Tiptopwinding
Kelauskone

käyttöohje

Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä.
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Käynnistys kytkin
Hätä-seis painike
Moottoorien suoja –kytkimet 2 kpl
Varoke
Ajastin
Turvakytkin
Suojakotelon ruuvit
Kiilahihnan säätö
Rasvanipat 2 kpl
Öljyreiät 4 kpl
Kiilahihna
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Vaihdemmootori
Epäkesko
Langantasoittaja
Langankiristys telat
Akseli
Reiät
Hahlot
lankojen paino
Kelan hahlo
Aluslevy
Mutteri M10
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Kelauskone käyttöohje ja huolto
Varoitukset:
-kun konetta ei käytetä on turvakytkin(6) asetettava 0 asentoon
-huoltoa tehtäessä irrota myös pistoke
-käytön aikana ei sivullisia saa päästää lähelle konetta
- jokainen koneella työskentelevä on perehdytettävä
Käyttö:
- aseta 10 lankakerää koneen alle ja taakse, pujota langat pöydän kannen läpi reisistä sitten
hahlojen ja kiristystelojen lävitse langan jakajalle, kamman hahlojen lävitse.
- laita tyhjät rullat akselille hahlopuoli edellä, ja langat hahloihin, aseta aluslevy ja kiristä mutteri.
pyöräytä akselia n. 1-2 kierrosta, että langat kiertyvät rullille. Kiristykseen ja irrotukseen voidaan
käyttää 17mm kiintoavainta.
- koneen voi käynnistää vasta kun suoja on suljettu. Jos kone ei käynnisty tarkista hätä-seis
painikkeen (2) asento, (vapautetaan kääntämällä myötäpäivään). Langan pituus on säädetty 54m,
sitä voi haluttaessa muuttaa ajastimesta.Huolto:
-päivittäin: poista muovinpöly pölynimurilla, se on terveyshaitta ja voi aiheuttaa liian löysää
kelausta langan kiristystelojen välissä. Valuta tippa öljyä langantasoittajan öljyaukkoihin (4kpl)
-kuukausittain: laita yksi painallus vaseliinia akselin laakereihin (2kpl) tätä varten on suojakotelo
nostettava pois. Tarkista samalla kiilahihnan kireys ja kiristä tarvittaessa.

Tiptopreel; uusi rulla, kurkun viljelyyn alaslaskumenetelmällä
Alaslaskumenetelmä, on yleisin menetelmä pohjoismaissa kurkun ympärivuotisessa viljelyssä.
Tässä menetelmässä ylätankona käytetään 25x25 mm neliöprofiili teräsputkea, johon on tähän asti
asetettu kiinteät lankarullat. Tätä putkea pyörittämällä, voidaan laskea koko rivi, tai jopa kaikki
rivit kerrallaan, joka on erittäin nopea menetelmä
Tässä on kuitenkin se huono puoli, että kun jotkut kasvit kasvavat hitaammin, ja jotkut
nopeammin, ja kasvihuoneen päässä voi olla erilainen kasvu kuin huoneen keskellä. Tästä seuraa
että latvusto muuttuu epätasaiseksi, joka pienentää satoa koska kaikki kasvit eivät saa samaa
valomäärää. lisäksi epätasainen kasvusto hidastaa hoitotöitä.
Tästä syystä on kehitetty uusi rulla ”tiptopreel” joka poistaa tämän epäkohdan. Tätä rullaa
käyttäen voidaan latvusto tasoittaa samalle korkeudelle taimi taimelta, esimerkiksi kerran
kahdessa viikossa. Tämä on hyvin helppoa ja nopeaa, toisella kädellä painetaan lukitus jousesta, ja
toisella pyöritetään rullasta ylös tai alas.
Tiptopreel koostuu kahdesta osasta, rullasta joka valmistetaan uv suojatusta APS muovista, sekä
lukitusjousesta. Rullat on helppo koota asennusvaiheessa.
Tiptopreel toimitetaan kelattuna, muovilankaa 1200m/kg mahtuu 74m, se riittää noin 7-8 kurkku
kasvustolle. Rulla kestää hyvin useita kelauksia. Rullat pakataan 200 kpl laatikoihin, lavassa on
5000 rullaa jousineen

Tiptopreel kurkun alaslaskurulla
Ohjeita käyttäjile:
Asennus: laita jousi rullan sisään hammasteusta päästä, ja työnnä akselille. Rullat kannattaa asettaa
akselille niin että jousi on aina samoin päin, latvojen tasoitus on helpompaa, kun ei tarvitse katsoa millä
puolella jousi on.

Latvojen tasoitus: latvat on paras tasoittaa koko rivi kerralla, siten että asetetaan osoitin vaunuun latvojen
keskimääräiselle korkeudelle ja tasoittaan koko rivi kerralla samalle tasolle.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturer’s name:
Nyystin Puutarha
Address:
Metsäkyläntie 643
66330 Hakko
hereby declare that the product
Product:
Winding machine
Type: S10
Serial number: 10
confirms to the following EC directives:
Machinery Directive (MD), 2006/42/EY
Low Voltage Directive (LVD), 2006/95/EY
References of standard and/or technical specifications applied for this declaration of conformity,
or parts thereof:
MD:

SFS-EN ISO 12100:2010

LVD:

SFS-EN 61439-1:2011 SFS-EN 61439-2:2011
SFS-EN 61439-3:2012

According to internal measures and quality control that the product conforms at all times to the
requirements of the current Directives and the relevant standards.
______________________________
Place and date

Matti Nyysti

