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1. KONEEN KÄYTTÄJILLE JA KÄYTÖSTÄ VASTAAVILLE 
 
Toivomme Teille parhainta menestystä Tume CK-kylvökoneenne kanssa. Tässä 
ohjekirjassa neuvotaan oikea tapa koneenne käyttöön, säätöön, huoltoon ja säilytykseen. 
Noudattaessanne tämän kirjan ohjeita palvelee koneenne Teitä pitkään ja moitteettomasti. 
On erittäin tärkeää tutustua ohjeisiin hyvissä ajoin ennen koneen käyttösesonkia. Pitäkää 
käyttöohje tallessa ja helposti saatavilla. Sekä valmistaja, Tume-Agri Oy, että valtuutettu 
jälleenmyyjä auttavat mielellään koneeseen liittyvissä asioissa. 

1.1 Käyttöohjeen esitystavasta huomioitavaa 
Koska tätä julkaisua jaetaan kansainvälisessä myyntiverkostossa, kuvien esittämät laitteet 
(sekä vakio- että lisävarusteet) saattavat vaihdella maakohtaisesti. 
 
Tietyissä maissa lakisääteiset sekä muutoinkin tärkeät suojukset on joissakin kuvissa 
avattu tai poistettu, jotta kuvattava kohde näkyisi selvemmin. Konetta ei saa käyttää ilman 
suojuksia. Varmistakaa oman turvallisuutenne vuoksi, että kaikki suojukset ovat ehjiä ja 
paikalleen asennettuina ennen työskentelyn aloittamista. 
 
Tässä ohjekirjassa mainittaessa koneen "vasen" ja "oikea" puoli määritellään koneen 
takaa ajosuuntaan päin katsottuna. 
 
Tume-Agri Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä niihin 
muutoksia ja parannuksia sitoutumatta tekemään niitä aiemmin myytyihin tuotteisiin. 
 

 
 

Kuva 1. Tume CK 4000 C 

Seulaverkko 

Jälkiäkeen painotus 

Koekylvökaukalo 

Syöttölaite 

Vantaisto Vantaiden painotus 

Kuohkeutin 

Keskussäätöputki 

Työsyvyydensäätö 

Seisontatuki 

Jälkilaite ja astintaso 
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2. YLEISET TURVAOHJEET 
 

Kaikkien Tume CK-kylvökonetta käyttävien, huoltavien tai muuten konetta 
käsittelevien henkilöiden tulee tutustua tähän käyttöohjeeseen huolellisesti ennen 
toimeen ryhtymistä. 
 
Älä koskaan mene hydraulisen nostolaitteen varaan nostetun koneen alle. Laske 
kone alas, jos joudut jättämään sen ilman valvontaa. 
Laske sekä koneen etu- että takapuolella olevat tukijalat alas aina ennen kuin irrotat 
koneen traktorista.  Tukematon tyhjä kone kaatuu helposti eteenpäin vantaiden 
jousien työntämänä, täysi kone pyrkii kaatumaan siemenen painosta taaksepäin. 
Valitse tasainen ja tukeva alusta konetta varten. 
 
Oleskelu koneen päällä koneen liikkuessa on kielletty. Kuljettajan on huolehdittava, 
ettei koneen lähellä ole ihmisiä koneen liikkuessa. Koneen kansien päällä ei saa 
kuljettaa kuormaa. 
 
Työkoneen voitelu, säätö tai puhdistus on kielletty sen liikkuessa. Sammuta 
traktorin moottori ja kytke käsijarru huoltotöiden ajaksi. 
 
Kaikki suojukset on pidettävä paikalleen kiinnitettynä konetta käytettäessä. 
 
Varmista, ettei pikakytkentälaitteessa ole vaurioita ja että kytkennässä käytetyt tapit 
ja sokat ovat oikein mitoitettuja ja hyväkuntoisia. 
 
Vioittuneet hydrauliletkut ja -liittimet on uusittava välittömästi. Traktorin 
hydrauliventtiilien ja liitäntöjen on oltava vuotamattomat ja hyväkuntoiset. Koneen 
kuljetusasento on niiden varassa. 
 
Varmista, että traktorin etupyörille jää kaikissa olosuhteissa vähintään 20 % 
kokonaispainosta. Käytä tarvittaessa lisäpainoja.  
 
Suurin sallittu ajonopeus siirtoajossa on tyhjällä koneella, hyvissä olosuhteissa 30 
km/h. Jos säiliöissä on siementä tai tie on epätasainen, pitää noudattaa erityistä 
varovaisuutta ja alentaa ajonopeutta. 
Noudata varovaisuutta, kun liikut koneen päällä puhdistus- tai huoltotöissä tai 
täyttäessäsi säiliötä. 
 
Hydrauliset rivimerkitsimet saattavat liikkua erittäin nopeasti, erityisesti jos niiden 
hydrauliikan kuristusventtiili on täysin auki ja traktorin hydrauliikan tuotto on suuri. 
Noudata erityistä varovaisuutta, kun kokeilet merkitsimien nostoa ja laskua ensim-
mäisen kerran. Pidä huoli, ettei kukaan oleskele hydrauliikan varaan nostetun 
merkitsimen alla. 
 
Koneen maalipinnasta voi erittyä terveydelle vahingollisia kaasuja 
kuumennettaessa. Huolehdi työtilan tehokkaasta tuuletuksesta esim. hitsaustöiden 
aikana. 
Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita ja -laitteita. Valmistajan ohjeista 
poikkeavista muutostöistä ja niiden seurauksista vastaa muutosten tekijä. 
 
Kylvökone ei aiheuta oleellista melutason nousua työskentelypaikalla traktorin 
ohjaamossa. Mahdollinen kuulosuojainten käyttötarve riippuu traktorin 
melutasosta. 
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3. KONEEN KÄYTTÖTARKOITUS 
 

Tume CK-kylvökoneet on tarkoitettu vilja- öljy- ja nurmikasvien siementen kylvöön. Käyttö 
muihin tarkoituksiin on kielletty. 
 
Työssä tarvittava siemen voidaan kuljettaa lyhyen matkan päässä oleville pelloille koneen 
säiliöissä, jos käytettävät tiet ovat hyväkuntoisia. Epätasaisilla teillä ja pitkillä välimatkoilla 
pitää siirrot tehdä kone tyhjänä. Konetta ei saa käyttää minkään muun kuin kylvössä 
välittömästi tarvittavan siemenen siirtoon, eikä säiliössä tai koneen päällä saa kuljettaa 
ylimääräistä kuormaa, tavaroita, eläimiä tai matkustajia. 

3.1 Koneen käyttöön vaikuttavia tekijöitä 
 

Kylvökoneet voidaan varustaa erilaisilla kylvövantailla olosuhteiden mukaan. 
Laahavantaat sopivat useimpiin olosuhteisiin. Vaikeissa, tukkeavissa olosuhteissa kone 
toimii parhaiten lautasvantailla varustettuna. Hyvissä olosuhteissa voidaan etenkin 
kauralla ja vehnällä saavuttaa useiden prosenttien sadonlisäyksiä käyttämällä 
siipivantaita. Vannastyypit ovat keskenään vaihtokelpoisia. Kylvövantaiden jousitus on 
suunniteltu siten, että maanpinnan epätasaisuudet eivät sanottavasti vaikuta vantaiden 
painotukseen. 
 
Lisävarusteena saatavan heinänsiemenen kylvölaitteen avulla voidaan koneella kylvää 
samanaikaisesti suojakasvi ja piensiemenet. HS-laitetta voidaan käyttää myös joidenkin 
hivenlannoitteiden levitykseen. Kylvöjäljen viimeistelyyn on saatavana jälkiäes tai 
varpajyrä. Luettelo lisävarustevaihtoehdoista on tämän käyttöohjeen lopussa. 

4. KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO 
 

Tarkasta heti toimituksen jälkeen, ettei koneessa ole kuljetusvaurioita ja että toimitus 
vastaa tilaustasi. Mahdolliset reklamaatiot pitää tehdä viipymättä. 

4.1 Merkitsimien asennus 
 

Tume CK-kylvökoneet voidaan varustaa hydraulisilla rivimerkitsimillä. Merkitsimien varret 
on kiinnitetty koneen runkopalkin päissä oleviin tappeihin ja varmistettu saksisokalla (kuva 
2). Varren ja koneen rungon välissä on vaimenninjousi (kuva 3). Merkitsimien säätö ja 
käyttö on kuvattu kappaleessa 5. 

                        
Kuva 2. Merkitsimen varren ja nostotangon  Kuva 3. Vaimenninjousen asennus merkitsimen 
lukitus    varren ja koneen säiliön väliin 
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4.2 Koneen kiinnitys traktoriin 
 
Toimitushetkellä koneen vetokarttu on paikallaan vetolaitteessa. Koska koneen vetokarttu 
on pikakiinnitteinen, on yksinkertaisinta kytkeä se ensin traktorin vetovarsiin, minkä 
jälkeen suoritetaan kytkentä koneeseen (kuva 5). Vetokarttu irrotetaan koneesta 
nostamalla karttua hieman, vetämällä laukaisunarusta ja laskemalla karttu alas. Vetokarttu 
sopii kategoria II-III:n mukaisiin vetovarsiin. 
 
Käytä kartun lukitsemiseen vetovarsiin vain hyvänlaatuisia ja oikein mitoitettuja 
rengassokkia. Kun vetokarttu on kiinni vetovarsissa, peruutetaan traktori kylvökoneen 
eteen siten, että vetokarttu on tarkasti vetolaitteen alla.  Vetokarttu lukittuu vetolaitteeseen 
ylös nostettaessa.  
 

                      
 
        Kuva 4. Vetokarttu paikallaan koneessa          Kuva 5  Traktori kytkettynä koneeseen 
 
 
Työntövarsi kiinnitetään työntövarren korvaan ja säädetään siten, että koneen kansi on 
työskenneltäessä vaakasuorassa. Kiinnitä kaikki ohjaamoon tulevat narut ja johdot 
paikalleen ja varmista, että ne eivät pääse takertumaan mihinkään tai kiristymään 
tahattomasti konetta nostettaessa ja laskettaessa. Merkitsimen hydrauliletku kytketään 
traktorin yksitoimiseen hydrauliulosottoon. Hallintaventtiilin on tällöin oltava 
laskuasennossa. 
 
Huom!  Monissa traktorityypeissä on käytettävä traktorivalmistajan suosittelemia, oman 
tyyppisiä hydrauliikan pika- liittimiä. Vaihda ko. osat tarvittaessa traktoriisi sopivan 
tyyppisiksi, varmistaaksesi moitteettoman toiminnan. 
 
Koneen takana oleva tukijalka irrotetaan ja työnnetään koneen vasemmassa päädyssä 
olevaan säilytyskoloonsa.  Pidä tukijalka aina koneen mukana, sillä koneen turvallinen 
irrottaminen traktorista edellyttää tukijalkojen käyttöä sekä koneen etu- että takapuolella! 
Säiliön täytösasteesta ja vantaiden jousivoimasta riippuen kone voi kaatua joko eteen- tai 
taaksepäin, ellei tukijalkoja käytetä! 
 
Vetovarsien sivurajoittimet säädetään kuljetuksen ajaksi kiinteään asentoon 
sivuttaisheilahtelun estämiseksi. Työasennossa pitää rajoittimien olla löysällä. 
Työasennossa vetokarttu on normaalisti vetolaitteen uran mutkan kohdalla. Tarkista, että 
traktorin vetovarret pääsevät laskeutumaan riittävästi (kuva 5). 
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Traktorin vetovarsien on oltava samalla korkeudella. Säädä tarvittaessa traktorin 
nostotangon säätökammesta. Varmista, etteivät merkitsimet tai koneen runko kosketa 
esim. traktorin lokasuojiin nostettaessa. Kuljetuksen ajaksi voidaan merkitsimet lukita 
pystyasentoon (kuvat 2 ja 3). 
 

5. RIVIMERKITSIMET 
 
CK-kylvökoneet voidaan varustaa hydraulisilla keski- tai pyöränjälkimerkitsimillä, jotka 
helpottavat ratkaisevasti kylvötyötä. Merkitsinlaitteiston pääosat ovat vaihtaja ja 
merkitsimet. Vaihtaja on hydraulinen. Vaihtaja kytketään normaalisti traktorin 
yksitoimiseen hydrauliulosottoon. Vaihtajan toiminta on puoliautomaattista. Jos traktorissa 
on mahdollisuus ulkopuolisen sylinterin kytkemiseksi rinnan traktorin oman nostosylinterin 
kanssa (esim. apusylinterin linjaan), saadaan hydraulisen vaihtajan toiminta 
täysiautomaattiseksi. Vaihtaja toimii aina konetta nostettaessa. 
 

5.1 Vaihtajan säätö 
 
 

 
 
 
 

 
 

Kuva 6. Vaihtajan virtauksensäätöventtiili 
 
 
 
Vaihtajan hydrauliletkussa on virtauksensäätöventtiili, jolla voidaan säätää merkitsimen varren 
nousunopeus sopivaksi. Liike hidastuu, kun ruuvia kierretään myötäpäivään ja nopeutuu 
vastapäivään kierrettäessä (kuva 6). Säätöruuvissa on pieni kuusiokolopidätinruuvi. Säädön ajaksi 
sitä on avattava mukana seuraavalla kuusiokoloavaimella. Muista lukita ruuvi säädön jälkeen. 
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HUOM! Säädä varsien nopeus riittävän hitaaksi vaurioiden välttämiseksi 

 
VAARA! PIDÄ HUOLI, ETTEI KUKAAN MENE LIIKKUVIEN MERKITSINVARSIEN LÄHELLE! 

 
Normaalisti vaihtaja nostaa molemmat merkitsimet ylös. Eri merkitsimet laskevat maahan 
vuoron perään. Asentamalla vaihtajassa oleva tappi (kuva 7) normaaliasennosta 
(kuvassa) keskireikään (kuva 8), toimii vaihtaja muuten kuin edellä, mutta laskee aina 
saman merkitsimen alas. Tappi on siirrettävä keskireikään silloin, kun vaihtajan 
sylinterissä ei ole painetta ja toinen merkitsin on alhaalla. Tapin keskireikään asennuksen 
jälkeen  laskeutuu jokaisen noston jälkeen asennuksen aikana alhaalla ollut merkitsin 
alas. Tästä on hyötyä kylvettäessä pellon ympäri. 
 
 
Esimerkki: Kylvetään pellon ympäri myötäpäivään ja halutaan ajosuuntaan katsoen 
oikeanpuoleisen merkitsimen olevan maassa: 

• Vaihtaja normaaliasennossa (kuva 7) 
• Nosta ja laske merkitsimiä, kunnes oikeanpuoleinen merkitsin on maassa 
• Irrota tapin sokka, siirrä tappi keskireikään ja lukitse sokalla 

 
 
Vaihtaja nostaa merkitsimiä tankojen välityksellä. Merkitsimet voidaan lukita 
kuljetusasentoon (kuva 8 ) 
 

            
     Kuva 7. Vaihtajan tappi normaaliasennossa       Kuva 8. Vaihtajan tappi keskireiässä 
 

5.2 Merkitsimen varsien säätö 
 
Keskimerkitsimien säätö on yksinkertaista. Merkitsimen lautasen etäisyys traktorin 
keskilinjasta tulee olla yhtä suuri kuin koneen työleveys (kuva x). Varren pituutta ja 
lautasen työskentelykulmaa voidaan säätää löysäämällä merkitsimen varren 
kiinnitysruuveja (kuva x), jolloin varsi liikkuu kiinnityksissään. Lautanen säädetään haritta-
maan ajosuuntaan nähden. Kiristä kuusioruuvit, kun säätö on sopiva. 
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        Kuva 9. Merkitsimen varren säätöruuvit      Kuva 10. Keskimerkitsimen varsien säätö 
 

6. SÄILIÖN TÄYTTÖ 

6.1 Täytön ajoitus 
Kylvöä aloitettaessa suositellaan, että kone siirretään pellolle tyhjänä. Siemen tuodaan 
pellolle esim. perävaunulla ja kylvökoneen täyttö tehdään peltolohkon reunalla. Mikäli 
kone joudutaan täyttämään kaukana kylvettävästä lohkosta, on siirtoajossa täysillä 
säiliöillä noudatettava varovaisuutta. Suurinta siirtonopeutta 30 km/h saa käyttää vain 
hyväkuntoisilla teillä! 
 
Säiliön tyhjentymistä voidaan tarkkailla: 

• Katsomalla aika-ajoin kansien alle, jolloin kone on pysäytettävä 
• Tarkkailemalla koneen pinta-alamittaria, kun on selvitetty, kuinka suuri ala 

säiliöllisellä voidaan kylvää ja edellisen täyttökerran mittarilukema on muistissa 
• Lisävarusteena toimitettavan elektronisen valvontalaitteen avulla. Laite antaa 

hälytyksen, kun säiliössä on tietty määrä siementä 
 

Maksimitäyttömäärät (kg siementä): 
 

CK 3000 B   490 
CK 4000 C   670 

6.2 Täyttötapa 
 
Koska säiliö on suuri, on täyttökorkeus suurehko nostettaessa säkkejä maasta. Tästä 
syystä suosittelemme työtekniikkaa, jossa säkit sijoitetaan perävaunun lavalle. 
 
Suursäkkejä voidaan käsitellä erilaisilla kuormaimilla. TUME-kylvökoneisiin on saatavana 
lisävarusteena suursäkkinosturi.  Älä mene riippuvan taakan alle. Suursäkkiä ei saa 
laskea kylvökoneen rakenteiden päälle. Varo vaurioittamasta koneen kansia heiluvalla 
suursäkillä. Älä ylikuormita kylvökonetta. Ota selvää menetelmistä suursäkin osittaiseksi 
tyhjentämiseksi. 
 
Käytettäessä irtosiementä suosittelemme korkealta kippaavan perävaunun tai siirtoruuvien 
käyttöä. Käytettäessä korkeata kippaavaa perävaunua on kippauspaikka valittava huolella 
vaunun kaatumisen estämiseksi.  
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7. SÄILIÖN TYHJENNYS 
 
Siemensäiliö voidaan tyhjentää joko vantaiden kautta tai koekylvökaukaloita käyttäen.  
Tyhjennettäessä vantaiden kautta levitetään vantaiden alle esim. kuormapeite. Säädä 
syöttölaite tyhjennyksen ajaksi maksimisyöttömäärään. Siemensäiliö tyhjenee laskemalla 
pohjaläppien vipu täysin alas yli asteikon (kuva 13). Ohjaa loput siemenet syöttökam-
mioihin. 
 
Pyöräytä syöttölaitetta muutamia kierroksia, jotta syöttöteloille jääneet siemenet valuvat 
alas. Heilauta pohjaläppiä vivun avulla nopeasti muutamia kertoja, jotta siemeniä ei jäisi 
läppien päälle. Jos säiliö tyhjennetään koekylvökaukaloita käyttäen, on menettely 
periaatteessa edellä kuvatun kaltainen. Jos säiliöissä on paljon siementä, joudutaan 
pohjaläppien vipu välillä sulkemaan kaukaloiden tyhjentämisen ajaksi. 

8. SYÖTTÖLAITTEISTO 
 
Syöttölaitteen muodostavat kierteiset telat, jousitetut pohjaläpät ja säädettävät sulkuluukut 
(kuva 11). Syöttökammiot on sijoitettu säiliön pohjaan. Tällä ratkaisulla on saatu aikaan 
kylvömäärän pysyminen lähes samana riippumatta kylvölannoittimen kallistumisesta sivu- 
tai ajosuunnassa. Syöttölaitteisto on valmistettu syöpymättömistä aineista. Syöttötelojen 
alla olevat pohjaläpät ovat säädettävät, säätövipu on takana koneen keskellä. 
 
 

                
                   Kuva 11. Syöttölaitteisto                            Kuva 12. Syöttömäärän säätö käsipyörästä 
 
 
Syöttömäärän säätö tapahtuu säätämällä syöttötelaa sivusuunnassa syöttökammioon 
nähden. Säätö suoritetaan koneen vasemmassa päädyssä olevan käsipyörän avulla. 
Käsipyörä on lukittu muovivivulla, johon on sijoitettu myös syötön pääasteikko 0-10, jossa 
numeroiden väli vastaa yhtä käsipyörän kierrosta. Käsipyörällä on kutakin kierrosta kohti 
10 lukitusasentoa, jotka on merkitty 0-9. Näin saadaan kaikkiaan 100 erilaista 
säätöasentoa.  
 

HUOM! SYÖTÖN SÄÄTÄMISEKSI ON MUOVISTA LUKITUSVIPUA PAINETTAVA 
KONEEN PÄÄTYYN PÄIN NUOLEN SUUNTAAN JA SAMALLA KÄÄNNETTÄVÄ 90  
ASTETTA ETEENPÄIN, JOLLOIN KÄSIPYÖRÄN LUKITUS VAPAUTUU 

 
 

pohjaläppä Syöttötela 

Kylvökammio 

Sulkuluukku 

Koekylvökaukalo 
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Pyöritettäessä käsipyörää vastapäivään syöttö kasvaa. Kun tiedetään haluttu siemenen 
kylvömäärä, saadaan säiliön kannen sisäpuolelle sijoitetusta kylvötaulukosta ohjeellinen 
syötön säätöasento. Säätö on syytä tehdä siten, että tavoiteltua säätöasentoa lähestytään 
aina suuremmasta säätöasennosta. Jos alkuperäinen säätöasento on pienempi kuin 
haluttu, on käsipyörää kierrettävä vastapäivään 1/2-1 kierrosta yli aiotun säädön, jonka 
jälkeen pyörää kierretään takaisinpäin haluttuun säätöasentoon. 
Säädön jälkeen käännetään lukitusvipu käsipyörän koloon, jolloin sekä pyörä, että vipu 
lukittuvat. On huomattava, että kylvötaulukon antama säätöasento on ohjeellinen ja 
todellinen syöttömäärä vaihtelee eri siemenerien välillä. Suosittelemme syöttömäärän 
tarkistamista kierto- tai kenttäkokeen avulla. Pohjaläppien normaali säätöasento on lovi 2. 
Jos syöttölaitteeseen kertyy likaa, voivat syöttötelat tukkeutua. Tämä voi vaikuttaa 
ratkaisevasti syöttömäärään. Suosittelemme puhdistusta kerran päivässä. Telat voidaan 
puhdistaa säätämällä syöttömäärä nollaan ja jälleen takaisin haluttuun säätöarvoon. 
Tällöin on muistettava edellä mainittu säätöohje, kierrä ensin 1/2-1 kierrosta yli halutun 
säätöarvon. 
 

 
HUOM! KÄSIPYÖRÄÄ EI SAA KIERTÄÄ VÄKISIN NOLLA-ASENTOON. 
SAMANAIKAINEN SYÖTTÖAKSELIN PYÖRITTÄMINEN HELPOTTAA SÄÄTÖÄ. 
KYLVÖTAULUKON  
KÄYTTÖOHJEET JA KIERTOKOKEEN SUORITUSOHJEET ON KÄSITELTY 
JÄLJEMPÄNÄ. 
 

9. POHJALÄPÄT 
 

 
Kuva 13. Pohjaläppien säätö 
 

 
Syöttötarkkuus riippuu pohjaläpän ja 
syöttötelan välisestä etäisyydestä, joten 
on tärkeää, että pohjaläpät ovat oikeassa 
asennossa, eikä niitä säädetä 
kiertokokeen jälkeen uusimatta 
kiertokoetta. Pohjaläpät joustavat, mikäli 
jokin kova vieras esine pääsee pohja-
läpän ja syöttötelan väliin. 
 
Pohjaläppien säätöasennot: 
Viljan siemenet lovi 2 
Piensiemenet lovi 1 
Herne  lovi 3 tai 4 

 

10. KYLVÖTAULUKON KÄYTTÖESIMERKKEJÄ 
 
Jäljempänä olevaan kylvötaulukkoon on piirretty kaksi erilaista kylvötaulukon 
käyttöesimerkkiä. On huomattava, että kylvötaulukon osoittama kylvömäärä on vain 
suuntaa-antava. Todellinen kylvömäärä riippuu käytettävän siemenen ominaisuuksista, 
jotka vaihtelevat huomattavasti vuosittain ja lajikkeittain. 
 
Tarkista ensin voimansiirron välitys nostamalla pois koneen oikeassa päädyssä oleva 
ketjunsuojus ja varmistamalla, että voimansiirron välityksenvaihtosokka on oikealla 
akselilla (kuva 14). Viljaa kylvettäessä (välitys I) sokan pitää olla voimansiirron 
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väliakselilla, jolloin se lukitsee 22-hampaisen ketjupyörän akseliin ja 41-hampainen 
ketjupyörä pyörii vapaasti syöttöakselilla (kuva 24).  
 
Piensiemeniä kylvettäessä (välitys II) siirretään sokka syöttöakselille (kuva 25), jolloin se 
lukitsee 41-hampaisen ketjupyörän ja 22-hampainen ketjupyörä pyörii vapaasti 
väliakselilla. Älä koskaan lukitse molempia ketjupyöriä samanaikaisesti, sillä se aiheuttaa 
voimansiirron vaurioitumisen! 
 

           
 
Kuva 14. Välityksenvaihtosokka asetettuna  Kuva 15. Välityksenvaihtosokka asetettuna 
viljan kylvöön    piensiemenen kylvöön 
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Kuva 16. Kylvötaulukko 
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10.1 Säätöesimerkki viljaa kylvettäessä 
 
Tapaus 1. Halutaan kylvää kauraa 200 kg/ha: 

• Todetaan pohjaläppien oikea asento taulukon oikeasta ylälaidasta kohdasta "vilja". Oikea 
säätö on asento "2" 

• Valitaan kuvaaja "kaura" 
• Tarkistetaan koneen välitys, jonka on oltava "I", eli sokka väliakselin 22-hampaisella 

ketjupyörällä 
• Lähdetään liikkeelle taulukon vasemmasta reunasta kohdasta 200 kg/ha 
• Edetään vaakaviivaa (nuolet) kohtaan, jossa tämä viiva leikkaa kuvaajan "kaura" 
• Leikkauspisteestä edetään suoraan alaspäin alimmalle asteikolle, josta nähdään, että 

pääasteikon "kierrosta" säädön tulee olla "5" 
• Toiseksi alimmalta asteikolta "ympyräasteikko" saatava numero tarkentaa säätöarvon, joka 

tässä tapauksessa on "6" 

10.2 Säätöesimerkki kylvettäessä piensiementä 
 
Tapaus 2. Halutaan kylvää rypsiä 14 kg/ha: 

• Todetaan, että kylvötaulukon oikeassa yläkulmassa määritellään pohjaläppien oikeaksi 
säätöasennoksi "1" 

• Tutkitaan pientä kylvötaulukkoa 
• Haetaan lähtöpiste pienen kylvötaulukon vasemmasta laidasta 14 kg/ha 
• Siirrytään vaakatasossa 14 kg/ha viivaa oikealle ko. viivan ja kuvaajan "rypsi" 

leikkauspisteeseen 
• Siirrytään leikkauspisteestä suoraan ala-asteikolle, mistä nähdään, että oikea säätöarvo 

pääasteikolla on "1" ja ympyräasteikolla "6" 
• Todetaan, että pienen kylvötaulukon vasemmassa yläkulmassa on merkintä "välitys II". 
• Voimansiirrossa on siis käytettävä piensiemenasetusta eli sokka on asetettava 

syöttöakselin 41-hampaiselle ketjupyörälle (ks. kylvötaulukko). 
 
Säädön jälkeen on syytä suorittaa kiertokoe tai kenttäkoe oikean kylvömäärän 
varmistamiseksi. Konetyyppikohtaiset kiertokokeen kierrosmäärät nähdään kylvötaulukon 
vasemman ylänurkan yläpuolelta kohdasta "kiertokoe". 
 
 

11. KIERTOKOE 
 
Koska kylvötaulukon antamat säätöarvot ovat vain neuvoa-antavia, tulee ennen kylvöön 
ryhtymistä suorittaa kiertokoe. Ennen kiertokokeen aloittamista kone säädetään 
kylvötaulukon mukaisesti. 
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Tarkista: 
• Voimansiirron asetus I / II 
• Pohjaläppien asento 
• Siemensyötön määrä käsipyörästä 
• Että sulkuluukut ovat täysin auki 
• Että säiliöissä on siementä 

 

          
Kuva 17. Kiertokoeveivi kytkettynä  Kuva 18. Koekylvökaukalo lukittuna paikoilleen 
 
Nosta konetta hieman, jolloin kylvökoneen pyörät jäävät irti maasta ja koneen väliakselia 
voidaan pyörittää koneen mukana toimitettavalla kammella (kuva 17). 
 
Aseta koekylvökaukalot syöttökammioiden alle 
 

• Nosta pidätinjousia 
• Käännä kaukalo alas 
• Irrota kaukalo 
• Työnnä kylvösuppiloiden kannatintaso eteen 
• Työnnä tason molempia päitä samanaikaisesti 
• Aseta koekylvökaukalot syöttökammioiden alle kaukaloille varatuille hyllyille 

 

 

 
 
 
Pyöritä kampea muutama kierros, jotta 
kylvökammiot täyttyvät siemenestä. 
Tyhjennä koekylvökaukalot koneen 
säiliöihin ja aseta kaukalot takaisin 
koeasentoon. Kierrä koekiertokammesta 
kierrosmäärä, joka on mainittu kyseisen 
konetyypin kohdalla kylvötaulukossa.  

  Kuva 19. Koekylvökaukalo kiertokoeasennossa 
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Punnitse koekylvökaukaloihin tullut siemen. Jos kiertokoe tehtiin aaria vastaavalla 
kierrosmäärällä, saadaan kylvömäärä hehtaaria kohden kertomalla punnitustulos sadalla. 
Piensiemenillä kiertokoe kannattaa tehdä esim. 2-3 aaria vastaavalla kierrosmäärällä, 
jolloin kammen kierrokset ovat 2- tai 3- kertaiset ja punnitustulos on vastaavasti kerrottava 
50:llä tai 33:lla.  
 
Kiertokokeen jälkeen asetetaan koekaukalot takaisin säilytysasentoonsa: 
 

• Vedä kylvösuppiloiden kannatintaso taakse 
• Aseta koekylvökaukalon koukut suppiloiden kannatintason reunan alle 
• Käännä koekylvökaukalo ylös käyttäen saranapisteenä kaukalon koukkuja. 

Käännön aikana suppiloiden kannatintason tulee olla koko ajan takimmaisessa 
asennossa 

• Työnnä kaukalon yläreuna lattajousien alle. Jouset lukitsevat kaukalon ja pitävät 
suppilot paikallaan 

 
Aseta kiertokoeveivi hyvään talteen esim. säiliöön seulan päälle. 
 

12. KENTTÄKOE 
 
Kenttäkoe on ehdottomasti varmin syöttömäärän testausmuoto. Jos kenttäkoe suoritetaan 
kylvettävällä pellolla ja valmiiksi muokatussa kylvöalustassa, saadaan kylvötapahtumaa 
erittäin tarkasti vastaavat olosuhteet.  
 
Kenttäkokeen suorittaminen: 

• Säädä kone kuntoon kiertokokeen ohjeiden mukaisesti 
• Mittaa aarin kylvöalaa vastaava ajomatka, joka on mallilla CK 3000 B 33,3 m ja 

mallilla CK 4000 C 25 m 
• Aja koematkan ulkopuolella n. 10 metriä kone työasennossa niin, että jokainen 

kylvökammio syöttää siementä 
• Tyhjennä koekylvökaukalon sisältö säiliöön 
• Aja yllä mainittu konekohtainen matka kone laskettuna kylvöasentoon 
• Punnitse koekylvökaukalossa olevat siemenet ja kerro punnitustulos 100:lla niin 

saat siemenmäärän kg/ha 
• Jos tarkistukset ovat tarpeen, menettele kiertokokeen kohdalla kuvatulla tavalla 

 
Piensiementä kylvettäessä saattaa koneen heilahtelu vaikuttaa syöttömäärään. Tämän 
vuoksi kannattaa tehdä kenttäkoe esim. rypsin tai rapsin kylvöä valmisteltaessa. 

13. KYLVÖSYVYYDEN SÄÄTÖ 
 
Kylvösyvyyttä säädetään muuttamalla vantaiden jousikuormitusta. Tämä voidaan tehdä 
joko vannaskohtaisesti tai käyttämällä nk. keskussäätöä (kuva xx). Vantaiden kuormitusta 
maata vasten voidaan säätää välillä 2 - 12 kp. Vastaava työsyvyys riippuu vannastyypistä, 
muokkauksesta ja maalajista. Oikea kylvösyvyys on viljakasveilla n. 4 - 5 cm ja 
piensiemenillä 2 - 3 cm. Kylvösyvyys on aina tarkistettava käytännön työssä ja 
varmistettava, että siemenet kylvetään kosteaan maakerrokseen. 
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   Kuva 20. Kylvösyvyyden säätölaitteisto 
 

Kylvösyvyyden keskussäätö tehdään 
kiertämällä kammesta, joka on koneen 
keskellä edessä (kuva 20). Vantaiden 
painotus kasvaa, kun kammesta 
kierretään myötäpäivään ja vähenee, kun 
kierretään vastapäivään.  Keskussäätö 
vaikuttaa kaikkiin vantaisiin yhtä aikaa. 
Kylvösyvyyttä voidaan säätää myös van-
naskohtaisesti. Tämä tapahtuu koneen 
etupuolelta siirtämällä painotusjousen 
jatkeena olevaa ketjua koukussa (kuva 
20).  
 

 
 
Kettinkien siirto esimerkiksi 1 - 2 lenkin verran kireämmälle tulee kysymykseen esimerkiksi 
traktorin pyöränjälkien kohdalla. Koneen keskeltä laskien viides, kuudes ja seitsemäs 
vannas molemmin puolin keskiviivaa on jo tehtaalla säädetty yhden ketjulenkin verran 
muita vantaita kireämmälle. 
 
Tume- kylvökoneiden vantaiden jousitus on suunniteltu siten, että vantaan korkeusasema 
ei mainittavasti vaikuta vantaan painotukseen. 
 

                             
Kuva 21. Vannaspaineen keskussäätö  Kuva 22. Vannaskohtainen vannaspaineen säätö 
 

Keskussäätö 

Vannaskohtainen 
kylvösyvyyden säätö 
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14. AJO-OHJEET 
 

• Älä laske konetta paikallaan maahan. Vantaat voivat tukkeutua 
• Koneen tulee toimia vaakasuorassa asennossa. Tämä on helpoimmin 

tarkistettavissa koneen kansista, joiden tulee olla vaakasuorassa 
• Jos kone kulkee eteenpäin kallistuneena, tulee traktorin työntövartta pidentää. Jos 

kone kulkee taaksepäin kallistuneena, tulee työntövartta lyhentää. Varmista, 
etteivät vetovarret kannattele koneen etuosaa kylvöasennossa. 

• Tarkista kylvösyvyys ajettuasi jonkin matkaa 
• Tarkista merkitsimien säätö tutkimalla myös kylvön saumakohtaa 
• Nosta ja laske konetta vain vauhdissa. Älä koskaan peruuta vantaat maassa 
• Tarkista aika-ajoin kaikkien siemenputkien kunto. Puhdista mahdolliset tukokset 
• Tarkista aika-ajoin, ettei vantaissa ole tukoksia 
• Tarkkaile kylvön alussa pinta-alaa, joka voidaan kylvää yhdellä säiliöllisellä. Tämän 

jälkeen voit määritellä oikean täyttöajankohdan pinta-alamittarin perusteella 
• Pidä säiliössä riittävästi siementä. Pohjan muotoilusta johtuen on asian kiinnitettävä 

erityistä huomiota etenkin alussa 
• Älä säilytä siementä säiliössä useita vuorokausia etenkään kostealla säällä. 

Kostunut siemen voi aiheuttaa syöttöhäiriöitä 
• Sopiva ajonopeus kylvössä on 7-10 km/h. 

 
 

15. SIEMENVANTAAT 
 
Siemenvannas muodostuu vannasputkesta ja kärkiosasta. Siemenvannastyypit ovat 
laahavannas, siipivannas ja lautasvannas. Kaikissa vannastyypeissä on sama putkiosa. 
Kärkiosan vaihto on melko nopea toimenpide, joten tarvittaessa kone voidaan helposti 
muuttaa kulloisiinkin olosuhteisiin sopivaksi hankkimalla tarvittava vannassarja. 
 
Laahavannas soveltuu useimpiin olosuhteisiin. Suuren porrastuksensa vuoksi vantaisto ei 
ole arka tukkeutumaan. Siipivannas antaa useimmilla viljakasveilla muutaman prosentin 
sadonlisäyksen ja vähentää yleensä lakoutumista. Siipivannas soveltuu useimpiin 
olosuhteisiin, mutta on hieman muita vannastyyppejä herkemmin tukkeutuva 
rikkaruohoisissa olosuhteissa. Siipivannas kylvää siemenet noin 75 mm levään nauhaan. 
 
Lautasvannasta suositellaan olosuhteisiin, joissa on runsaasti kasvinjätteitä ja 
rikkaruohonjuuria. Lautasvannas soveltuu myös yleiskäyttöön. 
 

16. PINTA-ALAMITTARI 
 
TUME-kylvökoneen pinta-alamittari on varustettu suurikokoisilla numeroilla ja sijoitettu 
siten, että traktorin kuljettaja voi helposti lukea mittaria työn aikana (kuva 33). 
Kun tiedetään ala, joka voidaan kylvää yhdellä säiliöllisellä, voidaan mittarista helposti 
päätellä sopiva säiliön täyttöajankohta laskemalla yhteen edellisen täytön pinta-
alalukemaan säiliöllisellä kylvettävän pinta-alan lukema. Pinta-alamittarin väliviivan 
vasemmalla puolella olevat numerot näyttävät täysiä hehtaareja, oikealla puolella olevat 
hehtaarin kymmenesosia, sadasosia jne. Mittari nollataan kiertämällä mittarin päässä 
olevasta nupista. 
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Kuva 23. Pinta-alamittari 

 

17. KYLVÖKONEEN HUOLTO JA KORJAUKSET 
 
Vaativimmissa korjauksissa neuvomme kääntymään myyjäliikkeen puoleen. Seuraavassa 
on esitetty toimenpiteitä, jotka useimmiten voidaan suorittaa maatilalla. Lue tarkkaan 
huolto-ohjeet. Ohjeiden mukaan toimien TUME-kylvökone toimii moitteettomasti vuodesta 
toiseen. Ohjeiden mukaisen huollon laiminlyöminen aiheuttaa takuun raukeamisen. 
 
Sammuta aina traktorin moottori ennen huoltotöiden alkamista ja kytke käsijarru päälle.  
 

VAARA ! ÄLÄ KOSKAAN MENE PELKÄN HYDRAULIIKAN VARAAN NOSTETUN 
KONEEN ALLE! 

 
HUOM! KONEEN MAALIPINNASTA SAATTAA ERITTYÄ TERVEYDELLE 
VAHINGOLLISIA KAASUJA KUUMENNETTAESSA. HUOLEHDI TYÖTILAN 
RIITTÄVÄSTÄ TUULETUKSESTA ESIM. HITSAUSTÖIDEN AIKANA. 

 

17.1 Varaosien tilaaminen 
 
Jos koneeseen tarvitaan varaosia, voidaan ne tilata joko myyjäliikkeen kautta tai tehtaalta. 
Ota selvää ennen tilausta tarvittavan osan materiaalinumerosta, joka löytyy koneen 
mukana toimitetusta varaosaluettelosta. Näin saat varmimmin oikean osan. 
 

17.2 Kylvökoneen voitelu 
 
Voimansiirron rullaketjut  koneen oikeassa päädyssä on voideltava noin 25 käyttötunnin 
välein tai tarvittaessa. Voiteluun voidaan käyttää esim. SAE 10 tai SAE 20 voiteluöljyä.  
 
Keskussäädön kierre ja liukupinta korvaketta vasten voidellaan 2 kertaa käyttökaudessa 
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Kuva 24. Voimansiirtoketju 

 

17.3 Varastointi 
 
Kun konetta ei käytetä, on se säilytettävä katetussa tilassa puhdistettuna ja huollettuna. 
Säiliöt tyhjennetään  siemenestä (ks. kappale 6). Jos jäljelle jäävä siemen on peitattua, se 
pitää toimittaa myrkyllisille jätteille tarkoitettuun keräyspaikkaan. 
 
Kone pestään päältä ja sisältä vedellä. Käytä painepesuria varoen, älä suuntaa suihkua 
suoraan laakereihin. Voitele kone ohjeiden mukaisesti. Kohdat, joista maali on kulunut 
pois voidaan suojata ruosteenestoöljyllä. Vantaiden jousikuormitus säädetään nollaan. 
 
Puhdistuksen yhteydessä havaitut viat kirjataan ylös. Varaosat kannattaa tilata hyvissä 
ajoin ennen sesonkia, jotta korjaukset saadaan tehdyksi ajoissa. 

17.4 Tavallisimmat korjaustoimenpiteet 
 
Kylvövantaan korjaukset 
 
Laske kone täysin alas ennen kylvövantaiden vaihtoon ryhtymistä. Vantaiden varret on 
kiinnitetty joustavasti, joten koneen ei tarvitse olla kohotettuna työn aikana. Vantaan kärjen 
ja vannasputken vaihto suoritetaan avaamalla kärkiosan mutteri, vetämällä ruuvi reiästä ja 
vetämällä kärkeä alaspäin. 
 
Jos koneessa on tai siihen asennetaan lautasvantaat, on huomattava, että kiekon ja 
vantaan välisen välyksen oltava 1 - 2 mm vantaan kärjen kohdalla, kun laakerin välykset 
on painettu pois. Säätö suoritetaan kiertämällä kiekon kiinnitysruuvia. Jos vantaan varren 
etupään kiinnityksessä ilmenee välystä, voidaan siihen vaikuttaa jonkin verran kiristämällä 
varren kiinnityskappaleen ruuvia. 
 
Varren on oltava herkkäliikkeinen ja voitava omalla painollaan pudota yläasennosta alas. 
Jos varret ovat jäykkäliikkeiset, tulee varsien etupään kiinnityskappaleet voidella 
tiputtamalla öljyä varren ja laakerien rajapintoihin. 
Rullaketjujen säätö ja korjaus 
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Rullaketjut ovat koneen oikeassa päädyssä sisäpuolelle (kuva 24) ja suojakannen alla 
koneen päädyssä (kuva 14). Rullaketjut on pidettävä sopivalla kireydellä. Säätö tehdään 
kiertämällä muovista epäkeskokiristintä. Säätö on oikea, kun ketjun löysä puoli roikkuu 
hieman vedon aikana. 
 
Venynyt rullaketju on vaihdettava. Kiinnitä huomiota ketjulukon oikeaan asentamiseen 
(kuva 25) 

 
Kuva 25. Rullaketjun lukon asennus 

 
HUOM! Tarkista uuden koneen rullaketjun kireys ensimmäisen ajopäivän jälkeen! 

 
 

18. TEKNISET TIEDOT 
 
 
Tyyppi 

 
CK 3000 B 

 
CK 4000 C 

 
Työleveys (m) 

 
3,0 

 
4,0 

 
Säiliötilavuus (l) 

 
610 

 
835 

 
Siemenvantaiden lkm. 

 
25 

 
33 

 
Vannasvaihtoehdot: 
   -laahavannas 
   -siipivannas 
   -lautasvannas 

 
 
x 
x 
x 

 
 
x 
x 
x 

 
Riviväli (mm) 

 
121 

 
121 

 
Kylvövantaiden porrastus (mm) 

 
350 

 
350 

 
Omapaino vakiovarustein (kg) 

 
420 

 
520 

 
Rengaskoko 

 
7.00-12 AS 

 
7.00-12 AS 

 
Renkaiden ilmanpaine (bar) 
   -pitkittäiskuljetuslaitteessa 

 
1,8 
3,0 

 
1,8 
3,0 

 
Vetotehon tarve kW (hv) 

 
33 (45) 

 
43 (58) 

 
Suositeltu vetotraktorin paino vä-
hintään (kg) 

 
1500 

 
2000 

 
Melutaso  

 
alle 70dB (A) 

 
alle 70dB (A) 
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19. LISÄVARUSTEET 
 
Tume-kylvökoneissa saa käyttää vain seuraavia, alkuperäisiä Tume-lisävarusteita. 
Lisävarusteiden asennuksessa on ehdottomasti noudatettava tehtaan ohjeita. Virheellinen 
asennus tai muiden kuin alkuperäisten Tume-lisävarusteiden käyttö saattaa vaarantaa 
käyttäjän turvallisuuden tai aiheuttaa koneen vioittumisen. Valmistaja ei vastaa tehtaan 
ohjeiden vastaisista muutoksista aiheutuneista vahingoista. 
 
Tume-Agri Oy kehittää koneitaan ja lisävarusteitaan jatkuvasti. Jos vanhempiin koneisiin 
halutaan tilata uusia varusteita, kannattaa varmistaa laitteiden yhteensopivuus ottamalla 
yhteyttä valmistajan edustajiin. 
 
Jälkiäes 
 
Jälkiäes soveltuu parhaiten maalajeille, joilla on liettymis- ja kuorettumistaipumusta. 
Jälkiäkeen piikit lajittelevat maata siten, että hieno helposti liettyvä maa-aines putoaa alas 
ja kestävämmät kokkareet jäävät pintaan. Jälkiäkeellä on myös tasaava vaikutus. Jälkiäes 
on varustettu astintasolla. 
 
Jyräpyörästö 
 
Kylvökone voidaan varustaa leveillä kumijyräpyörillä, jotka eivät kerää maata ja pysyvät 
kauan käyttökunnossa. Ellei ole esimerkiksi kivien takia välttämätöntä jyrätä peltoa 
tavanomaisin keinoin, voidaan jyräys suorittaa kumijyräpyörästöllä kylvön yhteydessä. 
Jyräpyörästö on varustettu astintasolla. 
 
Valvontalaite 
 
Tume- kylvökoneet voidaan elektronisin valvontalaittein, jotka ilmoittamat mm 
voimansiirron häiriöistä ja säiliön tyhjenemisestä ääni- ja valomerkein. Laite nopeuttaa ja 
varmistaa kylvöä. 
 
Ajouralaite 
 
Ajouralaitteella voidaan kylvön yhteydessä jättää kylvämättä tulevat ruiskutus- ja 
lannoitusajolinjat. Tume ajouralaite on sähköisesti ohjattu, joten ajourien etäisyys voidaan 
valita aina sopivaksi. Ajouralaite pysäyttää traktorin pyörien kohdalla olevat syöttötelat, 
joten laite toimii moitteettomasti myös piensiemenillä. Syöttö katkeaa välittömästi.  
 
Ajouralaitteeseen voidaan tarvittaessa liittää myös ajojälkimerkitsin, joka piirtää pellon 
pintaan selvät merkit, kun ajouralaite on pysäyttänyt telat. Ajojälkimerkitsintä tarvitaan, jos 
halutaan suorittaa lannoitteen tai kasvinsuojeluaineen levitystä ennen orastumista. 
Sekoitinakseli 
 
Siemensäiliöön on saatavissa sekoitinakseli, josta on hyötyä kylvettäessä helposti 
holvaavia pulverimaisia aineita. 
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Heinänsiemenen kylvölaite 
 
Tume- kylvökoneet voidaan varustaa heinänsiemenen kylvölaitteella, joilla voidaan kylvää 
heinänsiemeniä tai hivenlannoitteita tai näiden seoksia yhtä aikaa suojaviljan kanssa. 
 
 
Pyöränjälkien kuohkeuttimet 
 
Koneisiin on saatavissa pyöränjälkien kuohkeuttimet, joita voidaan asentaa haluttu määrä 
eri leveyksille koneen etupalkkiin. 
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