiksi.
3. Huomioi kiertosuunta 2  öljynsuodatinta avatessasi.
4. Kierrä moottorin öljynsuodatin 1  irti. Ota ulos valuva moottoriöljy talteen.
5. Puhdista tiivistyspinnat varovasti nukkaamattomalla liinalla.
6. Öljyä uuden öljynsuodattimen tiiviste kevyesti.
7. Aseta öljynsuodatin paikalleen kiertämällä sitä käsin myötäpäivään.
8. Tarkasta moottorin öljytaso.

Öljytaso on liian alhainen? Lisää moottoriöljyä.
9. Sulje kuomu.

Hävitä käytetty öljynsuodatin, jäteöljy ja öljyiset työvälineet jätelainsäädännön mukaisesti on‐
gelmajätteinä.

10.3.6 Käyttöhihnan huolto

Käyttöhihnojen kireydellä on suuri vaikutus niiden käyttöikään:

■ Liian löysä hihna liukuu hihnapyörällä ja kuluu ennenaikaisesti. Moottori saattaa myös ylikuu‐
mentua.

■ Liian tiukka hihna venyy liikaa, jolloin sen käyttöikä lyhenee. Myös akselin laakerit kuormittuvat
liikaa, minkä seurauksena laakerit saattavat vaurioitua.

Tarvikkeet Hihnankireyden mittauslaite
Varaosa

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.
Johtimet on irrotettu akkujen miinusnavoista.

10 Huolto
10.3 Käyttömoottorin huolto

Nro 9_9435 30 FN
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  97



VAROITUS
Pyörivät hihnapyörät ja hihnat!
Niissä on aina olemassa kiinnitarttumisriski ja siten erityisen suuri loukkaantumisvaara.
➤ Käyttöhihnaa tarkastettaessa moottorin on oltava pysähdyksissä.
➤ Älä koskaan käytä konetta ilman hihnansuojusta.

➤ Avaa kuomu.

10.3.6.1 Silmämääräinen tarkastus

Edellytys Hihnansuojus on poistettu.

1. Tarkasta koko pituudelta, näkyykö hihnassa repeämiä, rispaantumista tai venymiä.
Vaurioita, kulumia? Vaihda hihna välittömästi.

2. Kiinnitä hihnansuojus paikalleen.
3. Kytke johdin akun miinusnapaan.
4. Sulje kuomu.

10.3.6.2 Hihnankireyden tarkastus

Lämpötilan vaihtelusta johtuvien pituuserojen välttämiseksi hihnojen on niiden kireyttä tarkastet‐
taessa oltava lämpimiä (ei kuumia).
Moottorin valmistaja suosittelee, että hihnankireys tarkastetaan mittauslaitteen avulla.
Jos käytössäsi ei ole mittauslaitetta, voit tarkastaa hihnankireyden myös käsin.

Kuva 32 Hihnankireyden tarkastus käsin
A Hihnan sallittu painauma
* Painekuorma noin: 10 kg

Sallittu painauma: 7 – 9 mm
1 Moottorilohkon kiinnitys

2 Nuolen suunta
3 Laturin ruuvi
4 Laturi
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Hihnankireyden tarkastus mittauslaitteen avulla
ja hihnan kiristys:

Hihnankireyden tarkastus käsin ja hihnan kiris‐
tys:

1. Poista hihnansuojus.
2. Tarkasta hihnankireys mittauslaitteen avul‐

la.
3. Kiristä löystynyt hihna:

■ Avaa laturin 3  molemmat ruuvit 4 .
■ Vedä laturia sopivan vivun avulla nuo‐

len 2  osoittamaan suuntaan, kunnes oi‐
kea hihnankireys on saavutettu.

■ Kiristä jälleen molemmat ruuvit 3 .
4. Kiinnitä hihnansuojus paikalleen.
5. Kytke johdin akun miinusnapaan.

1. Poista hihnansuojus.
2. Paina hihnaa peukalolla hihnapyörien välis‐

tä (ks. kuva 32).
3. Kiristä löystynyt hihna:

■ Avaa laturin 3  molemmat ruuvit 4 .
■ Vedä laturia sopivan vivun avulla nuo‐

len 2  osoittamaan suuntaan, kunnes oi‐
kea hihnankireys on saavutettu.

■ Kiristä jälleen molemmat ruuvit 3 .
4. Kiinnitä hihnansuojus paikalleen.
5. Kytke johdin akun miinusnapaan.

Käyttöhihnan/-hihnojen vaihto

1. Irrota laturin 3  yhteydessä olevat ruuvit 4 .
2. Paina laturia vastoin nuolen osoittamaa suuntaa.

Hihna on nyt löysä.
3. Poista käyttöhihna.
4. Tarkasta, ovatko hihnapyörät likaantuneet ja/tai kuluneet.

■ Hihnapyörä on likaantunut? Puhdista hihnapyörä.
■ Hihnapyörä on kulunut? Vaihda hihnapyörä uuteen.

5. Aseta uusi käyttöhihna löysästi käsin hihnapyörille.
6. Vedä laturia sopivan vivun avulla nuolen 2  osoittamaan suuntaan, kunnes oikea hihnankireys

on saavutettu.
7. Kiristä jälleen molemmat ruuvit 3 .

Jo kertaalleen irrotettuja hihnoja ei saa enää ottaa uudelleen käyttöön.
Hihnan kireys on tarkastettava uudelleen, kun kone on käynyt noin 15 minuuttia.

Hävitä käytetty hihna ympäristöystävällisesti.

Käyttövalmiuteen saattaminen

1. Kiinnitä hihnansuojus paikalleen.
2. Kytke johdin akun miinusnapaan.
3. Sulje kuomu.

10.3.7 U-laakerien tarkastuttaminen

U-laakerit ovat elastomeeri-metallielementtejä, joita käytetään työkoneiden käytöissä vaimenta‐
maan värähtelyä. Ne muodostuvat kahdesta U-teräksestä, jotka elastomeeri sitoo toisiinsa.
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Kuva 33 Esimerkki käyttömoottorin U-laakerista
1 U-laakeri
2 Alempi U-teräs

3 Elastomeeri
4 Ylempi U-teräs

➤ Tarkastuta käyttömoottorin U-laakerit KAESER SERVICE -HUOLTOPALVELULLA.

U-laakerien elastomeeri on rikkoutunut tai haurastunut?
➤ Vaihdata U-laakerit valtuutetulla KAESER SERVICE -huoltopalvelulla.

10.3.8 Akun huolto

➤ Jos akku purkautuu ilman tunnistettavissa olevaa syytä, on latausjärjestelmä tarkastettava.

10.3.8.1 Turvallisuus

VAROITUS
Akkuhapon aiheuttamat syöpymisvammat!
➤ Käytä asianmukaista suojavaatetusta ja haponkestäviä suojakäsineitä.
➤ Käytä silmä- ja kasvosuojaimia.
➤ Älä kallista akkua. Akkunestettä saattaisi valua ulos.
➤ Noudata yleistä varovaisuutta.

Huomioi seuraavat varoitusmerkinnät akkua käsitellessäsi:

Akkuun on kiinnitetty varoitusmerkinnät osoittava tarra.

Kuva 34 Akun varoitusmerkinnät
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➤ Huomioi akun varoitusmerkinnät ja toimi niiden mukaisesti.
Yksittäisillä varoitusmerkinnöillä on seuraava tarkoitus:
■ 1  – Avotuli, kipinät ja tupakointi ovat akkujen läheisyydessä kiellettyjä!
■ 2  – Syöpymisvammojen vaara! Käytä silmä ja kasvosuojaimia.
■ 3 3 – Pidä akku ja akkuneste poissa lasten ulottuvilta!
■ 4  – Akku sisältää syövyttävää happoa! Käytä suojakäsineitä.
■ 5  – Huomioi akkuvalmistajan ohjeet.
■ 6  – Räjähdysvaara! Huomioi turvaohjeet.

Muita akkujen käsittelyä koskevia ohjeita:

➤ Poista napojen suojukset vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä.
➤ Älä koskaan aseta työkaluja akun päälle. Se saattaa johtaa oikosulkuun, akun ylikuumenemi‐

seen ja halkeamiseen!
➤ Noudata erityistä varovaisuutta, jos akut ovat jo pitkään olleet käytössä tai lataat akkuja akku‐

varaajan avulla, jolloin saattaa muodostua erittäin herkästi räjähtävää kaasuseosta.
Varmista riittävä ilmanvaihto!

10.3.8.2 Akun latauksen varmistaminen

Akku saattaa purkautua, jos konetta ei käytetä pitkään aikaan. Tarvittaessa käynnistysteho ei riitä
moottorin käynnistämiseen Akun syväpurkaus voi myös vaurioittaa akkua.

Pääsääntöisesti käynnistysakkuihin pätee seuraava:
Ne on ladattava 30 päivän varastoinnin jälkeen!

1. Tarkasta akun lataus.
2. Lataa akku tarvittaessa soveltuvalla latauslaitteella.

10.3.8.3 Akun tarkastus ja hoito

Jotta akun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, on siitä pidettävä huolta vaikka se periaatteessa
olisikin huoltovapaa.

Akun kuorta ja liitäntöjä ei saa puhdistaa terävillä esineillä (esim. teräsharjalla)!
Kotelo ja liitännät tulisi säännöllisesti puhdistaa pehmeällä rievulla. Näin vuotovirran syntyä ja
akun purkautumista voidaan ehkäistä.

Tarvikkeet Napojen suojarasvaa tai -spraytä
Tislattua vettä
Puhdistusliina
Suojakäsineet
Suojalasit

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa,
kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
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1. Avaa kuomu.
2. Puhdista kotelo ja liitännät.
3. Suojaa koskettimet korroosiolta voitelemalla ne kevyesti suojarasvalla tai -sprayllä.
4. Tarkasta akun kiinnitys ja kaapeliliitäntöjen kireys. Kiristä tarvittaessa.

Akkunesteen määrän tarkastus:

Normaalisti happomäärä riittää akun koko käyttöiän ajaksi. Siitä huolimatta sen määrä on tarkastet‐
tava vuosittain. Akkunesteen pinnan on ulotuttava merkintään saakka tai 1 cm levyjen yläpuolelle.

Vaihda akku välittömästi, jos kotelo ei ole tiivis!

1. HUOMAUTUS! 
Akun vaurioitumisvaara!
Jos akkuun lisätään puhdasta happoa, kohoaa akun elektrolyyttipitoisuus ja akku saattaa vau‐
rioitua käyttökelvottomaksi.
➤ Älä koskaan lisää akkuun muuta kuin tislattua vettä.

2. Tarkasta akkunesteen määrä.

Akkunesteen taso ei ulotu merkintään saakka?
➤ Lisää akkuun tislattua vettä.

➤ Sulje kuomu.

Talvikäyttö:

Talvikäyttö on akuille erityisen rasittavaa. Alhaisissa lämpötiloissa käytettävissä on vain osa akun
alkuperäisestä käynnistystehosta.

1. HUOMAUTUS! 
Akun jäätymisvaara!
Purkautuneet akut jäätyvät helposti jo –10 °C:n lämpötilassa.
➤ Tarkasta akun lataus ominaispainomittarilla.
➤ Lataa akku.
➤ Puhdista kaapeliliitännät ja suojaa ne rasvalla tai suojasprayllä.

2. Tarkasta akun lataus viikoittain.
Lataa akku, jos sen lataus on heikentynyt.

3. Jos kone poistetaan käytöstä useamman viikon ajaksi: Irrota akku ja säilytä se pakkaselta suo‐
jatussa tilassa.

Erittäin kylmissä olosuhteissa suosittelemme kylmäkäynnistysakkujen ja/tai rinnalle kytketty‐
jen käynnistysakkujen käyttöä.

10.3.8.4 Akkujen irrotus ja asennus

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa,
kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
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1. VAROITUS! 
Akun halkeamisvaara!
Oikosulku saa akut ylikuumenemaan, jolloin ne saattavat haljeta.
➤ Alä koskaan aiheuta akkuun oikosulkua (esim. työkalulla).
➤ Käytä suojakäsineitä ja -laseja.

2. HUOMAUTUS! 
Laturin ylijännite!
Jännitepiikit saattavat rikkoa laturin säätimet ja diodit.
➤ Älä koskaan irrota kaapeleita akun navoista moottorin käydessä, sillä akku toimii puskuri‐

na.
➤ Älä koskaan käsittele akkua koneen käydessä.

3. Avaa kuomu.
4. Irrota johtimet ensin miinusnavoista ja sitten plusnavoista.
5. Irrota akku tämän jälkeen kiinnityksestään.
6. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä.
7. Varmista, että akku on tukevasti paikoillaan.
8. Sulje kuomu.

Akun vaihto:

Jos joudut vaihtamaan akun, tulisi uudessa akussa olla sama varauskyky, sama jännite ja sama
rakenne kuin alkuperäisessä akussa.
➤ Vaihda akun tilalle ainoastaan saman tyyppinen akku.

Vanhat akut ovat ongelmajätettä. Hävitä ne jätelainsäädännön määräysten mukaisesti ongel‐
majätteiden keräykseen erikoistuneen yrityksen kautta.

10.3.9 Polttoainesäiliön kiinnityksen tarkastus

Mallista riippuen koneessa on yksi tai useampi muovinen polttoainesäiliö. Säiliöt on kiinnitetty kiris‐
tettävillä hihnoilla.

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.

HUOMAUTUS
Liian kireä polttoainesäiliön kiinnityshihna!
Liian kireälle vedetyt hihnat vaurioittavat muovista säiliötä.
Polttoainesäiliö saattaa haljeta ja polttoaine valua ulos.
➤ Älä kiristä hihnoja liikaa.
➤ Kiristä hihnat vain kevyesti käsivoimin.
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Silmämääräinen tarkastus:

1. Tarkasta silmämääräisesti, näkyykö hihnoissa repeämiä tai rispaantumista. Tarkasta myös ki‐
ristyssolki vaurioiden varalta.
Jos havaitset vaurioita: Vaihda kiinnityshihna välittömästi.

2. Tarkasta, että hihnat ottavat kiinni säiliöön ja että solki on kiinni.
Kiinnityshihna on löysällä tai solki ei ole kunnolla sulkeutunut? Kiristä kiinnitystä.

Polttoainesäiliön kiinnityshihnan kiristys:

Kiinnityshihnat kiristetään hihnassa olevalla soljella.
Hihnojen täytyy myötäillä polttoainesäiliötä. Vöitä ei kuitenkaan saa kiristää yli 10 kilopondin voi‐
malla (kiristä vain kevyesti käsivoimin).
➤ Kiristä hihna soljen avulla kevyesti ja paina solki kiinni.

10.4 Kompressorin huolto
➤ Tee huoltotoimenpiteet kohdassa 10.2.3.1 olevan huoltotaulukon mukaisesti.

10.4.1 Jäähdytysöljytason tarkastus

Jäähdytysöljymäärä tarkastetaan öljynerotinsäiliön täyttöaukosta käsin. Sulkuruuvin ollessa irrotet‐
tu öljyn pinnan täytyy näkyä.

Tarvikkeet Ruuviavain
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.

Kuva 35 Jäähdytysöljytason tarkastus
1 Öljynerotinsäiliö
2 Öljyntäyttöaukko
3 Sulkuruuvi

A Minimiöljytaso
B Maksimiöljytaso
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1. Avaa kuomu.
2. Kierrä öljyntäyttöaukon sulkuruuvi hitaasti auki.
3. Tarkasta jäähdytysöljytaso.

Öljyn pintaa ei näy? Lisää jäähdytysöljyä.
4. Sulje täyttöaukko sulkuruuvilla.
5. Sulje kuomu.

10.4.2 Jäähdytysöljyn täyttö/lisäys

Tarvikkeet Jäähdytysöljyä
Suppilo
Puhdistusliina
Ruuviavain

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

Jäähdytysöljyn täyttö:

Kompressorissa käytetty jäähdytysöljylaatu on luettavissa öljynerotinsäiliön kyljessä olevasta tar‐
rasta.

1. HUOMAUTUS! 
Soveltumattomien jäähdytysöljyjen aiheuttama konevaurio!
➤ Älä koskaan sekoita eri jäähdytysöljylaatuja keskenään.
➤ Lisää aina samaa jäähdytysöljylaatua, jota koneessa on käytetty tähänkin asti.

2. Avaa kuomu.
3. Avaa täyttöaukon sulkuruuvi hitaasti.
4. Lisää öljyä suppilon avulla maksimitasoon B  saakka.
5. Tarkasta öljytaso.
6. Tarkasta, että sulkuruuvin tiiviste on kunnossa.

Tiiviste on vaurioitunut? Vaihda tiiviste.
7. Sulje täyttöaukko sulkuruuvilla.
8. Kytke johdin akun miinusnapaan.
9. Sulje kuomu.

Koneen käynnistys ja koekäyttö:

1. Käynnistä kone ja anna sen käydä kevennyskäynnillä, kunnes se on saavuttanut käyttölämpö‐
tilan.

2. Sulje paineilman ulosottoventtiilit.
3. Kytke kone pois päältä.
4. Odota, kunnes paine on automaattisesti poistunut koneesta.

Painemittarin lukeman on oltava 0 bar!
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5. Avaa paineilman ulosottoventtiilit.
6. Avaa kuomu.
7. Tarkasta jäähdytysöljytaso noin 5 minuutin kuluttua.

Jäähdytysöljytaso on liian alhainen? Lisää jäähdytysöljyä.
8. Tarkasta tiiviys silmämääräisesti.
9. Sulje kuomu.

10.4.3 Jäähdytysöljyn vaihto

Jäähdytysöljy on aina poistettava kokonaisuudessaan seuraavista komponenteista:
■ ruuviyksikkö
■ öljynerotinsäiliö
■ öljynjäähdytin
■ öljyjohdot.

➤ Vaihda aina öljynsuodatin jäähdytysöljyn vaihdon yhteydessä.

Tarvikkeet Uutta moottoriöljyä (täyttömäärät: ks. 2.5.7)
Astia
Suppilo
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).
Kone on käyttölämpötilassa.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

HUOMIO
Kuumien osien ja ulos valuvan jäähdytysöljyn aiheuttama palovammavaara!
➤ Käytä pitkähihaista vaatetusta ja suojakäsineitä.

➤ Avaa kuomu.

10.4.3.1 Jäähdytysöljyn poisto

Öljynerotinsäiliön ja öljyjäähdyttimen sulkuruuveihin pääset käsiksi alakautta lattiapaneelissa ole‐
vien aukkojen kautta.
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Kuva 36 Kompressorin jäähdytysöljyn poisto
1 Öljynerotinsäiliö
2 Öljynerotinsäiliön poistoaukon sulkuruuvi
3 Öljyntäyttöaukko
4 Sulkuruuvi

5 Öljynjäähdytin
6 Öljynjäähdyttimen poistoaukon sulkuruuvi
7 Yhdistelmäventtiili
8 Öljynsuodatin

1. Kierrä öljynerotinsäiliön täyttöaukon sulkuruuvi auki.
2. Aseta astia öljynerotinsäiliön sulkuruuvin alle (lattiapaneelissa olevan aukon alapuolelle).
3. Avaa sulkuruuvi ja valuta jäähdytysöljy astiaan.
4. Aseta sulkuruuviin uusi tiiviste ja kierrä sulkuruuvi jälleen kiinni öljynerotinsäiliöön.
5. Aseta astia öljynjäähdyttimen sulkuruuvin alle (lattiapaneelissa olevan aukon alapuolelle).
6. Avaa sulkuruuvi ja valuta jäähdytysöljy astiaan.
7. Aseta sulkuruuviin uusi tiiviste ja kierrä sulkuruuvi jälleen kiinni öljynjäähdyttimeen.

Viimeistely:

1. Kierrä öljynerotinsäiliön täyttöaukon sulkuruuvi kiinni.
2. Sulje kuomu.

Hävitä jäteöljy ja öljyiset työvälineet ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja Jäähdytysöljyn täyttö: ks. kohta 10.4.2.
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Jäähdytysöljyn poisto sulkuventtiilien kautta

Tarvikkeet Uutta jäähdytysöljyä
Astia
Uudet tiivisteet sulkuruuveihin
Suppilo
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa.
Kone on käyttölämpötilassa.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

HUOMIO
Kuumien osien ja ulos valuvan jäähdytysöljyn aiheuttama palovammavaara!
➤ Käytä pitkähihaista vaatetusta ja suojakäsineitä.

Kuva 37 Öljynjäähdyttimen ja öljynerotinsäiliön öljynpoistoventtiilit
1 Öljynjäähdyttimen sulkuventtiili (kiinni)
2 Moottorin öljypohjan sulkuventtiili (kiinni)
3 Öljynerotinsäiliön sulkuventtiili (kiinni)
4 Öljynjäähdyttimen poistoaukon sulkuruuvi

5 Moottorin öljypohjan sulkuruuvi
6 Öljynerotinsäiliön poistoaukon sulkuruuvi
7 Korin alaosa
8 Sulkuventtiili auki-asennossa

1. Kierrä öljyntäyttöaukon sulkuruuvi auki.
2. Sijoita astia aukon alle.
3. Kierrä öljynjäähdyttimen 4  ja öljynerotinsäiliön 6  sulkuruuvit irti.
4. Avaa sulkuventtiilit 1  ja 3  ja ota jäähdytysöljy talteen.
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10.4.4 Kompressorin öljynsuodattimen vaihto

Tarvikkeet Varaosa
Työkalut
Astia
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa,
kone on käyttölämpötilassa.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).
Kuomu on avattu,
johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

HUOMIO
Kuumien osien ja ulos valuvan jäähdytysöljyn aiheuttama palovammavaara!
➤ Käytä pitkähihaista vaatetusta ja suojakäsineitä.

Kuva 38 Öljynsuodattimen vaihto
1 Termostaattiventtiili
2 Öljynsuodatin
3 Nuolen osoittama suunta (öljynsuodattimen irrotus)

Öljynsuodattimen vaihto:

1. Aseta astia valmiiksi.
2. Avaa öljynsuodatin kääntämällä sitä nuolen  3  osoittamaan suuntaan.
3. Poista öljynsuodatin.
4. Ota ulos valuva jäähdytysöljy talteen.
5. Puhdista tiivistyspinta (laippa) huolellisesti nukkaamattomalla liinalla.
6. Öljyä uuden öljynsuodattimen tiiviste kevyesti.
7. Aseta uusi öljynsuodatin paikalleen.
8. Kierrä uutta öljynsuodatinta käsivoimin myötäpäivään, kunnes öljynsuodatin asettuu tiivistys‐

pintaa (laippaa) vasten.
9. Kiristä uusi öljynsuodatin käsivoimin.
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10. Tarkasta öljynerotinsäiliön öljytaso.

Jäähdytysöljytaso on liian alhainen?
➤ Lisää uutta jäähdytysöljyä.

11. Kytke johdin akun miinusnapaan.
12. Sulje kuomu.

Hävitä jäteöljy sekä öljyiset työvälineet ja komponentit ympäristöystävällisesti.

Koneen käynnistys ja koekäyttö:

1. Käynnistä kone ja anna sen käydä kevennyskäynnillä, kunnes se on saavuttanut käyttölämpö‐
tilan.

2. Sulje paineilman ulosottoventtiilit.
3. Kytke kone pois päältä.
4. Odota, kunnes paine on automaattisesti poistunut koneesta.

Painemittarin lukeman on oltava 0 baaria!
5. Avaa paineilman ulosottoventtiilit.
6. Avaa kuomu.
7. Noin 5 minuutin kuluttua: Tarkasta jäähdytysöljytaso.

Jäähdytysöljytaso on liian alhainen?
➤ Lisää uutta jäähdytysöljyä toistamiseen.

8. Tarkasta tiiviys silmämääräisesti.
9. Sulje kuomu.

10.4.5 Öljynerotinsäiliön lianerottimen huolto

Tarvikkeet Puhdistusliina
Ruuviavain
Pieni ruuvimeisseli
Ohjausventtiilin huoltosarja
Pesubensiiniä tai spriitä

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.
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Kuva 39 Öljynerotinsäiliön lianerottimen puhdistus
1 Öljynerotinsäiliön kansi
2 Ohjausventtiili
3 Kiinnitysmutteri
4 Öljyn paluujohto

5 Suutin
6 Kierreliitin
7 Tiivisterengas
8 Sihti

1. Avaa kuomu.
2. Avaa kiinnitysmutteri 3  ja taivuta öljyn paluujohto 4  sivuun.
3. Avaa kierreliitin 6 .
4. Irrota sihti 8  kierreliittimestä.
5. Irrota suutin 5  ruuvimeisselin avulla kierreliittimestä.
6. Puhdista kierreliitin, sihti, suutin ja tiivisterengas 7  pesubensiinillä tai spriillä.
7. Tarkasta, ovatko suutin, sihti ja tiivisterengas kuluneet.

Selviä merkkejä kulumisesta? Vaihda.
8. Kiinnitä suutin ja sihti takaisin kierreliittimeen.
9. Kiinnitä liitin takaisin paikalleen. Varmista, että tiivisterengas asettuu kunnolla kohdalleen.
10. Kierrä öljyn paluujohdon kiinnitysmutteri kiinni.

Koneen saattaminen takaisin käyttövalmiuteen:

1. Kytke jälleen akun miinusjohdin.
2. Sulje kuomu.

Hävitä vaihdetut osat ja likaantuneet työvälineet ympäristöystävällisesti.

10.4.6 Öljynerottimen suodatinpanoksen vaihto

Öljynerottimen suodatinpanosta ei voi puhdistaa.
Suodatinpanoksen käyttöikä riippuu

■ imuilman likaantumisasteesta
■ seuraavien osien/aineiden huoltovälien noudattamisesta:

─ jäähdytysöljy
─ öljynsuodatin
─ ilmansuodatin.
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Tarvikkeet Varaosa
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

Kuva 40 Öljynerottimen suodatinpanoksen vaihto
1 Ohjausjohdon kiinnitysmutteri
2 Öljyn paluujohdon kiinnitysmutteri
3 Paineilmaletkun kiinnitysmutteri
4 Magneettiventtiili
5 Magneettiventtiilin pistoke
6 Ohjausventtiili

7 Kiinnitysruuvi
8 Öljyn paluujohdon putki
9 Kansi
10 Öljynerottimen suodatinpanos
11 Tiiviste
12 Metalliniitti

Öljynerottimen suodatinpanoksen vaihto:

Lianerotin on puhdistettava/vaihdettava öljynerottimen suodatinpanoksen vaihdon yhteydes‐
sä.
Lianerottimen huolto: ks. kohta 10.4.5.

1. Avaa kiinnitysmutterit 1 , 2  ja 3 .
2. Irrota ohjausjohdot, öljyn paluujohto ja paineilmaletku.
3. Irrota pistoke 5  kaapeleineen magneettiventtiilistä 4 .
4. Avaa öljynerotinsäiliön kannen 9  ruuvit 7  poista kansi varovasti ja aseta se sivuun.
5. Ota öljynerottimen vanha suodatinpanos 10  tiivisteineen 11  ulos.
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6. Puhdista kaikki tiivistyspinnat liinalla. Varo tiivistyspintoja puhdistaessasi, että öljynerotinsäili‐
öön ei pääse likaa.

Metalliniittejä ei saa poistaa!
Öljynerotinsuodattimen metalliosat on yhdistetty toisiinsa siten, että ne johtavat sähköä. Tätä
tarkoitusta varten tiivisteissä 11  on metalliniitti 12 , joka mahdollistaa yhteyden öljynerotinsäi‐
liöstä laitteen runkoon.

7. Aseta uusi öljynerottimen suodatinpanos ja uudet tiivisteet paikalleen ja kiinnitä kansi ruuveilla.
8. Kierrä irrottamasi kierreliittimet paikoilleen ja kiristä ne.
9. Kiinnitä pistoke takaisin magneettiventtiiliin.
10. Tarkasta öljynerotinsäiliön öljytaso.

Jäähdytysöljytaso on liian alhainen? Lisää jäähdytysöljyä.
11. Kytke johdin akun miinusnapaan.

Hävitä öljynerottimen vanha suodatinpanos tiivisteineen sekä öljyiset työvälineet ja kompo‐
nentit ympäristöystävällisesti.

Öljynerottimen suodatinpanoksen vaihto:

Huurteenpoistimella varustetun koneen öljynerottimen suodatinpanos vaihdetaan myös edellä ku‐
vatulla tavalla.
Tämän lisäksi huurteenpoistin on vielä tyhjennettävä ja siihen liittyvät kierreliittimet avattava.
Huomioi huurteenpoistimen ohjausjohdot kantta irrottaessasi.
1. Tyhjennä huurteenpoistimen alaosa. Ks. myös kohta 10.8.4 Huurteenpoistimen huolto.
2. Irrota huurteenpoistimen kiinnitysruuvit kannesta.
3. Irrota kansi varovasti. Poista huurteenpoistimen ohjausjohdot tarvittaessa.

Koneen käynnistys ja koekäyttö:

1. Käynnistä kone ja anna sen käydä kevennyskäynnillä, kunnes se on saavuttanut käyttölämpö‐
tilan.

2. Sulje paineilman ulosottoventtiilit.
3. Kytke kone pois päältä.
4. Odota, kunnes paine on automaattisesti poistunut koneesta.

Painemittarin lukeman on oltava 0 baaria!
5. Avaa paineilman ulosottoventtiilit.
6. Noin 5 minuutin kuluttua: Tarkasta jäähdytysöljytaso.

Jäähdytysöljytaso on liian alhainen? Lisää jäähdytysöljyä.
7. Tarkasta tiiviys silmämääräisesti.

10.4.7 Kompressorin ilmansuodattimen huolto

Kompressorin ilmansuodattimen huolto:
■ Suodatinpanos on puhdistettava viimeistään, kun sen huoltoindikaattori ilmoittaa huollontar‐

peesta.
■ Huoltotaulukon mukaan suodatinelementti on uusittava vuoden välein.
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■ Älä koskaan käytä konetta ilman paikalleen asennettua suodatinpanosta!
■ Älä käytä suodatinpanoksia, joiden pinnassa tai tiivisteissä on vaurioita.
■ Soveltumattomia tai vaurioituneita suodatinpanoksia käytettäessä painejärjestelmään

saattaa päästä epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat ennenaikaista kulumista ja vaurioita.

Tarvikkeet Varaosa
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.

HUOMAUTUS
Likaantunut ilmansuodattimen panos!
Koneen teho heikentyy.
➤ Vaihda suodatinpanos välittömästi.

➤ Avaa kuomu.

Ilmansuodattimen likaantumisasteen tarkastus:

Suodatin on huollettava, kun huoltoindikaattorin sisällä oleva keltainen mäntä on saavuttanut astei‐
kon punaisen alueen.

Kuva 41 Huoltoindikaattori
1 Huoltoindikaattori
2 Huoltoindikaattorin mäntä

3 Asteikon punainen alue
4 Huoltoindikaattorin kuittauspainike

➤ Tarkasta ilmansuodattimen huoltoindikaattori.
Keltainen mäntä on saavuttanut asteikon punaisen alueen? Puhdista suodatinpanos.
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Suodatinpanoksen puhdistus:

Kuva 42 Kompressorin ilmansuodattimen huolto
1 Siipimutteri
2 Aluslaatta
3 Suodattimen kupu
4 Suodatinpanos

5 Imuventtiili
6 Huoltoindikaattori
7 Ruuviyksikkö

Kuva 43 Suodatinpanoksen puhdistus
1 Puhallusputkella varustettu paineilmapistooli (kärki noin 90 asteen kulmassa)
2 Suodatinpanos

1. Kierrä siipimutteri auki ja poista aluslaatta.
2. Irrota suodattimen kupu.
3. Irrota suodatinpanos.
4. Puhdista suodattimen kupu ja kaikki tiivistyspinnat huolellisesti kostealla rievulla.
5. Suodatinpanoksen puhdistus:

■ Puhdista suodatinpanoksen pinta puhaltamalla kuivaa paineilmaa vinosti sisältä ulospäin
(paine ≤ 5 bar!), kunnes pölyä ei enää irtoa.

■ Puhallusputken on oltava niin pitkä, että se ulottuu suodatinpanoksen pohjaan saakka.
■ Putken kärki ei saa ottaa kiinni suodatinpanokseen.
■ Puhdista tiivistyspinnat.
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6. Tarkasta suodatinpanos huolellisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
Suodatinpanos on vaurioitunut? Vaihda suodatinpanos.

7. Aseta puhdistettu/uusi suodatinpanos koteloon. Varmista, että suodatinpanos ja tiivisteet ovat
kohdallaan.

8. Aseta suodattimen kupu paikalleen.
9. Kiinnitä kupu aluslaatalla ja siipimutterilla.
10. Tarkasta, että kupu on asettunut kunnolla kohdalleen.

Huoltoindikaattorin palautus alkutilaan:

➤ Paina huoltoindikaattorin kuittauspainiketta useamman kerran.
Huoltoindikaattorin sisällä oleva keltainen mäntä palaa alkuasentoonsa, ja huoltoindikaattori on
jälleen toimintavalmis.

➤ Sulje kuomu.

Hävitä vaihdetut osat ja likaantuneet työvälineet ympäristöystävällisesti.

10.4.8 Varoventtiilien testaus

➤ Tarkastuta varoventtiili/t huoltotaulukon mukaisesti valtuutetulla KAESER-huollolla.

10.5 Jäähdyttimien puhdistus
Moottorin ja kompressorin jäähdyttimet muodostavat yhteisen jäähdytinpaketin.
Molempien jäähdyttimien voimakas likaantuminen saa aikaan sen, että kone ylikuumenee. Koneen
käyttöpaikalla vallitsevat olosuhteet vaikuttavat suuresti puhdistusvälin pituuteen.
Tarkasta säännöllisesti, ovatko jäähdyttimet likaantuneet. Jos likaantuminen on erittäin voimakasta,
on puhdistus annettava valtuutetun KAESER SERVICE -huoltopalvelun tehtäväksi.

Tarvikkeet Paineilmaa
Hengityksensuojain (tarvittaessa)
Vesi- tai höyrypesuri

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kuomu on auki.
Kone on sijoitettu öljynerottimella varustetulle puhdistuspaikalle,
kone seisoo vaakasuorassa,
kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

HUOMIO
Paineilmapuhdistuksen ilmaan lennättämä pöly!
Hengitysteiden sairastumisvaara.
➤ Käytä hengityksensuojainta.
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HUOMAUTUS
Voimakkaan vesi- tai höyrysuihkun aiheuttamat konevauriot!
Suora vesi- tai höyrysuihku saattaa vaurioittaa sähkökomponentit ja näyttölaitteet jopa käyt‐
tökelvottomiksi.
➤ Suojaa sähköosat kuten kytkentäkotelo, generaattori ja starttimoottori sekä näyttölait‐

teet.
➤ Älä kohdista vesi- tai höyrysuihkua herkkiin komponentteihin tai näyttölaitteisiin.
➤ Käytä painepesurin suihkuputkea vähintään 50 cm:n etäisyydeltä ja noin 90 asteen kul‐

massa jäähdyttimen pintaan nähden.

HUOMAUTUS
Epäasiallinen puhdistus kovilla esineillä!
Seurauksena on öljynjäähdyttimen / jäähdytysnesteen jäähdyttimen vaurioituminen.
➤ Älä puhdista öljynjäähdytintä / jäähdytysnesteen jäähdytintä kovilla esineillä.

➤ Huomioi ohjeet!

10.5.1 Koneen seisontavakauden varmistaminen

Molempien jäähdyttimien puhdistamiseksi kuomu on avattava ääriasentoonsa. Kuomun avaaminen
ääriasentoonsa kaasujousten ollessa irrotetut vaikuttaa epäedullisesti koneen painopisteeseen.
Ennen kaasujousien irrotusta vaakasuorassa olevan koneen perä on tuettava.

VAROITUS
Koneen perän putoaminen maahan!
Vakava loukkaantumisvaara.
➤ Tue konetta.

Kuva 44 Koneen tuenta
1 Kone (kuomu suljettuna)
2 Pysäytyskiila
3 Aluspukki

4 Maksimaalinen avautumiskulma
5 Kuomu ääriasennossaan

10 Huolto
10.5 Jäähdyttimien puhdistus

Nro 9_9435 30 FN
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  117



1. Työnnä kiilat pyörien alle.
2. Aseta aluspukki tai vastaava tuki korin perän alle.

10.5.2 Kuomun kaasujousien irrotus

Kuomun avaaminen maksimaaliseen avautumisasentoon edellyttää, että molemmat kaasujouset ir‐
rotetaan.

Yhteenveto:
■ Nosta kuulapesän kielekettä hieman ruuvimeisselillä.
■ Vedä kuulapesä irti kuulasta.
■ Jätä kieleke kuulapesään.

Edellytys Koneen liikkuminen paikaltaan on estetty kiiloilla.
Kuomu on auki.
Tue kuomu auki-asentoon sopivalla esineellä tai toisen henkilön avustamana.

1. Työnnä ruuvimeisselin kärki jousen sylinterin kuulapesän kielekkeen alle.
2. Käännä ruuvimeisseliä hieman ja pidä se siinä asennossa.

Kieleke avautuu.
3. Vedä kuulapesä irti kuulasta.
4. Toimi samoin toisen kaasujousen kohdalla.

Molemmat kaasujouset on nyt irrotettu.
5. Avaa kuomu ääriasentoonsa.

Tulos Molemmat jäähdyttimet ovat nyt esillä.

10.5.3 Öljynjäähdyttimen ja jäähdytysnesteen jäähdyttimen puhdistus

Paineilman, vesi- tai höyrypesurin puhdistussuunnan täytyy aina olla vastoin jäähdytysilman
läpivirtaussuuntaa.

1. Peitä moottorin ja kompressorin ilmansuodatinten imuaukot ennen puhdistusta.
2. Puhdista lamellit vasten jäähdytysilman läpivirtaussuuntaa (ulkoa sisälle) paineilmalla, vesipe‐

surilla tai höyrypesurilla.
3. Poista suojukset moottorin ja kompressorin ilmansuodatinten imuaukoista.

10.5.4 Kuomun kaasujousien kiinnitys

Kaasujousien voitelun ja käyttöiän optimoimiseksi männänvarren on aina osoitettava alas‐
päin.
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Kuva 45 Kaasujousen asennointi
1 Kaasujousen sylinteri
2 Kuulapesä
3 Männänvarsi

1. Laske kuomu asennusasentoon.
2. Tue kuomua.
3. Paina kuulapesä kaasujousen sylinterin kielekkeellä kuomun kuulaa vasten, kunnes se kuulu‐

vasti naksahtaen asettuu kohdalleen.
4. Toimi samoin toisen kaasujousen kohdalla.

Molemmat kaasujouset on nyt kiinnitetty.
5. Poista kuomun tukena käyttämäsi esine.

10.5.5 Käyttövalmiuteen saattaminen:

1. Kytke johdin akun miinusnapaan.
2. Käännä virtakytkin asentoon I.
3. Sulje kuomu.

10.5.6 Koneen käyttöönotto

1. Koneen käynnistys.
2. Anna koneen käydä vesijäämien haihduttamiseksi kevennyskäynnillä.

Kone on käynyt lämmityskäynnillä riittävästi, kun vaadittu puristuksen loppulämpötila on saavu‐
tettu.

3. Käännä moottorin käynnistyskytkin asentoon 0.
Kone kytkeytyy pois päältä.

4. Odota, kunnes paine on automaattisesti poistunut koneesta.
Painemittarin lukeman on oltava 0 baaria!

5. Avaa paineilman ulosottoventtiilit.

10.5.7 Jäähdyttimien tiiviyden tarkastus

1. Avaa kuomu.
2. Käännä virtakytkin asentoon 0.
3. Tarkasta tiiviys silmämääräisesti: Pursuuko jäähdytysöljyä/jäähdytysnestettä ulos?
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Vuotaako öljynjäähdytin / jäähdytysnesteen jäähdytin?
➤ Korjauta/vaihdata vioittunut öljynjäähdytin / jäähdytysnesteen jäähdytin välittömästi val‐

tuutetulla KAESER SERVICE -huoltopalvelulla.

➤ Sulje kuomu.

10.6 Kuomun tarkastus
Suljettuna ollessaan koneen kuomulla on käynnin aikana seuraavat tehtävät: se ohjaa jääh‐
dytysilman virtausta, vaimentaa käyntiääntä ja toimii sekä kosketus- että sääsuojana.
Kuomun ja sen liitoselementtien on aina oltava moitteettomassa kunnossa, jotta kuomu täyt‐
täisi sille asetetut tehtävät.

Yhteenveto:
■ Äänieristysmateriaalin tarkastus
■ Kumitiivisteiden huolto
■ Kuomun sulkeutumisen tarkastus
■ Liitoselementtien tarkastus
■ Tuulihaan toimivuuden tarkastus

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa,
kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).

➤ Huomioi ohjeet!

10.6.1 Äänieristysmateriaalin tarkastus

Koneen äänipäästöjen minimoimiseksi koneeseen asennettu äänieristysmateriaali on tarkas‐
tettava säännöllisesti. Vaurioitunut äänieristysmateriaali on vaihdettava välittömästi.

➤ Tarkasta kuomun sisäpuolella olevan äänieristysmateriaalin kunto, kiinnitys ja likaantuminen.

Äänieristysmateriaali on haurastunut tai irronnut, siinä on repeämiä tai se on voimakkaasti öl‐
jyn, polttoaineen tai puhdistusaineiden likaama?
➤ Vaihdata vanha käyttökelvoton äänieristysmateriaali valtuutetulla KAESER SERVICE -

huoltopalvelulla.

10.6.2 Kumitiivisteiden huolto

Tarvikkeet Puhdistusliina
Silikoniöljyä tai vaseliinia

Kuomun sisäpuoliset kumitiivisteet estävät sadeveden pääsyn koneen sisään ja supistavat tämän
lisäksi äänipäästöjä. Tiivisteiden huolto on tarpeen erityisesti talviaikaan, jotta ne eivät jäätyisi kiinni
ja repeytyisi kuomua avattaessa.
1. Avaa kuomu.
2. Puhdista kaikki kumitiivisteet nukkaamattomalla liinalla.
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3. Tarkasta, näkyykö kumitiivisteissä halkeamia, reikiä tai muita vaurioita.
4. Rasvaa kaikki kumitiivisteet.

Kumitiivisteissä on vaurioita?
➤ Vaihdata vaurioituneet kumitiivisteet valtuutetulla KAESER SERVICE -huoltopalvelulla.

10.6.3 Kuomun sulkeutumisen tarkastus

1. Sulje kuomu.
2. Sulje kaikki kiristyssalvat.

Kuomu ei asetu tiiviisti koria vasten tai sitä ei voi lukita?
➤ Ota yhteys valtuutettuun KAESER SERVICE -huoltopalveluun.

10.6.4 Kuomun liitoselementtien tarkastus

Tarvikkeet Hapotonta öljyä

Liitoselementtejä ovat
■ ruuviliitokset
■ saranat
■ kahvat
■ kiristyssalvat
■ kaasujouset.

1. Tarkasta kuomun kaikkien liitoselementtien kiinnitys, kuluminen ja kunto.
2. Voitele saranat tarvittaessa.

Kuva 46 Männänvarren asennointi
1 Kaasujousen sylinteri
2 Kuulapesä

3 Männänvarsi
4 Voitelu

3. Tarkasta molemmat kaasujouset.

Voitelua varten männänvarren on aina osoitettava alaspäin.

4. Tarkasta, että molemmat kaasujouset avaavat lukituksesta vapautetun kuomun omatoimisesti.
Kuomu avautuu omatoimisesti teknisesti mahdolliseen avautumiskulmaan saakka.

5. Tarkasta, että avattu kuomu jää auki-asentoon.

10 Huolto
10.6 Kuomun tarkastus

Nro 9_9435 30 FN
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  121



Kuomu ei avaudu moitteettomasti tai ei jää auki-asentoon?
➤ Vaihda molemmat kaasujouset.

10.6.5 Tuulihaan toimivuuden tarkastus

Tuulihaka estää koneen kuomun avautumisen itsestään.
Kun kuomun salvat avataan ja tuulihaka on vielä lukitusasennossa, muodostuu korin ja kuo‐
mun väliin ainoastaan rako. Kuomun avaamiseksi kokonaan tuulihaka on vapautettava ma‐
nuaalisesti.

Kuomun teknisesti mahdollinen avautumiskulma: ks. koneen mittapiirustus kohdassa 13.3.
➤ Huomioi ohjeet!

10.6.5.1 Lukitustoiminnon tarkastus

Edellytys Kuomu on kiinni.
Kaikki kiristyssalvat ovat kiinni.

Kuva 47 Lukitustoiminnon tarkastus
1 Kuomu kiristyssalvat lukittuina
2 Tuulihaka lukittuna
5 Kuomu (yläosa)
6 Kori (alaosa)

7 Tuulihaka
8 Rako
9 Lukitusasento

➤ Avaa kuomun kaikki kiristyssalvat.
Molemmat kaasujouset avaavat kuomun vain sen verran, että tuulihaka asettuu lukitusasen‐
toon.
Kuomun ja korin väliin muodostuu rako 8 .
Tuulihaka estää kuomua avautumasta itsestään auki-asentoon.

Kuomu avautuu heti täysin auki-asentoon, kun kiristyssalvat on avattu?
Tuulihaka ei lukkiudu.
➤ Vaihdata tuulihaka välittömästi valtuutetulla KAESER SERVICE -huoltopalvelulla.
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10.6.5.2 Tuulihaan avaaminen

Edellytys Kaikki kiristyssalvat ovat auki.
Tuulihaka on lukitusasennossa.

Kuva 48 Tuulihaan avaaminen
3 Vapauta tuulihaka manuaalisesti.
4 Tuulihaka avattuna
5 Kuomu (yläosa)
6 Kori (alaosa)

10 Nuolen suunta
11 Vapautettu tuulihaka
12 Kuomun avaussuunta

➤ Kuomun avaamiseksi kokonaan paina tuulihakaa manuaalisesti nuolen osoittamaan suuntaan
10 .
Tuulihaka on vapautettu;
kaksi kaasujousta avaavat kuomun täysin auki-asentoon.

10.7 Letkujohtojen tarkastus/vaihto
Yhteenveto koneen letkujohdoista:
■ käyttömoottorin polttoaineletkut
■ käyttömoottorin paineletkut
■ kompressorin paineletkut.

Letkujohdot vanhenevat luonnostaan myös asianmukaisen varastoinnin ja sallituissa rajoissa
tapahtuvan käytön aikana. Vanheneminen muuttaa materiaaleja ja sidosominaisuuksia ja hei‐
kentää letkujohtojen kestävyyttä. Tämän vuoksi letkujohtojen käyttöikä on rajoitettu.
Käyttäjän on huolehdittava siitä, että letkujohdot tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan koh‐
tuullisin välein (ks. huoltotaulukko 10.2.3.1).

➤ Huomioi ohjeet!

10.7.1 Käyttömoottorin polttoaineletkujen vaihto

➤ Vaihdata käyttömoottorin polttoaineletkut valtuutetulla KAESER SERVICE -huoltopalvelulla.
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10.7.2 Käyttömoottorin paineletkujen vaihto

Yhteenveto käyttömoottorin paineletkuista:
■ moottoriöljy
■ jäähdyttimen jäähdytysneste
■ ahtoilma (mahdollisesti).

➤ Vaihdata käyttömoottorin paineletkut valtuutetulla KAESER SERVICE -huoltopalvelulla.

10.7.3 Kompressorin paineletkujen vaihto

Yhteenveto kompressorin paineletkuista:
■ jäähdytysöljy
■ paineilma
■ ohjausilma
■ lauhde.

➤ Vaihdata kompressorin paineletkut valtuutetulla KAESER SERVICE -huoltopalvelulla.

10.8 Valinnaisten varusteiden huolto
➤ Tee huoltotoimenpiteet kohdassa 10.2.3.2 olevan huoltotaulukon mukaisesti.

10.8.1 Optio ea
Työkalujen voitelulaitteen huolto

Tarvikkeet Paineilmavasaroiden erikoisvoiteluainetta
Suppilo
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa,
kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
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Kuva 49 Työkalujen voitelulaitteen huolto
1 Säätöpyörä
2 Mittatikulla varustettu sulkuruuvi, jossa in‐

tegroitu imuputki
3 Työkalujen voitelulaitteen yläosa ja voite‐

luaineen täyttöaukko

4 Voiteluainesäiliö
5 Paineilman sisäänvirtaus
6 Voiteluaineen ulosvirtaus

➤ Avaa kuomu.

Voiteluainesäiliön täyttötason tarkastus:

Tarkasta voitelulaitteen täyttötaso päivittäin.
Täyttöaukon sulkuruuviin on kiinnitetty mittatikku, jonka avulla voiteluainesäiliön täyttötaso voidaan
tarkastaa.
Mittatikun osoittaman täyttötason täytyy sijoittua tikun ylimmän kolmanneksen kohdalle.
1. Avaa voiteluaineen täyttöaukon sulkuruuvi hitaasti.
2. Pyyhi voiteluaineen mittatikku puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla ja kierrä sulkuruuvi jälleen

paikalleen.
3. Avaa sulkuruuvi uudelleen ja tarkasta täyttötaso mittatikusta.

Vaadittu täyttötaso on alittunut?
➤ Lisää voiteluainetta.

4. Sulje kuomu.

Voiteluaineen täyttö/lisäys:

1. Avaa voiteluaineen täyttöaukon sulkuruuvi hitaasti.
2. Lisää voiteluainetta suppilon avulla maksimitasoon saakka (noin 10–15 mm voiteluainesäiliön

yläreunan alapuolelle).
3. Tarkasta täyttötaso.
4. Tarkasta, että sulkuruuvin O-rengas on kunnossa.

O-rengas on vaurioitunut?
➤ Vaihda O-rengas.
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5. Sulje voiteluaineen täyttöaukko sulkuruuvilla.
6. Sulje kuomu.

Lisätietoja Soveltuva voiteluainelaatu ja täyttömäärä: ks. kohta 2.7.1.

10.8.2 Optio da
Paineilman jälkijäähdyttimen huolto

Paineilman jälkijäähdytin on sijoitettu erikseen muiden jälkikäsittelykomponenttien yhteyteen. Ko‐
neen käyttöpaikalla vallitsevat olosuhteet vaikuttavat suuresti puhdistusvälin pituuteen.
Paineilman jälkijäähdyttimen likaantumisaste on tarkastettava säännöllisesti.
Jos likaantuminen on erittäin voimakasta, on puhdistus annettava valtuutetun KAESER SERVICE -
huoltopalvelun tehtäväksi.

Tarvikkeet Paineilmaa
Hengityksensuojain (tarvittaessa)
Vesi- tai höyrypesuri

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kuomu on auki.
Kone on sijoitettu öljynerottimella varustetulle puhdistuspaikalle,
kone seisoo vaakasuorassa,
kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).

HUOMIO
Paineilmapuhdistuksen ilmaan lennättämä pöly!
Hengitysteiden sairastumisvaara.
➤ Käytä hengityksensuojainta.

HUOMAUTUS
Voimakkaan vesi- tai höyrysuihkun aiheuttamat konevauriot!
Suora vesi- tai höyrysuihku saattaa vaurioittaa sähkökomponentit ja näyttölaitteet jopa käyt‐
tökelvottomiksi.
➤ Suojaa sähköosat kuten kytkentäkotelo ja näyttölaitteet.
➤ Älä kohdista vesi- tai höyrysuihkua herkkiin komponentteihin tai näyttölaitteisiin.
➤ Käytä painepesurin suihkuputkea vähintään 50 cm:n etäisyydeltä ja noin 90 asteen kul‐

massa jäähdyttimen pintaan nähden.

HUOMAUTUS
Epäasiallinen puhdistus kovilla esineillä!
Seurauksena on jälkijäähdyttimen vaurioituminen.
➤ Älä käytä puhdistukseen teräviä esineitä.

➤ Huomioi ohjeet!
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10.8.2.1 Paineilman jälkijäähdyttimen puhdistus

Kuva 50 Paineilman jälkijäähdyttimen puhdistus
1 Paineilman jälkijäähdytin
2 Vesi- tai höyrysuihkun puhdistussuunta

Ilmansuodattimen imuaukon peittäminen:

➤ Peitä ilmansuodattimen imuaukko.

Paineilman jälkijäähdyttimen puhdistus:

➤ Puhdista jäähdyttimen lamellit vasten jäähdytysilman läpivirtaussuuntaa paineilmalla tai vesi-
tai höyrypesurilla.

Ilmansuodattimen imuaukon suojauksen poistaminen:

➤ Poista ilmansuodattimen imuaukon suojaus.

Käyttövalmiuteen saattaminen:

➤ Sulje kuomu.

Koneen käyttöönotto:

1. Anna koneen käydä vesijäämien haihduttamiseksi kevennyskäynnillä.
Kone on käynyt lämmityskäynnillä riittävästi, kun vaadittu puristuksen loppulämpötila on saavu‐
tettu.

2. Kytke kone pois päältä.
3. Odota, kunnes paine on automaattisesti poistunut koneesta.

Painemittarin lukeman on oltava 0 baaria!
4. Avaa paineilman ulosottoventtiilit.

Paineilman jälkijäähdyttimen tiiviyden tarkastus:

1. Avaa kuomu.
2. Tarkasta tiiviys silmämääräisesti: Pursuuko lauhdetta ulos?

Vuotaako paineilman jälkijäähdytin?
➤ Korjauta/vaihdata vioittunut jälkijäähdytin välittömästi valtuutetulla KAESER SERVICE -

huoltopalvelulla.
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Pese likaantuneet jäähdytinlamellit ainoastaan öljynerottimella varustetuilla pesupaikoilla!

10.8.3 Syklonierottimen lianerottimen huolto

Syklonierottimen lianerotin on puhdistettava, jos paineilman kosteuspitoisuus on kohonnut liian kor‐
keaksi. Lianerotin 4  sijaitsee syklonierottimen 3  alapuolella.

Tarvikkeet Puhdistusliina
Ruuviavain
Pieni ruuvimeisseli
Lianerottimen huoltosarja
Pesubensiiniä tai spriitä

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kuomu on auki.
Kone seisoo vaakasuorassa,
kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).

Kuva 51 Lianerottimen puhdistus
1 Paineilman jälkijäähdytin
2 Syklonierotin
3 Lianerotin
4 Lianerottimen kotelo
5 Sihti

6 O-rengas
7 Sulkuruuvi
8 Lauhdeletku
9 Lauhdeletkun kiinnitysmutteri
10 Suutin

➤ Huomioi ohjeet!

Lianerottimen puhdistus:

1. Kierrä sulkuruuvi 7  irti.
2. Vedä sihti 5  irti.
3. Avaa kiinnitysmutteria 9 .
4. Irrota kiinnitysmutteri 9  ja lauhdeletku 8  lianerottimesta.
5. Irrota suutin 10  ruuvimeisselin avulla.
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6. Poista suutin 10  lianerottimen kotelosta.
7. Puhdista suutin, sihti, sulkuruuvi, O-rengas 6  ja lianerottimen kotelo 4  pesubensiinillä tai

spriillä.
8. Tarkasta, näkyykö suuttimessa, sihdissä tai O-renkaassa kulumia.

Osat ovat vaurioituneita tai niissä näkyy kulumia?
➤ Vaihda osat.

9. Aseta O-rengas ja sihti sulkuruuviin.
10. Kiinnitä sulkuruuvi lianerottimen koteloon.
11. Aseta suutin lianerottimen koteloon ja kiinnitä se ruuvimeisselin avulla.
12. Kiinnitä lauhdeletku kiinnitysmutterilla.

Käyttövalmiuteen saattaminen:

➤ Sulje kuomu.

Koneen käynnistys ja koekäyttö:

1. Käytä konetta kevennyskäynnillä, kunnes se on lämmennyt.
Kone on käynyt lämmityskäynnillä riittävästi, kun vaadittu puristuksen loppulämpötila on saavu‐
tettu.

2. Kytke kone pois päältä.
3. Odota, kunnes paine on automaattisesti poistunut koneesta.

Painemittarin lukeman on oltava 0 bar!
4. Avaa paineilman ulosottoventtiilit.

Lianerottimen ja lauhdeletkun tiiviyden tarkastus:

1. Avaa kuomu.
2. Tarkasta lianerottimen tiiviys silmämääräisesti.
3. Tarkasta lauhdeletkun tiiviys silmämääräisesti.

10.8.4 Optio bc
Huurteenpoistimen huolto

Alle +5 °C:n ympäristölämpötiloissa säiliön täyttötaso on tarkastettava säännöllisesti (ks. valinnais‐
ten varusteiden huoltotaulukko kohdassa 10.2.3.2).

Säiliön täyttötason tulisi olla enintään 3/4 sen tilavuudesta.

Täyttötason tarkastamiseksi säiliö on irrotettava.
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Tarvikkeet Uutta jäätymisenestoainetta
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä ja jäähtynyt.
Kone seisoo vaakasuorassa.
Paineilmatyökalut on irrotettu,
paineilman ulosottoventtiilit ovat auki,
kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).
Johdin on irrotettu akun miinusnavasta.

VAARA
Jäätymisenestoaineen itsesyttymisen aiheuttama palo- ja räjähdysvaara!
➤ Lisää jäätymisenestoainetta ainoastaan koneen ollessa sammuksissa ja jäähtynyt.

VAROITUS
Paineilma!
Käynnin aikana huurteenpoistin on paineenalainen.
Paineenalaisten komponenttien irrottaminen tai avaaminen saattaa johtaa vakaviin louk‐
kaantumisiin.
➤ Poista huurteenpoistimesta paine.

Kuva 52 Jäätymisenestoaineen lisäys
1 Huurteenpoistimen yläosa
2 Kierrerengas
3 Nuolen suunta

4 Huurteenpoistimen säiliö
5 Maksimitäyttötaso

Säiliön irrotus

1. Avaa kierrerengas kiertämällä sitä hitaasti nuolen osoittamaan suuntaan 3 .
2. Anna mahdollisen loppupaineen poistua kokonaisuudessaan.
3. Kierrä kierrerengasta edelleen nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes se täysin irtoaa yläosas‐

ta.
4. Irrota kierrerengas ja säiliö yläosasta.
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Tiivistyspintojen ja tiivisteen puhdistus/tarkastus

1. Puhdista kaikki tiivistyspinnat.
2. Tarkasta, että yläosan O-rengas on kunnossa.
3. Vaihda vaurioitunut O-rengas tarvittaessa uuteen.

Täyttötason tarkastus / lisäys

1. Tarkasta täyttötaso.
2. Lisää tarvittaessa uutta jäätymisenestoainetta maksimitäyttötaso 5  huomioiden.

Säiliön asennus

1. Pidä säiliötä yläosan alapuolella.
2. Kiinnitä kierrerengas.
3. Kiristä kierrerengas käsivoimin.
4. Pyyhi tarvittaessa ylivuotanut jäätymisenestoaine pois.

Hävitä jäätymisenestoaineen likaamat työvälineet ympäristöystävällisesti.

10.8.5 Kipinänsammuttimen puhdistus

Jotta pakoputken äänenvaimentimesta ei vapautuisi hehkuvia palojäännöksiä, on kipinänsammutin
puhdistettava noesta noin kahden kuukauden välein.

Tarvikkeet Sopiva kumiletku
Astia noen talteenottamiseksi
Puhdistusliina
Suojakäsineet
Suojalasit

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.

VAARA
Myrkyllisten pakokaasujen aiheuttama tukehtumisvaara!
Polttomoottorien pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hajuton mutta hengenvaaral‐
linen kaasu.
➤ Käytä konetta ainoastaan ulkoilmassa.
➤ Älä hengitä pakokaasuja.

HUOMIO
Kuumien osien ja kipinöiden aiheuttama palovammavaara!
➤ Käytä pitkähihaista vaatetusta ja suojakäsineitä.
➤ Käytä suojalaseja.
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Kipinänsammuttimen puhdistus:

Koneissa, joissa on umpinainen lattiapaneeli (valinnainen varuste oe), on huoltoaukot suljettu tulpil‐
la. Päästäksesi käsiksi nokiloukun poistoaukkoon kyseinen tulppa on ensin poistettava.

Kuva 53 Kipinänsammuttimen puhdistus
1 Pakoputken äänenvaimentimen pää
2 Lattiapaneelin aukko, jonka kautta pääsy

käsiksi poistoaukkoon

3 Nokiloukun poistoaukko ja sulkutulppa
4 Pakoputken äänenvaimennin ja integroitu

kipinänsammutin

1. Irrota mahdollinen lattiapaneelin tulppa.
2. Avaa nokiloukun poistoaukon sulkutulppa.
3. Kiinnitä letku poistoaukon kantaan ja aseta letkun toinen pää astiaan.
4. Käynnistä koneen moottori.
5. Peitä pakoputken äänenvaimentimen pää osittain jollakin tulenkestävällä esineellä, jotta pako‐

kaasujärjestelmän paine kohoaisi.
Paine puhaltaa noen letkun kautta astiaan.

6. Sammuta moottori.
7. Irrota letku ja kierrä poistoaukon sulkutulppa kiinni.

On suositeltavaa, että kipinänsammutin puhalletaan kerran vuodessa paineilmalla puhtaaksi.

Hävitä noki ympäristöystävällisesti.

10.8.6 Optio lb
Moottorin ilmansyötön sulkuventtiilin huolto

Tarvikkeet Paineilmaa puhaltamiseen
Pesubensiiniä tai spriitä
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 baaria).
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.
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HUOMAUTUS
Väärässä asennossa oleva moottorin ilmansyötön sulkuventtiili!
Imuilman sisältäessä palavaa kaasuseosta puutteellisesti sulkeutuva moottorin ilmansyötön
sulkuventtiili muodostaa vaaratilanteen!
Tässä tapauksessa kone ei pysähdy. Seurauksena saattaa olla moottorin vaurioituminen
käyttökelvottomaksi sekä räjähdys ja/tai tulipalo.
➤ Älä muuta venttiilin säätöruuvin asetusta.
➤ Tarkastuta venttiilin asetukset ainoastaan alan huoltoliikkeellä tai valtuutetulla

KAESER SERVICE -huoltopalvelulla.

Kuva 54 Moottorin ilmansyötön sulkuventtiilin huolto
1 Ilmansuodatin
2 Letkuside
3 Ilman imuletku (ilmansuodattimen puolel‐

la)
4 Letkukappale ja huoltoindikaattori

5 Moottorin ilmansyötön sulkuventtiili
6 Ilman imuletku (moottorin puolella)
7 Letkukappale
8 Nuolen osoittama suunta: moottorin imuis‐

tukkaan

➤ Avaa kuomu.

Moottorin ilmansyötön sulkuventtiilin puhdistus:

1. HUOMAUTUS! 
Puutteellisesti sulkeutuva moottorin ilmansyötön sulkuventtiili!
Tässä tapauksessa kone ei pysähdy. Seurauksena saattaa olla moottorin vaurioituminen käyt‐
tökelvottomaksi sekä räjähdys ja/tai tulipalo.
➤ Älä rasvaa venttiiliä, sillä pölyn vaikutuksesta laakerointikohtien liikkuvuus kärsisi.

2. Avaa ilmansuodattimen puolella oleva letkuside moottorin ilmansyötön sulkuventtiilistä.
3. Vedä ilman imuletku irti ja käännä se sivuun.
4. Avaa moottorinpuoleinen letkuside moottorin ilmansyötön sulkuventtiilistä.
5. Vedä ilmansyötön sulkuventtiili irti joustavasta letkukappaleesta.
6. Tarkasta, onko ilmansyötön sulkuventtiili sisäpuolelta puhdas.

Ilmansyötön sulkuventtiili on likaantunut? Puhalla venttiili puhtaaksi paineilmalla.
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Puhdista se tarvittaessa pesubensiinillä tai spriillä ja anna kuivua.
Lika ei irtoa? Käänny alan huoltoliikkeen tai KAESER SERVICE -huoltopalvelun puoleen.

Moottorin ilmansyötön sulkuventtiilin toimivuuden tarkastus:

1. Tarkasta, onko venttiilissä selviä merkkejä kulumisesta.
2. Tarkasta, että venttiilin läppä sulkeutuu vaivatta kunnolla.

Tulos Voimakkaita kulumisen jälkiä tai ongelmia toimivuudessa? Vaihdata moottorin ilmansyötön sulku‐
venttiili.

1. Kiinnitä ilmansyötön sulkuventtiili joustavaan letkukappaleeseen.
2. Kiristä moottorinpuoleinen letkuside.
3. Kiinnitä ilman imuletku paikalleen ilmansuodattimen puolella ja varmista kiinnitys letkusiteellä.
4. Sulje kuomu.
5. Käynnistä moottori ja kytke kone kuormituskäynnille.

Moottori sammuu kuormituskäynnillä käydessään? Tarkastuta ilmansyötön sulkuventtiilin ase‐
tukset alan huoltoliikkeellä tai valtuutetulla KAESER SERVICE -huoltopalvelulla.

10.8.7 Optio oe
Korin sisätilaan kertyneen nesteen poisto

Umpinainen lattiapaneeli tekee koneesta ympäristöystävällisemmän estämällä vuodon sattuessa
käyttönesteiden valumisen maahan.
Koneen korin sisään kertyneet nesteet voivat myös aiheuttaa korroosiota tai johtaa sähköjärjestel‐
män ongelmiin.
Häiriöiden ehkäisemiseksi nesteet on poistettava mahdollisimman pian.
Nesteiden poistamiseksi koneen pohjapellissä on tulpilla suljetut huoltoaukot.

Valinnainen varuste rw, rx:
Koneissa, joissa on kiinteään asennukseen tarkoitettu runko, on rajoitettu maavara. On suo‐
siteltavaa sijoittaa kone ajoneuvonostimelle tai korjaamomontun yläpuolelle.
On kiellettyä nostaa konetta tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä varten nosturilla ja jättää se
roikkumaan nostolaitteeseen.

Tarvikkeet Astia
Puhdistusliina

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone seisoo vaakasuorassa.
Koneen liikkuminen paikaltaan on estetty kiiloilla.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu ja paineilman ulosottoventtiilit ovat auki.

1. Aseta astia huoltoaukkojen alle.
2. Kierrä huoltoaukkojen tulpat auki.

Neste valuu ulos.
3. Puhdista tulpat ja huoltoaukot.
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4. Sulje kaikki huoltoaukot tulpilla.
Kori on jälleen tiivis.

5. Pyyhi koneen sisäpuolelle kertynyt lika pois liinalla.

Hävitä nesteet ja likaiset työvälineet ympäristöystävällisesti.
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10.9 Huolto- ja kunnostustöiden dokumentointi
Konenumero:
➤ Täydennä luetteloa suoritetuilla huolto- ja korjaustoimenpiteillä:

Päiväys Suoritettu huoltotoimenpide Käyttötunnit Allekirjoitus

Taul. 66 Huoltopäiväkirja
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11 Varaosat, käyttöaineet, huoltopalvelu
11.1 Tyyppikilpi

Tyyppikilven sisältämien tietojen perusteella kone voidaan yksilöidä. Nämä tiedot ovat välttämättö‐
miä optimaalisen huoltopalvelun tarjoamiseksi.
➤ Ilmoita tyyppikilvessä olevat tiedot kaikissa tuotetta koskevissa tiedusteluissa ja varaosatilauk‐

sissa.

11.2 Huolto-osien ja käyttöaineiden tilaus
KAESER-huolto-osat ja -käyttöaineet ovat alkuperäisosia. Ne on suunniteltu käytettäviksi nimen‐
omaan KAESER-koneissa näiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.
Soveltumattomat tai heikkolaatuiset huolto-osat ja käyttöaineet saattavat vaurioittaa konetta tai hei‐
kentää huomattavasti sen toimintaa.
Vauriot saattavat aiheuttaa myös henkilövahinkoja.

VAROITUS
Soveltumattomien varaosien ja käyttöaineiden aiheuttamat työturvallisuusriskit ja konevau‐
riot!
➤ Käytä ainoastaan alkuperäisvaraosia ja valmistajan ohjeiden mukaisia käyttöaineita.
➤ Älä käytä mitään vaihtoehtoisia huolto-osia tai käyttöaineita.

Kompressori

Nimike Määrä Numero

Ilmansuodattimen panos 1 1260

Öljynsuodatin 1 1210

Öljynerotinsuodattimen panos; täydellinen sarja 1 1450

Jäähdytysöljy 1 1600

Taul. 67 Kompressorin huolto-osat

KUBOTA-moottorin osat

Nimike Määrä Numero

Ilmansuodattimen panos 1 1280

Polttoaineen esisuodatin 1 1915

Polttoainesuodatin 1 1920

Öljynsuodatin 1 1905

Öljynpoistotulpan tiivisterengas 1 4496

Ruiskutussuutin 1 4475

Suuttimen tiivisterengas 1 4476

Kiilahihna (V-hihna) 1 4470
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Nimike Määrä Numero

Moottoriöljy 1 1925

Taul. 68 Moottorin huolto-osat

11.3 KAESER AIR SERVICE
KAESER AIR SERVICE -palvelun tarjoamat edut:
■ Huollon tekevät valtuutetut, KAESER-koulutuksen saaneet asentajat.
■ Vaurioiden ennaltaehkäisy parantaa laitteiston toimintavarmuutta.
■ Painehäviöiden ehkäisy alentaa energiakustannuksia.
■ KAESER-alkuperäisvaraosat tuovat turvallisuutta.
■ Ohjeiden ja määräysten noudattaminen parantaa oikeusturvaa.

➤ Suosittelemme KAESER AIR SERVICE -huoltosopimuksen solmimista.
Saamasi hyöty:
Asiantunteva huolto alentaa paineilmatuotannon kustannuksia ja takaa sen toimintavarmuu‐
den.

11.4 Varaosat kunnossapitoa ja korjausta varten
Tämän varaosaluettelon avulla voit etukäteen kartoittaa materiaalitarpeen ja tilata vaadittavat va‐
raosat.

VAROITUS
Koneen epäasiallisen käsittelyn aiheuttama loukkaantumisvaara tai konevaurio!
Koneen epäasiallinen tarkastus, kunnossapito ja/tai korjaus saattavat vaurioittaa konetta tai
heikentää huomattavasti sen toimintaa. Vauriot saattavat aiheuttaa myös henkilövahinkoja.
➤ Tarkastuksia, kunnossapitotoimenpiteitä (ennakoivaa huoltoa) ja korjauksia, joita ei ole

kuvattu tässä käyttöohjeessa, ei pidä antaa epäpätevien henkilöiden suoritettavaksi.
➤ Anna kaikki sellaiset työt, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ainoastaan ajoneu‐

vokorjaamon tai valtuutetun KAESER SERVICE -huoltopalvelun tehtäväksi.
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12 Käytöstä poistaminen, varastointi ja kuljetus
12.1 Käytöstä poistaminen

Tässä kuvatut toimenpiteet ovat tarpeen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
■ Konetta ei (väliaikaisesti) tarvita.
■ Kone jää pidemmäksi aikaa käyttämättä.
■ Kone on tarkoitus romuttaa.

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Kone on kuiva ja jäähtynyt.

1. Seuraavassa on kuvattu ne toimenpiteet, joita väliaikainen/pitempiaikainen käytöstäpoisto
edellyttävät.

2. Kiinnitä lopuksi käyttöpaneeliin ilmoitus suoritetuista toimenpiteistä.

12.1.1 Väliaikainen poisto käytöstä

Koneen poisto käytöstä enintään noin 4 kuukauden ajaksi.

Tarvikkeet Muovikelmua
Kosteudenkestävää teippiä

1. Irrota johtimet akun/akkujen navoista (ensin miinusnavasta, sitten plusnavasta).
2. Sulje seuraavat aukot muovikelmulla ja kosteudenkestävällä teipillä:

■ moottorin ilmanimuaukko
■ kompressorin ilmanimuaukko
■ pakoputken äänenvaimennin

3. Kiinnitä käyttöpaneeliin seuraavanlainen ilmoitus suoritetuista toimenpiteistä:

Huom!
1. Kone on tilapäisesti poistettu käytöstä.
2. Koneen seuraavat aukot on suljettu:

■ moottorin ilmanimuaukko
■ kompressorin ilmanimuaukko
■ pakoputken äänenvaimennin
3. Ota kone uudelleen käyttöön käyttöohjeen mukaisesti.
Päiväys/allekirjoitus:

Taul. 69 Ohjekyltti: Koneen tilapäinen poisto käytöstä

Koneen seisottaminen useiden viikkojen ajan käyttämättömänä talviaikaan:

1. HUOMAUTUS! 
Akun jäätymisvaara!
Purkautuneet akut jäätyvät helposti jo –10 °C:n lämpötilassa.
➤ Säilytä akut pakkaselta suojatussa tilassa.
➤ Varastoi akut mahdollisuuksien mukaan täyteen ladattuina.
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2. Irrota akku/akut ja säilytä se/ne pakkaselta suojatussa tilassa.
3. Tarkasta akun/akkujen lataus. Lataa tarvittaessa.

12.1.2 Koneen pitempiaikainen poisto käytöstä / varastointi

Koneen poisto käytöstä noin yli 5 kuukauden ajaksi tai pysyvästi.

Tarvikkeet Astia
Varastointiöljyä
Suojarasvaa
Kuivausainetta
Muovikelmua
Kosteudenkestävää teippiä

➤ Suorita seuraavat toimenpiteet, jos varastoit tai poistat koneen käytöstä pitemmäksi ajaksi:

Pitempiaikaisen käytöstäpoiston / varastoinnin vaatimat toimenpiteet ks. kohta OK?

➤ Tarkasta moottorin jäähdytysneste. 10.3.1

➤ Poista moottoriöljy. 10.3.4

➤ Poista jäähdytysöljy öljynerotinsäiliöstä ja öljynjäähdyttimestä. 10.4.3

➤ Täytä öljynerotinsäiliö ja moottori varastointiöljyllä. 10.4.2
10.3.4

➤ Anna koneen käydä n. 10 minuuttia, jotta suojaava öljykerros ehtii tasaisesti
levitä.

–

➤ Irrota johtimet akun/akkujen navoista (ensin miinusnavasta, sitten plusnavas‐
ta). Siirrä akut tarvittaessa pakkaselta suojattuun tilaan.

–

➤ Tarkasta akkunesteen määrä. 10.6.2

➤ Tarkasta akun/akkujen lataus kuukausittain. Lataa akku/akut tarvittaessa jää‐
tymisen estämiseksi.

–

➤ Puhdista akun/akkujen navat ja suojaa ne haponkestävällä rasvalla. –

➤ Sulje paineilman ulosottoventtiilit. –

➤ Sulje seuraavat aukot muovikelmulla ja kosteudenkestävällä teipillä:

■ moottorin ilmanimuaukko
■ kompressorin ilmanimuaukko
■ pakoputken äänenvaimennin

–

➤ Puhdista kori ja käsittele se lopuksi suojarasvalla. –

➤ Kiinnitä käyttöpaneeliin ilmoitus suoritetuista toimenpiteistä. –

Taul. 70 Tarkastuslista: Koneen pitempiaikainen varastointi / poisto käytöstä
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➤ Kiinnitä käyttöpaneeliin seuraavanlainen ilmoitus suoritetuista toimenpiteistä:

Huom!
1. Kone on poistettu käytöstä.
2. Koneeseen on lisätty varastointiöljyä.
3. Uudelleenkäyttöönotto:

■ Suorita varastoinnin/seisokin jälkeiset toimenpiteet ennen koneen käyttöönottoa.
■ Ota kone uudelleen käyttöön käyttöohjeen mukaisesti.
Päiväys/allekirjoitus:

Taul. 71 Ohjekyltti: Koneen pitempiaikainen varastointi / poisto käytöstä

➤ Varastoi kone kuivassa, mahdollisimman tasalämpöisessä tilassa.

12.2 Kuljetus
Koneen siirtelemiseksi käyttöpaikalla tai kuljettamiseksi rahtitavarana valittavana on varusteista
riippuen seuraavat kuljetusvaihtoehdot:
■ koneen kuljetus nosturilla

─ Kaikkia nostosilmukalla varustettuja koneita voidaan kuljettaa nosturilla.
■ koneen kuljetus rahtitavarana.

Ohjeet koneen kuljettamiseksi yleisillä teillä vetoajoneuvoon kytkettynä sisältyvät alustan
käyttöohjeeseen.

Edellytys Kone on kytketty pois päältä.
Koneen tahaton käynnistys on estetty.
Kone on täysin paineeton (painemittarin lukema 0 bar).
Kone on jäähtynyt.
Paineilmatyökalut on irrotettu.
Kaikki liitäntäjohdot on irrotettu sammutetusta koneesta.
Kaikki irtonaiset ja liikkuvat osat, jotka saattavat pudota alas konetta kuljetettaessa, on irrotettu tai
kiinnitetty.

➤ Noudata ohjeita.

12.2.1 Turvallisuus

Anna kuljetus ainoastaan sellaisen henkilön tehtäväksi, joka hallitsee ajoneuvon ja sen avul‐
la kuljetettavan kuorman käsittelyn.

1. VAROITUS! 
Koneen kaatumisvaara!
Loukkaantumis- tai hengenvaara koneen kaatuessa tai kierähtäessä katolleen.
➤ Oleskelu koneen päällä kuljetuksen aikana on ehdottomasti kielletty.

2. Varmista, ettei kukaan oleskele vaara-alueella.
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12.2.2 Koneen kuljetus nosturilla

Lumi ja jää:

Talviolosuhteissa koneen päälle saattaa kertyä huomattava määrä lunta ja/tai jäätä.
Sillä saattaa olla epäedullinen vaikutus koneen painopisteeseen.
Sekä nosturin että koneen nostovälineet saattavat ylikuormittua.
➤ Suorita seuraavat valmistelut, jos koneen päälle on kertynyt lunta tai jäätä:

■ Poista koneen päältä kaikki lumi ja jää ennen sen nostoa.
■ Varmista, että nostosilmukan suojaläppä on esillä ja vaivatta avattavissa.

Valmistelevat toimenpiteet ennen koneen siirtämistä nosturilla:

Nosturikuljetusta varten kone on varustettu nostosilmukalla. Silmukkaan pääset käsiksi nostamalla
kuomun keskiosassa olevan läpän ylös.

Edellytys Kuomu on kunnolla suljettu.

1. Avaa nostosilmukan suojaläppä.
2. Aseta nostokoukku kohtisuoraan nostosilmukan yläpuolelle.
3. Aseta koukku silmukkaan.
4. Nosta konetta varovasti.

Huomioitava konetta alas laskettaessa:

1. HUOMAUTUS! 
Epäasiallisen alaslaskun aiheuttama konevaurio!
Koneen rakenneosat, erityisesti alusta, saattavat vaurioitua konetta alas laskettaessa.
➤ Laske kone alas varovasti.
➤ Varmista, että koneen paino jakautuu tasapuolisesti alas laskettaessa.

2. Laske kone alas hitaasti ja varovasti.

12.2.3 Kuljetus rahtitavarana

Pakkaustapa ja kuljetustuet määräytyvät kuljetustavan mukaan. Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet
on aina valittu siten, että tavara saapuu moitteettomassa kunnossa asiakkaalle edellyttäen, että si‐
tä on kuljetuksen aikana käsitelty asianmukaisesti.
Huomioi kuljetuksia koskevat turvallisuusmääräykset.

■ Kuorman sidonnassa on aina noudatettava käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä.
■ Kuorma on lastattava ja sidottava siten, että se ei edes täysjarrutuksessa tai äkillisessä

väistöliikkeessä voi siirtyä paikaltaan, kaatua, liikkua edestakaisin, pudota alas tai aiheut‐
taa vältettävissä olevaa melua. Hyväksytyt tekniset määräykset on huomioitava (esim.
Saksassa: VDI-standardi 2700...).

■ Kuorman sidonnasta kuljetustilassa vastaa pääsääntöisesti kuljettaja (tarvittaessa lähet‐
täjän/lastaajan antamien ohjeiden mukaisesti). Lisätietoja antaa esimerkiksi Kuljetusalan
keskusliitto.
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KAESER vastaa mielellään kuljetusta ja kuorman sidontaa koskeviin kysymyksiin.
KAESER ei vastaa mistään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasiallisesta kuljetuksesta
tai riittämättömästä tai vääränlaisesta kuorman sidonnasta.
Laina-, vuokra- ja messukoneiden paluukuljetuksissa on käytettävä samoja kuljetustukia kuin
näiden laitteiden menokuljetuksissakin.

Käytä seuraavia kuljetustukia:
■ pysäytyskiilat
■ puuparrut
■ pysäytyskengät
■ kiinnityshihnat.

Tarvikkeet Pysäytyskiilat
Puuparruja
Kiinnityshihnoja

HUOMAUTUS
Koria vaurioittavat kiinnityshihnat!
Kuljetuksen aikaiset liikevoimat saattavat vaurioittaa korin osia.
➤ Älä vedä hihnoja korin yli.
➤ Siirrettävien koneiden kohdalla kiristykset saa vetää vain alustan yli.

➤ Huomioi ohjeet!

Lisätietoja Meri- tai ilmakuljetus edellyttää vielä lisätoimenpiteitä. Tarkempia tietoja saat KAESER SERVICE -
huoltopalvelulta.

12.2.3.1 Kuorman sidonta siirrettävien koneiden kohdalla

Tarvittaessa alustan yli on vedettävä kiinnityshihnat tai muut kiinnittimet.

Kuva 55 Kuorman sidonta kiinnityshihnoilla (siirrettävä kone, vakioalusta)

➤ Estä kuorman liikkuminen, kaatuminen, liukuminen tai kallistuminen kuljetuksen aikana.

12.2.3.2 Koneen lähetys lentorahtina

Lentorahtina kuljetettaessa kone luokitellaan vaaralliseksi tavaraksi. Määräyksen rikkominen saat‐
taa johtaa huomattaviin sakkoihin!
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1. VAROITUS! 
Käyttöaineiden aiheuttama palo- ja räjähdysvaara!
Koneessa on polttomoottori.
➤ Varmista, että koneesta poistetaan kaikki vaaralliset aineet ennen ilmakuljetusta.

2. Poista kaikki vaaralliset aineet.
Näitä ovat esimerkiksi:
■ polttoainejäämät ja -kaasut
■ moottorin ja kompressorin voiteluöljyt
■ uudelleenladattavien akkujen elektrolyyttiliuokset
■ voiteluainejäämät työkalujen voitelulaitteessa (valinnaiset varusteet ea ja ec).
■ jäätymisenestoaineen jäämät huurteenpoistimessa (valinnainen varuste ba).

12.3 Varastointi
Kosteus aiheuttaa korroosiota erityisesti moottorissa, ruuviyksikössä ja öljynerotinsäiliössä.
Jäätynyt kosteus saattaa vaurioittaa koneen komponentteja kuten venttiilien kalvoja ja tiivisteitä.
Seuraavat toimenpiteet pätevät myös koneisiin, joita ei vielä ole otettu käyttöön.

Ota yhteys KAESERiin, jos haluat lisätietoja asianmukaisesta varastoinnista ja käyttöönotos‐
ta.

HUOMAUTUS
Kosteuden ja pakkasen aiheuttamat konevauriot!
➤ Estä kosteuden pääsy ja lauhteen muodostuminen koneeseen.
➤ Pidä varastointilämpötila > 0 °C:ssa.

➤ Sijoita kone kuivaan ja mahdollisimman hyvin pakkaselta suojattuun tilaan.

12.4 Hävittäminen
Ennen hävittämistä siitä on poistettava kaikki käyttöaineet ja likaantuneet suodattimet.

Edellytys Kone on asianmukaisesti poistettu käytöstä.

1. Poista koneesta polttoaine.
2. Poista koneesta jäähdytys- ja moottoriöljy.
3. Poista koneesta kaikki likaantuneet suodattimet ja öljynerottimen suodatinpanos.
4. Jos koneessa on vesijäähdytteinen moottori, poista koneesta moottorin jäähdytysneste.
5. Poista akut.
6. Anna kone luvan saaneen jäteyrityksen hävitettäväksi.

➤ Hävitä polttoaineen, jäähdytysöljyn, moottoriöljyn tai jäähdytysnesteen likaamat työväli‐
neet ja osat jätelainsäädännön mukaisesti ongelmajätteenä.

➤ Hävitä akut voimassa olevien määräysten mukaisesti ongelmajätteenä.
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13 Liite
13.1 Tunnistetiedot

Kuva 56 Tunnistetiedot
1 VIN-numero*)

* Ajoneuvonumero
2 Varustekilpi

3 Koneen tyyppikilpi, josta käy ilmi laitteen
sarjanumero

4 Moottorin tyyppikilpi, josta käy ilmi mootto‐
rin sarjanumero

13.2 Putki- ja instrumenttikaavio (PI-kaavio)
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13.3 Mittapiirustus

13.3.1 Optio rb/rm/rr
Alustan mittapiirustus

■ Vaihtoehto rb – Alusta, EY-versio
■ Vaihtoehto rm – Korkeussäädettävä alusta
■ Vaihtoehto rr – Alusta ilman käyttöjarrua
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13.3.2 Optio rb/rm/rs
Alustan mittapiirustus

■ Vaihtoehto rb – Alusta, EY-versio
■ Vaihtoehto rm – Korkeussäädettävä alusta
■ Vaihtoehto rs – Työntöjarrullinen alusta
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13.3.3 Optio rc/ro/rr
Alustan mittapiirustus

■ Vaihtoehto rc – Alusta, GB-versio
■ Vaihtoehto ro – Alusta ilman korkeussäätöä
■ Vaihtoehto rr – Alusta ilman käyttöjarrua
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13.3.4 Optio rg/rp/rr
Alustan mittapiirustus

■ Vaihtoehto rg – Alusta, GB-versio
■ Vaihtoehto rp – Vääntymisen estolla varustettu alusta
■ Vaihtoehto rr – Alusta ilman käyttöjarrua
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13.3.5 Optio rc/ro/rs
Alustan mittapiirustus

■ Vaihtoehto rc – Alusta, GB-versio
■ Vaihtoehto ro – Alusta ilman korkeussäätöä
■ Vaihtoehto rs – Työntöjarrullinen alusta
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13.3.6 Optio rd/ro/rr
Alustan mittapiirustus

■ Vaihtoehto rd – Alusta, US-versio
■ Vaihtoehto ro – Alusta ilman korkeussäätöä
■ Vaihtoehto rr – Alusta ilman käyttöjarrua
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13.3.7 Optio rd/rn/rr
Alustan mittapiirustus

■ Vaihtoehto rd – Alusta, US-versio
■ Vaihtoehto rn – Korkeussäädettävä alusta
■ Vaihtoehto rr – Alusta ilman käyttöjarrua
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13.4 Sähkökytkentäkaavio

13 Liite
13.4 Sähkökytkentäkaavio

Nro 9_9435 30 FN
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  191



13 Liite
13.4 Sähkökytkentäkaavio

192
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  Nro 9_9435 30 FN



13 Liite
13.4 Sähkökytkentäkaavio

Nro 9_9435 30 FN
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  193



13 Liite
13.4 Sähkökytkentäkaavio

194
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  Nro 9_9435 30 FN



13 Liite
13.4 Sähkökytkentäkaavio

Nro 9_9435 30 FN
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  195



13 Liite
13.4 Sähkökytkentäkaavio

196
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  Nro 9_9435 30 FN



13 Liite
13.4 Sähkökytkentäkaavio

Nro 9_9435 30 FN
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  197



13 Liite
13.4 Sähkökytkentäkaavio

198
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  Nro 9_9435 30 FN



13 Liite
13.4 Sähkökytkentäkaavio

Nro 9_9435 30 FN
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  199



13 Liite
13.4 Sähkökytkentäkaavio

200
Käyttöohje    Rakennuskompressori  
MOBILAIR M50 PE  Nro 9_9435 30 FN



13.5 Optio tc
Valojen ja merkinantolaitteiden kytkentä
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13.6 Optio te
Valojen ja merkinantolaitteiden kytkentä
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13.7 Polttoainejärjestelmän kaavio
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