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®

MAJAVA HUOLTO-OHJEET
ENSIMMÄISEN 500 KM JÄLKEEN
 tarkasta valot parkit, vilkut, jarruvalot ja takasumuvalo (valojen toimivuus täytyy tarkastaa aina lähdettäessä vetämään
perävaunua)
 pyörän pulttien jälkikiristys
 tarkasta renkaiden ilmanpaineet (katso erillinen taulukko käyttöohjeista)
 tarkista kaikkien pulttien kireys ja tarvittaessa kiristä
 tarkista pyöräjarrujen säätö (jarrulliset mallit)
 tarkista laakerivälykset (ota renkaasta kiinni vaunun pituussuunnassa ja heiluta edestakaisin ja mikäli laakereissa tuntuu
välystä kiristä laakerit kyseisen akselin huolto-ohjeiden mukaisesti. Huolto-ohjeen löydät myös osoitteesta www.majava.fi)
5000 KM:N VÄLEIN TAI KERRAN VUODESSA
 rasvaa ohuella öljyllä tai ohuella vaseliinilla lavalukot, kuulakytkin ja saranat (saranoitu päätylaita), venetrailerin vinssin
rattaat, kölirulla- ja sivurullien akselit
 tarkista valot parkit, vilkut, jarruvalot ja takasumuvalo (valojen toimivuus täytyy tarkastaa aina lähdettäessä vetämään
perävaunua)
 rasvaa ohuella öljyllä tai ohuella vaseliinilla vinssin rattaat, kölirullat ja sivurullat (venetraileri)
 tarkasta renkaiden ilmanpaineet (katso erillinen taulukko käyttöohjeesta, käyttöohjeen löydät myös osoitteesta
www.majava.fi)
 lisää työntöjarrun (jarrulliset mallit) rasvanippoihin vaseliinia
 tarkista pyöräjarrujen säätö jarruhihnojen pinnat ja jarruvaijereiden kunto ja työntöjarrun välykset (jarrulliset mallit)
 tarkista kuulakytkimen kuluneisuus ja mikäli aihetta vaihda kuulakytkin uuteen
 tarkista laakerivälykset (ota renkaasta kiinni vaunun pituussuunnassa ja heiluta edestakaisin ja mikäli laakereissa tuntuu
välystä kiristä laakerit kyseisen akselin huolto-ohjeiden mukaisesti)
 tarkista kaikkien pulttien kireys ja tarvittaessa kiristä
 tarkista jarrujen toiminta ja pitokyky (jarrulliset mallit) ja mikäli jarrut eivät toimi säädä jarruhihnat akselivalmistajan
ohjeiden mukaan. Tarvittaessa vaihda jarrukengät
 akselinavat ja jarrunavat huolletaan aina akselivalmistajan erillisen ohjeen mukaisesti
 työntöjarru huolletaan aina työntöjarrun valmistajan erillisen ohjeen mukaisesti
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HUOLTO-OHJELMA

PÄIVÄYS
Laakereiden kireys/säätö/rasvaus
Kuulakytkimen voitelu/kuluneisuus
Lavalukkojen voitelu
Saranoiden voitelu
Renkaiden ilmanpaineiden tarkastus/lisäys
Valojen tarkastus
Vinssin rasvaus
Kölirulla-akseleiden rasvaus (venetraileri)
Sivurulla-akseleiden rasvaus (venetraileri)
Nokkapyörän rasvaus
Pulttien kireys
Jarrukenkien säätö (jarrullinen malli)
Työntöjarrun rasvaus (jarrulliset mallit)
Mikäli haluat lisätietoja perävaunun huollosta niin laita kysymyksesi sähköpostilla info@majava.fi tai faxilla 03-513 4050

