
 
TOTEM-sügamishari on mõeldud veistele ja hobustele ning seda sobib aasta läbi kasutada nii talvelaudas 
kui ka karjamaal. 

 
 
 
Kaanekruvid   4 tk (1) 
Kaas   1 tk (2) 
Harjaketas 20 tk (3) 
Silinder   1 tk (4) 
Vai   1 tk (5) 
Keltsaplaat    1 tk  
 
 
 
 
 

Harja vai on valmistatud kodumaisest survetöödeldud männist ja see vastab NTR-i standardi EN-351 
nõuetele. Vai on 3 m pikk ja selle läbimõõt on u 20 cm. 
Harjaosa on tugevdatud terassilindriga. Harjased on valmistatud aastaringseks kasutamiseks sobivast 
polüpropüleenist. 
Harjakettad on  lainelised. Harjakettad pingutatakse vaia külge teraskaane ja kaanekruvide abil. Kõik 
teraskomponendid on kuumtsingitud. 
Paigaldusjuhend 
Puidust vai kaevatakse u 1,5 m sügavusele maasse, terassilinder ülalpool, nii et silindri alt jääb vai u 60 cm 
ulatuses nähtavale. Juhul kui kaevekohas on kalju ja vaia ei ole võimalik piisavalt sügavale viia, siis tuleb 
seda altpoolt lühendada. 
Pehmel pinnasel, nt turba peal tuleb vaia kõigepealt nt kividega toestada, et see ei õõtsuks ega väänduks. 
Keltsasel pinnasel tuleb asetada vaia ümber maapinnast allapoole keltsaplaat (sisaldub tarnekomplektis).  
Keltsaplaat kinnitatakse vaia külge enne selle maassekaevamist nt traadiga (ära kasuta kinnitamiseks naelu 
ega kruvisid, kuna plaat peab vaia küljes libisema). 
 
 
 



 
Harja kokkupanek 
Aseta esimene harjaketas silindrile (kettatihvt silindri soone sisse). Järgmine ketas asetatakse nii, et harjaste 
vahele tekib pilu. Jätka, kuni kõige pealmine harjaketas asub metallsilindriga ühel tasandil või ulatub sellest 
veidi üle. 
Aseta kaas silindri peale ja keera keskmine kaanekruvi 19 mm võtmega lõdvalt kinni. Pööra kaas sellisesse 
asendisse, et äärmised kaanekruvid asetuvad aukudesse. Äärmised kruvid peavad olema keskele veidi 
kaldu. Lõpetuseks keera kõik kruvid vaheldumisi kõvasti kinni. Harjakettad peavad vaia küljes kõvasti kinni 
olema. Kaant ei ole vaja silindri peale suruda, vaid nende kahe vahele võib jääda pilu. 
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.  
 
 
 
EL-i vastavusdeklaratsioon 
Meie ettevõte 
FinnEasy Oy 
Iltarauhantie 166 
82210 Suhmura 
Finland 
tel +358 050 492 3501 
juha.kultanen@finneasy.com 
Kinnitab, et EasySwing Totem 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  


