
 

EasySwing Maxi käyttö- ja asennusohje 
EasySwing MAXI harjalaite eläimille on tarkoitettu eläinten omatoimiseen harjaukseen sekä sisä- että 
ulkotiloissa ja soveltuu ympärivuotiseen käyttöön.  

Toimitus sisältö: 
 
  1 kpl Jalusta (1)  1 kpl Harjarunko (2) 
  1 kpl Ylöskääntösalpa (3)  1 kpl Lukitussalpa (4) 
20 kpl Harjakiekko (5)  1 kpl Kiristyskansi (6) 
  1 kpl M16 x 45 ruuvi +alus- ja lukituslevy 4 kpl M8 x 30 ruuvi + mutteri + aluslevyt 

 
Harjasosan kokoaminen:  

Harjalamellien asennus harjarunkoon on vaivattominta tehdä ennen jalustan asennusta oheisen kuvan 
mukaan. 

 

Jalusta kiinnitetään sopivaan alustaan, esim. trukkilavaan, kuvan mukaisesti, yksi pultti riittää kun 
harjarungon kääntää hiukan vinoon jalustaan nähden.  

 



 

 

Jos harjalaite on jo seinään kiinnitettynä ja harjalamelleja joutuu esim. vaihtamaan, työtä helpottaa kun 
harjarungon kääntää vaaka-asentoon ja varmistaa sen tukevasti esimerkiksi pystyyn asetetulla lankulla. 

Harjalamellit asennetaan harjalieriöön niin, että harjalamellissa olevat tapit menevät lieriössä olevaan uraan. 
Seuraava harjalamelli asennetaan edellisen peilikuvaksi niin, että lamellien väliin jää ”salmiakki” aukkoja. 
Näin jatketaan lieriön päähän asti. Viimeinen lamelli saattaa jäädä hieman lieriön ulkopuolelle. Lamellit 
kiinnitetään lieriöön kiristyskannella. 

Asennukseen tarvitaan 24mm hylsyavainta. Aseta kiristyskansi lieriön päähän ja kiinnitä kansi kevyesti M16 
ruuvilla, lukitusaluslevyllä ja aluslevyllä. Pyöräytä kantta niin että kannen alapinnan nasta menee lieriön 
uraan keskelle, kiristä kansi lieriön päätyä vasten 

Jalustan kiinnitys: 

Jalusta kiinnitetään n. 30cm eläimen säkäkorkeutta korkeammalle, mitattuna jalustan nivelpisteestä. 
Normaalisti lehmille nivelpisteen korkeus on n. 1,8m.  

Jos kiinnityspintana on esimerkiksi luja teräs tai betoni, jalusta voidaan kiinnittää ilman erillisiä kiinnikkeitä 
rakenteeseen. Olennaista on, että jalusta saadaan kiinnitettyä alustaansa niin lujasti, että se ei ala 
liikkumaan pitkänkään ajan kuluessa. Suositeltavaa olisi, että kiinnitys voitaisiin tehdä ns. läpipulttauksena 
rakenteen läpi ja takapuolelle riittävän laajat aluslevyt.  

Luonnollisesti kiinnityslujuuteen vaikuttaa millaisille eläimille harjalaite tulee, naudoista lehmät ovat aina 
rauhallisempia harjan käsittelijöitä kuin sonnit. Erillisiä kiinnitysvarusteita käyttämällä jalusta on 
kiinnitettävissä erilaisiin pilarirakenteisiin.  

Jalusta asennetaan pystyasentoon, se on symmetrinen, joten se voidaan asentaa kumminpäin tahansa 
rakenteeseen.  

Käyttöönotto: 

Kun jalusta on kiinnitetty, harjarunko työnnetään jalustan putkeen. Nivelpinta on hyvä rasvata etukäteen 
asennuksen helpottamiseksi. Lukitussalpa (liukupinnalla varustettu osa) kiinnitetään jalustan alapuolelle 
kahdella M8 ruuvilla. Jalustan yläpuolelle asennetaan ylöskääntösalpa takimmaisella M8 ruuvilla jota ei 
kiristetä tiukalle. Jos harja ei ole ylös käännettynä toinen M8 ruuvi kiinnitettään vapaaseen ylöskääntösalvan 
reikään estämään tahaton lukkiutuminen. 

Huom. harjalaitteen nivel on ehdottomasti rasvattava voitelunipan kautta vaseliinilla ennen harjan 
käyttöönottoa. 

Käyttö ja huolto: 

Harjalaite sijautuu paikalleen vähitellen. Jonkin ajan kuluttua käyttöön otosta jalustan kiinnitysruuvit 
kannattaa käydä tarkistamassa ovatko löystyneet ja tarvittaessa kiristää. 

Käyttöönotto voitelun jälkeen nivel rasvataan n. kahden viikon käytön jälkeen ja sitten, käytöstä riippuen, 2 – 
4 kertaa/vuosi.  

 

 

 



 

 

Harjalaite voidaan kääntää ja lukita yläasentoon esim. koneellisen lannanpoiston ajaksi. Ylöskääntösalvan 
ulommainen vapaa pultti otetaan pois, harjalaite käännetään yläasentoon jolloin ylöskääntösalvan nokka 
menee rungossa olevaan koloon. Lukitus varmistetaan pulttikiinnityksellä. Harjalaitetta ylös käännettäessä ja 
alas laskettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta jotta alas heilahtava harja ei aiheuta 
vaaratilannetta.  

Takuu: 24 kuukauden takuu ostopäivästä. Takuu koskee aine- ja valmistusvikoja. Viallisen osan tilalle 
toimitetaan uusi osa. Harjalamelleilla rajoitettu takuu, ei koske alle -20˚ pakkasessa rikkoontuneita 
harjalamelleja. 

 

 

 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Yrityksemme 

FinnEasy Oy 

Juha Kultanen 

Iltarauhantie 166 

82210 Suhmura 

puh. +358(0)504923501 

juha.kultanen@finneasy.com  

Vakuuttaa että EasySwing Maxi karjaharja on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavaa Eu-
neuvoston direktiiviä 17.5.2006 ”koskien koneita” 2006/42/EY 

Tuotteesta on laadittu : 

Käyttö- ja huoltohjeet 

Tekniset piirustukset 

Muut tekniset asiakirjat kuten suunnittelun ja tuotannon laadunvarmistustoimenpiteet 

Paikka ja päivämäärä   Nimi, Allekirjoitus ja asema 

Joensuu Huhtikuun 6.2016   _________________________ 

    Juha Kultanen Toimitusjohtaja 

 



 

 


