
XK1000 JA XK1000A 

XK2000 

XK3000 
 

KETT-TALI 
 

Kasutusjuhend 
 

 

TEHNILINE TEAVE 
 

Mudel     XK1000 XK2000 XK300 

Võimsus    1  2  3  t 

Tõstekõrgus    2,5  3  3  m 

Kõrgus Hmin    270  380  470  mm 

Koorma tõstmiseks vajatav 
maksimaalne jõud   309  314  367  N 
Kett ∅     6  6  8  mm 

Mõõdud A   142  142  178  mm 
  B   122  122  139  mm 
  C   28  34  38  mm 
  D   142  142  178  mm 

Netokaal    10  14  24  kg 

Brutokaal    13  17  28  kg 

Mõõdud (pakitult)   30x24x18 33x25x19 38x30x20 cm  
 
 
HOOLDUS   
 

1.  Puhasta kett-tali pärast kasutamist ja hoia kuivas, et see ei hakkaks roostetama. 
2.  Hoolda kett-tali, puhastades selle osi kord aastas petrooleumiga ja määrides need seejärel 

sisse. Puhastamine peaks jääma asjatundjate ülesandeks. 
3.  Kahel hammaskettal olevad “O”-märgid tuleb suunata. 
4.  Aseta nii vasaku kui ka parema laagri jooksurullid ketiratta teljetapi sisemisele 

veeremispinnale ja aseta need siis külgplaatide välimistesse veeremisratastesse. 
5.  Pidurdusmehhanismi kokku pannes tuleb olla hoolikas sulgurit sulgurhammasketta viltuse 

hammastikuga kokku sobitades. Kontrolli, et vedru reguleeriks sulgurit õrnalt ja kindlalt. 
Kruvi seejärel käsiratas veoteljele ja pöörita päripäeva seni, kuni ketas ja ka plaadid on vastu 
piduri kinnituspesa. Ratast vastupäeva pööritades peab ketta ja plaatide vahele jääma vahe. 

6.  Paigalduskonks ja parempoolne külgplaat on hõõrdeühenduses. Kanna hoolt, et neid 
teineteisest ei eraldataks. 

7.  Pärast puhastamist ja korda seadmist  tuleks kett-tali testida nii ilma koormuseta kui ka suure 
koormusega. Kui tali töötab häireteta, võib selle kasutusele võtta. 

8.  Pidurdusmehhanismi hõõrdepinnad tuleb kett-tali määrimise või kasutamise ajal puhtana 
hoida. Pidurdusmehhanismi tuleb tihti kontrollida, et vältida pidurdumise nõrgenemist või 
koorma kukkumist. 

9.  Et hooldamine ja kokkupakkimine oleks lihtsam, on üks käsijuhtimisketi rõngas lahtine, 
värvitud ja kinni keevitamata. 

 
 
 



KASUTUSJUHISED  
 
Kontrolli alati enne kett-tali kasutamist tähelepanelikult üle konksud, ketid, pidurdusmehhanism 
ning piisav määritus. Turvalise töö tagamiseks järgi alati 6 järgnevat juhist: 

 
1. Ära kasuta kett-tali, kui ketid on keerdus või sõlmes. 
 

2. Ära koorma kett-tali üle. 
 

3. Ära vea kett-tali liiga kõrgele või madalale. 
 

4. Kui tali ei liigu, ära sikuta seda vägisi. Lõpeta töö ja leia, milles on viga. 
 

5. Ära tõsta tali viltuse nurga all. 
 

6. Koormatud kett-tali all kõndimine ja töötamine on rangelt keelatud! 
 
 
 

 


