
Palax C1000 Tõlge 2-2017 

1 

 

 

 

 

 

KASUTUSJUHEND 
 
 

 
Traktoriga töötav 
 Elektriga töötav 

 

 
 

SEERIANUMBER JA TOOTMISE AASTA   
 
 
 
 

Lahdentie 9 
FI-61400 Ylistaro, SOOME 

Tel +358 6 474 5100 
palax.fi 



Palax C1000 Tõlge 2-2017 

2 

 

 

SISUKORD 
1 Põhiteave ja vastutusalad4 

1.1 Sissejuhatus........................................................................................................ 4 

1.2 EL-i vastavusdeklaratsioon ................................................................................. 5 

1.3 Kasutusotstarve .................................................................................................. 6 

1.4 Hoiatussümbolid ................................................................................................. 6 

1.5 Andmesildid ........................................................................................................ 8 

1.6 Masina peamõõtmed ja mudelid ......................................................................... 8 

1.7 Ohutusjuhised ..................................................................................................... 8 

1.8 Müra ja vibratsioon ............................................................................................ 10 

1.9 Kasutaja kohustused ......................................................................................... 10 

1.10  Kasutamistingimused ........................................................................................ 10 

     1.10  Garantiitingimused..............................................................................................11 

2 Masina vastuvõtt ja häälestamine kasutamiseks.................................................12 

2.1 Masina tõstmine ................................................................................................ 12 

2.2 Masina tarnimine ja lahtipakkimine ................................................................... 12 

2.3 Vastuvõtueelne kontroll………………………………………………………………12 

2.4 Masina peakomponendid .................................................................................. 13 

3 Masina vastuvõtmine ja häälestamine kasutamiseks .........................................15 

3.1 Etteandelaua pikendus ..................................................................................... 15 

3.2 Lõikepikkuse piiriku reguleerimine .................................................................... 15 

3.3 Konveieri paigutamine tööasendisse ................................................................ 16 

3.4 Konveieri paigutamine veoasendisse ................................................................ 17 

4 Traktoriga töötav..........................................................................................................17 

4.1 Paigaldus ............................................................................................................. 18 

4.2 Hädaseiskamine töötamisel traktoriga .............................................................. 20 

4.3 Kasutamine hädaolukorras......................................................................................... 20 

4.4 Masina liigutamine veohaagise abil (joonis 18) ................................................. 21 

5. Küttepuude töötlemisseadme kasutamine...........................................................22 

5.1 Elektriajam, käivitamine ja hädaseiskamine ...................................................... 22 

5.2 Masina juhtimine ............................................................................................... 22 

5.3 Küttepuude töötlemisseadme kasutamine, puude saagimine ........................... 22 

5.4 Saeketta kasutamine, enne saagimist ............................................................... 23 

5.5 Saagimise ajal ................................................................................................... 23 

5.6 Palgi paigutamine lauale ................................................................................... 23 

5.7 Palkide saagimine ............................................................................................. 23 

5.8 Palgi viimase osa saagimine ............................................................................. 24 

5.9 Viimase palgiosa lõhkumine ............................................................................. 24 

5.10 Häired saagimisel ja nende lahendamine ........................................................... 24 

6. Küttepuude lõhkumisseade, puude lõhkumine..........................................................25 

6.1 Lõhkumissilinder ............................................................................................... 25 

6.2 Lõhkumisterad .................................................................................................. 25 

6.3 Lõhkumistera kõrguse reguleerimine ................................................................ 25 



Palax C1000 Tõlge 2-2017 

3 

 

 

6.4 Häired lõhkumisel ja nende lahendamine .............................................................. 25 

6.5 Palkide ohutu korduslõhkumine ............................................................................. 26 

7 Masina hooldamine ...............................................................................................   27 

7.1 Saeketta vahetamine, joonis 21 ............................................................................. 27 
7.2 Saeketta teritamine, kõvasulamist saeketas .......................................................... 27 
7.3 Ketta pinnimine, kõvasulamist saeketas ................................................................ 28 
7.4 Kiilrihma pingutamine, nurkreduktor / keskmine võll .............................................. 28 
7.5 Kiilrihma pingutamine, keskmine võll / saekettavõlli kiilrihma pingutamine ............ 28 
7.6 Kiilrihmade vahetus, nurknurkreduktor / keskmise võll asendamine ...................... 28 
7.7 Kiilrihmade, keskmise võlli / saekettavõlli asendamine .......................................... 28 
7.8 Sisendkonveieri lindi pingutamine .......................................................................... 29 
7.9 Sisendkonveieri lindi asendamine, joonis 23 .......................................................... 29 
7.10 Nurkreduktoris õli vahetamine............................................................................. 30 
7.11 Hüdroõli vahetamine ........................................................................................... 30 
7.12 Masina määrimine ............................................................................................... 30 
7.13 Konveieri keti pingutamine .................................................................................. 31 
7.14 Konveieri puhastamine ....................................................................................... 31 
7.15 Masina pesemine ................................................................................................ 31 
7.16 Masina hoidmine ................................................................................................. 32 

8 Hooldustabel .........................................................................................................   33 

9 Tõrked ja parandusmeetmed ................................................................................   34 

10 Elektriskeemid ......................................................................................................   35   



Palax C1000 Tõlge 2-2017 

4 

 

 

PÕHITEAVE JA VASTUTUSALAD 
 

1.1 Sissejuhatus 

Käesolev kasutusjuhend on mõeldud asjakohaste kogemustega kasutajatele. Kasutaja on 
kohustatud omama tavaolukordades vajalikke üldteadmisi ja -oskusi. Näiteks eeldatakse, 
et vedukajamiga masinat ostev isik oskab kasutada veduki kardaanvõlli ajamit. 

 
Enne masina paigaldamist ja kasutamise alustamist tutvuge juhendiga põhjalikult. Lisaks 
tutvuge enne masina kasutamist juhtseadmete ja hädaseiskamismehhanismiga. Lisateave 
meie ettevõtte toodete kohta on saadaval meie kodulehel www.palax.fi. 

 

 
MÄRKUS! Hoidke käesolevat juhendit alati masina vahetus läheduses. 
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1.2 EL-i vastavusdeklaratsioon 

 

Direktiiv 2006/42/EÜ 

 
Tootja: Ylistaron Terästakomo Oy 

www.palax.fi 
Lahdentie 9 
FI-61400 Ylistaro 
Soome 
+358 6 474 5100 

Tehnilise faili eest vastutaja: 
 Kai Koskela, kai.koskela@palax.fi Toode: Palax 
C1000 

Küttepuude töötlemisseade 4,3 m välise toitekonveieriga 
Veojõud: Vedukväljund, elektrimootor 
Mudeli tähised: TR traktoriga töötav, oma hüdraulika 

 SM elektrimootoriga töötav 

 
Masina seerianumber:   

 

Kinnitame käesolevaga, et see masin vastab masinaohutusnõuetele, mis on sätestatud 
12. juuni 2008. aasta valitsuse määruses nr 400, mis kehtestati masinaid käsitleva 
direktiivi 2006/42/EÜ jõustamiseks, ning et masina projekteerimisel on rakendatud järgmisi 
ühtlustatud standardeid: 

 
SFS MANUAALNE 93 seeria, SFS-EN 349-1+A1, SFS-EN 609-1+A1, SFS-EN 618, 
SFS- EN 620, SFS-EN 847-1+A1, SFS-EN 847-2+A1, SFS-EN 847-3, SFS-EN 
953+A1, SFS-EN 954-1, SFS-EN 982+A1, SFS-EN 1870-3+A1, SFS-EN 4254-1, 
SFS-EN 11684, SFS-EN 12100-1+A1, SFS-EN 12100-2, SFS-EN 13850, SFS-EN 
13857, 
SFS-EN 14121-1, ISO/TR 14121-2, SFS-EN 60204-1+A1. 

 
Ylistaron Terästakomo Oy 
5. september 2017 

 
 
 

 Tegevdirektor 
Pekka Himanka 
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1.3 Kasutusotstarve 

Küttepuude töötlemisseade koos konveieriga on mõeldud küttepuude valmistamiseks 
ümarpuidust. Masina kasutamine muudeks otstarveteks ei ole lubatud. 

 
Puidu max mõõtmed 

Lõikevõimsus, maksimaalne palgi läbimõõt u 40 cm. 
Lõigatava puidu maksimumpikkus on 4–6 m olenevalt kasutatavast palgialusest. 

 
1.4 Hoiatussümbolid 

 

 

Kandke piisavalt kitsa        Kandke kaitseprille ja        Kandke turvajalanõusid.   Kandke töökindaid. 

lõikega tööriideid.               kõrvaklappe 

 
Tõstepunkt 

 

Saeketas peab olema ülemises asendis, et 
avada lõhkumiskolu kaitsevõret. 

 

Määrdepunkt 
 

Ketta 
pöörlemissuund 

 

HÄDASEISKAMI
NE (SM) 

 
Kardaanvõlli 
pöörlemissuund 

 

Lõhkumise 
peatamine. 

 
Aktiveerige 
lõhkumine 

 

Konveieri ohutu vahemaa 
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Kardaanvõlli 

p/min vahemik 

 

Tõstepunkt 
 

Ettevaatust, 
kardaanivõll! 

 
Lugege 

masina 
juhend 
läbi. 

 
Ettevaatust, pöörlev 

saeketas! 

 

Hoidke masina 
liikuvatest osadest 

eemale. 

 
Enne 

hooldustoiming
uid lahutage 
toiteallikas 
masinast. 

 

Masinat võib 
kasutada ainult 

üks inimene. 

 

 
Sisendkonveieri tagasi,      saagimine     sisendkonveieri edasi 

 

Seisake töö, lõdvendades 
kiilrihmad. 

 

Veenduge, et puitu ei edastata lõhkumisele 
püstiasendis. 

 
Lõikamispikkuse 
reguleerimine 

 

� Masina juhtfunktsioonide tähiste seletusi käsitletakse peatükis 2.4 „Masina 
peakomponendid“, kasutusjuhendi lk 13 ja 14. Joonised 4 ja 6. 
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1.5 Andmesildid 

Masina andmesilt 

• Tootja nimi ja aadress. 
• Masina tüüp. 
• Masina mass TR 1,780 kg, EM 1,850 kg. 
• Saeketta läbimõõt 1000 mm, ava 40 mm. 
• Maksimaalne pöörlemiskiirus 1000 p/min. 
• Hüdraulika, max 210 bar 
• Seerianumber ja aasta. 

 
Masina andmesilt asub masina toitelaua otsal. 

 
Elektriajami andmesilt 

• 3-faasiline mootor 
• Pinge 230/380 V või 380/600 V, võib olenevalt riigist erineda. 
• Võimsus 15 kW. 
• Vool 35 A. 

 
1.6 Masina peamõõtmed ja mudelid 

 
Mudel C1000 
Käitamines TR EM 

Mass 1780 kg 1850 kg 

Kõrgus/laius/pikkus Veoasend 2,55 m / 1,75 m / 3,2 m 

Sisendkonveier Pikkus 2,4 m Kõrgus 0,9 m 
Ketta läbimõõt / ava  1000 mm /40 mm 

Ketta max p/min 1000 p/min 

Palgi max läbimõõt Max palgi läbimõõt lõikamisel 40 cm 
Max/min halu pikkus Max palgi pikkus lõikamisel 55 cm 

� Mass sisaldab 4,3 m väljundkonveierit. 
 

1.7 Ohutusjuhised 

Üldsätted ja piirangud 
• Lõikamisel palgi max pikkus 4 m, kui palgiestakaati ei kasutata. 
• Masin on projekteeritud ainuüksi küttepuude valmistamiseks. 
• Masinat võib kasutada ainult üks inimene. 
• Kui masinat veetakse üldkasutatavatel teedel, tuleb see varustada täiendavate 

valgustitega. 
• Konveieri ohuala 5 m ümber konveieri ja sellest eemal. 
• Tõstke ja lukustage toitelaud ning väljundkonveier veo ajaks veoasendisse. 
• Masinat võivad kasutada ainult üle 18 aasta vanused inimesed. 
• Ärge eemaldage turvaseadmeid masinalt. 
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Kasutaja 
• Iga masinakasutaja peab lugema kogu juhendi põhjalikult läbi. 
• Kasutage töö ajal alati kaitseprille ja kõrvaklappe. 
• Kandke alati turvajalanõusid. 
• Kandke alati töökindaid. 
• Ärge kandke avaraid ega rippuvaid riideid. 

 
Enne kasutamist 
� Valmistage masin ja konveier enne masina käivitamist kasutamiseks hoolikalt ette. 

• Veenduge, et tööalal ei viibiks kõrvalisi isikuid. 
• Veenduge, et kardaanvõll on kahjustamata, ja kinnitage võlli kaitsepiirde kett oma 

kohale. Kardaanvõlli lubatud pöörlemiskiiruse vahemik on 450–480 p/min. 
• Kasutage masinat piisavalt kindlal ja tasasel pinnal. 
• Kasutage masinat ainult piisava valgustusega. 
• Traktoriga käitatavate masinate puhul veenduge, et masin on kinnitatud traktori 

külge, ja tagage piisav ruum kardaanvõlli ning selle kaitsepiirde jaoks. 
• Kontrollige alati, kas kõik kaitsepiirded ja katted on kahjustamata ning kinnitatud. 
• Kontrollige alati, et saeketas oleks kahjustamata. 
• Kontrollige toitekaablite seisukorda. 
• Kontrollige alati kõigi juhtseadmete tööd. 
• Kontrollige alati, kas masinas on piisav kogus õli ja kas hüdraulilised voolikud ning 

komponendid on kahjustamata. 
• Enne kasutamise alustamist veenduge, et masin seisab kindlalt paigal. 

 
• Kasutamise ajal 
• Hooletu saagimine võib tekitada raske ohuolukorra! 
• Saagimisel veenduge, et palgi saagimispunkt ühtib lõikelaua tugirulliga, kuna vale 

paigutus võib põhjustada palgi pöörlemist, tekitades kahjustusi. 
• Olge okste või kõverate palkide saagimisel ettevaatlik, kuna vale saagimine võib 

põhjustada palgi pöörlemist või ketta paindumist, põhjustades selle purunemise. 
• Hoidke tööala tarbetutest esemetest vaba. 
• Enne hoolduse teostamist seisake alati masin ja lahutage toitekaabel või 

kardaanvõll. 
• Saagige ainult üht palki korraga. 
• Oht! Hoiduge masina liikuvatest osadest eemale. 
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1.8 Müra ja vibratsioon 

A-filtriga korrigeeritud helirõhutase töökohase on 88 dB (A), ja helivõimsuse tase on 102 
dB (A). 
 Nende vibreerimisväärtused ei ületa 2,5 m/s2. 

 
1.9 Kasutaja kohustused 

• Masinat tohib kasutada ainult küttepuude valmistamiseks. 
• Kõik masina turvaseadmed on vajalikud ohutuse piisava taseme kindlustamiseks. 
• Palax C1000 on väga turvaline masin, kui seda kasutatakse vastavalt juhistele, 

korrapäraselt teostatakse hooldustoiminguid ja seda kasutatakse ettevaatlikult. 
• Masina kasutaja vastutab selle tagamise eest, et turvaseadmed on kahjustamata ja 

et masinat on enne kasutamise alustamist piisavalt hooldatud. 
• Kasutaja vastutab selle tagamise eest, et masin ei tekita ohtu teistele. 
• Masina konstruktsiooni ümberehitamine on keelatud. 
• Masina kasutamine alkoholi või uimastite mõju all olles on keelatud. 
• Pidage meeles, et kasutaja vastutab õnnetuste eest, mis võivad toimuda, kui 

turvaseadmed on masinalt eemaldatud. 
 

1.10 Kasutamistingimused 

• Paigutage masin alati võimalikult horisontaalselt. 
• Korraldage keskkond nii, et vähendada miinimumini võimalik oht nagu talvel 

libisemise risk. 
• Masina käivitamisel äärmiselt külma ilmaga, tuleb lasta masinal käia ligikaudu 1/4-l 

maksimumpööretest 5–10 minutit, et soojendada õlid üles ja panna nad kergemini 
liikuma. 

• Kasutage masinat ainult piisava valgustusega. 
• Soovitatav on soetada või ehitada palkide töötlemiseks sobiv alusraamistik, mis 

võimaldab neil olla küttepuude töötlemisseadme toitelauaga samal tasandil. See 
vähendab tarbetu tõstmise miinimumini ja muudab töö oluliselt kiiremaks. 
Soovitame kasutada palgialust Palax Mega või Palax Midi. 

• Optimaalne töötemperatuur on ligikaudu –20 °C ... +30 °C. Ilmastikutingimuste 
suhtes piiranguid ei ole. 

• Veenduge, et tööalal ei viibiks lapsi või kõrvalisi isikuid. 
• Ärge kasutage masinat siseruumides, kuna tolm ja heitgaasid võivad tekitada 

ohtliku olukorra. 
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1.10 Garantiitingimused 

Garantiiaeg on 12 kuud masina ostukuupäevast. 

 
Garantii laieneb järgmisele. 

• Tavapärase kasutuse käigus materjali või teostuse vigade tõttu kahjustatud osad. 
• Mõistlikud paranduskulud vastavalt kokkuleppele müüja või ostja ja tootja vahel. 
• Vigased osad asendatakse uutega. 

 
Garantii ei laiene järgmisele. 

• Tavapärasest kulumisest, mittenõuetekohasest kasutamisest või hoolduse 
tegemata jätmisest tulenevad kahjustused. 

• Saeketas, sissesööte lint, kiilrihmad ja õlid. 
• Defekte masinal, mida ostja on modifitseerinud või lasknud modifitseerida, kuivõrd 

masinat ei ole võimalik pidada enam originaalmasinaga samaväärseks. 
• Teised eelnimetatud protseduuridest tulenevad võimalikud kulud või rahalised 

kohustused. 

• Garantiiremondist tulenevad kaudsed kulud ja/või reisikulud. 
• Masina garantiiaja jooksul asendatud osade garantii kaotab kehtivuse samal ajal 

mis masina garantii. 
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2 MASINA VASTUVÕTT JA HÄÄLESTAMINE KASUTAMISEKS 
 

2.1 Masina tõstmine 
 
 

Joonis 1 

 
Masinat saab tõsta mõlemalt poolt tõstukiga. Masina korpus on varustatud tõstuki 
haaratsite juhikutega. Masinat saab tõsta ka, kasutades masina korpuse ülaosal olevat 
tõstekõrva. 

 
2.2 Masina tarnimine ja lahtipakkimine 

• Masin tarnitakse peaaegu täielikult koostatud kujul, kinnitatud konveieriga. 
• Väljundkonveieri pikendus ja küttepuukonveier on veoasendites. 
• Nurkreduktor on varustatud õliga. 

 
2.3 Vastuvõtueelne kontroll 

• Vaadake halumasin viivitamatult üle. 
• Veo ajal põhjustatud kahjustuste korral märkige kahjustused saatelehele ja võtke ühendust 

autojuhi ning toote müünud ettevõttega. 

  TÕSTEPUNKTID  
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2.4 Masina peakomponendid 
 
 

Joonis 2 

 
1. Sisendkonveier ja pikendus 
2. Palgiestakaadi hüdraulilika väljavõtt 
3. Käsihoovad masina juhtimiseks 
4. Käsihoob, lõhkumissilindri juhtimiseks 
5. Käsihoob, saeketta ja sisendkonveieri hüdrauliline juhtimine, lõhkumissilindri 

automaatne käivitamine 
6. Palax Optimi süsteemi mõõteskaala 
7. Konveieri tõstevints 

1 7 

2 3 4 5 6 
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Joonis 3 

8. Palgi hüdraulilinetugi 
9. Lõikepikkuse piirik 
10. Tõukur 
11. Lõhkumisrenn 
12. Lõhkumistera 
13. Rest 
14. Kukutamisplaat 

Joonis 4 

15. Palgiestakaadi juhtimine 
16. Kukutamisplaat 
17. Lõikamispikkuse reguleerimine „ Palax Optim“ 
18. Lõhkumistera kõrguse reguleerimine 
19. Palgi hüdraulilisetoe juhtimine 
20. Lõhkumissilindri käsitsi juhtimine, vasakuale/paremale. 
21. Juhthoob – masina põhifunktsioonide juhtimine 

  15 16 17 18 19 20 21  
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3 MASINA VASTUVÕTMINE JA HÄÄLESTAMINE KASUTAMISEKS 
 

3.1 Etteandelaua pikendus 

Tõmmake lukustusseadme käepidet A, pöörake pikendus (joonis 5) tööasendisse ja 
paigutage tugijalg B soonde C. 

Joonis 5 

 
3.2 Lõikepikkuse piiriku reguleerimine 

 

Joonis 6 

 
Palax C1000 on varustatud lõikepikkuse piirikuga Palax Optimi, milles lõikumissilindri 
liikumise pikkus on määratletud kasutatava lõikepikkuse alusel. 
Lõikepikkust reguleeritakse hüdrauliliselt, kasutades juhthoobade keskmist 
reguleerimishooba. Masina pearaami paremal küljel on mõõteskaala, mida saab kasutada 
etalonina (joonis 6). 

A 

 
B 

C 



Palax C1000 Tõlge 2-2017 

16 

 

 

3.3 Konveieri paigutamine tööasendisse 
 
 

1. Tõmmake konveier alla, nii et see toetub 
vintsi trossile ja esirattale. Eemaldage konveieri 
ketihoidik konveieri alt. 

 
 

 
2. Langetage konveierit, kasutades vintsi, ja 
lukustage konveier sirgesse asendisse, 
kasutades lukustustihvte. Reguleerige tihvti 
õhkvahemikku, kasutades lukustustihvte. 
Soovitatav õhkvahemik on 0,5–1 mm. 

 
 
 
 
 

Joonis 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joonis 8 

 
HOIATUS! Enne konveieri kõrguse reguleerimist veenduge, et konveieri all 

ei oleks inimesi. Hoidke konveieri kõrguse reguleerimisel alati vintsi käepidet. 

Lukustuskoonused 
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4 TRAKTORIGA TÖÖTAV 

 

 
Joonis 9 

Masin on varustatud väljundkonveieri kiiruse 
reguleerimisega. Kui soovite konveieri kiirust reguleerida, 
keerake reguleerventiili + või – suunas. 

 
3.4 Konveieri paigutamine veoasendisse 

1. Langetage konveier, kasutades vintsi, kuni 
esiratas puudutab maapinda. 
2. Paigutate konveieri keti hoidik oma kohale. 
3. Eemaldage konveieri lukustustihvtid. 
4. Tõstke konveier vastu konveieri tuge 
püstiasendisse. 

 

• Traktoriga töötavad mudelid peavad olema alati ühendatud traktori tõstekonsooliga. 
Sellega tagatakse õige vahemaa halumasina ja traktori vahel, sest kui masina 
kasutamise ajal vahemaa muutub, võivad olla tagajärjeks tõsised kahjustused. 

• Masin tarnitakse tavaliselt kinnitamata kinnituskäppadega, mille peab kinnitama 
klient. 

• Kinnituskäpad ja selle paigaldamiseks nõutavad liitmikud (joonis 10) tarnitakse koos 
traktoriga töötava masinaga. 

 

Joonis 10 
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4.1 Paigaldus 

1. Paigaldage kinnituskäpp oma kohale ja sisestage lukustuspolt M12 läbi kandilise 
toru sisemuse (joonis 11). Paigutage teine polt toru taha (ei ole joonisel näidatud). 

 

Joonised 11 ja 12 

 
2. Kinnitage kinniti M12, mis on näidatud joonisel 11 raamtoru all, kinnituspoltide külge 

kahe mutriga M12 Nylock ja kahe 12 mm seibiga. Ärge pingutage. 
3. Paigutage veotiisli käpp oma kohale ja kinnitagepoldid oma kohale. 
4. Paigutage käpp nii, et selle vahemaa kardaanvõlli keskjoonest oleks kooskõlas 

kasutatava traktoriga (joonis 13). 
5. Seejärel pingutage M12 mutrid, mis jäid 2. toimingus pingutamata. 

 
 

Joonised 13 ja 14 

 
• Kinnitage masin alati traktori tõsteseadme külge, kasutades masinale paigaldatud 

käppu (joonis 14). 
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• Sobivad kardaanvõllitüübid hõlmavad tooteid BONDIOLI A 143 ja WALTERSCHEID W 2300. 
• Kardaanvõll ei nõua kaitselülitit. 
• Kasutage ainult kahjustamata võlle ja kinnitage kaitsepiirde ketid masina külge (joonis 15). 
• Enne kardaanvõlli kasutamist veenduge, et see on nõuetekohaselt kinnitatud ja et 

varuks on jäetud piisavalt ruumi. 
 

Joonised 15 ja 16 

 
• Toetage kardaanvõlli, kasutades masina tugikonksu (joonis 16), võlli eemaldamisel 

vedukist. 
• Kardaanvõlli sobiv pöörlemiskiiruse vahemik on 450–480 p/min. 

 
MÄRKUS! Kui masinat liigutatakse, kasutades veošassiid, tuleb kardaanvõll alati 
masinast lahutada! 

 
4.2 Hädaseiskamine töötamisel traktoriga 

• Traktoriga töötavad mudelid on varustatud eraldi kiirseiskamisseadmega, mis 
võimaldab lõpetada jõuülekande nurkreduktorilt masinale hetkega, seisates kogu 
masina. 

• Hädaolukorras tõmmake hooba (joonis 17) alla, kuni hoob on lukustatud ja 
kiilrihmad jäävad lõdvaks. 
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Joonis 17 

 
MÄRKUS! Kasutage hooba ainult tegelikes hädaolukordades, kuna kiilrihmad 
hõõruvad vastu pöörlevat nurkreduktori rihma rihmaratast, mis võib põhjustada 
kiilrihmade ülemäärast kulumist. 

 
4.3 Kasutamine hädaolukorras 

• Kui on kasutatud hädaseiskamisseadist, näiteks kui palk on kiilunud terale valesti 
saagimise tõttu kinni, lülitage kardaanvõlli jõuülekanne traktorilt viivitamatult välja, 
kuna nurkreduktori kiilrihma rihmaratas võib põhjustada kiilrihma tarbetut kulumist. 

 
MÄRKUS! Lülitage hädaseiskamisseadis enne traktori jõuülekande 
taassisselülitamist välja. 
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4.4 Masina liigutamine veohaagise abil (joonis 18) 

• Veohaagis Palax maksimaalne pukseerimiskiirus on 30 km/h. Siiski tuleb järgida 
alati riigispetsiifilisi liikluseeskirju. 

• Määratletud maksimumkiiruse ületamine võib põhjustada rataste rummude purunemise. 
• Enne vedu veenduge alati, et kõik liikuvad ja lukustatavad osad (sealhulgas 

sisendkonveieri pikendus ja väljundkonveier) on asjakohaselt lukustatud. 
 
 

 
Joonis 18 
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5. KÜTTEPUUDE TÖÖTLEMISSEADME KASUTAMINE   
   

 
5.1 Elektriajam, käivitamine ja hädaseiskamine 

• Mootori võimsus on 15 kW ja kiirus on 1500 p/min. 
• Masina on varustatud käivitiga, millel hädaseiskamisnupp. 
• Kõik elektripaigaldised on ette valmistatud. 
• 380 V süsteemis on kaitsme suurus 35 A ( aeglane). 
• Nõutav on 6 mm2 pikendusjuhe. 
• Masina kasutuse alustamisel kontrollige pöörlemissuunda. Kui tera pöörleb vales 

suunas, lülitage kahe faasijuhtme asendid toitejuhtme pistikus ümber. Kui te pole 
kindel, kuidas seda teha, laske see töö teha spetsialistil. 

• Masin on varustatud automaatse tähtkolmnurk-käivitiga. 
 
Elektriajamiga masina hädaseiskamine: 

• Sooritage hädaseiskamine hädaseiskamisnupu vajutamise teel. 
• Nupp tuleb vabastada võtmega. 

 
MÄRKUS!      Kui elektriajamiga masinat kasutatakse temperatuuril alla –15 °C, tuleb 
kasutada universaalõli nagu ISO VG 22 S või sünteetilist hüdroõli, kuna elektrilise 
ajamiga masin käivitub külmkäivitamisel maksimumpööretel. 

 
5.2 Masina juhtimine 

• Puidu saagimist, lõhkumise alustamist ja sisendkonveieri kasutamist  juhitakse 
hüdrauliliselt, kasutades üht hooba (21, joonis 4). 

• Juhtseadmete kirjeldust ja pilte vaadake peatükist 2.4. 
• Kui käsihoob on vabas asendis, on ketast käitav silinder ja sisendkonveieri mootor 

rõhust vabad. 
 
Sisendkonveieri edasikäik: 

• Palgi ettetoomiseks lükake hooba üles ja paremale. 
 
Sisendkonveieri tagasikäik: 

• Lükake hooba üles ja vasakule, et etteveolint hakkaks liikuma vastassuunas. 
 
Palkide lõikamine: 

1. Tõmmake hoob alla ja saeketas saeb palki. 
2. Saeketta tagasi üles tõstmiseks lükake hooba üles. 
3. Lõhkumine algab automaatselt, kui saeketas jõuab ülemisse asendisse. 

 
5.3 Küttepuude töötlemisseadme kasutamine, puude saagimine 

• Masin on mõeldud kasutamiseks ühe isiku poolt korraga. 
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• Ärge jätke kasutusvalmis masinat järelevalveta. 
 

5.4 Saeketta kasutamine, enne saagimist 

Puhastage uus ketas kaitsemäärdest, sest rasvane ketas võib koguda vaiku ja üle 
kuumeneda, mis põhjustab pinge kao ning deformeerumise. 

 
5.5 Saagimise ajal 

• Olge väga ettevaatlik ja hoidke käsi alati saekettast eemal. 
• Ärge peatage ketast seda palgi sisse vajutades. 
• Saagimisel veenduge alati, et palgi saagimispunkt ühtib lõikelaua tugirulliga. 

 
5.6 Palgi paigutamine lauale 

• Paigutage palk lauale, nii et see puutub kokku seinaga konveieri taga. Muidu võib 
see saagimise ajal liikuda. 

• Rakendage kõverate palkide saagimisel äärmist ettevaatust. 
 
HOIATUS! Saagimise võimsuse tõttu võivad kõverad palgid laual pöörelda, 
käänates tera ja murdes selle. 

 
5.7 Palkide saagimine 

• Tõmmake hüdraulilise jagaja käsihooba alla, et langetada lõikeketas ja saagida 
palki. 

• Rakendage kõverate palkide või okstega palkide saagimisel äärmist ettevaatust. 
 

Joonis 19 

• Masin on varustatud lõikeketta langetamiskiiruse reguleerimisega. Kui soovite 
muuta lõikeketta langetamiskiirust aeglasemaks või kiiremaks, pöörake jagajat + või 
– suunas.

 
 

  KIIRUSE 

REGULEERIMINE  
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5.8 Palgi viimaseosa saagimine 
 

Joonis 20 

• Jälgige alati ülejäänud palgi pikkust. 
• Kui kavatsete saagida palgi 30 cm tükkideks, näiteks tasandada küttepuude 

pikkust, kui on jäänud vähemalt kahe küttepuudetükiga võrdne pikkus, mis oleks 
käesolevas näites 2 × 30 cm. See tagab, et viimane tükk ei ole liiga lühike. Palgitugi 
(joonis 3) ei saa toetad palki , mis on liiga lühike, vastu saeketast kiikumast. Palgi 
kiikumine võib ketta purustada. 

 
5.9 Viimase palgiosa lõhkumine 

• Kukutage viimane palgi osa, laskmata sellel ketast puudutada kukutamisplaadile 
(joonis 3) ja sealt kukutage see lõhkumisrenni (joonis 4, hoob 16). Alustage 
lõhkumist manuaalselt (joonis 4, hoob 20) kui olete veendunud, et palk on õiges 
asendis. 

• Tasandusotsa saagimise mõõteskaala asub sisendkonveieri kohal. 
 

5.10 Häired saagimisel ja nende lahendamine 

Kõverad palgid: 

• Saagige kõveraid palke sealt kohast kust nad käänduvad. 
• Palkide saagimisel veenduge alati, et palk toetub vastu tugirulli. 

Suured palgid: 

• Kui saagimisheli on vaikne, on kiirus ja ketta pöörlemiskiirus õiged. 
• Kui saagimisheli on tugev ja järsk, on ketta etteanne palgile liiga kiire ja on võimalik, 

et saepurusooned on umbes. Kontrollige pöörlemiskiirust ja ketta teravust. 
• Kui palk kiilub kettale kinni valesti saagimise tõttu, seisake masin viivitamatult. 
• Enne saagimist kontrollige kinnikiilunud ketast. Osad terahambad võivad puruneda juure 

juurest. 

Sae puu õigesti ja turvaliselt! 
� Selles näites on halu soovitud pikkus 30 cm. 
� Sae tasandusots A alati, kui puud on jäänud veel 2-

3 halu jagu. Palgi pikkus on näha mõõteskaalalt. 
� Seadmega ei tohi saagida alla 25 cm pikkusi 

halgusid, kuna lühem halg ei püsi toe all. 
� Kui puu saagimise ajal liigub, katkesta saagimine 

viivitamatult.  
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• Vigast saeketast ei tohi kasutada. 

 
6. KÜTTEPUUDE LÕHKUMISSEADE, PUUDE LÕHKUMINE 

 
6.1 Lõhkumissilinder 

• Masinasse saab paigaldada 16 t lõhkumissilindri, kasutades kas standardsilindrit või 
silindrit „PowerSpeed“. 

 
6.2 Lõhkumisterad 

Standardtera: 

• 2/6 tera, mis võimaldab lõhkuda palke kaheks või kuueks osaks. 
 
Lisavarustuse terad: 

• Lühike sirge tera, mis lõhub palgi kaheks osaks, või tera langetamisel palki ei 
lõhuta. 

• 2/8 tera, mis võimaldab lõhkuda palke kaheks või kaheksaks osaks. . 
• 2/10 tera, mis võimaldab lõhkuda palke kaheks või kümneks osaks. Nõuab tavaliselt 

16 t silindrit. 
• 2/12 tera, mis võimaldab lõhkuda palke kaheks või kaheteistkümneks osaks. Nõuab 

tavaliselt 16 t silindrit. Ei sobi kõvadele lehtpuudele.  
 

6.3 Lõhkumistera kõrguse reguleerimine 

• Masin on varustatud hüdraulilise lõhkumistera kõrguse reguleerimisega. 
• Tera on võimalik reguleerida töö ajal üles või all. 

 
6.4 Häired lõhkumisel ja nende lahendamine 

Kinnikiilunud palk: 

• Suurte okstega jämedate palkide korral ei pruugi olla silindri võimsus piisav, mille 
korral on võimalik, et palk on kiilunud terale kinni. Eemaldage palk järgmiselt: 

1. Tagastage silinder manuaalselt. 
2. Tõstke lõhkumistera üles ja üritage lõhkuda manuaalselt. Tihti aitab palgi 

pööramine erinevasse asendisse. 
3. Kui palk ei lõhene, avage kaitsepiire ja lööge kinnikiilunud palki teise palgiga, nii et 

see tuleks lahti. 
4. Kui palgil on suur oks, paigutage palk nii, et palgi jämedam otspind oleks suunatud 

tera poole, mis võimaldab lõhkuda suurt oksa minimaalse võimsusega. 

 
Lõhkumisrenni valesse asendisse kukkunud palk: 

• Kui mingil põhjusel palk kukub pärast saagimist püsti, saab hoida lõhkumise ära, 
vajutades lõhkumise käsijuhthooba (joonis 4, hoob 20) vasakule, samal ajal tera 
üles tõstes. Automaatne lõhkumine ei käivitu. 

• Korrigeerige palgi asendit ja käivitage lõhkumine manuaalselt, vajutades lõhkumise 
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käsijuhtimise hooba paremale. 
 

6.5 Palkide ohutu korduslõhkumine 

• Kui soovite valmistada jämedast palgist väikseid küttepuid, võivad olla üks kord 
lõhutud halud liiga suured. 

• Allpool on juhised küttepuude ohutuks korduslõhkumiseks. 
1. Avage kaitsepiire. 
2. Paigutage lõhutavad halud lõhkumisrenni, näiteks kaks tükk üksteise peale. Lükake 

need kergelt vastu tera, et neid paigal hoida. 
3. Sulgege kaitsepiire. 
4. Alustage lõhkumist, kasutades käsijuhtimise hooba. 
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7 MASINA HOOLDAMINE 
 
MÄRKUS! Enne hooldusprotseduuride teostamist seisake alati küttepuude 
töötlemisseade ja lahutage see toiteallikatest. 

 
MÄRKUS! Puhverjuhikute puhastamiseks navigeerige Palax Optimi kord päevas 
äärmisse asendisse (55 cm) ja tooge nõutavasse saagimisasendisse. 

 
7.1 Saeketta vahetamine, joonis 21 

1. Eemaldage kaitsekatte kinnituskruvid 13 mm võtmega. 
2. Pöörake suur kaitsekate tagasi. 
3. Avage saeketta mutter, kasutades masinaga koos tarnitud erivõtit. Keere 

paremakäeline, võti 36 mm. 
4. Eemaldage saeketas. 
5. Puhastage ettevaatlikult kettaflantside pinnad. 
6. Tõstke uus ketas paika. 
7. Enne flantsi paigaldamist veenduge, et flantsi pöörlemist takistav lukustuspolt on 

paigas. 
8. Juhtplokkide õhkvahemik plokist kettani peab olema vähemalt 5 mm. 
9. Kinnitage ketas ja kaitsekale. 

 

Joonis 21 

 
7.2 Saeketta teritamine, kõvasulamist saeketas 

• Kõvasulamist ketast saab kergelt teritada, kasutades teemantviili. 
• Olenevalt puidu puhtusest võib kõvasulamist ketta teritus pidada vastu kuni 500–

1000 m3 puitu. 
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• Parim tulemus ja ketta kestvus saavutatakse, kui ketas teritatakse asjakohase 
lihvmasina ja teemantlihvkettaga. 

 
7.3 Saeketta pinnimine, kõvasulamist saeketas 

• Pinnimisega seotud probleemid ei ole kõvasulamist ketaste puhul sagedased. Siiski 
kui kasutatakse eriti nüri ketast, võib see üle kuumeneda, põhjustades probleemi 
pinnimisel. 

• Ketta peab pinnima spetsialist. 
 

7.4 Kiilrihma pingutamine, nurkreduktor /keskmine võll 

• Palax C1000 on varustatud automaatsete rihmapingutitega. 
 

7.5 Kiilrihma pingutamine, keskmine võll / saekettavõll kiilrihma pingutamine 

• Palax C1000 on varustatud automaatsete rihmapingutitega. 
 

7.6 Kiilrihmade vahetus, nurkreduktor / keskmise võlli asendamine 

1. Eemaldage tagumise kaitsekatte plaat. 
2. Eemaldage õlipumba kinnitusäärik (4 × M10 polt, võti 17 mm). 
3. Lõdvendage rihmad, pöörates pinguti eemale. 
4. Eemaldage vanad rihmad ja asendage uutega. 
5. Vabastage pinguti, et lasta sellel pingutada rihmu automaatselt õigesti. 
6. Paigaldage tagumise kaitsekatte plaat. 

 
7.7 Kiilrihmade, keskmise võlli / saekettavõlli asendamine 

1. Eemaldage kaitsekatte kinnituspoldid 13 mm võtmega. 
2. Pöörake suur kaitsekate tagasi. 
3. Eemaldage saeketas. Avage ketta mutter, kasutades masinaga koos tarnitud 

erivõtit. Keere paremakäeline, võti 36 mm. 
4. Lõdvendage rihmapinguti. 
5. Asendage rihmad. 
6. Enne ketta paigaldamist puhastage ettevaatlikult kettaflantsi pinnad. 
7. Enne flantsi paigaldamist veenduge, et flantsi pöörlemist takistav lukustuspolt on 

paigas. 
8. Kinnitage kaitsekate. 
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7.8 Sisendkonveieri lindi pingutamine 
 

Joonis 22 

 
• Sisendkonveieri pikenduse otsal on pingutuspoldid lindi pingutamiseks. 
• Rihma pingutamisel veenduge, et see jookseb rullide keskelt. 

 
7.9 Sisendkonveieri lindi vahetamine, joonis 23 

 

Joonis 23 

A 

B 

C 
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1. Pöörake sisendkonveieri pikendus veoasendisse. 
2. Eemaldage tugijalg A. 
3. Eemaldage palgitoel olev alumine laagriplokk, et võimaldada palgitoel küljele (B) 

pöörata. 
4. Eemaldage vahehoidikuplaat C, mis asub konveieri alumisel küljel, sisendkonveieri 

vasakul otsal. See on kinnitatud kolme poldiga. 
5. Eemaldage katteplaat C, mis on kinnitatud kahe poldiga, lõhkumissoone küljelt. 
6. Asendage vana rihm uuega ja kinnitage laagriplokk, vahehoidiku-, katteplaat ning 

tugijalg. 

 
7.10 Nurkreduktoris õli vahetamine 

1. Avage õlitäitekork ja eemaldage vana õli. 
2. Lisage õli (ligikaudu 0,9 l). 

 
7.11 Hüdroõli vahetamine 

• Hüdroõli tavapärane kogus on 160 liitrit. 
• Õli kvaliteet ISO VG 32; nt Univis 32, SHELL Tellus 32, NESTE HYDRAULI 32 või 

samaväärne. 
• Pidevtöö soojades tingimustes: ISO VG 46. 
• Elektrimootori kasutamisel külmades tingimustes tuleb kasutada universaalõli nagu 

ISO VG 22 S või sünteetilist hüdroõli, kuna elektrilise ajamiga masin käivitub 
külmkäivitamisel maksimumpööretel. 

• Õli vahetamisel olge äärmiselt ettevaatlik õli puhtuse suhtes, kuna masina töö 
sõltub puhtast õlist. 

 
7.12 Masina määrimine 

• Keskmise ja teravõlli kuullaagrid Määrimisintervall ligikaudu 50 h ja alati, kui masin 
jäetakse pikemaks ajaks kasutamata, et lasta uuel määrdel kaitsta laagreid tõhusalt 
niiskuse ning roostetamise eest. 

• käsihoova kuullaagrid, tera käsihoova liigendi kuullaagrid 200 h ja alati, kui masin 
jäetakse pikemaks ajaks kasutamata, et lasta uuel määrdel kaitsta laagreid tõhusalt 
niiskuse ning roostetamise eest. 

• Liited pikkusepiirikus, toitelaua tugirull ja toitelaud kord nädalas pihustatava 
vaseliiniga. 
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• Hüdraulilise jagaja lukusti otsad ja 
pöörduvad pead pärast 80 h. 

 
 

Lukustuspea 
 

 

 

Kruvid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 24 
Joonis 25 

 

1. Lukusti otsa avamisel avage esiteks kaitsekesta kruvid ja eemaldage kest. 
2. Kui kaitsekaan on maha võetud, ei tohi jagajat liigutada, et vältida 

fiksaatorpuksitaguste kuulide eemaldumist paigast ja kadumaminekut. 
3. Pihustage lukusti otsa sisse rohkelt CRC-tüüpi määret. 
4. Kinnitage kaitsekaan. 

 
• Määret võib lukustuspea sisse ka selle otsas asuva ava kaudu pihustada. 
• Kasutage pöörduvate peade puhul sama vaseliini mis kuullaagrite puhul. 

 
7.13 Konveieri keti pingutamine 

• Konveieril on hüdrauliline mootoriajam ja keti automaatne pingutamine. 
 
MÄRKUS! Kui paigutate konveieri tööasendisse, veenduge, et keti alumine ots 
asub ajamirulli kohal ja ülemine ots pingutusrullil. 

 
7.14 Konveieri puhastamine 

• Hoidke konveier prügist puhas, et tagada katkestusteta töö. 
 

• Konveieri puhastamine on eriti oluline talvel, kui masina kasutamine peatub. 
• Konveierit võib pesta ka survepesuriga, kuid konveierikette tuleb pärast pesu 

määrida. 
 

7.15 Masina pesemine 

• Peske masinat perioodiliselt survepesuriga. See on eriti oluline, kui masin jäetakse 
pikemaks ajaks kasutamata. Pärast pesu määrige masinat. 

 
MÄRKUS! Ärge suunake veejuga otse elektriseadmete või laagrite pihta.. 



Palax C1000 Tõlge 2-2017 

32 

 

 

 
7.16 Masina hoidmine 

• Ehkki masin on mõeldud väljas kasutamiseks, tuleb seda pikema mittekasutamise 
ajal kinni katta ja kaitstud kohas või siseruumides hoida. Nii saab vältida tarbetut 
korrosiooni ja talitlushäireid. 
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8 HOOLDUSTABEL 
 
 

Sihtmärk Toiming Iga päev Intervall 
tunnid 

Aine / tarvikuelement 

Nurkreduktor Kontroll 
1. ja 2. 
vahetus 

 100 
500 
1 000 

SAE 80 0,9 l 

Hüdroõli Kontroll 
1. ja 2. 
vahetus 

 X 
500 
1 000 

Hüdroõli (x) 
ISO VG 32 

Õlifilter Kontroll 
1. ja 2. 
vahetus 

  
500 
1 000 

FIO 180/3 

Kõik kuullaagrid Määrimine  50 või kord 
nädalas 
Ligikaudu 2 
lööki 

Kuullaagri 
vaseliin 

Kõik hoovad Määrimine X  Määrdeõli 

Masin Puhastage X   

 Hüdr
aulilise jagaja 
lukusti osad ja 
liigendi 
 

Määrimine  80 Vaadake juhiseid jaotises 
7.12 

 

x.) Pidevkasutus soojades tingimustes: ISO VG 46. Elektrimootorajam külmades 
tingimustes (alla –15 °C): ISO VG 22 S universaalõli. 
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9 TÕRKED JA PARANDUSMEETMED 
 
 

Tõrge Põhjus Parandusmeede 

Lõikeketta kiirus väheneb 
saagimise ajal.   
  
 

1. Ketas on nüri. 
2. Kiilrihmad on 

kulunud. 

 
liig
a 

1. 
2. 

Teritage ketas. 
Asendage 
kiilrihmad. 

Pärast lühikest saagimisaega 
hakkab lõikeketas kõikuma. 

1. Ketas on nüri ja 
kuumeneb üle, 
põhjustades kettal 
pinnimise viga. 
 

1. Teritage ketas ja 
kontrollige pingutust. 

Ketas teeb vilistavat häält. 1. Pöörlemiskiirus liiga 
kõrge; max 1000. 

2. Ketta purunemine. 

1. 
 

Langetage 
kiirust. 
2.Kasutamine 
keelatud. 

Ketas pöörleb vales suunas. 1. Elektrimootori 
voolufaas on vale. 
 

1. Lülitage kahe 
faasijuhtme asendid 
ümber. 

Elektrimootor seiskub 
hõlpsalt. 

1. Ketas on nüri. 
2. Termorelee on 

paigaldatud valesti. 

1. 
2. 

Teritage ketas. 
Paigaldage termorelee 
õigesti. 
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