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Kuomu + Saranasarja 



1. Kumitulppien asennus 



2.Saranan asennus 

• Kohdista saranasarja reikien kohdalle  
• Pultit ekaan ja kolmanteen reikään 

 
 



3.Saranan asennus 

• Kiristä ruuvit  riittävän tiukalle ekaan ja kolmanteen 
• Muista brikat ulkopuolelle 

 
 



4. Saranan asennus 

• Kiristä ruuvit  riittävän tiukalle ekaan ja kolmanteen 
 
 
  



5. Saranan asennus 

• Jätä jouset kiinnittämättä tässä vaiheessa. (Nämä kiinnitetään vasta lopuksi) 



6. Saranan asennus 

• Saranasarjan 1 ja 3 ruuvit ovat nyt asennettuna kuomuun 
 
 
 



8. Saranan asennus 

• Mitataan että saranan kisko tulee suoraan myös 4:lle reijälle 
 
 
 



10. Saranan asennus 

• Porataan ensin pieni reikä 5,5 millin poralla (keskelle reikää)  
 
 



9. Saranan asennus 

• Myös toiselle puolelle porataan pieni reikä 5,5 millin poralla  
 
 



11. Saranan asennus 

• Sitten otetaan 13 millin pora sekä  painetaan kiskoa hieman alas 
että saadaan viimeisteltyä 5.5 reikä riittävän suureksi  



12. Saranan asennus 

• Kumitulpat paikalleen juuri tehtyihin reikiin 
 



13. Saranan asennus 

• Ja kiinnitetään pultit paikalleen 



Saranan kiinnitys laitaan 

• Reikien asennus  (Reijät ovat tässä kuvassa jo 
porattu) 

• Nosta kuomu peräkärryn päälle 



19. Saranareijät peräkärryyn 

• Merkkaa reikien paikat  ja tee reijät 5,5mm poralla ja viimeistele 9mm 
poralla   (Reijät ovat tässä kuvassa jo porattu) 

• Nosta Saranasarja vaakatasoon niin että kumpikin reikä saadaan porattua 
yhtä etäälle lavan yläreunasta 



17. Saranareijät peräkärryyn 

• Eli viimeistellään 5,5 mm reijät  9mm poralla 
 



18. Saranareijät peräkärryyn 
• Toinen henkilö työntää pultit  sisään kun saranasarja on kohdallaan 

lavan sisäpuolella  (kts seuraava sivu) 



20. Saranareijät peräkärryyn 

• Eli Nosta saranasarja reikien kohdalle sisäpuolella 
 
 
 



22. Jousien asennus 

• Nosta kuomu ylös: Nyt asennetaan jouset  



23. Jousien asennus 

• Työnnän pultti reijästä läpi  
• Muista brikka myös ulkopuolelle 



24. Jousien asennus 

• Isoille Jaxal kuomuille tulee kahden jousen saranapaketti 



25. Jousien asennus 

• Tee samoin myös toiselle puolelle.  



14. LaitaSalvan asennus 

• Katsotaan sopiva paikka salvalle esim 30-38 
cm takapäästä 

• Poraa 5,5 millin poralla kolme reikää 
Salvassa oleviin kohtiin 

• Tee samoin myös toiselle puolelle  
• Asenna saranasarjan mukana tulevat salvat 

paikalleen mukana tulevilla ruuveilla 



15.Nostorivan asennus 

• Laitetaan nostoripa keskelle kuomun takaosaa (Malli voi vaihdella) 
• Poraa 5.5 millin poralla reijät rivassa oleville kohdille  
• Asenna ripa ja vetonaru paikalleen 

• Vetonaru asennetaan kuomun sisäpuolelle pulttiin (ruuvin ja kuomun väliin) 



26. Jousien asennus 

• Nyt kuomu on asennettu 
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