
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

JAKE D107

TÄRKEÄÄ:
Tutustu huolellisesti tähän käyttö- ja huolto-ohjeeseen ennen kaivulaitteen 

käyttöönottoa ja noudata siinä annettuja ohjeita.

Tämän dokumentin osittainenkin kopionti on ehdottomasti kielletty.
Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.
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A  JOHDANTO

A1. Alkusanat

Tämä  käyttö-  ja  huolto-ohje  toimitetaan  JAKE  D107  kaivurin  mukana.  Tutustu  huolelliseti  tähän 
ohjeeseen  ennen  koneen  käyttöönottoa.  Huono  koneen  tuntemus,  sen  väärä  käyttö  ja 
turvallisuusohjeiden  laiminlyönti  aiheuttavat  suuren  osan  tapaturmista.  Suurin  osa  tapaturmista 
voidaan välttää huolellisella koneesen tutustumisella ja turvallisuusohjeiden noudattamisella. Vaikka 
valmistaja antaisikin yksityiskohtaisia ohjeita koneen asentamiseen, käyttöön ja huoltoon liittyen, on 
koneen  käyttäjä  velvollinen  noudattamaan  tätä  käyttö-  ja  huolto-ohjetta.  Käytettäessä  konetta 
yleisessä liikenteessä, esim. siirtoajo, on käyttäjän noudatettava siihen liittyviä lakeja ja asetuksia.

A2. Takuu

Valmistaja myöntää JAKE D107 kaivurille 12 kuukauden takuun alkaen koneen toimituspäivästä. Takuu 
kattaa valmistus- ja  materiaalivirheet,  joko korjaamalla tai  uudella/korjatulla vaihto-osalla.  Takuu ei 
korvaa mahdollisia  rahtikuluja  eikä virheen mahdollisesti  aiheuttamia välillisiä  kustannuksia,  esim. 
työajan  menetyksiä.  Takuun  alaisesta  virheestä  on  ilmoitettava  valmistajalle  välittömästi  virheen 
havaitsemisesta,  mutta  viimeistään  kahden  viikon  kuluessa.  Mahdolliset  palautetut  osat  ovat 
valmistajan  omaisuutta.  Huolimattomasta  koneen  käytöstä,  onnettomuudesta  ja/tai  normaalista 
kulumisesta  aiheutuneet  virheet  eivät  kuulu  takuukorvauksen  piiriin.  Takuukorvausta  ei  suoriteta 
rahana.

A3. Käyttö- ja huoltoohjeeseen liittyen

Tämä käyttö- ja huolto-ohje kaikkine sivuineen ja mahdollisine liitteineen on aina oltava kuljettajan 
saatavilla konetta käytettäessä. 

Merkinnät tässä käyttö- ja huolto-ohjeessa:

- oikea/vasen = katsottuna kuljettajan silmin ohjaamosta taaksepäin
- HUOM! = erittäin merkittävä huomautus
- Vihje = vihje helpottamaan jonkin asian tekemistä

A4. Tunnistus

JAKE D107 on varustettu laitekilvellä, joka kertoo koneen sarjanumeron, valmistusvuoden ja painon. 
Laitekilpi sijaitsee kaivurin rungossa traktorin puolella.

HUOM!

Laitekilven muuttaminen tai poistaminen koneesta on ehdottomasti kielletty.
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A5. Pääosat

1 - Hallintaventtiili
2 - Nostopisteet
3 - Kaivupuomi
4 - Kauha
5 - Nostopuomi
6 - Tukijalat
7 - Kääntösylinteri
8 - Pumppuyksikkö
9 - Runko

A6. Vakiovarusteet/-ominaisuudet

- Kääntökulma 180°
- 8-karainen hallintaventtiili
- Anti-shock + anti-cavitation venttiilit
- Pumppuyksikkö, öljynsuodin, öljysäiliö
- Sivusiirto hydraulisella lukituksella
- Hydrauliset tukijalat
- Ojakauha
- Karkaistut tapit
- Laakerointi jokaisessa nivelessä
- Öljyt

A7. Tekniset tiedot
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B  TURVALLISUUSOHJEET

B1. Yleistä

Suurin osa tapaturmista johtuu turvallisuusohjeiden laiminlyönneistä. Vahinkoja välttääksesi perehdy 
huolellisesti turvallisuusohjeisiin ja tähän käyttö- ja huolto-ohjeeseen, sekä mahdollisiin muihin työhön 
liittyviin säännöksiin. JAKE D107 kaivurin käyttö on sallittu vain kuljettajalle, jolla on riittävä tietotaito 
koneesta ja sillä suoritettavasta työstä. Kaivurin turvallinen käyttö on vain ja ainoastaan kuljettajan 
vastuulla.

B2. Turvallinen kuljetus, asennus ja käyttö

B2.1 Kuljetus

Jos kaivuria kuljetetaan muutoin kuin traktoriin asennettuna, on 
huolehdittava siitä, että kuljetuskalusto on asianmukainen ja että 
kaivuri  on  asiallisesti  kiinnitetty  kuljetusvälineeseen.  Kaivurin 
nostamiseen  saa  käyttää  vain  siihen  tarkoitettuja  nostopisteitä 
(kts A5). Traktori-kaivuri-yhdistelmän siirtoajossa on huomioitava
että tukijalat ovat yläasennossaan. Tukijaloissa on lukkoventtiilit, 
mutta varmista niistä huolimatta jalkojen ylhäällä pysyminen aika-
ajoin  siirtoajon  aikana.  Aseta  puomisto  siihen  asentoon,  jossa 
koneen painopiste on mahdollisimman lähellä traktoria ja lukitse 
nostopuomi  kaivurin  runkoon,  katso  kuva.  Siitä  huolimatta, 
varmista  puomiston  ylhäällä  pysyminen  aika-ajoin  siirtoajon 
aikana. Huomoi ajaessa myös kaivurin taka- ja sivuylitys.

B2.2 Asennus

JAKE  D107  kaivuri  on  tarkoitettu  asennettavaksi  maatalous-
traktoriin,  joko  sen  3-pistenostolaitteeseen  tai  käyttäen  JAKE 
Tuppisovitetta.  Kaivuri  on  mahdollista  asentaa  myös  muihin 
ajoneuvoihin  tai  alustoihin  kunhan  asentaja  huolehtii  aiheeseen 
liittyvien  säädösten  noudattamisesta  ja  asianmukaisesta 
asennustavasta.

B2.3 Käyttö

JAKE  D107  kaivuria  saa  käyttää  vain  siihen  mihin  se  on 
suunniteltu, eli kaivulaitteena. Muiden työlaitteiden kuin kauhojen 
käyttämiseen on saatava valmistajan lupa. Kaivurin rakennetta ei 
saa  millään  lailla  muuttaa.  Ennen  työn  aloittamista,  varmista 
alustan kantavuus ja koneen pystyssä pysyminen. Ennen työhön 
ryhtymistä on myös selvitettävä mahdolliset sähkökaapeleiden tai 
putkistojen  sijainnit.  Säilytä  viiden  metrin  turvaetäisyys  kaikkiin 
ilmassa  sijaitseviin  kaapeleihin.  Työskentelylämpötilan  on  oltava 
-20...+30°C. 

HUOM!

Käytä aina kaivaessa tukijalkoja.
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B3. Henkilöturvallisuus

Kuten  aiemmin  on  mainittu,  kaivuria  saa  käyttää  vain  asiaan  perehtynyt  henkilö,  jolla  on  riittävä 
tietotaito ja kokemus ja joka on huolellisesti perehtynyt tähän käyttö- ja huolto-ohjeeseen.

Vakavan loukkaantumisen vaara. Huomio kaivurin vaatima toimintatila ja eristä työskentelyalue jos on 
mahdollista,  että  työaluelle  pääsee  ihmisiä/eläimiä/ajoneuvoja.  Pysäytä/sammuta  traktori/kaivuri  ja 
varmista  koneen  paikoillaan  pysyminen  aina  ennen  huolto-  tai  korjaustoimenpiteitä.  Huomioi 
maantieajossa sivu- ja takaylitykset ja varoita muuta liikennettä valoilla/heijastimilla

B4. Kiellot

Kaivurin käyttö on kielletty:
- jos traktorin ulosoton pyörintänopeus on eri kuin kaivurin pumpun sallittu pyörimisnopeus
- kuormausnosturina ellei sitä ole siihen varusteltu valmistajan toimesta
- suljetuissa tiloissa

HUOM!

Huolimaton käyttö  aiheuttaa vakavan vaaran ihmisille 
ja/tai vaurioittaa kaivuria tai muuta omaisuutta.

C  ASENNUS

C1. Yleistä

JAKE  D107  voidaan  asentaa  maataloustraktoriin, 
jossa  on  3-pistenostolaite  ta  JAKE  Tuppisovite  tai 
muuhun  asianmukaiseen  alustakoneeseen.  Valitse 
asennukseen  soveltuva  tasainen  alusta  mielellään 
sisätiloissa.  Vain riittävän kokemuksen ja  tietotaidon 
omaavilla  henkilöillä  on  asennusoikeus.  Asennus  on 
syytä  tehdä  kahden  henkilön  voimin  riittävää 
varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.

HUOM!

Älä  koskaan  käytä  käsiä/sormia  reikien/tappien 
kohdistamiseen tapaturmavaaran vuoksi.

C2. Asennus 3-pistenostolaitteeseen

Peruuta traktori kaivurin eteen niin,  että avustaja voi 
kiinnittää  nostolaitteen  vetovarret  ja  työntövarren 
kaivurin  kiinnikkeisiin.  Säädä  nostolaitteella  kaivurin 
korkus  haluamaksesi.  Säädä  työntövarrella  kaivuri 
pystysuoraan  asentoon  tai  hieman  traktoriin  päin 
kallistuneeksi.  Varmista  kaikki  tapit  asiaankuuluvilla 
sokilla.  Lukitse  kaivurin  sivuliike  nostolaitteen 
sivurajoittimilla.

C3. Aputukivarsien asennus

Nostolaiteasennuksessa  on  syytä  käyttää  kaivurin 
vakautta lisääviä aputukivarsia (10).
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C4. Asennus JAKE Tuppisovitteeseen

Kts. JAKE Tuppisovitteen Asennusohjeet.

C5. Hydrauliikka

C5.1 Riippumaton hydrauliikkajärjestelmä

JAKE  D107  sisältää  itsenäisen  hydrauliikkajärjestelmän, 
johon  kuuluu öljysäiliö,  öljynsuodin  ja  pumppuyksikkö. 
Pumppuyksikköä  käytetään  traktorin  voimanulosotolla. 
Tarkista ensin että traktorin voimanulosoton pyörimisnopeus 
vastaa pumpun sallittua pyörimisnopeutta. Asenna pumppu-
yksikkö (3)  traktorin ulosottoakselille  ja lukitse se traktorin 
runkoon  ketjulla  (1).  Tarkista  öljyn  määrä  pumppuyksikön 
ylennysvaihteessa  (4).  Käynnistä  traktori  tyhjäkäynnille  ja 
kytke ulosotto päälle. Varmista kaivurin kaikkien toimintojen 
toimivuus. Älä ylitä pumpun maksimi pyörimisnopeutta!

HUOM!

Kun kaivuri otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, tai pidem-
män käyttötauon jälkeen, suorita muutaman minuutin testiajo 
ilman  kuormitusta  traktori  tyhjäkäynnillä,  kaikki  kaivurin 
toiminnot läpikäyden, jotta järjestelmässä mahdollisesti oleva 
ilma poistuu.

C5.2 Lisähydrauliikka

JAKE  D107  kaivuri  voidaan  varustaa  yhdellä  tai  kahdella 
lisähydrauliikkatoiminnolla,  esim  puutavarakouraa  varten. 
Puomin  päässä  on  tällöin  yksi  tai  kaksi  pikaliitinparia. 
Lisähydrauliikkaa hallitaan ohjauskahvojen sähkökytkimillä. 

C5.3 Kauhan ja varusteiden asennus/irroitus

JAKE D107 kaivurin vakiovarusteena on muotokauha, jonka tilalle on
mahdollista asentaa muitakin kauhoja tai laitteita. Kauhan kiinnitys 
tapahtuu kahdella tapilla, kts. kuva.

HUOM!

Muotokauha irrallaan on erittäin herkkä kaatumaan, joten noudata 
tarvittavaa varovaisuutta. Sama koskee myös muita työlaitteita.

D  IRROITTAMINEN

D1. Yleistä

Valitse  kaivurin  irroittamiseen  tasainen  alusta  mieluummin 
sisätiloissa. Käännä puomisto suoraan taakse ja ojenna molemmat 
puomit suoraksi ja laske kauha maahan. Tämä asento estää kaivurin 
kaatumisen irroittamisen aikana ja jälkeen. 

D2. Irroittaminen 3-pistenostolaitteesta

Irroita  aputukivarret,  työntövarsi  ja  vetovarret.  Siirrä  traktoria 
eteenpäin ja irroita pumppuyksikkö ja venttiilipöytä traktorista. 
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D3. Irroittaminen JAKE Tuppisovitteesta

Kts. JAKE Tuppisovitteen Ohjeet.

E  KAIVURIN KÄYTTÖ

E1. Käyttö

E1.1 Yleistä

Käyttäjällä  on  oltava  riittävä  tietotaito  ja  kokemus  kaivurin  käytöstä.  Käyttäjän  on  huolellisesti 
perehdyttävä  tähän  käyttö-  ja  huolto-ohjeeseen,  turvallisuusohjeisiin  ja  mahdollisiin  työpaikka-
kohtaisiin määräyksiin ja noudatettava annettuja ohjeita.

E1.2 Kaivurin vakavuus

Varmista  alustan  kantavuus  ja  tiedosta  kaivannon  mahdollinen  sortumisvaara  ennen  työhön 
ryhtymistä ja aika-ajoin työn kestäessä.

E1.3 Kaivurin liikkeet

Kaivurin  liikkeiden  nopeus  riippuu  pumpun  pyörimisnopeudesta  ja  yhtäaikaisten  toimintojen 
määrästä. Kaivurin nopeutta voi siis tietyissä rajoissa säädellä moottorin kierrosnopeutta säätämällä. 
Huolehdi  kuitenkin  siitä,  että  pumpun  maksimi  kierrokset  eivät  ylity.  Käytä  ohjaimia  pehmeästi  ja 
jouhevasti välttäen äkkinäisiä liikkeitä.

E1.4 Puomiston sivusiirto

Sivusiirrossa  on  hydraulinen  lukitus,  jonka  vapauttamisen  jälkeen  puomisto  on  portaattomasti 
siirrettävissä sivusuunnassa. Siirto tapahtuu kääntämällä puomisto täysin jommalle kummalle sivulle 
jonka jälkeen kauhaa ja puomistoa käyttäen puomisto liikkuu sivusuunnassa. Muista lukitus.

E1.5 Käyttö kylmissä olosuhteissa, -20...+5° C

Käytä olosuhteisiin tarkoitettua hydrauliikkaöljyä. Ennen työn aloittamista, käytä pumppua muutama 
minutti  ilman kuormitusta. Suorita sen jälkeen muutaman minuutin lämmityskäyttö käyttäen kaikkia 
kaivurin liikkeitä ilman kuormitusta. Liikeiden ollessa normaalit, voit aloittaa työn.

E2. Hallinta

E2.1 Hallintaventtiili

JAKE  D107  kaivuria  hallitaan  mekaanisella  venttiilipöydällä,  joka  on  asennettu  JAKE 
Tuppisovitteeseen, tai nostolaiteasennuksessa asentajan määrittämällä tavalla. Venttiilipöydässä on 
kahdeksan lohkoa, shokkiventtiilit, paineenvapautusventtiilit, sivusiirron lukitusventtiili ja ohjaimet. 

E2.2 Ohjaimet

Ohjaimet  ovat  joko  kahteen  tai  neljään  suuntaan  toimivia  ja  itsekeskittäviä.  Ohjaimet  toimivat 
proportionaalisesti,  eli  toiminnon  liikenopeus  riippuu  ohjaimen  poikkeutuksen  määrästä.  Lisäksi 
ohjaimissa  on  sähköisiä  on-off  toimintoja  sekä  lisähydraliikassa  6/2-magneettiventtiileitä,  joiden 
ohjaus tapahtuu painamalla painokytkintä ja poikkeuttamalla samaan aikaan kyseistä ohjainta.
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Ohjainten toiminnot:

1. Kaivupuomi ja kauha
A. kaivupuomi ylös
C. kaivupuomi alas
B. kauha kiinni
D. kauha auki

2. Oikea tukijalka
F. alas
E. ylös

3. Vasen tukijalka
F. alas
E. ylös

4. Nostopuomi ja kääntö
A. nostopuomi ylös
C. nostopuomi alas
B. kääntö vasemmalle
D. kääntö oikealle

5. Teleskooppijatke
G. sisään
H. ulos

6. Lisähydrauliikka (esim. koura)
J. 6/2-venttiilin painokytki

E2.3 Sivusiirron lukitus

Avaa lukitus siirtääksesi puomistoa sivusuunnassa ja lukitse 
sivusiirto ennen työhön ryhtymistä.

E2.4 Paineenvapautusventtiili

Paineenvapautusventtiili  on  sisäänrakennettu  eikä  tarvitse 
käyttäjän  huomiota.  Venttiilin  tarkoitus  on  suojata 
järjestelmää  paineiskuilta.  Venttiili  on  säädetty  valmistajan 
toimesta eikä säätöä saa muuttaa.

F  YLLÄPITO JA HUOLTO

F1. Varoitukset

Huolellinen  ylläpito  ja  huolto  lisää  koneen  käyttöikää  ja  on 
edellytys  sen turvalliselle  käytölle  ja  takuun  voimassaololle. 
Ennen  huoltotöihin  ryhtymistä  on  varmistuttava  siitä,  ettei 
kone  eikä  puomisto  pääse  liikkumaan  työn  aikana. 
Huoltohenkilöllä  on  oltava  riittävä  tietotaito  ja  kokemus 
kyseisestä  toimenpiteestä.  Huoltotoimet  on  tehtävä  tämän 
huolto- ja käyttöohjeen mukaan. 

HUOM!:

Paineistetun  hydrauliikkaliitoksen  avaaminen  saattaa  aiheuttaa 
vakavan vaaratilanteen. Käytä suojalaseja.  Kaivurin valmistuksessa 
on käytetty erikoislujia teräksiä, joiden hitsaaminen, lämmittäminen 
tai hiominen saattaa aiheuttaa muutoksia teräksen ominaisuuksiin. 
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F2. Määräaikaishuollot

F2.1 Päivittäin tai ennen työhön ryhtymistä

- varmista, että tämä käyttö- ja huolto-ohje on saatavilla
- tarkista ohjainten liikkuvuus ja palautuminen ennen koneen käynnistämistä
- tarkista letkutukset mahdollisia vuotoja silmälläpitäen
- tarkista öljyn määrä säiliössä ja pumpun vaihteessa
- tarkista tappien varmistukset (sokat)
- tarkista puomisto ja runko silmämääräisesti
- voitele kaikki voitelukohteet, myös liukuvat kohteet

F2.2 Kuukausittain tai 150 tunnin välein

- kaikki päivittäiset toimenpiteet (F2.1)
- tarkista letkutusten suojaukset ja liitokset
- tarkista kaikki tappiliitokset ja niiden lukitukset
- tarkista kaikki ruuviliitokset ja niiden tiukkuus
- tarkista mahdolliset kulumat etenkin liukuvissa osissa
- tarkista/säädä teleskooppijatkeen liukupalat
- tarkista runko ja puomisto vaurioita silmälläpitäen
- suorita täydellinen koeajo ilman kuormaa ja kuormitettuna

F2.3 Vuosittain tai 1000 tunnin välein

- kaikki päivittäiset ja kuukausittaiset toimenpiteet (F2.1 + F2.2)
- vaihda hydrauliikkaöljy ja suodin

F3. Voitelu

F3.1 Voitelukohteet (kts. kuva seuraavalla sivulla)

Voitele kaikki kohteet vaseliinillä ja varmista, että kohteeseen menee vaseliiniä. Vaihda voidenippa tai 
löysää  kyseistä  liitosta  voitelun  ajaksi  tarvittaessa  Voitele  liukuvat  osat,  kuten  sivusiirto  ja 
teleskooppijatke, vaseliinillä.

F3.2 Hydrauliikkaöljyn määrä

Kaikki sylinterit ovat kaksitoimisia, joten sylintereiden asento 
ei juuri vaikuta säiliön öljymäärään. Öljyn määrän tarkistus 
tapahtuu säiliössä olevan tarkistusnipan avulla.
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Voitelukohteet:
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F3.3 Öljyn määrä pumpun vaihteessa

Öljyn pinnan täytyy ylittää tarkistusikkunan merkki. 
Käytä 80W90 vaihteistoöljyä.

F3.4 Öljyjen vaihto

Pumpun vaihde:

Avaa  täyttökorkki  ja  sitten  tyhjennysproppu 
poistaaksesi  öljyn.  Vaihda tyhjennyspropun tiiviste 
ja  sulje  proppu  huolellisesti.  Täytä  vaihde  öljyllä 
kunnes öljyn pinta ylittää tarkistusikkunan merkin. 
Sulje täyttökorkki.

Hydrauliikkaöljy:

Avaa  täyttökorkki  ja  sitten  tyhjennysproppu  poistaaksesi 
öljyn.  Vaihda  tyhjennyspropun  tiiviste  ja  sulje  proppu 
huolellisesti.  Täytä vaihde öljyllä kunnes öljyn pinta ylittää 
tarkistusikkunan merkin. Sulje täyttökorkki.

Vihje: On  suositeltavaa  suorittaa  öljynvaihto  öljyn  ollessa 
lämmintä. Älä sekoita keskenään erityyppisiä öljyjä.

HUOM!:

Öljyt,  öljynsuotimet  ja  vastaavat  ovat  ongelmajätettä. 
Huomio asiaan liittyvät lait ja asetukset ja noudata niitä
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