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TAKUUREKISTERÖINTI

Kiitoksia että olet valinnut Junkkarin! Tiesithän että voit saada pidennetyn kahden vuoden 
takuun rekisteröimällä tuotteesi? Se hoituu helposti alla olevan linkin tai QR-koodin kautta.

GARANTIREGISTRERING

Tack att du har valt Junkkari! Registrera din produkt för 2 års garanti. Du kan göra det med 
länk eller QR-kod här.

WARRANTY REGISTRATION

Thank you for choosing Junkkari! Please register your product for 2 years warranty. You can 
do it by following the link or QR-code below.

https://nps.trustmary.com/o9bAyZXZ-
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1  HYVÄ ASIAKAS
Kiitämme osoittamastasi luottamuksesta Junkkaria kohtaan ja toivotamme sinulle menestystä 
työssäsi. Tutustuthan huolellisesti tähän käyttöohjeeseen, sillä koneen täydellinen tuntemus, oikeat 
säädöt ja huolellinen hoito takaavat sen turvallisen käytön ja jatkuvan toiminnan sekä hyvät työ-
tulokset kiireisinä työpäivinä.

Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys koneen myyjään. Takuu tulee voimaan, kun myyjä on 
ilmoittanut myyntipäivän ja yhteystietosi Junkkarille tai olet itse rekisteröinyt tuotteen. Tuotteen re-
kisteröinnistä on ohje tämän ohjekirjan sivulla 3.

Parhain terveisin,

Junkkarin väki
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2  TURVALLISUUSOHJEET
2.1 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

• Ennen hapottimen käyttöönottoa katso, että hapotin on oikein kytketty ja suojat paikoillaan.
• Ennen koneen käynnistämistä tarkista, että koneen läheisyydessä ei ole ihmisiä eikä muita elä-

viä olentoja tai materiaaleja, jotka saattavat vahingoittua. 
• Älä koskaan anna koneen käydä vartioimatta.
• Tarkista kone joka sesongin jälkeen, erityisesti pyörivät ja liikkuvat osat.  Tarkista myös runko 

ja kiinnityskohdat.
• Huollot ja korjaukset: Estä hapottimen virransaanti poistamalla virtapistoke ennen huolto- tai 

korjaustöitä koneessa. Näin vältät tahattoman koneen käynnistymisen. 
• Tarkasta kuljetusvarusteet, ole varovainen ajaessasi tiellä!
• Kaikki konetta liikuttavat laitteet, kuten köydet, ketjut, tangot yms, on asetettava siten, että ta-

hattomat liikkeet eivät voi vaikuttaa hapottimeen kuljetus- tai työasennossa.

2.2 HAPPOJEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI
• Noudata suurta varovaisuutta käsitellessäsi ja avatessasi happosäiliöitä.
• Käytä hapotinta ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto.
• Eristä hapotin avoliekeistä, kuumista pinnoista, sytytyslähteistä ja suojaa se auringonvalolta 

pitempiaikaisessa säilytyksessä.
• Käytä hapotinta erillään syttyvistä kemikaaleista ja emäksistä.
• Puhdistamattoman hapottimen saa laskea vain haponkestävälle pinnalle.
• Älä käännä hapotinta siten, että happo pääsee valumaan moottoriin.
• Lue  hapon valmistajien ohjeet: kiellot, käsittely- ja varoitusohjeet.

2.3 OHJEET HENKILÖ- JA YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISEKSI
• Estä ihmisten pääsy päästön tai vuodon alueelle ja pidä ihmiset tuulen yläpuolella.
• Varo happojen joutumista iholle ja silmiin.
• Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.
• Happoja ei saa päästää ympäristöön, vaan vahingon sattuessa happo on padottava ja kerättä-

vä talteen sopiviin säiliöihin hävittämistä varten, tai imeytettävä inerttiin aineeseen (esim. hiek-
ka, silikageeli, turve tai muu happoa sitova aine).

• Hävitä hapot ongelmajätteinä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

2.4 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN
• Käytä sopivaa hengityksen suojainta, mikäli ilmastointi on riittämätön (kaasusuodatin tyyppiä 

E)
• Käytä silmien suojaamiseen tiiviisti asettuvia suojalaseja ja varaa silmien huuhtelupulloon puh-

dasta vettä.
• Käytä suojapukua tai riittävän kokoista esiliinaa ja saappaita roiskeilta suojautumiseen.
• Käytä neopreeni- tai PVC-käsineitä käsien suojaamiseen.

Varoitusmerkki

Ohjekirjassa käytetään tätä merkkiä aina kun on olemassa 
vaara käyttäjälle tai muille henkilöille.
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2.5 OHJEET TULIPALON VARALTA
• Sopivat sammutusaineet: alkoholia kestävä vaahto, jauhe, hiilidioksidi (Co2), vesisumu. Säiliöt 

jäähdytettävä vesisuihkulla.
• Happojen kuumeneminen voi vapauttaa haitallisia kaasuja, jolloin sammutustyössä on käytet-

tävä paineilmahengityssuojainta ja suojapukua.

2.6 ENSIAPUOHJEET
• Happohöyryjen hengittäminen: siirrä raittiiseen ilmaan, pidä lämpimänä ja rauhallisena. Yhtey-

denotto lääkäriin tarvittaessa.
• Hapon roiskuminen iholle: huuhdo roiskeet iholta välittömästi runsaalla vedellä ja riisu tahriin-

tuneet vaatteet.
• Hapon joutuminen silmiin: huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien 

alta, vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkärin hoitoon.
• Hapon nieleminen: anna välittömästi runsaasti vettä, ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto lääkä-

riin tarvittaessa.
• Happoja ei missään tapauksessa saa neutraloida, koska neutralointiaineen väärän valinnan ja 

liiallisen määrän seurauksena saattaa tilanne entisestään vakavoitua.
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3  VALMISTEKILPI
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4  HAPOTTIMEN TEKNISET TIEDOT JA VARUSTEET

4.1 VAKIOVARUSTEET

   
• Säätöyksikkö
• 12 m letkua ø 16 mm
• Sähköjohdot
• Pumppuyksikkö

4.2 LISÄVARUSTEET

• Pick-up suutinsarja
• Tankosuutin
• Virtausmittari
• Pikaliitin + yhde
• Tippumisenestoventtiili

4.3 TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite   12V
Virrantarve max.   7A
Paine    3 bar
Tuotto     1-6 l/min
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4.4 LETKUJEN KYTKENTÄKAAVIOT

T - HAARA
SUUTTIMET

LETKULIITIN ABA

PUMPPU

TIPPUMISENESTOVENTTIILI
(LISÄVARUSTE)

LETKUKIINNITIN ABA

HP600 KAHDELLA
SUUTTIMELLA

TIPPUMISENESTOVENTTIILI
(LISÄVARUSTE)

LETKUKIINNITIN ABA

PUMPPU

LETKULIITIN

TANKOSUUTIN

HP600 TANKOSUUTTIMELLA
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TIPPUMISENESTOVENTTIILI

LETKUKIINNITIN ABA

LETKULIITIN 

PUMPPU

PICK-UP
SUUTIN

HP600  PICK-UP-SUUTTIMELLA
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4.5 SÄHKÖKYTKENTÄ JA KYTKENTÄKAAVIOT

10 A+

COBO-PISTOKE

SULAKEPESÄ

PUMPPUHAPOTIN

KYTKENTÄKAAPELI

KYTKENTÄKAAPELI
SÄÄTÖYKSIKKÖ

SÄÄDIN

10 A+

COBO-PISTOKE

SULAKEPESÄ

PUMPPUHAPOTIN
HP600

KYTKENTÄKAAPELI

KYTKENTÄKAAPELI
SÄÄTÖYKSIKKÖ

SÄÄDIN
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5  KÄYTTÖTARKOITUS

5.1 KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Junkkari pumppuhapotin on tarkoitettu ensisijaisesti maatalouden säilöntäaineiden pumppaami-
seen  ja annosteluun silppureissa, paalaimissa ja noukinvaunuissa. 

5.2 SOVELLUKSET

Junkkari pumppuhapotinta voidaan käyttää myös siirtopumppuna tietyin rajoituksin.

5.3 KÄYTTÖRAJOITUKSET JA KIELLETYT KÄYTTÖMUODOT

KÄYTTÄJÄÄN ASETETUT RAJOITUKSET

Hapottimen käyttäjä ei saa olla huumaavien aineiden, alkoholin tai vahvojen lääkkeiden vaikutuk-
sen alaisena.

Sairaus- tai invaliditeettitapauksissa luvan hapottimen käyttöön antaa hoitava lääkäri.

Hapottimen käyttö on kielletty alle 15-vuotiailta.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖN RAJOITUKSET

Hapottimella hapottaminen sisätiloissa on kielletty, ellei riittävää ilmanvaihtoa ole järjestetty ja 
käytetä henkilökohtaisia suojavälineitä.

Hapotinta tulee käyttää ympäristössä, jossa se ei vahingoita ihmisiä, eläimiä tai muuta omaisuutta.

KIELLETYT KÄYTTÖMUODOT

Hapotinta ei saa käyttää kuivana, palavien nesteiden, ihmisravinnoksi tarkoitettujen nesteiden eikä 
lisäaineiden pumppaamiseen.

Älä pumppaa vedellä laimennettua happoa.

Vedellä laimennettaessa happo reagoi siten, että hapon koostumus pirstoutuu alkuperäiseen osiin-
sa, josta se on koostunut.  Alkuperäisissä sekoittumattomissa aineosissa

on hyvin voimakkaita aineita, joita hapottimen materiaalit eivät pitkäaikaisessa käytössä kestä.  

 AIV  II:sta voi laimentaa vedellä koska siinä ei tapahdu edellä mainittua reaktiota. Rehun valmistuk-
sessa vedellä laimennettu happo ei anna tarkoitettua tulosta. Asiasta kannattaa keskustella hapon-
valmistajien kanssa. Lue myös haponvalmistajien happoja koskevat käyttö- ja turvallisuusohjeet.
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6  TOIMINTAPERIAATE

6.1 HAPOTTIMENA

Happo imetään putkella astiasta. Tämä imu ja pumppausteho muodostetaan kalvopumpulla. Pump-
pu syöttää  hapon letkuja pitkin suuttimille. Suuttimien välityksellä happo sekoittuu rehuun. 

6.2 SIIRTOPUMPPUNA

HP600 hapotinta voidaan käyttää siirtopumppuna, jolloin täytettävä astia esimerkiksi traktorin 
nokalla tynnyritelineellä oleva tyhjä säiliö voidaan täyttää pumpulla vaihtamatta astiaa. Huomi-
oi nostokorkeus: mitä korkeammalle ja pidemmällä letkulla siirrät sitä pienempi on aina pumpun 
tuotto. Hyvissä olosuhteissa, eli nostokorkeutta ei ole paljoa ja matka on lyhyt, saavutetaan melkein 
pumpun maksimituotto. Pyri käyttämään aina lyhyintä ja edullisinta nostokorkeutta, mutta älä tingi 
turvallisuudesta.

Siirtopumppulla työskennellessä on noudatettava suurta varovaisuutta, koska 
pumpun teho on suuri. Happosuihku kastelee osuessaan kaiken kauttaaltaan se-
kunneissa. Pidä aina puhdasvesiastiaa lähettyvillä, jos sattuu vahinko happoa siir-
rettäessä. 

HUOMIOI SEURAAVAT SEIKAT SIIRTOPUMPULLA TYÖSKENNELLESSÄSI:

• Katso ja varmista hapottimen käyttökytkimen asento kytkiessäsi virtajohtoja, ettei pumppu 
käynnisty tahattomasti.

• Tarkista letkujen liitokset ja pysyvyys, etteivät ne irtoa tai nouse säiliöstä käytön aikana.

• Varmista siirrettävien nestesäiliöiden paikallaan pysyminen painon muuttuessa.

• Varo valuvia nesteitä letkujen ja hapottimen siirron tai irrotuksen aikana. 

• Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, varmista, että virta on kytketty pois hapottimesta ennen 
vian etsintää ja hapottimen tai letkujen avaamista.

• Hapottimella ei saa pumpata tai siirtää palavia nesteitä, koska hapotin ei ole räjähdys- ja kipi-
näsuojattu sähkölaite.

• Vastuu, myös ympäristöstä, on aina hapottimen käyttäjän.
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7  HAPOTTIMEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 KÄSITTELY

• Hapotinta tulee käsitellä maatalouskoneelle tyypillisellä tavalla, huolellisesti hapotinta vaurioit-
tamatta. 

• Tuotteen päälle ei saa lastata muita tuotteita. 

• Tehtaalta hapotin lähtee pakkauksessa.

7.2 VARASTOINTI

• Hapotin on varastoitava suojattuna sateelta ja auringonpaisteelta. 

• Hapotin on puhdistettava säilöntäaineesta varastoinnin ajaksi

• Suositeltava varastointilämpötila +10...+20ºC astetta
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8  KÄYTTÖÖNOTTO

8.1 KÄYTTÖKUNTOON SAATTAMINEN

Hapottimen käyttökuntoon saattamisesta vastaa asiakas ellei kaupan yhteydessä ole toisin sovittu.

Hapotinpaketin voi saada myös paikalleen asennettuna, kun hapotin hankitaan rehukoneen yhtey-
dessä tehdastilauksena. Tällöin asennuskustannuskysymyksissä menetellään sen hetken käytän-
nön mukaisesti.

8.2 KOKOONPANO JA ASENNUS

PULLOTELINE

Nykyaikaisissa rehukoneissa on pulloteline yleensä vakiovarusteena, joten hapotinpakettiin se ei 
sisälly. Pulloteline asennetaan mahdollisimman alas, jotta happopinta jää suuttimien alapuolelle, 
jolloin lappoilmiötä ei esiinny. 

Normaalisti rehukoneessa on pullotelineelle valmiit tilat, johon se voidaan helposti asentaa. Jos val-
mista paikkaa ei ole, tulee asennuksessa mahdollisesti tehtävät reiät ruostesuojata. Pullotelinee-
seen on kiinnitettävä pakkauksessa tuleva puhdasvesipulloteline pulloineen.

SUUTTIMET (lisävaruste)

Rehukoneisiin on syytä asentaa molemmat suuttimet, koska tällöin hapon sekoittuminen rehuun 
paranee. Isommissa koneissa suuttimia on syytä olla useampikin.

Eri valmistajien rehukoneiden suutinpaikat tulee varmistaa joko myyjältä tai valmistajalta. Tippu-
misenestoventtiili asennetaan lähelle suuttimia, jolloin koko letkusto ei pääse tyhjentymään pysäh-
dyksissä, ja lappoilmiötä ei pääse syntymään.

Tanko-, ruostumatonteräs ja pick-up-suuttimia käytetään noukkimella varustetuissa tuorerehuko-
neissa, kuten paalaimissa ja noukinvaunuissa, joissa ei suuttimia voida asentaa esimerkiksi puhal-
lustorveen. Suuttimien asennuksessa on tärkeää, että happo ei valu maaperään, eikä vahingoita 
noukinta ja sen laakerointia. Ihanteellinen suuttimien asennuspaikka on sellainen, jossa happosuih-
ku osuu suoraan karhotettuun rehuun noukkimen eteen tai välittömästi noukkimen jälkeen. Suutin-
tangot sisältävät kiinnitystangot, jotka ovat helppo kiinnittää useisiin eri laitteisiin.

HUOMAA TIPPUMISENESTOVENTTIILIN OIKEA ASENNUSKULMA  
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Tanko-, ruostumatonteräs ja pick-up-suuttimia käytetään noukkimella varustetuissa tuorerehuko-
neissa, kuten paalaimissa ja noukinvaunuissa, joissa ei suuttimia voida asentaa esimerkiksi puhal-
lustorveen. Suuttimien asennuksessa on tärkeää, että happo ei valu maaperään, eikä vahingoita 
noukinta ja sen laakerointia. Ihanteellinen suuttimien asennuspaikka on sellainen, jossa happosuih-
ku osuu suoraan karhotettuun rehuun noukkimen eteen tai välittömästi noukkimen jälkeen. Suutin-
tangot sisältävät kiinnitystangot, jotka ovat helppo kiinnittää useisiin eri laitteisiin.

               

PERUS SUUTIN TANKOSUUTIN    PICK-UP SUUTINTANKO

LETKUTUS

Letkut katkotaan sopivan mittaisiksi, niin etteivät ne ole liian kireitä eivätkä löysiä. Huomio letku-
tuksessa myös, etteivät ne jää puristuksiin. 

Pumppukotelo asennetaan mahdollisimman lähelle säiliötä.

Katso myös letkujen kytkentäkaaviot luvussa 4.

JOHDOTUS

Monitoriin kytkettävän tiedonsiirtokaapelin lisäksi ohjaamoon tulee virransyöttökaapeli, joka kyt-
ketään traktorin sähköisille lisälaitteille tarkoitettuun pistokkeeseen. Pistoke on standardin ISO/TR 
12369 mukainen ja se on yleinen uusissa traktoreissa. Standardissa kuvatun mukainen pistoke on 
suunniteltu erityisesti vaativaan maatalouskäyttöön. Mikäli tällaista pistoketta ei traktorissa ole, 
kannattaa se siihen hankkia, jotta laitteen häiriötön toiminta pystytään turvaamaan.

Ehdottomasti yleisin syy maataloustyökoneissa käytetyissä sähkölaitteissa esiintyviin vikoihin on 
heikkokuntoinen virransyöttöliitin. Johdot on sijoitettava niin, ettei hankaumia tai muuta mekaanis-
ta vaurioitumista pääse syntymään. Lisävarusteena oleva nopeusanturin magneetti asennetaan 
esimerkiksi renkaaseen ja tunnistin kiinnitysraudalla työkoneen runkoon. Noukkimen kytkin asen-
netaan rehukoneen runkoon siten, että se kytkeytyy päälle noukkimen noustessa ylös.

TARKISTA VEDELLÄ HAPOTTIMEN TOIMINTA  JA LIITOSTEN PITÄVYYS ENNEN VARSI-
NAISTA KÄYTTÖÄ.
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VIRTAUSMITTARIIN ASENNUS (lisävaruste)

Virtausmittari asennetaan koneeseen sopivalle korkeudelle siten, että se näkyy ohjaamosta. Mittari 
on asennettava  mahdollisimman suoraan, että mittari toimisi luotettavasti.

 

Esimerkki virtausmittarin asennuksesta silppurin puhallustorveen.
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9  HAPOTTIMEN KÄYTTÖ JA HALLINTA
   

  LUE TURVALLISUUSOHJEET  

9.1 HAPOTTIMEN KÄYTTÖ

Nosta happopullo suurta varovaisuutta noudattaen telineeseen. Poista happopullosta korkki ja 
asenna hapotin pulloon kiinni ruuvaamalla hapottimen korkkia myötäpäivään. Hapotin käynniste-
tään ja sammutetaan elektronisesta määränsäätimestä. 

Hapottimen käynnistyttyä odota, että letkut ovat täynnä (n. 10 sek) ennen liikkeelle lähtöä. Kun 
happopullo on tyhjä, sammuta hapotin. Hapottimen täytyy olla sammutettuna koko pullon vaihdon 
ajan.

HUOMIOI, ETTÄ HAPOTIN ON TARKOITETTU
AMMATTITAITOISILLE VILJELIÖILLE.

SIKSI HAPOTTIMEN KÄYTTÄMINEN EDELLYTTÄÄ
RIITTÄVIÄ YLEISTIETOJA  JA -TAITOJA

MAATALOUDESTA

9.2 KIERTOKOE

JOS  TEET KIERTOKOETTA HAPOLLA, OLET SUURESSA VAARASSA SAADA PÄÄL-
LESI HAPPOROISKEITA. RÄISKYVÄ HAPPO VOI MYÖS AIHEUTTAA VAARAA 
YMPÄRISTÖLLE.  Suojaudu  hyvin silmäsuojaimiin ja kumikäsineisiin ja muihin suo-
javarusteisiin. Kokeen tekijä on vastuussa myös ympäristöstään

Kun halutaan saada ehdottoman tarkka tulos pumpun tuotossa on tehtävä kiertokoe, eli mittaa-
malla pumpun tuotto astiaan määrättynä ajanjaksona. Näillä arvoilla laskemalla saadaan tarkka 
tulos.  Seuraavat seikat on huomioitava koetta tehtäessä :

• Nostokorkeus

• Käytettävä virtausmittari, suuttimet, tippumisenestoventtiili ja letkusto

• Työssä käytettävä virtalähde (traktori)

• Kytkettävän nesteen viskositeetti (”juoksevuus”), johon vaikuttaa lämpötila

Kokeen voi tehdä vedellä turvallisuussyistä, mutta paras tulos saadaan käytettävällä aineella. On 
muistettava käyttää asianmukaisia turva-  ja suojavarusteita sekä varovaisuutta. Vedellä voidaan 
korvata vain saman viskositeetin omaavia nesteitä.

Virtausmittarin tarkkuus heittelee monesta eri tekijästä johtuen, joten jokainen mittari on yksilölli-
nen. Tähän kustannusluokkaan mittari on erittäin tarkka. Virtausmittarin mukana toimitetaan lisä-
asteikko Propioonihapolle viljan hapotukseen.

Kiertokoe on parasta tehdä työkoneen vieressä,  eli suutin (suuttimet) irrotetaan koneesta japide-
tään samalla korkeudella maasta kuin ne ovat kiinnitettyinäkin. Happo tai suoritettavan nesteen 
astia pidetään myös pullotelineen korkeudella. Virta otetaan käytettävästä virtalähteestä. 
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Käytettäessä traktoria virtalähteenä, traktorin tulisi olla käynnissä, jolloin virtalähteen jännite ja 
virta ovat samat kuin työskentelyolosuhteissakin. 

Ennen mittausta on tarkistettava, että letkut ovat täynnä nestettä, ettei tule viivettä kiertokoetta 
aloitettaessa. 

Mittauksen voi suorittaa myös siten, että pumppu käy jatkuvasti ja nestettä lasketaan johonkin toi-
seen asiaan.  Mittausaikaa otettaessa vieressä on tyhjä mitta-astia, johon suuttimilta tuleva neste 
käännetään ajanottohetkellä. Vastaavasti, kun ajanotto lopetetaan, käännetään nestesuihku takai-
sin ensimmäiseen astiaan ja voidaan rauhassa katkaista virta hapottimelta. Näin tehtäessä saa-
daan tarkka virtaustulos.

Astiaan laskettu nestemäärä mitataan tarkasti ja muutetaan tarvittaessa litroiksi. Mitattu aika 
muunnetaan ensiksi sekunneiksi, jonka jälkeen jaetaan litramäärä sekuntimäärällä, jolloin tulok-
seksi saadaan litraa/sekunti.

Tämä tulos muutetaan litraa/minuutti kertomalla tulos 60:llä.

Esimerkki:  Saatu nestemäärä kokeessa oli 0,87 L ja aikaa kului tähän 1 min 14 s. Aika muutetaan 
sekunneiksi 60 s+14 s = 74 s. Jaetaan litramäärä 0,87L / 74s = 0,01176 L/s.

Muutetaan L/min:si  0,01176 × 60= 0,71 L/min.  Pumpun tuotto, mittaus olosuhteissa on 0,71 L/min.

Mittaus tulos paranee mitä pidempi aika ja suurempi nestemäärä mitataan tai mittauskertojen 
määrä ja niiden laskettu keskiarvo on tulos.

Nestemäärä ( Litroina )

Aika ( sekunteina )
×60 = Tulos L/min

KÄYTETTÄVÄT SUUTTIMET

VIRTAUSMITTARI
SÄÄDETÄÄN 
HALUTTUUN 
ARVOONSA

SÄÄDIN SÄÄDETÄÄN
HALUTTUUN 
ARVOONSA

TIPPUMISENESTO-
VENTTIILI

MITTAUSASTIA

VIRTALÄHDE
SAMA KUIN 
TYÖSKENNEL-
TÄESSÄ
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10  HAPOTTIMEN HUOLTO, VIANETSINTÄ JA KORJAUS

LUE TURVALLISUUSOHJEET   

10.1 HUOLTO

Hapotin tulee puhdistaa aina käytön jälkeen pumppaamalla sillä puhdasta vettä. Myös muu ulkoi-
nen puhdistus on tarpeen.

10.2 HAPOTTIMEN VIANETSINTÄKAAVIO

Häiriö Mahdollinen syy Toimenpide

Pumppu nostaa huonosti 
tai ei ollenkaan muodosta 
painetta.

Vuoto imupuolella Tarkista imupuolen letkulii-
tokset

Pumppu ei ime säiliöstä • Punmpun kalvoissa 
roskia

• Notokorkeus liian suuri
• Pumppu kulunut
• Imuputki tukossa

• Puhdista ja tarkista 
pumpun kalvot

• Anemma pumppukotelo 
lähemmäksi säiliötä

• Puhdista imusuodatin
• Vaihda pumppu

Pumppu ei käynnisty • Pumppu ei saa virtaa
• Paineanturi lauennut 

(tukos letkussa)
• Moottori palanut/jumis-

sa

• Tarkista liitännät ja vir-
ran saanti

• Tarkista letkutukset ja 
liitokset, poista mahdol-
liset tukokset

• Vaihda/huolla moottori
Virtausmittari ei toimi • Mittari vahingoittunut/

kulunut
• Sähköjohto hapettunut
• Siipipyörässä roskia

• Vaihda uusi virtausmit-
tari

• puhdista liittimet
• Puhdista sipipyörä

Katkaisin ei toimi noukki-
mella

• Anturi noukkimella 
irronnut tai säädetty 
väärin

• Johdot vioittuneet
• Väärä asetus

• Tarkista johdotukset
• Säädä noukkimen kytkin

Letkuliitokset vuotaa. Liitokset liian löysiä.
Letkut vanhentuneet.
Liittimet vaurioituneet.

Kiristä liittimet.
Vaihda letkut.
Vaihda liittimet.

Pumppu polttaa sulakkeen. Moottorin laakerit jumissa 
tai akseli sulanut johtosii-
vikkoon.

Vaihda moottori.
Vaihda vialliset osat.

HAPOTTIMEN VIKAANTUMINEN AIHEUTTAA 
RISKITEKIJÖITÄ IHMISILLE, ELÄIMILLE, MAAPERÄLLE, 

ILMALLE, SÄILÖTTÄVÄLLE
AINEELLE, KONEILLE JA NIIDEN OSILLE.
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11  MENETTELY HÄTÄTILANTEISSA

LUE ENSIAPUOHJEET          

11.1 LETKURIKKO

Letkurikkotapauksissa hapotin on pysäytettävä välittömästi katkaisemalla virta. Jos letkurikko on 
hapottimen ja tippumisenestoventtiilin välissä tulee hapottimelta tulevan letkun pää nostaa happo-
pinnan yläpuolelle lappoilmiön (eli nesteen poisvalumisen) estämiseksi.

11.2 HAPPOSÄILIÖN KAATUMINEN

Hapotin on pysäytettävä välittömästi mikäli se on käynnissä. Pullo on nostettava pystyyn ennen 
imuputken irrotusta. Mahdollisesti maahan tai ympäristöön valunut happo poistetaan turvallisuus-
ohjeita noudattaen. Koekäytetään vedellä ennen käyttöönottoa.

11.3 HAPOTTIMEN MEKAANINEN VAURIOITUMINEN

Yleisin mekaanisen vaurioitumisen syy on se, että unohdetaan irrottaa sähköjohdot traktorista re-
hukoneen irrottamisen yhteydessä. Tämän seurauksena saattaa hapotin vaurioitua. Tällöin pum-
pun vaurioituneet osat ja johdot on vaihdettava uusiin.



VARASTOINTI JA SÄILYTYS

23

12  VARASTOINTI JA SÄILYTYS
12.1 PUHDISTUS

Hapotin on puhdistettava huolellisesti pitempiaikaista säilytystä varten. Puhdistuksessa pumpataan 
runsaasti puhdasta vettä koko hapotuslaitteiston läpi.  Myös ulkoinen puhdistus on syytä suorittaa.

12.2 SÄILYTYS

Hapotinta tulee säilyttää kuivassa, auringolta ja pölyltä suojatussa tilassa. Sähkölaitteet on säily-
tettävä myös lämpimässä, etteivät ne hapetu. Estettävä jäätymiseltä.
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13  HAPOTTIMEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Useimmat hapottimen komponenteista ovat luonnossa hajoamattomia aineita ja palaessaan
muodostavat myrkyllisiä kaasuja ja yhdisteitä. Muoviosat voidaan kierrättää tai hävittää sen
hetken kansallisten säädösten mukaisesti.

1. Takuuaika on 12 kuukautta maatalouskäytössä siinä työssä, johon laite on tarkoitettu.

2. Kunnallisessa, teollisessa ja ammattimaisessa urakoinnissa tai vastaavassa käytössä takuuai-
ka on 6 kuukautta.

3. Takuuaika alkaa valtuutetun jälleenmyyjän uuden laitteen luovutuspäivästä.

4. Takuu korvaa valmistus- ja raaka-ainevirheet. Vaurioituneet osat korjataan tai vaihdetaan  
käyttökuntoiseen tehtaalla tai sopimuskorjaamossa. Alihankintaosilla on niiden valmista 
jien myötämä takuu.

5. Takuukorjaus ei jatka takuuaikaa

6. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat ohjekirjan vastaisesta virheellisestä käytöstä tai  
huollosta, liiallisesta kuormittamisesta tai normaalista kulumisesta. Takuu ei korvaa myöskään 
seurannaisvaurioita, seisontapäiviä, matkakulu- ja, rahteja, päivärahoja, ylityötä eikä koneen 
alkuperäisrakenteen muuttamista.

Takuuasioissa pyydämme Teitä kääntymään myyjäliikkeen puoleen, joka tekee takuuanomuksen. 
Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, niistä ja mahdollisista kustannuksista on sovittava valmistajan 
kanssa etukäteen.



VASTUUALUEET

25

14  VASTUUALUEET
Valmistaja ei vastaa jos hapotinta käytetään turvallisuusmääräysten tai tämän ohjekirjan

vastaisesti. Koska hapottimen käytön yhteydessä saattaa syntyä tilanteita, joista ei ole

ohjeita tai määräyksiä, käyttäjiä suositellaan toimivan yleisten koneturvallisuus ohjeiden ja

direktiivien mukaisesti.

Huomioi, että väärä hapon käyttö saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, eläimille, vesistölle ja

maaperälle. Seuraa säilöntäaineiden valmistajien ja muiden asiantuntijoiden ohjeita säilöntä-

aineiden käsittelystä ja käytöstä.

Valmistaja ei myöskään vastaa virheellisestä säilöntäaineen, tai säilöntäaine määrän valinnasta.

Mikäli oma kokemusperäinen tieto ei riitä tulee kysyä neuvoa säilöntäaineiden valmistajilta tai

muilta asiantuntijoilta.

Rehun tai muun säilöttävän aineen pilaantuminen ei myöskään kuulu valmistajan vastuulle.

Käyttäjän on joka yhteydessä seurattava säilöntäaineen kulutusta ja näin varmistuttava siitä,

että säilöntäainemäärä pysyy sopivaksi katsotulla tasolla.

Valmistaja ei vastaa muiden valmistajien komponenttien käytöstä johtuvista vahingoista.

Valmistaja ei vastaa muille koneille tai laitteille hapottimen käytöstä johtuvista vahingoista.

Koneen (pumpun) omistaja vastaakoneen käytöstä, hoidosta ja huollosta, ellei toisin ole sovittu.

Koneen (pumpun) omistaja vastaa siitä, että kaikki konetta käyttävät henkilöt saavat riittävän in-
formaation koneen käsittelystä ja käytöstä.
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15  EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EY -VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS KONEESTA (FI)

Junkkari Oy

Pohjanmaanväylä 1661, 

FI-62375 Ylihärmä, Finland

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että markkinoille saatettu kone 

HP600 pumppuhapotin sarjanumerosta  22600.001 alkaen

on soveltuvilta osin rakennettu normatiivisien asiakirjojen ohjeiden mukaan ja noudattaa direktii-
vien 2006/42/EY määräyksiä

JUNKKARI OY

Kauhava 30.10.2019

Toni Ruokoja

Toimitusjohtaja

Tarmo Kukkola on valtuutettu kokoamaan koneen teknisen rakennetiedoston.

Tarmo Kukkola

Tuotekehityspäällikkö

Junkkari Oy, Pohjanmaanväylä 1661, 62375 Ylihärmä, Finland

Tel   +358 (0)10 480 2534

Mob +358 442 898 979

tarmo.kukkola@msk.fi    

www.junkkari.fi

ALKUPERÄINEN
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16  VARAOSALUETTELO
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PUMPPUYKSIKKÖ

OSA KOODI NIMITYS KPL

1 157350 KALVOPUMPPU 2-MÄNTÄÄ 1
2 971752 O-RENGAS 14X2,5 VITON 2
3 157207 LETKULIITIN, KULMA  13MM-3/8" 2

4 328945 ABA KLEMMARI ZN 13-20MM 4
5 111651 PVC-LETKU 210MM 12/18MM, KUDOSVAHVISTETTU 2
6 337055 SEGER 28X1,5 A2 2
7 SS30*42 SOVITERENGAS 2
8 337031 LÄPIVIENTIHOLKKI 16 / 12 MM 2
9 22601 POHJAPELTI 1
10 22602 KANSIPELTI 1
11 22603 PÄÄTYPELTI 1
12 328941 ABA KLEMMARI ZN 15-24MM 4
13 111652 PVC-LETKU 12M 16/22MM, KUDOSVAHVISTETTU 1
14 35181 KYTKENTÄKAAPELI 8M 1
15 922201 SÄÄTÖYKSIKKÖ 1
16 35182 KYTKENTÄKAAPELI 1
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PICK-UP SUUTINSARJA

OSA KOODI NIMITYS KPL

1 947850 TULPPA 1
2 935139 PICK UPP SUUTINRUNKO 1
3 973808 LUKITUSRENGAS 9.6 X 4 1
4 947852 HATTU 1

9490049 HATTU KOOTTU 1
5 947830 JOUSI 1
6 947848 KUPPI 1
7 947851 LIUKULEVY 1
8 947849 VENTTIILIKALVO 1
9 933804 HAARAKAPPALERUNKO 1
10 974288 O-RENGAS 12,4 X 3,5 VITON 1
11 973724 SUUTIN KELTAINEN 1,0mm, 0,31L/min 2

973723 SUUTIN VIHREÄ 1,3mm, 0,65L/min 2
973722 SUUTIN SININEN 1,6mm, 1,1L/min 2
973721 SUUTIN PUNAINEN 2,0mm, 1,5L/min 2
973720 SUUTIN MUSTA 2,5mm, 2,0L/min 2

12 933806 SUUTINMUTTERI 1
13 HD9035 XRUUVI M5X16 SFS_EN_ISO_7045 4.8 DELTA 1
14 971749 O-RENGAS 7,3 X 2,4 VITON 1
15 933805 SUUTTIMEN KIINNITIN 1
16 AG5111811 6-MUTTERI M 5 A2 DIN934 AISI 1
17 947847 RUNKOPUTKI 1
18 973708 O-RENGAS 13,3 X 2,4 VITON 2
19 949361 SUPISTAJA 16MM 1

933325 SUPISTAJA 10MM 1
20 A02807 6-RUUVI. M6X30 8.8 DIN 933 ZN 4
21 973838 KIINNIKKEEN PUOLISKO 4
22 948151 KIINNIKKEEN SIVU 2
23 A04930 6-RUUVI M8X30 A2-80 DIN 933 AISI 5
24 A50710 6-MUTTERI IL M8 A2 DIN985 AISI 5
25 933890 KIINNIKELATTA 1

922330 PICK-UP SUUTINSARJA
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TANKOSUUTIN

OSA KOODI NIMITYS KPL

1 35195 RUNKOPUTKI 1000MM 1
2 A02807 6-RUUVI. M6X30 8.8 DIN 933 ZN 4
3 973838 KIINNIKKEEN PUOLISKO 4
4 949361 SUPISTAJA 16MM 1

933325 SUPISTAJA 10MM 1
5 973708 O-RENGAS 13,3 X 2,4 VITON 2
6 35194 RUNKO 1
7 947850 TULPPA 1

933773 TANKOSUUTIN

TIPPUMISENESTOVENTTIILI

KOODI NIMITYS

490128 TIPPUMISENESTOVENTTIILI 16MM

OSA KOODI NIMITYS

1 9490085 PIKALIITIPISTOKE 16MM
2 9490075 O-RENGAS
3 9490084 PIKALIITINPISTOKE 16MM

PIKALIITIN
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VIRTAUSMITTARI

IMUPUTKET

KOODI NIMITYS

490325 IMUPUTKI 30L
490320 IMUPUTKI 200L
490350 IMUPUTKI 1000L

OSA TUNNUS KUVAUS KPL

1 9490500 SUPISTAJA 16MM 2
2 971750 O-RENGAS 13X3 3
3 921109 MITTARIN PÄÄTY 2
4 930867 SÄÄTÖRUUVI 1
5 973311 O-RENGAS 34,4 X 4 VITON 2
6 943994 KARTION KIINNITIN 2
7 921110 KARTIO 1
8 947422 KOHO 1
9 963130 LASIPUTKI 1
10 943997 TULPPA 1
11 E74141 URARUUVI M3X10 10
12 921986 RUNKO 1

922253 VIRTAUSMITTARI ISO


