
 
EasySwing Maxi kasutus- ja paigaldusjuhendid 

EasySwing MAXI harjaseade on mõeldud loomadele iseseisvaks sügamiseks nii sise- kui ka 
välistingimustes ja seda sobib kasutada aasta läbi. 
Tarnekomplekti sisu: 
 
Jalus 1 tk (1)   Harjakorpus 1 tk (2) 
Ülestõsteriiv 1 tk (3)  Lukustusriiv 1 tk (4) 
Harjaketas 20 tk (5)  Pingutuskaas 1 tk (6) 
M16 × 45 kruvi + alus- ja lukustusseib 1 tk M8 × 35 kruvi + mutter + alusseibid 4 tk 

 Harja kokkupanek: 
Harjakettaid on harjakorpusele kõige lihtsam lisada enne jaluse paigaldamist, nagu on näidatud juuresoleval 
joonisel. 

 
Jalus kinnitatakse joonise järgi sobivale alusele, nt kahveltõstuki alusele; kui harjakorpus keerata jaluse 
suhtes veidi kaldu, piisab ühest poldist. 
 



 
Juhul kui harjaseade on juba seinale kinnitatud ja harjakettaid tuleb näiteks vahetada, siis on tööd lihtsam 
teha, kui keerata harjakorpus rõhtsaks ja kinnitada see kindlalt näiteks püstiasendis plangu külge. 
Harjakettad asetatakse harjasilindrile nii, et harjakettas olevad tihvtid lähevad silindris olevate soonte sisse. 
Järgmine harjaketas asetatakse eelmisega peegelpildis nii, et ketaste vahele jäävad rombikujulised augud. 
Jätkatakse kuni silindri otsani. Viimane ketas võib jääda silindrist natuke üle. Kettad kinnitatakse silindrile 
pingutuskaanega. 
Paigaldamiseks on vaja 24 mm padrunvõtit. Aseta pingutuskaas silindri otsa ja kinnita kaas lõdvalt M16-
kruviga, millel on alus- ja lukustusseib. Pööra kaant nii, et selle all olev tihvt läheb silindri soone keskele, 
pinguta kaant silindri otsa vastu. 
Jaluse kinnitamine: 
Jalus kinnitatakse u 30 cm looma turjakõrgusest ülespoole, seda mõõdetakse jaluse liigendpunktist. 
Lehmade korral on liigendpunkti kõrgus üldiselt u 1,8 m. 
Kui kinnituspind on näiteks tugev teras või betoon, siis võib jaluse kinnitada neile ilma erikinnitusvahenditeta. 
Oluline on, et jalus kinnitatakse alusele nii tugevalt, et see ei hakka ka pika aja möödudes liikuma. 
Soovitatav on viia kinnitus ehitisest läbi ja asetada tagumisele poolele piisavalt suured alusseibid. 
Kinnitusvahendite valik oleneb sellest, millised loomad hakkavad harjaseadet kasutama – veiste hulgas on 
lehmad rahulikumad harjakasutajad kui pullid. Jalus kinnitatakse eri postidele spetsiaalsete 
kinnitusvahenditega. 
Jalus paigaldatakse püstiasendis, see on sümmeetriline ja seda võib paigaldada ükskõik kumba pidi. 
Kasutuselevõtt: 
Kui jalus on kinnitatud, siis lükatakse harjakorpus jaluse torusse. Liigendi pealispinda on soovitatav 
paigaldamise hõlbustamiseks enne määrida. Lukustusriiv (liugepinnaga varustatud osa) kinnitatakse jaluse 
alumisele küljele kahe M8-kruviga. Ülestõsteriiv paigaldatakse jaluse ülemisele küljele viimase M8-kruviga, 
mida ei pingutata. Juhul kui hari ei ole üles tõstetud, siis kinnitatakse teine M8-kruvi ülestõsteriivi vabasse 
auku, et takistada tahtmatut lukustumist. 
NB! Harjaseadme liigendit tuleb tingimata enne harja kasutuselevõttu määrdenipli kaudu vaseliiniga 
määrida. 
Kasutamine ja hooldus: 
Harjaseade asetub aegamisi kohale. Teatud aja möödudes pärast kasutuselevõttu tuleb kõik jaluse 
kinnituskruvid üle kontrollida, et need ei oleks lahti tulnud, ja vajaduse korral pingutada. 
Liigendit määritakse u kahe nädala möödudes kasutuselevõtust ja seejärel olenevalt kasutusest 2–4 korda 
aastas.  
 
Harjaseadme võib ülespoole keerata ja kinnitada, et näiteks masinaga sõnnikut eemaldada. Ülestõsteriivi 
kõige välimine vaba polt võetakse ära, harjaseade keeratakse üles, nii et ülestõsteriivi tipp läheb korpuses 
olevasse õõnde. Lukustus kindlustatakse poltkinnitusega. Harjaseadme üles ja alla keeramisel tuleb olla 
väga ettevaatlik, et õõtsuv hari ei tekitaks ohuolukorda. 
Garantii: 24 kuud alates ostukuupäevast. 
Garantii kehtib materjali- ja tootmisvigadele. Defektsed osad vahetatakse välja. 
Harjaketaste garantii on piiratud, see ei kehti alla –20 ˚C temperatuuril purunenud harjaketastele. 
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EL-i vastavusdeklaratsioon 
 
Meie ettevõte 
FinnEasy Oy Iltarauhantie 166 82210 Suhmura Finland tel +358 050 492 3501 juha.kultanen@finneasy.com  
Kinnitab, et EasySwing Maxi harjaseade on kujundatud ja valmistatud järgmise direktiivi nõuete kohaselt: 
17.05.2006 nn masinadirektiiv 2006/42/EÜ 
Toote kohta on koostatud järgmised dokumendid: 
kasutus- ja hooldusjuhend 
tehnilised joonised 
muud tehnilised dokumendid, nagu kujunduse ja tootmise kvaliteedikontrollimeetmed 
Kuupäev ja koht   Nimi, allkiri ja amet 
Joensuus 6. aprillil 2016   _________________________ 
    Juha Kultanen tegevjuht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


