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Yleiset turvallisuusohjeet
•

Kaikki toimenpiteet saa suorittaa vain koulutettu henkilökunta hyväksytyissä toimitiloissa,
jossa on tarvittavat työkalut vaadittuihin työvaiheisiin.

•

Korjausta suoritettaessa tulee varmistaa, ettei perävaunu pääse liikkumaan itsestään.
Noudata voimassa olevia turvallisuusohjeita perävaunuja korjattaessa, erityisesti
kun käytät tunkkia perävaunun nostamiseen.

•

Noudata kaikkia paikallisia turvallisuusohjeita.

•

Perävaunuvalmistajan ja muiden osien valmistajan käyttö-, turvallisuus- sekä
huolto-ohjeita on noudatettava.

•

Suojavarusteita on käytettävä työskennellessä (käsineet, turvakengät, suojalasit jne.)
sekä suositeltuja työkaluja.

•

Kaikki vaihdetut osat on kierrätettävä tai hävitettävä voimassa olevan
ympäristönsuojelun määräyksiä, lakeja ja ohjeita noudattaen.

•

Pultit ja mutterit ovat kiristettävä annettujen kiristysmomenttien mukaisesti.

•

Tieliikenteelle annettuja ohjeita sekä määräyksiä onnettomuuksien ehkäisemiseksi
on noudatettava.
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Käyttötarkoitus

BPW-tukijalat on tarkoitettu asennettaviksi perävaunuun. Ne tukevat vapaata perä- tai puoliperävaunua ja niitä voidaan myös käyttää korkeudensäätöön, kun vaunu kytketään ajoneuvoon.
Tukijalkoja voidaan käyttää kuormatuissa ja kuormaamattomissa perävaunuissa.
Kiinnittämättömän perävaunun lastaus on sallittua turvallisuusohjeita noudattaen.
Perävaunun asettaminen liikenteeseen on sallittua vasta kunnes on todettu, että perävaunun ja
sen tukijalat vastaavat kyseisen maan tieliikennemääräyksiä.
Tukijalkoja tulee käyttää vain käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
Vaurioituneita tukijalkoja ei saa käyttää.
Turvaohjeet ovat merkitty varoitusmerkillä, näitä ohjeita on aina noudatettava.
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Asennusohje

[1] Veivaa molemmat tukijalat (1) kokonaan ylös, jotta ne ovat samassa
tasossa sisään vedettäessä.
[2] Aseta tukijalat oikeassa kulmassa kohti runkoa ja vastakkain toisiinsa nähden.
[3] Mittaa välitangon [2] pituus ja säädä sen mukaisesti.
[4] Asenna välitanko suoraan, jotta sen liikerata pysyy oikeana. Varmista liikkumaväli 8 ± 3 mm.
[5] Kiinnitä tukijalat runkoon 10:llä kuusikantaisella M16 – 8.8 pultilla,
kiinnitä kuusikantainen mutteri ja aluslevy jokaiseen pulttiin.
[6] Asenna tukiraudat. Varmista vähintään 45 ° kulma tukijalkaan nähden.
Kiinnitä myös nämä M16 – 8.8 pulteilla, kuusikantaisilla muttereilla sekä aluslevyillä.
[7] Kiristä kaikki pultit momenttivääntimellä 190Nm (175 – 210Nm) kireydelle.
[8] Asenna kammen pidike. Turvallisuus syistä kampi tulee pitää pidikkeessä vaunun liikkuessa.
Tarkasta tukijalkojen toiminta kun asennus on suoritettu. Välitangon tulee liikkua kevyesti
ja  tukijalkojen on koskettava maahan samanaikaisesti. Epätasainen kuormitus tukijaloille
voi aiheuttaa vaurioita. Väärä asennus johtaa valmistajan myöntämän takuun
raukeamiseen.
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Käyttöohje
Käyttöturvallisuus
• Tukijalkoja saa käyttää siihen valtuutettu henkilö.
• Ennen tukijalkojen käyttöä on varmistettava, ettei peräkärry pääse liikkumaan itsestään.
• Ketään ei saa päästää peräkärryn alle tukijalkojen laskun tai noston aikana
tai sen ollessa tuettuna.
• Ketään ei saa päästää peräkärryn alle sen kytkennän aikana.
• Suuri tai pieni vaihde on oltava aina valittuna.
• On huomioitava, että kampea tulee pyörittää hitaasti lopussa, jottei se iske käsille.
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•
-

Kun peräkärry on liikkeessä:
Kampi on kiinnitettävä ja asennettava sen pidikkeeseen.
Tukijalat tulee olla vedettynä kokonaan ylös.
Tukijalkojen tulee olla kunnossa, vialliset tukilaitteet korjattuna tai vaihdettuna.

•
-

Kun peräkärry on tuettuna, on huomioitava, että:
Maaperä on riittävän kiinteä. Käytettävä sopivaa alustaa tarvittaessa.
Pinnan on oltava tasainen.
Tukijalan on oltava vapaasti liikutettavissa.
Ylempää ja alempaa rajoitinta ei ole ylitetty.

Perävaunun pysäköinti
[1] Pysäköi perävaunu kiinteälle ja tasaiselle maaperälle, käytä erillistä alustaa tarvittaessa.
[2] Varmista ettei perävaunu pääse liikkumaan itsekseen.
[3] Tarkasta tukijalkojen kunto ja korjaa tarvittaessa ennen käyttöä.
[4] Poista kampi sen pitimestä ja vedä kunnes lukitusmekanismi kytkeytyy.
Kytkentä on helpompaa, kun tekee pienen kääntöliikkeen.
[5] Käännä kampea myötäpäivään ja pidennä tukijalkaa suurella vaihteella kunnes se on juuri
maanpinnan yläpuolella. Suuri vaihde mahdollistaa nopean liikkeen tukijalan pidentämisessä
tai lyhentämisessä ilman kuormaa.
[6] Vaihda pienelle vaihteelle. Paina kampea akselin suuntaisesti, kunnes lukitusmekanismi
kytkeytyy. Kytkentä on helpompaa, kun tekee pienen kääntöliikkeen. Pientä vaihdetta
käytetään kuormatun tai kuormaamattoman perävaunun nostamiseen ja laskemiseen.
[7] Irrota ajoneuvo.
[8] Aseta kampi sen pidikkeeseen.
Perävaunun kytkentä
[1] Ota kampi sen pidikkeestä.
[2] Tarkasta onko pieni vaihde kytketty, kytke se tarvittaessa (katso [6] sivulta 6).
   Kunnes haluttu kytkimen korkeus on saavutettu, poista kampeen kohdistuva
       paine hitaasti. On vaara, että se iskee takaisin.
[3] Kun pieni vaihde on kytketty, käännä kampea:
		
- Myötäpäivään: nostaa vaunua
		
- Vastapäivään: laskee vaunua
[4] Nosta vaunua haluttuun korkeuteen kytkemistä varten. Jätä akseli pienelle vaihteelle.
[5] Kytke perävaunu ajoneuvoon.
[6] Kytkemisen jälkeen lyhennä tukijalat ylös.
[7] Aseta kampi sen pidikkeeseen pieni vaihde kytkettynä.
Kuormaus tukijaloilla tuettuun vetoaisalliseen perävaunuun
   Tuettu vetoaisallinen perävaunu voidaan kuormata vain nosturilla tai huoltaa trukkia apuna
             käyttäen, turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Älä ylitä vaunun painopistettä kuormausvaiheessa tai vetoaisaperävaunu saattaa kipata.
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Voitelu ja huoltotyöt

Voiteluohje

Ensin 3 vuoden jälkeen, sitten vuosittain

Rasvaa vaihteisto
Rasvaa akseli ja akselin mutteri
Huom. korkeapainepesun jälkeen kaikki rasvauspisteet on rasvattava uudelleen.
Huolto-ohje
Silmämääräinen tarkastus halkeamien ja
vääntymien varalta
Tarkasta akseli ja sen mutterin kuluneisuus

8

Joka käyttökerta Ensin 3 vuoden jälkeen,
sitten vuosittain

Voiteluohje
  Vaihteiston rasvaaminen
Ensin 3 vuoden jälkeen, sitten vuosittain
Irrota kampi. Poista ruuvit vaihteiston
kannesta. Irrota vaihteiston kansi. Täytä
vaihteiston kansi BPW:n erikois Longlife
ECO-Li 91 rasvalla. Laita vaihteiston kansi
paikalleen ja kiristä ruuvit kiinni.

  Akselin ja sen mutterin rasvaus
Ensin 3 vuoden jälkeen, sitten vuosittain
Avaa tukijalka kokonaan pitkäksi. Poista
tiivistetulpat rungosta. Voitele akselin mutteri
noin 200g:lla BPW:n erikois Longlife
ECO-Li 91 rasvalla. Akselin pitää liikkua koko
matkan ajan edestakaisin työtahdinaikana.
Asenna tiivistetulpat paikalleen.

Huolto-ohje
Silmämääräinen tarkastus halkeamien
ja muodonmuutosten varalta
Joka käyttökerta
Tarkasta tukijalat ja tukiraudat vaurioilta, onko
liikkuvuusongelmia, halkeamia tai vääntymiä.
Vaurioitunut tukijalka on korjattava tai
vaihdettava heti. Vaurioituneen tukijalan
käyttäminen ei ole sallittua.
Tarkasta akselin ja sen mutterin
kuluneisuus
       Ensin 3 vuoden jälkeen, sitten vuosittain
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Tekniset tiedot

BPW-tukijalat
Pituus M

650

700

750

800

850

10

Mitta H

350

400

420

470

520

Mitta G

380

430

480

530

580

Määrä D

6

7

8

9
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Talla

BPW-numero
ilman vaihteistoa

BPW-numero
vaihteistolla

T

02.3710.50.00

02.3710.51.00

S

02.3710.52.00

02.3710.53.00

ilman tallaa

02.3710.18.00

02.3710.19.00

T

02.3710.60.00

02.3710.61.00

S

02.3710.62.00

02.3710.63.00

ilman tallaa

02.3710.16.00

02.3710.17.00

T

02.3710.20.00

02.3710.21.00

S

02.3710.22.00

02.3710.23.00

ilman tallaa

02.3710.10.00

02.3710.11.00

T

02.3710.30.00

02.3710.31.00

S

02.3710.32.00

02.3710.33.00

ilman tallaa

02.3710.12.00

02.3710.13.00

T

02.3710.40.00

02.3710.41.00

S

02.3710.42.00

02.3710.43.00

ilman tallaa

02.3710.14.00

02.3710.15.00

Tallat (ilman tukijalkaa)

BPW-numero:
02.3710.01.00

105

119

323 x 230

242 x 215

Ø 210 x 337

323 x 230

BPW-numero:
02.3710.00.00

Malli A

124

Malli R
M - 10 mm

Malli T

127

Malli S

BPW-numero:
02.3710.02.00

BPW-numero:
02.3710.03.00

Kampi						Välitanko
Mitta
A

Mitta B
(pieni vaihde)

Mitta C
(suuri vaihde)

BPW-numero

Mitta E

BPW-numero

450

715

740

02.1404.31.00

1500

02.4307.10.00

BPW tyyppikilpi
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