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Tämä käyttöohje sisältää kuvauksen BURAN 4T-moottorikelkkamallista,
sen turvallisuusominaisuuksista, käyttö- ja huoltosuosituksista, virheiden
välttämis- ja vianetsintäohjeista sekä moottorikelkan säilytystä koskevista
varotoimenpiteistä käyttökausien välillä.
Tämä käyttöohje sisältää hyödyllisiä tietoja omistajille ja muille käyttäjille
koskien moottorikelkan rakennetta, hallintalaitteita, huoltotoimenpiteitä sekä
turvallista ajamista. Valmistaja ei ole vastuussa moottorikelkan
toimintahäiriöistä, jos tämän käyttöohjekirjan ohjeita ei noudateta. Sanat
”oikea” ja ”vasen” tarkoittavat moottorikelkan käyttäjän ajoasentoa.
On huomattava, että tässä asiakirjassa annetut moottorikelkan osien ja
järjestelmien tiedot ja kuvaukset vastaavat tämän käyttöohjeen
julkaisuhetkellä saatavilla olevia valmistajan teknisiä asiakirjoja. Voit löytää
joitakin pieniä eroja teknisen kuvauksen ja tosiasiallisen tuotteen välillä, koska
valmistaja jatkuvasti kehittää ja parantaa tuotteitaan. Käyttöohjeen kuvat
esittävät eri osien ja komponenttien yleistä rakennetta eivätkä ehkä kuvaa
joidenkin koneeseesi asennettujen osien ja komponenttien ominaisuuksia ja
muotoa yksityiskohtaisesti.
Ostaessasi uuden moottorikelkan, pyydä jälleenmyyjältäsi alustavia
neuvoja moottorikelkalla ajamisesta ja sen huollosta. Ajoneuvon luotettava
toiminta on taattu, kun noudatat tämän KÄYTTÖOHJEKIRJAN ohjeita ja
annat moottorikelkan huollon jälleenmyyjän hoidettavaksi. Moottorikelkan
huoltokeskuksilla on kaikki tarvittavat erikoislaitteet, työkalut ja varaosat
käytössään korkeatasoisen kunnossapidon ja korjauksen suorittamista
varten. Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä henkilöstö. Vaikka huollosta
aiheutuu kuluja, moottorikelkan pitkäikäinen ja virheetön toiminta korvaavat
ne täysin.
Ota yhteys jälleenmyyjääsi hankkiessasi kuvastossa olevia tai
asennukseen liittyviä osia BURAN-moottorikelkkaasi. Voit hankkia ajoneuvon
käyttöön tarvittavia varaosia tai lisälaitteita.
Tärkeimmät tekniset parametrit, suorituskyvyt, kokoonpanot, valmistajan
takuu, todistus suojauksesta, pakkauksesta ja hyväksynnästä ovat kirjattu
moottorikelkan passiin (tuotetiedot).
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Kuva 1: Yleiskuva moottorikelkasta
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1 TURVALLISUUSOHJEITA
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen moottorikelkan käyttöä ja
tutustu sen malliin, kokoonpanoon, järjestelmiin ja
siinä olevien
turvatarrojen merkitykseen. Maalaisjärki, asianmukainen käsittely ja oikeaaikainen ja kattava huolto ovat turvallisuutesi tae. Turvallisuusohjeiden ja/tai
varoituksen ja käyttöohjeiden huomioitta jättäminen voi johtaa vakaviin
vammoihin ja jopa kuolemaan.
Moottorikelkkaa ei ole suunniteltu ajettavaksi yleisillä teillä ja kaduilla.
Jos moottorikelkalla kuitenkin ajetaan maastossa tai muulla alueella, jossa
ajoneuvoliikenne on mahdollista, kuljettajan on noudatettava samoja
tieliikennesääntöjä mitä toisien ajoneuvojen kuljettavat noudattavat.
Moottorikelkka on rekisteröitävä valtion teknisessä katsauskonttorissa
viiden päivän sisällä sen hankinnasta.
Ainoastaan henkilöt, joilla on traktoriajokortti/koneen käyttäjät voivat
vahvistaa oikeutensa käyttää luokan ”A” moottoriajoneuvoja ja näin käyttää
myös moottorikelkkaa.
Käytä ajaessasi mukavia ja lämpimiä vaatteita. Käytä aina
suojakypärää, suojalaseja tai kasvosuojaa. Nämä suositukset koskevat
myös matkustajaa.
Tarkasta moottorikelkka ennen ajoon lähtöä ja seuraa sen kuntoa
ajaessasi. Huonossa teknisessä kunnossa oleva moottorikelkka kuvastaa
mahdollista vaaratilannetta. Suorita kaikki huoltotoimenpiteet vakiintuneiden
toimintojen mukaisesti.
Aseta peruutusvaihde nolla-asentoon ennen moottorin käynnistämistä.
Älä käynnistä moottoria vaihteiden ollessa päällä tahattomien ajoneuvon
liikkeiden välttämiseksi. Moottorikelkkaan asennettu CVT (portaaton
voimansiirto) kytkeytyy päälle automaattisesti, kun moottorin kampiakselin
nopeus on hieman joutokäyntinopeutta korkeampi.
Moottoria ei saa käynnistää eikä moottorikelkkaa käyttää, jos sen
kuomu, moottorin nopeasti pyörivien osien suojat ja CVT on irrotettu.
Älä käynnistä moottoria, jos CVT-hihna on irrotettu. Moottorin käynnistys
tyhjäkäynnillä voi olla vaarallista.
Varmista ennen ajon aloittamista, että alue on esteetön eikä kukaan
oleskele alueella. Mikä tahansa moottorikelkan alapuolelta lentävä osa tai
sirpale voi olla vaarallinen sekä kuljettajalle että kolmansille osapuolille.
Suorita kaikki moottorikelkkaa koskevat huolto- ja korjaustyöt moottorin
ollessa
sammutettuna,
lukuunottamatta
polttoainejärjestelmän
säätötoimenpiteitä. Palovammojen välttämiseksi älä koskettele moottorin ja
äänenvaimentimen kuumia osia ennen kuin ne ovat täysin jäähtyneet.
Älä lataa akkua suoraan sen ollessa moottorikelkassa vaan irrota se ensin
kelkasta.
Jos ei ole toisin ilmoitettu, kaikki moottorin huoltotyöt, mukaan lukien
voitelu, on suoritettava moottori sammutettuna ja kylmänä.
Älä koskettele paljaita johtoja moottorin ollessa käynnissä.
Älä käytä viallisia työkaluja ja laitteita moottorikelkan huoltoa ja
korjausta varten.
Älä pura moottorikelkan varusteita ja mekanismeja ellei sitä erikseen
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vaadita. Muussa tapauksessa tämä voi sekoittaa kulutuspintojen vastaavia
asentoja ja näin nopeuttaa osien kulumista.
Huomaa, että jos muutat tai vaihdat alkuperäisiä osia itse, se alentaa
käyttöturvallisuutta. Älä muuntele moottorikelkan rakennetta sen
kesäkäyttöä varten.
Ole varovainen käsitellessäsi polttoainetta. Se on erittäin helposti
syttyvä neste. Ryhdy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin palon välttämiseksi,
kun tarkastat ja huollat ajoneuvoa.
On kiellettyä
 käyttää avotulta ja tupakoida tankkauksen sekä tupakoida tiloissa,
joissa moottorikelkka seisoo
 täyttää polttoainesäiliötä moottorin käydessä
 lämmittää moottoria avotulella käynnistämisen helpottamiseksi
alhaisissa lämpötiloissa
 säilyttää moottorikelkkaa polttoaineen täyttöaukko auki
 kaataa polttoainetta ja öljyä moottorikelkan varastointipaikkaan
 varastoida moottorikelkka polttoainesäiliö täytettynä tiloissa, joissa on
lämmön- ja tulenlähteitä (lämmittimet, sähkökuivaimet, avotuli). Anna
moottorin jäähtyä ennen moottorikelkan asettamista sisätiloihin sen
säilyttämistä varten.
Säilytystilojen täytyy olla varustettu palonsammuttimella.
Etyylipolttoaine
(eroaa
väriltään
bensiinilaaduista
ilman
nakutuksenestoainetta) on erittäin myrkyllistä ja se voi aiheuttaa vakavan
myrkytyksen, jos sitä joutuu iholle tai sen höyryä hengitetään. Tästä syystä
erityisiä varotoimenpiteitä on noudatettava työskenneltäessä etyylipolttoaineen
parissa:
 pysyttele moottorikelkan tuulenpuoleisella puolella tankkauksen aikana,
 Jos polttoainetta roiskuu, pyyhi roisketahrat välittömästi kerosiiniin
kostutetulla liinalla. Polttoaineeseen kosketuksessa olevat liinat on hävitettävä.
 Älä käytä polttoainetta käsien pesemiseen.
 Jos etyleenipolttoainetta joutuu ihokosketukseen, pese iho lämpimällä
saippuavedellä.
Älä käynnistä moottoria suljetussa tilassa. Pakokaasut ovat
hengenvaarallisia.
Joidenkin töiden suorittamista koskevat lisäturvallisuusohjeet on
annettu käyttöohjeen vastaavissa kohdissa.
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2 MOOTTORIKELKAN OSIEN SIJAINTI JA KÄYTTÖ
2.1 Kohler ЕCH749-3045
Katso moottorin käyttöohjeesta moottoria koskeva yleiskuvaus ja sen
tekniset tiedot.
Käynnistys
Moottorikelkan moottori on varustettu sähkökäynnistimellä.
Moottorin polttoainejärjestelmä
Sisältää
polttoainesäiliön
imusuodattimella,
polttoaineen
hiukkassuodattimen, polttoainepumpun, ilmanpuhdistimen ja polttoaineen
syöttöputket.
Polttoainesäiliö
Asennettu rungon etuosaan. Polttoainesäiliön täyttöaukko on suljettu
kannella. Kannessa oleva tuuletusaukko estää alipaineen muodostumisen
säiliön sisälle polttoainetta käytettäessä.
Säiliön yläosassa oleva aukko on tarkoitettu polttoaineen tankkausta
varten.
Polttoainesuodatin
on
asennettu
imuputken
päähän.
Polttoainesäiliön oikealla puolella on tulpallinen tehdasvalmisteinen reikä.
Konepellissä oleva kannen avausreikä on tarkoitettu täyttökaulaan käsiksi
pääsemistä varten.
Polttoaineen syöttölinja sisältää kumi- ja polyuretaaniletkut, jotka
liittävät polttoainesäiliön, pumpun ja moottorin toisiinsa.
Ilmanpuhdistin
Tarkoitettu imusarjaan tulevan ilman puhdistamiseen. Ilmanpuhdistin on
kiinnitetty suodatinkoteloon siipimutterilla.
Polttoaineen hiukkassuodatin
Tarkoitettu polttoaineessa olevien hiukkasten puhdistamiseen.
Polttoainepumppu
Tarkoitettu polttoaineen syöttämiseen polttoainesäiliöstä kaasuttimeen.
Pumppu on asennettu moottorikelkan moottoriin.
Pakokaasujärjestelmä
Pakokaasujärjestelmä on tarkoitettu moottorin sylintereistä tulevien
käytettyjen kaasujen poistamiseen ilmakehään ja äänen vaimentamiseen.
Pakokaasujärjestelmä
sisältää
äänenvaimentimen,
äänenvaimentajan
jatkoliittimen ja pakosarjan.
Moottorin malliominaisuuksien takia äänenvaimentimesta voi kuulua
”pamahduksia” voimakkaan kiihdyttämisen aikana.
Tämä tilanne ei vaikuta moottorin suorituskykyyn ja kestävyyteen, eikä
se ole peruste reklamaatioille.
Äänenvaimentimesta kuuluvien ”pamahduksien” välttämiseksi vapauta
kaasukahva tasaisesti jos mahdollista, ja vältä äkillistä moottorin
kierrosnopeuden laskua.
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Koneen ripustus
Moottori ja alusta on kiinnitetty neljästä kohdasta moottorikelkan runkoon.
Joustava moottorin ripustus vähentää käynnissä olevan moottorin tärinän
siirtymistä moottorikelkan runkoon ja vähentää liikkuvasta moottorikelkasta
syntyvien iskujen ja heilahdusten siirtymistä moottoriin.
Joustavat moottorin tuet koostuvat muttereihin asennetuista
kumipuskureista. Mutterit kierretään kiinnityspultteihin, jotka asennetaan
neliökanta rungon reikiin. Alusta ja moottori on asennettu tukiin niin, että
mutterit sopivat moottorin alustan jousiin. Puskurit kiristetään
kiinnitysmuttereilla, kunnes aluslevyt ovat mutterien päätyä vasten. Mutterin
kiristysmomentti on 2,2...2,5 kgfm.
Moottori on kiinnitetty alustaan neljällä pultilla. Asenna säätörenkaat
käyttöhihnan ja peruutusvaihteen väliin varmistaaksesi CVT-hihnapyörien
välisen etäisyyden.
2.2 Vaihteisto
Moottorikelkan vaihteisto sisältää CVT-kiilahihnan ja vaihdelaatikon.

Kuva 2 – CVT

CVT
CVT (kuva 2) tarkoittaa kiilahihnallista voimansiirtoa automaattisella
käyttöhihnapyörän ja apuhihnapyörän toimintohalkaisijan muutoksella
keskipakosäätimen toimesta moottorin käyntinopeuden muuttuessa, ja
kuormanokkakytkimen toimesta moottorikelkan liikevastuksen muuttuessa.
CVT:n pääosiin sisältyy käyttöhihnapyörä moottoriakseliin asennetulla
keskipakosäätimellä, apuhihnapyörä kuormanokkakytkimellä vaihteiston
käyttöakselissa ja hihna.
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Vaihteisto
Vaihteisto on tarkoitettu voimansiirtoon vaihteiston vetoakselista
telamaton vetopyörien akseleihin, nopeuden muuttamiseen, moottorikelkan
peruuttamiseen ja moottorin kytkemiseen irti alustasta.
Vaihteisto (kuva 3) koostuu laatikosta, kotelosta, käyttöakselista,
peruutusakselista, vaihdemekanismista ja ketjupyörästä, johon sisältyy
eteenpäin- ja peruutuspyörät, käyttöpyörä, ketjukiristin ja käyttöketju (96
lenkkiä).
Vaihteistomekanismi, paitsi alustan käyttöakseleiden urapäätyjen
koteloon 9 asennettu pyörä 10 on asennettu vaihteistokoteloon.
Vetoakseli 4 pyörii kahden laakerin 1 ja 6 päällä. CVT-käyttöhihnapyörän
lisäksi, käyttöakseliin on asennettu seuraavat komponentit: kumitiiviste 7,
vetopyörä 5 vaihde neulalaakereilla, peruutusvaihde 2 neulalaakereilla,
vaihteen kytkentäpyörä 4 2-puolisilla nokilla, aluslevyillä pyörän
päittäisvälyksen säätöön.
Peruutusakseli 14 on asennettu koteloon kahdella laakerilla 12. Pyörä
16, vaihde 13, vaihteisto 15 ja tiiviste 11 on puristusasennettu akseliin.
Nopeusmittarin käyttöpyörä on yhdistetty akseliin.
Vaihteen vaihtomekanismi on asennettu kotelon kanteen ja koostuu
akselista 17, siirtohaarukasta 19 jousikuulalla 18, joka liikkuu yhteen neljästä
akseliurasta ja vaihdevivusta 20. Vipu 21 on asennettu vaihdevivun akselin 20
yläosaan. Muovitulppa ilmausaukolla on kierretty suojaan.
Ketjunkiristin sijaitsee kotelon alaosassa ja koostuu kiristysakselista 24,
neulalaakerilla pyörivästä pyörästä ja räikästä, johon sisältyy rulla 31,
räikkäpyörä 44, kynsi 41, jousi 33, pidike 39, jousi 40, kehä 38, jousilevy 34.
Ketju 28 kiristyy epäkeskoisen kiristysakselin 24 pyöriessä. Akselin pyöriminen
ja lukitus tapahtuu automaattisesti räikkätoiminnon avulla. Tarkistusaukko
kumitulpalla 22 on tarkoitettu ketjun 23 kireyden ja vaihteistokotelon öljyntason
tarkistamiseen.
Vaihteistoa ohjataan käsin vaihdenupilla ja sen vaihtovipuun liittävällä
yhdystangolla.
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Kuva 3 – Vaihteisto
1 – laakeri 2 – hammaspyörä 3 – hammaspyörä 4 – vetoakseli 5 – vetopyörä 6 – laakeri 7 –
tiiviste 8 – laatikko 9 – kotelo 10 - apupyörä 11 – tiiviste 12 – laakeri 13 – hammaspyörä 14 –
peruutusakseli 15 – voimansiirto 16 – peruutushammaspyörä 17 – vaihdeakseli 18 – kuula 19 –
haarukka
20
–
vaihdevipu
21 – vipu 22 – tulppa 23 – ketju 24 – kiristysakseli 25 – kiinnitysrengas 26 – säätörengas 27kiristyspyörä
28ketju
n=96
lenkkiä
29
tiivisterengas
30- holkki 31 – rulla 32 - mutteri 33 – jousi 34 – jousilevy 35 – nopeusmittarin käyttö
36 – joustava nopeusmittarin akseli 37 - ruuvi 38 – kehä 39 - pidike 40 - jousi 41 – kynsi 42 –
kynsiakseli 43 - holkki 44 – räikkäpyörä
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2.3 Alusta
Moottorikelkka sisältää telamaton ja kääntyvän suksen.
Telasto
Sisältää telamatot ja ohjausakselit pyörillä ja rullatasapainottajilla.
Telamatot on asennettava niin, että telakenkien suora kulma on
eteenpäin telamaton alaosassa telamaton painaessa lunta siihen
tarttumisen sijaan.
Aukkojen väliin asennetut ohjainraudat on tarkoitettu tarkkaan käyttö- ja
ohjauspyörien hampaiden kytkentään. Ajaminen irronneilla tai viallisilla
raudoilla voi johtaa pyörän hampaiden ja telamattojen nopeaan kulumiseen
johtuen harjojen hankautumisesta ja katkeamisesta aukkojen välissä.

Kuva 4 – Telamaton vetoakseli
1 – laakerikotelo 2 – ulompi napa 3 – pyörä 4 – sisempi napa 5 – akseli 6 – pultti 7 – mutteri
8 – kotelo 9 – tiiviste 10 – laakeri 11 – aluslevy 12 – ketjuvoimansiirron vetopyörä 13 –
pidätinrengas

Vetoakseli (kuva 4) sijaitsee moottorikelkan rungon etuosassa. Se sisältää
onton teräsakselin 5 siihen hitsatuilla navoilla 4, navoilla 2 ja näiden napojen
väliin asennetuilla pyörillä 3. Kaikki pyörät on kiinnitetty napoihin pulteilla ja
itselukittuvilla muttereilla. Laakerit 10 ja kumitiivisteet 9 sijaitsevat akselin
päissä. Pidätinrengas 13 on asennettu laakerin ja tiivisteen väliin. Vetoakseli
on asennettu vaihdekoteloon hitsatun laakerikotelon toiseen päähän. Sen
toinen pää on liitetty ketjuvoimansiirron vetopyörään 12 akselin päässä olevilla
sokilla ja toinen pää moottorikelkan rungossa olevaan laakeripesään 1.
Aluslevy 11 on asennettu vetopyörän 12 ja laakerin 10 väliin.
Ohjainakseli (kuva 5) koostuu ontosta akselista 23, johon navat 22 on
hitsattu, navoista 17, jotka on asennettu pyörien 19 napojen väliin,
kumitiivisteistä 15 ja laakerista 14. Pidätinrengas 12 ja aluslevy 11 on asennettu
13

laakerin ja tiivisteen väliin. Laakerit on voideltu asennuksen yhteydessä ja
käytön aikainen huolto tapahtuu tasapainottimen kyljessä olevan tulpalla 13
suojatun aukon kautta 13.

Kuva 5 – Ohjainakselin telamaton kiristimellä
1 – telamaton kiristyspultti 2 – aluslevy 3 – ohjaustanko 4 – jousi 5 – lukkomutteri 6 –
tasapainotusakseli 7 – aluslevy 8 – välikeholkki 9 – aluslevy 10 – pidätinrengas 11 – aluslevy
12 – pidätinrengas 13 – tulppa 14 – kuulalaakeri 15 – tiiviste, 16 – aluslevy 17 – ulompi napa
18 – holkki 19 – pyörä 20 – lukkomutteri 21 – pultti 22 – sisempi napa 23 – akseli 24 –
tasapainottaja

Ohjainakseli on asennettu moottorikelkan kehyksen takaosaan
tasapainottajiin 24. Tasapainottajan holkkiin asennettu jousi 4 toimii
joustavan ohjainakselin tukena. Jousen lyhyt pää on tasapainottajan kyljen
taivutettua koukkua päin ja pitkä pää on vedetty 3-asentoisen ohjaintangon
3 keskiuran läpi. Seuraavat osat on asennettu tasapainotusakseliin:
välikeholkki 8, aluslevy 9, tasapainottaja jousella ja levyaluslevyllä 7.
Tasapainotusakselin kierrereiässä on pultti 1 telamaton kiristämiseen.
Telamatto kiristetään ruuvikiristimellä tasapainotusakselin liikkeestä
pituussuuntaisissa urissa kannattimissa, jotka ovat hitsattu runkolevyihin ja
14

keskisiipeen. Kiristyksen jälkeen tasapainotusakselit kiinnitetään paikalleen
lukkomuttereilla 5.
Rullatasapainottajat vaimentavat moottorikelkan liikkeestä aiheutuvia
iskuja ja heilahteluja. Jokainen tasapainottaja koostuu kahdesta
tasapainotusvarresta, joissa rullat on hitsattu putkista, kahdesta jousesta ja
akselista. Tasapainotusakseli kiinnitetty runkokannattimiin pulteilla.
Lieriömaiset vääntöjouset ovat rullatasapainottajien joustavat osat.
Tukirulla pyörii laakerissa. Laakerit on kestovoideltu tehtaalla – käytön
aikainen huolto tapahtuu ulomman rullan kyljessä olevan tulpalla suojatun
aukon kautta.
Suksi ja suksen ripustus
Ohjaussuksi (kuva 6), teräs, muotoiltu. Pohjamuovi 16 suojaa suksea
hankausvaurioilta ja asennetaan sen pohjaan.
Suksi on kiinnitetty keskitapilla lehtijousen 2 läpi ja vaimentaa
epätasaisen polun aiheuttamia iskuja ja heilahduksia. Jousen joustavuutta
on rajoitettu kumipysäyttimellä 17. Lehtijouset on kiristetty korvakkeeseen
kahdella kiinnikkeellä ja lukkomutterilla.
Jousikokoonpano on kiinnitetty suksen kannattimiin päälehden päistä
urakiinnitetyillä akseleilla 20. Jousen pituussuuntainen liike tapahtuu
liukumisesta pronssisisäkkeen 18 päällä päälehden etuosassa.
Jousikorvake on kiinnitetty suksen keskiniveleen pultilla 2 ja
lukkomutterilla 23. Suksen kulmaliike pystysuunnassa on rajoitettu
kumipuskurilla 3.
Ohjaus
Ohjaus (kuva 6) sisältää ohjauspylvään, ohjaustangon, kääntövivun,
keskilaakerin ja puskurin.
Ohjauspylväs on kiinnitetty holkeilla 10, jotka käyttävät runkolaakereita
ohjauspilarin kannattimiin ja peruutusvaihteistoon kiinnityskansilla 13.
Ohjaustanko 15 on liitetty kannella ja pulteilla ohjauspylvään koteloon.
Kumipuskuri 3 on tarkoitettu estämään suksen “kaivautuminen” lumeen, kun
moottorikelkalla peruutetaan. Suksen ohjauskulma verrattuna keskiasentoon on
rajoitettu muovipysäyttimillä 8, jotka ovat asennettu kääntövivun ohjaimeen. Jousi
6 on tarkoitettu poistamaan ohjausvälyksen moottorikelkan liikkuessa.
Ohjauspylvään laakerit, keskinivel ja kääntövivun ohjain ovat
rasvavoideltuja.
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Kuva 6 – Ohjaus
1 – suksi 2 – jousikokoonpano 3 – puskuri 4 – keskinivel 5 – kääntöpylväs
6 – jousi 7 – vipu 8 – pysäytin 9 – rulla 10 – holkki 11 – ohjauspilari 12 – ohjauspylväs 13
–
yläkansi
14
–
kansi
15
–
ohjaustanko
16 – pohjamuovi 17 – kumipysäytin 18 – sisäke 19 – kannatin 20 – akseli 21 – kiinnike
22 – pultti 23 – mutteri 24 – puskuri

2.4. Hallintalaitteet
BURAN 4T-moottorikelkan hallintalaitteiden sijainti on kuvattu kuvassa
7.
Jarruvivut
Jarrukahva sijaitsee ohjaustangon vasemmalla puolella. Jarrukahvan
painaminen aktivoi jarrutusmekanismin. Vapautettaessa jarrukahvan pitäisi
palata alkuperäiseen asentoonsa automaattisesti. Jarrutusteho riippuu
lumipeitteestä.

VAROITUS
Kireä tai toistuva jarrutus suurella nopeudella ajamisen aikana
ylikuumentaa moottorikelkan jarrujärjestelmää, mikä saattaa johtaa
jarrutustehon huomattavaan menetykseen.
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Figure 7 – Hallintalaitteet
1 – jarrukahva 2 – pysäköintijarrun lukko 3 – kytkin 4 – kaasuvipu 5 – ohjaustanko 6 –
nopeusmittari 7 – hätäsammutuskytkin 8 – virtakytkin 9 – narulla varustettu
hätäsammutuskytkin 10* - ajovalokytkin 11 – valokytkin 12 – päivittäisen laskurin
nollausnuppi 13 – vaihdevipu 14 – öljynpaineen merkkivalo 15* - moottorivian
merkkivalo 16* - ajovalo

Käsijarruvalokytkin
Kun jarrukahva painetaan, kytkimen tanko sulkee koskettimet ja
jarruvalo takavaloissa syttyy. Kun kahva vapautetaan, kytkimen tanko avaa
koskettimet ja valo sammuu.
Valokytkin
Kytkin kytkee päälle lähivalot ja kaukovalot, äärivalot ja nopeusmittarin
valot. Kytkin on liukutyyppinen vedettävillä säätimillä ja sillä on kolme
kiinteää asentoa:
 Alempi (asento "0") – valot pois päältä
 Keski (asento I) – lähivalot päällä
 Ylempi (asento II) – kaukovalot päällä
Kytkimen asennoissa I ja II takavalon ja nopeusmittarin taustavalon on
oltava päällä.
Hätäpysäytyskytkin
Painiketyyppisessä kytkimessä on kaksi asentoa “päällä – pois”.
Kun kytkin on “pois”, painikkeen on oltava sisälle painettu.
“Päällä”-asennossa, painikkeen on oltava 12 mm kytkintason yläpuolella ja
kiinnitetty tähän asentoon. Kiinnitä huomiosi kytkinpainikkeen asentoon ennen
moottorin käynnistämistä.
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Öljynpaineen merkkivalo
Öljynpaineen merkkivalo (punainen) syttyy päälle, jos öljyjärjestelmässä
havaitaan minimipaine. Tarkasta öljyn pinnantaso ja putken eheys.
Moottorin toimintahäiriön merkkivalo
Moottorin toimintahäiriön merkkivalo (punainen) syttyy päälle, jos
moottorin sähköjärjestelmässä havaitaan vika. Valo suorittaa myös
diagnostiikkatoiminnon luettaessa virhekoodeja, katso luku 2.6.
Narulla varustettu hätäsammutuskytkin
Se on suunniteltu sammuttamaan moottori hätätapauksissa (kuljettajan
putoaminen vahingossa ajoneuvosta, toimintahäiriö jne.). Kytkin sisältää
kytkimen ja narun. Naru on liitetty alumiinilukolla kumipysäyttimellä yhdeltä
puolelta ja salpakoululla toiselta puolelta.
Jos moottorikelkka kaatuu tai jos moottorin hätäsammutus on
suoritettava, sammuta moottori PYSÄYTYS-painikkeella tai tempaise
kiinnitysnarun tulppa pois kytkimestä.
Kaatumisen
jälkeen
aseta
moottorikelkka
käyttöasentoonsa
(vaakasuora) niin pian kuin mahdollista. Pidä moottorikelkka vaakaasennossa vähintään viiden minuutin ajan ennen moottorin käynnistämistä.
Kytkin on kiinnitetty mittaritauluun erikoismutterilla. Kumipysäytin lukolla
on asennettu mutterin lieriömäiseen osaan mutterin tasoon saakka. Lukko
siirtää kytkimen tankoa alaspäin ja tämän koskettimet avautuvat – virta on
päällä. Lukko pysyy tässä asennossa kytkimen kiinnitysmutterin
kumipysäyttimellä lieriömäisen pinnan puristusvoimasta.
Salpakoukku on kiinnitetty mihin tahansa silmukkaan (painikkeelle)
ulkokuomuun tai erikseen sahattuun kohtaan kuljettajalle sopivaan paikkaan
(esim. rinnan tai vasemman käden alue). Kun kuljettaja putoaa liikkuvasta
moottorikelkasta, kumipysäyttimellä varustettu lukko liukuu irti mutterin
lieriömäiseltä pinnalta, kytkimen tanko siirtyy ylös sulkien koskettimet ja virta
sammuu.
Nopeusmittari
Neulanopeusmittari, kokonais- ja osa-ajomatkamittari. Neulamittari
näyttää ajonopeuden km/h muodossa.
Nopeusmittarin kokonaismatkamittari näyttää moottorikelkalla ajetut
kokonaiskilometrit.
Osamatkamittari näyttää moottorikelkalla ajetut kilometrit viimeisen
lukeman nollauksesta. Osamatkamittaria voidaan käyttää esim. yhdellä
tankillisella ajettujen kilometrien näyttämiseen tai etäisyyden määrittämiseen
kahden pisteen välillä.
Kaasuvipu
Kun vipua painetaan, kaasuläppä avautuu, sylintereihin syötettävä syttyvä
seosmäärä kasvaa ja moottorin kierrosnopeus ja teho kasvaa. Kun vipu
vapautetaan, kaasuläppä palaa alkuasentoon ja moottori käy tyhjäkäynnillä.
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Pysäköintijarrun lukko
Kuusiomuotoinen (moottorikelkka on jarrutusasennossa, kun
jarrukahvaa painetaan kuusiomuoto kierrettynä oikealle pysäytintä vastaan).

VAROITUS
Kytke jarru vaihteen ollessa kytkettynä.
Ohjaustango
Suunniteltu moottorikelkan ohjauksen hallintaan.
Virtakytkin
Käytetään moottorin käynnistämiseen ja sammuttamiseen sekä
estämään moottorin käynnistäminen asiattomien henkilöiden toimesta.
Virta-avaimella on seuraavat asennot:
- Virta-avain on asetettu pysäytysasentoa vastapäätä ilman sen
kääntämistä (asento “0”) – sytytys pois päältä
- Virta-avain on käännetty oikealle ensimmäiseen kiinteään
asentoon (asento I) – sytytys on päällä
- Virta-avain on käännetty oikealle pysäytysasentoa vastapäätä
(asento II) – sähkökäynnistin on päällä.
Asennossa I, ajovalo, takavalo ja kohdevalo voidaan kytkeä päälle.
Virtalukko toimii kuten varkaudenestolaite.
Vaihdetanko
Sisältää 4 kiinteää asentoa (kuva 8):
 ajo eteenpäin toisella vaihteella,
 vapaa-asento, ei kytkentää moottorin ja voimansiirron välillä,
 ajo eteenpäin ensimmäisellä vaihteella,
 Peruutusvaihde

ÄLÄ VAIHDA
AJON AIKANA!

Kuva 8 – Vaihteen vaihtamisen levy

Vaihteita vaihdetaan kojelaudan laitaan, vaihdevivun lähelle kiinnitetyn
levyn mukaan:
- Kun vaihdevipua liikutetaan eteenpäin pysäytintä vastaan,
toinen vaihde kytketään,
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- Kun vaihdevipua liikutetaan taaksepäin seuraavaan kiinteään
asentoon, vapaa-asento kytketään,
- Kun vipua liikutetaan vapaa-asennosta taaksepäin seuraavaan
kiinteään asentoon, ensimmäinen vaihde kytketään (käytetään
pääasiassa kelkan vetämiseen ja ajoon vaikeissa olosuhteissa, märkä
lumi, ylämäki jne.),
- Vivun liikuttaminen taaksepäin seuraavaan kiinteään asentoon
kytkee peruutusvaihteen.
Osamatkamittarin nollausnuppi
Käännä nuppia myötäpäivään nopeusmittarin
nollaamiseksi.

osamatkamittarin

Kohdevalon keinukytkin
BURAN 4T-moottorikelkat ovat varustettu kohdevalolla, joka on tarkoitettu
päävalon peittoalueen ulkopuolella olevien maastoalueiden ja kohteiden
valaisemiseen.
Kohdevalo koostuu kotelosta, kehästä puoli-irrotettavalla optisella
elementillä ja halogeenivalosta AKG 12-55-2 (N1), hajottimesta ja liittimistä ja
pistokkeista lankaliitäntään. Kotelo on kiinnitetty kehään ruuvilla. Nuppi vaakatai pystyohjaukseen sijaitsee kotelon takaosassa.
Kohdevalo on asennettu kuomuun erikoiskannattimella ja ontolla,
sähköjohdot sisältävällä pultilla.
2.5 Runko
Runko toimii asennusalustana kaikille moottorikelkan mekanismeille
ja kokoonpanoille. Runko sisältää seuraavat pääosat: runko, kuomu,
moottorikotelo, mittaritaulu ja istuin.
Kannatinrunko on kestävä, hitsattu rakenne. Rungon osat ovat
pääasiallisesti valmistettu teräslevystä. Konepelti suojaa moottoria ja
voimansiirtoa. Istuimen puolella moottoria peittää mittaritaulu, mihin
moottorikelkan hallintalaitteet ja mittarit on sijoitettu. Kaksoiskääntöistuin on
asennettu runkoon kahden kääntösaranan päälle.
Kuorma-alusta sijaitsee BURAN 4T-moottorikelkan rungon takaosassa.
Asiakkaiden pyynnöstä BURAN-moottorikelkat voidaan lisäksi varustaa
suksiasennussarjalla.
2.6 Sähkölaitteet
Moottorikelkoissa käytetään kaksijohdinpiiristä sähkölaitejärjestelmää,
jonka nimellisjännite on 12 V.
Moottori
on
varustettu
elektronisella
polttoaineen
ruiskutusjärjestelmällä EFI. Moottorin ohjausjärjestelmä valvoo
järjestelmän komponenttien tilaa ja järjestelmän parametrien määritettyjä
rajoja jatkuvasti.
Jos ohjausjärjestelmän komponenteissa esiintyy vikoja tai järjestelmän
parametrien rajoitukset ylitetään, ohjausyksikkö aktivoi virheen merkkivalon
kojetaulussa.
Virhekoodit ovat tallessa ohjausyksikön muistissa.
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Jos ohjausjärjestelmän komponentti tai parametri palaa alkuperäiseen
(normaaliin) tilaan, vian merkkivalo sammuu automaattisesti.
Jos vian merkki valo palaa, on vika olemassa.
Vika (virhe) koodien määritys diagnostiikkavalolla
1 Suorita tämä toimenpide moottorin ollessa sammutettuna.
2 Tarkasta akkunapojen jännite (tarvittaessa). Jännitteen tulisi olla
vähintään 11 V.
3 Kytke sytytys päälle ja pois päältä. ÄLÄ KÄYNNISTÄ moottoria!
4 Kytke sytytys uudelleen päälle ja pois päältä 1-2 sekunnin ajaksi (älä
ylitä 2,5 sek.). ÄLÄ KÄYNNISTÄ moottoria!
5 Kytke sytytys uudelleen päälle ja pois päältä 1-2 sekunnin ajaksi (älä
ylitä 2,5 sek.). ÄLÄ KÄYNNISTÄ moottoria! Vianmäärityksen merkkivalo
alkaa vilkkua.
6 Jokainen vika (virhe) koodi sisältää 4 merkkiä.
Vilkkuvien merkkivalojen määrä vastaa erityistä koodimerkintää:

0 – vastaa 10 valon vilkahdusta,

9 – vastaa 9 valon vilkahdusta,

1 – vastaa 1 valon vilkahdusta.
7 Tauko jokaisen valon vilkkumismäärän välillä virhekoodin
määrityksessä on alle 1 sekunti.
8 Tauko jokaisen peräkkäisen koodin koodimerkin välillä on alle 1
sekunti.
9 Tauko peräkkäisten vikakoodien välillä (jos koodeja on olemassa) on
3 sekuntia.
10 Koodi “61” tarkoittaa kaikkien olemassa olevien koodien määrityksen
päättymistä.
Jos koodi “61” tulee esiin heti tarkastuksen alussa, ei vikoja ole
olemassa.
Esimerkki:
* * * * * * * * * *- (merkki “0”)
Tauko 1 sekunti
* - (merkki “1”)
Tauko 1 sekunti
* * * * * * * * * *- (merkki “0”)
Tauko 1 sekunti
* * * * * * *- (merkki “7”)

koodi 0107

Tauko 3 sekunti
* * * * * * - (merkki “6”)
Tauko 1 sekunti
(käännöksen loppu)
* - (merkki “1”)

koodi 61

Virhekooditaulukko
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Virhekoodit
0031
0032
0107

Virheen kuvaus
Korkea jännite happianturipiirissä
Matala jännite happianturipiirissä
Matala jännite imusarjan piirissä, absoluuttinen paineanturi tai
piiri on rikki

0108

Korkea jännite imusarjan piirissä, absoluuttinen paineanturi

0112

Matala jännite imuilman lämpötila-anturissa

0113

0122

Korkea jännite imuilman lämpötila-anturissa
Matala jännite jäähdytysnesteen-/moottoriöljyn lämpötilaanturissa
Korkea jännite jäähdytysnesteen-/moottoriöljyn lämpötilaanturissa
Matala jännite tai avoin piiri kaasuliipaisimen asentoanturissa

0123

Korkea jännite ilmanvaimentimen asentoanturissa

0131
0132

Matala jännite tai avoin piiri happianturissa 1
Korkea jännite happianturissa 1

0171

Maksimikäyttöraja ylitetty

0172

Minimikäyttöraja ylitetty

0174

Laiha polttoaineseos korkealla kuormalla (avoin piiri

0201

Suutin 1 viallinen

0202

Suutin 2 viallinen

0230
0232
0336

Matala jännite tai avoin piiri polttoainepumpussa
Korkea jännite polttoainepumpun piirissä
Äänekäs signaali kampiakselin asentoanturissa

0337

Signaalin puute kampiakselin asentoanturissa

0351

Vika sylinterin 1 sytytyspuolassa

0352

Vika sylinterin 2 sytytyspuolassa

0562

Matala jännite järjestelmässä

0563

Korkea jännite järjestelmässä

61

Koodin siirron loppu

0117
0118

Sytytystulppa
Moottorikelkassa käytetään Champion RC12YC sytytystulppia.
Sytytystulpan elektrodien välin on oltava 0,76 mm. Väli on säädettävissä
taivuttamalla sivuelektrodia painamatta keskielektrodiin. Tämän ohjeen
laiminlyönti voi aiheuttaa sytytystulpan eristeen rikkoutumiseen ja siitä
johtaviin häiriöihin.
Sytytystulppa
asennetaan
O-renkaalliseen
sylinterinkannen
kierreaukkoon. Sytytystulpan kiristysmomentti on 24,4 –29,8 N·m.
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Ajovalo
Mallista ja asiakkaan kokoonpanosta riippuen moottorikelkoissa
voidaan käyttää ajovaloja 227.3711 ja kohdevaloa 17.3711010.
Ajovalo 227.3711 (kuva 9) sisältää kotelon 5, kauluksen 1 ja optisen
elementin 4. Valo on kiinnitetty optiseen elementtiin jousikiinnikkeellä ja
siinä on kolme lähtöä jalustassa urosliittimelle. Runko 3 on asennettu
ajovalon kotelon ja optisen elementin väliin. Optinen elementti on
kiinnitetty kolmella lukkotapilla ja kaulus on kiinnitetty sen päälle kolmella
ruuvilla 6. Ruuveilla 2 säädetään ajovalon asentoa vaaka- ja
pystysuunnassa. Kaksi urosliittimeen liitettävää johtoa tulevat ulos
ajovalon kotelosta.
Takavalo
Sijaitsee takakahvassa (tai matkatavaraosaston suojissa) ja se on
kiinnitetty kahdella ruuvilla. Valo sisältää alustan, lampun А12-21+5-2,
pidikkeen ja lasin, joka kiinnitetään alustaan kahdella ruuvilla. Tiiviste
asennetaan lasin ja alustan välille. Maali on poistettava moottorikelkan
kahvan alueelta valon maadoitusjohdon liitäntäkohdassa.
Varokkeet
Moottorikelkka on varustettu kahdella varokkeella (15 ja 30 А). 15 А
varoke on lehtivaroke moottorikelkan sähköpiirien suojaamiseen. Se
sijaitsee sähkökäynnistysjohdotuksessa istuimen alapuolella. 30 А varoke
on pyörövaroke moottorikelkan sähköpiirien suojaamiseen. Se sijaitsee
moottorin käynnistyspuolella. Jos varoke palaa, vian syy on korjattava ennen
varokkeen vaihtoa.
Jarruvalokytkin
Sijaitsee vasemmassa ohjaustangossa ja on tarkoitettu moottorikelkan
käsijarrun jarruvalopiirin päälle kytkemiseen. Kytkin on painiketyyppinen.
Kun jarrukahvaa painetaan, tanko liikkuu ja sulkee kytkimen koskettimet ja
syöttää jännitteen jarruvaloon takavaloissa.
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Kuva 9 – Ajovalo
1–
kaulus
2–
säätöruuvi
3–
runko
5–
kotelo
6–
ruuvi
7–
suojalasi
9 – lampun urosliitin 10 – lamppu AKG12-60+55-1 (N4)

4–
8–

optinen
ajovalon

elementti
urosliitin

Akut
Moottorikelkat
ovat
varustettu
akulla
virransyöttämiseksi
sähkökäynnistykseen ja valoihin moottorin ollessa sammutettu tai ajettaessa
alhaisella nopeudella. Enintään 55 A/h tehoisten ajoneuvoakkujen käyttö on
sallittu.
Sähkökytkentä
PVAM matalajännitejohtoa 0,75 - 1,5 mm2 läpimitalla ja PGVA-johtoa 16
mm2 läpimitalla käytetään kaikkien moottorikelkan sähkölaitteiden
liittämiseen yhdeksi piiriksi. Käytännön syistä kaikki johdot (paitsi
korkeajännitejohdot) on yhdistetty johdinkimppuun: ajovalo, takavalo,
kuomussa ja sähkökäynnistysessä.
Irrotettavat sähköliittimet
Irrotettavat sähköliittimet ovat tarkoitettu moottorikelkan sähkölaitteiden
pika-asennusta (irrotus) varten. Sähköliittimet sisältävät uros- ja
naarasliitännät ja ruuvikärjet. Laitemäärästä riippuen nastaliittimet on jaettu
1-nastaiseen, 2-nastaiseen jne.

VAROITUS
2-nastainen liitin sähkökäynnistyksen johdinkimpussa on tarkoitettu
lisäsähkölaitteiden (lisävaruste) liitäntään, joiden teho on alle 120 W.
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3 AJOA EDELTÄVÄT TOIMENPITEET JA KÄYTTÖ
3.1 Uuden moottorikelkan ajoa edeltävät toimenpiteet
Suorita seuraavat uuden moottorikelkan ajoa edeltävät toimenpiteet:
1) Tarkasta pakkauksen ja turvatiivisteiden eheys.
2) Avaa pakkaus irrottamalla ruuvit, jotka kiinnittävät laatikon kannen
pohjaan, poista kansi, ota ulos käyttöasiakirjat ja tarkasta asiakirjojen
virheettömyys. Tarkasta irto-osien täydellisyys ja eheys pakkausluettelon
mukaan. Tarkista myös, että varaosat, työkalut ja lisätarvikkeet ovat täydellisinä
mukana (katso passin kappale Täydellisyys).
3) Pura irto-osat ja komponentit pakkauksesta. Tarkista, ettei kuomu,
runko, istuin tai ikkunapinnat ole vaurioituneet. Korjaa tarvittaessa
moottorikelkan rungon pinnoitevauriot.
4) Poista ulkoinen säilöntärasva bensiiniin kostutetulla liinalla.
5) Asenna irto-osat ja komponentit moottorikelkkaan:
 aseta ohjaustanko sopivaan ajoasentoon ja kiristä mutterit säätöosan
rungossa,
 puskurin asentamiseksi kiinnitä puskurin kiinnikkeen alaosat pulteilla
M8x20 (päät ulospäin) – 2 kpl., aluslevyt 8 – 2 kpl., jousialuslevyt 8 – 2 kpl.
Kiinnitä sivupuskurin kohdat pulteilla М8х30 – 4 kpl., muttereilla М8 – 4 kpl. ja
jousialuslevyillä 8 – 4 kpl.
 Asenna jousi sukseen ja takajousiakseli sen rasvavoitelun jälkeen.
Aseta kokoonpano sukseen jousen etuosan alle, kun sen sisäpinta on voideltu.
Aseta kumipuskuri jousikorvakkeeseen ja asenna suksi moottorikelkkaan, kun
akselin keskitappi on voideltu rasvalla. Kiinnitä sitten jousen etuosa akseliin
heiluttamalla moottorikelkkaa puskurista. Rasvaa jousen kosketuskohta
akseliin.
 Ennen lasin asennusta, asenna kumirenkaat ruuveihin, kohdista
lasin reiät, aseta ruuvit reikiin, aseta litteät ja jousialuslevyt ruuveihin ja kiristä
mutterit tasaisesti.
 Poista kannattimen pinnoite maadoitusjohdon liitäntäkohdasta ennen
takavalon asentamista. Liitä takavalon maadoitusjohto kannattimeen. Kiinnitä
takavalo kannattimeen kahdella mutterilla kiinnikkeiden läpi. Liitä keltainen
johto moottorikelkan johdinkimpusta takavalon keltaiseen johtoon (merkkivalo)
ja vihreä johto moottorikelkan johdinkimpusta takavalon vihreään johtoon
(jarruvalo) ja tarkasta, että takavalon johdot on liitetty oikein kytkemällä valot
päälle ja painamalla jarrukahvaa.
 Huomioi takavalon liitännän ja asennuksen aikana johdinkimpun asento
suhteessa tavaratilan suojien kannattimeen (alla olevan kuvan mukaisesti).
Takavalon johdinkimppua ei saa liittää kuorittuihin johtoihin.
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Takavalo
Johdinkimpp
u

6) Tarkasta kaikkien näkyvissä olevien käsiksi päästävien
ulkopuolisten kierreliitosten turvallisuus.
7) Tarkasta vaihteiston öljy ja lisää tarvittaessa vaaditulle tasolle (katso
kohta Vaihteiston huolto).
8) Tarkasta polttoainesäiliön sisätila täyttöaukon kautta, pese säiliö
tarvittaessa polttoaineella.
9) Täytä polttoainesäiliö (katso kohta
Moottorikelkan täyttö
polttoaineella);
10) Tarkasta moottorin kampikammion öljyn pinnantaso ja lisää
tarvittaessa vaaditulle tasolle (katso kohta Moottorin käsikirja).
11) Tarkasta moottorin, CVT:n ja vaihteiston toiminta (katso kohta
Moottorin käynnistys ja sammutus).
12) Tarkista
moottorikelkan
hallintalaitteiden
toiminta
(katso
kohtaOhjausvivuston huolto).
13) Tarkasta telamaton kireys ja kohdistus (katso kohta Alustan
huolto).
14) Tarkasta valojen, virtalukon ja moottorin sammutuskytkimen
moitteeton toiminta ja käytettävyys (katso kohta Sähkölaitteiden huolto).
15) Laita akku käyttökuntoon. Asenna akku moottorikelkkaan ja liitä
vastaavien johtojen päät liittimiin (sähkökäynnistimen punainen johto
käynnistimen “+” liittimeen, musta johto moottorin “maattoon” “-” liittimeen). Tämän
jälkeen voitele napapultit teknisellä vaseliinilla tai rasvalla.

VAROITUS
Irrota aina musta johto ensin ja liitä se viimeiseksi.
Varaosat on ehkä poistettava säilytystilasta.
Noudata
määritettyjä
moottorikelkan
kausivarastoinnin jälkeen.
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käyttöönotto-ohjeita

3.2 Moottorikelkan täyttö polttoaineella
Käytä ainoastaan moottorikelkan passissa suositeltua polttoainetta ja
öljylaatuja.

VAROITUS
Älä kokeile muita polttoainelaatuja (rakenne tai oktaaniluku).
Moottorikelkan käyttäminen suosittelemattomilla polttoainelaaduilla voi
johtaa koneen suorituskyvyn heikkenemiseen.
Säiliötä täytettäessä on varmistettava, että säiliöön ei pääse vettä tai lunta.
Jos et ole varma, onko polttoaineessa kondenssivettä tai jos otat polttoainetta
tynnyreistä, käytä säämiskäsuodatinta. Säämiskän tulee olla puhdas ilman
repeytymiä tai pistoreikiä. Se pitää kiinnittää täyttösuppiloon sileä puoli ylös.
Suodatuksen jälkeen säämiskä on ravistettava ja se on kuivattava.
Varoitus!
1. Älä täytä säiliötä liian täyteen, koska polttoainetta voi valua ulos
maastossa ajettaessa. Älä täytä säiliötä aivan täyteen, jos aiot varastoida
moottorikelkan lämpimässä tilassa. Ympäristölämpötilan kasvaessa
polttoaine lämpenee, ja se voi vuotaa ulos säiliön täyttökaulan kannen alta.
2. Muista, että bensiini on herkästi syttyvä neste ja bensiinihöyryt ovat
räjähtäviä tiettyinä pitoisuuksina. Roiskuneen bensiinin syttyminen voi
aiheuttaa tulipalon. Pyyhi kaikki ulos valuneen polttoaineen ja öljyn jäljet
pois moottorikelkasta.
3.3

Moottorin käynnistys ja sammutus

Käyttöä edeltävä järjestys:
 Aseta vaihdetanko vapaa-asentoon.
 Kierrä kaasuttimen polttoaineen säätövipua (sijaitsee moottorissa)
pysäytintä
vastaan,
polttoaineseoksen
rikastamiseksi.
Älä
käytä
polttoainesäädintä käynnistäessäsi lämmintä moottoria.
 Aseta hätäpysäytyskytkimen kumipysäytin kytkimen kiinnitysmutteriin
kojetaulussa.
 Aseta virta-avain asentoon 1 (ensimmäinen kiinteä asento
käännettäessä avainta oikealle).
 Kierrä virta-avainta käynnistyspainikkeella (kojetaulussa). Avaimen tulee
olla n. 12 mm kytkintason yläpuolella.
Käynnistä moottorin sähkökäynnistys kiertämällä virtakytkin asentoon 2
(kierrä avainta oikealle, kunnes se pysähtyy). Käynnistymisen jälkeen, vapauta
avain ja se palautuu automaattisesti asentoon 1.
Varoitus!
1. Älä käytä käynnistysmoottoria enempää kuin 10 sekuntia.
2. Pidä
tauko
moottorin
käynnistysyritysten
käynnistysmoottorin jäähdyttämiseksi.

välillä
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3. Kun moottori on käynnistynyt, älä pidä avainta asennossa 2
sähkökäynnistimen osien vaurioiden välttämiseksi.
4. Moottori voidaan sammuttaa kolmella eri tavalla: virtakytkimestä,
hätäpysäytyskytkimestä ja kytkimestä narulla.
5. Suosittelemme, että moottori sammutetaan vain tyhjäkäynnillä.
6. Sähkökäynnistystä ei saa käyttää, jos akun varaustaso on laskenut
yli 25 %.
7. Valojen tulisi olla sammutettuna moottorin käynnistämisen aikana.
Lämpimien sytytystulppien asennus ennen käynnistystä tai kaasuttimen
tuloliitännän peittäminen on tehokas tapa helpottaa moottorin käynnistämistä.
Anna moottorin lämmetä matalalla nopeudella käynnistyksen jälkeen. Palauta
kaasuttimen rikastinvipu asteittain alkuasentoon moottorin lämmetessä, tasaisen
moottorin käynnin varmistamiseksi.
Jos moottori ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, tarkasta polttoaineen
syöttö ja sytytysjärjestelmä, etsi ongelman syy ja korjaa se.
Moottorin sammutus:
 Aseta vaihdevipu vapaa-asentoon.
 Pidä moottori tyhjäkäynnillä n. 30 sekuntia moottorin tasaisen jäähtymisen
varmistamiseksi.
 Nosta käyntinopeutta hetkellisesti (5…6 s.) karstan poistamiseksi
sytytystulpista.
 Laske nopeus tyhjäkäynnille ja paina virtakytkintä.
Jos hätäpysäytystä on käytettävä, paina virtakytkintä välittömästi tai irrota
kumipysäyttimellä varustettu lukko hätäpysäytyskytkimestä.
Moottorikelkkaan on asennettu hätäkäynnistyssarja suorituskyvyn
parantamiseksi (kuva 10).

Kuva 10 - KOHLER-hätäkäynnistyksen asennuskaavio.

Moottorin käynnistys hätäjärjestelmästä suoritetaan seuraavasti:
 Löysää kiinteän tuulettimen suojan kiinnityspultteja ja irrota moottorikotelo.
 Löysää tuulettimen suojan kiinnityspultteja ja irrota tuulettimen siipipyörän
kotelo.
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 Asenna välikkeet ja hihnapyörä hätäkäynnistyssarjasta moottorin
kampiakseliin sarjaan sisältyvillä pulteilla asennuskaavion mukaan.
 Aseta kampiakseli asentoon, jossa yksi männistä on yläkuolokohdassa
(määritetään nopealla kampiakselin pyörimisvastuksen kasvulla). Kierrä kampiakselia
sen määritettyyn pyörimissuuntaan.
 Kääri käynnistysnaru hihnapyörän uraan myötäpäivään.
 Käynnistä moottori vetämällä nopeasti narusta.

VAROITUS
1. Älä kierrä käynnistysnarua kätesi ympärille.
2. Älä käytä hätäkäynnistystä, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
Korjaa vika mahdollisimman nopeasti.
3.4 Toimintaohjeet
3.4.1 Yleiset suositukset
On syytä pitää mielessä, että kaikki, jotka alkavat ajaa moottorikelkalla, ovat
aluksi aloittelijoita huolimatta kokemuksesta ajaa autoa, moottoripyörää tai muuta
ajoneuvoa. Turvallinen ajo moottorikelkalla riippuu monista asioista: näkyvyys,
nopeus, lumisademääristä, lumipeitteestä, liikenteestä, moottorikelkan teknisestä
kunnosta sekä kuljettajan ajotaidoista.
Kuljettajan on tunnettava käyttöominaisuudet ja liikennesäännöt.
Moottorikelkan käytön oppimiseen tarvitaan aikaa; se on koulutuksen ja harjoittelun
tulos.
Omistaja tai käyttäjä on myös vastuussa matkustajien esiohjeistuksesta ja
turvallisuudesta sekä niiden henkilöiden turvallisuudesta, joille on annettu lupa ajaa
moottorikelkalla.
Älä aja moottorikelkalla alkoholin tai huumeiden nauttimisen jälkeen. Ajaminen
päihteiden vaikutuksen alaisena osoittaa vastuutonta asennetta ei vain itseäsi vaan
myös muita ympärilläsi olevia kohtaan.
Riskialtis ajokäyttäytyminen, joka aiheuttaa vaarallisia tilanteita, kun
kuljettaja ei kykene täysin hallitsemaan ajoaan ja estämään vakavia seurauksia,
voi johtaa kuljettajan, kyydissä olevien tai sivullisten loukkaantumiseen.
Kuljettajan on aina käytettävä kypärää. Kypärät suojaavat päätä tapaturmilta tai
alentavat tapaturmien vakavuusastetta. Kypärä suojaa myös päätä hypotermiaa vastaan.
Laita pipo kypärän alle ja käytä kasvosuojaa. On välttämätöntä käyttää suojalaseja tai
kasvosuojaa, joka on kiinnitetty kypärään. Nämä suositukset koskevat myös matkustajaa.
Moottorikelkka on avoin ajoneuvo, minkä vuoksi ajamisen aikana on pidettävä
lämpimiä ja mukavia vaatteita. Ota huomioon, että moottorikelkan ja tuulen nopeudella
on jäähdyttävä vaikutus, mikä voi ylittää ympäristön lämpötilan kaksi kertaa tai
enemmän (katso taulukko 1).
Taulukko 1
Ympäristön
lämpötila, C

Lämpötilaa jäähdyttävä vaikutus, °C

29

2
-1
-4
-7
-10
-12
-15
-18
-21
-24
-26
-29

0
-3
-6
-9
-12
-14
-18
-21
-23
-26
-29
-32

-6
-9
-12
-16
-19
-23
-26
-29
-33
-36
-40
-43

-9
-13
-16
-21
-24
-28
-33
-38
-40
-43
-47
-50

-12
-16
-19
-23
-27
-32
-36
-40
-43
-47
-51
-55

-14
-18
-22
-26
-30
-34
-38
-42
-46
-51
-55
-58

-15
-19
-23
-28
-32
-36
-40
-44
-48
-53
-57
-61

-16
-20
-24
-29
-33
-37
-41
-46
-50
-55
-59
-63

-17
-21
-26
-29
-34
-38
-43
-47
-52
-56
-61
-65

-17
-22
-26
-30
-35
-39
-44
-48
-53
-57
-62
-66

-18
-23
-27
-31
-35
-40
-45
-49
-53
-58
-62
-67

Moottorikelka
n nopeus
km/h

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

Jos ajat pitkiä matkoja, on suositeltavaa pysähtyä pitämään tauko aina
yhden ajotunnin jälkeen.
Moottorin käyttöiän lyhenemisen välttämiseksi ei ole suositeltavaa käyttää sitä
suurimmalla teholla pitkäaikaisesti.
Matkan kestosta ja pituudesta riippuen moottorikelkassa tulisi olla vähintään
työkalusarja, varaosia ja lisävarusteita, jotka voivat olla hyödyllisiä matkalla tai
onnettomuuden sattuessa.
On vaarallista ajaa yksin pitkiä matkoja. Polttoaine voi loppua, voit joutua
onnettomuuteen tai ajoneuvo voi hajota. Muista, että moottorikelkka kulkee
puolessa tunnissa pitemmän matkan kuin mitä pystyisit kulkemaan jalkaisin koko
päivänä. Pitkät matkat tulee tehdä vähintään kahden moottorikelkan ryhmässä.
Siinäkin tapauksessa ilmoita jollekin, minne olet menossa ja milloin aiot palata.
Moottorikelkka on hyvä peittää suojapeitteellä pysäköinnin ajaksi ja silloin, kun sitä
ei käytetä (sen jälkeen kun moottori on jäähtynyt). Tämä estää moottorikelkkaa
jäätymiseltä ja myötävaikuttaa parempaan rungon kuntoon.
Jos moottorikelkkaa käytetään säännöllisesti, suosittelemme säilyttämään sitä
kylmissä tiloissa. Tämä estää kosteuden muodostumista moottorikelkan metalliosiin,
joka on tavallista säilytettäessä moottorikelkkaa lämpimissä tiloissa.
Ennen liikkeelle lähtöä on tiedettävä, miten kone pysäytetään. Huomaa, että
moottorikelkka on hidasliikkeinen eikä voi pysähtyä yhdessä hetkessä.
Moottorikelkan jarrutusmatka riippuu lumen syvyydestä ja tiheydestä ja jääkerroksen
paksuudesta. Voimakas jarrutus lukitsee telan, minkä seurauksena moottorikelkkaa
ei pystytä pitämään tiellä ja se voi joutua sivuluisuun.
Vaihda vaihdetta vain, kun moottorikelkka on täysin pysäytetty seuraavasti:
alenna kaasua, odota muutama sekunti ja paina jarrukahvaa, liikuta vaihdevipu
vapaa-asentoon ja kytke sitten haluttu vaihde.

VAROITUS
Moottorikelkan
sallittu
käytön
aikainen
maksimikallistuskulma
(maksimiöljyntasolla) on 25°. Käytön aikaisen kallistuskulman ylittäminen
pitkällä retkellä voi johtaa moottorivaurioon johtuen riittämättömästä
voitelusta.
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3.4.2 Moottorikelkalla ajo
Nuorten kuljettajien tulee hallita turvalliset ajotavat ja ajaa tasaisella lumitiellä
alhaisella nopeudella.
Turvallisen nopeuden ylittäminen on vaarallista. Kun ajat suurella nopeudella,
sinulla ei ole tarpeeksi aikaa reagoida asianmukaisesti muuttuneeseen tilanteeseen.
Valitse aina nopeus, joka takaa turvallisuutesi erityisissä ajo-olosuhteissa
(tieolosuhteet, sää).
Pidä jalkasi ajon aikana astinlaudoilla äläkä jarruta jaloillasi. Älä hyppää
moottorikelkalla töyssyjen tai kumpareiden yli. Ole aina varovainen ja vastuullinen.
Ajoasento sekä kuljettajan painon pituus- ja sivusuuntainen jakautumien
vaikuttavat ajoneuvon ajo-ominaisuuksiin. Pääsääntöisesti paras ajoasento
ohjauksen hallintaa ajatellen on istuma-asento. Kuitenkin myös puolikyykky, ajo
toiseen polveen tukeutuen tai seisoma-asento ovat käyttökelpoisia asentoja
tietyissä olosuhteissa.
Moottorikelkalla ajo istuma-asennossa
Yleisin ajoasento tavallisessa pehmeässä lumessa on istuma-asento. Tässä
asennossa kuljettaja istuu istuimen keskellä jalat astinlaudoilla. Jalkalihakset
vaimentavat epätasaisten teiden aiheuttamia iskuja.
Moottorikelkalla ajo puolikyykkyasennossa
Kuoppaisilla tai epätasaisilla reiteillä ajettaessa on käytännöllistä ajaa puoliistuvassa asennossa. Tässä asennossa kuljettajan keho on irti istuimelta ja polvet
taipuneina. Jalat ovat vartalon alla astinlaudoilla. Tässä asennossa on vältettävä
voimakasta jarrutusta.
Moottorikelkalla ajo polveen tukeutuen
Tätä asentoa varten polvi pitää asettaa istuimelle ja jalka tukevasti
astinlaudalle nojaten hieman eteenpäin.
Tässä asennossa on vältettävä voimakasta jarrutusta.
Moottorikelkalla ajo seisoma-asennossa
Pidä jalkasi tukevasti astinlaudoilla. Polvien tulisi olla taipuneina, jotta ne
voivat paremmin vaimentaa tärähdyksiä ja iskuja. Seisonta-asennossa näet
paremmin eteesi ja voit siirtää painoasi mihin tahansa suuntaan niin paljon ja niin
nopeasti kuin mahdollista ajo-olosuhteiden ja moottorikelkan ohjattavuuden
mukaisesti. Tässä asennossa on vältettävä voimakasta jarrutusta.
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3.4.3 Erilaiset reitit ja ajo-olosuhteet
Ajaminen moottorikelkkareiteillä
Moottorikelkkareiteillä ajettaessa paras mahdollinen asento kuljettajalle ja
matkustajalle on istuma-asento. Älä ylitä sallittua nopeutta. Aja oikealla puolella,
älä riuhtaise puolelta toiselle.
Ajo maastossa
Merkitsemätön reitti voi kulkea epätasaisessa lumihangessa. Sellaisilla
reiteillä on vaarallista kulkea. Hidasta moottorikelkan nopeutta. Varo kiviä ja
puunkantoja, jotka ovat osaksi vasta sataneen lumen peitossa. Usean
kymmenen senttimetrin syvyisestä lumikerroksesta huolimatta voi joskus olla
paikkoja, joissa on näkyvissä kuivaa ruohoa. Puhdista telasto ja moottoritila
imaistuista ruohosta ja roskista.
Ajaminen syvässä lumessa
Syvässä lumessa moottorikelkka saattaa juuttua ja alkaa kaivautua lumeen.
Vaihda siinä tapauksessa suuntaa ja aja laajassa kaareessa löytääksesi
polanteisen ajouran. Jos moottorikelkka kuitenkin juuttuu lumeen, vältä telan
luistamista, koska se saa kelkan uppoamaan syvemmälle lumeen. Sammuta
moottori ja tallaa polku moottorikelkan eteen ja tamppaa lumi jaloilla. Yleensä
puolitoista tai kaksi metriä pitkä polku riittää. Käynnistä moottori uudelleen. Asetu
seisoma-asentoon ja heiluta moottorikelkkaa hieman puolelta toiselle samalla, kun
painat kaasukahvaa hitaasti ja tasaisesti. Riippuen siitä, mikä puoli (etu tai taka) on
uponnut syvemmälle lumeen, siirrä jalkasi astinlaudoille päinvastaiseen päähän
kuin kelkan kaivautunut pää (taakse- tai eteenpäin). Älä laita mitään materiaalia
telan alle käsin. Varmista, että moottorin käydessä, moottorikelkan edessä tai
takana ei ole sivullisia.
Ajaminen jääpeitteellä
Ajaminen jokien ja järvien jäillä voi olla hengenvaarallista. Pysy poissa
sellaisilta reiteiltä. Jos olet tuntemattomassa maastossa ennen joen tai järven
ylittämistä, tarkista, että jääpeite on tarpeeksi vahva ja rannalle on pakotie. Älä
koskaan yritä ylittää ohutjäisiä vesialueita, koska jää voi murtua moottorikelkan
painosta.
Jäällä kiihdytykseen, kääntämiseen tai jarruttamiseen tarvittava pito on
alempi kuin lumella. Jäällä moottorikelkan ohjattavuus on vähäistä, minkä vuoksi
on aina vaara, että kelkka pyörähtää ja kääntyy hallitsemattomasti. Jäällä ajaessasi
hidasta vauhtia ja ole valpas. Älä ota riskejä ja tarkista aina, että on tarpeeksi
vapaata tilaa pysäyttää tai kääntää kelkka turvallisesti. Tämä on erityisesti otettava
huomioon yöllä ajettaessa.
Ajaminen kovaksi paakkuuntuneessa lumessa
Älä aliarvioi vaaroja, jotka liittyvät kovaksi paakkuuntuneessa lumessa
ajamiseen. Telan ja suksien pito pintaan voi olla riittämätön. On suositeltavaa
hidastaa vauhtia ja välttää kovaa kiihdytystä, äkillistä kääntymistä ja voimakasta
jarrutusta.
Ajaminen ylämäessä
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Ennen mäkiajoa laske ensin loivaa mäkeä alas ja kokeile sitten jyrkkää
mäkeä.
Jos sinun täytyy ajaa ylämäkeä, jossa reittivalinta on suppea, valitse
helppopääsyisin rinne. Mäkeä lähestyessäsi kiihdytä reitin tasaisella osuudella.
Kun lähdet ajamaan ylös, vähennä kaasua, jotta tela ei ala luistamaan. Hidasta, kun
saavutat rinteen huipun. Ole valmis reagoimaan esteisiin, muihin ihmisiin tai
ajoneuvoihin, joita mahdollisesti on mäen toisella puolella.
Nouse mäkeä kulmassa ja pujotellen. Ole polviasennossa. Pidä jalat
astinlaudalla ylämäen puolella (koneen ylälevy). Kun käännät ajoneuvon, vaihda
vastaavasti ajoasentoa. Pidä yllä tasainen, turvallinen nopeus.
Jos et pysty ajamaan edemmäksi, älä käännä moottorikelkkaa, kun se on
liikkeessä. Sammuta moottori ja kytke seisontajarru. Vapauta sukset ja käännä
moottorikelkka alamäen suuntaan. Käynnistä moottori uudelleen ja laske mäki alas
varovasti.
Ajaminen alamäessä
Ajettaessa rinnettä alas kelkan hallinta on säilytettävä koko ajan. Ota istumaasento ja tartu ohjaustankoon molemmilla käsillä. Paina kevyesti kaasukahvaa ja
anna kelkan laskea alas moottorin ollessa käynnissä. Jos moottorikelkan vauhti
nousee liian suureksi, hidasta jarruttamalla. Kytke jarrut painamalla kevyesti ja
nopeasti jarrukahvaa. Älä koskaan lukitse telamattoa jarrulla.
Rinneajo
Noudata aina seuraavia ohjeita, kun ajat ylös tai alas pujotellen. Kuljettajan ja
matkustajan tulee nojata vartalon painolla rinteen huippua kohti, jotta kelkka pysyy
tasapainossa sivukaltevuudessa. Suositeltava asento on toiseen polveen
tukeutuminen. Pidä jalat astinlaudalla ylärinteen puolella. Toinen ajoasento on
puolikyykky. Varaudu siirtämään painoasi mille puolelle tahansa. Jos tunnet, että
kelkka alkaa luistaa sivulle alamäessä, käännä ohjaustankoa hieman luistopuolelle.
Tasapainota kelkka ja jatka kulkua. Rinteitä ja jyrkkiä mäkiä ei suositella aloittelijoille
ja kokemattomille kelkkailijoille.
Lumisohjossa ajo
Tarkista aina ennen vesistöjen ylittämistä, onko siellä mahdollisesti lumisohjoa.
Jos suksien jättämät jäljet tummuvat ja vetisiä läiskiä ilmaantuu reitillesi, aja pois
jäältä välittömästi. Sohjossa ajoa pitäisi aina välttää. Jääkappaleita ja vesiroiskeita
voi aina osua takana tulevaan moottorikelkkaan. Kelkan saaminen pois
lumisohjosta on rasittavaa ja joissakin tapauksissa jopa mahdotonta.
Ajaminen sumussa tai lumipyryssä
Joskus voit joutua sumuun tai rajuun lumimyrskyyn. On aina parempi välttää
ajamista huonoissa näkyvyysolosuhteissa. Jos sinun pitää ajaa sumussa tai
rankassa lumisateessa, aja hitaasti. Tarkkaile reittiä mahdollisten piilossa olevien
esteiden varalta. Pidä turvallinen etäisyys edessä ajavaan moottorikelkkaan. Se
parantaa huomiointikykyä tietyn määrän, jolloin päätöksenteko- ja hallinta-aika
pitenee.
Ajaminen tuntemattomassa maastossa
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Aja aina erittäin varovasti maastossa, joka ei ole sinulle tuttu. Aja niin hitaasti,
että pystyt ajoissa havaitsemaan mahdolliset vaarat kuten aidat tai aitapaalut, purot,
jotka menevät reittisi läpi, suuret kivet, odottamattomat kuopat, vaijerit ja monet
muut esteet, jotka saattavat keskeyttää ajon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Ole
varuillasi myös ajaessi huolletulla reitillä. Aja sellaisella nopeudella, että voit
arvioida, mitä on edessäsi seuraavassa mutkassa tai rinteen harjalla.
Auringon häikäisy
Aurinkoisena päivänä voi syntyä ongelmia häikäisyn ja silmien väsymisen
vuoksi. Auringon ja lumen häikäisy saattaa vaikeuttaa reitin näkemistä niin, että
et havaitse kuoppia, ojia tai muita vaarallisia esteitä kovin helposti. Käytä
sellaisissa olosuhteissa aurinkolaseja, joissa on värisuodattimet.
Piilossa olevat esteet
Maastossa voi olla lumikerroksella peittyneitä piilossa olevia esteitä. Jos
määritetyltä polulta poiketaan tai ajon aikana metsässä, hidasta vauhtia ja ole
tarkkaavainen. Liian korkea ajonopeus voi tehdä pienistäkin esteistä erittäin
vaarallisia. Osuminen pieneen kiveen tai kantoon voi johtaa moottorikelkan
hallinnan menettämiseen ja mahdolliseen kuljettajan tai matkustajan
tapaturmaan. Hidasta nopeutta turhien riskien välttämiseksi ja aja turvallisilla
reiteillä. Tämä varmistaa turvallisen ajamisen.
Vaijerit
Varo aina maassa tai matalalla olevia vaijereita. Onnettomuus voi sattua, jos
kelkalla ajetaan pellolla oleviin vaijereihin, haruslankoihin, ketjuihin tai tien
suojakaiteisiin. Hidasta ehdottomasti vauhtia sellaisissa paikoissa, joissa voit
törmätä vaijereihin.
Kääntyminen
Lumitilanteesta tai reitin kunnosta riippuen, kahta eri kääntymistekniikkaa
voidaan soveltaa. Yleensä käännöksen tekeminen reitin kaarreosuudella vaatii
kehon painon siirtämistä käännöksen keskellä. Mitä suurempi nopeus ja jyrkempi
kaarros, sen enemmän kehon painoa on siirrettävä. Suksen kuormittamiseksi
enemmän, siirrä kehoasi niin eteen kuin mahdollista. Joskus kelkan kääntäminen
syvässä lumessa on mahdollista vain käsivoimin.
Tien ylitys
Joskus saatat joutua ajamaan tienpenkereen yli. Valitse paikka, jonka tiedät
olevan sopiva kohta ylitykseen. Nouse puoliksi seisomaan ja kiihdytä kelkka
sellaiseen nopeuteen, että pääset penkan yli. Pysäytä kelkka tien laidalla ja anna
liikenteen kulkea ohi molemmissa suunnissa. Ylitä tie kohtisuoraan. Kun ajat mäkeä
alas, siirrä kehosi paino ja jalkasi mahdollisimman taakse. Muista, että kelkkaasi ei
ole suunniteltu käytettäväksi kovilla tien pinnolla ja ohjausvoima voi kasvaa.
Rautateiden ylitys
Älä koskaan aja kelkalla ratapenkereellä. Pysäytä moottorikelkka ja katsele
ympärillesi ylittäessäsi rautatiekiskoja. Jos näkyvyys on riittämätön, kuuntele,
onko juna tulossa.
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Ajaminen yöllä
Öiseen aikaan ajaminen ei ole suositeltavaa. Tarkista ennen ajoon lähtöä,
että valot toimivat kunnolla. Ajovalojen ja takavalojen linssien on oltava puhtaat. Aja
sellaisella nopeudella, jolla voit jarruttaa ja saada kelkan pysähtymään nähdessäsi
tuntemattoman tai vaarallisen esteen edessäsi. Pysy reitillä äläkä koskaan aja kelkalla
tuntemattomassa maastossa. Vältä jään peittämiä jokia ja järviä. Haruslangat,
piikkilanka-aidat, teiden suojakaiteet, puiden oksat ja muut esteet ovat vaikeasti
havaittavia yöllä. Älä koskaan aja yksin yöllä. Kuljeta aina mukanasi
hätätaskulamppua. Pysy poissa asuinalueilta, jotta et häiritse muiden ihmisten
yörauhaa.
Safariajo
Ennen safariretken alkua täytyy ryhmälle valita johtaja ja toinen henkilö
seurueen peräpään valvojaksi. Varmista, että kaikki seurueen jäsenet ovat
tietoisia reitistä ja määränpäästä. Varmista, että mukana on kaikki työkalut,
varaosat ja varusteet ja että kelkoissa on riittävästi polttoainetta ja moottoriöljyä
retken ajaksi. Älä koskaan ohita vetäjää tai muita safarin kelkkailijoita. Käytä
näkyvää varoitusta, esim. sovittuja käsimerkkejä ilmoittamaan vaaroista tai aikeesta
vaihtaa reittiä. Auta muita kelkkailijoita aina tarvittaessa.
On erittäin tärkeää pitää aina riittävä välimatka jokaisen kelkan välillä. Säilytä
aina turvallinen välimatka ja jätä tarpeeksi etäisyyttä pysähtymiseen.
Merkit
Jos aiot pysähtyä kelkallasi, anna merkki takana oleville nostamalla vasen
kätesi pään yläpuolelle. Vasemmalle kääntymisestä ilmoitetaan nostamalla käsi
vaakasuoraan asentoon. Oikealle käännyttäessä nosta vasen käsivarsi ylöspäin,
niin että se on taipunut kyynärpäästä. Silloin olkapään pitää olla vaakasuorassa
ja kyynärvarren pystysuorassa. Jokaisen kelkkailijan pitää varoittaa takana
tulijoita aikomistaan toimenpiteistä.
Matkustajan kuljettaminen
Jos kyydissä on matkustaja, hänelle on selitettävä tärkeät turvallisuusohjeet
ennen liikkeelle lähtöä. Neuvo matkustajaa pitämään kiinni kädensijoista.
Matkustaja voi pudota kelkasta reitillä olevan äkillisen töyssyn johdosta. Selitä
hänelle, että hänen on muutettava kehon asentoa yhdessä sinun kanssasi
käännöksen keskellä kallistumisen välttämiseksi. Aja harkitsevasti, kun kyydissä
on matkustaja. Hiljennä vauhti sopivaksi ja tarkista matkustajan olotila aika ajoin.
Jos matkustajana on lapsi tai teini-ikäinen, noudata lisävarotoimenpiteitä.
Siinä tapauksessa kelkkaa on ajettava hitaammin. Tarkista lapsen asento silloin
tällöin: hänen on pidettävä lujasti kiinni kädensijasta ja jalkojen pitää olla
astinlaudoilla. Kiihdytä ja jarruta tasaisesti.
3.4.4 Moottorikelkan kuljettaminen ja peräkärryn vetäminen
Älä aja kelkkaa itseliikkuvan peräkärryn tai kuorma-auton lavalle. Kiinnitä
kelkkasi turvallisesti peräkärryn tai kuorma-auton lavalle (edestä ja takaa), jopa
lyhyiden matkojenkin ajaksi. Varmista, että moottorikelkka on on kunnolla
kiinnitettynä. Suojaa kelkka suojapeitteellä kuljetuksen ajaksi mahdollisten
pintavaurioiden estämiseksi.
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Varmista, että vetokoukku ja turvaketjut ovat kiinnitettyinä.
Käytä vetämiseen aina jäykkää vetotankoa. Hinattavassa moottorikelkkassa tai
peräkärryssä on oltava heijastimet molemmilla sivuilla.
Näitä ohjeita ei ole tarkoitettu rajaamaan kelkkailun nautinnollisuutta,
Vastakohtaisesti noudattamalla näitä ohjeita, voit säilyttää miellyttävän
vapauden tunteen, jonka voit kokea vain kelkkailemalla. Nämä
turvatoimenpiteet vähentävät kelkkailijoiden tapaturmariskiä, ja ohjeiden
avulla he pystyvät nauttimaan talvisesta ajanvietteestä ja kelkkailusta.
3.4.5 Moottorikelkan kiinnitys
Moottorikelkan ja rungon kiinnitys on suoritettava seuraavalla tavalla:
- BURAN 4T moottorikelkka – etualarungon kulmista ja tavaratilan suojista
(kuva 11).
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Kiinnityspisteet

Kuva 11 – BURAN 4T-moottorikelkan kiinnityskaavio

3.5 Moottorikelkan sisäänajo
Moottorin ja muiden mekanismien luotettavuus ja kestävyys riippuvat
suuresti moottorikelkan käyttötavasta käytön alkuvaiheessa – sisäänajossa.
Moottorikelkan sisäänajomatka on 300 km.
Moottorikelkan käyttö täydellä kuormalla sisäänajon aikana ei ole sallittu.
Sisäänajontilojen laiminlyöminen lyhentää moottorikelkan käyttöikää.
Noudata seuraavia suosituksia sisäänajon aikana:
 Moottorikelkan nopeus ei saisi ylittää 30 km/h.
 Moottorikelkan kuormitus – yksi ajaja
 Aja tasaisessa maastossa polanteella. Älä aja epätasaisessa maastossa,
syvässä irto- tai räntälumessa tai jyrkissä ja pitkissä ylämäissä.
 Suorita sisäänajo -20 °C:n ja -3 °C:n välisessä ympäristölämpötilassa,
koska korkeammissa lämpötiloissa lumi on märkää, moottori todennäköisesti
ylikuumenee ja erittäin alhaisissa lämpötiloissa moottoria on vaikea käynnistää ja
liikkeellelähtö on hankalaa telamaton suuremman jäykkyyden johdosta.
 Tarkkaile moottorin lämpötilaa äläkä päästä sitä ylikuumenemaan.
 Sisäänajoajan jatkuessa, laske tyhjäkäyntinopeutta kummassakin
kaasuttimessa, koska kaasutin on asetettu korkeammalle tyhjäkäyntinopeudelle,
uuden moottorin tasaisemman toiminnan varmistamiseksi.
 Tarkkaile liitoksia. Kiristä kiinnitysosat tarvittaessa. Tarkasta pääosien kireys
huolellisesti. Kiristä kierreliitokset moottorin ollessa kylmä.
 Ensimmäisen 100 km ajon jälkeen, tarkasta telamaton kireys ja kohdistus,
peruutusvaihteisto, tuuletinhihnan kireys ja säädä tarvittaessa. Tarkasta
37

sytytystulpat ja puhdista ne tarvittaessa.

VAROITUS
Älä harjoittele ajamista sisäänajon aikana, koska moottori ja vaihteisto
voivat ylikuormittua kömpelöiden toimenpiteiden johdosta.
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4 HUOLTO
4.1 Huoltotyypit ja -välit
Jotta moottorikelkkasi pysyy hyvässä kunnossa, varmistakseeni oma
turvallisuutesi ja eliminoidaan osien ja komponenttien kulumisen syyt, on
tarpeellista suorittaa kaikki vaadittavat huollot
Huolto on ennaltaehkäisevä toimenpide, joka on suoritettava vakiintunein
välein ja täydessä laajuudessa riippumatta moottorikelkan teknisestä kunnosta.
Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään, jolta saat pätevää apua kelkan
huoltotoimenpiteitä tai korjausta koskevissa kysymyksissä.
JSC “Russkaya Mekhanika” ei ole vastuussa muiden kuin valtuutetun
jälleenmyyjän suorittamista koneen huolto- ja korjaustöistä syntyneistä
vaurioista.
Moottorikelkan huoltotyypit on määritelty taulukossa 2.
Taulukko 2
Huoltotyypit

Huoltoväli

Päivittäinen huolto (DM)

Ennen käynnistystä ja käytön jälkeen

Huolto sisäänajon jälkeen

(30050 km) ajokilometrien jälkeen

Määräaikaishuoltotyypit:
PM-1
PM-2
SM

(100050 km) ajokilometrien välein
(200050 km) ajokilometrien välein
Säilytystoimenpiteet ennen
pitkäaikaista varastointia ja tämän
jälkeisen käyttöönoton yhteydessä.
Huollon aikana tulee pakollisten toimenpiteiden lisäksi korjata havaitut viat
välittömästi.
4.2 Päivittäinen huolto
Päivittäisen huollon tarkoitus on estää ajaminen viallisella moottorikelkalla.
Päivittäisten huoltotoimien luettelo:
Tarkastustoimet
 Tarkasta, onko säiliössä polttoainetta.
 Tarkasta ja puhdista polttoainesäiliön ilmausjärjestelmä tarvittaessa.
 Varmista, ettei polttoaine- ja öljyvuotoja esiinny yksikön kiinnityslaipan,
sytytystulppien, liittimien, koskettimien ja tiivisteiden, polttoaineputkien
liitäntäpisteiden kohdilla.
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VAROITUS
Valmistaja on jättänyt polttoainesäiliön kiinnitysvanteen mutterit
löysälle säiliön kuljetus- ja varastointivaurioiden välttämiseksi. Ennen
moottorikelkan myyntiä tai käyttö, tulee seuraavat toimenpiteet suorittaa
kuvan mukaisesti:
— Paina vannetta 1 säiliössä 2 yläpuolelta, kiristä mutterit 3 – M8
avaimella (koko 13), kunnes ne koskettavat vanteen laippoja;
— Kiristä kahta mutteria 3 4 kierrosta ja varmista, että polttoainesäiliö
2 on kunnolla kiinnitetty, kiristä muttereita 3 tarvittaessa. Älä ylikiristä
vannetta, koska se voi johtaa polttoainesäiliön vaurioon!

 Tarkasta vaihteiston öljyntaso. Lisää tarvittaessa öljyä vaaditulle tasolle.
 Tarkasta moottori ja öljynpinnantaso. Lisää tarvittaessa öljyä vaaditulle
tasolle.
 Tarkasta moottorikelkan runko, telamaton pyörien kunto, taka-akselin
tasapainottajat, tasapainotusjouset, tasapainotusakselin ja telamaton rullien
kiinnitys, telamaton kireys.
 Tarkasta CVT-hihnan kunto. Jos hihna on kulunut liian paljon (hihnan leveys
on alle 32 mm), se on vaihdettava.
 Varmista, ettei CVT-hihna, hihnapyörät ja jarrulevy ole öljyisiä. Poista
voiteluainejäämät.
 Tarkasta ohjausmekanismin toiminta kääntämällä ohjaustankoa
molemmille puolille.
 Tarkasta suksen ja jousen kunto. Varmista, ettei lehtijousissa ole halkeamia,
tarkasta jousien kiristys. Tarkasta suksen pohjamuovin kunto ja kiinnitys
keskitappiin.
 Tarkasta jarru- ja kaasuvivun toiminta. Varmista, että ne liikkuvat kevyesti ja
palaavat alkuperäiseen asentoon.
 Tarkasta vaihdevivun toiminta.
 Tarkasta konepellin ja koteloiden kiinnitys.
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 Asenna akku paikalleen, jos se on poistettu varastoinnin aikana.
 Tarkasta valojen toiminta, varmista, että sähköjohdot ovat hyvässä
kunnossa.
 Tarkista työkalujen ja varaosien saatavuus ja täydellisyys.
 Tarkasta vetokytkin. Kun vedät peräkärryä, tarkista, että kytkentä
moottorikelkkaan on turvallinen. Tarkasta kuormien kiinnitys peräkärryyn.
Kun olet palannut kelkkailemasta, puhdista kelkka jäästä ja epäpuhtauksista.
Pyyhi kuivaksi kohdat, joihin on kerääntynyt lumesta sulanutta vettä.
Jos kelkkailun aikana joudut tilanteeseen, joka aiheuttaa ajoneuvon tai sen
osien ja komponenttien ylikuormittumisen (osuminen suurella nopeudella lumen alla
olevaan kiveen, ahtojäävalliin jne.), pysäytä kelkka, tarkasta se ja varmista, että
ylikuormitus ei ole aiheuttanut osien vioittumista, liitosten löystymistä tai muita
haitallisia vaikutuksia. Korjaa löytyneet viat.
4.3 Huolto sisäänajon jälkeen
Sisäänajon päätyttyä suorita huolto PM-1 (katso taulukko 2) ja vaihda
vaihteiston öljy.
4.4 Määräaikaishuolto
Taulukko 3
Huoltotoimenpiteiden kuvaus
käyttö
Moottori
Tarkasta moottorin
tarvittaessa.

PM-1 PM-2




Tarkasta moottorin kiinnitysmuttereiden kireys alustassa.





Puhdista ulkopinnat liasta.









kiinnitys

Tarkasta ja lisää moottoriöljyä
Vaihda moottoriöljy
Vaihda öljynsuodatin.

alustaan,

kiristä

osat



SM





4 000 km välein
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Taulukko 3 (jatko)
Huoltotoimenpiteiden kuvaus
käyttö

PM-1 PM-2

SM

Polttoainejärjestelmä



Tarkasta ilmansuodattimen esisuodatin







Tarkasta ja vaihda ilmansuodatin tarvittaessa
Vaihda polttoaineen hienosuodatin.

4 000 km välein

Pese polttoaineen imusuodatin säiliössä



Pese polttoainesäiliö











Vaihteisto
Tarkasta CVT-hihna.





Tarkasta
hihnapyörän
välys,
voimansiirtoakselin
kohdistus moottorin kampiakselin kanssa.
Tarkasta CVT-käyttöpyörän kiinteän levyn kireys ja
keskipakosäätimen kiinnityspultti kiinteän levyn akselissa.
Tarkasta
vaihteiston
kiinnitysmutterit
ja
vaihteenvaihtomekanismi.

















Säädä ketjun kireys





Tarkasta telamattojen, käyttö- ja ohjauspyörät,
jousituksen jouset.
Tarkasta ja säädä telan kiristys ja kohdistus jos on
tervetta.













Tarkasta rullatasapainotusakselit ja ohjausuran akselit







Tarkasta suksen kiinnitys
lehtijousien kiinnitys ja kireys







Tarkasta ohjausosien kiinnitys







Tarkasta ja säädä kaasun ja kaasuttimen säätö







Tarkasta jarruosat, säädä jarrun ohjaimet ja välys
kitkalohkojen ja levyjen välillä











Alusta

keskitappiin,

akseleiden

Hallintalaitteet

Puhdista ja tarkasta kitkalohkot kulumisen varalta
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Taulukko 3 (jatko)
Huoltotoimenpiteiden kuvaus
käyttö

PM-1 PM-2

SM

Sähkölaitteet
Tarkasta sähköliitäntöjen kireys ja liittimien eristyksen
kunto







Kiristä löysällä olevat liittimet







Tarkasta akun kunto ja kiinnitys







Tarkasta ja korjaa akun elektrolyyttitaso



















Tarkista akun lataustaso ja lataa tarvittaessa



Tarkasta varokkeiden kunto
Tarkasta liittimien ja akkukenkien puhtaus ja voitele paljaat johdot
Tarkasta moottorin sähkökäynnistys,
johtojen liitäntä – akkupiiri

käynnistimen







Puhdista sytytystulppien ulkopinta ja sytytystulppien rako







Tarkasta sytytystulppien kunto,
tarvittaessa ja säädä elektrodiväli











puhdista

Tarkasta ja säädä lähivalot

karsta

4.5 Voitelu
Voitelu on yksi tärkeimmistä huoltotoimista, jonka tarkoitus on vähentää
kulumista, pidentää käyttöikää ja lisätä moottorikelkan luotettavuutta käytössä.
Ennen voitelua puhdista osat pölystä, liasta ja vanhan voiteluaineen jäämistä. Pyyhi
huolellisesti voitelunipat ja täyttötulpat ja puhalla ne paineilmalla. Pese täyttökärjet
säännöllisesti petrolilla.
Mekanismin normaalille käytölle on erittäin tärkeää, että käytetään oikealaatuisia
voiteluaineita. Ei-suositeltujen öljyjen ja voiteluaineiden käyttö johtaa ennenaikaiseen
kulumiseen ja joskus mekanismin tai yksikön vioittumiseen.
Kun voitelet moottorikelkkaa, älä levitä voiteluainetta maalipinnoille tai kumiosiin.
Voitelun jälkeen poista liitoksista pursuava liika paksu rasva ja voitelunesteiden
roiskeet ja pisarat. Kierrä täyttötulpat kiinni.
Täytä vaihteisto öljyllä määritettyyn tasoon asti.
Rasvaa on lisättävä, kunnes se täyttää osien työpintojen välin.
Lisättävät öljyt ja voiteluaineet pitää lämmittää alhaisessa lämpötilassa. Avotulen
käyttö on kiellettyä.
Vaihteiston öljy on hyvä vaihtaa heti moottorikelkan sammuttamisen jälkeen, kun
öljy on vielä kuuma. Lämmin öljy kuljettaa mukanaan enemmän epäpuhtauksia.
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Voiteluaineet ja -välit on kuvattu taulukossa 4. Suorita voitelu ja huolto samalla
kertaa.
Taulukko 4
Kokoonpanon nimi ja
sijainti voitelukaaviossa

Kohler ЕCH749-3045
moottorin kampikammio

Ohjauksen käyttörullan
ohjain

Ohjausakselin holkit

Voiteluaineet

Voiteluainei Voitelutarka
denlevitysm stuksen ja
enetelmä öljynvaihdo
n välit

Moottoriöljy 0W40, Lisää öljyä
API SJ,
4T moottorikelkka
RM TU 0253-01194265207-11
“Zymol-1”
Voitele.
TU
У00152365.0902000 or
Lithol-24
GOST 21150-87
Sama
Voitele.

Huomautus

PM-2

Katso moottorin
käsikirja

PM-2,
SM

Katso “Ohjaimien
huolto”

PM-2,
SM
PM-2

Sama

Joustava nopeusmittarin
käyttöakseli

–"–

Voitele.

Nopeusmittarin
hammaspyörät*

–"–

Pumppaa
rasvaa

PM-2

–"–

Vaihteenvalitsimen
nivelten liitäntä

–"–

Voitele.

PM-2

–"–

Vaihteisto
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Vaihteistoöljy
Lisää öljyä
“Taiga – TH”
(SAE 75W-90 GL-5)
TU 0253-010994265207-10

–"–

Tarkasta
Katso
öljyntaso,
“Voimansiirron
YM, öljyn
huolto”
vaihto PM-2

Taulukko 4 (jatko)
Kokoonpanon nimi ja
sijainti voitelukaaviossa

Voiteluaineet

Voiteluainei Voitelutarka
denlevitysm stuksen ja
enetelmä öljynvaihdo
n välit

Huomautus

Laakerikotelot ja telamaton “Zymol-1”
akseli laakerit
TU
У00152365.0902000 or
Lithol-24
GOST 21150-87
Jarru- ja kaasuvaijerit
МК-8 (МС-8П)
GOST 6457-66
Bensiini
sekoitussuhteella
3:7
Akkukiinnikkeet
“Zymol-1”
TU
У00152365.0902000 or
Lithol-24
GOST 21150-87

Pumppaa
rasvaa

PM-2,
SM

Katso kohta
“Alustan huolto”

Voitele.

PM-2,
SM

Irrota
moottorikelkasta
ja voitele

Voitele.

PM-2,
SM

Poista lika ja
hapettumiset,
kiinnitä liittimet ja
voitele ohuella
öljykerroksella.
Voitele
akkukengät aina,
kun akku
asennetaan
moottorikelkkaan.

Rullalaakerit

Sama

Suihkuta
rasvaa

PM-2,
SM

Katso kohta
“Alustan huolto”

Rullan tasapainotusakselit

–"–

Voitele.

PM-2,
SM

Sama

Laakerikotelot ja telamaton
akseli laakerit

–"–

Suihkuta
rasvaa

PM-2,
SM

–"–

Takatasapainottajan holkit

–"–

Voitele.

PM-2,
SM

–"–

Pumppaa
rasvaa

PM-2,
SM

Katso
“Voimansiirron
huolto”

Voitele.

PM-2,
SM

Jarrupaloja ei saa
rasvata

Vaihteiston vetoakseli
liikkuvassa levyssä ja
liikkuvan levyn CVTkäyttöhihnapyörän
ruuvipinnat
Jarruakselit ja vipujen
päätypinnat

“Zymol-1”
TU
У00152365.0902000 or
Lithol-24
GOST 21150-87
Sama

45

Taulukko 4 (jatko)
Kokoonpanon nimi ja
sijainti voitelukaaviossa

Lehtijouset

Voiteluaineet

Voiteluainei Voitelutarka
denlevitysm stuksen ja
enetelmä öljynvaihdo
n välit

Grafiittirasva UssA Voitele.
GOST 3333-80

Jousten kiinnitys akseleihin “Zymol-1”
TU
У00152365.0902000 or
Lithol-24
GOST 21150-87
Jousen tukikumi
Sama

PM-2,
SM

Voitele.

PM-1

Sama

PM-2,
SM
PM-2,
SM

–"–

–"–

Voitele.

Suksen keskitappi

–"–

Voitele.

Silikonirasva
TU 2389-32005763458-2001

Voitele
käyttöpinnat
ohuella
kerroksella
purkamisen
yhteydessä
Katso kohta
“Alustan huolto”

Voitele.

Suksen kiinnitysakseli

Telamaton kosketuspinta
pyöriin

PM-2

Huomautus

Voitele.

–"–

PM-1,
PM-2,
SM

*Suorita ensimmäinen voitelu 3500 km käyttömatkan jälkeen - tämän jälkeen PM-2
mukaan.

4.6 Moottorin huolto
Moottorin huoltoon kuuluu pintojen puhdistaminen liasta ja kierreliitosten
kiristäminen säännöllisesti.
Pakokaasujärjestelmää asentaessasi vältä vahingoittamasta liitoksia
mekaanisesti. Jos ne ovat vahingoittuneet, liitosten ilmatiiviys kärsii, pakoäänen
voimakkuus kasvaa ja pakokaasuja tunkeutuu kuomun alle.
Katso lisätietoja Moottorin käsikirjasta.
Polttoaineen syöttöjärjestelmän huolto
Polttoainejärjestelmän teknisen kunnon muutokset käytön aikana liittyvät
polttoaine- ja ilmansuodattimien tukkeutumiseen ja polttoaineen puhtauden
heikkenemiseen. Kaasuttimen tukkeutuminen ja säätöjen muutokset muuttavat
polttoaineseoksen koostumusta. Polttopaineen pitkäaikainen säilytys heikentää
myös sen laatua. Tämän polttoaineen käyttö tukkii polttoainelinjat ja -suodattimet, ja
koostumus heikkenee kaasuttimen suutinosan tukkeutumisesta. Polttoaineen
syöttöjärjestelmän vikojen ehkäisemiseksi, käytä vain suositeltua polttoainetta ja öljyä
ja noudata esitettyjä täyttömääriä ja sekoitusohjeita.
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Polttoaineen syöttöjärjestelmän huoltoon kuuluu kaikkien liitäntöjen kiinnityksen
laadun ja kireyden määräaikaistarkastus, polttoainesäiliön ja polttoaineputkien pesu ja
esisuodattimen puhdistus, ilmansuodattimen ja polttoainesuodattimen vaihto,
kaasuttimen osien ja johtojen puhdistus ja pesu ja säännölliset säädöt. Säädä kaasutin
vasta sen jälkeen, kun olet tarkistanut, että moottori, sytytysjärjestelmä ja polttoaineen
syöttöjärjestelmä toimivat moitteettomasti ja ovat hyvässä kunnossa ja
sytytysjärjestelmän säätö on kohdallaan.
Polttoainejärjestelmän vuodot aiheuttavat ilman pääsyn sen sisään, jolloin
polttoainepumpun toiminta heikkenee tai loppuu. Ilmavuoto kaasuttimen tiivisteissä
ja imusarjassa johtavat nopeaan polttoaineseoksen heikkenemiseen - moottorin
käynnistysvaikeudet tai huono tyhjäkäynti. Vuodot liitännöissä korjataan kiristämällä
kiinnitysosat ja vaihtamalla vialliset tiivisteet. Heikko polttoaineen syöttö voi johtua
myös polttoainesäiliön ilmausaukon tukkeutumisesta.
Puhdista polttoainesäiliön suodatin irrottamalla säiliön kumiholkki ja vedä
holkki varovasti ulos aukon kautta ruuvitaltalla. Älä pura suodatinta pesua varten.
Kun kaikki osat on purettu, pese kaikki osat huolellisesti ja puhdista ne
hartsijäämistä. Pese osat lyijyttömällä bensiinillä.
4.7 Vaihteiston huolto
Vaihteiston huoltoon kuuluu CVT-hihnan valvonta, säätö, oikea-aikainen
voitelu, kierreliitosten kiristys ja pintojen puhdistus.
CVT-vaihteiston huolto
Käyttö- ja apupyörien asento ovat tärkeitä CVT:n toiminnan varmistamiseksi
ja CVT:n hihnan käyttöiän pidentämiseksi.
Tarkasta kuvassa 2 (47,2±0,5 mm) määritetty koko kiinteän käyttölevyn
kartion lähtökohdasta apulevyn kartion lähtökohtaan kahdella mitalla. Suorita
säädöt tarvittaessa seuraavasti:
Tarkasta CVT-hihna. Jos hihna on erittäin kulunut (hihnan leveys alle 32
mm) tai vaurioitunut, vaihda hihna.
Hihnan irrottaminen:
 Kytke jokin vaihde päälle.
 Irrota CVT:n kotelo.
 Erota käyttöhihnapyörän levy ja irrota hihna kiinteän levyn reunalta.
Asenna M6-pultti kiinteän levyn reikään apuhihnapyörän levyjen irrottamiseen.
 Asenna hihna käyttöhihnapyörän päälle.
Asenna CVT-hihna päinvastaisessa järjestyksessä. Pidä huoli, ettei hihnan
ulkopinnan tunniste ole kääntynyt väärin päin moottorikelkan vasemmalta
puolelta katsottuna. Tämä takaa hihnan maksimikäyttöiän.
Huomio:
1. Asenna hihna vain, kun sitä on säilytetty yksi päivä 15...25 °С
lämpötilassa tai vähintään 30 minuuttia 50 °С lämpötilassa.
2. Hihna voidaan asentaa käyttöpaikassa, kun sitä on pidetty konepellin alla 15
minuuttia moottorin lämpenemisen jälkeen.
Voiteluaineita ei saa käyttää CVT-vaihteiston hihnapyöriin.
Vaihteiston ja ketjuhammaspyörän huolto
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Sisältää ketjun kireyden tarkastuksen ja säädön, vaihdelaatikon öljyntason
tarkastuksen ja öljynvaihdon, kotelon öljyvuotojen poistamisen.
Ketju kiristetään automaattisesti.
Tarkastukseen
 Irrota
tarkastusaukon
kumitulppa.
 Aseta peruutusvaihteen vipu
“eteenpäin”-asentoon.
Pyöritä
apuhihnapyörää
vastapäivään pysätintä vastaan ketjun
kiristämiseksi tai myötäpäivään sen
löysäämiseksi.
Н

Kuva 12 – Peruutusvaihteen ketjun kireyden
säätö

Ketjun asetuksen välys saa olla enintään Н=0...10 mm (kuva 12); Tarkasta
ketjun kireys CVT-apuhihnapyörän välyksen mukaan. Kytke “eteenpäin”-vaihde.
Ulomman apuhihnapyörän halkaisijasta mitattu välys saa olla enintään 0...55 mm.
Kun moottorikelkkaan on asennettu peruutusvaihteisto (kuva 3) on:
 Levy 34 (kuva 3) ja jousi 33 irrotettava, kun kiinnitysmutteria 32 on löysätty
32 (kuva 3 Б-Б);
 Käyttöketjua löysättävä mahdollisimman paljon kiertämällä akselia 31 (kuva
3 Б-Б) vastapäivään (kun salpa 41 on ensin irrotettu räikkäpyörästä 44) alimpaan
salvan 41 asentoon (kuva 3 Ж-Ж);
 Kiinnitä peruutusvaihteisto ja asenna vaihdevipu ja alustan vetoakselin osat
paikalleen.
 Vedä molempaa telamattoa 1 m moottorikelkan kulkusuunnassa.
 Kiristä käyttöketjua kiertämällä akselia 31 myötäpäivään kuusioakselin
pinnalla (kuva 3 Б-Б);
 Aseta peruutusvaihdevipu “eteenpäin”-asentoon ja tarkasta ketjun kireys
vertaamalla välystä käyttämällä voimaa vaakasuunnassa.
Ketjun asennot: 1 – ketju on täysin kiristetty, 2 – ketju on täysin löysällä.
Kireysero saa olla enintään 0…10 mm (kuva 12).
Kierrä jousta 33 (kuva 3 Б-Б) kiertämällä levyä 34 erikoisavaimella
vastapäivään 180 º±10 º, merkin “3” levyn 34 päädyssä on oltava merkin “1”
kohdalla (kuva 3 В), ja kiinnitä se mutterilla 32.
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tyksen säätö

Kun
ohjausmerkki
“2”
on
jousen
kiinnitysruuvin
lähellä
peruutusvaihdekotelossa, on ketju kiristettävä tai vaihdettava, jos koko H ei
vastaa kiristyksen yhteydessä saatua.
Puhdista vaihdekotelo seuraavalla tavalla:
 Irrota kotelon tyhjennystulppa ja tyhjennä öljy.
 Asenna tulppa paikalleen.
 Täytä 1 l 75 % bensiinin ja 25 % “Taiga –TH” öljyn puhdistusseosta
vaihdelaatikkoon kannen aukon kautta.
 Käynnistä moottori ja suorita sisäänajo 10…15 minuutin ajan
vaihtamalla vaihteen peruutusvaihteelle.
 Poista puhdistusseos sisäänajon jälkeen ja täytä 150 cm3 puhdasta
öljyä peruutusvaihteistoon kannen aukon kautta.
Tarkasta vaihdelaatikon öljyntaso mittatikulla tarkastusaukon kautta.
Tarkastuksen aikana mittatikun taitteen on kosketettava tarkastusaukon
alareunaan. Öljyn pinnantason tulee olla viitemerkkien välillä.
4.8 Alustan huolto
Alustan huoltoon kuuluu määräaikaistarkastus, voitelu, telan kiristys ja
kohdistussäätö ja kierreliitosten kiristys.
Telamaton kireyden säätö ja kohdistus johtuu alustaosien kulumisesta,
etenkin käyttö- ja apupyörien hampaiden kulumisesta ja telamaton
venymisestä.
Heikko telamaton kiristys ajettaessa voi johtaa rullatasapainottajien
vaurioihin, telamaton irtoamiseen pyöriltä ja tasapaino-ongelmiin telamaton
reunojen, tasapainottajan kylkien ja pyörien hampaiden kulumiseen.
Telamaton kiristyksen tarkastus ja säätö

Nosta moottorikelkan perää ja
laita se tuen päälle niin, että telamatto
pyörii vapaasti.

Tarkista telan kiristys. Etäisyyden
H (kuva 13) Telamaton yläosan sisäpinnan
ja rungon kulman tasapainottajan toisen
rullan
kiinnityksen
alaosan
välillä
moottorikelkan etuosan välillä on oltava
60…70 mm.
 Jos telamatot ovat löysällä, löysää tasapainotusakseleiden ohjainpyörän
muttereita ja kierrä säätöpultteja avaimella myötäpäivään, kunnes kireys on oikea
(löysää telamattoa kiertämällä pultteja vastakkaiseen suuntaan). Kiristä säädön
jälkeen akselin lukkomutterit.
Aseta kiristyksen yhteydessä pitkät tasapainotusjousen päät moottorikelkan
runkoon hitsattujen ohjaustankojen keskiuraan. Nämä 3-asentoiset ohjaustangot
toimivat vain telamaton kireyden muuttamisessa lumiolosuhteiden mukaan.

Kun syvässä lumessa ajetaan, alenna kireyttä siirtämällä jousen päät
takaohjainpalkin uriin ja kovalla lumella ajettaessa, etu-uriin, telamaton
kiristämiseksi.
Kun telamatot ovat kiristetty, kohdista ne seuraavalla tavalla:
- Käytä moottoria matalalla nopeudella niin, että telamatot pyörivät hitaasti.
- Tarkasta pyörien hampaiden kosketus telamattoihin. Raon hampaiden ja

kyseisen telamaton välillä on oltava vähintään 0,5 mm. Raon telamaton reunojen
ja tasapainottajan kylkien välillä on oltava sama molemmalla puolella.
- Löysää akselin mutteria siltä laidalta, jossa telamatto on lähempänä

tasapainottajan kylkeä ja kierrä pulttia niin, että välys on sama molemmalla
puolella ja kiristä mutteri.
Kun telamatto on kiristetty ja kohdistettu, kiristä mutterit 5 (kuva 5) pysäytintä
vastaan ja kiristä telamattoa pulteilla 1 kiertämällä niitä puoliväliin myötäpäivään.
Telamaton kiristys ja kohdistus liittyvät toisiinsa. Niitä ei voida suorittaa
erikseen.
Telamaton voitelu:


Nosta moottorikelkan perä ylös.



Löysää telamaton kiristintä.

 Löysää rullatasapainotusakselin kiinnityspultteja runkokannattimissa ja
irrota rullatasapainottimet.
 Täytä rasvaa ulostulosta rasvapistoolilla.
 Irrota tulpat ulompien rullien kyljistä peräkkäin ja aseta
kierrevoitelulaite aukkoon ja rasvaa.
 Voitele akselit kevyesti ja asenna rullatasapainottajat käänteisessä
järjestyksessä.
 Löysää telamaton ohjaimen akselin tasapainotusakseleiden muttereita,
irrota tasapainottajan jousien pitkät päät runko-ohjaimista ja irrota jouset.
 Löysää telamaton kiristyspultteja, irrota tasapainottaja ja vedä
ohjainpyörien akselit irti rungosta.
 Irrota tulpat takatasapainottajien ulkokyljistä ja ruiskuta rasvaa.
 Voitele tasapainotusakseleiden välikeholkit.
 Löysää telamaton vetoakselin laakerikoteloiden kiinnityspultteja.
 Irrota laakerikotelot.
 Pese laakerit ja laakerikotelot puhtaalla bensiinillä.
 Täytä laakerit ja laakerikotelot rasvalla.
Asenna päinvastaisessa järjestyksessä. Telamattojen säätö.
Suksen kiinnikkeiden, jousituen ja lehtijousien voitelu:
 Nosta moottorikelkan keula ylös.
 Löysää mutteria, vedä suksen kiinnitysakseli keskiötappiin ja irrota
suksi.
 Irrota suksen akselit urista ja jousesta .
 Löysää mutterit ja irrota jousen kiinnityspultit.
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Voitele taulukon 4 mukaisesti.
4.9 Ohjausvivuston huolto

Ohjausvivuston huoltoon kuuluu oikea-aikainen voitelu, kierreliitosten
kiristys ja säätö.
Tarkasta säännöllisesti jarrujärjestelmän osien kunto ja kulumisen
määrä. Kun vapautat jarrukahvan, jarrupalojen ja levyn väliin jää 0,3 - 0,5 mm
välys, ja kun puristat kahvaa, se ei saa iskeytyä ohjaustangon kädensijaan.
Jarrupalat kuluvat käytöstä ja jarrupalojen ja -levyn etäisyys kasvaa, mikä
johtaa jarrukahvan liikkeen pidentymiseen. Jarrun normaalin toiminnan
palauttamiseksi, kierrä räikkää vastapäivään (katsottuna oikealta puolelta)
hammaskehällä ruuvitaltan avulla.
Ohjauslaitteiden voitelu vaatii niiden osittaista purkamista.
Ohjausakselin laakeriholkkien voitelu:
 Irrota ohjausakselin kiinnityspalkit.
 Irrota holkit.
 Voitele sisäholkin pinta rasvalla “Zymol-1” TU У00152365.090-2000
tai Lithol-24;
 Asenna päinvastaisessa järjestyksessä.
Suksen keskiötapin voitelu:
 Nosta moottorikelkan keula ylös.
 Irrota keskiötapin kiinnityspultti ja irrota suksi keskiötapin kanssa.
 Voitele keskiötappi rasvalla “Zymol-1” TU У00152365.090-2000 tai
Lithol-24 ja asenna suksi paikalleen.
Nopeusmittarin käyttökotelon voitelu
 Löysää kolme kiinnitysmutteria peruutusvaihteiston käyttökotelosta.
 Irrota kotelo ja poista käyttöpyörä.
 Täytä kotelo rasvalla “Zymol-1” TU У00152365.090-2000 tai Lithol24;
 Asenna käyttökotelo päinvastaisessa järjestyksessä.
Kun jarrut, kaasu ja kaasuttimen säätövaijeri on voideltu, suorita niiden
säätö.
Kun kaasuvipu on vapautettu, on kaasun oltava suljettu ja vipu täysin
auki, se ei saa yltää ohjaustangon pysäyttimeen saakka. Polttoaineen
säätövivun alkuasennossa, polttoaineen säätimen kanavan on oltava
suljettu.
4.10 Sähköjärjestelmän huolto
Elektronisen sytytysjärjestelmän huolto
Elektroninen sytytysjärjestelmä ei vaadi erityisiä huolto- ja
säätötoimenpiteitä. Sähkökäynnistysjärjestelmän huolto koostuu liittimien
kunnon tarkastamisesta.
Sytytystulppien huolto
Tarkasta sytytystulppien tekninen kunto Moottorin käsikirjan mukaisesti.
Poista lika sytytystulppien aukoista ja kierrä sytytystulpat ulos. Tarkista
huolellisesti, onko eristimessä halkeamia tai tulpissa hiilikarstaa. Tarkasta
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myös elektrodien kunto ja niiden välinen välys. Sytytytulpat täytyy vaihtaa, jos
niissä ilmenee mekaanisia vaurioita tai jos elektrodit ovat palaneet.
Ruskea sakka eristimen kärjessä tarkoittaa, että tulppa toimii oikein eikä
sitä tarvitse puhdistaa. Runsas musta palamiskarsta eristimessä ja
sytytystulpan kuoren sisällä merkitsee, että moottori käy rikkaalla seoksella.
Valkoinen tai vaaleanharmaa väri eristimen kärjessä, halkeamat eristimessä ja
tulpan elektrodien palaminen merkitsevät, että sytytystulppa on ylikuumentunut
laihan seoksen johdosta. Siinä tapauksessa kaasuttimet on säädettävä.
Muista,
että
pitkäaikaiset
tyhjäkäynnit
aiheuttavat
tulpan
karbonoitumista, mikä voi olla harhaanjohtavaa tulpan kuntoa
tarkastettaessa.
Puhdista karstainen tulppa 58 mikronin hiekkapaperilla, pese se bensiinillä
ja kuivaa. Säädä sitten elektrodien välinen kipinäväli taivuttamalla
sivuelektrodia painamatta keskielektrodiin. Elektrodiraon on oltava 0,76 mm.
Puhdista sytytystulppien puhdistuksen yhteydessä liittimen sisä- ja ulkopinta
noesta ja liasta. Jos liittimessä näkyy halkeamia tai eriste on vioittunut, se
on vaihdettava.
Sähkökäynnistimen huolto
Koostuu käynnistimen kiinnityksen tarkastuksesta ja käynnistimen –
akkupiirin liitäntöjen tarkastuksesta.
Lisäkäynnistysreleiden,
kytkimien huolto

jännitteensäätimen,

varokkeiden

ja

on rajoitettu niiden kiinnityksen ja sähköjohdon liitäntäkohtien kontaktin
luotettavuuden tarkastamiseen. Jos esiintyy sisäisiä vikoja, vaihda kuluneet
osat uusiin.
Akun huolto
Akku sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella. Jos akku on huollettava,
irrota virta-avain kytkimestä. Nosta kuljettajan istuin. Irrota akun negatiivinen
(musta) johto ensin ja sen jälkeen positiivinen (punainen). Irrota akku. Pyyhi
akkukotelo soodavesiliuoksella.
Jos akun navoissa näkyy jälkiä hapettumisesta, puhdista ne harjalla.
Puhdistamisen jälkeen asenna akku takaisin päinvastaisessa järjestyksessä
ja levitä sille ohut kerros rasvaa. Pidä akku puhtaana!

HUOMIO
Sähkövuodon ja itsepurkauksen välttämiseksi silloin, kun akkua ei
ole käytetty yli kuukauteen, ota se irti moottorikelkasta ja varastoi se
hyvin tuuletetussa ja pimeässä paikassa. Akun suositeltu
varastointilämpötila on +5...+20 °C ja ilmankosteus maks. 80 %. Jos akku
on varastoitu alle nollan lämpötilassa, on suositeltavaa pitää sitä neljä
tuntia +20 °C:ssa.
Jos akkujännite on alle 12,4 V, akku kannattaa ladata (latausvirta 4,5 A,
latausaika 5–10 tuntia). Jos latauksen aikana ei ole virtaa (tai se on alle 1 A)
tai jos akkujännite on alle 12 volttia latauksen jälkeen, akku on vaihdettava.
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Akkujen lataaminen
Irrota akku moottorikelkasta yllämainitussa järjestyksessä.

HUOMIO
Akkua ei saa ladata, ellei sitä ole irrotettu moottorikelkasta!
Lataa akku ainoastaan käytetylle akkutyypille soveltuvalla
automaattilaturilla.
Sähköjohdotuksen huolto
Sähköjohdotuksen huoltoon kuuluu säännöllinen silmämääräinen
tarkastus. Tarkasta johdon eristys ja eliminoi mahdollisten vaurioiden syyt
(hankaus teräviä reunoja vasten, liian suuri välys jne.). Laita eristysnauhaa
johtojen ympäri paikkoihin, joissa eristys on vahingoittunut vaikka vain
vähänkin. Kiinnitä erityistä huomiota korkeajännitejohtojen puhtauteen ja
kuntoon. Ruuvaa sytytystulpan kärjet lujasti korkeajännitejohtoihin.
Irrotettavien sähköliittimien huolto
Koostuu niiden pitämisestä puhtaana. Jos liittimen pistoke tai tappi on
irrotettava, purista pidike ulos ja irrota pistoke tai tappi johdon mukana
varovasti. Suorista pidikettä ja asenna pistoke tai tappi liittimeen. Tiivistetyn
liittimen purkamiseksi, vedä koskettimen pidike ensin ulos ja vedä liitin ulos
suoristamalla liittimen kielekkeen.
Valojärjestelmän kohteiden huolto
Koostuu johtojen ja liitäntöjen silmämääräisestä tarkastuksesta ja
valojärjestelmän osien puhdistamisesta. Tarkasta valojärjestelmän kunto
säännöllisesti eri valokytkimen asennoissa.
Vaihda tummuneet tai palaneet polttimot ja säädä ajovalon ja takavalon
osat. Vaihda tummuneet polttimot, älä odota että ne palavat. Takavalon
polttimon vaihtamiseksi, irrota kaksi kiinnitysruuvia, irrota lasi ja vaihda
polttimo.
Ajovalon palaneen polttimon vaihto 227.3711:
 Irrota kolme ruuvia 6 (kuva 8) ja irrota ajovalon vanne.
 Poista optinen elementti 4 irrottamalla urosliittimen 9, kytke jousilukko
irti ja vaihda polttimo. Varmista, että lampun linssin ristikuvio on aina täysin
pystysuorassa.
Kohdevalon 17.3711010 palaneen polttimon vaihto:
 Irrota ajovalon vanteen kiinnitysruuvi.
 Ota optinen kohde pois ja irrota johto.
 Irrota jousilukko ja vaihda polttimo.
Älä koske polttimon lasiosaan sen likaantumisen estämiseksi. Tämä
johtaa polttimon palamiseen.
Ajovalon
valaistusominaisuuksien
parantamiseksi
ja
sen
sokaisuvaikutusten rajoittamiseksi, tulee moottorikelkan ajovalo säätää.
Ajovalon säätö (kuva 14):
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 Aseta moottorikelkka tasaiselle pinnalle.
 Asenna mittauskangas kohtisuoraan moottorikelkan pituusakseliin
nähden 5 metrin etäisyydelle kelkasta (etäisyys ajovalon keskipisteestä
mittauskankaaseen) Kankaan pinnan tulisi olla himmeä. Näyttöpinta voidaan
valmistaa myös vanerilevystä tai kestävästä pahvista kankaan sijasta.
 Piirrä kankaalle pystysuora viiva O, joka on ajovalon keskipiste, ja
vaakasuora viiva 1 korkeudella H (etäisyys ajovalon keskipisteestä lattiaan)
niin, että viiva kulkee pystysuoran viivan poikki.
 Piirrä samansuuntainen viiva nro kaksi 100 mm viivan 1 alapuolelle.
 Kytke lähivalo päälle;
 Säädä valokeila säätöruuveilla: kohdistus on oikea, kun valopisteen
pystysuora pää kankaalla osuu viivaan 2 ja valopisteen vaakasuoran
ylityskohdan ja kallistetun alueen vastaava viiva O osuu viivaan 2.

Valokeilan keskipiste

Ajovalon keskipisteen
korkeus

Kuva 14: Ajovalon säätö
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Ajovalon keskipiste
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5 SUOJAUS JA VARASTOINTI
Moottorikelkka varastoidaan pitkäaikaisesti käyttökauden jälkeen tai jos
sillä jostain syystä ei ole ajeta kahteen kuukauteen tai sen yli. Aloita kelkan
varastointivalmistelut viimeistään 20 päivää sen jälkeen kun se on otettu pois
käytöstä.
Kelkan suojauksen varmistamiseksi se tulee pitää kuivassa, hyvin
tuuletetussa ja lämmittämättömässä tilassa 50–70 %:n suhteellisessa
ilmankosteudessa.
Ennen kelkan varastoimista puhdista se lumesta, polttoaine ja öljyn
vuodoista ja pese se lämpimällä (40–80 °C water. Älä käytä maalipintojen ja
muoviosien puhdistukseen bensiiniä, petrolia tai natriumia, sillä ne voivat
vahingoittaa maalikerrosta ja muoviosat voivat tummua. Käytä istuimen
pehmustuksen puhdistamiseen neutraalia saippualiuosta. Varo, ettei
puhdistusaine pääse kosketuksiin sähkölaitteiden ja kaasuttimien kanssa
puhdistuksen aikana.
Tarkasta moottorikelkan tekninen kunto ja suorita määräaikaishuolto.
Säilytä moottoria siinä käytetyllä moottoriöljyllä. Suojaa lämmitetty
moottori seuraavalla tavalla:
 Irrota sytytystulpat.
 Lisää yksi ruokalusikallinen moottoriöljyä jokaiseen tulpan reikään.
 Asenna tulpat paikalleen, mutta älä liitä korkeajännitejohtoja.
 Käynnistä moottori, anna sen käydä kaksi tai kolme kertaa.
 Kierrä sytytystulpat paikalleen.
 Kääri kaasuttimen ilmansuodattimen imuilman aukko ja pakosarjan
aukko (äänenvaimentimen putki on irrotettava) öljyttyyn paperiin tai
pyyhkeeseen ja sido se narulla.
Tyhjennä polttoaine. Pese säiliö puhtaalla polttoaineseoksella ja asenna
se paikalleen. Sulje polttoainesäiliön korkki tiukasti kiinni.
Pese vaihdelaatikko ja täytä se uudella öljyllä vaaditulle tasolle, löysää
ketjun kireyttä, peitä öljynsuodattimen kannen aukko polyetyleeniteipillä.
Irrota ja poista akku moottorikelkasta. Ennen moottorikelkan
varastointia, lataa akku täyteen ja tarkasta akkunesteen pinnantaso ja tiheys.
Pyyhi akun pinnat kuivaksi, puhdista lähtöliitännät ja elementtien väliset
liitännät ja kiristä akkukengät.
Irrota CVT-hihna ja pese se lämpimällä saippuavedellä, kuivaa ja sivele
päälle talkkia. Säilytä sitä hyllyllä suorassa asennossa, varjossa ja vähintään 1
metrin etäisyydellä lämmityslaitteista sisätiloissa 0 … 25 °С lämpötilassa.
Löysää telamattoja mahdollisimman paljon, irrota telaohjainakselin
tasapainottajan jousten päät ohjaustangoista. Säilytä irrotettuja telamattoja
suorassa asennossa ja vähintään 1 metrin etäisyydellä lämmityslaitteista
sisätiloissa - 20 - 25 °С lämpötilassa
Pura rullatasapainottajat, puhdista laakerit vanhasta rasvasta ja asenna
tasapainottajat.
Levitä ohut kerros suojausöljyä K-17 (GOST 10877-76) tai NG-203А tai
NG-203B (spec TU 38.101.1331) tai Mobil avonaisiin saranapisteisiin,
kierrepintoihin, kitkaliitosten pintoihin, jousiin, hitsiliitoksiin, putkien
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hitsauskohtiin, ulkoisiin maalaamattomiin osiin ja sellaisiin osiin, jossa on
galvaaninen pinnoite.
Palauta metallipintojen vahingoittunut maalipinnoite entiselleen
sivelemellä emalia ML-152 (GOST 18099-78) tai ML-197 (GOST 23640-79).
Puhdista sähköjohdot ja pyyhi ne kuivaksi. Sähköjohtojen kuluneet päät
pitää eristää.
Voitele moottorikelkan työkalut ja kääri ne öljyyn kastetulla paperilla.
Asenna ajoneuvo tukevalle tuelle. Maavara on 8 - 20 cm.
Varastoi moottorikelkka asianmukaisesti peitettynä. Peitemateriaalin
tulisi olla vettä läpäisevä. Vesitiiviistä materiaaleista valmistettujen suojien
käyttö (peitekangas, kalvot jne.) estää kondensaation muodostumista, joka
voi johtaa maalivaurioihin ja maalaamattomien pintojen ruostumiseen
pitkäaikaisen varastoinnin aikana.
Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet varastoinnin aikana (kerran
kahdessa kuukaudessa):
 Poista peite ja tarkasta moottorikelkka. Poista rasva ja maalaa
ruostevaurioituneet maalipinnat, kromatut pinnat – poista rasva ja pinnoita
nitroselluloosamaalilla.
 Käännä ohjaustankoa 3…5 kertaa laidasta laitaan, käytä jarrukahvaa,
kaasuvipua ja vaihdevipua (3…5 kertaa).
 Korjaa osien suojavoitelu koristeellisella sähkösinkkipinnoitteella.
Kun moottorikelkka otetaan käyttöön säilytyksen jälkeen, toimi kuten
kuvattu kohdassa Ajoa edeltävät toimenpiteet ja käyttö.
Puhdista hihnapyörien työpinnat huolellisesti suojausaineista ennen
CVT-hihnan asentamista moottorikelkkaan.
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6 VIANETSINTÄ
Moottorikelkan käytön aikana voi ilmaantua vikoja, jotka johtuvat osien
kulumisesta, vääristä säädöistä tai epäasianmukaisesta huollosta. Näiden
vikojen korjaus aikaisessa vaiheessa ehkäisee vakavien vikojen syntymisen
ja varmistaa moottorikelkan normaalin toiminnan. Noudata perussääntöä –
korjaa jokainen toimintahäiriö heti havaitsemisen jälkeen uusien
toimintahäiriöiden estämiseksi. Vikojen syyt ja ratkaisut on esitetty taulukossa
5.
Taulukko 5
Moottori
Vika

1 Moottori ei käynnisty
Mahdollinen syy

1 Polttoainetta ei syötetä:
а) Puristuneet tai tukkeutuneet
polttoaineputket
b) Likainen tai tukkeutunut
polttoainesuodatin tai imusuodatin
säiliössä
c) Tukkeutunut huohotusaukko
polttoainesäiliön kannessa.

Ratkaisu
Irrota polttoaineputken päät pumpusta ja
puhdista
Pese suodatinelementti bensiinillä

Puhdista huohotusaukko.

2 Vettä polttoaineessa, jäätulppa

Vaihda polttoaine.

3 Polttoainelaatu huonoa

Vaihda polttoaine.

4 Liikaa polttoainetta moottorissa (yliimu), sytytystulpat kastuneet
polttoaineesta – vain yksi kipinä
sylintereissä

Avaa kaasuttimen läppä kokonaan, kierrä
sytytystulpat ja sylinterit irti ja pyöritä moottoria
käynnistimellä. Pyyhi sytytystulpat kuivaksi ja
aseta paikalleen

5 Ei kipinää sytytystulpan elektrodeissa
Tarkata sytytystulppien toiminta vaihtamalla
(tarkasta irrottamalla sytytystulpat, liitä
ne uusiin. Puhdista sytytystulpat ja kuivaa ne,
sytytystulpan kotelo maattoon ja pyöritä
säädä oikea elektrodiväli.
moottoria sähkökäynnistimellä
2 Moottori käy epätasaisesti, vain yksi sylinteri
Vika
toimii
Mahdollinen syy

Ratkaisu

1 Korkeajännitejohdon kärki ei sovi
kunnolla sytytystulppaan. Sytytystulpat
likaiset. Heikko johtoliitäntöjen kiristys

Puhdista sytytystulpat: poista karsta ja öljy
elektrodeista

2 Heikko vaimentavan vastuksen
kosketus (sytytystulpan kärjessä)
korkeajännitejohtoon

Kierrä sytytystulpan hattu
korkeajännitejohtoon
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Taulukko 5 (jatko)
Moottori
3 Moottori nakuttaa. Jos moottori nakuttaa, se
on sammutettava välittömästi

Vika
Mahdollinen syy

Ratkaisu

1 Moottori ylikuumentunut. Sytytysputki
kuumana
2 Pamahduksia moottorissa
3 Männäntapit, männät, sylinterit,
neulalaakerit ja kampiakselin laakerit
kuluneet

Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä.
Lisää polttoainetta käyttöohjeen
mukaisesti. Puhdista moottori karstasta
Moottorin korjaus

4 Moottori ei saavuta täyttä tehoa (heikko
vääntö) kaasu täysin auki, moottorikelkka ei
kiihdy kunnolla

Vika

Mahdollinen syy
1 Väärää polttoainetta käytetty

Ratkaisu
Vaihda polttoaine.

2 Moottori ylikuumentuu

Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä.

3 Kaasuläpän aukeaminen riittämätön
4 Polttoaineen imusuodatin tukossa
Vika

Säädä kaasun toimintaa, varmista, että
se toimii kevyesti ja ei takertele
Pese suodatin

5 Moottori ylikuumenee

Mahdollinen syy
1 Korkea ympäristölämpötila

2 Ajo pitkään ylikuormitetulla moottorilla
(raskaan perävaunun vetäminen, ajo
pitkässä ylämäessä, ajo kauan täydellä
kaasulla, ajo märässä, syvässä tai löysässä
lumessa)
Vika

Ratkaisu
Pysähdy useammin lämpimällä säällä
moottorin jäähdyttämiseksi äläkä
ylikuormita moottoria
Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä.

6 Kasvanut polttoaineen kulutus
Mahdollinen syy

1 Polttoainevuoto polttoaineen
syöttöjärjestelmässä
2 Esisuodatin tai ilmansuodatin
tukossa

Ratkaisu
Määritä ja korjaa vika

Puhdista esisuodatin, vaihda
ilmansuodatin
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Taulukko 5 (jatko)
Vaihteisto
1 Moottorikelkka pysähtyy äkillisesti moottorin
käyntinopeus kasvaa rajusti. Sammuta moottori
välittömästi

Vika
Mahdollinen syy

Ratkaisu

1 Vaihteiston ketju katkennut

2 CVT-hihna kulunut. Kulunut hihna tai
hihnan laatu on huono
Vika

Vaihda ketju, etsi katkenneen lenkin
jäämät ja tarkasta hammaspyörä ja
hampaat
Vaihda hihna.

2 Vaihdetta ei voida vaihtaa
Mahdollinen syy

Ratkaisu

1 Viallinen vaihtomekanismi tai
virheellinen säätö

Säädä vaihteiston vaihtomekanismi

2 Liian pieni vaihteiston vaihdevivun
liike
Vika

Säädä ohjauspilarin yläosan asentoa
ohjauspylväällä

3 Vaihteisto kytkeytyy pois ajon aikana
Mahdollinen syy

Ratkaisu

1 Heikko tai viallinen pidikkeen jousi
2 Hammaspyörän tai hammaspyörän
nokkien kuluminen
Vika

Pura vaihteisto ja vaihda jousi
Vaihda kuluneet osat

4 Vaihteisto ylikuumenee
Mahdollinen syy

Ratkaisu

Riittämätön määrä öljyä
Vika

Lisää öljyä tarvittava määrä
5 Vaihteisto äänekäs

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Hammaspyörien, vaihteiden ja
laakereiden vakava kuluminen

Vaihda kuluneet osat
6 Öljyvuoto vaihdelaatikosta, öljyä
moottorikelkan alla sen ollessa pysäköitynä

Vika
Mahdollinen syy

Vetopyörän akseleiden tiiviste viallinen
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Ratkaisu
Tarkasta tiivisteen asennus, vaihda
kuluneet tiivisteet

Taulukko 5 (jatko)
Vaihteisto
Vika

7 CVT-hihna luistaa
Mahdollinen syy

Ratkaisu

1 Rasvaa levyjen käyttöpinnalla

Puhdista levyjen käyttöpinnat

2 Öljyä CVT-hihnan käyttöpinnalla

Pese saippuavedellä ja pyyhi hihna kuivaksi

3 Voimansiirto ylikuormitettu:
a) Voimansiirto-osien tarttuminen,
juuttuminen tai vaurioituminen alustassa.
b) Moottorikelkka ylikuormitettu (ajo
jyrkässä ylämäessä, raskaan kelkan
vetäminen jne.)
Vika

2 Hihna kulunut tai siinä on laminointia

Ratkaisu
Säädä CVT-hihnapyörän asentoa, poista
akselin kohdistusvirhe ja kiristä moottorin ja
vaihteiston kiinnitysmutterit

10 Kiiltävät tai likaiset hihnan laidat

Mahdollinen syy
1 Hihna luistaa johtuen
riittämättömästä CVT:n käyttölevyjen
paineesta
2 Liikkuva levy juuttuu
3 Voitele levyjen käyttöpinnat

Ratkaisu
Poista juuttuminen ja voitele käyttöpinnat.
Vaihda vaurioitunut tai erittäin kulunut
muovisisäke käyttöhihnapyörän puolikytkimessä
Vaihda hihna.

9 CVT-hihna kuluu epätasaisesti

Mahdollinen syy
Heikko moottorin kiinnitysmuttereiden
kiristys alustaan johtaa akselin
kohdistuksen muuttumiseen ja
poikkeamiin suhteessa hihnapyörän
asentoon
Vika

Käytä moottorikelkkaa sen teknisten
ominaisuuksien mukaan

8 CVT ei muuta moottorikelkan nopeutta

Mahdollinen syy
1 CVT:n liikkuvat levyt tarttuneet kiinni

Vika

Määritä ja korjaa vika

Ratkaisu
Tarkasta epäkeskosäätimen painojen
kuluminen. Poista painojen juuttuminen
akseleissa
Puhdista ja voitele akseli liikkuvan levyn
siirtoalueella
Tyhjennä öljy
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Taulukko 5 (jatko)
Vaihteisto
Vika

11 Hihna kulunut leveyssuunnassa
Mahdollinen syy

Ratkaisu

Levyjen käyttöpinta erittäin
naarmuuntunut

Kiillota levyjen käyttöpinta
12 Paikallinen hihnan kuluminen
leveyssuunnassa

Vika

Mahdollinen syy
CVT-käyttöhihnapyörä luistaa johtuen:
- jäätyneistä tai erittäin kireällä olevista
telamatoista
- liian korkeasta tyhjäkäyntinopeudesta
Vika

Ratkaisu

Poista jää telamatoista ja tarkasta
niiden kiristys
Laske tyhjäkäyntinopeutta

13 Yksipuolinen CVT-hihnan kuluminen

Mahdollinen syy
Keskipakosäätimen kuluminen
kasvanut

Ratkaisu
Vaihda keskipakosäädin.
Vaihda hihna.
14 Epätavallista ääntä, nakutusta
Vika
keskipakosäätimessä
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Luvaton (yli 10,3 mm) kuluminen
Vaihda käyttölevy
painoakseleiden aukoissa
käyttölevyssä

Alusta
1 Tukirullan välys akselilla ja se heiluu
sivusuunnassa

Vika
Mahdollinen syy
Laakeri kulunut
Vika
Mahdollinen syy
Akseli taipunut
Vika

Vika
Mahdollinen syy
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Vaihda laakeri
2 Rullatasapainottajan liike akselilla
heikentynyt
Ratkaisu
Suorista tai vaihda akseli
3 Irrota suksen jousituksen päälehti

Mahdollinen syy
Esteiden ylittäminen korkealla
nopeudella – voimakkaita iskuja

Sama

Ratkaisu

Ratkaisu
Vaihda jousen päälehti. Voitele jousi
4 Rullatasapainottajan jouset ja takajousitus
viallinen
Ratkaisu
Vaihda jousi

Taulukko 5 (jatko)
Alusta
5 Moottorikelkka ei saavuta maksiminopeutta
(tehohävikki kasvanut telamaton
pyörittämisestä)

Vika
Mahdollinen syy

Ratkaisu

Telamaton jännitys liian kireä

Säädä telamaton kiristys ja kohdistus
6 Telamatto luistaa pois pyöriltä. Käyttöakselin
pyörien irtokytkentä, jota seuraa tyypillinen tylsä
ääni

Vika
Mahdollinen syy

Ratkaisu

Liian heikko telamaton kireys (ajo
telamatot löysällä voi johtaa tukirullien
kääntymiseen)
Vika

Sama

7 Öljyvuoto pyörän akselitiivisteiden läpi
Mahdollinen syy

Ratkaisu

Tiivisteet kuluneet

Vaihda tiivisteet

Vika

8 Rullan kumivanne viallinen
Mahdollinen syy

Ratkaisu

Telakiskoilla on ulkopuolisia kohteita

Vaihda rullan vanne.

9 Telamaton hammaspyörän hampaat erittäin
kuluneet

Vika
Mahdollinen syy

Ratkaisu

Telamatto liian kireä. Hammaspyörän
hampaat tarttuvat telamattoon iskemällä

Vaihda kuluneet hammaspyörät.
Säädä telamaton kiristys ja kohdistus,
tarkasta telamattoon kytkeytyvien
hammaspyörän hampaiden tasaisuus

Hallintalaitteet
Vika

1 Ohjaus vaikeaa
Mahdollinen syy

1 Ohjausakselin laakeriholkit tai
suksen keskiötappi juuttuu
2 Ohjaus juuttuu

Ratkaisu
Voitele laakerit
Voitele työpinnat
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Taulukko 5 (jatko)
Hallintalaitteet
2 Korkea kaasuttimen läpän ja jarrukahvojen
pyöriminen, kahvat eivät palaa alkuasentoon

Vika

Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ohjausköyden kotelo tukossa, ei rasvaa
Vaihda vahingoittunut köysi tai kotelo,
tai köyden säikeitä katkennut
voitele köydet
3 Heikko jarrutusteho – jarrut eivät pidä

Vika
Mahdollinen syy

Ratkaisu

1 Kuluneet tai öljyiset jarrupalat

Pese jarrupalat bensiinillä tai vaihda
jarrukahvat ja -palat

2 Virheellinen jarrun säätö
Vika

Säädä jarru
4 Nopeusmittarin ilmaisin nollassa ajon aikana

Mahdollinen syy

Ratkaisu

1 Joustava rulla viallinen

Vaihda joustava rulla

2 Viallinen nopeusmittari

Korjauta korjaamossa tai vaihda uusi

Sähkölaitteet
1 Epäsäännöllisyyksiä sytytysjärjestelmässä,
heikko kipinä tai ei kipinää

Vika
Mahdollinen syy

Ratkaisu

1 Sytytystulppa on öljyinen, likainen tai
karstainen, kun moottoria käytetään
rikkaalla polttoaineseoksella

2 Korkeajännitejohto katkennut
Vika

Vaihda johto
2 Ei korkeaa jännitettä sytytystulpassa

Mahdollinen syy
1 Sytytyspuola viallinen
Vika
Mahdollinen syy
Sytytystulpat vialliset, karstaa,
elektrodiväli liian suuri
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Puhdista sytytystulpat karstasta, pese
bensiinillä ja kuivaa. Määritä ja poista syy
karstoittumiseen (väärä polttoaineseos –
väärä kaasuttimen säätö)

Ratkaisu
Vaihda sytytyspuola
3 Moottorin käynnistys vaikeaa, pamahtelua
äänenvaimentimesta
Ratkaisu
Poista karsta ja säädä elektrodiväli

Taulukko 5 (jatko)
Sähkölaitteet
4 Moottorin käynnistys sähkökäynnistimestä
vaikeaa

Vika
Mahdollinen syy

Ratkaisu

Heikko akun lataus

Tarkista akun lataustaso ja lataa
tarvittaessa

Vika

5 Moottori ei pyöri, kun käynnistintä käytetään

Mahdollinen syy
1 Akun lataus liian heikko
(käynnistämistä ei saa yrittää uudestaan
sähkökäynnistimellä)
Vika

Ratkaisu
Irrota akku ja lataa se

6 Sähkökäynnistys ei toimi normaalilla akulla

Mahdollinen syy
Ratkaisu
1 Palanut varoke 30 А
Etsi vian syy ja vaihda varoke
2 Ei kunnollista kosketusta johtojen
Korjaa vika
liitäntäkohdissa
3 Akkunavat ja -johdot erittäin
Puhdista johdon päät ja akkunavat
hapettuneet
huolellisesti
4 Viallinen käynnistin
Vaihda käynnistin
5 Virtalukossa huono kosketus
Vaihda virtalukko
7 Ei lankaa ajovalon, takavalon ja
Vika
nopeusmittarin valaistuksen polttimissa
Mahdollinen syy
Varoke, polttimo palanut, johdot tai
kytkin vialliset, heikko kosketus
pidikkeessä
Vika
Mahdollinen syy
Purkautunut akku

Ratkaisu
Korjaa viat

8 Heikko ajovalon polttimon lanka moottorin
ollessa sammutettu
Ratkaisu
Akkujen lataaminen

Hyväksytty painoon 10.10.2018
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