KASUTUSJUHEND PALGIVINTSILE PV-2/PV-2H
HOIATUS!
Kasuta palgivintsi ainult vastavalt kasutusjuhendile. Palgivintsi kasutaja on
vastutav iseenda ja teiste ohutuse eest: kõige tähtsam on lugeda
kasutusjuhend läbi, sellest õigesti aru saada ja kasutada seadet vastavalt
juhendile.
HOIDMINE
Hoida seadet päikse ja vihma eest, et vältida liikuv sõlmede korrodeerumist.
Alati peale seadme kasutamist määrida liikuvad sõlmed ettenähtud kohtadest.
Seadme hoolduseks on head hoiutingimused. (hoida kuivana, puhtana jne.).
Vältida liiga raskete (max tõmbejõust suuremate) koormuste tõmbamist,mis
paneb ohtu sedme purunemise ja seab ohtu ka kasutja elu.
KASUTAJA
Veendu enne tööle asumist,et seade oleks korras ja määritud. Kontriolli üle
liikuv sõlmed ja erinevad polt ühendused, et ei esineks lahti olevaid detaile
ega muid seadme kahjustusi. Ära kasuta seadet kui ilmnevad eelmainitud
vead. Puhasta ja määri seade alati peale töölõpetamist.
PEA MEELES
-NB! VEOVÕLL LÜLITADA ALATI VÄLJA, KUI TROSSI VEETAKSE POOLILT
MAHA VEETAVA PALGINI VÕI ESEMENI!
-NB! VEOVÕLL LÜLITADA SISSE AINULT PALGIVEDAMISE AJAKS
MASINANI!
-NB! TÖÖTA METSATÖÖDEL ALATI KAHEKESI!
-Töötava traktoriga ülestõstetud seadet mitte puutuda.
-Väldi liiga suurte raskuste vedamist ja tõmbamist,mis seab ohtu seadme ja
inimese elu.
-Kaitse ennast ja teisi seadme läheduses viibijaid võimalike seadme poolt
tekitavate ohtude eest.
ÜLDINFO
SEADME KIRJELDUS
See Palgivitns on mõeldud palkide kokku vedamiseks pehmetelt ja raskesti
ligipääsetavatelt pindadelt metsas või maastikul. Võimaldab kokku vedada
ka võsa ja veerevaid seadmeid. Seademel on mehaaniline siduri süsteem,
millega on võimalik palgiveo kiirust ise reguleerida vastavalt vajadusle. Või
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teha katkestusi kui tekib takistus. Vintsi käitab jõuvõtuvõll, mille optimaalne
kiirus võiks olla 500 p/m. Pooli peal on 50m trossi. Palgivintsil, mis kinnitub
tagahaakesse on võimalus ka kettidega kuus palki ühendada veovinkli külge.

TEHNILISED ANDMED
MUDEL

PV-2/PV-2H

Rullpuks kett üherealine
Pooliläbimööt
Veotross
Mõõdud KxLxP
Veokiirus
Kaal kg
Tõmbejõud
KASUTAMINE

10B
270mm
8mm
1200x1100x500/400x400x400
50-70 m/minutis
100kg/70kg
4000kg/3500kg

Kui oled sooritanud kõik vajalikud toimingud ja seade on traktori külge
kinnitatud nii nagu peab võite tööd alustada jälgides üldiseid ohutusnõudeid ja
sedme parameetreid.
GARANTII
Valmistaja poolne garantii on seadmel 12 kuud. Kui on järgitud sedme
kasutusjuhendit.
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