SUOMI

1 / 16

KLAPIKONEEN
-

Kokoonpano-, käyttö- ja huolto-ohje
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Turvallisuusohje
Takuuehdot
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1. Yleistiedot
1.1 Johdanto
Tämän ohjekirjan tarkoitus on varmistaa, että konetta käytetään valmistajan tarkoittamalla tavalla
turvallisuus huomioon ottaen. Jokaisen koneen käyttäjän tai lähettyvillä työskentelevän on
tutustuttava huolellisesti koneen ohjekirjaan.
Koneen käyttäjältä edellytetään traktorin käyttöön liittyviä perustaitoja, kuten
nivelakselivoimansiirron tai traktorin nostolaitteiden käyttäminen. Ennen töiden aloittamista
koneen käyttäjän tulee omaksua ja varmistaa koneen hallintalaitteiden sekä turvalaitteiden
toiminta.
Lisätietoja Maaselän Kone Oy:n tuotteista löydät kotisivuiltamme osoitteesta www.hakkipilke.fi.
Säilytä ohjekirja koneen välittömässä läheisyydessä.

1.2 Koneen käyttötarkoitus
Hakki Pilke HH 110 hydraulihalkaisija on turvallinen ja helppokäyttöinen laite polttopuiden
halkaisuun. Hydraulinen työnnin painaa puun halkaisukiilaa vasten. Työliike alkaa painettaessa
molemmat käyttövivut ala-asentoon ja paluuliike heti kun vivuista irrotetaan, näin koneella
työskentely on myös turvallisempaa. Kone voidaan varustaa joko 2/4 tai 6 -osaan halkaisevalla
terällä.

1.3 Konemallit ja perustiedot
Hakki Pilke HH 110

10 t

Työliike maks. 1100mm

Ominaisuus
Suurin halkaisupituus
Suurin puun halkaisija
Suurin puun paino
Suositeltava traktorin pumpun tuotto
Halkaisuvoima / Sylinterin halk.
Paino
Leveys kuljetusasennossa
Syvyys kuljetusasennossa
Korkeus kuljetusasennossa

HH 110 TR
105 cm
80 cm
300 kg
40-60 l/min / 200 bar
10 t / 80 mm
521 kg
2380 mm
1480 mm
1610 mm

Kaikissa koneissa vakiona:
2/4-osainen halkaisuterä.
Hydraulinen kirveen korkeudensäätö
Hydraulinen puunnostin
Tukevarakenteinen poistokaukalo halkaisun jälkeen
Hakki Pilke HH 110
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Lisävarusteena saatavana:
50039784

6-osainen halkaisuterä

KLAPIKONE ON TARKOITETTU VAIN YHDEN HENKILÖN KÄYTETTÄVÄKSI!
1.4 Koneen ohje- ja varoitusmerkinnät

Käytä kuulo- ja silmäsuojaimia

Käytä sopivaa työasua, hanskoja ja
kenkiä

Lue käyttöohje ennen käyttöä ja
huoltoa. Irrota voimanlähde ennen
huoltoa

Yksinkäyttö, huolehdi Varo halkaisuterää ja Puristumisvaara!
ettei
muita
ole puristavaa
työskentelyalueella.
halkaisulaitetta

Haarukkanostopiste

Halkaisunohjausvipujen,
ohjetarra

puunnostimen

Tarkista koneen
turvalaitteet
käyttöönottoa

kunto ja
ennen

Hätä-seis.

ja

kirveennostimen

KÄYNNISSÄ OLEVAA KONETTA EI SAA JÄTTÄÄ VALVOMATTA!
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1.5 Käyttöolosuhteet




Koneen käytön lämpötilarajat ovat -20 – +30 °C. Työskenneltäessä talvella on käyttäjän
varmistettava, että työskentelyalueella ei ole liukastumisvaaraa.
Työskentelyalueen tulee olla tasainen ja puhdistettu ylimääräisistä tavaroista. Alueella ei
saa olla ylimääräisiä henkilöitä. Työskentelyalueen tulee olla riittävästi valaistu.
Konetta ei saa käyttää sisätiloissa.

1.6 Turvallisuusohjeet
Nämä turvallisuusohjeet ovat yleisohjeita. Konetta käsiteltäessä tulee ottaa huomioon myös
kaikki muut asiaankuuluvat turvallisuutta ja terveyttä koskevat ohjeet, kuljetuksia koskevat
tieliikennesäännöt sekä yleisen lainsäädännön määräykset. Ohjeiden noudattaminen auttaa
ehkäisemään tapaturmia ennalta.
Konetta saa käyttää vain sen käyttöön ja ohjekirjaan perehtynyt henkilö. Käyttäjä ei saa olla
alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alainen. Ota huomioon käyttäjälle asetetut
vaatimukset sekä vaadittu vähimmäisikä 18 vuotta.
Tutustu huolellisesti koneen turvallisuus- ja asennusohjeisiin
hallintatoimintoihin ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa.

sekä

käyttö-

ja

Yleisiä määräyksiä:










Kone on tarkoitettu ainoastaan polttopuun tekoon
Kone on tarkoitettu yhden henkilön käytettäväksi
Huolehdi siitä, että työskentelyalueella ei ole ylimääräisiä henkilöitä. Vaara-alue 10m.
Tarkista aina, että mahdolliset sähköjohdot ovat ehjät
Käytä aina hyväksyttyjä silmä- ja kuulosuojaimia
Puhdista ja huolla kone säännöllisesti
Pysäytä kone aina ennen huoltoa
Tarkasta turvalaitteiden toiminta, konetta ei saa käyttää jos jokin osa mekanismista ei
toimi.
Konetta saa kuljettaa vain kuljetusasennossa, vastuu on kuljettajalla.

Työpaikka:







Valitse työpaikka joka on tasainen ja kantava.
Pidä työskentelytila puhtaana ja esteettömänä.
Tarkista, ettei alusta koneen lähellä ole liukas.
Käytä konetta vain riittävässä valaistuksessa, suositus päivänvalo.
Aseta kone työasentoon suorita turvalaitteiden tarkistus aina ennen käynnistämistä.

Työskentelyn aikana:


Ole erityisen varovainen kun halkaiset oksaisia tai vääriä puita.
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Huolimattomasti tehty halkaisu saattaa aiheuttaa odottamattomia vaaratilanteita.
Älä nosta puita suoraan syöttöpöydälle kuormaimella.

1.7 Äänitaso ja tärinä
Hakki Pilke HH 110 hydraulihalkojan standardin EN ISO 3744:2009 mukainen A-painotettu
tehotaso on 71 dB ja työskentelypaikalla keskimääräinen tehotaso 72 dB. Käsivarsiin
kohdistuvan kiihtyvyyden painotettu tehoarvo ei ylitä raja-arvoa 2,5 m/s2.
Jos konetta käytetään traktorilla, saattaa se olla hallitseva äänen lähde työpaikalla. Käytä aina
riittävää kuulosuojausta, kuppisuojaimia tai korvatulppia. Suosittelemme käyttämään
metsurin kypärää.

2. Vastaanotto ja kokoaminen käyttökuntoon
2.1. Vastaanottotarkistus
Hävitä koneen pakkausmateriaali ympäristöystävällisellä tavalla.
Tarkista, että kone ei ole kärsinyt vaurioita kuljetusten aikana ja varmista, että kaikki
pakkaukseen kuuluneet osat olivat mukana. Jos puutteita tai vaurioita ilmenee, ota välittömästi
yhteyttä jälleenmyyjään. Poista mahdolliset kuljetuksen aikaiset nippusiteet ja sidontahihnan
tukilevyt.

2.2

1

Koneen pääosat

2

3

4

9
Hakki Pilke HH 110
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1. Halkaisusylinteri
2. Ohjauspaneeli
3. Työnnin
4. Takaseinä

2.3

5. Poistokaukalo
6. Halkaisuterä
7. Halkaisuterän nostaja
8. Puunnostaja
9. Pokara

Koneen nostaminen ja kuljettaminen

Kaikki Hakki Pilke HH 110 hydraulihalkaisijat on varustettu haarukka- ja 3pistenostolaitekiinnityksellä CAT1.
A. Haarukkanostopiste
Nostopaikat sijaitsevat rungon alareunassa.
Työnnä trukkipiikit läpi aukoista riittävän
pitkälle
Voit nostaa konetta trukilla myös koneen
toiselta puolelta

B. 3 -pistenostolaitekiinnitys CAT1
3 –pistenostolaitekiinnitys sijaitsee koneen
päässä.
Kytke ensin nostovarret ja sen jälkeen
työntövarsi. Varmista varsien kiinnitys ja
lukitse laite keskelle sivurajoittimien avulla.
Käyttäessäsi traktorilla kytke aina laite
nostolaitteisiin ja keskitä sivurajoittimilla.

KONEEN NOSTAMINEN JA KULJETTAMINEN SALLITTUA AINOASTAAN KULJETUSASENNOSSA!
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2.4

Käyttökuntoon laittaminen
Poistokaukalo
Kun
laite
on
saatu
kuljetettua
työpaikalleen, voidaan alkaa työasentoon
laittaminen. Varmistu että alusta on tukeva
ja jalat varmasti maassa.
Irrota poistokaukalon kuljetussokat (1).
Ota tukeva ote kaukalosta ja laske kaukalo
alas

1

1
Puunnostin
Irrota puunnostimen kuljetuslukitusketju
(2)

2

Ota tukeva ote nostimesta ja käännä se alas
nostosylinterin palkin varaan (3)
3

Halkaisusylinteri
Käännä lukitussalpa ylös ja vedä
halkaisusylinteri ulos käyttöasentoon

Vedä sylinteri tarpeeksi ulos että
halkaisusylinterin tapit (4) menevät
rungossa oleviin hahloihin
Käännä lukitusvipu (5) tappien eteen ja
katso että lukkopultti (6) lukitsee vivun
5
6
4

Hakki Pilke HH 110
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2.5

Kuljetusasento

Kuljetusasentoon laitto tapahtuu kohdan 2.4 käänteisessä järjestyksessä.

LUE KÄYTTÖOHJEKIRJA ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYNNISTYSTÄ!

2.6

Käyttövoiman kytkeminen
TRH –malli, + -liitin kytketään painelinjaan ja –
-liitin paluulinjaan.
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3 Koneen käyttäminen
3.2

Vaaran ja vastuun tiedostaminen

Koneen käyttäjän tulee tutustua ja noudattaa käyttöohjeen ohjeistusta. Koneen tarkoituksellinen
väärinkäyttö, kuten esimerkiksi suojien poistaminen, saattaa vaarantaa käyttäjän turvallisuuden.
Vastuu tällaisissa tapauksissa on koneen käyttäjällä.

3.3

Ennen käyttöä

Koneen turvallinen käyttö edellyttää ohje- ja varoitusmerkintöjen mukaisten ohjeiden
noudattamista. Laitteen ja sen turvalaitteiden toiminta ja niiden kunnossapito on käyttäjän
vastuulla, kunnossapidon tai turvalaitteiden laiminlyönti voi raukaista takuun. Huolehdi siitä, että
olet perehtynyt laitteen käyttöön ja sen toimintoihin.
1.Varmista silmämääräisesti, ettei kone ole kärsinyt vaurioita.
2.Varmista, että kone on asennettu tukevasti paikoilleen.
3.Tarkista, ettei koneessa ole öljyvuotoja.
4.Varmista, että koneen voimanlähde on kytketty oikealla tavalla paikoilleen.
5.Varmista, että koneen kaikki osat ja suojat ovat kiinnitettyinä paikoilleen..
6.Varmista, ettei koneen vaara-alueella ole ylimääräisiä henkilöitä.
7.Käynnistä kone.
8.Tarkista, että koneen hallintalaitteet toimivat tarkoitetulla tavalla. Koneen hallintalaitteet ja niiden tarkoitettu toiminta on kuvattu luvussa 3.4.

3.4

Turvamekanismi

Laitteessa on turvamekanismi, joka estää työskentelyn kun käsi irrotetaan käyttökahvasta.
A. Kaksinkäsinkäyttö
Halkaisuliike ei käynnisty ilman että molemmat
vivut painetaan alas samanaikaisesti.
Kun toinen vipu vapautetaan, mekanismi
pysäyttää käynnissä olevan halkaisun
Kun molemmat vivut vapautetaan, paluuliike
käynnistyy
B. Puunnostin
Puunnostimen on oltava yläasennossa, että
halkaisu toimii

JOS TURVAMEKANISMI EI TOIMI, KONETTA EI SAA KÄYTTÄÄ!
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3.5

Käyttövivut
A. Halkaisun hallinta
Halkaisuliike käynnistyy kun molemmat vivut
painetaan alas samanaikaisesti, irrota vivuista
vasta kun puu on haljennut.
Paluuliike käynnistyy kun vivuista irrotetaan.
Koneen mukana tulevalla pokaralla saat
vedettyä ylisuuret halot kätevästi takaisin
uudelleen halkaistavaksi.
Huom. puunnostimen on oltava riittävän
ylhäällä että halkaisu toimii
B. Halkaisuterän säätö
Käännä vipua vasemmalle, niin terä nousee.
Käännä vipua oikealle, niin terä laskee
Halkaisuterän vaihto
1. Laske terä täysin ala-asentoon.
2. Nosta kirves pois ja aseta uusi tilalle
C. Puunnostimen käyttö
Työnnä vipua eteenpäin, niin puunnostin
nousee
Vedä vipua taaksepäin, niin puunnostin
laskee
Halkaisuliike toimii vain kun puunnostin on
riittävän ylhäällä.
Koneen mukana tulevalla pokaralla saat
autettua puut nostimelle.

HALKAISTESSASI SITKEÄÄ PUUTA YRITÄ HALKAISTA VAIN KAHTEEN OSAAN!
JOS PUU ASETTUU HUONOSTI, PYSÄYTÄ HALKAISU JA KORJAA PUUN ASENTO
TYÖNTIMEN SUUNTAISEKSI!
TAKUU EI KORVAA HUOLIMATTOMASTA HALKAISUSTA JOHTUNUTTA HALKAISUTERÄN
VIOITTUMISTA!
KÄYTÄ POKARAA AINOASTAAN PUIDEN KÄSITTELYYN!

Hakki Pilke HH 110
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4 Huolto ja vianetsintä
4.2

Huoltotaulukko

Hakki Pilke –polttopuukoneita varten on suunniteltu huolto-ohjelmat koneen
mahdollisimman pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Laitteen omistaja on itse vastuussa
huolenpidosta, huolimattomuus ja huollon laiminlyönti saattaa johtaa takuun raukeamiseen.
Huollot eritellään seuraavasti:
- 10h Päivittäinen huoltotyö, suoritettava ennen käyttöä.
- 200h
Kuukausittainen huoltotyö, vähintään kerran vuodessa.

HUOLTOKOHDE
Hydrauliletkut
Halkaisulaitteisto
Halkaisuterä
Koneen toiminta
Turvalaitteet

4.3

TYÖ

HUOLTOVÄLI HUOLTOVÄLI

Tarkistus
Puhdistus
Tarkastus
Teroitus
Tarkistus
Tarkistus

10h
x
x
x
x
x

200h
x
x

AINE/TARVIKE
Vaihda tarvittaessa

Tarvittaessa

Varastointi

Suorita klapikoneeseen päivittäinen ja kuukausittainen huoltotyö ennen varastointia, öljyä
terä ja mekanismi kevyesti (esim. spray-öljy) estääksesi ruostumista. Suorita 200h –huolto
ennen kun otat koneen käyttöön jotta varmistat laitteen luotettavan toiminnan.
Säilytä hydraulihalkojaa sateelta suojassa.

4.4

Päivittäinen huolto

Päivittäinen huolto on tarkoitus suorittaa käyttökertojen välillä. Huolto koostuu halkaisuterän
tarkistuksesta ja koneen toiminnan sekä turvalaitteiden testaamisesta. Suorita
turvalaitteiden ja koneen toiminnan testaus kohdan 3.3 mukaisesti.
Suorita aina tämä työ koneen ollessa pysähdyksissä ja voimanlähteen irtikytkettynä.

A. Puhdistus.
Puhdista puru ja roskat pois halkaisukourusta
B. Halkaisuterä.
Nosta halkaisuterä yläasentoon tarkastelun helpottamiseksi, suorita teroitus tarvittaessa

Hakki Pilke HH 110
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SAMMUTA KLAPIKONE JA KYTKE IRTI VOIMANLÄHDE AINA SUORITTAESSASI HUOLTOTÖITÄ!

4.4.1 Halkaisuterän huolto
Halkaisuterän
huolto
suositellaan
suoritettavaksi aina ennen käyttökautta. Terän
epätasaisuudet ja vääntymät tasoitetaan esim.
kulmahiomakoneella noin 30mm matkalta
(20°). Terävä kärki viimeistellään esim. viilalla
90° kulmaan noin 2mm matkalta. Huomaa että
vaakaterät ovat teroitettu vain toispuoleisesti.
(pystyterän poikkileikkaus)

4.4.2 Nopeutusventtiilin säätö
Kaikki Hakki Pilke HH 110 hydraulihalkojat on varustettu automaattisella nopeutusventtiilillä,
joka säätää halkaisusylinterin voimaa ja nopeutta. Ilman vastusta työliike etenee puolella
teholla ja täydellä nopeudella, vastusta havaitessa sylinterin nopeus hidastuu ja työntää
täydellä teholla.
1. Poista suojamutteri.
2. Säädä patruuna kiertämällä
kuusiokoloavaimelle ¼ kierrosta
KIRISTÄ, jos työliike on vain hitaalla
LÖYSÄÄ, jos jatkuvasti nopealla
3. Kiristä mutteri takaisin.

SAMMUTA KLAPIKONE JA KYTKE IRTI VOIMANLÄHDE AINA SUORITTAESSASI HUOLTOTÖITÄ!
HUOLTOTÖIDEN JÄLKEEN KIINNITÄ AINA KAIKKI IRROTTAMASI SUOJAT SEKÄ TARKISTA
TURVALAITTEIDEN TOIMINTA ENNEN KONEEN KÄYTÖN ALOITTAMISTA!
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5 Vianetsintä
VIKA
Halkaisu ei toimi

Hidas tai voimaton halkaisuliike

TOIMENPIDE

MAHDOLLINEN SYY
Traktorin letkut väärin päin

Käännä letkut toisinpäin

Puunnostin ala-asennossa

Nosta puunnostin ylös

Letku on poikki tai vuotaa

Vaihda letku

Halkaisumekanismi on jäätynyt

Puhdista kone aina kun lopetat työskentelyn

Puunnostin ei ole riittävän ylhäällä

Nosta puunnostin ylös

Halkaisuventtiilin kara ei käänny täysin yläasentoon

Tarkista venttiilin säädöt

Nopetusventtiili ei vaihda tehoja
Säädä nopeutusventtiili
Ylittää koneen ylärajan

Maksimi voima 10 t

Öljyn paine on laskenut

Tarkista hydrauliikkajärjestelmä

Puu nousee halkaistaessa pystyyn

Väärä tai oksainen puu

Käännä puu eri asentoon

Puu jää kiinni halkaisuterään

Tylsynyt halkaisuterä

Teroita terä

Puu ei halkea

Hakki Pilke HH 110
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6. Takuuehdot
”Takuuehdot saatetaan voimaan rekisteröimällä asiakkuus kotisivuiltamme löytyvään Extranet
palveluun.”
Takuuaika on 12 kuukautta koneen ensiostajalle ostopäivästä lukien, kuitenkin enintään 1000
käyttötuntia.
Takuuasioissa ennen toimenpiteitten aloittamista ota aina ensin yhteyttä koneen myyjään.
Takuuvaatimus on esitettävä koneen myyjälle kirjallisesti välittömästi vian ilmestyttyä. Jos kyseessä on
rikkoutunut osa tai komponentti, tulee myyjälle toimittaa mahdollisuuksien mukaan valokuva, josta vian
pystyy toteamaan. Takuukorvausta anoessaan, ostajan tulee aina ilmoittaa koneen tyyppi ja sarjanumero
sekä esittää kuitti, josta käy ilmi ostopäivä. Korvausvaatimus tehdään valtuuttamallemme jälleenmyyjälle.
Takuun perusteella korvataan



Vahingoittunut osa/osat, joka normaalissa käytössä on rikkoontunut johtuen materiaali- tai
valmistusvirheistä.
Vian korjaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset myyjän tai ostajan ja valmistajan välisen
sopimuksen mukaisesti. Viallisen osan tilalle toimitetaan uusi osa. Materiaalivian perusteella
vaihdettu viallinen osa (osat) tulee palauttaa valmistajalle jälleenmyyjän kautta.

Takuun perusteella ei korvata













Normaalista kulumisesta (esimerkiksi terät, matot ja hihnat), virheellisestä tai käyttöohjeiden
vastaisesta käytöstä johtuvia vaurioita.
Käyttöohjeessa kuvatun huollon tai varastoinnin laiminlyönnistä johtuvia vaurioita.
Kuljetusvaurioita.
Katkaisuterää, kiilahihnoja sekä öljyjä, eivätkä siihen sisälly koneen normaalit säätö-, hoito-,
huolto- tai puhdistustoimenpiteet.
Vikoja koneessa, johon ostaja on tehnyt tai teettänyt sellaisia rakenteellisia tai toiminnallisia
muutoksia, ettei sen enää voida katsoa vastaavan alkuperäistä konetta.
Mahdollisia muita kustannuksia tai taloudellista vaatimuksia, jotka ovat seurausta em.
toimenpiteistä.
Epäsuoria kustannuksia.
Takuukorjauksista syntyneitä matkakuluja.
Takuuaikana vaihdettujen osien takuu umpeutuu samanaikaisesti kuin koneen takuuaika.
Takuun voimassaolo raukeaa, jos koneen omistusoikeus on takuuajan puitteissa siirretty
kolmannelle osapuolelle.
Takuun voimassaolo raukeaa, jos koneen sinetöintejä on rikottu.

Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuulu takuun piiriin, valmistajalla on oikeus
veloittaa vian tai virheen paikallistamisesta ja mahdollisesta korjaamisesta voimassa olevan hinnastonsa
mukaisesti.
Tämä takuutodistus ilmaisee vastuumme ja velvoitteemme kokonaisuudessaan ja se sulkee pois kaikki
muut vastuut.
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7. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

Valmistaja: Maaselän Kone Oy
Osoite: Valimotie 1, 85800 Haapajärvi

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:
Nimi: Timo Jussila

Osoite: Valimotie 1, 85800 Haapajärvi

Vakuuttaa, että
Hakki Pilke HH 110 klapikone


Sarjanumero: …………………………

on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen

Paikka, aika: Haapajärvi 18.9.2019

Allekirjoitus:
Anssi Westerlund
toimitusjohtaja
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