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1. Informacje ogólne
1.1.

Wprowadzenie

Celem niniejszego podręcznika jest zapewnienie, że urządzenie jest używane w sposób przewidziany przez
producenta, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo. Każdy, kto pracuje z urządzeniem lub pracuje w pobliżu
urządzenia, musi dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Oczekuje się, że operatorzy maszyn mają podstawowe umiejętności w obsłudze ciągników, takie jak
użytkowanie wałka Kardana i sprzętu podnoszącego ciągnik. Przed rozpoczęciem pracy operatorzy muszą
zapoznać się z urządzeniami sterującymi i zabezpieczającymi maszyny oraz zapewnić ich prawidłowe
funkcjonowanie.
Dodatkowe informacje o produktach firmy Hakki Pilke można znaleźć na naszej stronie internetowej pod
adresem www.hakkipilke.fi.
Ten podręcznik należy przechowywać w pobliżu urządzenia.

1.2.

Cel stosowania

Procesor do drewna opałowego Hakki Pilke 43 przeznaczony jest do przygotowywania drewna opałowego
z przycinanego drewna lub kłód. Procesor do drewna opałowego nie może być użyty do obróbki
dowolnego drewna poddanego obróbce, takiego jak odpady budowlane. Piasek, gwoździe lub inne
zanieczyszczenia w drewnie mogą uszkodzić maszynę.
Maksymalna średnica kłód do przetworzenia wynosi 43 cm. Nie wolno przekraczać tego limitu. Podczas
szacowania średnicy kłody, którą chcesz wyciąć, pamiętaj, że kształt kłody i innych czynników, takich jak
gałęzie i zbiegi, zwiększają rzeczywistą średnicę i mogą zapobiegać wprowadzaniu kłód do maszyny. Kanał
rozłupujący przeznaczony jest do kłód o długości do 60 cm. Nigdy nie tnij ani nie dziel kłód, które
przekraczają maksymalną długość.

1.3.

Modele maszyn i podstawowe informacje

Model
Siła napędowa
Waga
TR/Napęd elektryczny
Wysokość/szerokość/długość
Przenośnik podający/odbierający
Taśma tnąca/piła łańcuchowa
Max średnica kłody
Max/min długość kłody

TR
C
Wał Kardana ciągnika (TR)
TR
Elektyczny
1,400 kg
1,650 kg
min 35 hp / max 500r/min
15kW (min 32 A, C-krzywa bezpiecznika)
W pozycji transportowej 2,500/2,460/1,300 (mm)
2,200/4,000
(mm)
tarcza: 18” rowek 1.6 mm łańcuch: 68 oczek, kąt nachylenia 0.404”
43 cm
max 60 cm; min 17 cm

Numer seryjny, data produkcji, waga, napięcie robocze (maszyna zasilana elektrycznie) i model maszyny
oznaczone są na szarej tabliczce znamionowej umieszczonej na ramie maszyny poniżej zatrzasku
blokującego przenośnika odbierającego, po prawej stronie operatora.

1.4.

Warunki pracy

• Zakres temperatur, w których może pracować urządzenie, wynosi od -20 do + 30 ° C. Zimą, operator musi się
upewnić, że nie ma ryzyka poślizgu w obszarze roboczym.
• Obszar roboczy musi być równy i wolny od niepotrzebnych przedmiotów. Żadne nieupoważnione osoby nie mogą
wchodzić na obszar roboczy. Maszyna może być używana tylko przy dostatecznych warunkach oświetleniowych.
•

Urządzenie
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1.5.

Instrukcje bezpieczeństwa

To urządzenie musi obsługiwać tylko jeden operator. Strefa zagrożenia znajduje się 10 metrów od
maszyny.
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą obsługiwać urządzenia.
Operator musi upewnić się, że użycie urządzenia nie spowoduje zagrożenia dla innych, a w strefie
zagrożenia nie ma osób nieupoważnionych.
Urządzenie nie może być obsługiwane przez osobę pod wpływem alkoholu bądź innych używek lub
gdy jest zmęczony.
Maszyna nie może być obsługiwana, chyba że operator zapoznał się z niniejszą instrukcją
obsługi. Maszyna została zaprojektowana wyłącznie do produkcji drewna opałowego.
Maszynę należy umieścić w pozycji transportowej, gdy jest ona przemieszczana. Podczas transportu
maszyny na drodze publicznej, musi ona być wyposażona w dodatkowe światła.
Operator nie może zmieniać struktury lub działania maszyny ani usuwać sprzętu ochronnego.
Operator musi nosić ochraniacze na uszy, odpowiednio dopasować odzież roboczą i rękawiczki,
okulary i obuwie ochronne.
Przed uruchomieniem maszyny operator musi upewnić się, że maszyna i jej osłony są nienaruszone.
Podczas włączania maszyny za pomocą ciągnika, operator musi upewnić się, że wał Kardana jest
nieuszkodzony, a zakres obrotów jest prawidłowy. Maszyna musi być podłączona do urządzenia
podnoszącego ciągnik podczas pracy.
Przed uruchomieniem procesora do drewna opałowego, operator musi się upewnić, że wszystkie
urządzenia sterujące i zabezpieczające są funkcjonalne.
Podczas czyszczenia maszyny lub przeprowadzania jakiejkolwiek konserwacji, należy ją odłączyć od
źródła zasilania.

1.6.

Hałas i wibracje

Ważony poziom dźwięku A w miejscu pracy wynosi 87,0 dB (A), a poziom mocy akustycznej wynosi
98,0 dB (A). Wartości wibracji nie przekraczają 2,5 m/s2.

1.7.

Znaki ostrzegawcze

Przed uruchomieniem przeczytać
instrukcję obsługi maszyny.
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Nie nosić luźnych przedmiotów.

Zawsze chwytać kawałek
drewna z boku.

Punkt podnoszenia wózka
widłowego.

Uważać na wał Kardana.

Uważać na łańcuch tnący.

Uważać na ostrze rozłupujące.

Urządzenie może obsługiwać
tylko jedna osoba.

Odłączyć zasilanie przed
wszelkimi procedurami
konserwacyjnymi.

Strefa zagrożenia wokół maszyny wynosi
10 metrów.

Ryzyko zgniecenia

Uważać na ruchome części.
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Maksymalna prędkość wału
Kardana wynosi 500
obr./min.

Maksymalny dozwolony kąt
przenośnika wynosi 40 °.
Nie chodzić pod przenośnikiem.

Strefa niebezpieczeństwa

Olej hydrauliczny

Kierunek obrotu jest zgodny
z kierunkiem strzałki.

Olej łańcucha
tnącego

Punkt smarowania

2. Odbiór i montaż
2.1.

Kontrola dostawy

Należy rozporządzać opakowaniami z maszyny w sposób przyjazny dla środowiska. Sprawdź, czy maszyna
nie uległa uszkodzeniu podczas transportu, i upewnij się, że wszystkie niezbędne części są zawarte w
opakowaniu. W przypadku wady lub uszkodzenia skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą.

2.2.

Podnoszenie i przenoszenie urządzenia

Podczas przenoszenia urządzenia
upewnij się, że zdolność poruszania się
i podnoszenia Twojego ciągnika lub
wózka widłowego jest wystarczająca
dla ciężaru maszyny. Należy podnosić
maszynę tylko pod wskazanymi
punktami podnoszenia (Rysunki 1a i
1b) lub za pomocą urządzenia
podnoszącego ciągnika.
Rysunek 1a. Punkty podnoszenia dla wózka widłowego
(2 szt).
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Rysunek 1b. Punkty podnoszenia maszyny dla łańcuchów (3 szt).
Podczas łączenia maszyny ze sprzętem podnoszącym ciągnika, nie może być nikogo w kabinie ciągnika,
aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z elementami sterującymi. Przed podłączeniem należy
sprawdzić wszystkie urządzenia łączące ciągnika i procesora do drewna opałowego. Nigdy nie używaj
uszkodzonego sprzętu. Bolce, które są używane do łączenia uchwytów i dyszli do urządzenia muszą mieć
prawidłowy rozmiar, muszą być użyte odpowiednie zawleczki zabezpieczające.
Maszyna musi być umieszczona w położeniu transportowym, jeśli ma być przemieszczana na odległość
powyżej 5 metrów. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia maszyny w położeniu
roboczym. Zawsze opuszczaj maszynę na podłoże, gdy się zatrzymasz.
Uwaga! Niewłaściwe podnoszenie może spowodować niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenie
urządzenia.

2.3.

Główne elementy maszyny

Hakki Pilke 43 jest procesorem do drewna opałowego z w pełni hydraulicznymi elementami sterującymi.
Innymi słowy, wszystkie funkcje maszyny są sterowane hydraulicznie za pomocą dźwigni obsługowej na
panelu sterowania urządzenia. Osłona sekcji cięcia i rozłupywania jest zablokowana w trakcie pracy
maszyny: otwarcie osłony zatrzymuje wszystkie funkcje.

Hakki Pilke 43 Pro, rev. A

Oryginał

Wersja 9-2020

9/43

Rysunek 2. Główne elementy maszyny

A.
B.
C.
D.

Przenośnik podający
Panel sterowania
Zespół tnący i rozłupujący
Przenośnik odbierający

2.4.

Przygotowanie maszyny do pracy

Uwaga! Uchwyty na zatrzaski można zainstalować w dowolny sposób w zależności od rozmiaru ciągnika.

3. Funkcje kontrolne i ustawienie maszyny
3.1.

Przygotowanie maszyny do pracy i transportu

Przed planowaniem pracy maszyny i użytkowaniem należy upewnić się, że zostały spełnione warunki
eksploatacji opisane w punkcie 1.4 i zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w
rozdziale 1.5.
Uwaga! Przed przystąpieniem do transportu należy sprawdzić i wyczyścić maszynę zgodnie z sekcją
4.3 i 5.8.
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3.1.1.

Ustawienie przenośnika podającego w pozycji roboczej lub transportowej

Umieść przenośnik podający w pozycji
roboczej w następujący sposób:

1. Upewnij

się,
że
do
opuszczenia
przenośnika
podającego (około 2 m) jest
wystarczająca ilość miejsca.

2. Zwolnij blokadę za pomocą

Rysunek 3.

zatrzasku podnoszącego A z
wału B (rysunek 3).

3. Opuść
przenośnik
podający do dolnej pozycji
za pomocą wciągarki, jak
pokazano na rysunku 4.

Uwaga!
Upewnij
się,
że
podpórka
przenośnika
podającego
osadza
się
odpowiednio
we
właściwe
miejsce.
Rysunek 4.

4. Wykręć
przetyczkę
B
i wyciągnij
trzpień
blokujący A (Rysunek 5).
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Rysunek 5.
5. Obróć płytę prowadzącą
kłodę do pozycji roboczej i
zablokuj trzpień blokujący A
we właściwej pozycji za
pomocą bolca B (rysunek 5).

Umieść
przenośnik
odbierający w pozycji
transportowej postępując
odwrotnie.

Rysunek 6.
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3.1.2. Ustawienie przenośnika odbierającego w pozycji roboczej lub transportowej

Umieść przenośnik odbierający
w pozycji roboczej w
następujący sposób:
1.

Upewnij się, że jest
wystarczająco dużo
miejsca na otwarcie
przenośnika
odbierającego.
2. Wyłącz maszynę.
3. Zachowaj blokadę A
(Rysunek 7)
otwartą
i opuść
przenośnik
odbierający
do
najniższego położenia za
pomocą wciągarki.
Jeśli używasz większego
przenośnika
(jak
pokazano na rysunku 8),
opuść
przenośnik
odbierający
hydraulicznie
za
pomocą
dźwigni
sterującej E
(rysunek
10).

Rysunek 7.

Uwaga!
Pozostaw
odpowiedni otwór (około
30 cm) dla
otworu
wylotowego przenośnika.

4.

Przekręć górną część
przenośnika do pozycji
roboczej za pomocą
uchwytu(ów)
(B
na
rysunku 8).

5.

Zablokuj
górną
część
przenośnika w właściwym
miejscu
za
pomocą
zatrzasku C i przetyczki D,
jak pokazano na rysunku 9.

6.

Obróć podporę (E na rys.
9)
przenośnika
taśmowego w położenie
robocze.

Rysunek 8.

Rysunek 9.
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Umieść przenośnik odbierający w pozycji transportowej w następujący sposób:
1. Wyłącz urządzenie.
2. Zwolnij blokadę C górnej sekcji przenośnika (Rysunek 9) i opuść przenośnik do najniższego możliwego
położenia za pomocą wciągarki lub hydraulicznie za pomocą dźwigni E, jak pokazano na rysunku 10 (jeśli
maszyna ma większy przenośnik).
3. Obróć podporę przenośnika taśmowego E (Rysunek 9) w kierunku górnej części pasa, a następnie górną
sekcję przenośnika w kierunku górnej części dolnej sekcji za pomocą uchwytu(ów) (B na rysunku 8).
4. Przekręć przenośnik do pozycji środkowej za pomocą dźwigni F (rysunek 10).
5. Korzystając z Easy 43 wyposażonego w mały przenośnik odbierający, podnieś mechanizm usuwania
odłamków do górnej pozycji (usuwając dwie sprężyny), aby uniknąć oparcia ostrza.
6. Podnieś przenośnik za pomocą wciągarki lub hydraulicznie za pomocą dźwigni E, jak pokazano na rysunku
10 (gdy maszyna ma większy przenośnik), aż przenośnik zablokuje się w górnym położeniu. Upewnij się, że
blokada A pewnie łączy. Upewnij się, że pasek ochronny kanału rozłupującego jest cofnięty z przodu.
Uwaga! Nie stój na przenośniku odbierającym! Nie używaj wciągarki, jeśli pas jest zużyty!

3.2.

Kontrolki

Rysunek 10. Kontrolki
Nazwy i funkcje kontrolek na rysunku 10
A. Dostosowanie prędkości podawania do mechanizmu wspomagającego podawanie. (patrz rozdział
4.3.1)
B. Przełącznik mechanizmu wspomagającego podawanie
- Przełączanie w pozycji 1: mechanizm wspomagający podawanie jest włączony: doprowadzenie na
czas trwania cyklu rozłupywania
- Przełączanie w pozycji 0: mechanizm wspomagający podawanie jest wyłączony
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C. Regulacja prędkości opuszczania taśmy tnącej. Po zwróceniu w stronę otwartej pozycji, drążek
jest opuszczany szybciej i na odwrót. Zakres regulacji to jeden obrót od pozycji całkowicie
otwartej do zamkniętej.
• W normalnych warunkach, prędkość jest regulowana automatycznie i nie trzeba jej
zmieniać
• W razie potrzeby, należy dostroić prędkość, obracając lekko regulator w stronę zamkniętej
pozycji
D. Przenośnik odbierający i pomocnicza dźwignia sterująca (gdy używany jest mniejszy przenośnik)
• Dźwignia w górę/w dół: przenośnik odbierający obraca się w lewo/w prawo
• Dźwignia w prawo/w lewo: steruje funkcjami dodatków

LUB
Dźwignia sterująca przenośnika odbierającego (gdy używany jest większy przenośnik). W
tym przypadku, wyposażenie dodatkowe jest sterowane za pomocą umieszczonego w
punkcie I na rysunku 10.
• Dźwignia w górę/w dół: przenośnik odbierający obraca się w prawo/w lewo
• Dźwignia w prawo/w lewo: przenośnik odbierający jest opuszczany/podnoszony
F. Joystick
Joystick w lewo/w prawo:
taśmaprzenośnika
odbierającego obraca się w
lewo/w prawo
Joystick do przodu/do tyłu:
ostrze rozłupujące jest
opuszczane/podnoszone
Przycisk A:
podnoszenie prasy
hydraulicznej
Przycisk B: aktywowanie funkcji
rozłupywania.Mechanizm
wspomagający
podawanie
również podaje czas trwania
cyklu rozłupywania, jeśli jest
włączony.
Przycisk C: Wykonywanie
funkcji
cięcia
poprzez
przytrzymanie przycisku: piła
wykonuje
ruch
cięcia
automatycznie (łańcuch tnący
obraca się, a taśma tnąca jest
opuszczana do dolnej pozycji)
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G. Dźwignia sterująca taśmy przenośnika odbierającego
• Górna pozycja: Taśma przenośnika odbierającego obraca się do przodu
• Środkowa pozycja: Taśma przenośnika odbierającego nie porusza się
• Dolna pozycja: Taśma przenośnika odbierającego obraca się do tyłu
H. Regulator prędkości dla taśmy przenośnika odbierającego
• Prędkość pasa zmniejsza się, gdy regulator jest obrócony w stronę pozycji zamkniętej i odwrotnie
I.
Zawór akcesoriów, gdy używany jest inny większy przenośnik (w przeciwnym razie pusty, jak pokazano na
rysunku 10)
• Używany do sterowania akcesoriami (HakkiFeed) Uwaga! Nie używaj podnośnika do kłód ani innych
siłowników bez zaworu odcinającego 50030918, który jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe!
J. Przycisk dzielenia na pół
• Używając tego przycisku, długość skoku łupania można zmniejszyć o połowę, tzn. cylinder łuparki
wykonuje skok, który wynosi około połowy maksymalnej długości skoku (około 60 cm). Stosowany
podczas łupania krótkich kłód (poniżej 33 cm) w celu znacznego przyspieszenia procesu łupania. Długość
połowy skoku można regulować, przesuwając czujnik C (Rysunek 23).

3.2.1.

Napęd ciągnika

Procesor do drewna opałowego z napędem ciągnikowym
jest podłączony do podnośnika trzypunktowego i do wału
Kardana. Aby podłączyć maszynę do wału Kardana, należy
przesunąć osłonę ochronną A gniazda i przekładnię
kątową na pozycję, w której pokrywa gniazdo (w
modelach kombi).
Podłączenie wału Kardana jest zadaniem tylko dla jednej
osoby. Podczas podłączania maszyny do ciągnika, nie
może być nikogo w kabinie ciągnika, aby zapobiec
przypadkowemu
kontaktowi
z
kontrolkami.
Przed podłączeniem
należy
sprawdzić
wszystkie
urządzenia łączące ciągnik i procesor do drewna
opałowego. Nigdy nie używaj uszkodzonego sprzętu.

Rysunek 12.

Trójfazowy kabel zasilający do elektrycznych elementów
sterujących jest podłączony do gniazda 12 V ciągnika dla
maszyny roboczej (rys. 14).
Podczas używania wała Kardana należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta wału.
Maszyna wymaga 15 kW mocy, co musi być wzięte pod uwagę, jeśli chodzi o pojemność wału Kardana.
Odpowiedni wał Kardana ma czwartą klasę mocy. Upewnij się, że podłączony wał jest zablokowany do
wału wielowypustowego koła zębatego multiplikatora. Podłącz łańcuch, który zapobiega obrotowi osłony
do otworu B. Zawieś wał kardana na haku C, gdy maszyna nie jest używana i kiedy jest odłączona od
ciągnika. Na koniec upewnij się, że wszystkie połączenia są bezpieczne. Nigdy nie używaj uszkodzonego
lub niezabezpieczonego wału Kardana.
Uwaga! Maszyny napędzane ciągnikiem muszą być podłączone do urządzeń podnoszących
ciągnika.
Uwaga! Rozrusznik (rys. 15) działa tylko wtedy, gdy maszyna jest zasilana prądem
elektrycznym.
Hakki Pilke 43 Pro, rev. A

Oryginał

Wersja 9-2020

16/43
3.2.2.

Napęd elektryczny

Maszyna zasilana elektrycznie
działa z mocą 15 kW.
Klasa
ochrony
silnika
elektrycznego
wynosi
55.
Bezpiecznik musi mieć wartość
co najmniej 32 A C- krzywa
bezpiecznika. Kabel elektryczny
musi mieć co najmniej 5 x 6 mm²,
a zalecana maksymalna długość
wynosi 25 metrów. Aby
podłączyć
kabel,
należy
przesunąć osłonę ochronną B
gniazda A i przekładni kątowej i
umocować ją w miejscu, w
którym zakrywa przekładnię
kątową.

Rysunek 13. Napęd elektryczny maszyny

W
maszynie
o
napędzie
elektrycznym, kabel zasilający dla
elektrycznych kontrolek jest
podłączony do 3-stykowego
gniazda z boku maszyny.

Maszyna zasilana elektrycznie
jest włączana za pomocą
zielonego przycisku rozrusznika,
umieszczonego
w
panelu
sterowania z przodu urządzenia.
Jeśli silnik elektryczny obraca się
w niewłaściwym kierunku (tzn.
maszyna wytwarza nienormalny
hałas, a funkcje hydrauliczne nie
działają), bieżąca faza jest
nieprawidłowa. Zalecamy użycie
przedłużacza, który umożliwi
przełączenie bieżącej fazy lub
adaptera.

Rysunek 14. Złącze elektryczne elektrycznego
urządzenia sterującego

Uwaga! Jeśli przedłużacz nie ma Figure 1
przełącznika fazowego,
prace
elektryczne związane ze zmianą
fazy mogą
być wykonywane
tylko przez elektryka.
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3.2.3. Dostosowanie długości kłody
Hakki Pilke 43 posiada hydrauliczne urządzenie pomiarowe do pomiaru długości drewna opałowego, z
wartością regulacji od ok. 20 do 60 cm.
Podczas piłowania, płyta ograniczająca dla kłód (B na rysunku 16) zawsze przemieszcza się ok. 5 cm do
tyłu za pomocą siłownika hydraulicznego, aby zapewnić, że belka nie zostanie zakleszczona i że może
swobodnie opaść na płyty prowadnicze lub, alternatywnie, bezpośrednio do kanału rozłupującego.
1.
2.
3.
4.

Wyłącz urządzenie, odłącz go od jakiegokolwiek źródła zasilania i otwórz pokrywę ochronną
maszyny.
Dostosuj ogranicznik długości kłody do żądanej długości, poprzez zwolnienie blokady (rysunek 16)
do pozycji otwartej (jak pokazano na mniejszym rysunku) i przesuwną płytę ograniczającą B do
żądanej pozycji.
Przekręć blokadę A (rys. 16) z powrotem do pozycji zamkniętej.
W razie potrzeby, można dostroić urządzenie pomiarowe do żądanej pozycji, obracając nakrętkę C
(rysunek 16). Dokręcanie nakrętki powoduje wydłużenie długości kłody i odwrotnie. (Jeśli długość
kłody jest standardowa, można dostosować długość kłody w celu zminimalizowania ilości
odpadów).

Rysunek 16. Regulacja długości kłody
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3.2.4.

Korzystanie z przenośnika odbierającego

Taśma przenośnika odbierającego procesora do drewna opałowego Hakki Pilke 43 napędzana jest
silnikiem hydraulicznym. Aby zmienić prędkość taśmy, użyj regulatora H (rysunek 10). Przenośnik może
być odwracany hydraulicznie za pomocą dźwigni E (rysunek 10) w następujący sposób:
- Dźwignia do przodu: przenośnik obraca się w lewo.
- Dźwignia do tyłu: przenośnik obraca się w prawo.
Używając mniejszego przenośnika:
- Przenośnik jest ustawiany zgodnie z wymaganym kątem za pomocą wciągarki A, jak pokazano na
rysunku 17.
Przy stosowaniu większego przenośnika: (z dźwignią E na rysunku 10)
- Dźwignia w lewo: zwiększa się kąt przenośnika do podłoża
- Dźwignia w prawo: zmniejsza się kąt przenośnika

Rysunek 17.
UWAGA! Maksymalny kąt pracy dla przenośnika odbierającego wynosi 40°. Maksymalny kąt jest
podany na poniższej etykiecie oraz na instrukcjach dołączonych do przenośnika odbierającego.
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3.2.5.

Regulacja ostrza rozłupującego

Ostrze maszyny jest sterowane hydraulicznie za pomocą dźwigni sterującej F (rysunek 10). Pchanie
dźwigni do przedniej pozycji powoduje opuszczenie ostrza, a pociągnięcie dźwigni do tylnej pozycji
powoduje podniesienie. Kłody powinny być zawsze tak skoncentrowane, jak to możliwe, podczas
przejeżdżania ostrza, aby zachować wielkość spójności drewna opałowego.
Ostrze można opuścić do najniższego położenia jednym ruchem, podnosząc ostrze do górnego położenia i
czyszcząc przestrzeń pod ostrzem. Maszyna musi być wyłączona i odłączona od źródła zasilania przez cały
okres czyszczenia.
3.2.6.

Korzystanie z urządzenia do usuwania trocin

Do maszyny dołączone jest
dodatkowe
urządzenie
do
usuwania trocin. Pozwala ono
na gromadzenie trocin do
innych celów. Urządzenie do
usuwania
trocin
jest
automatycznie
uruchamiane
podczas uruchamiania maszyny.
Jednakże,
można
je
dezaktywować
w
razie
potrzeby, przekręcając dźwignię
A do dolnej pozycji, jak
pokazano na rysunku 18.
Rysunek 18.
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4. Obsługa maszyny
4.1.

Przeprowadzenie próby na maszynie

Urządzenie nie może być używane przed wykonaniem prób i jeśli wszystkie funkcje maszyny nie zostały
przetestowane. Zarówno wykonanie prób, jak i testowanie mogą być wykonywane tylko przez osobę,
która dokładnie zapoznała się z instrukcją obsługi.
Uwaga! Przy włączaniu urządzenia przy niskich temperaturach (-5 ° C lub niższych) zaleca się stosowanie
oddzielnego systemu grzewczego na olej (wyposażenie dodatkowe).
Przed rozpoczęciem próby należy sprawdzić wszystkie elementy procesora do drewna opałowego. Jeśli
zostaną wykryte jakiekolwiek usterki lub zużycia, które mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie
urządzenia, nie należy używać procesora, dopóki nie będzie pewności, że uszkodzony lub zużyty
komponent został wymieniony.
1. Sprawdź, czy osłona do zespołu tnącego i rozłupującego procesora jest w dolnej pozycji.
2. Sprawdź, czy przenośniki podające i odbierające są w położeniu roboczym.
3. Upewnij się, że kanał rozłupujący jest pusty.
4. Upewnij się, że znasz funkcje elementów sterujących maszyny. W razie potrzeby, patrz sekcja 3.2.
5. Aktywacja.
a) Napęd ciągnika: Włóż złącze elektrycznego urządzenia sterującego w gniazdo elektryczne
ciągnika. Uruchom ciągnik i podłącz wyjście, zaczynając od niskiej prędkości i zwiększając
prędkość do maks. 500 obr / min.
b) Napęd elektryczny: Podłącz kabel do gniazda procesora do drewna opałowego, uruchom
urządzenie, naciskając przycisk uruchamiania i poczekaj, aż silnik elektryczny będzie pracował z
pełną prędkością.
6. Uruchom cykl rozłupywania, naciskając przycisk B (rysunek 11) na joysticku F (rysunek 10). Ruch
rozłupujący musi być normalny.
7. Upewnij się, że piła i smarowanie łańcucha tnącego działają w następujący sposób: (W razie
potrzeby patrz rozdział 7.0)
a) Wykonaj kilka cykli piłowania bez drewna, naciskając przycisk C (rysunek 11).
b) Upewnij się, że podczas cyklu piłowania, taśma tnąca została opuszczona, a następnie
automatycznie podnoszona, gdy przycisk C jest zwolniony, a łańcuch tnący obraca się przez
cały czas, gdy przycisk C jest wciśnięty.
c) Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
d) Otwórz osłonę i sprawdź, czy łańcuch tnący został zaopatrzony w olej.
8. Uruchom cykl rozłupywania i zatrzymaj go, otwierając siatkę ochronną. Upewnij się, że belka
rozłupująca powróciła do pierwotnej pozycji, gdy siatka ochronna została zamknięta.
9. Przeprowadź próbny test dla posuwu przenośnika podającego i programu powrotu za pomocą joysticka
F (rysunek 10).
10. Uruchom przenośnik odbierający, naciskając dźwignię G (rysunek 10) do przedniego położenia.
Upewnij się, że przenośnik taśmowy zatrzymuje się, gdy dźwignia G znajduje się w położeniu
środkowym, a posuw jest odwrócony, gdy dźwignia G znajduje się w tylnej pozycji. Ustaw
przenośnik taśmowy do odpowiedniej prędkości za pomocą regulatora H (rysunek 10).
Jeśli podczas testu wystąpi usterka, określ przyczynę usterki i podejmij działanie zapobiegawcze, jeśli
uznasz to za konieczne. Maszyna musi być wyłączona i odłączona od źródła zasilania przez cały czas
trwania diagnostyki i napraw.
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4.2.

Umieszczenie kłód na przenośniku podającym

Zalecamy stosowanie urządzeń pomocniczych, takich jak stolik na kłody HakkiFeed 472. Jeśli do maszyny
nie jest podłączony stolik na kłody, maksymalna dozwolona długość to 4,5 m. Zawsze podnoś i ustawiaj
drewno na przenośniku podającym w sposób bezpieczny, nie narażając się na niebezpieczeństwo.
Uwaga! Umieszczanie kłód bezpośrednio na przenośniku podającym z ładowarką jest surowo
zabronione.
Uwaga! Upewnij się, że środek ciężkości kłody jest na przenośniku.
Uwaga! Jeśli maszyna ma większy przenośnik odbierający, zabrania się używania podnośnika, ponieważ
zawór kontrolny wykorzystuje szpulę silnika.

4.3.

Dostarczenie i cięcie drewna

Przenośnik podający dostarcza drewno do procesora drewna opałowego. Przekręć joystick F (rysunek 10)
w prawo, aby podać drewno do maszyny. Proces dostarczenia można anulować, obracając joystick w
lewo.
Podczas dostarczania drewna do maszyny, upewnij się, że nie stwarza to zagrożenia, że ubrania, ręce lub
inne części nie zostaną złapane w urządzeniu, w tym np. kształt kłody. Nie używaj dłoni, aby prowadzić
kłodę do sekcji cięcia. Ustaw urządzenie pomiarowe do drewna na żądanej długości i upewnij się, że
prędkość pasa przenośnika odbierającego jest odpowiednia.
1. Wybierz kłodę do przetworzenia. Należy pamiętać, że maksymalna średnica kłody wynosi 43 cm.
Gęstość i kształt kłody może zwiększyć średnicę.
2. Użyj joysticka F, aby podać kłodę do urządzenia za pomocą przenośnika podającego.
3. Kiedy kłoda się zatrzyma w hydraulicznym urządzeniu pomiarowym do cięcia, zetnij kłodę, naciskając
przycisk C (rys. 11) na joysticku. Uruchomi się automatycznie łańcuch tnący i cykl piłowania.
4. Przesuń piłę tarczową do górnego położenia, zwalniając przycisk C (rysunek 11).

4.3.1.

Mechanizm wspomagający podawanie

Procesor do drewna opałowego Hakki Pilke 43 wyposażony jest w mechanizm wspomagający podawanie,
który pomaga przerabiać kłody o jednakowej długości, automatycznie dostarczając je do przodu, gdy
belka rozłupująca maszyny przemieszcza się do przodu. Korzystając z mechanizmu, nie musisz podawać
kłód za pomocą joysticka F (rysunek 10). W razie potrzeby można włączyć lub wyłączyć funkcję, naciskając
przycisk B (rysunek 10).
Prędkość przenośnika podającego może być regulowana za pomocą regulatora A (Rysunek 10). Na
przykład, regulator jest zwrócony w kierunku położenia zamkniętego przy produkcji krótszych kłód i
odwrotnie. Ustawienie regulatora do położenia zamkniętego powoduje, że mechanizm wspomagający
podawanie dostarcza kłodę z mniejszą prędkością i osiąga krótszy ruch posuwu.
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4.3.2.

Prasa hydrauliczna kłody

Procesor do drewna opałowego Hakki Pilke 43 jest wyposażony w prasę hydrauliczną kłody, która
zawsze automatycznie naciska kłodę na przenośnik podający podczas cięcia, tzn. gdy taśma tnąca jest
opuszczana, prasa kłody dociska kłodę do dołu. Dzięki temu mechanizmowi, operator musi tylko
upewnić się, że dostarczanie kłody nie koliduje z prasą kłody, gdy do sekcji cięcia zostanie włożona
nowa kłoda, poprzez podnoszenie prasy kłody do górnej pozycji, naciskając przycisk A (rysunek 11).
W celu konserwacji, urządzenie jest dostarczane z (w skrzynce narzędziowej) długą śrubą, która służy
do utrzymywania prasy kłody w górnej pozycji, jak pokazano na poniższym rysunku. Ułatwia to
wykonywanie czynności konserwacyjnych (takich jak smarowanie prasy kłody).
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4.3.3.

Zatrzymanie ostrza tnącego

Jeśli ostrze tnące zakleszczy się w kłodzie, należy zatrzymać piłowanie i spróbować ponownie na innej
części kłody. Jeśli cięcie jest niezgodne z wynikiem, ponieważ belka ciągnie się z jednej strony, należy
sprawdzić ostrość łańcucha tnącego i drążka. Łańcuch, który nie jest równomiernie ostry, szybciej ulega
stępieniu, co uniemożliwia cięcie grubej kłody. Z drugiej strony, piłowanie tępym łańcuchem jest
nieefektywne, a łańcuch tnący musi być wyostrzony lub wymieniony (patrz punkt 5.1.1).
4.3.4.

Piłowanie ostatniej kłody

Podczas piłowania kłód, od drugiego do ostatniego kawałka, powinny być piłowane w taki sposób, że
pozostały kawałek jest wystarczającej długości. Gwarantuje to, że kłoda pozostaje pewnie pod prasą
hydrauliczną, a cięcie jest stabilne i bezpieczne. Płytki prowadnicze można ustawiać ręcznie, zanim
ostatnia kłoda zostanie wprowadzona do kanału rozłupującego, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że
ostatni kawałek znajdzie się we właściwej pozycji.
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4.3.5. Arkusze do zrzutu kłód
Maszyna jest wyposażona w płyty prowadnicze w celu
zapewnienia, że wycięte kłody wylądują w kanale
rozłupującym w odpowiedniej pozycji. Najpierw, wycięta
kłoda jest opuszczana na arkusze, jak pokazano na Rysunku
18, które następnie doprowadzają kłody do dolnej części
kanału rozłupującego (Rysunek 19) w kontrolowany sposób.
Potrzeba arkuszy do zrzutu kłód zależy od grubości i
długości kawałka drewna, który jest rozłupywany. Dłuższy i
cieńszy kawałek drewna jest łatwiejszy do opuszczenia do
kanału rozłupującego w odpowiedniej pozycji niż krótszy i
grubszy kawałek. Operator może wybrać, czy używać płyt
prowadniczych, czy nie. Mogą być również użytkowane
ręcznie.

Rysunek 18.

Gdy arkusze do zrzutu są w trybie automatycznym
(sterownik C na rysunku 10 znajduje się w przedniej pozycji),
natychmiast wznoszą się, gdy taśma tnąca zaczyna ciąć
drewno. Kiedy kłoda zostanie przecięta i opadnie na
arkusze, unosi się, umożliwiając automatyczne opuszczanie
arkuszy do dolnej pozycji.
Jeśli arkusze nie są używane (sterownik C na rysunku 10
znajduje się w tylnej pozycji), pozostają one w dolnej
pozycji, jak pokazano na rysunku 19.

Rysunek 19.

W
trybie
ręcznym
operator
może
ręcznie
podnosić/opuszczać arkusze za pomocą sterownika C
(rysunek 10).
4.3.6.

Używanie szybkozłączy
dodatkowej hydrauliki

1. Podłącz dodatkową hydraulikę (np.
podczas
korzystania
z
bocznego
mechanizmu przenoszenia stolika na
kłody HakkiFeed 472), wsuń węże
hydrauliczne urządzenia pomocniczego
do szybkozłączek A i B (rysunek 20).

2. Użyj
dodatkowej
hydrauliki
z urządzeniem sterującym E (rysunek
10).
Jeśli maszyna jest wyposażona w większy
przenośnik, użyj regulatora w miejscu I
(rysunek 10).
Uwaga! Jeśli maszyna ma większy
przenośnik odbierający, zabrania się
używania podnośnika, ponieważ zawór
kontrolny korzysta ze szpuli silnika.

Rysunek 20.
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4.3.7.
Podłączanie wałków podających kłody do przenośnika podającego
Wałki podające (np. HakkiFeed 472) mogą być połączone szeregowo z przenośnikiem podającym. Wałki
automatycznie synchronizują się z przenośnikiem podającym, gdy kłody są podawane za pomocą joysticka
F (Figura 10) lub gdy jest używany mechanizm wspomagający podawanie B. Węże wałków podających są
połączone z przenośnikiem podającym w następujący sposób:
1. Wyłącz
urządzenie
i odłącz go od źródła
zasilania.
2. Wyjmij
wąż
B
z szybkozłączki
A
(Rysunek 21).
3. Podłącz
przewód
ciśnieniowy wałków
do szybkozłączki A.
4. Podłącz
przewód
powrotny wałków do
przewodu B (z żeńską
końcówką).

Rysunek 21.
4.3.8.

Zatrzymanie drewna na ostrzu rozłupującym

Jeśli kawałek drewna zatrzymuje się na ostrzu w sytuacji, gdy siła rozłupująca jest niewystarczająca do
popchnięcia kawałka przez ostrze, pomimo kilku prób, wykonaj następujące czynności:
1.

Zwróć belkę rozłupującą do położenia początkowego, otwierając i zamykając szarą osłonę
ochronną urządzenia.

2.

Unieś ostrze rozłupujące do najwyższej możliwej pozycji za pomocą dźwigni F (rysunek 10) i
ponownie uruchom cykl rozłupywania, naciskając przycisk B (rysunek 11).

3.

W razie potrzeby, utnij do kanału rozłupującego dostatecznie gruby kawałek drewna (ok. 20-25
cm) i uruchom cykl rozłupywania. Nowy kawałek popchnie zatrzymany kawałek za ostrze.

4.

Opuść ostrze o ok. 10 cm i powtórz krok 3. Powtórz czynność 4, aż zatrzymana kłoda minie ostrze,
kawałek po kawałku.
4.3.9.

1.
2.
3.
4.

Ponowne rozłupywanie lub rozłupywanie bez cięcia
Podnieś ochronną pokrywę kanału tnącego i rozłupującego.
Umieść kłodę, którą chcesz rozdzielić w kanale rozłupującym.
Zamknij pokrywę ochronną kanału tnącego i rozłupującego.
Uruchom cykl rozłupywania za pomocą przycisku B (rys. 11).

Powyższa procedura może być stosowana do rozłupywania drewna bez konieczności cięcia w
razie potrzeby.
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4.3.1.

Wymiana ostrza rozłupującego

Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi ostrza i załóż rękawice ochronne.
1. Pociągnij uchwyt B (rys.
22),abyumożliwić
opuszczenieostrza
rozłupującegodo
najniższegomożliwego
położenia.(Uwaga!
przenośnik odbierający
znajduje się na rysunku 22)
2. Opuść ostrze rozłupujące
do najniższego możliwego
położenia.
W
razie
potrzeby, usuń kawałki
drewna spod ostrza.
3. Wyłącz urządzenie i odłącz
go od źródła zasilania.
4. Wyjmij ostrze rozłupujące z
gniazda.
5. Zainstaluj nowe ostrze
rozłupujące,
postępując
odwrotnie.
Rysunek 22.

4.3.2.

Regulacja długości skoku ruchu rozłupującego

W procesorach do drewna opałowego Hakki Pilke 43 pro cylinder rozłupujący jest sterowany elektrycznie
z czujnikami A i B na rysunku 23. Długość skoku cylindra rozłupującego można dostosować w następujący
sposób:
1. Wyłącz urządzenie i odłącz go od źródła zasilania.
2. Zdejmij pokrywę maszyny, jak pokazano na rysunku 23.
3. Czujnik A (Rysunek 23) określa miejsce, w którym belka rozłupująca zatrzymuje się podczas ruchu
powrotnego. W razie potrzeby, zmień położenie czujnika. Poluzuj śrubę mocującą czujnik, przesuń
czujnik i dokręć śrubę, aby go zabezpieczyć.
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4. Czujnik B (rysunek 23) jest używany do określenia punktu, w którym cylinder rozłupujący zmienia
kierunek podczas cyklu rozłupywania, tj. im bliżej jest belka rozłupująca, tym ostrze rozłupujące
lepiej pracuje. W razie potrzeby zmień położenie czujnika, zgodnie z instrukcją w sekcji 3 powyżej.
Uwaga! Pokrywy i osłony muszą być ponownie przymocowane po konserwacji.

Rysunek 23.

4.4.

Korzystanie z przenośnika odbierającego

Przenośnik odbierający może być sterowany poziomo i pionowo. Strefa bezpieczeństwa dla przenośnika
odbierającego wynosi 10 metrów. Podczas pracy maszyny, maksymalny dopuszczalny kąt przenośnika
odbierającego wynosi 40°. Prędkość roboczą przenośnika odbierającego można dowolnie regulować za
pomocą śruby regulującej H (rysunek 10). Jeśli przenośnik zostanie zatrzymany z jakiegokolwiek powodu,
należy go wyłączyć za pomocą dźwigni G (rysunek 10) i wyłączyć urządzenie przed usunięciem przyczyny.
Jeśli przyczyna awarii znajduje się w mechanizmie usuwania odłamków, można w krótkim czasie odwrócić
przenośnik taśmowy za pomocą dźwigni G (rysunek 10). Pomiędzy końcem przenośnika odbierającego a
stosem drewna opałowego musi znajdować się co najmniej 50 cm.
Szczelność pasa przenośnika odbierającego (i wyrównanie pasa) można dostosować w następujący
sposób:
1. Odkręć nakrętkę mocującą A (rysunek 24).
2. Dokręć/poluzuj pasek z nakrętką B jak na rysunku 24 (taka sama ilość po obu stronach paska). Jeśli
pas jest zakrzywiony, poluzuj nakrętkę B (w stosunku do sprężyny) w stronę, do której chcesz
wyrównać pas.
3. Gdy przenośnik taśmowy jest prawidłowo napięty i prawidłowo wyrównany, dokręć nakrętki
mocujące (A) po obu stronach.
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Rysunek 24.
Przenośnik odbierający posiada automatyczne urządzenie do usuwania odłamków. Oddziela kawałki i
trociny od przetworzonego drewna opałowego.
Następujące czynniki znacząco wpływają na działanie urządzenia do usuwania odłamków: kąt
przenośnika odbierającego, prędkość pasa i odległość płyty rozdzielającej D (rysunek 24) od górnej rolki
przenośnika. Innymi słowy, rezultat separacji odłamków jest tym większy, im większy jest kąt (jednakże,
nie większy niż 40 stopni), tym niższa prędkość i dłuższa odległość pomiędzy płytą rozdzielającą D a
górnym wałkiem. Odległość płyty rozdzielającej D jest zoptymalizowana fabrycznie w połączeniu z
testowaniem maszyny. Jednakże, w razie potrzeby, regulacja może być zmieniona za pomocą śruby
regulacyjnej C (2 szt., Rys. 24).
Optymalną prędkość pasa można ustalić, próbując różnych ustawień. Rozdzielone kłody powinny tylko
przechodzić nad płytą.
Uwaga! Operator musi zadbać o to, aby odległość pomiędzy otworem wylotowym odłamków i stosem
odłamków gromadzących się pod nim wynosiła co najmniej 30 cm.

4.5.

Po użyciu

1. Po zakończeniu obróbki drewna opałowego, zatrzymaj przenośnik odbierający, zamknij maszynę
i usuń drewno opałowe z kanału rozdzielającego i przenośnika.
2. Sprawdź, czy maszyna nie została uszkodzona.
3. Umieść przenośnik odbierający w miejscu umożliwiającym bezpieczne przemieszczanie przenośnika
i procesora do drewna opałowego, poza przetworzonym drewnem opałowym.
4. Wyczyść
maszynę.
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Jeśli przez jakiś czas nie będziesz używać procesora do drewna opałowego, wykonaj następujące czynności:
1. W razie potrzeby, użyj hydrauliki ciągnika lub wózka widłowego, aby podnieść procesor do drewna
opałowego i ostrożnie przenieść go na miejsce, w którym można umieścić przenośniki pobierające i
odbierające w ich pozycję transportową i magazynową.
2. Ustaw przenośniki w pozycji transportowej i magazynowej.
3. Wyczyść urządzenie i wykonaj wszelkie czynności konserwacyjne.
4. Przechowuj maszynę zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale 10.

5. Konserwacja maszyny
Maszyna musi być odłączona od źródła zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z
utrzymaniem, regulacją, wymianą lub czyszczeniem. Używaj tylko części zamiennych dostarczonych przez
producenta lub sprzedawcę. Jeśli osłony maszyny muszą zostać usunięte w celu konserwacji, należy
zawsze je ponownie przymocować przed uruchomieniem maszyny. Po przeprowadzeniu czynności
konserwacyjnych i regulacji, należy przeprowadzić próbny test zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji
4.1.

5.1.

Ostrze tnące i koniec napędu

Jeśli ostrze tnące maszyny nie przebija się prawidłowo przez drewno lub przecięcie jest przekrzywione,
łańcuch tnący najprawdopodobniej jest stępiony. Warto trzymać łańcuch zastępczy pod ręką, aby nie
trzeba było przerywać pracy, w celu wyostrzenia łańcucha.

5.1.1.
Wymiana i naprężenie łańcucha tnącego
Procesor do drewna opałowego Hakki Pilke 43 jest standardowo wyposażony w opatentowany
automatyczny napinacz AC10. Gdy maszyna pracuje, siłownik hydrauliczny popycha silnik piły do tyłu ze
stałą siła, utrzymując optymalne napięcie łańcucha. Operator nie musi martwić się naciągiem łańcucha.
Wymień łańcuch tnący w następujący sposób:
1. Wyłącz urządzenie, odłącz go od źródła zasilania i otwórz osłonę maszyny.
2. Obróć dźwignię A (rys. 25) w pozycję OFF, aby zwolnić ciśnienie w automatycznym napinaczu.
3. Włóż rękawice i pociągnij łańcuch w dół do środka belki. Spowoduje to poluzowanie łańcucha
i umożliwi jego usunięcie.
4. Zainstaluj nowy łańcuch i upewnij się, że zęby tnące są pierwsze w stosunku do kierunku obrotu.
5. Obróć dźwignię A (rys. 25) w pozycję ON, jak pokazano na rysunku 25.
6. Zamknij osłonę urządzenia i włącz urządzenie. Spowoduje to automatyczne naprężenie łańcucha
tnącego do właściwej wartości napięcia.
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Rysunek 25.

W celu sprawdzenia napięcia łańcucha tnącego, noś rękawice ochronne i pociągnij dolną krawędź
łańcucha w stronę środka belki. Napięcie jest poprawne, jeśli można wyciągnąć trzy zęby, stosując
umiarkowaną siłę.
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5.1.2.
tnącej

Wymiana taśmy

Wymień taśmę tnącą w następujący sposób:

1. Usuń łańcuch tnący zgodnie
z krokami 1-3 w sekcji 5.1.1.
2. Wykręć śruby mocujące belkę (A
na rysunku 26).
3. Zdejmij płytę mocującą C (rys.
27) i zdejmij taśmę tnącą
z rowka.
4. Umieść nową taśmę przed
kołem zębatym B, zwiń ją
w rowek i luźno przymocuj
śruby taśmy tnącej (A) i płytę
mocującą C.
5. Zamontuj łańcuch tnący zgodnie
z krokami 4-6 w sekcji 5.1.1.

Rysunek 26.

Rysunek 27.
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5.2. Wymiana oleju
koła zębatego
multiplikatora
1. Zdejmij bolce podnoszące
dźwignię B (2 szt., Rys. 28).

2. Zdejmij/poluzuj
śruby
zakreślone na rysunku 28
i usuń płytki ochronne A, C
i D.

3. Odkręć korek spustowy G
(rysunek 29) i wlej olej do
odpowiedniego pojemnika.
Uwaga! Objętość
oleju
koła
zębatego
multiplikatora wynosi 0,34
litra.

Rysunek 28.

4. Zamknij
zatrzyczkę
G
i otwórz korek wlewowy E
(Rysunek 29).
5. Załaduj nowy olej do koła
zębatego
multiplikatora
i zamknij pokrywę wlewu E.
Wymagana ilość wynosi
0,34 litra.
Poziom
oleju
można
sprawdzić
za
pomocą
wskaźnika poziomu oleju F
(Rysunek 29).
6. Umieść płyty ochronne (A,
C i D) oraz bolce
podnoszącedźwignię
(B)w odpowiednim
miejscu, jak na ilustracji 28.

Rysunek 29.
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5.3. Wymiana oleju hydraulicznego i
filtrów
1. Wyłącz urządzenie i odłącz je
od źródła zasilania.
2. Otwórz zatyczkę A (rysunek 30).
3. Wykręć śruby zakreślone na
rysunku 30, pokrywę filtra i
stary filtr hydrauliczny.
4. Otwórz korek spustowy C
(Rysunek 31) i spuść stary olej
hydrauliczny do
odpowiedniego pojemnika.
Rysunek 30.
Uwaga! Objętość oleju wynosi ok. 110
litrów, więc przygotuj się na wymianę
pojemnika więcej niż jeden raz.
Uwaga! Wybierz odpowiedni rodzaj
oleju w zależności od warunków
roboczych! Jeśli silnik elektryczny jest
włączony w zimnej przestrzeni, zaleca
się użycie oleju o lepkości ISO VG 32.
W ciągniku, zalecanym olejem w
normalnych warunkach jest ISO VG 46
(przy temperaturze oleju nie wyższej
niż 60°C). W gorących warunkach
zalecane jest użycie chłodnicy oleju
(dostępna
jako
wyposażenie
dodatkowe).
Rysunek 31.

5. Włóż wtyczkę C z powrotem
na miejsce i dostarcz nowy
olej do zbiornika przez otwór
wlewu A (ok. 110 litrów).
6. Zainstaluj nowy filtr na swoim
miejscu i zamknij pokrywę
filtra
za
pomocą
śrub
zakreślonych na rysunku 30.
7. Użyj wskaźnika B (rysunek 30),
aby upewnić się, że poziom
oleju jest bliski maksimum.
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5.4. Konserwacja przenośników
5.4.1.

Wymiana i naprężenie pasa przenośnika podającego

Wymień pas przenośnika podającego
w następujący sposób:
1. Wyłącz maszynę i odłącz ją od
źródła zasilania.
2. Podnieś i zablokuj przenośnik
podający
do
pozycji
transportowej. (Patrz punkt
3.1.1)
3. Przesuń złącze taśmy na
odpowiednią wysokość.
4. Odłącz złącze za pomocą
szczypiec,
na
przykład,
aby wyciągnąć
złącze
A
(Rysunek 38), które trzyma
razem styk.
5. Zdejmij stary pas.
6. Przesuń nowy pas pod płytą
od strony wałka napędowego
przenośnika
podającego,
aż będzie można wyciągnąć
pas z drugiego końca (C).
7. Poprowadź resztę pasa pod
prasę, wokół
tylnego wałka
i, wreszcie, za przenośnikiem.
8. Podłącz
złącze
poprzez
włożenie bolca A do złącza.
9. Przestaw
przenośnik
z powrotem
do położenia
roboczego i napnij pas.
10. Na koniec ustaw pas do
prawidłowego
naprężenia
i uruchom prosto za pomocą
nakrętek regulacyjnych (D).

Rysunek 38.

Rysunek 39.

Pas jest w prawidłowym
naprężeniu,
gdy
jego
środkowa
część
jest
podnoszona ok. 5
cm,
gdy przenośnik znajduje się
w pozycji
roboczej.
Nadmiernie napięty
pas
może ulec
uszkodzeniu, a
także
spowodować
niepotrzebny naciąg na
łożyskach przenośnika.
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5.4.2.

Wymiana i naprężenie pasa przenośnika odbierającego
Instrukcje napinania i wyrównywania przenośnika odbierającego przedstawiono w sekcji 4.4.
Wymień pas przenośnika odbierającego w następujący sposób:
1.
Wyciągnij blokadę złącza przenośnika i opuść przenośnik na podłoże.
2.
Wyłącz maszynę i odłącz ją od źródła zasilania.
3.
Przesuń złącze pasa na początek przenośnika.
4.
Złóż przenośnik, ale nie umieszczaj podpory taśmy w pozycji transportowej. Pozwoli to na zwinięcie
paska.
5.
Odłącz połączenie poprzez otwarcie śrub.
6.
Zdejmij stary pas.
7.
Najpierw, wstaw nowy pas pod złożony przenośnik (dolny otwór) od końca przenośnika z płytkami
skierowanymi do dołu. Przeciągaj taśmę, aż będzie można wyciągnąć ją z drugiego końca
przenośnika. Wyciągnij na długość ok. 60 cm.
8.
Wsuń drugi koniec taśmy do górnej części składanego przenośnika (górny otwór) z końca
przenośnika. Przeciągaj go, aż się podłączysz.
9.
Pociągnij dodatkową część pasa do początku przenośnika.
10.
Opuść przenośnik z powrotem do położenia roboczego i napręż pas.
Pas jest w prawidłowym naprężeniu, gdy jego środkowa część jest podnoszona ok. 15 cm, gdy
przenośnik znajduje się w pozycji roboczej. Nadmiernie napięty pas może ulec uszkodzeniu, a także
powoduje niepotrzebny naciąg na łożyskach przenośnika.
5.4.3.

Wymiana płyt przenośnika odbierającego

Płytki przenośnika odbierającego można wymienić poprzez odłączenie połączeń śrub (3 x M8), mocowanie
płyt i wymianę płyt na nowe. Zaleca się przesuwanie paska w położenie, w którym płyta zostanie
wymieniona nad przenośnikiem. Wyłącz urządzenie i odłącz go od źródła zasilania przez cały czas trwania
procedury.

6 Smarowanie
Wszystkie punkty smarowania procesora do drewna opałowego, które wymagają użycia wazeliny, zostały
oznaczone. W sumie jest 33 punktów smarowania, przedstawione na poniższych rysunkach.
1. Złączka smarowa obracającego się złącza przenośnika odbierającego (1 szt) na rysunku 42.
2. Złączki smarowe urządzenia do regulacji wysokości ostrza rozłupującego (2 szt.) na rysunku 43.
3. Złączki łożyskowe dolnego wałka przenośnika odbierającego (2 szt.) na rysunku 44.
4. Złączki smarowe płyty prowadniczej (2 szt.) i złączka smarowa rolki napędzającej przenośnik odbierający na
rysunku 45.
5. Złączki smarowe cylindra tnącego (2 szt.) na rysunku 46.
6. Złączki smarowe bolca cylindra rozłupującego (2 szt) na rysunku 47.
7. Złączki smarowe przyrządu do pomiaru drewna (2 szt.) i jednej z dwóch złączek smarowych osłony
(rysunek 48).
8. Złączki smarowe cylindra obrotowego przenośnika odbierającego (2 szt.) na rysunku 49.
9. Złączki smarowe prasy do kłody (7 szt.) na rysunku 50.
10. Druga złączka zawiasu osłony na rysunku 51.
11. Złączki smarowe przyrządu pomiarowego (2 szt.) i płytki prowadzącej (2 szt.) na rysunku 52.
12. Złączki smarowe cylindra płytki prowadzącej (2 szt.) i złączka smarowa mechanizmu na rysunku 53.
13.

Złączka

Hakki Pilke 43 Pro,
rev. A

smarowa

łożyska

rolki

Oryginał

podającej

na

rysunku

Wersja 9-2020

53a.

35/43

Rysunek 42.

Rysunek 43.

Rysunek 44.

Rysunek 45.

Rysunek 46.

Rysunek 47.
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Rysunek 48.

Rysunek 49.

Rysunek 51.

Rysunek 50.

Rysunek 52.

Rysunek 53.

Rysunek 53a.

Hakki Pilke 43 Pro, rev. A

Oryginał

Wersja 9-2020

37/43

7 Smarowanie łańcucha tnącego
Łańcuch tnący jest automatycznie smarowany
za każdym razem, gdy się obraca. Innymi
słowy, olej jest doprowadzany hydraulicznie do
łańcucha tnącego ze zbiornika za pomocą
pompy sterowniczej, a ruch pompujący
występuje, gdy piła zaczyna pracować. Ilość
oleju podawanego do łańcucha można
dostosować za pomocą śruby z łbem
sześciokątnym A (rys. 54), tzn. ilość oleju
zmniejsza się, gdy śruba jest dokręcona
i odwrotnie.
Ustawienie fabryczne dla śruby A (Rysunek
54) wynosi 3,5 i skręca w kierunku pozycji
otwartej z pozycji zamkniętej. Zwiększ lub
zmniejsz ilość, zależnie od rodzaju drewna,
temperatury powietrza i rodzaju oleju.
Przed uruchomieniem należy zawsze
sprawdzić, czy olej jest doprowadzany do
łańcucha poprzez obrót łańcucha bez cięcia
drewna.
Poziom oleju łańcucha można kontrolować
przez otwór A (Rysunek 55).
Dodaj olej łańcuchowy w następujący sposób:
1.

Wykręć śrubę mocującą B i otwórz
osłonę za pomocą uchwytu C
(rysunek 55).

2.

Zdejmij gumowe mocowanie
pojemnika, następnie korek
wlewu i pusty pojemnik.

3.

Zainstaluj nowy, pełny pojemnik
na miejscu, wykonując te
czynnościwodwrotnej
kolejności. Sprawdź, czy węże
i wyjście pompy nie zawierają
pęcherzyków powietrza. (Zobacz
następującą sekcję.)

Rysunek 54.

Rysunek 55.
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Odpowietrzanie kabli do oleju łańcucha tnącego:
Z pompą hydrauliczną można łatwo usunąć powietrze z systemu. Zdemontuj śrubę z łbem sześciokątnym A (rys. 54).
Następnie pompuj tłok pompy (pod śrubą) za pomocą śrubokręta, na przykład, aż olej łańcuchowy wypłynie z
podstawy belki i nie będzie pęcherzyków powietrza w wężach. Następnie przykręć śrubę z gniazdem sześciokątnym A
na miejsce i ustal objętość oleju łańcuchowego za pomocą instrukcji w sekcji 7.

8 Zawory elektromagnetyczne i zawory regulujące ciśnienie
Wkłady urządzenia zostały poprawione fabrycznie. Gwarancja na procesor do drewna opałowego jest
anulowana, jeśli zmienione zostaną ustawienia fabryczne. Jeśli potrzebujesz zmienić ustawienia z
jakiegokolwiek powodu, najpierw skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą detalicznym i
postępuj zgodnie z instrukcjami. Nieprawidłowe wprowadzenie ustawień może spowodować
uszkodzenie urządzenia lub spowodować niebezpieczne jego działanie. Ustawienia zaworu
bezpieczeństwa można zmieniać w następujący sposób: poluzuj nakrętkę zabezpieczającą i dokręć lub
poluzuj śrubę z gniazdem sześciokątnym (w przypadku dokręcenia śruby, nastąpi wzrost ciśnienia i
odwrotnie). Na koniec dokręć nakrętkę blokującą. Zawory bezpieczeństwa i zawory
elektromagnetyczne Hakki Pilke 43 są przedstawione na poniższych rysunkach:

A. Kran do rozdmuchiwania trocin.
B. Główny
zawór
kompensujący
większego obiegu hydraulicznego
(większa pompa hydrauliczna).
Prawidłowa
wartość
regulacji
wynosi 210 barów.
C. Zawór elektromagnetyczny silnika
tnącego.
D. Zawór elektromagnetyczny systemu
kontroli piły.

E. Zawór
redukcyjny
ciśnienia.
Prawidłowa wartość regulacji
wynosi 15 barów.

Rysunek 56.
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F. Zawór
elektromagnetyczny
mechanizmu
wspomagającego
podawanie.
G. Główny zawór kompensujący
mniejszego obiegu hydraulicznego
(mniejsza pompa hydrauliczna).
Prawidłowa wartość regulacji
wynosi 250 barów.
H. Zawór wysokociśnieniowy.
I. Zawór zwiększający ciśnienie.
Prawidłowa wartość regulacji: 9,5
mm wkrętu z łbem sześciokątnym
jest widoczne w stosunku do
głowicy (pod osłoną ochronną).
J. Zawór prędkościowy. Prawidłowa
wartość regulacji: 7,0
mm śruby z łbem sześciokątnym
jest widoczne względem głowicy
(pod osłoną ochronną).
K. Zawór elektromagnetyczny
funkcji rozłupywania.

Rysunek 57.

L. Zawór elektromagnetyczny prasy.

Rysunek 58.
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9 Mycie i czyszczenie
Jakiekolwiek luźne zabrudzenia i trociny mogą być usuwane z maszyny na przykład za pomocą sprężonego
powietrza. Maszynę można myć za pomocą myjki wysokociśnieniowej, dopóki strumień wody nie jest
skierowany bezpośrednio do łożysk lub urządzeń elektrycznych.
Zawsze upewniaj się, że maszyna i obszar roboczy są wystarczająco czyste podczas pracy. Maszyna musi być
zawsze czyszczona po użyciu. Czyścić urządzenie w odpowiednich odstępach czasowych i zawsze przed
przechowywaniem urządzenia przez dłuższy czas. Po umyciu, procesor do drewna opałowego musi być
smarowany zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 6.

10 Magazynowanie
Chociaż maszyna jest przeznaczona do użytku na zewnątrz, powinna być przykryta i przechowywana w
osłoniętym miejscu lub w pomieszczeniach zamkniętych. Przed dłuższym przechowywaniem, należy
najpierw wyczyścić maszynę, następnie umyć zgodnie z instrukcjami w sekcji 9 i smarować zgodnie z
sekcją 6.
Uwaga! Taśma przenośnika odbierającego może kurczyć się i napinać podczas przechowywania ze
względu na wilgoć. Z tego powodu przenośnik odbierający musi być ustawiony w pozycję transportową
podczas przechowywania maszyny.
11 Tabela przeglądów
Cel

Zadanie

Olej koła zębatego
multiplikatora

Sprawdzać
później 1
zmianę
Sprawdzać
później 1
zmianę

Olej hydrauliczny
Warunki normalne

Filtr oleju

Dziennie

Przerwa
500 h

Wartość ok. 110 l
Na przykład ISO VG

X
X

32
Numer: 97348

Zawsze podczas
wymiany oleju

13921107005357
Olej smarowy
18”/1.6 mm
0.404” 68 vl /1.6
mm

X

Smarować

Taśma tnąca
Ostrze tnące

Sprawdzać

Maszyna

Myć, czyścić
w razie
potrzeby
Czyścić
Czyścić

X

Wciągarka i pasek

Sprawdzać

Złączki smarowe

Smarować

X
Według
sekcji 6

X

Naostrzyć w
razie potrzeby

X
X

Belka rozłupująca
Czyścić w
(wewnątrz maszyny) razie
potrzeby
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Substancja/dodatk
owa pozycja
SAE 80/90.
0.34 l

X
X

Wszystkie dźwignie

Silnik elektryczny
Sprzęt
elektryczny

Przerwa
100 h
X
X

X
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12 Awarie i środki zapobiegawcze
Awaria
Siła rozłupywania jest
niewystarczająca, aby podzielić
kłodę.
Pas przenośnika podającego nie
porusza się.

Przyczyna
1. Kłoda/ostrze rozłupujące jest
w nieprawidłowym położeniu.

2. Siła rozłupywania nie jest
wystarczająco duża.
1. Pas jest zbyt luźny.

Środek zapobiegawczy
1. Ustal położenie kłody/ostrza
rozłupującego.

2. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
1. Należy naprężyć
z instrukcjami
w sekcji 5.4.1.

pas zgodnie
podanymi

Pas przenośnika odbierającego nie 1. Pas jest zbyt luźny (dolna rolka
porusza się.
napędzająca przemieszcza się).
2. Dolny wał napędowy jest
zatrzymany i nie porusza się.

1. Należy dokręcić pas zgodnie
z instrukcjami w sekcji 4.4.
2. Odłączyć urządzenie od
źródła zasilania i usunąć
przeszkodę.

Łańcuch tnący nie przebija się
właściwie przez drewno.

1. Naostrz lub wymień
łańcuch tnący.
2. Załóż równo pasek.

1. Łańcuch tnący jest tępy.
2. Taśma tnąca jest przekrzywiona.

Maszyna
jest
uruchamiana,
ale żadna z
funkcji nie działa.
Maszyna wytwarza nienormalny
hałas.
Silnik elektryczny nie uruchamia 1.
się.
2.

Silnik elektryczny pracuje
w niewłaściwym kierunku.
Maszyna wytwarza głośny hałas,
ale nie uruchamia się.
Kabel wejściowy jest uszkodzony.

Zobacz Sekcję 3.2.2.

1. Bezpiecznik koła zębatego
został spalony. Wymień.
2. Wymień kabel.

Silnik elektryczny
zwykle się
zatrzymuje, a przekaźnik termiczny
jest łatwo włączany.

1. Przekaźnik termiczny jest złamany
lub nieprawidłowo
wyregulowany. Inny problem?

1. Skontaktuj się ze
sprzedawcą.

Funkcja cięcia lub rozłupywania
nie działa.

1. Osłona maszyny jest otwarta.

1. Całkowicie zamknij osłonę.

Dmuchawa do trocin nie działa.

1. W dmuchawie do

1. Oczyścić silnik
dmuchawy.
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trocin jest
odłamek lub przeszkoda.
2. Przecieka
zawór
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13

Warunki gwarancji

"Warunki gwarancji zaczynają obowiązywać podczas rejestracji klienta w usłudze ekstranetowej znajdującej się
na naszej witrynie internetowej".
Gwarancja jest ważna dla pierwotnego nabywcy przez 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu, ale nie dłużej niż
przez 1000 godzin pracy.
W sprawach gwarancyjnych zawsze należy kontaktować się z sprzedawcą maszyny, przed podjęciem jakichkolwiek
procedur.
Roszczenie gwarancyjne musi być wystawione sprzedającemu na piśmie niezwłocznie po wykryciu usterki. Jeśli
defekt dotyczy uszkodzonej części lub komponentu, proszę przesłać, jeśli to możliwe, zdjęcie uszkodzonej części lub
komponentu do sprzedawcy, aby można było zidentyfikować błąd. Podczas składania roszczenia gwarancyjnego
nabywca musi zawsze podawać typ i numer seryjny urządzenia i przedstawić pokwitowanie zawierające datę
zakupu. Roszczenia gwarancyjne należy przekazać upoważnionemu sprzedawcy.

Gwarancja obejmuje
• Części uszkodzone podczas normalnego użytkowania z powodu wad materiałowych lub
produkcyjnych.
• Rozsądne wydatki spowodowane naprawą usterki zgodnie z umową między sprzedawcą lub
kupującym a producentem. Uszkodzone części zostaną zastąpione nowymi. Uszkodzona część lub części
wymieniane z powodu istotnych usterek należy zwrócić producentowi za pośrednictwem sprzedawcy.
Gwarancja nie obejmuje
• Uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub naciąganiem (np. ostrza lub pasy), niewłaściwego użycia
lub użycia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.
• Uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem procedur konserwacji lub przechowywania opisanych w instrukcji
obsługi.
• Uszkodzeń spowodowanych podczas transportu.
• Ostrzy tnących, pasków klinowych i oleju, a także normalnych procedur regulacji, pielęgnacji, konserwacji lub
czyszczenia.
• Defektów w maszynie, wobec których nabywca przeprowadził lub zlecił zmiany strukturalne lub funkcjonalne, w
takim stopniu, że maszyna nie może być uważana za równoważną pierwotnej maszynie.
• Innych potencjalnych kosztów lub zobowiązań finansowych wynikających z wymienionych powyżej procedur.
• Kosztów pośrednich.
• Kosztów podróży wynikających z napraw gwarancyjnych.
• Gwarancji części wymienionych w okresie gwarancyjnym urządzenia, wygasa ona w tym samym czasie, co
gwarancja maszyny.
• Gwarancja jest nieważna, jeśli własność nad maszyną została przekazana osobie trzeciej w okresie
gwarancyjnym.
• Gwarancja jest nieważna w przypadku złamania którejkolwiek z uszczelnień maszyny.
W przypadku stwierdzenia, że wada lub usterka zgłoszone przez klienta nie jest objęte gwarancją, producent ma
prawo obciążyć klienta w celu określenia i ewentualnego naprawienia usterki lub błędu zgodnie z aktualnym
cennikiem producenta.
Ten certyfikat gwarancyjny wskazuje na pełną odpowiedzialność i obowiązki i wyłącza wszelkie inne obowiązki.
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Gwarancja zgodności WE dla maszyny
(Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II A)

Producent: TP Silva Oy
Adres: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Finlandia

Nazwa i adres osoby uprawnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej:
Nazwa: Timo Jussila

Adres: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Finlandia

Wyżej wspomniana osoba zapewnia, że
Procesor do drewna opałowego HakkiPilke 43 PRO

Numer seryjny: …………………………

jest zgodny z obowiązującymi przepisami dyrektywy maszynowej (2006/42/WE).

Miejsce i data: Haapajärvi 19 listopad 2020

Podpis:
Anssi Westerlund
Dyrektor Zarządzający
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