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Snowstar-kauhaharja (KAH1800, KAH2000, KAH2500, KAH2500XL) 

Snowstar-kauhaharjat on tarkoitettu päällystettyjen katujen, pihojen ja erilaisten työmaiden 
puhtaanapitoon. 
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Asennus ja käyttöönotto 

Tarkista, että laite on yhteensopiva asennettavaksi kyseessä olevan traktorin tai 
pyöräkuormaimen etukuormaimeen. 
 -kiinnitä laite kuormaimeen pikaliittimellä, sammuta työkone ja kytke seisontajarru 

-varmista, että työkoneen hydrauliikkajärjestelmässä ei ole painetta ja 
hydrauliikkaliittimet ovat puhtaat  

 -kytke hydrauliikkaletkut ja varmista, etteivät ne voi jäädä käytön aikana puristuksiin 
 -tarkista myös käyttöönoton yhteydessä, että kauhaharja pääsee liikkumaan vapaasti 
 

Käyttö 
Tarkista ennen harjaustyön aloittamista, että: 
 -laite on asennettu oikein ja kaikki lukitustapit ovat paikoillaan 
 -hydrauliikkaletkut ovat ehjät ja oikein liitetty 
 -laitteessa ei ole öljyvuotoja 

-laitteen kaikki toiminnot toimivat oikein, esim. harjojen pyörimissuunta on kauhaan 
päin 

Aloitettaessa harjaus: 
-sovita ajonopeus ja harjojen pyörimisnopeus harjattavan materiaalin määrään          
sopivaksi 
-säädä varsinaisen harjan korkeus noin kaksi senttiä kauhaa alemmaksi, jotta    
harjalamellit   eivät kulu liian nopeasti 
-säädä harjan korkeutta molemmista päistä samanaikaisesti, jotta lamellit kuluvat 
tasaisesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harjalamellien kuluessa säätö tapahtuu    Määränsäätöventtiilillä  säädetään harjojen  
pyörittämällä vipua vastapäivään (harja laskee).  pyörimisnopeutta. 
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Kauhaharjan irrottaminen: 
 -laske harja tasaiselle alustalle 
 -sammuta työkone, kytke käsijarru ja vapauta paine hydraulijärjestelmästä 
 -irrota hydrauliikkaletkut ja asenna suojatulpat 
 -avaa pikaliittimen lukitus ja irrota laite 
 

Huolto  
Huollettaessa laitetta: 
 -työkone on oltava sammutettuna ja käsijarru kytkettynä 

-kauhaharja on oltava tuettuna, jos huoltotoimenpide vaatii kauhan alla 
työskentelemistä 
Tarkista ensimmäisen käyttöpäivän jälkeen pulttien, muttereiden ja letkuliitosten 
kireys. 

 
Päivittäinen huolto: 
 -tarkista laitteen ja sen komponenttien kunto ja tee tarvittavat korjaustoimenpiteet 
 -tarkista harjalamellien kuluneisuus 
 
Perushuolto 50 käyttötunnin välein: 
 -tarkista pulttien, muttereiden ja letkuliitosten kireys ja kunto 
 -suorita rasvanippojen voitelu 
 -tarkista vesisuodatin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Rasvaa nivelet 50 käyttötunnin välein.  Vesihanan avaaminen ylemmästä punaisesta  
    vivusta. Vesisäiliön tyhjennys alemmasta punaisesta 
    vivusta. 
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Jos laite jätetään pois käytöstä pidemmäksi aikaa: 
 -puhdistetaan laite perusteellisesti 
 -suoritetaan rasvanippojen voitelu 
 -tyhjennetään vesisäiliö 
 -säilytetään sisätiloissa 
 

Takuu 
-Tuotteen takuu on voimassa kuusi kuukautta myyntipäivästä. 
 

Turvallisuus 
-Tutustu laitteeseen huolellisesti ennen käyttöönottoa. 
-Varmista kytkettäessä kauhaharjaa koneeseen, että: 
 -työkone on sammutettu ja käsijarru kytketty 
 -koneen ja laitteen välissä ei ole ketään 
 -harjan lukitustapit ovat kunnossa 
 -hydrauliikkaletkut ovat ehjät 
 -vältä myös ihokosketusta hydrauliikkaöljyn kanssa hydrauliikkaletkuja kytkettäessä 
-Huomioi käytön aikana: 
 -turvallinen, tilanteeseen sopiva harjausnopeus 
 -muu liikenne, ihmiset, etenkin lapset sekä eläimet 
 -vaara-alueet ja näköesteet 
 -käytä aina harjatessa vilkkuvia varoitusvaloja 
 


