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1. General information
1.1.Introduktion
Formålet med denne manual er at sikre at maskinen bliver betjent på en måde, der stemmer overens med
intentionen fra fabrikken, samtidig med man tager stilling til sikkerhedshensyn. Alle der skal betjene
maskinen eller arbejde i nærheden af den, skal læse denne manual omhyggeligt.
De der skal køre med maskinen, forventes at have basale færdigheder indenfor håndtering af en traktor,
såsom at bruge en kardanaksel og bruge traktorens løfteudstyr. Før påbegyndelse af arbejdet, bør
operatørerne også gøre sig bekendt med maskinen kontrol- og sikkerhedsudstyr, og sørge for at bruge disse
korrekt.
Yderligere information vedrørende Maaselän Kone Oy's produkter er mulig på vores hjemmeside,
www.maaselankone.fi.
Gem denne manual i umiddelbar nærhed af maskinen.

1.2.Formålet med brug af maskinen
Hakki Pilke 43 er designet til at kløve træ fra beskåret træ eller stammer. Brændemaskien må ikke bruges
til at bearbejde behandlet træ, såsom det man finder i byggeaffald, eller trykimprægneret træ. Sand, søm
og andre urenheder i træet, kan forsage skade på maskinen.
Den maksimale diameter af stammerne er 43 cm. Denne grænse må ikke overskrides. Når man estimerer
diameteren af stammen, skal man notere at stammens form og andre faktorer, såsom træsort og knuder,
der kan gøre den faktiske diameter større og dermed forhindre at stammen kan komme ind i maskinen.
Kløvekanalen er designet for stammer op til 60 cm., i længde. Skær eller kløv aldrig stammer der overskrider
den maksimale længde.

1.3.Modeller og basal information
Model
Kraft
Vægt
TR/Strøm
Højde/bredde/længde
Indføringsbånd/transportør
længde
Sværd/kæde
Max stamme diameter
Max/min stamme længde

TR
Combi
Traktorens PTO aksel (TR)
TR
strøm
1,400 kg
1,650 kg
min 35 hp / max 500r/min
15kW (min 32 A, C-kurve sikring)
i transport position 2,500/2,460/1,300 (mm)
2,200/4,000 (mm)
Sværd: 18” (54 cm), spor 1.6 mm. Kæde: 68 drivled, pitch 0.404”
43 cm
Stamme max 60 cm; min 17 cm

Maskinens serienummer, produktionsdato, vægt, driftsspænding (el maskiner) og model er angivet på den
grå plade på maskinen nedenunder låsepalen ved transportøren, på den højre side af operatøren.

1.4.Driftsbetingelser
•
•
•

Maskinen kan bruges, ved temperaturer mellem -20 grader celsius til +30 grader celsius. Om
vinteren skal operatøren sørge for at der ikke er risiko for at glide indenfor arbejdsområdet.
Arbejdsområdet må ikke hælde til den ene eller den anden side, og der må ikke ligge overflødige
genstande. Uautoriserede personer må ikke komme ind i arbejdsområdet. Maskinen må kun blive
brugt ved tilstrækkelige lysforhold.
Maskinen må ikke bruges indendørs.
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1.5.Sikkerhedsinstruktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maskinen må kun blive brugt af en operatør af gangen. Sikkerhedsafstanden er 10 meter fra
maskinen.
Personer under 18 år, må ikke betjene maskinen.
Operatøren må sikre sig at brugen af maskinen ikke skaber fare for andre og at der ikke er
uautoriserede personer i sikkerhedszonen.
Maskinen må ikke betjenes, hvis man har indtaget alkohol eller andre stoffer, eller når operatøren
er træt.
Maskinen må ikke betjenes medmindre operatøren er bekendt med denne instruktionsmanual.
Denne maskine er kun lavet til at save og kløve brænde.
Maskinen skal placeres i transportposition, hver gang den skal flyttes. Når maskinen skal
transporteres på offentlig vej, skal den udstyres med yderligere lys.
Operatøren er ikke tilladt at modificere strukturen, betjeningen af maskinen, eller fjerne
sikkerhedsudstyr.
Operatøren skal bære hørepropper/høreværn, tilstrækkeligt tætsiddende arbejdstøj, samt
handsker, sikkerhedsbriller og sikkerhedsfodtøj.
Før opstart af maskinen, skal operatøren sørge for at maskinen og dens afskærmning er intakt.
Når maskinen er traktordrevet, skal operatøren sørge for at PTO akslen er ubeskadiget og den
omdrejningstal er korrekt. Maskinen skal være spændt på traktorens løfteudstyr når den bruges.
Før opstart af maskinen, skal operatøren sørge for at alle kontrol og sikkerhedsfunktioner fungerer.
Ved rengøring af maskinen eller ved vedligeholdelse, skal den afkobles dens strømkilde (PTO
aksel/strømforsyning)

1.6.Lyde og viberationer
Det A-vægtede lydtryk ved arbejdsstationen er 87.0 dB (A), og lydniveauet er 98.0 dB (A).
Viberationen må ikke overstige 2.5 m/s2.

1.7.Advarselssymboler

Læs maskinens manual før brug af
maskinen.

Brug øjne- og øre
beskyttelse.

Løftepunkt for pallegafler

Brug ikke noget løst hængende tøj.
Hakki Pilke 43 Easy
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Tag altid det sidste stykke
træ eller stamme fra siden,

Vær opmærksom på bevægelige dele.

Vær opmærksom på PTO
akslen.

Vær opmærksom på kæden.

Vær opmærksom på kløvekniven.

Kun en person må betjene
maskinen.

Afkobl maskinens
strømudtag, før der udføres
rengøring eller
vedligeholdelse.

Sikkerhedszonen rundt om maskinen er
10 meter.

Fare for knusning

Makshastigheden for PTO
akslen er 500 omdrejninger i
minuttet.
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Hydraulikolie.

Kædeolie.

Den maksimale tilladte vinkel på
transportøren er 40°. Gå ikke under
transportøren.

Sikkerhedszone.

Smørested

2. Modtagelse og samling
2.1.Leveringsinspektion
Bortskaf maskinen indpakningsmateriale på en miljøvenlig måde.
Check at maskinen ikke har fået påført skade ved transporten, og sørg for at alle nødvendige dele er
inkluderet i pakken. Hvis der skulle være sket skade, skal du straks kontakte forhandleren.

2.2.Løftning og flytning af maskinen

Ved flytning af maskinen, sørg for at
løfte og flytte kapaciteten på traktoren
eller frontlæsseren er tilstrækkelig for
vægten af maskinen. Løft kun
maskinen
ved
de
indikerede
løftepunkter, (Figur 1a og 1b) eller i
traktorens 3-punkts ophæng.

Figur 1a. Løftepunkter for pallegafler (2 stk.)
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Figur 1a. Løftepunkter for maskinen med kæder (3 stk.)
Når maskinen tilkobles traktorens 3-punkts ophæng, må der ikke være personer i traktorens førerhus, for
at forhindre tilfældige skader ved traktorens lifthåndtag. Check alle traktorens og maskinens
tilkoblingsenheder, før de tilsluttes. Brug aldrig beskadiget udstyr. Boltene der bliver brugt til liftarmene og
topstangen på maskinen skal være en korrekt størrelse, og passende låsesplitter skal bruges til at sikre dem.
Maskinen skal placeres i transportposition, hvis den skal flyttes mere end 5 meter. Udvis meget stor
forsigtighed, når maskinen flyttes i operationsposition. Sænk altid maskinen til jorden når den ikke skal
flyttes mere.
OBS! Forkert løftning kan forsage farlige situationer og skade af maskinen.

2.3.Vigtigste komponenter på maskinen
Hakki Pilke 43 er en brændemaskine med fuld hydraulisk styring. Med andre ord, styres alle maskinen
funktioner hydraulisk, med operationsgreb/håndtag på maskinens kontrolpanel. Sikkerhedsburet for
save/kløve området er låst sammen med maskinen operation. Åbnes sikkerhedsburet, stopper alle
funktioner.
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A.
B.
C.
D.

Indføringsbånd
Kontrolpanel
Save/kløve område
Transportør

2.4.Klargøring af maskinen til brug

3. Kontrolfunktioner og opsætning af maskinen
3.1.Klargøring af maskinen for opsætning og transport.
Før klargøring af maskinen til brug, sørg for at betingelserne for brug, skrevet i sektion 1.4 er opfyldt og
gennemgå sikkerhedsinstruktionerne i sektion 1.5
OBS! Inspicer og rengør maskinen som skrevet i sektion 4.3 og 5.8 før klargøring til transport.
3.1.1.

Placering af indføringsbåndet i brugsposition eller transportposition

Placer indføringsbåndet i brugsposition som anført nedenfor:
1. Sørg for at tilstrækkelig
plads er ledigt for at sænke
indføringsbåndet (ca. 2 m.)
2.

Frigør låsen ved at løfte
pal A fra håndtag B (Figur
3).
Fi gur 3.

3. Sænk indføringsbåndet til
den laveste position, med
håndsvinget, som i Figur 4.
OBS! Sørg for at indføringsbåndet
støtteben sættes korrekt på
plads.
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Figur 4.

4. Fjern splitten, og løft bolt A
(Figur 5).

Figur 5.

5. Drej støttepladen til
operations position og lås
håndtag A med splitten.
(Figur 6)
Ved transportposition,
skal dette ske i modsat
rækkefølge.

Figur 6.
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3.1.2.
Placering af transportøren i operationsposition eller
transportposition.
Placer
transportøren
i
operationsfunktion som anført
nedenfor:
1.

Sørg for at der er
tilstrækkeligt plads til
transportøren
2.
Sluk maskinen
3. Åben lås A (Figur 7) og
sænk transportbåndet til
den laveste position med
håndsvinget.
Hvis du bruger en større
transportør (som vist i
Figur 8), sænk
transportbåndet
hydraulisk, med kontrol
håndtag E (Figur 10).
OBS! Lad tilstrækkelig
plads (ca. 30 cm.) for
åbningen af
transportøren

Figur 7.

4. Løft den øverste del af
båndet, til operationsposition med grebene B
(Figur 8).

Figur 8.
5. Lås den øverste del af
båndet på plads med
låsen C og splitten D,
som vist i Figur 9.
6. Drej støttepinden E af
væk fra transportbåndet,
til operationsposition.

Figur 9.
Hakki Pilke 43 Easy
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Placer transportøren i transportposition som anført nedenunder:
1. Sluk maskinen.
2. Frigør låsen C fra den øverste del af båndet (Figur 9) og sænk transportbåndet til den lavest mulige
position, med håndsvinget eller hydraulisk med håndtag E, som vist i Figur 10 (når maskinen har en
større transportør).
3. Drej båndets støttehåndtag E (Figur 9) over båndet og løft herefter den øverste del af båndet over
på den laveste del af båndet med grebene B (B i Figur 8)
4. Drej transportbåndet så det står i midten ved håndtag F (Figur 10).
5. Ved brug af Easy 43 udstyret med standard transportbånd, løft restudskilleren til den øverste
position (ved at fjerne 2 splitter) for at sikre at undgå at ramme kløveknivens ryg.
6. Løft båndet med håndsving eller hydraulisk med håndtag E (Figur 10) (når maskinen har et stort
transportbånd), indtil transportbåndet er låst i den lodrette position. Sørg for at låsen A forbinder
ordentligt. Sørg for at plastikbændellet er vippet ind i kløveren.
OBS! Træd ikke på transportbåndet! Brug ikke håndsvinget hvis stroppen er slidt!

3.2.Kontrolpanel

Figur 10. Kontrol
Navne og funktioner for kontrolpanelet i Figur 10.
A. Justering for indføringsassistent mekanismen. (Se sektion 4.3.1)
B. Indføringsassistent kontakt
- Kontakt i position 1: Indføringsassistent er tændt. Indføring sker i kløvecyklussen.
- Kontakt i position 0: Indføringsassistenten er slået fra.
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C. Kontrol håndtag for guidepladerne (se Sektion 4.3.5)
- Øverste position: AUTO: pladerne er i automatisk tilstand, dvs. Pladerne kører op og ned
automatisk, sammenhængende med sværdets bevægelse.
- Midterste position: OFF: pladerne bliver ikke brugt.
- Laveste position: OP: manuel kontrol af guidepladerne til den øverste position.
D. Justering for sænkning af hastigheden på sværdet
Når den er drejet mod den åbne position, sænkes trykket hurtigere og omvendt.
Justeringsområdet er en rotation, fra fuldt åben, til helt lukket.
• Under normale omstændigheder er hastigheden automatisk justeret, og man bør ikke
justere på det.
• Hvis nødvendigt, fintun hastigheden ved at dreje knappen en anelse mod den lukkede
position.
E. Håndtag til transportbånd og ekstra olieudtag (ved standard transportbånd)
• Håndtag op/ned: transportbåndet drejer til venstre/højre
• Håndtag til højre/venstre: aktiverer de ekstra olieudtag
Eller
Håndtag til transportbånd (Når et større transportbånd sidder på). Her, er tilbehøret
kontrolleret med en ventil, der sider i spot I, i Figur 10.
• Håndtag op/ned: transportbånder drejer til højre/venstre
• Håndtag til højre/venstre: transportbåndet sænkes/hæves
F. Joystick
• Joystick til venstre/højre:
indføringsbåndet kører
forlæns/baglæns.
• Joystick fremad/bagud:
kløvekniven hæves/sænkes.
•

Knap A: Løfter den
hydrauliske stammepresser.

•

Knap B: Aktiverer kløveren.
Indføringsassistenten kører i
det tidsrum kløveren kløver,
hvis denne er tændt.

•

Knap C: Sværdet skærer
træet, ved at lade knappen
være trykket ned: Saven
skærer automatisk (kæden
kører og trykker saven i
bund).

Figur 11. Joystick
G. Håndtag til selve transportbåndet.
• Øverste position: Båndet kører fremad
Hakki Pilke 43 Easy
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•
•

Midterste position: Båndet kører ikke
Laveste position: Båndet kører tilbage

H. Hastighedsjusterer for transportbåndet
• Båndets hastighed, sænkes når knappen drejes mod den lukkede position og omvendt.

3.2.1.

Traktordrevet

En traktordrevet brændemaskine er forbundet til
traktorens 3-punktsophæng og PTO akslen. For at
forbinde maskinen til PTO akslen, skal man fjerne
sikkerhedsplade A, over til position så man kan bruge
PTO akslen, og lukker for strømudtaget (Combi
modeller).
At forbinde PTO akslen er en opgave der kun skal
udføres af én person. Når maskinen skal tilsluttes
traktoren, må der ikke være personer i traktorens
førerhus for at forhindre nogle tilfældige skader ved
traktorens lifthåndtag. Check alle traktorens og
maskinens tilkoblingsenheder, før de tilsluttes. Brug
aldrig beskadiget udstyr.

Figur 12.

3 bens stikket for el modellerne er forbundet med
traktorens 12 v strømudtag (Figur 14)
Ved brug af kardanaksel, gennemgå alle instruktioner der er givet fra producenten af kardanakslen.
Maskinen kræver 15 kW strøm, hvilket skal overvejes i henhold til kapaciteten af kardanakslen. En
bæredygtig kardanaksel er i powerklasse 4. Sørg for at låsen på kraftoverføringsakslen er korrekt monteret
i begge ender. Forbind kæden, der forhindrer sikkerhedsskærmen i at dreje rundt, til hul B. Hæng
kardanakslen, i krogen C, når maskinen ikke bruges og når den ikke er tilsluttet traktoren. Til sidst, sørg for
at alle tilslutninger er sikre. Brug aldrig beskadiget udstyr, eller en kardanaksel uden sikkerhedsskærm.
OBS! Traktor drevne maskine skal være spændt fast på traktorens 3-punktsophæng.
OBS! Tændkontaken (Figur 15) virker kun når maskinen er en el-model.

Hakki Pilke 43 Easy

Translation (dansk)

Version 1-2017

15 / 41
3.2.2.

El drevet

En el drevet maskine fungerer ved
15 kW. IP bedømmelsen af
elmotoren er 55. Sikringen skal
mindst være en 32 A-C-Kurve (3
sikring). Det elektriske kabel skal
mindst være 5 X 6 mm2 og den
anbefalede maksimum længde er
25 meter. For at forbinde kablet,
flyt sikkerhedsplade B, til højre
således at den dækker for PTOakslen.
Figur 13. Maskinen strømudtag

På en el drevet maskine er
strømkablet for de elektroniske
kontrolhåndtag, forbundet til 3
bens stikket udtaget på siden af
maskinen.
En el drevet maskine tændes ved
et tryk på den grønne knap, på
siden af kontrolpanelet, foran på
maskinen. Hvis den elektriske
motor kører i den forkerte retning
(dvs. maskinen laver en abnorm
lyd og de hydrauliske funktioner
er ubrugelige), er fasen forkert. Vi
anbefaler
at
bruge
en
forlængerledning der gør det
muligt at skifte mellem faserne,
eller en adapter.

Figur 14. Elektrisk stik der forbinder kontrolenheden.

OBS! Hvis forlængerledningen
ikke har mulighed for at lave
fase-skift, må det elektriske
arbejde relateret til ændringen af
fasen kun udføres af en
elektriker!

Figur 15. Start
Hakki Pilke 43 Easy
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3.2.3. Justering af stammelængden
Ved skæring af træet, skal stoppladen for stykkerne (B i Figur 16) altid flytte sig ca. 5 cm. Bagud, med hjælp
fra den hydrauliske cylinder, der sikrer at stykkerne ikke sætter sig fast og har mulighed for frit at falde ned
på guidepladerne, eller alternativt direkte ned i kløvekanalen.
1.
2.

Sluk maskinen, kobl strømtilslutning fra og åben herefter sikkerhedsburet.
Juster længden på stykkerne, til den ønskede længde ved at frigøre låsen i Figur 16 til åben
position (som vist i den mindre Figur). Og flyt stoppladen til den ønskede position.
Drej lås A i Figur 16, tilbage til den lukkede position.
Hvis nødvendigt, kan man fintune målingsanordningen til den ønskede position, ved at dreje
møtrik C (Figur 16). Ved at spænde møtrikken, vil længden på stykkerne blive længere og
omvendt. (hvis stammelængden er standard, kan du fintune stammelængden for at minimere
mængden af spildtræ).

3.
4.

Figur 16. Stammestyklængde justering

3.2.4.

Brugen af transportøren

Hakki Pilke 43’s transportbånd er drevet af en hydraulik motor. For at justere båndets hastighed, brug
adapter H (Figur 10). Transportbåndet kan drejes til siden hydraulisk med håndtag E (Figur 10) ved at gøre
følgende:
-

Håndtag forud: Transportbåndet drejer til venstre
Håndtag bagud: Transportbåndet drejer til højre
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Når man bruger standard transportbånd:
- Transportbåndet er justeret til den ønskede vinkel med håndsving A, som vist i Figur 27.
Større transportbånd: (med Håndtag E i Figur 10)
- Håndtag til venstre: Transportbåndets vinkel mod jorden øges.
- Håndtag til højre: Transportbåndets vinkel mindskes.

Figur 17.
OBS! Den maksimale vinkel ved brug af transportbåndet er 40°. Den maksimale vinkel er vist i tabellen
nedenfor og instruktionerne er vedhæftet transportbåndet.
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3.2.5.
Kløveknivens justering
Maskinen kløvekniv er kontrolleret hydraulisk med kontrol håndtag F (Figur 10). Ved at skubbe håndtaget
fremad, sænker kniven sig ned, hvorimod hvis man trækker det tilbage, vil kniven sænke sig. Stammer bør
altid ramme midten af kniven i bedst muligt omfang, således at de stykker træ man får, har en konsistent
størrelse. Kniven kan sænkes til den laveste position på en gang, ved at hæve kniven til den øverste position,
hvorefter man renser rummet under kniven. Maskinen skal slukkes og kobles fra dens kraftforsyning inden
at rengøring kan finde sted.
3.2.6.

Brug af hydraulisk spånsuger

En hydraulisk spånsuger er mulig
at tilkøbe til maskinen som
ekstraudstyr. Det gør det muligt
at samle savsmuld, der kan
bruges til andre formål.
Spånsugeren
aktiveres
automatisk når maskinen starter
op.
Den kan dog deaktiveres, når det
er nødvendigt, ved at dreje
håndtag A til den laveste
position, som vist i Figur 18.
Figur 18.

4. Betjening af maskinen
4.1.Test-run af maskinen
Maskinen må ikke bruges før et test run har været udført, og alle funktionerne på maskinen er blevet testet.
Et test-run kan kun udføres af en der har læst maskinens instruktionsmanual.
OBS! Når maskinen startes i koldt vejr ((-5°C eller koldere) er det anbefalet at der bliver brugt en separat
olievarmer (ekstraudstyr).
Før der foretages et test-run, skal alle komponenterne i brændemaskinen undersøges. Hvis der findes fejl
eller slid der kan påvirke sikkerheden for brug af maskinen, må maskinen ikke bruges indtil den slidte eller
defekte komponent er udskiftet, og sikkert brug igen er sikret.
1.
2.
3.
4.
5.

Sørg for at sikkerhedsburet for maskinens save- og kløvesektion er nede.
Check at indføringsbåndet og transportøren er i operationspositioner.
Sørg for at kløvekanalen er tom.
Sørg for at du er bekendt med funktionerne af maskinen kontrol. Hvis nødvendigt, se Sektion 3.2
Aktivering.
a. Trakordrevet: indsæt stikket til den elektriske kontrolenhed ind i traktorens strømudtag.
Start traktoren og forbind outputtet, først ved lav fart og øg herefter hastigheden til et maksimum
på 500 rpm.
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b. Eldrevet: Forbind kablet til strømforsyningen på maskinen, start maskinen ved at trykke på
den grønne knap og vent indtil den elektriske motor kører på fuld speed.
6. Start kløvecyklussen ved at trykke på knap B (Figur 11) på joystick F (Figur 10). Kløvebevægelsen skal
være normal.
7. Sørg for at saven og smøringen af kæden virker som følgende: (hvis nødvendigt, se Sektion7.0)
a. Udfør et par savecyklusser uden træ, ved at trykke på knap C (Figur 11).
b. Sørg for at savetrykket bliver lavere og lavere hele vejen ned gennem savecyklussen, så den
automatisk løfter sig, når knap C er frigjort, og at kæden roterer alt den tid, knap C er trykket
ned.
c. Sluk maskinen og afkobl den fra strømforsyningen kraft/strømforsyningen.
d. Åben herefter sikkerhedsburet og se om kæden har fået tilført olie.
8. Start kløvecyklussen og stop den ved at åbne sikkerhedsburet. Sørg for at kløveren kører tilbage til
den oprindelige position, når sikkerhedsburet er lukket.
9. Foretag et test-run for indføringsbåndet og kør tilbage med joystick F (Figur 10).
10. Aktiver transportbåndet ved at trykke håndtag G (Figur 10) fremad. Sørg for at transportbåndet
stopper når håndtag G er placeret i den midterste position, og at indfødningen kører tilbage når
håndtag G vender bagud. Sæt transportbåndet til en passende hastighed med knap H (Figur 10)
Hvis der opstår en fejl under testen, find grunden til fejlen og foretag afhjælpende handling, hvis det er
nødvendigt. Maskinen skal slukkes og afkobles fra kraft/strømforsyningen imens at fejlen bliver
diagnosticeret og repareret.

4.2.Placering af stammer på indføringsbåndet
Vi anbefaler brug af hjælpemidler, såsom HakkiFeed 472 oplæggerbord. Hvis et oplæggerbord ikke er
fastgjort til maskinen, er den maksimale længde på en stamme, man må ligge op 4,5 m. Løft og placer altid
stammen på indføringsbåndet på en sikker måde, der ikke bringer operatøren i fare.
OBS! Placering af stammer direkte på indføringsbåndet med en læsser er strengt forbudt!
OBS! Sørg for at tyngdepunktet af stammens vægt bliver på indføringsbåndet.
OBS! Hvis maskinen har en større transportør, er brugen af en stammeløfter umuligt.

4.3.Indføring og skæring af træ
Indføringsbåndet føder stammer ind i maskinen. Skub joystick F (Figur 10) mod højre, for at køre stammer
ind i maskinen. Stammen kan køres tilbage ved at skubbe til venstre med joystick F. Når indføring af
stammer sker, sørg for at der ikke er risiko for at dit tøj, hænder eller andre dele bliver fanget i maskinen,
hvis stammen har en abnorm form f. Eks. Brug ikke hånden til at guide stammen ind mod saven. Juster den
ønskede længde af træet og sørg for at hastigheden på transportbåndet er passende ved at justere det.
1. Vælg stammen der skal kløves. Husk at maksimum stamme-diameter er 43 cm. Knuder og formen
på stammen kan øge den reelle diameter.
2. Brug joystick F til at køre stammen ind i maskinen med indføringsbåndet.
3. Når stammen stopper ved den hydrauliske stopplade, sav stammen over ved at trykke på knap C
(Figur 11), på joysticket. Dette vil aktivere kæden og savecyklussen vil starte automatisk.
4. Kør saven op igen, ved at slippe knap C (Figur 11).
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4.3.1.

Indføringsassistent mekanisme

Hakki Pilke 43 er udstyret med en indføringsassistent, der hjælper med at skære længderne på en ens
længde, ved automatisk at køre stammerne frem til, hver gang kløveren kører frem. Ved at bruge denne
mekanisme, behøver man ikke bruge joystick F (Figur 10) til at køre stammerne frem med. Man kan
tænde/slukke for denne mekanisme, hvis nødvendigt ved at trykke på knap B (Figur 10).
Indføringsbåndets hastighed, kan justeres med knappen, når den bliver drejet mod lukket position, hvis
man vil have kortere stykker og omvendt. Ved at dreje knappen imod den lukkede position, gør at
indføringsassistenten føder ved en langsommere hastighed.
4.3.2.

Hydraulisk stammetrykker

Hakki Pilke 43 er udstyret med en hydraulisk stammetrykker, der altid automatisk, trykker stammerne imod
indføringsbåndet, når stammen saves over, dvs. Når savetrykket bliver lavere, presser stammetrykkeren
stammen nedad. Takket være denne mekanisme, kan operatøren sørge for at den næste stamme der kører
ind, ikke kolliderer med stammetrykkeren når den køres ind i imod saven, ved at trykke på knap A (Figur
11).
For vedligeholdelsesformål, er maskinen leveret med (i værktøjskassen) en lang bolt, der bruges til at få
stammetrykkeren til at forblive oppe ved at stemplet ikke kan komme ned, som vist i Figuren nedenfor.
Dette gør det nemmere ved vedligeholdelse (som at smøre stammetrykkeren).

4.3.3.

Fastklemning af sværdret

Hvis sværdet bliver fastklemt i stammen, stop med at sav og prøv et andet sted på stammen. Hvis snittet
er skævt, fordi at sværdret trækker til den ene side, skal skarpheden på kæden og savetrykket undersøges.
En kæde der ikke er lige skarp hele vejen rundt, vil altid trække imod den kortere side, hvilket vil gøre det
umuligt at save stammen over. Kontroller her tændernes længde med en skydelære. Tænderne skal være
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lige lange. På den anden side, vil savning med en sløv kæde være ineffektivt, og kæden skal herefter files
eller udskiftes (se Sektion 5.1.1).

4.3.4.
Savning af det sidste stykke
Når man saver stammer, vil det 2. sidste og det sidste stykke, altid skulle skæres således at det sidste stykke
er en passende længde. Dette sørger for at alle stykkerne forbliver under den hydrauliske stammetrykker
og at selve savningen foregår konstant og sikkert. Du kan sætte guidepladerne således, at de rejser sig
manuelt før det sidste stykke kører ind i kløvekanalen, for at sikre at det sidste stykke falder korrekt ned.

4.3.5.

Stamme guideplader

Maskinen er udstyret med guideplader der sikrer at de
savede stykker, lander i kløvekanalen i den korrekte
position. Først, stykket lander på pladerne, som vist i
Figur 18, hvilket herefter bringer stykkerne til bunden af
kløvekanalen (Figur 19) på en kontrolleret måde.
Om der er brug for guidepladerne afhænger af tykkelsen
og længden på træet skal kløves. Et længere og tyndere
stykke træ er nemmere at sænke ned i kløvekanalen i den
korrekte position, end et kortere og tykkere stykke er.
Operatøren kan vælge mellem at bruge guidepladerne
eller ikke. De kan også bruges manuelt.

Figur 18.

Når guidepladerne er i automatisk tilstand, (håndtag C i
Figur 10 er i fremad position) vil de løfte sig med det
samme, når saven starter på at save et stykke. Når et
stykke er blevet skåret og har lagt sigt på toppen af
guidepladerne, stiger trykket, hvilket gør at pladerne
automatisk falder ned til den laveste position.
Når pladerne ikke er i brug (håndtag C i Figur 10 er i bagud
position) vil de forblive i den lave position som vist i Figur
19.

Figur 19.

I manuelt tilstand, kan operatøren manuelt hæve/sænke
pladerne med håndtag C (Figur 19).
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4.3.6.

Brug af lynkobling og ekstra hydraulik

1. Forbind den ekstra hydraulik
(dvs. Ved brug af den tværgående mekanisme der bruges
på HakkiFeed 472) ved at
skubbe oplæggerbordets
hydraulikhoveder ind i
lynkobling A og B i Figur 20.
2. Brug oplæggerbordets
funktioner med håndtag E
(Figur 10)
Hvis maskinen er udstyret med en
større transportør, brug håndtag I
(Figur 10).
OBS! Hvis maskinen har en større
transportør er brug af stammeløfter
umuligt.
4.3.7.

Figur 20.

Tilslutning af oplæggerbordets indføringsruller til indføringsbåndet

Et oplæggerbords (HakkiFeed 472) indføringsruller kan tilsluttes i serier med indføringsbåndet. Rullerne vil
herefter selv synkronisere med indføringsbåndet når stammerne køres frem, enten med joystick F (Figur
10) eller med indføringsassistenten. Hydraulikslanger fra oplæggerbordets indføringsruller er tilsluttet til
maskinens indføringsbånd som vist nedenfor:
1. Sluk maskinen og
afkobl den fra dens
kraft/strømforsyning.
2. Flyt slange B fra
lynkobling A (Figur
21).
3. A. Tilslut
oplæggerbordets
hydraulikslange til
lynkoblingerne.
4. Tilslut
oplæggerbordets
returslange, til slange
B (med en
hunkobling).
Figur 21.
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4.3.8.
Fastklemning af træ i kløvekniven
Hvis et stykke træ sætter sig fast i kløvekniven i en situation, hvor at selve kløveren er utilstrækkelig, til at
skubbe det sidste stykke gennem kniven, skal følgende gøres:
1.
Kør kløveren tilbage til den oprindelige position og luk maskinens sikkerhedsbur.
2.
Kør kniven så højt op som muligt, med håndtag F (Figur 10) og aktiver kløvecyklussen igen ved at
trykke på knap B (Figur 11).
3.
Hvis nødvendigt, skær at tilstrækkeligt tykt stykke træ, ca. 20-25 cm. ned i kløvekanalen og aktiver
kløvecyklussen. Det nye stykke vil herefter skubbe det fastklemte stykke igennem kniven.
4.
Sænk herefter kniven med ca. 10. Cm, og gentag step 3. Gentag step 4, indtil det fastklemte stykke
er kommet igennem kniven stykke for stykke.
1.
2.
3.
4.

4.3.9.
Omkløvning eller kløvning uden at skære
Åben først sikkerhedsburet.
Placer det stykke træ, du vil kløve i kløvekanalen.
Luk sikkerhedsburet.
Aktiver kløvecyklussen med knap B (Figur 11).

Overstående procedure kan bruges til at kløve træ uden nødvendigvis at save først.
4.3.1.

Udskiftning af kløvekniven

Udvis ekstrem forsigtighed når kniven håndteres og brug sikkerhedshandsker
1. Træk håndtaget B (Figur
22) for at gøre det muligt
at sænke kløvekniven til
den lavest mulige
position. (OBS!
Transportøren er A i Figur
22)
2. Sænk kniven til den lavest
mulige position. Hvis
nødvendigt, fjern stykker
af træ under kniven.
3. Sluk maskinen og afkobl
den fra dens
kraft/strømforsyning
4. Løft kniven ud fra den
plads.
5. Indsæt en ny kniv, ved at
tage disse steps omvendt.
Figur 22.
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4.3.2.
Justering af kløvelængden
På Hakki Pile 43, er kløvecylinderen kontrolleret elektrisk med sensorer A og B i Figur 23. Kløvelængden
kan justeres på følgende måde:
1. Sluk maskinen og afkobl den fra dens kraft/strømforsyning.
2. Fjern maskinen afskærmningsplade som vist i Figur 23.
3. Sensor A (Figur 23) bestemmer punktet hvori kløveren stopper dens returbevægelse. Hvis
nødvendigt, kan sensorens position ændres. Løsn sensorens bolte, flyt sensoren og stram herefter
boltene for at sikre at den bliver på det korrekte sted.
4. Sensor B (Figur 23) bliver brugt til at bestemme punktet hvorved kløveren skifter retning ved
kløvecyklussen, dvs. Hvor tæt på kløvekniven vil selve kløveren køre. Hvis nødvendigt, kan sensorens
position ændres, som anvist ved punkt 3 ovenfor.
OBS! Afskærmningspladerne skal sættes tilbage på plads efter vedligeholdelse.

Figur 23.
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4.4.Brug af transportør
Transportøren kan kontrolleres horisontalt og vertikalt. Sikkerhedszonen for transportøren er 10 meter.
Når man maskinen køres, er den maksimalt tilladte vinkel på transportøren 40°. Hastigheden på
transportbåndet kan frit justeres på justerskruen H (Figur 10). Hvis transportøren fastklemmes på nogen
måde, skal transportbåndet stoppet med håndtag G (Figur 10) og maskinen skal slukkes før grunden til
fejlen fjernes. Hvis grunden til fejlen er i spåndfjerner systemet, kan transportbåndet køres kort tilbage med
håndtag G (Figur 10). Der skal være mindst 50 cm mellem enden af transportøren og bunken af træ.
Stramheden af transportbåndet kan justeres således:
1. Løsn møtrik A (Figur 24)
2. Spænd/løsn båndet med møtrik B (lige meget på begge sider af båndet) hvis båndet er skævt, løsn
møtrik B (i forhold til fjederen) på den side, imod den du ønsker at tilpasse båndet bedre.
3. Når transportbåndet har den korrekte spænding, og den er tilpasset korrekt, skal møtrikkerne A på
begge sider spændes.

Figur 24.
Transportøren har et automatisk restudskilningssystem. Det udskiller støv, savsmuld m.m. fra det kløvede
træ.
Følgene hændelser påvirker restudskilningssystemet væsentligt: Vinklen af transportøren, hastigheden på
transportbåndet og distancen til plade D (Figur 24), fra den øverste del af båndet. Med andre ord, er
restudskilningssystemet bedre jo stejlere vinklen er på transportøren (dog stadig ikke mere end 40 grader),
og modsat jo lavere hastighed og jo længere distance mellem enden af båndet og punktet D. Distancen til
D er optimeret fra fabrikken, men den kan justeres med justeringsskruen C (2 stk., Figur 24), hvis
nødvendigt.
Den optimale hastighed for transportbåndet kan bestemmes ved at prøve forskellige indstillinger. De
kløvede stykker, bør kun lige kommer forbi pladen.
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OBS! Operatøren skal sikre at distancen mellem restudskilningssystemet og bunken af rester under, er
mindst 30 cm.

4.5.Efter brug
1. Efter du er færdig med at lave brænde, stop transportøren, sluk maskinen og fjern herefter brændet
fra kløvekanalen og båndet.
2. Sørg for at maskinen ikke har lidt skade.
3. Placer transportøren i en position, der tillader transportøren og maskinen til at blive flyttet sikkert
væk fra det kløvede brænde.
4. Rengør maskinen.
Hvis du ikke skal bruge maskinen i et stykke tid, bør du gøre følgende:
5. Om nødvendigt, brug traktorens hydraulik eller en frontlæsser til at hejse maskinen og flyt forsigtigt
maskinen til et sted, hvor du kan placere indføringsbåndet og transportbåndet i deres transport- og
opbevaringspositioner.
6. Placer indføringsbåndet og transportøren i transport- og opbevaringspositioner.
7. Rengør maskinen, og foretag vedligeholdelse.
8. Opbevar maskinen i henhold til instruktionerne i Sektion 10.

5. Vedligeholdelse af maskinen
Maskinen skal være afkoblet fra dens kraft/strømforsyning, før nogen form for vedligeholdelse, justering,
udskiftning eller rengøring må finde sted. Brug kun reservedele der leveres af fabrikken eller din forhandler.
Hvis skærmene på maskinen er blevet afmonteret for vedligeholdelse, skal de altid remonteres, før
maskinen bliver aktiveret igen. Efter vedligeholdelse og justering, skal maskinen testen i henhold til
instruktionerne i Sektion 4.1

5.1.Kæden
Hvis kæden på maskinen ikke penetrerer træet ordentligt, eller hvis den skærer skævt, er kæden højest
sandsynligt sløv. Det er en god ide at have en ekstra kæde ved maskinen, således at du ikke behøver at
afbryde arbejdet for at file kæden.

5.1.1.

Udskiftning og opstramning af kæden

Hakki Pilke 43 kommer standard med en patenteret AC10 automatisk kædestrammer. Når maskinen kører,
skubber hydraulikcylinderen motoren tilbage med en konstant kraft, således at kæden stramhed er
optimal. Operatøren behøver dermed ikke bekymre sig om kæden stramhed.
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Udskiftning af kæden foregår således:
1. Sluk for maskinen og afkobl den fra dens kraft/strømforsyning og åben for sikkerhedsburet.
2. Drej håndtag A (Figur 25) til positionen OFF, for at frigøre den automatiske kædestrammer.
3. Tag handsker på, og træk kæden nedad mod blokken. Dette vil løsne kæden og gøre at du kan udskifte
kæden.
4. Sæt den nye kæde på, og sikre dig at tænderne kommer først i forhold til den roterende retning.
5.Drej håndtag A (Figur 25) over på ON som vist i Figur 25.
6. Luk maskinens sikkerhedsbur og tænd maskinen. Dette vil automatisk gøre at kæden strammes korrekt
op.

Figur 25.
For at sikre at stramningen af kæden er korrekt, brug sikkerhedshandsker, og træk den nederste del af
kæden imod midten af blokken. Stramheden er korrekt, hvis du kan trække 3 tænder ved at trykke med
moderat kraft.

Hakki Pilke 43 Easy

Translation (dansk)

Version 1-2017

28 / 41
5.1.2.

Udskiftning af sværdet

Udskift sværdet på følgende måde:
1. Tag kæden af, som ved step 13 i Sektion 5.1.1.
2. Skru boltene der sidder på
blokken af. (A i Figur 26).
3. Skrue pladen C (Figur 27) af, og
tag sværdet af.

Figur 26.
4. Placer det nye sværd op imod
kædehjul B, ryk det ind i hullet
og løseligt sæt sværdet på
boltene A og pladen C.

5. Installer kæden så den sider
korrekt, i henhold til step 4-6 i
Sektion 5.1.1.

Figur 27.
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5.2. Udskiftning af olie på gearkassen
1. Flyt
håndtagende
til
løftearmene (2 stk. Figur
28).

2. Skru boltene, der er cirkler
rundt om, af og flyt
pladerne A, C og D i Figur
28.

3. Skru bundproppen, G, af
og kom olien i en
miljøbeholder.

Figur 28.

OBS! Olievolumen er 0,34
liter.
4. Luk bundproppen, G, og
åben skruen, E, (Figur 29).
5. Hæld den nye olie op til
gearkassen og luk skruen,
E.
Den
påkrævede
mængde er 0,34 liter. Du
kan checke olieniveauet
gennem skueglasset F.
(Figur 29).
6. Sæt beskyttelsespladerne
(A, C og D) samt løftearmspindene fra Figur 28
tilbage på plads.
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5.3.Udskiftning af hydraulikolie og filtre
1. Sluk maskinen og afkobl den
fra dens
kraft/strømforsyning.
2. Åben låget, A (Figur 30).
3. Skru boltene, der er cirkler
omkring i Figur 30, af og tag
toppen af, samt det gamle
filter op.
4. Skru bundproppen C (Figur
31) af og tap den gamle
hydraulikolie ned i en
miljøbeholder.

Figur 30.

OBS! Olievolumen er ca. 110 liter, så
vær forberedt på at skulle udskifte
miljøbeholderen mere end en gang.
OBS! Brug den korrekte olie, alt efter
hvilke forhold maskinen bruges
under. Hvis elmotoren er tændt i
koldt vejr, anbefaler vi at bruge olie
med en viskositet på ISO VG 32. Er
det en traktormodel, er den
anbefalede olie under normale
omstændigheder ISO VG 46 (når
olietemperaturen er under 60°C).
Ved varmt vejr, anbefaler vi en
oliekøler (muligt som ekstraudstyr).

Figur 31.

5. Sæt bundproppen tilbage på
plads og hæld den nye olie på,
gennem tankåbningen, A.
(cirka 110 liter).
6. Sæt et nyt filter i, og luk
dækslet med boltene der er
cirkler omkring i Figur 30.
7. Brug måleren, B, til at sørge
for at olieniveauet er tæt på
maksimum.
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5.4.Indføringsbånd vedligeholdelse
5.4.1.

Udskiftning og opstramning af indføringsbåndet

Udskiftning af indføringsbåndet
foregår således:
1. Sluk maskinen og afkobl den
fra dens kraft/strømforsyning.
2. Løft og lås indføringen,
således at den står i
transportposition. (Se Sektion
3.1.1.)
3. Sæt båndet til en passende
højde.
4. Åben samlingen, ved hjælp af
en tang f. Eks. For at trække
pind A ud. (Figur 38), som
holder samlingen sammen.
5. Tag bæltet af.
6. Skub det nye bånd ind under
bordet fra kløveenden, og
skub indtil at du kan trække
båndet ud fra den anden ende
(C).
7. Før resten af båndet over
bordet og rundt om den
bagerste rulle.
8. Forbind samlingen ved at
indsætte pind A ind igennem
samlingen.
9. Sæt indføringsbåndet tilbage
til operationsposition, og
stram båndet op.
10. Juster herefter båndet, så den
får den korrekte stramhed og
det kører lige. Dette gøres
med
hjælp
fra
justeringsskruerne, D.

Figur 38.

Figur 39.

Båndet har den korrekte
stramhed, når den midt på
båndet rejser sig med cirka 5
cm, når indføringsbåndet er i
operationsposition. Et for
stramt bånd kan nemmere
beskadiges og det påfører
unødvendigt belastning på
indføringsbåndets lejer.
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5.4.2.
Udskiftning og opstramning af transportørbåndet
Instruktionerne for opstramning og centrering af transportørbåndet er præsenteret i Sektion 4.4.
Udskiftning af transportør båndet gøres på følgene måde:
1. Tag pinden ud, der låser transportøren og sænk den ned til jorden.
2. Sluk for maskinen og afkobl den fra dens kraft/strømforsyning.
3. Kør båndets samling hen til starten af transportøren.
4. Fold transportøren sammen, men sæt ikke båndets i transportposition. Dette gør at båndet nu vil
hænge løst.
5. Åben samlingen ved at åbne boltene.
6. Tag det gamle bånd af.
7. Først, sæt det nye bånd under den sammenklappede transportør (bundåbningen) fra enden af
transportøren, hvor pladerne har hovedet ned af. Kør båndet ind, indtil du kan trække det fra den
anden ende af transportøren. Træk cirka 60 cm ud.
8. Skub den anden ende at båndet op imod den øverste sektion af den sammenklappede transportør
(åbningen i toppen) fra enden af transportøren. Skub den herefter indtil du kan forbinde samlingen.
9. Træk det overskydende bånd ned til starten af transportøren.
10. Sænk transportøren ned til operationsposition og stram båndet.
Båndet har den korrekte stramhed, når den midterste del af båndet rejser sig cirka 15 cm, når
transportøren er i operationsfunktion. Et meget stramt bånd, kan føre til at beskadigelse og det påfører
unødvendig belastning på transportørens lejer.
5.4.3.
Udskiftning af transportørens plader
Transportørens plader kan skiftes ved at afmonteres boltsamlingerne (3 x M8) spænde pladerne, og
udskifte dem med nogle nye. Det er anbefalet er køre båndet i en position hvor at pladen der skal skiftes
er oven på transportøren. Sluk maskinen og afkobl den fra dens kraft/strømforsyning imens at pladerne
skiftes.
6 Smøring
Alle maskinens smøringspunkter, som kræver vaseline, er markeret. Der er 33 smøringspunkter i alt, og de
er præsenteret i Figurerne nedenunder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Smørenippelen for tranportørens drejepunkt. (1 stk. Figur 42)
Smørenippelen før højdejusteringen enheden for kløvekniven (2 st. Figur 43).
Lejenippeler for transportørens laveste ruller (2 stk. Figur 44)
Smørenippeler for guidepladerne (2 stk.) og smørenippeler for indføringsbåndets rulle i Figur 45.
Smørenippeler for savecylinderen (2 stk. Figur 46).
Smørenippeler for kløverens pinde (2 stk. Figur 47).
Smøringsnippeler for længdemålingsenheden (2 stk.) og en for beskyttelsesburets 2
smørenippeler i Figur 48.
8. Smørenippeler for transportørens drejestempel (2 stk. Figur 49).
9. Smørenippeler for stammepressen (7 stk. Figur 50).
10. Beskyttelsesburets hængsel nippel i Figur 51.
11. Smørenippeler for stoppladen (2 stk. Og guidepladerne (2 stk. Figur 52).
12. Smørenippeler for guidepladerne (2 stk.) og smørenippeler for mekanismen i Figur 53.
13. Smørenippeler for indføringsrullen i Figur 53a.
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Figur 42.

Figur 43.

Figur 44.

Figur 45.

Figur 46.

Figur 47.
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Figur 48.

Figur 49.

Figur 51.

Figur 50.

Figur 52.

Figur 53.

Figur 53a.
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7 Smøring af kæden

Kæden bliver automatisk smurt, når den
starter med at rotere. Den er altså smurt
direkte på, hydraulisk fra tanken med en
oliepumpe og den pumper når kæden starter
med at køre rundt. Du kan justere mængden
af kædeolie der bliver smurt på kæden ved
hjælp af en umbraconøgle A (Figur 54), dvs.
At mængden at olie bliver mindre når skruen
bliver spændt, og omvendt.
Fabriksindstillingen for skrue A (Figur 54), er
3,5 omgang mod den åbne position, fra den
lukkede position. Skru op eller ned for
mængden af den nødvendige mængde af
olie, alt efter hvilken type træ,
lufttemperatur og type af olie du kører med.

Figur 54.

Før du starter, check altid at olien bliver
påført kæden når den starter med at rotere,
før du begynder at save træ.
Du kan se kædens olieniveau igennem åbning
A (Figur 55).
Påfyld kædeolie således:
1.

Løsn den sorte skrue, B og åben
lågen med håndtag C (Figur 55).

2.

Fjern dunkens gummi strop og
herefter dækslet, og tøm
dunken.

3.

Indsæt en ny, fuld dunk ved at
tage disse skridt i omvendt
rækkefølge. Check at slanger og
pumperne er frie fra luftbobler.
(se den følgene sektion).

Figur 55.
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Skub luften ud af kædens olierør således:
Muligt luft i slangerne, kan nemt fjernes fra systemet ved hjælp af hydraulikpumpen. Fjern umbraco skruen
A (Figur 54). Herefter tryk på pumpestemplet (under skruen) ved hjælp af en skruetrækker, for eksempel,
indtil kædeolien kommer ud af bunden af blokken, indtil der ikke er nogle luftbobler i slangerne. Stram
herefter umbraco skrue A, og juster kædeoliens mængde ved hjælp af instruktionerne i Sektion 7.
8 Magnetventilen og trykreguleringsventiler
Maskinens ventiler er blevet justeret til den korrekte position fra fabrikken af. Maskinens garanti bliver
annulleret, hvis disse indstillinger bliver ændret. Hvis du har brug for at ændre indstillingen af en grund,
skal du først kontakte din forhandler eller importør og følge deres instruktioner omhyggeligt. Stilles
ventilerne forkert, kan det ødelægge maskinen og gøre den umulig at køre med. Sikkerhedsventilerne
kan ændres på følgene måde: løsn låsemøtrikken og løsn eller stram umbraco skruen efter behov (når
skruen strammes, øges trykket og omvendt). Til sidst skal du stramme låsemøtrikken.
Sikkerhedsventilerne og magnetventilerne på maskinen er vist i nedenstående Figurere.

A. Spånsugerens ventil
B. Hovedsikkerhedsventilen
(stor
hydraulisk pumpe). Den korrekte
justeringsværdi er 210 bar.
C. Magnetventil til savemotoren.
D. Magnetventil til savstyringen.
E. Trykreducerende ventil. Den
korrekte justeringsværdi er 15 bar.

Figur 56.
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F. Magnetventil til
indføringsassistenten.
G. Hovedsikkerhedsventil for lille
hydraulisk pumpe. Den korrekte
justeringsværdi er 250 bar.
H. Højtryksventil.
I. Trykforøgende
ventil.
Den
korrekte
justeringsværdi:
Umbraco skruen: 9.5 mm. Synligt i
forhold til dens hoved (under en
beskyttelseshætte).
J. Den korrekte justeringsværdi er:
umbraco skruen skal være 7.0 mm
synligt i forhold til dens hoved
(under en beskyttelseshætte).
K. Magnetventil for kløvefunktionen.
Figur 57.

L. Magnetventil for
strammepresseren.

Figur 58.
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9 Vask og rengøring
Alt løst jord kan fjernes med trykluft, for eksempel. Maskinen kan også vaskes med en højtryksrenser, så
længe vandet ikke bliver sigtet direkte mod nogle lejer eller noget elektronik.
Sørg altid for at maskinen og arbejdsområdet er tilstrækkeligt rent når maskinen kører. Maskinen skal altid
vaskes efter brug. Rengør maskinen med passende intervaller og altid før den skal opbevares i en længere
periode. Efter vask, skal maskinen smøres efter instruktionerne i Sektion 6.
10 Opbevaring
Selvom maskinen er lavet til udendørs brug, skal den have cover på, og opbevares under et tag eller
indendørs. Før en længere opbevaring skal maskinen først vaskes efter instruktionerne i Sektion 9 og
smøres efter instruktionerne i Sektion 6.
OBS! Transportbåndet kan krympe og strammes sig op, mens den opbevares på grund af luftfugtigheden.
Af denne grund, skal transportøren klappes sammen i transportposition, når maskinen skal opbevares.
11 Vedligeholdelsestabel
Mål

Opgave

Check
dagligt.
Skift 1.
gang, ved
100 timer.
Efterfølgend
e, for hver
500 timer.
Hydraulikolie under Check
normale forhold
dagligt.
Skift 1.
gang, ved
100 timer.
Efterfølgend
e, for hver
500 timer.
Oliefilter
Altid
når
olien skiftes.

Dagligt

Gearkassens
gearolie

All håndtag
Sværdet
Kæden
Maskine
Elmotoren
Elektrisk udstyr
Spil og rem
Smørenippeler
Kløveren (inde
maskinen)

Smøring
Check
Slibning af
kæde, efter
behov.
Rengør og
vask
om
nødvendigt.
Rengør
Rengør
Check
Smøring

Interval
100 t
X
X

Olie/materiale
SAE 80/90.
0.34 l

X

X
X
X

Mængden er cirka
110 liter
For eksempel ISO

VG 32

Nummer: 97348
1392110005357
Smøringsolie
18”/1.6 mm
0.404” 68 dl /1.6
mm

X
X

X
X
X
X
Som i
Sektion 6.

i Rengør hvis
nødvendigt
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12 Fejl og afhjælpende foranstaltninger
Fej
Grund
Kløveren trykker ikke hårdt nok 1. Kløvekniven er ikke i den
til at kløve stammen
korrekte position
2. Kløveren trykker ikke hårdt
nok.
Indføringsbåndet bevæger sig 1. Båndet er for løst.
ikke.

Afhjælpende foranstaltning
1. Fix the position of the
log/splitting blade. Ændrer
på kløveknivens position.
2. Kontakt forhandleren.
1. Stram
båndet
som
instruktionerne i Sektion
5.4.1 viser.

Transportbåndet bevæger sig 1. Båndet er for løst (rullen i
ikke.
bunden bevæger sig).
2. Rullen i bunden sidder fast og
bevæger sig ikke.

1. Stram båndet som i Sektion
4.4
2. Afkobl maskinen fra den
kraft/strømforsyning og fjern
det der ligger i vejen.

Kæden skærer ikke ordentligt 1. Kæden er sløv.
igennem træet.
2. Sværdet er slidt skævt.
Maskinen starter, men ingen
Elmotoren kører i den forkerte
funktioner virker. Maskinen
retning.
laver en abnorm lyd.
Elmotoren starter ikke.
1. Maskinen laver en lyd men
starter ikke.
2. Strømkablet er defekt.

1. Fil eller udskift kæden.
2. Ret sværdret op.
Se Sektion 3.2.2.

1. 1 sikring er sprunget. Check
sikringerne. Udskift
sikringerne, da andre kan
have taget skade.
2. Udskift kablet.

Elmotoren tenderer til at stoppe
og det termiske relæ bliver
nemt udløst.
Save eller kløvefunktionen
virker ikke.

1. Det termiske relæ er defekt
eller forkert justeret.

1. Kontakt forhandleren.

1. Sikkerhedsburet er åbent.

1. Luk sikkerhedsburet
fuldstændigt.

Savsmuldsblæseren er
stoppet.

1. Der er en pind eller anden
forhindring i
savsmuldsblæseren.

1. Rens blæseren motor.
2. Skru sikkerhedsventilen
op og check for snavs.

2. Motorens sikkerhedsventil
lækker (rester indeni).
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13

Garanti betingelser

”Garanti betingelserne begynder når du registrerer dig som kunde på vores intranet, som kan findes på
vores hjemmeside”.
Garantien gælder for den originale køber i 12 måneder, der starter på dagen for købet, og gælder højest
1000 timer.
I garanti sager, skal du altid kontakte maskinens sælger, før du foretager dig noget.
Et garantikrav skal altid rettes mod sælgeren skriftligt, straks efter opdagelse af defekten. Hvis defekten
vedrører en beskadiget del eller komponent, bedes du venligst sende et billede af den beskadiget del eller
komponent til sælgeren således at fejlen kan blive identificeret. Når du indsender et garantikrav, skal
køberen altid inkludere maskinens type og serienummer, samt en kvittering der inkluderer datoen for
købet. Garantikrav skal sendes til en autoriseret forhandler.
Garantien dækker:
•
•

Dele beskadiget ved normalt brug, på grund af fejl i maskinens materiale eller fra fabrikken.
Rimelige omkostninger der er forekommet ved at reparere, i overensstemmelse mellem sælger og
køber og fabrikken. Ødelagte/defekte dele vil blive udskiftet med nye. En defekt del eller
komponent der er blevet udskiftet, på grund af en defekt del eller komponent, skal sendes retur til
fabrikken via forhandleren.

Garantien dækker ikke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skade forvoldt ved normalt slitage (såsom knive og bånd), forkert brug, eller brug i modsætning til
instruktionsmanualen.
Skade forvoldt ved forsømmelighed af vedligeholdelse eller opbevaringsprocedurer, beskrevet i
instruktionsmanualen.
Skade forvoldt under transport.
Kløveblade, v-bånd og olie og derudover normale justering, pleje, vedligeholdelse eller
rengøringsprocedurer.
Defekter i maskinen, som køberen selv har repareret, eller påtænkte strukturelle eller funktionelle
ændringer, således at maskinen ikke længere kan siges at være den samme som den originale
maskine.
Andre potentielle omkostninger eller finansielle forpligtelser, fremkommet af overstående grunde.
Indirekte omkostninger.
Rejseomkostninger for garantireparationer.
Garantien for dele der er udskiftet i garantiperioden, udløber på samme tid som maskinens
garanti.
Garantien gælder ikke, hvis ejerskabet af maskinen er overført til tredjemand under
garantiperioden.
Garantien gælder ikke, hvis nogle af maskinens pakninger har været brudt.

Hvis køberen henvender sig med en fejl eller defekt, som han mener er dækket er garantien, ikke bliver
fundet til at blive dækket af garantien, har fabrikken retten til at opkræve køberen for udpegning af fejlen,
samt mulige omkostninger ved at reparere den ødelagte eller beskadigede del, i overensstemmelse med
fabrikkens prisliste.
Dette garantibevis indikerer ansvar og forpligtelser fuldt ud, og den ekskluderer alt andet ansvar.
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EC overensstemmelseserklæring
(Machinery Directive 2006/42/EC, Appendix II A)

Producent: Maaselän Kone Oy
Adresse: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Findland
Navn og adresse på personen der er autoriseret til at udarbejde den tekniske dokumentation:
Navn: Timo Jussila

Adresse: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Findland

Den førnævnte person sikrer at:
Hakki Pilke 43 Easy brændemaskine
•

Serie nummer: …………………………

Er i overensstemmelse med gældende regler i ”the Machinery Directive (2006/42/EC).”

Sted og dato: Haapajärvi 9 February 2017

Signatur:
Anssi Westerlund
Managing Director
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