Asennus- ja käyttöohje MAATALOUS

Euro-Safe -turvajarruventtiili

Huomioi seuraavat varotoimet aina
ennen työskentelyä jarrujärjestelmän ja sen osien parissa:
a)

Sammuta moottori ennen työskentelyä ajoneuvon alla.

b)

Tue perävaunun pyörät aina paikalleen, koska järjestelmän paineen
lasku saattaa saada ajoneuvon liikkumaan.

c)

Älä pidä käsiäsi käyttölaitteissa ja jarruvivuissa, koska ne saattavat
liikkua järjestelmän paineen muuttuessa.

d)

d) Älä koskaan liitä tai irrota hydrauliletkua, jossa on painetta, sillä se
voi iskeä piiskamaisesti öljyn purkautuessa ulos.

e)

e) Älä koskaan irrota mitään osaa tai tulppaa, ellet ole varma, että
järjestelmästä on poistettu paine.

f)

Älä koskaan ylitä suurinta sallittua työpainetta.

g)

Älä koskaan yritä purkaa osaa, ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt täysin annetut suoritusohjeet.

h)

Järjestelmä sisältää painesäiliöitä. Jos niitä ei pureta oikein, seurauksena saattaa olla vakavia vammoja.

i)

Käytä vain oikeanlaisia työkaluja ja noudata kaikkia näiden työkalujen käyttöä koskevia turvaohjeita.

j)

Älä koskaan yritä säätää tai huoltaa painesäiliöitä tai niihin liitettyjä
järjestelmiä. Ne sisältävät korkeapaineista kaasua.

Jos kaikkia ohjeita nodatetaan kunnolla, Euro-Safe -turvajarruventtiili
palvelee vuosien ajan moitteettomasti.
EURO-SAFE NEW CHAPEL FARM, CHAPEL LANE, PENISTONE,
SHEFFIELD S36 6AQ ENGLAND
PUH.: - 0044 (0) 1226 766251
FAKSI: - 0044 (0) 1226 370651
S-POSTI: - info@eurosafebraking.com
INTERNET: - www.eurosafebraking.com
VAROITUS!
Lue ja sisäistä tämä käyttöohje huolellisesti. Käy läpi osaluettelo,
jotta tunnet osat ennen asentamista.

Ohjeen sisältö
Johdanto - järjestelmän ominaisuudet, järjestelmävaatimukset
Turvajarruventtiilin asennus
Traktorin osien asennus
Alkuasetukset - järjestelmän ensimmäinen käyttökerta
Järjestelmän huuhtelu - painekytkimen säätäminen uudelleen
Järjestelmän käyttö
Kytkentäkaaviot ja huolto
Vianmääritys
Varaosaluettelo ja takuu

TÄRKEÄÄ!
Kun uusi turvajarruventtiili on asennettu, huuhtele jarrujärjestelmä puhtaalla
öljyllä. Varmista, ettei järjestelmässä ole likaa. (Kts. sivu 4.) Mikäli näin ei
toimita, seurauksena saattaa olla toimintahäiriöitä.
Johdanto
Järjestelmän ominaisuudet
Euro-Safe-turvajarruventtiilijärjestelmä on kaksijohtoinen, jossa käyttöputki
on hydraulinen ja hätäputki ohjauslinja sähköinen. Se on tarkoitettu yli
3500 kg painaviin perävaunuihin, joissa on hydraulijarrut. Se täyttää täysin tarkistetut EU:n jarrusäädökset, jotka on asetettu yli 25 km/h kulkeville
perävaunuille ja hinattaville työkoneille.
Järjestelmän avulla perävaunun jarrut kytkeytyvät automaattisesti toimintaan, mikäli perävaunu irtoaa vetävästä ajoneuvosta. Euro-Safe -jarruventtiiliä ohjataan vetävän ajoneuvon ohjaamoon sijoitetulla ohjausyksiköllä.
Ohjausyksikön avulla käyttäjä voi ohjata perävaunun jarruja täysin (kytkeä
toimintaan, vapauttaa ja ohittaa) poistumatta paikaltaan. Euro-Safe-jarruventtiilin tuottama jarrupaine on 90...100 bar (käyttöjarrun teho), joka on
välttämätön painavia perävaunuja pysäköitäessä, sillä traktorin seisontajarru on suunniteltu kestämään ainoastaan traktorin oma paino. Sisäinen
turvatoiminto varmistaa, että perävaunun jarrut eivät vapaudu, ennen kuin
järjestelmä on täysin paineistettu uudelleen. Sisäänrakennettu korkeapainesuodatin varmistaa, että järjestelmään ei pääse likaa, joka voisi aiheuttaa
toimintahäiriöitä tai jarruvaurioita.
Järjestelmä toimitetaan valmiina asennettavaksi. Järjestelmän sisältö:
Euro-Safe-jarruventtiili koottuna ja varustettuna perävaunun johdinsarjalla,
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painesäiliö, irtoava uros-naarasliitin, ohjausyksikkö varustettuna merkkivaloihin ja äänimerkkeihin perustuvilla hälytyslaitteilla, traktorin johdinsarjat
12 voltin liittimellä ja ABS-pistorasialla, käyttöohje ja varoituskilpi.
Varoitus: Mikäli tämän ohjekirjan asennusohjeita ei noudateta
tarkasti, Euro-Safe -turvajarruventtiilissä saattaa ilmetä
toimintahäiriöitä. Tästä voi aiheutua henkilö- ja/tai esinevahinkoja.

Turvajarruventtiilin asennus
Asenna mahdollisesti tarvittavat lisäsäiliöt kanaviin A1, A2 tai A3 (½ “ BSP). Tarkista, että
kaikki liittimet on kiristetty ja varmasti kiinni,
ennen kuin ryhdyt asentamaan venttiiliä
perävaunuun.

Vakiomalli
Perusventtiili toimitetaan varustettuna
1 säiliöllä, joka
on asennettu kanavaan A2 (A1 ja A3
suljettu tulpalla.

Kanavia A1 ja A3
voidaan käyttää yksittäisen säiliön
vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina tai
niihin voidaan sijoittaa enintään
2 lisäsäsiliötä (suurempi kapasiteetti).

A2 A2
PORT

PORA1
T A1

POA3
RT A 3
BRAKES
JARRUT

Järjestelmävaatimukset
Traktori
1. Sähkönsyötön täytyy olla 12 V DC virtalähteeltä tai laturilta.
2. Hydraulisen perävaunujarrun huippupaineen täytyy olla yli 120 bar,
jotta se täyttää 0,7 litran säiliön (säiliöt) öljyllä ja kytkee alhaisen paineen
varoitusäänen pois toiminnasta.
Tärkeää: Testaa traktorin perävaunujarruventtiilin maksimijarrutuspaine. Jos maksimijarrutuspaine on alle 115 bar, venttiili täytyy
korjata tai vaihtaa.
Perävaunu
Päättele oheisen taulukon perusteella, kuinka monta säiliötä tarvitaankäyttämään kaikkia asennettuja jarrusylintereitä täydellä liikkeellä.

Euro-Safe -jarruventtiilin pohja
Etsi läheltä alustan etuosaa jarruventtiilille
sopiva kiinnityspaikka, joka on sekä varma
että hyvin suojattu kippilavan mahdollisesti
aiheuttamilta vaurioilta ja lialta. Aseta jarruventtiili siten, että kanava “BRAKES”
(jarrut) osoittaa perävaunun akselia kohti ja
kanava “TRACTOR” (traktori) perävaunun
vetoaisaa kohti. Poraa perävaunun alustaan
tai kiinnikkeeseen kolme reikää ja kiinnitä
venttiili tukevasti M8-pulteilla ja jousialuslevyillä. Hitsaa irtoavaa naarasliitintä varten oleva
tukikannatin perävaunun alustan etuosaan.
(Kts. oheinen kuva.)

8 mm
8 mm
48 mm
33 kpl
OFF
M8×1.25×20
mm
M8X1.25X20mm
Deep reiät
holes
syvät

72 mm
93 mm
101.6 mm

Traktorin jarrutuspaine 120 bar

TÄRKEÄÄ! KÄYTÄ LAADUKASTA PUNOSVAHVISTEISTA 1/2” HYDRAULILETKUA:
1. Liitä kanava “BRAKES” jarrusylintereihin.
2. Liitä kanava “TRACTOR” irtoavaan naarasliittimeen ja kiinnitä sen jälkeen liitin tiukasti
tukikannattimeen.
3. Liitä irtoava urosliitin naaraspuoliseen jarruliittimeen.

Säiliöiden lukumäärä
Esitäyttö 85 bar

Vedä jarruventtiilin johdinsarja alustaa pitkin vetoaisalle ja kiinnitä se pitkin perävaunun valojen johdinsarjaa, joka päättyy mustaan 7-napaiseen pistokkeeseen.

Jarrusylintereiden määrä
(Sylinterin koko, halkaisija × liike mm)
Kaksi

Neljä

Kuusi

Yksi*

20x75
30x75
25x100

25x75
20x100

20x75

20x100

20x75

Kaksi

30x100

35x75

25x75
30x75

25x100
30x100

25x75
25x100

20x100

Kolme

35x100

35x75

35x100

30x75
30x100

35x75

Oheisesta taulukosta näkyy, kuinka monta säiliötä tarvitaan asennettujen jarrusylinterien lukumäärän ja kokojen perusteella. Testit on tehty perävaunujarrun maksimipaineella 120 bar. Jos perävaunujarrun paine on alle
120 bar, emme voi taata jarrusylinterien toimivan täydellä liikkeellä.
Vakiomallisessa Euro-Safe-tuvajarruventtiilissä on asennettuna yksi säiliö
kanavaan A2. Lisäsäiliöitä voidaan asentaa tehtaalla tilauksen mukaan.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että letkut ja johdinsarjat on kiinnitetty tukevasti ja ne on jätetty turvallisen pituisiksi traktoriin kiinnitystä varten. Aseta varoituskilpi perävaunun etuosaan siten, että
käyttäjä näkee sen kunnolla kytkiessään traktoria tai vetoajoneuvoa kiinni ja irti. (Kts. oheinen
kuva.)
VAROITUS-kilven paikka
ABSpistoke
12V

Euro-Safe-turvajarruventtiili

Naaraspuolinen
jarruliitin

BRAKESkanava

Jarrusylinterit

Irtoavat urosnaarasliittimet
TRACTORkanava
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HUOMIO! Euro-Safe ei vastaa jarruvioista, jotka on aiheuttanut turvajarruventtiilin vääränlainen asennus, vuotavat jarrusylinterit tai huonosti kunnossa
pidetyt jarrut. Euro-Safe-turvajarruventtiili toimii tehokkaasti vain, jos kaikki
muut jarrujen osat on säädetty kunnolla ja huollettu asianmukaisesti.
Traktorin osien asennus
Poista mustasta 7-napaisesta perävaunun
valojen pistorasiasta kolme (3 kpl) kiinnitysruuvia. (Säilytä myöhempää käyttöä varten.)
Irrota pistorasia varovasti tukikannattimesta
ja liu’uta olemassa olevan perävaunun valojen 7-napaisen pistorasian taakse uusi kannatin, jossa on valmiina 12V ABS-pistorasia.
Kiinnitä alkuperäisillä ruuveilla varoen, että
johdot eivät jää puristuksiin.

Alkuasetukset
Euro-Safe -turvajarruventtiilin ensimmäinen käyttökerta

Vedä johdinsarja huolellisesti uudelta 12 V ABS-pistorasialta traktorin ohjaamoon vältellen
teräviä reunoja sekä johdinsarjan joutumista puristuksiin tai vaurioitumista. Etsi traktorin
ohjaamosta ohjausyksikölle sopiva paikka, johon käyttäjä ylettyy, mutta jossa se on suojassa
siten, että sitä ei tahattomasti voi kytkeä pois toiminnasta. Kiinnitä ohjausyksikkö tukevasti
neljällä (4 kpl) ruuvilla kummankin puolen asennusrei’istä. Liitä ohjausyksikön johdinsarja
12V ABS-pistorasian johdinsarjaan 6-napaisella pistokkeella ja pistorasialla. (Kts. oh. kuva.)
Ohjausyksikkö

Liitäntä 12V DC-syöttöön
Toimitukseen sisältynyttä 12 voltin pistoketta saa käyttää vain väliaikaisena
ennen toimitusta toimivana liitäntänä. Tällöin täytyy varmistaa, että pistoke
on liitetty kunnolla paikalleen eikä se irtoa vahingossa.
TÄRKEÄÄ: Toimituksen jälkeen on suositeltavaa poistaa 12 V pistoke johdinsarjasta, jolloin kiinteä 12 V syöttö saa virtansa traktorin akulta. Näin
varmistetaan, että Euro-Safe-jarruventtiili aktivoituu, kun sytytys kytketään
tilaan "POIS". Järjestelmän TURVATOIMINTO saa virtansa traktorin laturilta.
Näin varmistetaan, että traktorin yhtäkkiä sammuessa Euro-Safe-jarruventtiili
aktivoituu.

1.

Liitä perävaunu, hydraulijarruliitin ja ABS-jarrupistoke traktoriin.

2.

Kierrä kaikki jarruputket irti jarrusylintereistä.

3.

Kun ohjausyksikkö on tilassa “POIS”, käynnistä traktori ja paina
traktorin jarrupoljinta 10 sekunnin ajan. Näin jarruputkista huuhtoutuu
mahdollinen järjestelmään päässyt lika pois.

4.

Ilmaa jokainen jarrusylinteri yksitellen ja varmista, ettei järjestelmässä
ole yhtään ilmaa.

5.

Kiristä kaikki liitännät uudelleen. (Tarkista mahdolliset vuodot
jälkikäteen.)

6.

Kytke ohjausyksikkö tilaan “PÄÄLLÄ” – punainen virran merkkivalo
palaa ja alhaisen paineen varoitusääni alkaa kuulua.

7.

Täytä säiliö painamalla traktorin jarrupoljinta 25...35 sekunnin ajan
(riippuen öljyn lämpötilasta), kunnes perävaunun jarrut vapautuvat,
alhaisen paineen varoitusääni lakkaa ja vihreä valo syttyy. Pidä jarrupoljin painettuna vielä 10 sekunnin ajan: JÄRJESTELMÄ ON KÄYTTÖVALMIS

Musta 7-nap.
valojen pistorasia

ABS-pistorasia 12V

Sulake 10A

Savukkeensytyttimen
pistorasia

12V pistoke
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6-nap. pistorasia ja pistoke

JOS ALHAISEN PAINEEN VAROITUSÄÄNI EI LAKKAA,
Tarkista traktorin perävaunun jarruventtiilin maksimipaine. Jos maksimijarrutuspaine on alle 120 bar, venttiili täytyy korjata tai vaihtaa. Säädä painekytkin
uudelleen traktorin perävaunun maksimijarrutuspaineen mukaan. (Noudata
oheisia ohjeita.)

Painekytkimen säätäminen uudelleen
Painekytkin on asetettu tehtaalla ja sinetöity. Mikäli sinetti on rikki, yksikön
takuu raukeaa.
Säiliö

Painekytkin
Kouruliittimet
Säätöruuvi
Suojaholkki

PS

E U RO

-S A F E

A2
A3

Järjestelmän käyttö
EURO-SAFE-turvajarruventtiilin käyttö
Käytettäessä traktorin/perävaunun jarruja normaaleissa ajo-olosuhteissa öljy
virtaa EURO-SAFE- turvajarruventtiilin läpi kytkien perävaunun jarrut tavalliseen tapaan. Säiliöön varastoitunutta öljyä käytetään vain väliaikaiseen
pysäköintiin ja hätäjarrutukseen.
1.

Liitä perävaunu, hydraulijarruliitin ja sähköisen jarrun ABS-pistoke traktoriin.

2.

Kytke ohjausyksikkö tilaan “PÄÄLLÄ”, ja punainen virran merkkivalo syttyy.

3.

Jos alhaisen paineen varoitusääni kuuluu, täytä säiliö painamalla traktorin jarrupoljinta
20...30 sekunnin ajan, kunnes perävaunun jarrut vapautuvat, varoitusääni lakkaa ja
vihreä valo syttyy.
HUOMIO! Pidä jarrupoljin painettuna vielä 10 sekunnin ajan vihreän merkkivalon syttymisen jälkeen. Näin varmistetaan, että säiliöt täytetään traktorin maksimipaineeseen.

4.

Perävaunun jarrut kytkeytyvät toimintaan, kun
a) ohjausyksikkö kytketään tilaan “POIS”.
b) ABS-pistoke irrotetaan tai sähkövirta katkeaa.

5.

Säiliön paine ja jarrut voidaan vapauttaa milloin tahansa
a) kytkemällä ohjausyksikkö tilaan “POIS” – perävaunun jarrut kytkeytyvät toimintaan.
b) painamalla ohjausyksikön ohituspainike alas ja pitämällä se painettuna, punainen
virran merkkivalo syttyy.

Traktorilta
Suodattimen kupu

A.

Vedä suojaholkki pois painekytkimen päältä.

B.

Kytke ohjausyksikkö tilaan “PÄÄLLÄ”.

C.

Täytä säiliö painamalla traktorin jarrupoljinta 30...40 sekunnin ajan riippuen öljyn
lämpötilasta.

D.

Jos alhaisen paineen varoitusääni ei lakkaa, kierrä säätöruuvia hitaasti vastapäivään,
kunnes perävaunun jarrut vapautuvat, varoitusääni lakkaa ja vihreä valo syttyy.

E.

Kierrä säätöruuvia vielä 1/8 kierrosta vastapäivään.

F.

Kytke ohjausyksikkö tilaan “POIS” ja toista sen jälkeen vaiheet B ja C tarkistaaksesi
oikean säädön.

Tai kierrä ja pidä painettuna jarruventtiiliin asennettua käsikäyttöistä ohituspainiketta
10 sekunnin ajan. Tämä tyhjentää säiliön ja perävaunun jarrut vapautuvat.

G.

Työnnä suojaholkki takaisin painekytkimen päälle.

H.

Testaa perävaunun jarrut: - Kytke ohjausyksikkö tilaan “POIS” – tämä kytkee perävaunun jarrut päälle. Aja vetoajoneuvoa hitaasti eteenpäin. Jos perävaunun jarrut lukittuvat tilaan “PÄÄLLÄ”, järjestelmä toimii.

Jos perävaunun jarruja käytetään traktorin lohkoventtiilin kautta: Aktivoi lohkoventtiili, kunnes järjestelmä on täytetty kokonaan, varoitusääni lakkaa, vihreä valo syttyy
ja perävaunun jarrut vapautuvat. Varmista, että lohkoventtiilin paine ei ylitä 150 bar.
Muussa tapauksessa perävaunun jarrut voivat vaurioitua.

I.

Jos eivät, tarkista, että perävaunun jarrut on säädetty täysin. Vaihda kuluneet osat
tarvittaessa. Jos on kysyttävää, ota yhteyttä tekniseen neuvontaan.

Tue pyörät aina paikalleen ennen työskentelyä perävaunun jarrujärjestelmän
parissa.

Tärkeää! Mikäli ajon aikana vihreä valo sammuu ja varoitusääni alkaa kuulua, paina
punainen ohituspainike alas ja pidä se painettuna, kunnes voit pysähtyä turvallisesti.
(Ks. sivu 7 VIANHAKU).
Jos traktorin koko sähkönsyöttö on katkennut, perävaunun jarrut voidaan vapauttaa
kiertämällä käsikäyttöistä ohituspainiketta. (Kts. alla.)
PÄÄLLÄ

Ohjausyksikkö

POIS
Override

Pistoke
12V

Jarrupoljin

5-nap.
ABS-pistoke ja
pistorasia

Naaraspuolinen jarruliitin

Irtoavat
uros-naarasliittimet

Painekytkin

Säiliö

Käsikäyttöinen
ohitus
Jarrusylinterit

Suodatin
Euro-Safe -turvajarruventtiili
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On TÄRKEÄÄ, että toimitukseen kuuluvat irtoavat uros-naarasliittimet asennetaan perävaunun jarruputkeen, joka liittää Euro-Safe -jarruventtiilin naaraspuoliseen jarruliittimeen. (Kts. kuva yllä.) Näin varmistetaan, että
perävaunun irrotessa traktorista vahingossa, liittimet irtoavat automaattisesti
pitäen huolen, että letkut eivät vaurioidu eikä öljyä valu maahan.
Perävaunun pysäköinti
Pysäköi perävaunu jarrut kytkettynä, kts. kohta 4 yllä. Pysäköi perävaunu
jarrut vapautettuna, kts. kohta 5 yllä.
Huomio! Lain mukaan maataloudessa käytettävissä perävaunuissa sekä
hinattavissa työkoneissa täytyy olla mekaaninen seisontajarru. Sitä tulee
käyttää, kun perävaunu pysäköidään pidemmäksi ajaksi. Tai tue pyörät
paikalleen ja vapauta sen jälkeen mekaaninen seisontajarru tai Euro-Safeturvajarruventtiili. (Tämä estää jarrukenkiä tarttumasta rumpuun.)
Tärkeää! Kun perävaunuun on asennettu Euro-Safe -turvajarruventtiili, jarruja voidaan käyttää ainoastaan, mikäli ohjausyksikkö on
asennettu traktoriin.
12 V ABS-pistokkeen ja pistorasian
kytkentäkaavio

1

2
3
4
5

Perävaunun johdinsarja

1 Punainen
2 Vihreä
3 Ruskea
4 Valkoinen
5 Keltainen/sininen,
mikäli asennettu

Painekytkimelle
Painekytkimelle
5-nap. ABS-pistokkeelle

Vihreälle solenoidille (C1)
Punaiselle solenoidille (C2)

Huolto
4-6 viikon välein
Tarkista johdinsarjojen mahdolliset vauriot ja vaihda tarvittaessa vaurioituneet osat. Puhdista pistokkeet ja pistorasiat ja suihkuta niihin korroosionestoainetta. Tarkista ja säädä jarrut, vaihda kuluneet osat.
6 kk välein
Huuhtele perävaunun jarrujärjestelmä uudella öljyllä ja ilmaa järjestelmä
takajarrusylinteristä.
12 kk välein
Vaihda Euro-Safe -jarruventtiilin edessä oleva suodatinpanos. (Noudata
seuraavia ohjeita.)
1.

Liitä perävaunu, hydraulijarruliitin ja ABS-jarrupistoke traktoriin.

2.

Paina ohituspainike alas ja pidä se painettuna 20 sekunnin ajan
(punainen merkkivalo syttyy). Tämä tyhjentää paineen säiliöstä.

3.

Kierrä suodattimen kupu auki ja puhdista se.

4.

Vaihda suodatinpanos. (Käytä vain alkuperäisiä varaosia varmistaaksesi parhaan suorituskyvyn.)

5.

Tarkista suodattimen kuvun öljytiiviste ja vaihda mahdollisesti vaurioitunut tai kulunut tiiviste.

6.

Kierrä suodattimen kupu kiinni ja kiristä se.

7.

Kierrä kaikki jarruputket irti jarrusylintereistä.

8.

Kun ohjausyksikkö on tilassa "POIS", käynnistä traktori ja paina traktorin jarrupoljinta 10 sekunnin ajan. Näin jarrujärjestelmästä huuhtoutuu mahdollisesti sinne päässyt lika pois.

36 kk välein
Tai ongelmien ilmetessä. Tarkista säiliön esitäyttöpaine. Jos paine on alle
70 bar, täytä tai vaihda säiliö. Tämän saa suorittaa ainoastaan pätevä,
maatalouskoneisiin perehtynyt asentaja. TÄRKEÄÄ! Jos käytön aikana ilmenee ongelmia, ajoneuvo tulee ajaa asianmukaista huolellisuutta noudattaen
suoraan korjaamolle, jossa ammattilaiset voivat määritellä ja korjata vian.
Jos edellämainitut huoltotoimenpiteet suoritetaan asianmukaisesti, tämä
Euro-Safe -tuote toimii moitteettomasti koko käyttöikänsä.
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Vianetsintä
Ongelma

Syy

Ratkaisu

Alhaisen paineen
varoitusääni kuuluu
koko ajan: Perävaunun jarrut eivät
vapaudu

Painekytkin on säädetty liian
korkeaan arvoon

Säädä painekytkin uudelleen
(kts. s. 4)

Traktorin perävaunun jarruventtiili
ei tuota oikeaa painetta

Tarkista paine. Jos maksimijarrutuspaine on alle 120 bar, korjaa
tai vaihda traktorin perävaunun
jarruventtiili.

Löysä liitäntä,
Johdinsarja vaurioitunut

Tarkasta liitännät,
vaihda johdinsarja

John Deere -traktorit
Perävaunun jarrutuspaine on liian
alhainen

Säädä traktorin perävaunun
jarruventtiilin paine arvoon 160
bar maks. (ota yhteyttä jälleenmyyjään)

New Holland, Case, Massey
Ferguson, Renault -traktorit
Ilma traktorin jarruputkessa
aiheuttaa häiriöitä perävaunun
jarruventtiiliin.

Ilmaa traktorin jarrut, ensin oikea
ja sitten vasen puoli. Testaa sen
jälkeen perävaunun jarrutuspaine,
jos alle 120 bar (ota yhteyttä jälleenmyyjään)

Pistoke ja pistorasia ovat
syöpyneet.

Puhdista liittimet ja suihkuta
niihinkorroosionestoainetta.

Painekytkin on säädetty liian
korkeaan arvoon.

Paina ohituspainiketta kunnes
voit pysähtyä turvallisesti. Säädä
sen jälkeen painekytkintä 1/4...1/2
kierrosta vastapäivään. (Kts. s. 4)

Lika järjestelmän sisällä aiheuttaa
häiriöitä venttiileihin.

Vaihda korkeapainesuodatinpanos (kts. s. 6)

Alhaisen paineen
varoitusääni kuuluu
ajon aikana: paina
ohituspainike alas
ja pidä se painettuna, kunnes voit
pysähtyä turvallisesti.

Ohjausyksikkö ei
saa virtaa.

Löysä liitäntä johdinsarja vaurioitunut

Tarkasta liitännät, vaihda johdinsarja.

Sulake palanut

Vaihda sulake ja tarkasta, ovatko
johdot vaurioituneet

Ohjausyksikkö ei
toimi kunnolla

Yksikköön on päässyt vettä ja se
on syöpynyt

Vaihda ohjausyksikkö

Kun ohjausyksikkö
kytketään tilaan
“pois”, perävaunun
jarrut eivät kytkeydy
toimintaan

Painekytkin on säädetty liian
alhaiseen arvoon

Säädä painekytkin uudelleen
(kts. s. 4)

Traktorin perävaunun jarruventtiili
ei tuota oikeaa painetta

Tarkista paine. Jos maksimijarrutuspaine on alle 120 bar, korjaa
tai vaihda traktorin perävaunun
jarruventtiili.

Perävaunun jarruja täytyy säätää

Säädä ja vaihda kuluneet osat
tarvittaessa

Säiliön esitäyttöpaine on laskenut

Vaihda kulunut säiliö

Hydraulijohto irrotettu ennen
sähköjohtoa

Irrota sähköjohto ennen hydraulijohtoa

Vastapainetta jarrujen perävaunujohdossa

Vapauta paine, irrota irtoava rosnaarasliitin ja liitä uudelleen

Lika järjestelmän sisällä aiheutta
häiriöitä venttiiliin

Irrota venttiili C2, puhdista huolellisesti ja huuhtele uudella öljyllä.

Naaraspuolinen
jarruliitin ei yhdisty
traktoriin Jarruputken on muodostunut vastapainetta

Irrota venttiili C1 ja puhdista
huolellisesti, huuhtele järjestelmä
uudella öljyllä
Perävaunun jarrut
eivät vapaudu
järjestelmää
täytettäessä

Traktorin perävaunujarruventtiilin
paluusuodatin tukkeutunut

John Deere-traktorit Puhdista
traktorin perävaunujarruventtiilissä
sijaitseva paluusuodatin (ota
yhteyttä jälleenmyyjään)

Perävaunun jarruliittimet kuluneet
- rajoittaa virtausta

Vaihda uudet osat

Korkeapainesuodatin tukkeutunut Vaihda korkeapainesuodatinpanos (kts. s. 6)
Lika järjestelmän sisällä aiheuttaa
C2-venttiilin jumiutumista.

Irrota venttiili C2 ja puhdista
huolellisesti, huuhtele järjestelmä
uudella öljyllä.

Traktorin perävaunun johdinsarja
tai pistoke ja pistorasia vaurioituneet, syöpyneet.

Korjaa tai vaihda uusi johdinsarja.
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Varaosaluettelo
Osan kuvaus

Osien
Osalukumäärä
numero
vakiomallisessa jarruventtiilisarjassa

Täydellinen Euro-Safe-turvajarruventtilisarja sis. kaikki osat

1

ES 100A

Täydellinen Euro-Safe-turvajarruventtilisarja sis. kaikki osat paitsi 1
säiliön

ES 0001A

Patruunaventtiili, normaalisti auki (sopii kanavaan C1)

1

ES 0002

Patruunaventtiili, normaalisti kiinni (sopii kanavaan C2)

1

ES 0003

Magneettikela 12 V

1

ES 0004

Painekytkin

1

ES/PS

0,7 litran säiliö, liitin ½” BSP

1

ES/AC

½” BSP liimattava tiiviste

1

ES/BS 38

¼” BSP liimattava tiiviste

1

ES/BAC

Asennuskannattimien kanssa

1

ES/BAF

Naaraspuolinen työntö-vetoliitin

1

ES/BAM

Urospuolinen työntö-vetoliitin

1

ES/MB

Naaraspuolisen työntö-vetoliittimen asennuskannatin

1

ES/CI

Pääsiivilä tiivisteineen

1

ES/FIL

Traktorin ja perävaunun täydellinen johdinsarja sekä pistokkeet
ja pistorasiat, asennuskannatin ja ohjausyksikkö

1

ES 0006A

Perävaunun johdinsarja ABS-pistokkeella

1

ES 0007A

ABS-Pistoke

1

ES 0007B

Traktorin johdinsarja sekä pistoke, pistorasiat ja asennuskannatin (asennusvalmis)

1

ES 0008

Savukkeensytyttimen pistoke 12 V

1

ES 0009

ABS-pistorasia traktoriin

1

ES 0010A

Kumitiiviste asennusta varten

1

ES 0011

Traktorin pistorasian asennuskannatin

1

ES 0012A

Traktorin pistorasian kiinnitysruuvit

3

ES 0013A

Ohjausyksikkö

1

ES 0014

Keltainen varoituskilpi (perävaunu)

1

ES 0015

EURO-SAFE-merkki

1

ES 0016

Asennus- ja käyttöohje

1

ES 0017

irtoava naaras/urosliitin (työntö-veto)
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Takuu
Euro-Safe takaa asiakkailleen, että Euro-Safen valmistamat tuotteet eivät
sisällä materiaali- tai valmistusvikoja, kun ne asennetaan ja niitä käytetään
kaikkien Euro-Safe-ohjekirjojen ja -määräysten mukaan. Tämä 'takuu' on
voimassa 12 kuukautta tuotteen alkuperäisestä valmistusajankohdasta.
Euro-Safen vastuu rajoittuu sellaisten tuotteiden korjaukseen, muutokseen
tai vaihtoon Euro-Safen valinnan mukaan, jotka Euro-Safen mielestä osoittautuvat viallisiksi. Tämä takuu ei koske seuraavia tapauksia eikä Euro-Safe
vastaa missään olosuhteissa niistä:
Henkilövahingot tai loukkaantumiset, mikäli ne eivät ole aiheutuneet EuroSafen laiminlyönnistä omaisuusvahingot, ansiomenetys tai muut satunnaiset
tai erityiset vahingot
Tämä takuu ei koske tuotteita, joita Euro-Safen kohtuullisen arvioinnin mukaan on laiminlyöty, käytetty väärin tai virheellisesti, muutettu, muokattu tai
jotka ovat joutuneet onnettomuuten. Se ei myöskään koske tuotteita, jotka
ovat vaurioituneet luonnonmullistuksissa, sodissa tai kapinoissa, vääränlaisen asennuksen, käytön, huollon tai varastoinnin seurauksena tai jollain
muulla normaalista hyödyntämisestä, käytöstä tai huollosta poikkeavalla
tavalla. Tämä sisältää käyttöviat, jotka on aiheuttanut syöpyminen, ruoste tai
järjestelmään kuulumattomat materiaalit niitä käytettävissä järjestelmissä,
tai käytön maksimiarvot ylittävällä paineella, mutta ei rajoitu niihin. Euro-Safe
ei voi vastata jarruvioista,jotka on aiheuttanut perävaunun jarrujen huonosti
suoritettu huolto ja sivun 7 huoltosuunniteman laiminlyönti.
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