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NUODATA AINA ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA KÄYTTÄESSÄSI TRAKTORIA!

KYTKE PÄÄVIRTAKYTKIN 0 ASENTOON JOKAISEN KÄYTTÖ KERRAN JÄLKEEN.

Uusimman version käyttöohjekirjasta löydät internetistä osoitteesta www.solis.fi

Kaikkiin kysymyksiin vastaamme osoitteessa info@solis.fi

Maahantuoja: Konetalo Vainikka 
Harkkoraudantie 8 00700 Helsinki
09-303524
www.konetalovainikka.fi



ESIPUHE
Hyvä asiakkaamme

Tervetuloa  Sonalika-perheeseen ja kiitos luottamuksesta kun valitsit Solis traktorin.
Olemme varmoja, että jälleenmyyjä on huolehtinut siitä, että traktori on tarkastettu ja 
koeajettu maahantulon yhteydessä.
Ennen traktorin käyttöä jokaisen käyttäjän on luettava tämä käyttöohje huolellisesti. 
Päivittäiset ja rutiinihuoltotoimet voidaan suorittaa helposti tämän käyttöohjeen avulla. Saat 
parhaan hyödyn traktoristasi noudattamalla näitä ohjeita ja traktorin virallista huolto 
ohjelmaa. Käytä vain alkuperäisiä Solis-varaosia.
Tässä käyttöohjeessa annetut tiedot ovat tarkkoja 10.1.2017  
Tuotekehitys ja muutokset ovat jatkuvia  International Tractors Limitedissä (ITL), joten ITL 
pidättää itsellään oikeuden kaikkiin muutoksiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Jos tarvitset apua / tukea, ole rohkeasti yhteydessä jälleenmyyjääsi
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Valmistaja

Takuu kortti

Omistaja

TEL.NO.

Malli:

Tuotenumero :

Moottorin No. :

Akku / Sr. No. :

 :

Toimituspäivä :

Maksupäivä :

 :

:

Renkaat

Etu

Taka 

Rear      

Koko

Olen ymmärtänyt takuu ja huoltoehdot. Sitoudun käyttämään traktoria vain sille tarkoitetussa 

käyttötarkoituksessa. oOen tutustunut turvalllisuusohjeisiin ja sitoudun noudattamaan niitä

Omistajan allekirjoitus Jälleenmyyjän leima

PH. NO.  .................................... Päivä: .........................

Rekisteri tunnus



Johdanto
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1.1  Ohjekirjan käyttäminen
Tämä ohjekirja on tärkeäosa traktoria, jos myyt traktorin anna se mukana.

Lukemalla tämän ohjekirjan saat tärkeitä turvallisuuteen vaikuttavia neuvoja.

Jos käytät työlaitteita, lue myös niiden ohjekirjat

Tätä ohjekirjaa on saatavilla myös muilla kielillä

Epäselvissä tapauksissa ja käännösvirheen sattuessa Englanniksi kirjoitettu käyttöopas on määräävä.

Tässä ohjeessa esitetyt asiat voivat poiketa traktoristasi, mutta niiden pitäisi olla kirjoitettu niin että voit soveltaa 
ohjeita oman traktorisi kanssa.

Tässä ohjeessa puhutaan traktorin oikeasta, vasemmasta etu ja takapuolesta. Traktoria katsotaan AINA 

TAKAA. Ennen varaosien tilaamista selvitä koneen ja moottorin sarjanumero.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. EMME VASTAA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ 

VAHINGOISTA JOITA TRAKTORI TAI TÄMÄ OHJEKIRJA AIHEUTTAA.

Taka

Oikea 

Vasen

EtuE

EEtu
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1.2  Runkonumero (A): Runkonumero on etuakselin kohdalla oikealla puolella

1.3  Moottorin sarjanumero (B): Löytyy oikealtapuolelta polttoaineen syöttöpumpun vierestä

1.4  tunnistekilpi (C): tunnistekilpi on myös vasemmassa takalokasuojassa.

1.5  Turvakaaren hyväksyntä numero : Sijaiteesee turvakaaressa.

Chassis No

Runkonumero

Tyyppikilpi

Turvakaaren hyväksyntä 

Type: 

EEC number : 

Identification number :

Total permissible mass (*) : 

Permissible front axle load (*):

Permissible rear axle load (*):

(*) depending on the tyres.

Permissible towable mass:

Unbraked towable mass:

Independently-braked towable mass:

Inertia-braked towable mass:

Towable mass fitted with an assisted braking system :

(hydraulic or pneumatic)

INTERNATIONAL TRACTORS LTD.

to kg

to kg

to kg

....................... kg

....................... kg

....................... kg

....................... kg

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED
HOSHIARPUR, PUNJAB (INDIA)

Tyyppikilpi

V1 INTERNATIONAL 
TRACTORS LIMITED 

TRACTOR TYPE T 2

ROPS Serial No.

Tractor Model

e11
3056

Model : 

MITSUBISHI
DIESEL ENGINE

Serial No :

Manufacturing Date : 

MHIL DIESEL ENGINE PVT. LTD.

Application : Variable Speed

MADE IN INDIA

Engine Serial Number (Sticker)

Moottorin numero

Engine Serial Number (Punching)

S 

Tunnistetiedot
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540

540E

Lue käyttöohjekirja

Varoitus

Polttoaine

kierrosluku

Käsijarru

Ilmansuodatin tukossa 

Latausvalo

Öljynpaine

Vilkku

Ulosotto turvakytkin off asennossa

Ulosotto turvakytkin on asennossa

 Hätävilkut

Parkkivalot

Käsijarrun varoitusvalo

Lyhyet valot

Pitkät valot

Äänimerkki

4wd päällä

4wd pois päältä

Nopea

Hidas

Jäähdytysnesteen lämpötila PTO 

Pto nopeus

PTO 540 eco

tasauspyörästönlukko 

Hydrauliikan käyttö

Hydrauliikan käyttö

Käsikaasu

Nostosylinteri sisään 

Nostosylinteri ulos 

Moottori sammutettu

1.6  Kirjan Symbolit
Kirjassa käytetään kansainvälisä symboleita. alla selitetty niiden merkitys.Symboleita löytyy myös traktorista 
ja työlaiteista.

Johdanto ja Symbolit

Selvitä jokaisen symbolin merkitys 
ennen kuin käytät traktoria



Solis Takuu
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2.1 Tiedot takuusta
Huom: Tämä kirja on julkaistu  maailmanlaajuisesti, ja 
peruslaitteina tai lisävarusteina esitettyjen laitteiden 
saatavuus voi vaihdella sen alueen mukaan, jolla traktoria 
käytetään. Täydelliset tiedot alueellasi käytettävissä 
olevista laitteista ja lisävarusteista saat  jälleenmyyjältäsi.

Tämän kirjan tarkoituksena on antaa traktrorin omistajalle 
ja kuljettajalle perustiedot traktorin turvallisesta käytöstä  
Mikäli ohjeita noudatetaan tarkasti, traktori on turvallinen 
käyttää ja kestää vuosia. Maahantuoja/valmistaja ei vastaa 
mistään traktorin käytöstä tai käyttämisestä syntyneistä 
välillisistä tai välittömistä vahingoista. Koneen käyttö on 
yksin koneen omistajan/kuljettajan vastuulla.

Tuotteen ostaminen jälleenmyyjältä  varmistaa, että saat 
aina käyttö- ja huolto-ohjeet . Kysy aina jälleenmyyjältä, jos 
et ymmärrä jotakin tämän kirjan osaa. On tärkeää, että 
nämä ohjeet ymmärretään ja sisäistetään. Päivittäisen 
ylläpidon tulee olla rutiini, ja turvallisuus on pidettävä ykkös 
prioriteettina.

On tärkeää, että käytetään vain alkuperäisiä huolto/vara-
osia. Valtuutetut jälleenmyyjät toimittavat alkuperäisiä 
varaosia ja antavat neuvoja niiden asennuksesta ja 
käytöstä. Huonolaatuisten osien asennuksen seurauksena 
voi aiheutua suuria vahinkoja, asiakkaita kehotetaan 
ostamaan huolto/vara-osat vain valtuutetulta 
jälleenmyyjältä. 
Koska käyttöolosuhteet vaihtelevat suuresti, Yhtiön on 
mahdotonta tehdä julkaisuissaan kattavia tai lopullisia 
lausuntoja koneidensa suorituskyvystä tai käyttötavoista tai 
ottaa vastuuta vahingoista, jotka voivat johtua näistä 
lausunnoista, tai virheitä tai puutteita. Jos traktoria 
käytetään epänormaaleissa olosuhteissa, jotka voivat olla 
haitallisia (esim. Syvässä vedessä), ota yhteyttä 
jälleenmyyjään ohjeita varten tai mikäli trakoria käytetään 
muuhun kuin sille tarkoitetuun käyttötarkoitukseen ( esim 
kilpa-ajoon ) takuu raukeaa.

Huom: Lue takuu ehdot huolella. epäselvissä tilanteissa 
kysy lisää jälleenmyyjältäsi

Traktorit on suunniteltu käytettäviksi 
ainoastaan tavanomaisissa 
maataloustoiminnoissa.Muunlaista käyttöä 
pidetään suunnitellun käytön vastaisena. 
Traktorin valmistaja ei ota vastuuta vahingoista 
tai vahingoista, jotka johtuvat väärinkäytöstä. 
Näitä traktoreita saa käyttää, huoltaa ja korjata 
vain henkilöt, jotka tuntevat kaikki niiden 
erityispiirteet ja jotka tuntevat asiaan kuuluvat 
turvallisuusmääräykset .
(onnettomuuksien ehkäiseminen).Asiakkaita 
kehotetaan käyttämään virallista valtuutettua 
jälleenmyyjää mahdollisesti ilmenevien huolto-
ongelmien ja säätöjen yhteydessä.

2.2   

Yhtiö (Sonalika) antaa jälleenmyyjien kautta 
ostettuihin uusiin traktoreihin takuun, joka takaa 
tietyin edellytyksin, että tavaroissa ei ole 
materiaali- ja valmistusvirheitä. Koska tämä kirja 
on julkaistu maailmanlaajuisesti, on mahdotonta 
tarkentaa täsmällisiä takuun ehtoja, jotka 
koskevat vähittäismyyntiasiakkaita missä 
tahansa maassa. Uusien laitteiden ostajien olisi 
pyydettävä täydelliset tiedot jälleenmyyjältään.

Kaikki traktorit luovutettaan käyttövalmiina ja 
koeajettuna. Jälleenmyyjä tekee usean kohdan 
tarkistusohjelman ennen koneen luovutusta. 
Lisäksi saat jälleenmyyjältä kattavan huolto-
opastuksen ja käytönopastuksen.

Solis takuu koskee vain materiaali ja 
valmistusvirheitä. Ei väärästä käytöstä johtuvia 
rikkoontumisia. Huollon laiminlyönnistä johtuvia 
rikkoontumisia . Kaikki oikeudet takuuehtojen 
muuttamiseen pidätetään. SOLIS TAKUU EI 
KOSKE NORMAALIA KULUMISTA.
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Takuu

2.6 Huoltaminen takuun jälkeen
Takuuaikana traktorin huollot pitää suorittaa 
valtuutetussa huoltopisteessä. Näin 
varmistetaan että traktorin ylläpito ja huolto 
vastaa sille asetettuja tavoitteita. Jotta traktorin 
kestää mahdollisimman pitkään suosittelemme 
myös takuuajan jälkeen huollattamaan laiteen 
valtuutetussa huollossa. 

HUOMAUTUS: Traktorin valmistaja tai jälleenmyyjä ei 
ota vastuuta mistään vaatimuksesta, joka johtuu 
hyväksymättömien osien tai lisälaitteiden 
asennuksesta tai luvattomasta muutoksesta tai 
muutoksesta.

2.3 takuun hyödyntäminen
Oikea käyttötarkoitus  yhdessä säännöllisen huollon 
kanssa estää paljon vikoja. Jos takuuaikana ilmenee 
kuitenkin toimintahäiriöitä, on noudatettava seuraavaa 
menettelyä:
Ilmoita välittömästi jälleenmyyjälle, jolta ostit traktorin, 
mainitsemalla mallin ja sarjanumeron. Tärkeintä on, että 
viivästystä ei tapahdu, ja sinun on ymmärrettävä, että 
vaikka takuu kattaisi alkuperäisen vian, jos vikaa ei 
korjata välittömästi, takuu ei välttämättä koske lisä vikoja 
joita aiheutuu koska traktoria ei ole korjattu välittömästi 
vian ilmenemisen jälkeen.
Anna jälleenmyyjälle niin paljon taustatietoa viasta kuin 
mahdollista.

On huomioitava, että takuu ei kata normaaleja 
huoltopalveluja, jarrun / kytkimen säätöjä ja traktorin 
huoltoon käytettävää materiaalia (öljy, suodattimet, 
polttoaine ja pakkasneste). Takuu koskee ainoastaan 
materiaali ja valmistusvikoja.

2.4 Alkuperäiset varaosat
Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttäminen voi 
johtaa siihen, että traktori ei toimi kuten pitäisi. Traktorin 
valmistaja ei ota vastuuta tällaisten osien asennuksesta 
aiheutuvista menetyksistä, vahingoista tai vastuusta, 
Valmistajan takuu päättyy, mikäli takuu aikana on 
asennettu tarvikeosia.

2.5 Jos muutat ulkomaille

�Traktorin takuu on voimassa vain Suomessa ja koskee 
virallisilta jälleenmyyjiltä ostettuja traktoreita. Takuu 
myönnetään traktorin ensimmäiselle omistajalle.Mikäli 
viet traktorin johonkin toiseen maahan. Varmista takuun 
kattavuus jälleenmyyjältäsi.

HUOM: Takuu ei kata esim kuljetuksia huoltoon, 
väärästä käytöstä syntyneitä vikoja. 

Takuu vuonna 2019 on 36kk/2000h 
( Kumpi ensin täyttyy)
Ei koske akkua ( akku takuu 6kk) 



TURVALLISUUSOHJEET
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Tämä merkki tarkoittaa vakavaa vaaraa. joka voi johtaa luokkaantumiseen tai kuolemaan.

Tämä merkki tarkoittaa että tutustu turvallisuus ohjeisiin

Suom : HUOM tarkoittaa ota huomioon ja noudata varovaisuutta.

Tämä merkki tarkoittaa vakavaa vaaraa, ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Tämä merkki tarkoittaa vakavaa vaaraa joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan

DANGER

CAUTION 

WARNING

IMPORTANT :

NOTE :

Tämä Symboli tarkoittaa vaaraa. huomioi aina 
turvallisuus!!

Tämä turvallisuus symboli tarkoittaa vakavaa vaara . Aina traktoria tai lisälaitteita käyttäessäsi noudata 
erityistä varovaisuutta. Väärä käyttötapa voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

2.7 Ohjeet turvallisuuteen

Mikä tahansa turvallisuus symboli tässä oppaassa , traktorissa tai sen lisälaitteessa viestii vakavasta 
luokaantumisen vaarasta. Pahimmassa tapauksessa ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa 
kuolemaan.Mikäli et hyväksy tai ymmärrä näitä turvallisuusehtoja et voi käyttää traktoria. Maahantuoja, 
Valmistaja tai jälleenmyyjä ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista joita ohjeiden noudattamatta 
jättäminen aiheuttaa.
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2.8 Turvallisuus: ohjeita turvalliseen käyttöön
Suojaa itsesi! 
Käytä aina työnvaatimia turvavarusteita kuten vaatteita, 
suojalaseja,hanskoja. 

(a) Kypärä
(b) Suojalasit

(c) Kuulosuojaimet
(d) Hengitysuojain
(e) Työnmukainen vaatetus
(f) Huomioliivit

(g) Työhanskat
(h) Turvakengät

Älä käytä löysiä vaatteita jotka voivat takertua 
hallintalaitteisiin tai liikkuviin osiin

Turvallisuusohjeet

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)



Turvallinen työskentely

Lue turvallisuusohjeet huolella
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja sisäistä ne. Katso traktorista 
kaikki turvallisuus tarrat ja selvitä niiden merkitys. Mikäli tarrat 
vaurioituu . uusi ne välittömästi. Älä tee itse mitään 
muutoksia traktorin rakenteeseen tai laitteisiin. 

Turvallisuusohjeet
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Huolellinen ja varovainen käyttötapa  on paras vakuutus onnettomuuksia vastaan.Lue ja ymmärrä tämä  
käyttöohje huolellisesti ennen traktorin käyttöä.Kaikkien käyttäjien on huolehdittava siitä, että he ovat lukeneet 
traktorin käyttöohjeen ennen traktorin tai sen lisälaitteen käyttöä.Omistajan velvollisuus ja vastuu on antaa 
käytönopastusta kaikille käyttäjille.

Ennen kuin otat traktorin käyttöön

Noudata tiukasti traktorin,lisälaitteiden ohjekirjoja. Pidä huoli myös siitä että traktori ei käytä kukaan joka 
ei ole lukenut ohjekirjoja.

1. Tarkkaile aina edessä tapahtuvia asioita, älä katsele turhaan taaksepäin. huomioi pysähdysmatka.

2. Sovita aina ajo/työskentelynopeus vallitsevaan ympäristöön. Älä koskaan koita ajaa täysillä.

3. Lukitse jarrupolkimet keskenän kun ajat maantiellä, näin jarrutus on tasaisempi

4. Ajettaessa alamäkeen älä koskaan rullaa kytkimellä tai vapaalla. pidä aina vaihdepäällä

5. Jos hinaat painavampaa tavaraa kuin traktorin omapaino, on hinattava varustettava omilla jarruilla

6. Jos traktori jää jumiin käytä erityistä varovaisuutta irroittaessasi sitä.

7. Noudata kaikessa tekemisessä erityistä huolellisuutta.

Ajaminen traktorilla



Turvallisuus ohjeet
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Traktorin käynnistäminen
varoita sivullisia ennen traktorin käynnistämistä.
Ennen käynnistämistä, tarkista traktorin ympäristö, jotta alla takana tai 
muussa suunnassa ei ole lapsia/kotieläimiä tai muuta sinne kuulumatonta 
tavaraa. tarkista myös lisälaitteiden kiinnitys ja mahdolliset öljyvuodot.
Asenna ja irroita kunnolla
Käytä kolmipiste kiinnitystä oikein ja varmista että kaikki kiinnikeet ovat 
lukkiutuneet
Pidä kiinnikkeet puhtaana ja varmistu että ne lukkiutuvat kunnolla
Älä koskaan koske käyttövipuihin kun kiinität jotain. äläkä paina kiinnikettä 
jaloilla tai millään joka voi joutua puristuksiin. Vakava puristumisvaara
Älä koskaan yritä asentaa mitään liikkuvaan traktoriin. Älä koskaan hyppää 
liikkuvasta traktorista
Säädä aina istuin niin että yletyt hyvin hallinta laitteille. kiinnitä turvavyö. 
Ennen käynnistystä varmista että käsijarru on kytketty ja vaihde sekä iso/
pikkupuoli on kytketty vapaalle.

Ennen moottorin käynnistämistä sisätiloissa varmistu riittävästä 
ilmanvaihdosta.

Älä ota ketään kyytiin
Älä kuljeta traktorilla ihmisiä. traktori on tarkoitettu vain kuljettajalle eikä sitä 
ole suunniteltu ihmisten tai eläinten kuljettamiseen.

ÄLÄ AJA TRAKTORIA KALTEVILLA PINNOILLA
Älä aja traktoria kaltevilla pinnoilla!! kaltevuus saattaa aiheuttaa traktorin 
kaatumisen ja johtaa kuolemaan. Tarkastele aina ympäristöä ja varo 
kiviä, kuoppia yms. Valitse ajopaikka aina turvallisuus ensin idealla.



Turvallisuus ohjeita
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Ohjeita kaatumisen välttämiseksi 
Kaatumisen riski
kaltevilla pinnoilla tai esim penkan pettäesä on olemassa riski että traktori 
kaatuu. Jos traktori kaatuu älä koskaan yritä hypätä. vaan pidä lujasti kiinni 
ohjauspyörästä.

Näin vähennät kaatumisen riskiä.

• säädä akseliväli mahdollisimman leveälle.
• Lukitse jarrupolkimet yhteen ennen siirtoajoa
• Sovita nopeus vallitseviin olosuhteisiin, jos traktori on varustettu

etukuormaajalla ota kauha täyteen painoa, ja pidä se mahsollisimman
alhaalla

• Tee loivia käännöksiä ja suunnittele ajoreitti etukäteen
• Älä tee äkkijarrutuksia.
• Kun ajat alamäkeen siirrä kaasu pienelle ja anna koneen rullata

vaihdepäällä .
• 4wd päällä saat tehokkaamat jarrut .

PYSÄKÖI TRAKTORI TURVALLISESTI
Laske työlaiteet maahan .kytke vaihde vapaalle. ja 
nosta käsijarru kahva ylös. 

Käynnistys
1. Traktori ei starttaa jos vaihde on päällä, iso/pikkupuoli valittu tai pto on päällä.

Turvallinen käynnistys
1. Aseta vaihde vapaalle, aseta iso/pikkupuoli vapaalle. aseta pto vapaalle. paina kytkintä ja käännä virta

avaimesta
2. ÄLÄ OHITA KYTKIMEN TURVAKYTKINTÄ!!! Takuu päättyy välittömästi ja saattaa aiheuttaa vakavia

vaaratilanteita jotka voivat johtaa kuolemaan



Turvallisuus ohjeita
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Hydrauliikka
Jos korkeapaine hydrauliikkaletku vuotaa tai katkeaa. älä koske siihen 
traktorin käydessä. Suuri paine voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen . 
Hydraulikka öljy saattaa myös polttaa.

Räjähdysvaara
Älä tee mitää muutoksia akkuun, akkua käsiteltäessä noudata erityistä 
varovaisuutta. 

Tieliikenne 
Ajettaessa tieliikeenteessä muista ajovalot ja majakka, työvalojen käyttö 
siirtymillä ei ole sallitua. 

Pakoputki on kuuma
Kun moottori on käynnissä tai traktoria on käytetty saattaa pakoputkeen tai 
moottoriin koskeminen aiheuttaa vakavia palovammoja. Käytön jälkeen anna 
traktorin jäähtyä vähintään 30min ennen koskemista moottoriin tai 
pakoputkeen.

Käytä aina majakkaa kun liikut traktorilla
Käytä aina majakkaa kun käytät traktoria.

40 km 40



Turvallisuus
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Akkuhappo on myrkyllistä
älä käsittele tai vesitä akkua koskaan ilman silmä/hengityssuojaimia

Turvallinen tankaaminen
Sammuta moottori tankkauksen yhteydessä. Älä käytä elektronisia laitteita 
tankatessa

Huolla turvallisesti
Huollettaessa traktoria on erityisen tärkeää käyttää suojavarusteita ja ottaa 
huomioon puristumisvaara. Jätä huoltaminen ja korjaus valttuutulle 
huoltopisteelle

Kuormaus

ÄLÄ KOSKE PYÖRIVÄÄN AKSELIIN
Älä koske äläkä mene 1metriä lähemmäs pyörivää (PTO)ulosoton akselia. 
Esim vaatetus voi takertua akseliin ja vetää käyttäjän mukanaan. VAKAVA 
LOUKAANTUMINEN TAI KUOLEMA !!!

Ÿ Älä koskaan ota ylikuormaa
Ÿ Tee kuorma tasaisesti
Ÿ Aja erityistä varovaisuutta noudattaen.

Suomessa Traktorit toimitetaan huoltovapalla akulla!



Turvallisuusohjeita
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Harjoittele turvallista käyttöä
Ÿ ymmärrä käyttöohjeet ennen käyttöä
Ÿ varmista että työskentely alue on tyhjä ihmisistä
Ÿ Älä tee mitään huoltoa traktorin liikkuessa
Ÿ Pidä raajat ja vaatteet kaukana liikkuvista osista
Ÿ Laske aina työlaitteet maahan kun et käytä traktoria
Ÿ Poista avain virtalukosta kun et käytä traktoria
Ÿ Noudata aina huoltoohjelmaa. Viallisella traktorilla ei saa ajaa.

Ÿ Pidä traktorista hyvää huolta ja varmista traktorin kunto ennen käyttöä
Ÿ Vaihda rikkoontuneet osat heti, älä käytä traktoria jossa rikkinäisiä osia
Ÿ Korjaa kaikki öljyvuodot HETI
Ÿ Irroita akun navat ennen kuin teet huoltoa

Turvallisuus ja tarkituskohteet ennen jokaista käyttöä
1. Tarkasta aina ennen käyttöä moottoriöljy,vaihteistoöljy, ja jäähdytysnesteen määrä. Lisää tarvittaessa
2. Tarkista rengaspaineet
3. Tarkista kaikki hallintalaitteet ja niiden toiminta
4. Varmista että kunnossapitoon ja korjauksiin on olemassa riittävämäärä työkaluja
5. Varmista että huoltamiseen on tarpeeksi tilaa. Jos nostat traktoria muista varmistaa nosto. pelkän

tunkin varassa ei saa työskennellä.

6. Älä työskentle viallisten tai sopimattomien työlaitteiden kanssa.
7. Kun vaihdat renkaita. varmista kone tuenta.
8. Jos huollon takia joudut poistamaan suojia. ne on asenttava takaisin ennen koneen uudelleen

käyttämistä.
9. Älä koskaan tankkaa käynnissä olevaa moottoria.
10. Älä koskaan avaa jäähdyttimen korkkia kun konetta on käytetty viimeisen 30 min aikana
11. Pidä moottoritila puhtaana kaikesta palavasta materiaalista
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Varaudu onnettumuuteen. 

Pidä aina lähellä sammutin,ensiapulaukku ja matkapuhelin 
jolla saat soitettua apua.

SUOJAA KUULOSI

Pidä turvakaari asennettuna

Pidä turvaakari asennettuna koneeseen. älä missään 
tapauksessa poista turvakaarta
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Varo staattisen sähkön aiheuttamaa räjähdysvaaraa

Traktori on pidettävä puhtaana kaikesta palavasta materiaalista 

tarkista ennen jokaista käyttöä että traktorissa ei ole palavaa 

materiaalia
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Jos traktori palaa

VAROITUS VAKAVA VAARA

Jos traktori syttyy palamaan. katkaise virta ja poistu 
turvallisen etäisyyden päähän. Hälytä apua yleisestä 
hätänumerosta. Tee voitavasi estääksesi palon 
leviäminen. Muista oma turvallisuus ennen materiaalia!!

KÄytä aina turvavyötä

Käytä aina turvavyötä ja pidä turvakaari kytkettynä 
yläasentoon.
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Nuodata erityistä varovaisuutta noustessasi traktoriin. 
katso mihin asetat jalkasi/kätesi.

Metsässä ajaminen

Noudata erityistä varovaisuutta ajettaessa muualla kuin 
tiellä. 
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Jos hinaat

Jos hinaat juuttunutta ajoneuvoa tai muuta . Varmista aina 
ketjun/liinan kestävyys. Noudata erityistä varovaisuutta 
kun yrität hinata. Suosittelemme hinaamista niin että liina 
kiinniteltään koneen etuosaan. Muuten on olemassa vaara 
että traktori nousee pystyyn ja kaatuu kuljettajan päälle.

Älä hitsaa tai käytä syövyttäviä kemikaaleja.

Älä korjaa itse traktoria hitsaamalla. Jätä korjaaminen 
ammattilaiselle.

Vältä syövyttäviä aineita 
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Älä kiipeä koneen päälle. Putoamis vaara

Älä koskaan mene varmistamattoman traktorin alle. tunkki 
ei ole riittävä varmistus! Älä koskaan mene työlaitteen alle 
ilman että työlaite on varmistettu. Älä koskaan mene 
etukuormaajan alle joka ei ole maata vasten. Huolto 
töissä etukuormaaja on poistettava. VAKAVA 
PURISTUMISVAARA

Käynnistä traktori vain kuljettajan penkiltä. 

Älä koskaan käynnistä traktoria niin että et istu penkillä, 
muista aina startatessa painaa sekä jarrua että kytkintä.

Kuljeta turvallisesti

Kuljetettaessa traktoria muista oikea oppinen sidonta. 
varmista vetoauton vetokyky ja kärryn kantavuus.
Älä koskaan hinaa traktoria yli 10kmh vauhdilla
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Renkaan täyttäminen

kun täytät rengasta älä oleskele renkaan edessä. rengas 
saattaa räjähtää. 

Renkaiden kiristys

Varmista aina ennen ajoa renkaiden kireys. 

Työlaitteiden varastointi

varastoi työlaitteet aina turvallisesti. ota huomioon 
maanpainuminen ym asiat.

Kierrätä oikein

Jäteöljyt ja muut osat pitää lain mukaan kierrättää. älä heitä 
nesteitä tai osia luontoon.
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Turvllisuus ohjeita

Kun traktoria ei enää käytetä

Traktori on hävitettävä voissaolevien lakien ja vaatimusten 
mukaan.

Turvallinen työlaitteiden käyttö

• Työlaitteita saa käyttää vain kun on lukenut käyttö ja 
turvallisuus ohjeet.

• Ennen jokaista käyttöä tarkista laitteiden kunto ja 
kiinnitys

• Traktoria saa käyttää vain täysi ikäinen 
oikeustoimikelpoinen ihminen

• ÄLÄ AJA HUMALASSA, HUUMAANTUNEENA TAI 
MUUSSA PÄIHDYTTÄVÄSSÄ TILASSA

• Traktorissa saa käyttää vain valmistajan hyväksymiä 
työlaitteita

• Tarkista aina että työlaitteen painoluokka on oikea 
traktorille. älä käytä liian isoja laitteita

• Älä käytä traktoria jyrkillä rinteillä

• Ennen hydraulisten laitteiden käyttöä varmista että 
liitokset ja letkut ovat ehjät

• Älä käytä etukuormaajaa ihmisten tai eläimien 
kuljettamiseen

• Älä käytä kauhaa tms työtasona

• Älä koskaan mene roikkuvan taakan tai etukuormaajan 
alle

• Älä käytä traktoria tai lisälaitetta jos havaitset 
ylimääräisiä ääniä tai tärinää
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Turvallisuus ohjeita

• ÄLÄ KOSKAAN TYÖSKENTELE TAI MENE
VARMISTAMATTOMAN ETUKUORMAAJAN ALLE!!

HUOMIOI ETTÄ KAUHAN REUNOJEN YLI TULEVA 
TAVARA ESIM HEINÄPAALI TUKKI TAI MUU 
VASTAAVA VOI PUDOTA PÄÄLLE KUORMAAJAN 
OLLESSA YLHÄÄLLÄ: ÄLÄ KOSKAAN NOSTA 
MITÄÄN JOKA EI MAHDU KYSEISEEN 
TYÖLAITTEESEEN. ESIM TUKKIEN TAI PAALIEN 
NOSTAMISEEN ON OLEMASSA OMAT LISÄLAITTEET

SALAMAN ISKU

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA UKONILMALLA

—

—

—

DANGER

TÄRINÄ ARVOT JA ÄÄNI

TRAKTORI TÄYTTÄÄ EU:N VAATIMAT ARVOT.

The value of the noise at the operator’s ear, measured according to standard 167/2013 (EU) and/or as per 
Directive 2009/76/EC(1) of the European Parliament and of the Council and the noise of the tractor in motion 
measured according to Annex VI to Directive 2009/63/EC (2) of the European Parliament and of the Council and/
or 167/2013 (EU): Operator ear level:- Less than 86 dB. Noise at By standard level (when tractor is in motion & 
when tractor is stationary):- Less than 85 dB.
The value of the vibration level measured according to standard 167/2013 (EU) and/or according to Council 
Directive 78/764/EEC(3) is less than 1.25 m/s2.
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3.1a Hallintalaitteet

Vaihdekeppi

Kytkinpoljin

Nostolaitteen lukitus

Tasauspyörästön lukko

Ulosotto

Iso/pikkupuoli

Käsi kaasu

2WD/4WD kytkin 

jarrupoljin

r

Takanostolaite

Kaasupoljin

ratti

Hydrauliikan käyttö
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3.1b Solis 26 (Fig. 3.1a & 3.1b)

Kytkinpoljin

ratti

jarrupoljin

jalkakaasu

Käsikaasu

Kuljetuslukko 

Iso/pikkupuoli

Tasauspyörästönlukko

Hydrauliikan 
käyttövipu

2WD/4WD 

valinta 

Vaihdekeppi

PTO valinta

Istuimen säätö



Mittaristo

3 4

2

1

10

9 8

7

6

5

1 Polttoaine mittari
2 Öljynpainemittari
3 vilkku vasemmalle
4 Vilkku oikealle
5 vaihde vapaalla
6 Lämpömittari
7 Latausvalo
8 Tunti ja kierrosluku mittari
9 Ilmansuodattin tukkeutunut
10 Lyhyet/pitkät valot

Fig. 3.2a



Solis 26

1 polttoaine mittari
2 öljynpaine
3 Vilkkuvasen
4 vilkku oikea
5 Vaihde vapaalla valo
6 Lämpömittari
7 Hehkuvalo
8 latausvalo
9 Tunti ja kierrosluku mittari
10 Ilmansuodatin tukossa varoitusvalo
11 Lyhyet/pitkät valot

3 4

2

1

11

10 9

8

6

5

7

Fig. 3.2b
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3.2.1 Polttoainemittari

punaisella polttoaine on loppu vihreällä tankki täynnä. 
pidä aina vähintään 5l polttoainetta tankissa.

GreenRed

3.2.2 Öljynpaine mittari

1. Jos mittari on punaisella moottorin käydessä, pysäytä
moottori välittömästi.

2. tarkista moottoriöljyn määrä lisää tarvittaessa.
3. jos tämänkin jälkeen mittari on punaisella ajoa ei saa

jatkaa vaan ota yhteyttä huoltoon.
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Vilkku oikealle tai vasemmalle.

Lisävaruste

N
1

R

2

3
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C H

3.2.6 Moottorinlämpötila mittari

Mittarin on oltava vihreällä alueella AINA. Mikäli mittari 
nousee punaiselle, pysäytä moottori välittömästi. Odota 30 
min ja tarkista jäähdytysnesteen määrä.

1. mikäli ongelma jatkuu käänny huollon puoleen

4.

ÄLÄ KOSKAAN AVAA LÄMPIMÄN/KUUMAN MOOTTORIN JÄÄHDYTTÄJÄN KORKKIA! 
VAKAVA LOUKKAANTUMISEN VAARA

HEHKUVALO

3.2.8 

Latausvalo

Jos valo palaa moottorin käydessä, ota yhteyttä 
huoltoon
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3.2.9 Kierrosluku ja tuntimittari

3.2.10 Ilmansuodatin tukossa

Puhdista tai uusi välittömästi

3.2.11Lyhyet / pitkät ajovalot

Safe operating
zone

Käytä moottoria vain " vihreällä" alueella
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1.

3.3.a  20 hp (Fig. 3.3a):

Hätävilkut
Virtalukko

Valokatkaisin 
Vilkkuviiksi

Fig. 3.3a

Fig. 3.3.1a

Fig. 3.3.2a
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3.4 sulakerasia
Sulakerasia on lähellä polttoainetankkia

sähköiskun vaara.

Fig. 3.4
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3.5 Traktorin valot



Istuin 
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3.6 Istuin
Käytä aina turvavyötä. Istuin on tarkoituettu 50-140kg 
kuljettajalle. 

Ÿ

1
3

4

2

3

2

4

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

3.6a

3.6b

3.6c

3.7 Työkalulaatikko
Työkalulaatikko työkalujen ja tavaroiden 
säilytykseen

A

Fig. 3.7
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3.8 kilpiteline 

Sijaitsee koneen takaosassa

3.9 Perävaunupistoke

A1

B2

A2

PIN No väri

PIN1 vilkku vasen vihreä/sininen

PIN2 ei käytössä –

PIN3 maajohto musta tai valkoinen

PIN4 vilkkuoikealle vihreä 

PIN5 oikea valo punaiinen

PIN6 jarruvalo vihreä/musta

PIN7 vasen ajovalo punavihreä

B1

Fig. 3.8a

Fig. 3.8b

Fig. 3.9a

Fig. 3.9b
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1. OFF:

2. ON:

Asennossa yksi virrat on katkaistu ja 
moottori sammuu
Kun avain on asennossa kaksi herätevirta on 
päällä

3. Hehkutus Hehkutus asento 3

'

4. START: kääntämällä virtaavimen asentoon 4 moottori starttaa

FEnnen käynnistystä-

A tarkista että vaihde on vapaalla.

B Aseta iso/pikkupuoli vapaalle.

C Paina kytkinpoljin pohjaan

D Tarkista että pto on vapaalla
E Käännä avaimesta

1
2/3

4

4.1 Nouseminen traktoriin
Noudata aina huolellisuutta noustessasi traktorin kyytiin. 
aseta jalkasi tukevasti astinlaudalle ja ota kiinni kahvasta, 
älä esimerkiksi peilistä
4.2Poistuminen traktorista
Kun sammutat traktorin voit poistua oikealta tai 
vasemmalta. noudata varovaisuutta poistuessasi koneesta

4.3 Moottori
4.3.1 moottorin käynistäminen:

IVirtalukko käyttää starttimoottoria ja hehkurelettä.

1
2 3

4

Fig. 4.3.1a - Virtalukko 20hp

Fig. 4.3.1b - Virtalukko 26hp 

Kun moottori käy. pidä turvaetäisyys liikkuviin osiin

Älä koskaan ota ketään kyytiin traktoriin tai 
lisälaitteisiin.

WARNING

WARNING
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4.4 pakoputki

pakoputki voi olla kuuma traktorin käytön jälkeen

4.5 Konepellin avaaminen :vedä nupista

4.6 konepellin sulkeminen
Laske konepelti alas

4.7 Jalkakaasu
Voit käyttää käsi tai jalkakaasua ajamiseen

Fig. 4.7, A1= kaasupoljin 20hp
 Fig. 4.7,                             A2=kaasupoljin 26hp malli

4.8 Kytkin poljin (B), Fig. 4.8

poljin ylhäällä voimansiirto käytössä
Poljin pohjassa voimansiirto vapautettu
AJA AINA MAHDOLLISMMAN PIENELLÄ VAIHTEELLA!

Push Here

Lift from here

B

(model: 20) (model: 26)

TÄRKEÄÄ: Älä pidä jalkaa kytkinpolkimella kun 
ajat konetta

Älä vaihda vaihteita ilman kytkintä

WARNING

A1

A2

Fig. 4.4

Fig. 4.5

Fig. 4.7

Fig. 4.8
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4.9 ‘2WD / 4WD’ vaihto
Voit ajaa traktoria 2 tai 4 wd päällä. suosittelemma ajamaan 
takavetopäällä kaikki siirtymät
 2WD  Kun 2wd on kytketty voima siirtyy vain takapyörille
 4WD: Kun 4wd on kytketty vetävät kaikki pyörät. tarkoitettu 
esim auraamiseen tai maastoajoon. nurmikolla ajettaessa 
rikkoo helpommin pintoja. 

NOTE:  4wd on pellolle ja metsään, siirtymät aina 2wd 
päällä! 

2WD

4WD

D2

C

C1

C2

4WD

2WD

D1

Fig. 4.9a

Fig. 4.9b

Fig. 4.10a

Fig. 4.10b

* 2WD=takaveto, *4WD=4veto

4.10 Käsikaasu
Voit säätää kierrosluvun käsikaasusta. huomioi että esim 
ajettaessa käsikaasun käyttö on kielletty. käytä vain esim 
Pto yhteydessä.
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4.11 Vaihde kaavio

Traktori on varustettu 6+2 vaihteistolla ( iso ja pieni puoli) 
Vaihteita on kolme eteen ja yksi taakse per nopeusalue. 

Aja kaikki alamäet mahdollisimman pienellä 
vaihteella

Tärkeää : Vaihda vaihteita vain kytkimen ollessa 
pohjassa!

1 2

R 3

N

E1

1 2

R 3

N

E2

Fig. 4.11a

Fig. 4.11b

Fig. 4.11a, E1 = Gear Shift Lever for 20 model

Fig. 4.11b, E2 = Gear Shift Lever for 26 model

4.12 Voiman ulosotto (PTO)

kaksinopeuksinen voiman ulosotto 

pto 540 ja 540E

Position

1
2
3

PTO Speed

540
540E

Engine RPM
(Agri Tyres)

2298
1559

540

540 Economy

1000

F1

Fig. 4.12aFig. 4.12a, F1 = PTO Shifter Lever for 20 model

Fig. 4.12b, F2 = PTO Shifter Lever for 26 model

Engine RPM
(Turf Tyres)

2080
1410

-



WARNING

WARNING

WARNING

WARNING
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Position
PTO 1
PTO 2

Engine RPM
2703
2558

HUOM : Kun ulosottoa ei käytetä kytke akselisuoja 
takaisin paikoilleen

PTO Speed
540

1000

Älä koskaan koita irroittaa pto:ssa kiinniolevaa 
työlaitetta moottorin käydessä

A

B

Ennen PTO vaativan työlaitteen käyttöönottoa 
sammuta moottori ja kytke käsijarru

Kun käytät PTO traktorin ollessa paikallaan. 
Varmista että käsijarru on kytketty

Tarkista että kytkettävä työlaite on kunnolla 
kiinnitetty

Varmista aina että työlaite on sopiva kyseiseen 
traktorimalliin

Fig. 4.12b

PTO speeds and corresponding Engine RPM for 26 model 
are as follows:

Fig. 4.12c

Fig. 4.12d

540

1000

Neutral

F2

540

1000

Vakava puristumisvaara! 
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Ohjeita nivelakselien käyttöön

1.   Jkytke työlaite vain koneen olessa sammuksissa 
käsijarru päällä.

Korkean pyörimisenergian työlaitteet eivät pysähdy 
yhtänopeasti kuin Pto akseli. Varmista että työlaite 
on täysin pysähtynyt ennen irroitusta.

Ennen kuin koitat kytkeä,rasvata tai puhdistaa 
pto:akselia varmista että kone on sammutettu, 
virtaavain ei ole virtalukossa ja käsijarru on 
kytketty päälle

Tarkista kaikki liitokset ennen käyttöä ja varmista että 
kaikki on lukittuneet toisiinsa.

.

Teleskoppi akseli

Ennen voimanotto akselin käyttöä on 
varmistettava suurin sallittu nivelkulmaWARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

Puhdista kiinnityspisteet huolellisesti ennen 
käyttöä

Laske takanostolaite aina maahan kun poistut 
traktorin luota

varmista ettei ketään ole traktorin ja työlaitteen 
välissä

Fig. 4.12e

Fig. 4.12f

KYTKE OIKEIN

Fig. 4.12g

CAUTION

CAUTION

CAUTION

Takuu ei kata 
väärästä 
nivelkulmasta 
aiheutuneita vahinkoja
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G2

TÄRKEÄÄ: Ennen kuin käytät Pto:lla 
pyörivä laitteita varmista että ne ovat 
ehjiä ja niissä on tarvittavat hyväksynnät.

G1

Fig. 4.13a

Fig. 4.13b

Power Steering Cylinder

Fig. 4.14

4.13 Hydrauliikka
irroita pölysuojat ja varmista että liittimet ovat täysin 
pohtaat

IHUOM: Yksitoiminen perävaunu liitetään alempaan 
liittimeen

Fig. 4.13a, G1= DCV* perävaunu 20 model.

Fig. 4.13b, G2=DCV lperävaunu 26 model.

4.14  Ohjaustehostin ( vain 26hp malli)
Traktorissa on ohjaustehostin joka toimii vain 
koneen ollessa käynnissä. 
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4.15 Kuljetus " lukko"  (

Pitää työlaitteen esim: yläasennossa kuljetuksen aikana. 

Estää takanostolaitteen toiminan ollessaan 
suljettu kokonaan

Fig. 4.15

H2

4.16  iso ja pikkupuoli

Traktori on varustettu 3+1 vaihtteella ja kahdella 
nopeusalueella 

Nopeuden valinta : Kilpikonna on hidas Jänis nopea 
ja keskellä on vapaa
1.  

HUOM . VIPU PITÄÄ OLLA NEUTRAL ASENNOSSA 
JOTTA TRAKTORIN VOI KÄYNINSTÄÄ

Neutral

Slow

High

I1

.
Fig. 4.16a

Fast Slow

Neutral

Slow

High

I2

Fig. 4.16b



4.17  tasauspyörästön lukko
Kun painat poljinta molemmat renkaat pyörivät samalla 
nopeudella. Lisää vetokykyä,mutta haittaa esim 
kääntymistä.
IMPORTANT: kytkeminen ja vapautus traktorin ollessa 
paikallaan.

WARNING

EI KYTKETTÄVISSÄ NOPEUDEN OLLESSA 
YLI 6km/h

4.18  Hydrauliikan käyttö

Vivusta ohjataan hydrauliikkaa

Puristumisvaara

J1

J2

Fig. 4.17a

Fig. 4.18

K

Fig. 4.17b



4.19  Jarrut

vasen poljin vaikuttaa vasempaan pyörään ja oikea poljin 
oikeaan pyörään. Käännyttäessä vasemmalle voit painaa 
vasenta poljinta ja näin kääntösäde pienenee. maantie 
ajossa voit lukita polkimet yhteen. jolloin molemmat 
takarenkaat jarruttaa.

WARNING

WARNING

Jarrupolkimet on oltava yhdessä 
maantieajossa

jos jarrut häviää kytke pienin vaihde ja 
sammuta moottori. mikäli jarrut tuntuvat 
huonoilta on ne säädettävä tai uusittava.

L1

L2

Fig. 4.19a

Fig. 4.19b



WARNING

Kytke aina käsijarru kun poistut taktorista. älä 
koskaan kytke käsijarrua traktorin liikkuessa.

IMPORTANT :  Älä aja traktoria käsijarru 
kytkettynä,rikkoo jarrut ja edessä on takuuseen 
kuulumaton remontti.

4.21  Nopeus ja vaihteet

vakiorenkailla

Nopeusalue Vaihde
Nopeus  

km/h (mph)

1st 1.25 (0.78) 1.67 (1.04)

2nd 1.88 (1.17) 2.42 (1.51)  

3rd 3.17 (1.98) 3.44 (2.15)

Peruutus 2.60 (1.63) 2.13 (1.33)

1st 5.50 (3.43) 7.55 (4.71)

2nd 8.28 (5.18) 10.98 (6.86)

3rd 13.93 (8.70) 15.58 (9.73)

Peruutus 7.03 (4.39) 9.65 (6.03)

Note: Ohjearvot voivat heittää 5% riippuen renkaankoosta , ilmamäärästä yms

Hidas

Nopea

malli
20 26

Nopeus
km/h (mph)

Käsijarru on vasemmassa takalokasuojassa. Käytä käsijarrua 
aina kun poistut traktorista. 



Kysy oikeat rengaspaineet jälleenmyyjältäsi



4.23  Renkaan kiristys
Tarkista renkaiden kiinnitys säännöllisesti

Takapyörät : 130 Nm [103 lbf-ft]

Etupyörät : 72 Nm [53 lbf-ft]

4.24  Rengaspainot
Lisävarusteena on saatavilla pyöräpainot, 

Fig. 4.24a

Fig. 4.24b

N1

N2

Etupainot voi poistaa poistamalla etuvetokoukun pultit.

4.25.1 Hydrauliikka pumppu

Hydraulic Pump

Fig. 4.25a



O1

Locking Knob

Fig. 4.25b

takanostolaitteen käyttövipu

4.25.2  Hydrauliikka solis 26
Hydrauliikka toimii vain kun moottori on 
käynnissä

takanostolaitteen käyttövipu O2

1
2

3
45678910

Fig. 4.25c

Lower Link 
(RHS)

Draw bar

Lower Link 
(LHS)

Lift Rod
(RHS)

Lift Rod 
(LHS)

Top Link

4.26  kolmipiste kiinnitys 

Traktorissa on standardit täyttävä kolmipistekiinnitys CAT 

Fig. 4.26a (20)

.



A
B

D

F
E

C

Fig. 4.26b (26 model)

Optional hole

Optional hole

Fig. 4.26c - Fixed Type Lift Rod (20)

Fig. 4.26d- Adjustable Type Lift Rod (20)

Lift Rod

kaikki nivelet ovat säädettäviä



23

1

Fig. 4.27a

Fig. 4.27c

Fig. 4.27d

4.27 Turvakaari 
Turvakaari on pidettävä ylöskytkettynä, ainoastaan 
kuljetuksen ajaksi voi kaaren laskea.

WARNING : Turvakaaren poistamisen jälkeen 
tapahtuvat vahingot voivat johtaa kuolemaan! 

Fig. 4.27b

Seat Belt

ROPS



5.1 Huoltaminen
Huolto ohjelma ja huolto-ohjeet

Noudata huoltoohjelmaa jotta takuu säilyy
WARNING

50 H

W

G

CT

CT

R

R

CA

R

CT

CP

R

CL

CA

C

CL

C

CL

W

G

CT

CT

R

R

CA

R

CT

CP

R

CL

CA

C

CL

C

CL

W

G
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R

R

CA

R
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CP

R
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C

CL

C

CL

W

G
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R

R
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R
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CP

R

R

CA

C

CL

C

R

W

G

CT

CT

R

R
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R

CT

CP

R

CL

CA

R

CL

C

CL

W

G

CT

CT

R

R

CA

R

CT

CP

R

CL

CA

C

CL

C

CL

W

G

CT

CT

R

R

CA

R

CT

CP

R

CL

CA

C

CL

C

R

Tehtävä

Pesu(Suositus aina käytön jälkeen)

Rasvaus

Kiinnitysten tarkistus

Moottori

Moottoriöljy

Moottoriöljyn suodatin

Tappet Clearance

Polttoaine suodatin

Jäähdyttäjän hihna

Jäähdytysneste

Ilmansuodatin 

Kytkin

Kytkimen vapaan liikeen tarkistus

vaihteisto ja hydrauliikka

vaihteistoöljy

vaihteiston huohotin

takanostolaite

Hydrauliika suodatin

250 H 500 H 750 H 1000 H 1250 H 1500 H
Aika



R-Vaihda   RR-vaihda jos tarpeen, CT-tarkista ja kiristä,   C-tarkista,   CR-putsaa tai uusi,   CA-tarkista ja säädä, CL-putsaa

HUOLLA AINA 250h välein

50 hrs/ 250 hrs/ 500 hrs/ 750 hrs/ 1000 hrs/ 1250 hrs/ 1500 hrs/

jarrut

Jarrut

jarrupolkimen vapaaliike

Kääntyminen

Ohjauksen liikeradat

Etuakseli 

etuakselin öljyt

Etuakselin huohotin

Etuakselin kiinnitys

renkaat ja vanteet

Eturenkaan pultit

Takarenkaan mutterit

Rengaspaineet

Akku

Akkuveden pinta

Akun kiinnitys

Sähköt

Mittarit 

Startti 

C

CA

C

C

CL

C

CT

CT

CA

C

CL

C

C

C

CA

C

R

CL

C
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C
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C

C

C
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C

R
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C

CL

C

C

C
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C

C
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C
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C
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C

C

C
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C

R
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CA
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CA

C

CL

C

C

C

CA

C

C
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C

CT

CT

CA

C

CL

C

C

C

CA

C

R

CL

CA

CT

CT

CA

C

CL

C

C

• öljynlaatu pitää olla hyvä
•  käytä tarvittaessa jäänestoa polttoaineen joukossa.

•  Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti.
•  Säädä kytkinpolkimen vapaa liike säännöllisesti.

Tärkeää:



5.2.1 Polttoainesäiliön täyttö

5.2.2 Polttoaineen laatu
On tärkeää käyttää hyvälaatuisia polttonesteitä. Pidä huoli 
että tankissa on aina kyseiseen vuoden aikaan sopivaa 
Dieseliä.

5.2.3 Tankkaus
Avaa korkki, täytä tankki, sulje korkki

5.2.4 Älä käytä pitkään säilytettyä 
polttoainetta
tankkaa aina alle 90 päivää sitten pumpusta 
ostettua polttoainetta.

Noudata varovaisuutta käsitellessäsi Diesel 
polttoainetta

CAUTION



5.3.1  Moottoriöljyn määrän tarkistaminen
Pysäköi traktori tasaiselle ja tarkista öljymäärä. Mikäli 
öljy on alarajassa tai lähellä-> lisää öljyä.

Mittatikun merkit
malli Öljyluokitus

20 SAE-15W40

26 SAE-10W40 

Oil Filler Cap

Dip Stick

Oil Filter

5.3.2  Öljynvaihto ja suodattimen uusinta

1. pysäytä traktori ja avaa öljy proppu moottorista
2.  Poista öljynsuodatin
3.  Asenna uusi suodatin ja öljyä sen tiiviste
4.  Älä kiristä hampaat irvessä
5.  Iisää uudet öljyt
6. Käynistä moottori 5 sekunniksi ja sammuta. tarkista 
uudelleen öljyn määrä Fig. 5.3b

Fig. 5.3c

Refer fig. 5.3b & 5.3c for 20 model.

Refer fig. 5.3d & 5.3e for 26 model.

Table 5.3.1



Oil Filler Cap

Dipstick

Oil Filter

Fig. 5.3d

Fig. 5.3e

5.4  Polttoainesuodattimen vaihto
poista vanha suodatin.
täytä uusi suodatin dieselillä
Asenna suodatin

A

Fig. 5.4b

A

Fig. 5.4a



5.5 Polttoaine järjestelmän ilmaaminen
Kun polttoainesuodatin on vaihdettu pitää järjestelmä 
ilmata

Käännä virtavain asentoon on 
avaa pultti A: sulje kun kuplii ja reästä tulee 
polttoainetta

Avaa pultti b ja odota jotta reiästä tulee polttoainetta, 
sulje pultti b ja käynnistä moottori

Jäähdytinneste
tarkista säännöllisesti jäähdytinesteen määrä 
paisuntasäiliöstä

B

Fig. 5.4c

Fig. 5.4d

B

2

1

Fig. 5.6a

Table 5.6.1



5.6.2  Jäähdytinnesteen vaihto kun moottori on kylmä)

5.6.3  Jäähdyttimen puhdistus (Fig. 5.6c)

1.  avaa jäähdyttimen pohjassa oleva pultti ja laske nesteet 
ulos. kun nesteet on valunut ulos laita pultti takaisin ja täytä 
järjestelmä.
2. Käytä moottori lämpimäksi ja tarkista jäähdytysnesteen 
määrä kun moottori on jäähtynyt

5.6.4  Jäähdyttimen korkki (Fig. 5.6d)

1. Jos jäähdytin on tukkeutunut. voit puhdistaa sen
paineilmalla. ÄLÄ KÄYTÄ PAINEPESURIA

Drain Plug

Fig. 5.6b

Fig. 5.6c

Rubber Seals



5.8  Ilmansuodatin
Puhdista suodattimen pohja kohdasta 4 jokaisen 
käytön jälkeen.. 

(Fig. 5.8a,b,c) 

Suodattimen voi puhdistaa kolmesti paineilmalla, 
jonka jälkeen se on uusittava

1

4

2

3

5

HUOM: Älä koskaan käytä mitään puhdistusaineita tms 
suodattimen puhdistukseen.

Fig. 5.8a: 20 model

Fig. 5.8c

Fig. 5.8d

1

4

2

3

Fig. 5.8b: 26 model



HUOM; Älä pidä jalkaa kytkin polkimella ajonaikana

5.10  jarrupoljin

vapaa liike pitää olla solis 20 mallissa 25-30mm 
ja 35-40mm Solis 26 mallissa.

5.9 Kytkinpoljin

Kytkin polkimen vapaaliike pitää olla 25-30mm

25-30 mm
[0.98 in-1.18 in]

35-40 mm
[ ch]1.4-1.6 in

Tieliikenteessä polkimet on oltava lukittu 
yhteenWARNING

25-30 mm
[0.98 in-1.18 in]

Fig. 5.9a: 20 model

Fig. 5.9b: 26 model

25-30 mm
[1 -1.2 inch]

Fig. 5.10a: 20 model

Fig. 5.10b: 26 model



1

Fig. 5.11

Oil Filling Plug

Fig. 5.12

5.11  Ohjaustehostin 
Tarkista nivelen mutterin kireys 50 tunnin välein.

5.12  Öljynvaihto etuakseliin

Etuakselin öljymäärä 2.7l
öljyluokitus EP-80

5.13  Hydrauliikka ja vaihteistoöljyn 
vaihtaminen.

Öljyn vaihtaminen
1. laske nostolaitteet alas
2.Avaa vaihteiston alla oleva tyhjennys roppu
3.Odota rauhassa että öljy valuu ulos
4.Puhdista proppu ja kierrä takaisin

HUOM : Vaihteistoöljyä vaihtaessasi varmista että kone 
on suorassa

WARNING

Varo öljysuihkuja! käytä suojalaseja ja noudata 
erityistä huolellisuutta

Drain plug at LH side

Drain Plugs

Fig. 5.13a: 20 model

Fig. 5.13b: 26 model



Täyttäminen
1.Avaa täyttö uukku jalkatilasta

1

Max mark

3.Täytä öljyä kunnes se on ylärajassa
4.käytä moottoria hetki ja tarkasta öljymäärä uudelleen

1

Max mark

Fig. 5.13c

Fig. 5.13d

32˚F 0˚C
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Recommended oil viscosity according to 
air temperature

Fig. 5.14

Huom: Anna öljyn laskeutua hetki ennen tarkistusta

HUOM tarkista että öljyn laatu on oikea ja täyttää 
vaatimukset

HUOM : Kun käytät hydraulisia työlaitteita, varmista että 
vaihteistossa on tarpeeksi öljyä, 

5.14 Öljyluokitus  ()
Öljy luokitus ELF-2412 / SAE-80W vaihteistoöljy



vaihda imusuodatin  750h välein

5.15.1  Imusuodattimen puhdistus (A), Fig. 5.15a

Jokaisessa huollossa pitää puhdistaa imusuodatin

Puhdistusohje (fig. 5.15b,c,d):(

1) Poista klemmarit

(2)

(3)

(4 Puhdista kaikki osat huolellisesti kuvien mukaan)

Poista kumiputket
Tyhjennä kaikki ja poista metallihileet, suodatin on 
magneettinen

HUOM: älä vahingoita magneetteja numero 9 ja 
varmista että jäävät paikalleen kun kasaat suodatinta 
(fig. 5.15d).

2 1
45

1

1
2

1

3

7

A

6

8

8

9

10

Fig. 5.15a

Fig. 5.15b

Fig. 5.15c

Fig. 5.15d

Fig. 5.15e



5.16  Sähköjärjestelmä

Älä koskaan kytke virta ja maajohtaja yhteen.
Älä tee muutoksia sähköjärjestelmään
kytke päävirta 0 asentoon aina käytön jälkeen.

Käytämme Suomessa huoltovapaita FIAM akkuja joita ei 
tarvitse vesittää

1

2

1

Fig. 5.17a



Adjusting bolt

Deflection: 10 – 12mm

Adjusting plate

Fixing bolt

Fixing nut

5.18  Starttimoottori
Starttimoottori on koneen vasemmalla puolella.

5.19  Laturi
laturi on koneen etupuolella.

1. tarkista laturin hihnan kireys säännöllisesti.

5.19.2  Laturin hihnan kiristys
1. Löysää ylin ja alin pultti

2. Käännä raudalla hihna kireöön ja kiristä pultit

Fig. 5.18

Fig. 5.19a

Fig. 5.19b

Fig. 5.19c



5.20  Sulakkeet

Sulakkeet ovat turvavaruste, käytä vain hyväksyttyja ja 
hyvälaatuisia sulakkeita.

Huom : Jos sulake palaa toistuvasti selvitä vian 
aiheuttaja. 

Etuvalot - 15 Amp valot
15 Amp

Takavalot - 15 
Amp

valot - 
15 Amp

Työvalot - 10 
Amp

Parkit - 10 
Amp

jarrut - 
10 Amp

äänimerkki - 
10 Amp

Valot - 
15 Amp

Termostaatti- 
30 Amp

radio - 
10 Amp

tupakansytytin 
- 10 Amp

Tuulilasin pyyhin - 10 Amp

Fig. 5.20a: Fuse Box for 20 model

Fig. 5.20c: Fuse Box for 26 model

Valot 15 amp Valot- 15 Amp

takatyövalo - 15 
Amp

valot- 
15 Amp

työvalot - 30 
Amp

valot- 10 Amp

jarrut - 
10 Amp

Äänimerkki - 
10 Amp

valot - 
15 Amp

pääsulake
40 Amp

valot - 10 Amp 12v ulosotto- 
10 Amp

pyyhin- 10 Amp mittarit-  20 Amp

5.21  Kun et käytä traktoria pitkään aikaan 
Pysäköi traktori tasaiselle ja jätä vaihde 
päälle, älä kytke käsijarrua. 
tarkista nesteiden pakkasen kestävyys. 
Käännä päävirta kytkin 0 asentoon



Etukuormaaja

Nuodata erityistä varovaisuutta käyttäessäsi etukuormaajaa.

Etukuormaajan käyttäminen tapahtuu 
joystickista. 

vetämällä vipua taaksepäin: kuormaaja 
nousee
Työntämällä eteenpäin : Kuormaaja laskee
Vetämällä vasemmalle kiinnike kääntyy kohti 
traktoria
vetämällä oikealle : kiinnike kallistuu pois 
traktorista.

Joystikissa oleva nappi ohjaa 
lisähydrauliikkaa.

Nostaessasi kuormaajaa yli 100cm korkeuteen on olemassa vaara että työlaitteessa oleva materiaali putoaa 
koneen päälle. Noudata erityistä varovaisuutta kääyttäessäsi etukuormaajaa. 
Älä koskaan nosta mitään mikä ei kokonaan mahdu työlaitteeseen, esim heinäpaalia kauhalla tms.

Käyttäessäsi konetta auraukseen,lastaukseen tai mihin tahansa työhön. ÄLÄ TÖRMÄÄ 
ETUKUORMAAJALLA MIHINKÄÄN. ESIM AURATESSA OSUTTAESSA KAIVONKANTEEN TMS 
ESTEESEEN ETUKUORMAAJA SAATTAA VAURIOITUA!!!!!! JA AIHEUTTAA KULJETTAJALLE 
VAKAVIA VAMMOJA! 

Aja rauhallisesti, ja esim kauha käytössä . Aja traktorin pienimmällä vaihteella kasaan tai lastattavaan 
materiaaliin. 

ETUKUORMAAJAN KÄYTTÖ ON SALLITTU AINOSTAAN "HITAAN" PUOLEN VAIHTEILLA

KÄYTÄ JÄRKEÄ JA ENNAKOI



5.22.1  rasvanipat 20hp

keskinivel 2.linkusto oikealla ja vasemmalla)

4. jarrupolkimen akseli

akseli

3

2

1

4



Rasvanipat 26hp malli 
- 2 Points

- 2 Points

- 1 Point

- 2 Points

- 1 Point

- 2 Points

- 1 Point

1. Kytkinakseli vas ja oik
2. jarrupoljin vasen ja oikea
3. 4WD kytkentä
4. Kardaanin nivelakseli edessä ja takana
5. Ohjaustehostimen sylinteri
6. Nostolaite vas ja oik)

7. Etuakseli kallistus
8. Ohjaustehostimen nivel

- 1 Point

1. C.A. Shaft 2. Brake pedal shaft 3. 4WD Mechanism

4. Propeller Shaft UG Joint

8. Power Steering Cylinder
(On mounting bracket)

5. Power Steering Cylinder
(On steering arm double side)

6. Lift Rods

1

2

3

6
6

5

4

7. Front Axle Pivot Pin

7
8



5.23  Nostopisteet 
Edessä ja takana 
katso kuvat

Fig. 5.23c - Raise front of tractor

A
B

C

Fig. 5.23d - Raise rear of tractor

D D

Fig. 5.23a - Raise front of tractor

A

B C

Fig. 5.23b - Raise rear of tractor

D D

Refer fig. 5.23a, 5.23b for 20 model.

Refer fig. 5.23c, 5.23d for 26 model.



5.24  Nesteet

Määrä Luokitus

Moottoriöljy 20: 3.6 Litraa [0.95 
US Gallons]
26: 4.2 Litraa[1.11 US 
Gallons]

20: SAE-15W40

26: SAE-10W40

Vaihdelaatikko ja 
taka-akseli + 
Hydrauliikka

20: 16 Litraa[4.23 US Gallons] 

26: 18 Litraa[4.75 US Gallons]

20: EP-80

26: ELF-2412

Etuakseli 2.7 Litraa [0.71 US Gallons] EP-80

polttoaine 29 ± 3 Litraa[7.66 ± 0.79 US 
Gallons] 

DIESEL tai polttoöljy ei 
bio

Table 5.24



Note: All dimensions & specifications are for guidance purpose only & are subjected to change without prior notice.

Tekniset tiedot:

KATSO TEKNISET TIEDOT INTERNETISTÄ

WWW.SOLIS.FI

Päästömääräyksistä johtuen tekniset tiedot muuttuvat jatkuvasti. saat 
ostohetkellä erillisenä printtinä moottorin tiedot



PTO N KÄYTTÄMINEN ILMAN PENKISSÄ ISTUMISTA

A-1

PTO PENKKIKYTKIMEN OHITUS

NORMAALISTI PTO ULOSOTTOA KÄYTETÄÄN 
KULJETTAJAN ISTUESSA PENKILLÄ. OSA 
KLAPI-KONEISTA JA HAKETTIMISTA VAATII 
KUITENKIN KÄYTTÄMISTÄ NIIN ETTEI KONEEN 
PÄÄLLÄ ISTU KETÄÄN. VASEMMALLA ISTUIMEN 
ALLA ON KYTKIN JOLLA SAAT MOOTTORIN 
KÄYMÄÄN ILMAN ETTÄ ISTUT PENKILLÄ

Ÿ Kytke käsijarru päälle ja vedä kytkin on asentoon

See ‘fig. a’ for 20 models & ‘fig. b’ for 26 model tractors.

VAARA !!NOUDATA ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA TÄMÄN TOIMINON KANSSA.

PTO External
turvakytkin

OFF

ON

OFF

ON PTO External
turvakytkin
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