
 

 

1. HIRREN SALVOSKONEEN KULJETUS, KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 

1.1. Varastointiolosuhteet 
 
Hirren salvoskoneen pitkäaikainen varastointi on suositeltavaa 
suojarasvattuna. 
 

1.2. Päämitat 
 
Kokoonpanokuvasta 

 
1.3. Käsittelyohjeet 

 
Hirren salvoskonetta varastoitaessa ja asennettaessa voidaan sitä nostaa 
kahteen osaan purettuna 10 tonnin trukilla tai nosturilla. 
 

 

2. KÄYTTÖÖNOTTO 
 

Henkilöiden, jotka osallistuvat asennustyöhön tai hirren salvoskoneen 
käyttöön tulee lukea nämä asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin 
työ aloitetaan.  
Laitteenkäyttäjän tulee varmistaa, että ohjeet ovat tarvittaessa saatavilla 
vastuussa olevalle henkilökunnalle myös asennuksen jälkeen. 
 

 
2.1. Kiinnitys 

 
Hirren salvoskone asennetaan omille säätöjaloilleen. Tarvittaessa kone 
kiinnitetään alustaansa ankkuripulteilla. 
 
 

2.2. Kokoonpano ja asennus 
 
Henkilökunnan, jolle on uskottu asennus-, valvonta-, tarkastus- ja huoltotyöt 
täytyy olla asianmukaisesti pätevöitynyttä. Vastuu-, osaamis-, ja 
henkilökunnan valvonta-alueet pitää olla esimiehen tai käyttäjän määräämiä. 
 
 
Kokoonpano ja mekaaninen asennus 
 
Hirren salvoskone toimitetaan koottuna, asennettuna ja koekäytettynä.  
Kone asennetaan paikkaan, jossa sen takana on vähintään metrin verran tilaa 
mahdollisia huoltotoimia ja sähkökaappien ilmanvaihtoa varten. 
 
 



 

 

 
 
Mekaaninen asemointi 
 
Hirren salvoskone on tarkoitettu asetettavaksi teräs- tai betonitasolle 
säätöjalkojensa varaan vaakasuoraan asentoon. Asento voidaan tarkistaa 
vesivaa’an eli vatupassin avulla. 
 
 
Sähköinen asennus 
 
Hirren salvoskoneen käyttölaitteeseen saa kytkeä jännitteen ainoastaan 
valtuutettu sähköurakoitsija. 
 
 

2.3. Käytön ja kunnossapidon vaatima tilantarve 
 
Hirren salvoskoneen ympärillä on oltava huoltoa varten vapaata tilaa noin 
metri. 
 
 

2.4. Sallitut ympäristöolot 
 

Käyttölämpötila +5 – +30 C 
 
 

2.5. Ohjeet koneen liittämiseksi energiansyöttöön 
 
Sähkö 
Hirren salvoskoneen käyttö on keskitetty ohjauskeskukseen. Ohjauspulpetti 
sijaitsee hirren salvoskoneen alkupäässä. Koneen saa kytkeä sähköverkkoon 
ainoastaan valtuutettu sähköurakoitsija. 
 
Paineilma 
Hirren salvoskone kytketään paineilmaverkkoon, jonka paineen on oltava 
vähintään 6,5 Bar. Paineilmaliitännän koko on vähintään 1”. Paineilman on 
oltava kuivaa ja öljytöntä.  
Paineilmakompressorin on tuotettava ilmaa vähintään 2 m3/ minuutissa.  
 

 
 

3. KONETTA KOSKEVAT TIEDOT JA TURVALLISUUSOHJEET 
 

3.1. Koneen kokoonpano 
 
Kokoonpanokuvan mukaisesti. Kokoonpanokuva liitteenä. 

 
 



 

 

3.2. Koneen käyttötarkoitus 
 
Hirren salvoskone on tarkoitettu massiivi- ja liimahirren työstöön. 

 
 

3.3. Turvallisuusohjeet 
 
Vaikka koneen käyttöturvallisuus on jo suunnitteluvaiheessa sekä sitä 
valmistettaessa pyritty maksimoimaan, tulee koneen kanssa työskennellessä 
noudattaa varovaisuutta. Varsinkin syöttö- ja purkupöydän äärellä 
työskentelevien työntekijöiden turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. 
 
Yksilöllisten turva- ja suojavarusteiden, kuten esimerkiksi kuulosuojainten 
käyttö on suositeltavaa puuntyöstöstä aiheutuvan melun vuoksi.  
Pölyherkät saattavat saada oireita puuntyöstön yhteydessä syntyvästä 
pölystä, jonka vuoksi hengityssuojainten käyttö on heidän kohdallaan 
aiheellista. 
 
Konetta huollettaessa suojavaatetus, kuten leikkausvammoilta suojaavat 
käsineet ja turvajalkineet ovat tarpeelliset. Osa koneen teristä on suojattu 
teräsuojin, jotka täytyy irrottaa ennen muutoksia. 
 
Hirren salvoskoneen osien tai osa-alueiden ei tulisi kuumeta käytössä, mutta 
näin voi tapahtua, mikäli koneen toiminnassa on vikaa tai häiriötä. 
Vastaavissa tilanteissa koneen käyttäjän tulee noudattaa varovaisuutta 
käsittelemällä mahdollisesti kuumentuneita osia suoja-asustein 
varustautuneena. 
Koska hirren salvoskoneen työstön yhteydessä syntyy karkeaa puujätettä eli 
purua, saattavat koneen kuumentuneet osat aiheuttaa kipinöidessään 
palovaaran. Tämän vuoksi purukuljettimen säännöllinen tyhjentäminen sekä 
sen toiminnan varmistaminen turvaavat samalla työskentelyolosuhteita. 
Koneen ympäristön siisteys edesauttaa työskentelyturvallisuutta. 

 
Huoltotöitä tehtäessä on koneen sähkönsyöttö katkaistava poikkeuksetta 
pääkytkimestä ja varmistuttava taajuusmuuttajiin varastoituneen jännitteen 
todellisesta purkautumisesta. Varastoituneen virran vuoksi sähkökaapin kantta 
ei saa avata vasta kuin 2-5 minuutin kuluttua päävirran poiskytkemisestä. 
 
Hirren salvoskoneen työstöyksiköiden terien kiinnitys tulee tarkistaa 
ensimmäisen käyttökerran jälkeen. 
 
Koneen kevennyssylinterien säätöjä ei pidä muuttaa. 
 
Mikäli työstövaiheessa hirsi kiilautuu työstölinjaan tai koneen terät jumiutuvat, 
tulee tilanne purkaa äärimmäistä varovaisuutta noudattaen. Paineilmalaitteet 
saattavat purkaa mekaanisen tukoksen hyvinkin voimallisesti ja aiheuttaa 
samalla vakavaa vahinkoa henkilökunnalle. 

 



 

 

Valmistaja hylkää kaikki takuu- ja vastuuvaatimukset, mikäli koneen 
korjaukset on suorittanut henkilö ilman asiaankuuluvaa ammattitaitoa. 
 
Työskentelypaikan siisteys edistää turvallista työskentelyä. Asiattomien 
henkilöiden oleskelua käyvän koneen välittömässä läheisyydessä on 
vältettävä.  
 
Konetta ei saa käyttää, mikäli sen suojaportit ovat avoimina tai turvalaitteet 
toimintakyvyttömiä.  
 
Koneessa sijaitsevan kestomagneetin voimakas magneettikenttä saattaa 

aiheuttaa häiriötä esimerkiksi sydämentahdistimille. 
 
 

 
Mikäli onnettomuus aiheutuu käyttö- tai turvallisuusohjeiden  

vastaisesta käytöstä, tai valmistajasta riippumattomista syistä  
vajavaisten turvajärjestelyjen aikana, sanoutuu koneen valmistaja irti 

vastuusta onnettomuustilanteeseen! 
 

 
 
 
3.4. Suojalaitteet 

 
Koneen suojapeltien ovet on suojattu sähköisillä lukoilla, mitkä estävät koneen 
käynnistämisen mikäli ovet ovat avoimia tai huoltotoimenpiteet käynnissä. 
Suojapellit estävät riskin litistyä tai tulla koneen liikkuvien osien loukkaamaksi.  
Turvallisuuden takaamiseksi suojapelleissä olevat ovet on aina avattava 
ennen koneen huoltotoimenpiteitä. Tämä varotoimenpide estää konetta 
käynnistymästä itsekseen tai vahingossa. Varotoimenpiteestä ei pidä poiketa. 
 
Mikäli konetta käytetään turvaovet avoimina sanoutuu koneen valmistaja irti 
vastuusta mahdolliseen onnettomuustilanteeseen ja vastuu siirtyy koneen 
käyttäjälle tai hänen esimiehelleen. Hirren salvoskonetta käytettäessä on aina 
noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.  
Turvajärjestelyjen sivuuttaminen voi aiheuttaa hengenvaaran! 
 
Täydellistä riskittömyyttä on pitkälle suunnitelluista varotoimista huolimatta 
mahdotonta taata. Tämän vuoksi varsinkin syöttö- ja purkupöydän äärellä on 
noudatettava erityistä varovaisuutta pienen litistymismahdollisuuden vuoksi. 
Vaaratilanteet on kuitenkin pyritty minimoimaan esimerkiksi manuaalisia 
toimintoja, kuten pakkokäyttöisiä hallintalaitteita, apuna käyttäen.  
 
Mikäli koneen paineilmansyöttöön tulee ongelmia, antaa koneen 
käyttöjärjestelmä siitä varoitusviestin ja kone pysähtyy. Ilman paineilmaa kone 
ei voi toimia. 
 



 

 

Koneen käyttöjärjestelmä pyrkii ennaltaehkäisemään törmäykset eri 
työstökeskusten kesken vertaamalla käyttöliittymään syötettyjä arvoja 
parhaillaan käynnissä olevien työstökeskusten toimintaan. Samalla 
käyttöliittymä vertaa arvoja liikkeessä olevien porausyksiköiden ja 
siirtotarttujan sijaintiin. Virhearvoista ja mahdollisista törmäysvaaroista kone 
antaa varoitusviestin. 
 
Koneen pysäytyksen jälkeen on ehdottomasti odotettava kunnes työstölaitteet 
lakkaavat toimimasta ja palaavat valmiusasentoon, ennen kuin koneen huolto- 
ja asennustöitä voidaan tehdä turva-alueen sisäpuolella! 
 
Koneen käsipyöräasetuksia säädetään manuaalisesti. Säätöjen muuttamista 
varten koneen työstöyksiköt täytyy ajaa asetteiden säätöasentoon. Ajo 
suoritetaan ohjauskeskuksesta.  
Säätötöistä vastaavan tulee noudattaa varovaisuutta koneen päälle 
kiivetessään putoamisvaaran takia. 
 
Koska kyseessä on pitkälti automatisoitu kone, muistutetaan siitä koneen 
pintaan kiinnitetyin varoitusmerkein. 
 

 
3.5. Hätäkytkimien sijainti 

 
Finnbaum -hirren salvoskoneen hätäkytkimet sijaitsevat koneen 
ohjauspulpetin lisäksi syöttöpöydän alkupäässä, purkupöydän alku- ja 
loppupäässä, koneen keskellä sekä pääsähkökaapin takapuolella. 
 
Hätäpainikkeen painaminen pysäyttää kaikki koneen toiminnot välittömästi.  
On huomattava, että koneen hätäpainiketta ei ole tarkoitettu toimimaan 
virrankatkaisijana, vaan kone tulee aina pysäyttää virallisesta 
pysäytyspainikkeesta.  
Hätäpainiketta on tarkoitus käyttää ainoastaan hätätilanteessa. 
 

 
3.6. Toiminta hätätilanteessa 

 
Hätätilanteessa hirren salvoskoneesta tulee katkaista virta hätäkytkintä 
käyttäen, jonka painamisen jälkeen kaikki sähköinen toiminta koneessa 
pysähtyy.  
Mikäli koneen paineilmansyöttö ei häiriinny, jäävät siinä olevat aihiot 
paikalleen.  
 
Hätäpysäytys vapautetaan kääntämällä hätäkytkintä myötäpäivään.  
Hätä/Seis -piiri kuitataan takaisin toimintakuntoon ohjauspulpetissa 
sijaitsevasta sinisestä kuittauspainikkeesta. 
 
 
 
 

 



 

 

3.7. Tiedot koneen aiheuttamasta melusta 
 
Työstökoneen käydessä melutaso ylittää 85 dB. Käyttäjien on käytettä 
kuulonsuojausta.  

 
3.8. Tiedot koneen aiheuttamista pölypäästöistä 

 
Hirren salvoskoneen eri osat voivat aiheuttaa pölypäästöjä esimerkiksi 
poraus- ja salvostöiden yhteydessä.  
Hirren työstöstä syntyvä karkeajakoinen puujäte kuljetetaan pois koneen alla 
sijaitsevan purukuljettimen avulla. Koneen terien yhteyteen asennetut 
purunohjaimet ohjaavat hienojakoisen purujätteen lentorataa. 
 

 
3.9. Tiedot sähkölaitteista 

 
Hirren salvoskoneen käyttö on keskitetty ohjauskeskukseen, jonka laitetiedot 
näkyvät liitteenä olevista kuvista ja luetteloista. 
 

 
 

4. KONEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ 
 

4.1. Säätöohjeet 
 
Yleistä 
 
Jotta Finnbaum -hirren salvoskone toimisi moitteettomasti, on tärkeää 
huolehtia sen riittävästä huollosta ja puhdistuksesta, sekä koneen eri osa-
alueiden omista huoltotoimenpiteistä. 
 
Ennalta tapahtuva huolto ja koneen sekä sen ohjausjärjestelmän tarkkailu 
vähentää tuotantokatkoja, työstöyksiköiden häiriöitä sekä pienentää samalla 
koneen käyttökustannuksia. 
 
Erityisen tärkeää on huolehtia koneen ja sen osien puhtaudesta ja voitelusta. 
Tämä helpottaa koneen eri osien tarkkailua, lisää toimivuutta sekä vähentää 
osien kulumisvaurioita. 
Käsipyörien ruuvien rasvaus helpottaa niiden manuaalista säätöä ja näin ollen 
myös turvallisuutta, kuten putoamista. 
 
Koneen ilmanpaineen huoltoyksikköön keräytyvä kondensaatiovesi tulee 
poistaa päivittäin. 
 
Koneen yläosassa sijaitseva kullanvärinen lukunauha tulee pitää puhtaana 
isopropanolin avulla. Viikoittaiseen puhdistamiseen tarvitaan puhdas ja 
nukkaantumaton liina. Puhdistustyöstä vastaavan tulee noudattaa 



 

 

varovaisuutta puhdistuksen aikana koneen yläosassa vaikuttavan voimakkaan 
magneettikentän ja putoamisvaaran vuoksi.  
Lukunauhaa ei saa pyyhkiä muilla puhdistusaineilla sen herkän lakkapinnan 
vaurioitumisen vuoksi. 
 
 
 

4.2. Käynnistys / pysäytys 
 

Hirren salvoskoneen käyttö on keskitetty ohjauspulpettiin, joka sijaitsee 
koneen alkupäässä. Ohjauspulpetissa sijaitsee koneen käynnistyskytkimen 
lisäksi hätäpysäytys sekä sen kuittauspainike. On muistettava, että 
hätäpysäytyspainiketta ei ole tarkoitettu virrankatkaisuun. Kone tulee 
pysäyttää aina virallisesta pysäytyspainikkeesta. Turhassa käytössä 
hätäkytkin saattaa vaurioitua, eikä toimi varsinaisessa hätätilanteessa. 
 

 
4.3. Koneen toiminta 

 
Hirren salvoskone on tarkoitettu massiivi- ja liimahirren työstöön.  
Kone työstää aihioista erilaisia hirsimalleja, koneen käyttöjärjestelmään 
syötettyjen tietojen mukaan.  
Aihioiden mitat voivat vaihdella leveydeltään 88,0 – 205 mm ja korkeudeltaan 
130,5 – 270 mm. Maksimipituus hirsiaihioilla vaihtelee kahdesta metristä 
kahteentoista metriin. Tätä mittavampia aihioita koneen asetteet eivät työstä. 
 
Syöttöpöydälle tulleet aihiot esimitataan pöydässä olevan laserpään avulla 
pituussuuntaisesti. Tämän jälkeen aihiot tarkastetaan manuaalisesti 
viivakoodimerkitsijän avulla. Viivakoodilaitteella aihioon merkitään mahdolliset 
virhekohdat, jotka samalla siirtyvät tietokoneen muistiin tulevaa työstöä varten.  
Merkinnällä säästetään raaka-ainetta sekä puuntyöstön taloudellista panosta 
minimoimalla syntyvien hukkapalojen määrä. 
 
Syöttöpöydältä aihio siirtyy porausyksikkö 2:sen ulottuville. Tämä tarttuu 
aihioon ja lähtee siirtämään sitä työstettäväksi. Kun aihiota on siirretty 
tarpeeksi, koneen runkopöydässä sijaitsevat tarttujat lukitsevat aihion 
paikalleen työstön ajaksi. Ensimmäisessä vaiheessa porausyksiköt 1 ja 2 
poraavat aihioon tarpeen mukaan reikiä. Reikiä on mahdollista porata kahta 
eri kokoa.  
Tarttujien sijainti rungossa on suunniteltu aihion parhainta mahdollista 
työstövakautta silmällä pitäen.  
 
Poraustyöstöjen jälkeen aihiota siirretään seuraavalle työstöpaikalle johon 
porausyksikkö 2 sitä siirtää. Porausyksikkö 2 syöttää aihiota niin pitkään kuin 
se on mahdollista, jonka jälkeen siirtotarttuja jatkaa. Katkaisusahalla aihio 
voidaan jakaa useammaksi kappaleeksi käyttöliittymään syötettyjen tietojen 
mukaan, ja tämän toiminnan myötä jokaista aihiota jatkokäsitellään sille 
aiemmin määritellyllä tavalla.  
 



 

 

Pysty- ja vaakasalvosyksikössä aihioon työstetään salvoksia talon nurkkia 
varten. Salvokset voivat olla joko suoria pysty- ja vaakasalvoksia, tai sitten 
tirolilaisnurkan päitä, talon ulkoasun mukaan. Tämän jälkeen aihio kulkee 
karaurayksikön, kylkilohenpyrstö- ja päätylohenpyrstöyksikön kautta viisto- ja 
halkaisuyksikölle, josta siirtotarttuja siirtää sen lopuksi purkupöydälle 
odottamaan jälleenkuljetusta.  
Karaurayksikön työstämien oven- tai ikkunankarmiurien lisäksi aihioihin 
saatetaan tehdä niiden yhdistämiseen liittyviä salvoksia. 
Kylkilohenpyrstösalvosyksikön tehtävänä on työstää hirteen tila väliseinähirsiä 
varten, kun taas päätylohenpyrstöyksikkö tekee hirteen työstön 
väliseinäliitosta varten. Työstöt määräytyvät sen mukaan onko työstettävä 
hirsi alimmainen/ylimmäinen vai näiden välissä. Ylimmäiseen/alimmaiseen 
hirteen työstö tehdään puoleenväliin hirttä ovaalin muotoisena ja näiden 
välisiin työstö tehdään läpi asti. 
 
Säteissahalla voidaan tehdä kappaleeseen tarvittavat vaaka-/ viistosahaus 
toiminnot. Kaikkein lyhimpiin kappaleisiin ei voida tehdä päätyviiste sahausta 
läpi asti. Näissä kappaleissa sahanterä nousee ainoastaan 3 cm, jonka avulla 
nähdään mistä kappale tulee sahata käsin.     
 
Työstölinjan loppupäässä hirteen merkitään mustesuihkutuloste, mistä käy ilmi 
sen sijainti- tai rakennuskohtaiset tiedot. Tätä kutsutaan myös hirren 
yksilöimiseksi.  
Optiona kone voi tarvittaessa tulostaa hirteen viivakooditarran, mikä täytyy 
kuitenkin kiinnittää kappaleeseen käsin. 
 
Purkupöydälle saapunut hirsi siirretään purkupukkarin avulla pöydän 
etuosaan, josta sitä on helppo jatkokäsitellä. Purkupöydässä sijaitsevan 
anturin avulla kone seuraa purkupöydän täyttymistä ja antaa hälytyksen, 
mikäli purkupöydän säilytyskapasiteetti on ylitetty. 
 

 



 

 

 
4.4. Käyttöliittymä 

 
Käyttöliittymän erillinen ohje seuraa ohessa. 
Käyttöliittymä on suunniteltu helppokäyttöiseksi erilaisten kuvallisten 
ratkaisujen sekä informatiivisten käyttöliittymäesimerkkien avulla.  
 

 
 

 
 

 
4.5. Asetteiden teko 
 

Asetteiden teossa valitaan työkalut valikosta oikeat teräprofiilit sekä oikea hirsi 
profiili. Terä asetuksissa on määritelty x-siirros akselin keskipisteestä, jota ei 
tarvitse muuttaa asetella kuin kerran. Mahdollisia muita asetusten muutoksia 
on Y ja Z referenssien muuttaminen. Asetukset on liitteenä.  
 

 
 
 

4.6. Tekniset tiedot 
 

Tyyppi:  2005137 
Käyttötarkoitus:  liima- ja massiivihirsiaihioiden työstö 
Aihioiden mitat:  leveys: 88,0 – 205,0 mm 
    korkeus: 130,5 – 270 mm 

pituus: 2m – 12m 

Ruutukaappauskuva 
käyttöliittymästä 



 

 

 
 

 
4.7. Pintakäsittely 

 
Hirren salvoskoneen pintamaalauksessa on käytetty RAL –värikartan sävyjä. 
Koneessa käytetyt värit ovat: 
harmaa 7001 (koneen runko) 
harmaa 7047 (koneen suojapellit) 
punainen 3020 (työstöyksiköiden runko)   
 
 



 

 

 

4.8. Hirren yksilöiminen mustesuihkutulosteella 
 

Mustesuihkulla voidaan 
työstettävään kappaleeseen 
merkitä esimerkiksi tappien 
lyöntireiät. Toiminnosta on hyötyä 
pystytyksessä, sillä reikää ei 
tarvitse kokeilla ennen tapin 
lyöntiä. Tappi lyödään vain 
merkittyihin reikiin. 

 
Lyöntireikä merkitään esimerkiksi 
X-kirjaimella. Sähköreikä voidaan 
merkitä esim. S-kirjaimella ja 
pultinreikä vaikka P-kirjaimella.  

 
Kaikkia merkintöjä voidaan asetella vapaasti ohjelmasta käsin. 
 
 

Merkintä suoritetaan ajon aikana 
hirttä pysäyttämättä. Kappaleen 
nopeuden muutos tai edes 
pysähtyminen ei vaikuta 
tulostamiseen tai sen laatuun. 
Hirsi voidaan merkitä myös sen 
tunnuksella, kuten viereisessä 
kuvassa. 

 
 
 
 
 
 
 
Kirjoituspää säädetään 10 – 30 
mm etäisyydelle tulostettavasta 
kohteesta. Merkinnät tehdään 
kappaleeseen useimmiten 
työstöjen jälkeen. Muste kuivaa 
noin sekunnissa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Laitteistotiedot 
 

 Keskusyksikkö MSDOS tietokone, kalvonäppäimistö, runko 
ruostumatonta terästä 

 
 Yksi tulostuspää, tekstin maksimikorkeus n. 10 mm 

 
 Paineistetun letkun pituus 3 m 

 
 Muste- ja liuotinsäiliöt täytettäviä 

 
 I/O-kortti logiikkaliityntää varten 

 
 I/O-kortti logiikkaan 

 
 Sarjaliikenneportti tietokoneelle 

 
 Tarvittavat kaapeloinnit 

 
 
 

Ohjelmat 
 
Lisäykset logiikkaohjelmaan ja L-Process ohjelmaan. 
 

 
 



 

 

 
 
Tulostimen varoitusmerkinnät 

 

 
 
Mustesäiliön väri loppumassa 
 

  
 
Mustemerkinnän lisäaine loppumassa 
 
 
 
Imaje -tulostimen omia käyttöohjeita 
 
Laite tulee aina irrottaa sähköverkosta, ennen kuin siihen vaihdetaan osia tai 
sille tehdään huoltotoimenpiteitä. Imaje ei myöskään vastaa vahingoista, mitä 
aiheutuu mustesuihkutulostimen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä tai 
noudattamatta jättämisestä tai laitteeseen tehtyjen muutos- tai korjaustöiden 
tekemisestä. 
 
Kirjoittimessa käytetään mustetta, joka on erittäin herkästi syttyvää. Aineita 
käsiteltäessä piilolinssien käyttö on kielletty. Laitetta täytettäessä ja 
puhdistettaessa on käytettävä musteenkestäviä käsineitä sekä suojalaseja. 
 
Koneen suurin sallittu melutaso on < 60 dB (A). 
 
Tulipalovaaran ehkäisemiseksi käytä ainoastaan seuraavia muste-/ 
lisäaineseoksia: ketoni / alkoholi / vesi / esteri. 
 
Jos kirjoittimessa käytetään mustetta tai syttyvää lisäainetta: 

 Älä koskaan jätä kirjoittimen läheisyyteen mustetta tai syttyvää ainetta 
sisältävää astiaa tai kirjoittimen puhdistuksessa käytettyjä aineita tai 
kuiviakaan musteen kyllästämiä riepuja. 

 Pidä hiilidioksidivaahto- tai jauhesammutin kirjoittimen välittömässä 
läheisyydessä (enintään kymmenen metrin päässä) 

 Älä koskaan tupakoi kirjoittimen läheisyydessä. Aseta sen viereen kyltti 
”tupakointi kielletty, syttyvää mustetta” 

 Huolehdi siitä että kirjoitin pysyy erityisen puhtaana, sillä kuivatkin 
mustejäämät ovat erittäin syttyviä. 

 Mustetta, syttyvää lisäainetta ja puhdistusaineita sisältävät säiliöt on 
säilytettävä tiiviissä astiassa hyvin ilmastoidussa tilassa. 



 

 

 Kun kirjoitin sisältää aineita, älä käännä sitä ylösalaisin äläkä siirrä sitä 
kuin pystyasennossa. 

 Kun olet lopettanut huollon tai korjauksen, tyhjennä ja puhdista kaikki 
käyttämäsi astiat äläkä jätä riepuja, joilla olet käsitellyt aiheita, 
kirjoittimen lähettyville. 

 
KIRJOITTIMEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY TILASSA,  

JOSSA ON RÄJÄHTÄVIÄ AINEITA 
 

 
4.9. Tiedot kielletyistä käyttötavoista 

 
Hirren salvoskoneen käyttö muuhun, kuin sen käyttötarkoituksessa mainittuun 
tehtävään, on kielletty. (Katso kohta 3, konetta koskevat tiedot) 
Hirren salvoskonetta ei saa käyttää, ellei kaikki siihen kuuluvat suojapellit ole 
paikoillaan ja turvalaitteet toiminnassa. 
Koneen paineilmajärjestelmässä oltava vähintään 6,5 bar paine. 
 

 

5. KUNNOSSAPITO 
 
 

5.1. Tarkastuksen sisältö ja laajuus 
 
Hirren salvoskoneen silmämääräistä kunnossapitotarkastusta tulee tehdä 
jatkuvasti. 
Tuotannon pidempiaikaisten keskeytysten välttämiseksi on koneen toimintaa 
syytä seurata ja korjata ilmenneet viat välittömästi. Vian aiheuttaja on 
selvitettävä ja mahdollisuuksien mukaan poistettava. Tarkkailtavia kohteita 
ovat kaikki koneen osat sekä kone kokonaisuudessaan.  
Työskentelypaikan siistiminen pidentää koneen käyttöikää ja ehkäisee 
kulumisvaurioita. 
 
Käyttölaitteet tai niiden osat on rasvattava, tai muuten huollettava tarpeen 
mukaan. Koneen osissa käytetään öljyjä .Ensimmäisen huollon yhteydessä 
tehtävä rasvaus riittänee joksikin aikaa, sillä koneessa ei ole paljoakaan 
kuluvia osia. 
Käsipyörien ruuvien säännöllinen rasvaus helpottaa niiden manuaalista 
säätöä. 
 
Aluksi on syytä tarkistaa liikkuvissa osissa olevien ruuvien kireys viikoittain. 
Mikäli ruuvit löystyvät herkästi, voidaan niiden kiinnitystä varmistaa 
ruuvilukitteen avulla. 
 
Vuosittainen johtojen ja kaapeleiden kunnon tarkastus on suositeltavaa. 
 
 



 

 

Mitta-anturin lukunauha: 
 
Koneen yläosassa sijaitseva kullanvärinen lukunauha tulee pitää puhtaana 
koneen virheettömän toiminnan takaamiseksi. Lukunauha kannattaa  
pyyhkäistä puhtaaksi noin kerran viikossa isopropanoliin kastetulla puhtaalla, 
nukkaamattomalla liinalla. Muita puhdistusaineita ei saa käyttää. 
 
Jos lukunauha on kosketuksissa vääränlaiseen puhdistusaineeseen, ei sitä 
missään nimessä saa pyyhkäistä kuivaksi. Toiminto saattaisi vahingoittaa 
lakkapintaista lukunauhaa vakavasti.  
Varsinaisten lukupäiden puhdistus tulee ehdottomasti jättää asiantuntijan 
tehtäväksi. 
 
 
Työstöyksiköiden terät: 
 
Hirren salvoskoneen työstöyksiköiden terien kiinnitys tulee tarkistaa 
ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Terien kiinnityksiä sekä niiden mahdollista 
kulumista on seurattava kuukausittain. 
 
 
Servojen alumiinikytkimet: 
 
Servomoottorien ja kuularuuvien väliset alumiinikytkimet tulee tarkistaa 
määräajoin mahdollisten kulumis- tai tärinävaurioiden kartoittamiseksi, sekä 
niistä aiheutuvien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. 
 
 
Ilmanpaineen huoltoyksikkö: 
 
Koneen ilmanpaineen huoltoyksikön kondensaatioveden poisto tulee tehdä 
päivittäin. 
 
 
Purukuljetin: 
 
Koneen purukuljettimella on omat huolto-ohjeensa. Ne voi tarkistaa 
purukuljettimen omasta manuaalista. 

 
 
5.2. Piirustukset ja kaaviot 

 
Liitteenä: 

 
 Kokoonpanokuva 
 Layout kuva 
 Huoltokohde kuvat 
 Pneumatiikkakaaviot  

Pääpiirikaavio  



 

 

Ohjauskaavio  
Sähkökaappien layout Manuaalit (taajuusmuuttajat, servo-ohjaimet ym.) 
Osaluettelot  
Hätäpainikkeiden sijaintikuva  


