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Huomio: Mikäli kärki ei tunnu menevän helposti alas kiristäessäsi työntöpulttia ketjun tappia vas-
ten, tarkista että kärki on kohdistettu oikein tappia vasten. Mikäli näin ei ole, toista kohta 3 tai 
muuten kärki saattaa vaurioitua. 
 
Niittaus (ketjun tapin asennus) 
1. Niittauskärjen ja vasteen on oltava paikoillaan työkalussa. 
2. Kasaa ketju ja niitattava lenkki yhteen. Käytä erityisiä ketjutappeja, alkuperäisten ulostyönnetty-

jen tappien käyttö ei ole suositeltavaa. Älä myöskään käytä paikoilleen napsautettavia liitos-
lenkkejä. Tapin on mentävä ketjun lenkin läpi koko matkalta. Se kiristetään paikoilleen asetta-
malla ketju työkaluun työkalun kärki ulosvedettynä ja kiristämällä kohdistuspulttia. 

3. Aseta työkalu niitattavan tapin ympärille. Varmista, että työkalun kärki on ulosvedetty ja kiristä 
kohdistuspultti tiukasti ketjua vasten. Kiristä työntöpultti erittäin kireälle siten, että niittauskärki 
leventää ketjun tappia. Ketjun tapin pään tulisi leventyä siten, että tappi pysyy lujasti paikoil-
laan. Toista toimenpide ketjun toiselle tapille. 

4. Poista ketju työkalusta ja tarkista silmämääräisesti, että molemmat ketjun tappien päät ovat yh-
täläisesti leventyneet ja että paikoilleen niitattu sivulevy on samassa linjassa sivulevyjen kanssa 
molemmilta puolilta. 
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Note: When tightening the push bolt against the chain link pin, if you do not feel the tip going down 
smoothly, check that the tip is correctly lined up against the link pin. If not, redo step 3 or you may 
break the pin. 
 
Riveting (installing chain link pin) 
1. The riveting tip and anvil must be in place in the tool. 
2. Assemble the chain with link to be riveted. Special rivet link pins must be used, using original 

pushed out pins is not recommended. Do not attempt to use clip type connecting links. The pin 
must be all the way through the chain link. It can be tightened into place by placing the chain 
into the tool with the tool tip withdrawn and tightening the alignment bolt. 

3. Position the tool over the pin to be riveted. Make sure the tool tip is withdrawn and tighten the 
alignment bolt securely against the chain. Tighten the push bolt very tight so that the riveting tip 
spreads the chain pin. End of the chain link pin should be flared so that the pin is solidly held in 
place. Repeat procedure on the other link pin. 

4. Withdraw the tool, remove the chain and visually check that both chain link pins show the same 
spread end marks and that the riveted on side plate is in alignment with the side plates on either 
side. 

 
  
 

Importer: 
ISOJOEN KONEHALLI OY 

Keskustie 26,  61850 Kauhajoki As,  Finland 
Tel. +358 - 20 1323 232,  Fax +358 - 20 1323 388 

www.ikh.fi 


