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1. Generell informasjon
1.1.Innledning
Formålet med denne håndboken er å sikre at maskinen brukes på den måten som er tiltenkt av
produsenten, og at alle sikkerhetshensyn tas. Alle som betjener maskinen eller arbeider i nærheten av
den, må lese denne håndboken nøye.
Brukere av maskinen forventes å ha grunnleggende kunnskaper om håndtering av traktorer, for eksempel
om bruk av kardangakseldrift og traktorens løfteutstyr. Før arbeidsstart må brukerne også gjøre seg kjent
med maskinens styreinnretninger og sikkerhetsutstyr, og kontrollere at det fungerer på riktig måte.
Du finner mer informasjon om Maaselän Kone Oys produkter på nettstedet vårt, på www.hakkipilke.fi.
Oppbevar denne håndboken i umiddelbar nærhet av maskinen.

1.2.Bruksformål
Hakki Pilke 43 vedmaskinen er produsert for å lage fyringsved av kvistet tømmer eller stokker.
Vedmaskinen må ikke brukes til kapping av behandlet trevirke, for eksempel byggeavfall. Sand, spiker
eller andre urenheter i trevirket kan skade maskinen.
Den maksimale diameteren på stokkene som kan behandles, er 43 cm. Denne grensen må ikke
overskrides. Ved beregning av diameter på ved som skal kløyves må det tas hensyn til at form og
utvekster som grener og kåter øker stokkenes diameter og kan forhindre innmating av veden i maskinen.
Vedstykker som kløyves i kløyverennen, må ikke være lenger enn 60 cm. Ikke kapp eller kløyv vedkubber
som overstiger maksimumslengden.

1.3.Maskinmodeller og grunnleggende informasjon
Modell
Drivkraft

TR
Combi
Traktorens
PTO
Elektrisk drift
kardangaksel (PTO)
Vekt
1400 kg*
1650 kg*
PTO/elektrisk drift
min 35 hk / maks 500 o/min
15 kW (min 32 A,
sikring av C-type)
Høyde/bredde/lengde
i transportstilling 2500/2460/1300 (mm)
Innmatingstransportbånd/utmatingstransportør
2200/4000 (mm)
Sagsverd/-kjede
sverd: 18” spor 1,6 mm kjede: 68 ledd, mellomrom
0,404”
Maks. stokkdiameter
43 cm
Maks/min. stokklengde
Stokk maks 60 cm; min. 20 cm
*Vekt med standardtransportør. Den største transportøren som er tilgjengelig som tilbehør, øker vekten
med ca. 250 kg.
Maskinens serienummer, produksjonsdato, vekt, driftsspenning (maskin med elektrisk drift) og modell er
trykt på det grå typeskiltet på maskinrammen, under låsen på utmatingstransportøren, til høyre for
brukeren.

1.4.Driftsforhold


Temperaturområdet for drift av maskinen er -20 til +30 °C. Om vinteren må brukeren sørge for at
det ikke er glidefare i arbeidsområdet.
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Arbeidsområdet må være jevnt og fritt for unødvendige gjenstander. Ingen uautoriserte personer
skal ha tilgang til arbeidsområdet. Maskinen skal bare brukes under gode lysforhold.
Maskinen må ikke brukes innendørs.

1.5.Sikkerhetsanvisninger
















Utstyret skal bare brukes av én operatør. Faresonen strekker seg 10 m fra maskinen.
Maskinen skal ikke brukes av personer under 18 år.
Operatøren må sørge for at bruk av utstyret ikke medfører fare for andre og at det ikke oppholder
seg uautoriserte personer i faresonen.
Maskinen må ikke brukes av personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler, eller i
utmattet tilstand.
Maskinen må ikke brukes med mindre operatøren har gjort seg kjent med denne
brukerhåndboken.
Maskinen er utelukkende konstruert for å lage ved.
Maskinen må settes i transportposisjon når den skal flyttes. Ved transport av maskinen på
offentlig vei må den utstyres med ekstra lys. Ved transport av maskinen ved hjelp av traktorens
løfteutstyr må du kontrollere at det er nok vekt på frontakselen til å sikre korrekt styring.
Det er ikke tillatt å modifisere maskinens struktur eller funksjoner eller fjerne verneinnretninger.
Operatøren må bruke hørselsvern, tettsittende arbeidstøy og hansker, vernebriller og vernesko.
Før oppstart av maskinen må operatøren kontrollere at maskinen og alle vern er intakte.
Ved traktordrift av maskinen må operatøren kontrollere at kardangakselen er i god stand og at det
valgte turtallsområdet er korrekt. Maskinen må være festet til traktorens løfteutstyr under drift.
Før oppstart av vedmaskinen må operatøren kontrollere at styreenhetene og
sikkerhetsanordningene fungerer.
Ved rengjøring av maskinen eller vedlikeholdsarbeid må maskinen kobles fra strømkilden.
Sørg for at maskinens advarselsetiketter alltid er synlige og i god stand. Kontroller at maskinen er
utstyrt med etikettene som er oppført i kapittel 1.7. Be om nødvendig forhandleren om å sende
nye etiketter.

1.6.Støy og vibrasjon
A-vektet lydtrykk der operatøren befinner seg, er 94 dB (LpA); lydstyrken
i løpet av arbeidssyklusen er 99,0 dB (LWA). Vibrasjonsverdiene overskrider ikke 2,5 m/s2.

1.7.Advarselssymboler

Les maskinens håndbok før drift av
maskinen.
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Løftepunkt for gaffeltruck.

Unngå løstsittende klær.

Grip alltid trevirket eller
stokken fra siden.

Se opp for bevegelige deler.

Se opp for kardangakselen.

Se opp for sagkjeden.

Se opp for kløyvebladet.

Maskinen skal bare brukes av
én person.

Koble fra strømmen før
igangsettelse av vedlikehold.

Faresonen rundt maskinen er 10 meter.

Klemfare

Transportørens maksimalt
tillatte vinkel er 40°.
Ikke gå under transportøren.

Maksimal hastighet for
kardangakselen er 500 o/min.

Rotasjonsretningen er i pilens
retning.

Sagkjedeolje
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Hydraulikkolje
Faresone

Smørepunkt

2. Mottak og montering
2.1.Inspeksjon ved levering
Avhend maskinens emballasje på en miljøvennlig måte.
Kontroller at maskinen ikke er blitt skadet under transport, og påse at alle nødvendige deler inngår i
leveringen. Hvis det har oppstått defekter eller skader, må du umiddelbart kontakte forhandleren. Fjern
eventuelle kabelstrips og stroppstøtter som er brukt for transport.

2.2.Løfting og flytting av maskinen
Ved flytting av maskinen må du
kontrollere at traktorens eller
gaffeltruckens flytte- og løftekapasitet
er tilstrekkelig for maskinens vekt.
Maskinen må kun løftes via de angitte
løftepunktene (figur 1a og 1b) eller
med traktorens løfteutstyr.
Figur 1a. Løftepunkter for gaffeltruck (to stk.).

Figur 1b. Maskinens løftepunkter for kjettinger (tre stk.).
Når maskinen kobles til traktorens løfteutstyr, må traktorhytten være tom for folk for å forhindre
utilsiktet kontakt med styreenhetene. Kontroller alle tilkoblingsenhetene på traktoren og vedmaskinen
før tilkobling. Bruk aldri mangelfullt utstyr. Tappene for tilkobling av skyve- og trekkstengene til maskinen
må ha riktige dimensjoner. Kontroller også at de er festet med riktige bolter.
Maskinen må settes i transportposisjon hvis den skal flyttes mer enn 5 meter. Vær svært forsiktig ved
flytting av maskinen i driftsposisjon. Senk alltid maskinen til bakken når du stopper arbeidet.
Hakki Pilke 43 Pro
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Merk! Feil løfting kan føre til farlige situasjoner eller maskinskader.

2.3.Maskinens hovedkomponenter
Hakki Pilke 43 er en vedmaskin med helhydrauliske styreenheter. Alle maskinens funksjoner styres med
andre ord hydraulisk via betjeningsspaker på maskinens kontrollpanel. Vernet på kappe- og kløyvedelen
er koblet til maskindriften: Kappe- og kløyvefunksjonene stoppes hvis vernet åpnes.

Figur 2. Maskinens hovedkomponenter

A.
B.
C.
D.

Innmatingstransportbånd
Kontrollpanel
Kappe- og kløyveenhet
Utmatingstransportør

Merk! Støtstangansatsene kan monteres begge veier avhengig av størrelsen på traktoren.

3. Kontrollfunksjoner og konfigurasjon av maskinen
3.1.Klargjøring av maskinen for drift og transport
Før maskinen klargjøres for drift og bruk, må du påse at driftsforholdene som beskrives i kapittel 1.4,
oppfylles, og gjennomgå sikkerhetsinstruksjonene i kapittel 1.5.
Merk! Inspiser og rengjør maskinen i henhold til kapittel 4.3 og 5.8 før den klargjøres for transport.
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3.1.1.
Plassering
av
transportposisjon

innmatingstransportbåndet

i

drifts-

eller

Plassér
innmatingstransportbåndet
i
driftsposisjon på følgende måte:

1. Kontroller at det er nok
plass
til
å
senke
innmatingstransportbånde
t (ca. 2 m).

2.

Figur 3.

Frigjør låseinnretningen
ved å løfte låsen A fra
akselen B (figur 3).

3. Senk
innmatingstransportbånd
et til nederste posisjon
med vinsjen, som vist i
figur 4.

Merk!
Kontroller
at
innmatingstransportbåndets
støtteben plasseres i riktig
posisjon.

Hakki Pilke 43 Pro
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4. Fjern splinten B og dra ut
låsebolten A (figur 5).

Figur 5.
5. Vri stokkledeplaten til
driftsposisjon, og lås
låsebolten A på plass med
splinten B (figur 6).

Plassér
innmatingstransportbånd
et i transportposisjon i
motsatt rekkefølge.

Figur 6.
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3.1.2.
Plassering
av
transportposisjon

utmatingstransportøren

i

drifts-

eller

Plassér utmatingstransportøren
i driftsposisjon på følgende
måte:
1.

2.
3.

Kontroller at det er nok
plass til å åpne
utmatingstransportøren.
Slå av maskinen.
Hold låsen A (figur 7)
åpen, og senk ned
utmatingstransportøren
til laveste posisjon med
vinsjen.
Hvis du bruker en større
transportør (som vist i
figur 8), senker du
utmatingstransportøren
hydraulisk med
styrespaken E (figur 10).
Merk! La det være nok
klaring (ca. 30 cm) til
transportørens
utmatingsåpning.

Figur 7.

4. Vri den øvre delen av
transportøren til
driftsposisjon med
håndtak(ene) B (figur 8).
Merk! Om nødvendig
kan transportøren løftes
av to personer, én på
hver side av
transportøren!

Figur 8.

5. Lås den øvre delen av
transportøren på plass
med låsen C og pinnen
D, som vist i figur 9.
6. Vri støttestangen (E i
figur 9) på
transportørbeltet til
driftsposisjon.
Figur 9.
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Plassér utmatingstransportøren i transportposisjon på følgende måte:
1. Slå av maskinen.
2. Frigjør låsen C på den øvre delen på transportøren (figur 9), og senk ned transportøren til lavest
mulig posisjon med vinsjen eller hydraulisk med spaken E, som vist i figur 10 (når maskinen har
stor transportør).
3. Drei transportørbeltets støttestang E (figur 9) over beltet, og drei deretter den øvre delen av
transportøren over den nedre delen ved hjelp av håndtak(ene) B (figur 8). Merk! Om nødvendig
kan transportøren løftes av to personer, én på hver side av transportøren!
4. Drei transportøren til midtre posisjon med spaken F (figur 10).
5. Hvis du bruker en mindre transportør, må du sette avfallsfjerningsmekanismen til øvre posisjon
(ved å ta av fjærene fra den andre enden, to stk.), slik at den ikke kommer i kontakt med den
bakre sagbladstøtten.
6. Løft opp transportøren med vinsjen eller hydraulisk med spaken E, som vist i figur 10 (når
maskinen har stor transportør), inntil transportøren låses på plass i øvre posisjon. Kontroller at
låsen A kobles inn på riktig måte. Kontroller at vernelisten i kløyvesporet er trukket inn foran.
Merk! Ikke stå på utmatingstransportøren! Ikke bruk vinsjen hvis beltet er slitt!

3.2.Styreenheter

Figur 10. Styreenheter
Navn og funksjoner for styreenhetene i figur 10
A. Hastighetskontroll for innmatingsassistanse; Påvirker bare den automatiske
innmatingshastigheten under kløyving når innmatingsassistansemekanismen er i bruk (bryter
B) (se kapittel 4.3.1).
Hakki Pilke 43 Pro
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B. Bryter for innmatingsassistansemekanismen
- Bryter i posisjon 1: Innmatingsassistansemekanismen er slått på: Fortsatt innmating i løpet
av varigheten for kløyvesyklusen.
- Bryter i posisjon 0: Innmatingsassistansemekanismen er slått av: Ingen automatisk
innmating.
C. Styrespak for føringsplater som håndterer fallende trestykker (se kapittel 4.3.5).
- Øvre posisjon: AUTO: Føringsplatene er i automatisk modus, dvs. platene beveger seg opp
og ned automatisk i henhold til sagbladets bevegelse.
- Midtre posisjon: AV: Føringsplatene er ikke i bruk.
- Nedre posisjon: OPP: Manuell styring av føringsplatene til øvre posisjon (f.eks. siste stokk).
D. Justeringsmekanisme for senkehastigheten for sagsverdet Når justeringsmekanismen er vridd
mot åpningsposisjonen, senkes sverdet raskere, og omvendt. Justeringsområde: Ca. 1 rotasjon
åpen (+) fra fullstendig lukket (-) posisjon.
 Under normale forhold justeres hastigheten automatisk, og du trenger ikke å gjøre noe.
 Finjuster om nødvendig hastigheten ved å rotere justeringsmekanismen litt mot lukket
posisjon.
E. Styrespak for utmatingstransportør og tilbehørskontroll (ved bruk av en mindre transportør)
 Spak opp/ned: Utmatingstransportøren svinger til høyre/venstre.
 Spak til høyre/venstre: Styrer tilbehørsfunksjonene (HakkiFeed eller HakkiLift).

ELLER
Styrespak for utmatingstransportør (ved bruk av en større transportør). Merk! I så fall
kontrolleres tilbehøret ved hjelp av en ventil som befinner seg i posisjon I i figur 10.
 Spak opp/ned: Utmatingstransportøren svinger til høyre/venstre.
 Spak til høyre/venstre: Utmatingstransportøren senkes/heves.
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F. Spak
 Spak til venstre/høyre:
Innmatingstransportbåndet kjører til
venstre/høyre.
 Spak forover/bakover: Kløyvekniven
senkes/heves.
 Knapp A: Heving av den hydrauliske
stokkpressen.
 Knapp B: HakkiSplit™ aktiverer
kløyvefunksjonen.
Innmatingsassistansemekanismen
fortsetter også innmatingen i løpet
av varigheten for kløyvesyklusen
hvis funksjonen er slått på.
 Knapp C: HakkiCut™ utfører
kappefunksjonen ved å holde
knappen inne:
o Sagen utfører kappebevegelsen
automatisk (sagkjeden roterer
og sagsverdet senkes til laveste
posisjon).
o I tillegg flyttes
kubbemålingsanordningen unna,
stokkpressen presses mot
stokken og føringsplatene heves
(hvis de er satt til AUTOposisjon).

Figur 11. Spak

G. Styrespak for utmatingstransportørbelte
 Øvre posisjon: Utmatingstransportørbeltet roterer forover.
 Midtre posisjon: Utmatingstransportørbeltet beveger seg ikke.
 Nedre posisjon: Utmatingstransportørbeltet roterer bakover (kortvarig aktivering for å
fjerne en hindring, for eksempel).
H. Hastighetsjusteringsmekanisme for utmatingstransportørbeltet
 Beltets hastighet reduseres når justeringsmekanismen vris mot lukket posisjon, og
omvendt.
I. Ekstra ventil når det brukes en stor transportør (ellers tom, som vist i figur 10).
 Brukes for styring av tilbehør (HakkiFeed). Merk! Ikke bruk stokkløfteren eller andre sylindre
uten låseventil 50030918, som er tilgjengelig som tilbehør!
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3.2.1.

Traktordrift

En traktordrevet vedmaskin kobles til traktorens
trepunkts løfteanordninger og kardangaksel. Når du
skal koble maskinen til kardangakselen, må du flytte
beskyttelsesdekselet A over uttaket og vinkelgiret til
en posisjon der det dekker uttaket (i Combi-modeller).
Tilkobling av kardangakselen er en oppgave som skal
utføres av bare én person. Når maskinen kobles til
traktoren, må traktorhytten være tom for folk for å
forhindre utilsiktet kontakt med styreenhetene.
Kontroller alle tilkoblingsenhetene på traktoren og
vedmaskinen før tilkobling. Bruk aldri mangelfullt
utstyr.

Figur 12.

Den 3-pinners strømkabelen for de elektriske
styreenhetene kobles til traktorens uttak (12 V) for en
arbeidsmaskin (figur 14).
Ved bruk av kardangakselen må du overholde eventuelle instruksjoner fra produsenten av akselen.
Maskinen krever 15 kW. Ta hensyn til dette ved vurdering av kardangakselens kapasitet. En kardangaksel i
kraftklasse 4 egner seg. Kontroller at den koplete akselen låser seg i multiplikatorgirets kulelager. Koble til
kjeden som forhindrer dreiebevegelsen til vernet, i hullet B. Heng kardangakselen fra kroken C når
maskinen ikke er i drift og når den er koblet fra traktoren. Kontroller til slutt at alle koblingene er sikre og
trygge. Bruk aldri en skadet eller ubeskyttet kardangaksel.

Merk! Traktordrevne maskiner må være festet til traktorens løfteutstyr.
Merk! Starteren (figur 15) fungerer bare ved elektrisk drift av maskinen.
3.2.2.
Elektrisk drift
En elektrisk drevet maskin drives
av en elektrisk motor på 15 kW.
IP-graden for den elektriske
motoren er 55. Sikringen må
minst være en 32 A (400V eller
40 A med 230V) sikring av C-type.
Strømkabelen må være minst 5 x
10 mm² (230V) eller 5 x 6 mm²
(400V),
anbefalt
maksimumslengde er 25 meter.
For å koble til kabelen må du
flytte beskyttelsesdekselet B over
uttaket A og vinkelgiret, og feste
det i en posisjon der det dekker
vinkelgiret.

Figur 13. Elektrisk drift av maskinen

På en elektrisk drevet maskin
kobles strømkabelen for de
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elektriske styreenhetene til det
3-pinners uttaket på siden av
maskinen.
En elektrisk drevet maskin slås på
med den grønne knappen på
fjernstarteren, som befinner seg
på kontrollpanelet foran på
maskinen (figur 15). Den faktiske
starteren befinner seg under
maskinens
kontrollpanel.
Starteren er utstyrt med en
automatsikring og et termisk relé
for den elektriske motoren. Det
termiske reléet kan tilbakestilles
ved å trykke på den røde
stoppknappen på starteren.

Figur 14. Elektrisk tilkobling av den elektriske styreenheten

Hvis den elektriske motoren
roterer i feil retning (dvs.
maskinen avgir unormal støy og
de hydrauliske funksjonene ikke
kan betjenes), er strømfasen feil.
Vi anbefaler at du bruker en
skjøteledning som gjør at du kan
bytte strømfasen, eller en
adapter.
Merk! Hvis skjøteledningen ikke
har noen fasebryter, må det
elektriske arbeidet som kreves
for å endre fasen, utelukkende
utføres av en elektriker.

Figur 15. Maskinens fjernstarter

3.2.3. Justering av stokklengden
Hakki Pilke 43 har en hydraulisk måleanordning for kapping av ved, med en justeringsverdi på ca. 20 til 60
cm.
Under saging flyttes begrenserplaten for stokker (B i figur 16) alltid ca. 5 cm bakover ved hjelp av en
hydraulisk sylinder for å sikre at stokken ikke setter seg fast og kan falle fritt på toppen av føringsplatene
eller direkte i kløyvesporet.
1.
2.
3.

Slå av maskinen og åpne maskinens vern.
Juster begrenseren for kubbelengde til ønsket lengde ved å frigjøre låsen i figur 16 til åpen
posisjon (som vist i den mindre figuren) og skyve begrenserplaten B til ønsket posisjon.
Vri låsen A i figur 16 tilbake til lukket posisjon.
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4.

Om nødvendig kan du finjustere måleanordningen til ønsket posisjon ved å vri på mutteren
C (figur 16). Ved stramming av mutteren forlenges stokklengden, og omvendt. (Hvis
stokklengden er standard, kan du finjustere lengden for å redusere avfallsmengden.)

Figur 16. Justering av stokklengde
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3.2.4.

Bruk av utmatingstransportøren

Hakki Pilke 43 vedmaskinens utmatingstransportørbelte drives av en hydraulisk motor. Bruk
justeringsmekanismen H (figur 10) for å endre hastigheten på beltet. Transportøren kan dreies sidelengs
hydraulisk med spaken E (figur 10) på følgende måte:

-

Spak forover: Transportøren dreies til venstre.
Spak bakover: Transportøren dreies til høyre.

Ved bruk av en mindre transportør:
- Transportøren justeres til ønsket vinkel med vinsjen A, som vist i figur 17.
Ved bruk av en større transportør (med spaken E i figur 10):
- Spak til venstre: Transportørens vinkel mot bakken øker.
- Spak til høyre: Transportørens vinkel reduseres.

Figur 17.
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MERK! Maksimal driftsvinkel for utmatingstransportøren er 40°. Den maksimale vinkelen indikeres på
etiketten nedenfor og i instruksjonene som er festet på utmatingstransportøren.

3.2.5.
Justering av kløyvekniven
Maskinens kløyvekniv styres hydraulisk med styrespaken F (figur 10). Skyv spaken til frontposisjon for å
senke kniven, og dra spaken til bakre posisjon for å heve den. Stokkene må alltid være så sentrert som
mulig når de passerer kniven for at størrelsen på veden skal bli så jevn som mulig.
Kniven kan senkes til laveste posisjon i én omgang ved å heve kniven til øverste posisjon og sørge for at
området under kniven er fritt. Maskinen må slås av og kobles fra strømkilden mens rengjøring pågår.
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3.2.6.

Bruk av en sagflisfjerningsenhet

Figur 17.1
En hydraulisk sagflisfjerningsenhet er tilgjengelig som tilbehør til maskinen. Den muliggjør
innsamling av sagflis til andre formål. Sagflisfjerningsenheten aktiveres automatisk ved oppstart
av maskinen.
Ved behov kan du imidlertid deaktivere den ved å vri spaken A til OFF (AV), som vist i figur 18.

4. Bruk av maskinen
4.1.Utføre en prøvekjøring av maskinen
Maskinen må ikke brukes før du har utført en prøvekjøring for å teste alle maskinfunksjonene. Både
prøvekjøringen og testingen kan bare utføres av en person som har lest maskinens håndbok.
Merk! Når maskinen slås på i kaldt vær (-5 °C eller kaldere), anbefaler vi at du bruker en separat
oljevarmer (tilbehør). I tillegg må maskinen kjøres på tomgang uten arbeidsbevegelser til
oljetemperaturen har økt tilstrekkelig.
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Alle vedmaskinens komponenter må kontrolleres før prøvekjøring. Finnes det defekte eller slitte deler
som gjør det utrygt å bruke den, må prøvekjøring utsettes til defekte eller slitte komponenter er byttet og
du er trygg på at maskinen er sikker å bruke.
1.
2.
3.
4.

Kontroller at vernet over vedmaskinens kappe- og kløyvedel er nede.
Sjekk at innmatingstransportbåndet og utmatingstransportøren er i arbeidsstilling.
Påse at kløyvesporet er tomt.
Forsikre deg om at du er godt kjent med hvordan maskinens styreenheter fungerer. Se om
nødvendig kapittel 3.2.
5. Aktivering.
a. Traktordrift: Sett kontakten for den elektriske kontrollenheten inn i traktorens
strømuttak. Start traktoren og koble til uttaket. Start med lav hastighet og øk hastigheten til
maksimalt 500 o/min.
b. Elektrisk drift: Koble kabelen til uttaket på vedmaskinen, start maskinen ved å trykke på
startknappen og vent til den elektriske motoren drives ved full hastighet.
6. Start kløyvesyklusen ved å trykke på knappen B (figur 11) på spaken F (figur 10). Kløyvebevegelsen
må være normal.
7. Kontroller at sagen og smøringen på sagkjeden fungerer på følgende måte: (Se om nødvendig
kapittel 7.0.)
a. Utfør et par sagsykluser uten trevirke ved å trykke ned knappen C (figur 11).
b. Påse at sagsverdet er senket helt ned under sagsyklusen og at det deretter heves opp igjen
når du frigjør knappen C, og at sagkjeden roterer hele tiden når knappen C er trykket ned.
c. Slå av maskinen og koble den fra strømkilden.
d. Åpne vernet og sjekk om sagkjeden er tilført olje.
8. Start kløyvesyklusen, og stopp den ved å åpne vernenettet. Kontroller at kløyvebjelken går tilbake
til opprinnelig posisjon når vernenettet lukkes.
9. Utfør en testkjøring for innmatingstransportbåndets innmatings- og returbevegelse med spaken F
(figur 10).
10. Aktiver utmatingstransportøren ved å skyve spaken G (figur 10) til frontposisjon. Kontroller at
transportørbeltet stopper når spaken G settes til midtre posisjon, og at innmatingen reverseres når
spaken G settes til bakre posisjon. Sett transportørbeltet til en passende hastighet med
reguleringsmekanismen H (figur 10).
Hvis det oppstår feil eller lekkasje i løpet av testkjøringen, må du avdekke årsaken og iverksette
avhjelpende tiltak alt etter behov. Maskinen må slås av og kobles fra strømkilden mens diagnostikk og
reparasjon pågår.

4.2.Plassering av stokker på innmatingstransportbåndet
Vi anbefaler bruk av tilleggsenheter, som HakkiFeed 472 stokkbord. Hvis det ikke er montert noe
stokkbord på maskinen, er maksimalt tillatt lengde 4,5 m. Løft og plasser alltid trevirket på
innmatingstransportbåndet på en trygg måte som ikke medfører fare for brukeren.
Merk! Plassering av stokker direkte på innmatingstransportbåndet ved hjelp av en laster er strengt
forbudt.
Merk! Kontroller at stokkens tyngdepunkt holdes innenfor transportbåndet.
Merk! Hvis maskinen har en stor utmatingstransportør, er det forbudt å bruke stokkløfteren, ettersom
styreventilen benytter en motorspole.
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4.3.Innmating og saging av trevirke
Innmatingstransportbåndet mater trevirket inn i vedmaskinen. Vri spaken F (figur 10) til høyre for å mate
trevirket inn i maskinen. Innmatingen kan avbrytes ved å vri spaken til venstre.
Ved innmating av trevirke i maskinen må du kontrollere at det ikke kan oppstå noen risiko for at klær,
hender eller andre kroppsdeler kan sette seg fast i maskinen, for eksempel som følge av formen på
stokken. Ikke bruk hendene til å føre stokken inn i kappedelen. Juster kubbemålingsanordningen til
ønsket lengde, og juster hastigheten på utmatingstransportørbeltet til en passende hastighet.
1. Velg stokken som skal bearbeides. Vær oppmerksom på at maksimal stokkdiameter er 43 cm.
Formen på stokken og hvorvidt den er knutete eller ikke, kan øke diameteren.
2. Bruk spaken F for å mate stokken inn i maskinen via innmatingstransportbåndet.
3. Når stokken stopper i den hydrauliske måleanordningen for kapping, kapper du stokken ved å
trykke på knappen C (figur 11) på spaken. Da aktiveres sagkjeden og sagsyklusen automatisk.
4. Returner sagsverdet til øvre posisjon ved å frigjøre knappen C (figur 11).
Merk! Ikke betjen innmatingen under saging eller når sagsverdet ikke er helt i øvre posisjon.
4.3.1.

Innmatingsassistansemekanisme

Hakki Pilke 43 vedmaskinen er utstyrt med en innmatingsassistansemekanisme som hjelper deg med å
lage stokker med lik lengde ved å automatisk mate stokkene forover når maskinens kløyvebjelke beveger
seg forover. Hvis du bruker denne mekanismen, trenger du ikke å mate inn stokkene med spaken F (figur
10). Du kan slå funksjonen på/av etter behov med bryteren B (figur 10).
Innmatingstransportbåndets hastighet kan justeres med justeringsmekanismen A (figur 10).
Justeringsmekanismen dreies for eksempel mot lukket posisjon ved produksjon av kortere stokker, og
omvendt. Hvis justeringsmekanismen dreies mot lukket posisjon, mater innmatingsassistansemekanismen
inn stokken i lavere hastighet og utfører en kortere innmatingsbevegelse.
4.3.2.

Hydraulisk stokkpresse

Hakki Pilke 43 vedmaskinen er utstyrt med en hydraulisk stokkpresse som alltid automatisk presser
stokken mot innmatingstransportbåndet når stokken kappes. Det vil si at når sagsverdet senkes, presser
stokkpressen stokken nedover. Takket være denne mekanismen trenger bare brukeren å sørge for at
stokken som mates inn, ikke kolliderer med stokkpressen når en ny stokk mates inn i kappedelen, ved å
løfte opp stokkpressen til øvre posisjon ved å trykke på knappen A (figur 11).
For vedlikeholdsformål leveres maskinen med (i verktøyboksen) en lang bolt som brukes til å holde
stokkpressen i øvre posisjon, som vist i figur 17.2. Dette gjør det enklere å utføre vedlikeholdsoperasjoner
(for eksempel å fjerne innmatingstransportbåndets vedlikeholdsdeksel).
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Figur 17.2

4.3.3.

Fastkiling av sagbladet

Hvis sagbladet setter seg fast i stokken, må du avbryte sagingen og prøve igjen på en annen del av
stokken. Hvis kappingen er skjev fordi sverdet drar til én side, må sagkjedens skarphet og sverdet
kontrolleres. En kjede som ikke er jevnt skarp, vil alltid dra mot den mest sløve siden, noe som vil gjøre
det umulig å kappe en tykk stokk. Saging med en jevnt sløv kjede er på den annen side også lite effektivt,
og hvis dette er tilfelle, må sagkjeden kvesses eller skiftes ut (se kapittel 5.1.1).

4.3.4.
Saging av den siste stokken
Ved saging av stokker må det nest siste trestykket sages på en slik måte at det gjenværende trestykket får
en tilstrekkelig lengde. Dette sikrer at stokken holder seg godt under den hydrauliske stokkpressen, og at
sagingen foregår på en stødig og sikker måte. Du kan stille inn føringsplatene slik at de heves manuelt før
den siste stokken mates inn i kløyvesporet for å øke sannsynligheten for at det siste vedstykket faller i
korrekt posisjon.

Hakki Pilke 43 Pro

Oversettelse

Versjon 9-2020

24 / 46
4.3.5.

Føringsplater for fallende trestykker

Maskinen er utstyrt med føringsplater som sikrer at de
kappede trestykkene alltid senkes ned i bunnen av
kløyvesporet i riktig posisjon. Først senkes det kappede
trestykket ned på toppen av platene, som vist i figur 18,
og deretter senker platene trestykket ned i bunnen av
kløyvesporet (figur 19) på en kontrollert måte.
Behovet for føringsplatene avhenger av tykkelsen og
lengden på trestykket som skal kløyves. Et lengre og
tynnere trestykke er enklere å senke ned i kløyvesporet i
riktig posisjon enn et kortere og tykkere stykke.
Brukeren kan velge om føringsplatene skal brukes eller
ikke. De kan også brukes manuelt for å kontrollere fallet
til den siste stokken, for eksempel.

Figur 18.

Når føringsplatene er i automatisk modus
(reguleringsmekanismen C i figur 10 er i frontposisjon),
heves de umiddelbart opp når sagsverdet begynner å
kappe ved. Når stokken er kappet og stykket har falt ned
på platene, frigjør du sagknappen slik at sverdet heves
og føringsplatene automatisk senkes til laveste posisjon
(figur 19).
Figur 19.
Når platene ikke er i bruk (reguleringsmekanismen C i
figur 10 er i bakre posisjon), blir de værende i laveste
posisjon, som vist i figur 19.
I manuell modus kan brukeren manuelt heve/senke
platene med reguleringsmekanismen C (figur 10).
4.3.6.
Bruk av hurtigkoblingene for det hydrauliske tilleggsutstyret
1. Koble til det hydrauliske
tilleggsutstyret (f.eks. ved bruk av den
sideveis overføringsmekanismen for
HakkiFeed 472 stokkbordet) ved å
sette tilleggsenhetens
hydraulikkslanger inn i
hurtigkoblingene A og B i figur 20.
Koble slangen for tilleggsutstyret
(merket med rødt) til hurtigkoblingen
A.
2. Bruk det hydrauliske tilleggsutstyret
med reguleringsmekanismen E i figur
10.
Hvis maskinen er utstyrt med en stor
utmatingstransportør, kan du også bruke
reguleringsmekanismen i posisjon I (figur 10).
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Merk! Hvis maskinen har en stor
utmatingstransportør, er det forbudt å bruke
stokkløfteren, ettersom styreventilen
benytter en motorspole.

4.3.7.
Koble
innmatingsvalsene
innmatingstransportbåndet

for

et

stokkbord

til

Innmatingsvalsene for et stokkbord (f.eks. HakkiFeed 472) kan seriekobles til innmatingstransportbåndet.
Valsene synkroniseres automatisk med innmatingstransportbåndet når stokker mates inn med spaken F
(figur 10) eller når innmatingsassistansemekanismen B brukes. Slangene for stokkbordets
innmatingsvalser kobles til maskinens innmatingstransportbånd på følgende måte:
1. Slå av maskinen og
koble
den
fra
strømkilden.
2. Fjern slangen B fra
hurtigkoblingen
A
(figur 21).
3. Koble
trykkslangen
for
stokkbordets
valser (merket med
rødt)
til
hurtigkoblingen A.
4. Koble
returslangen
for
stokkbordets
valser til slangen B
(med hunnkobling).
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4.4.Kløyving av stokker
4.4.1.
Fastkiling av trevirke på kløyvekniven
Hvis et trestykke setter seg fast på kløyvekniven og kløyvekraften er utilstrekkelig til å skyve trestykket
forbi kniven, til tross for flere forsøk på å gjøre det, følger du denne fremgangsmåten:
1.
Returner kløyvebjelken til opprinnelig posisjon ved å åpne og lukke maskinens grå vernedeksel.
2.
Løft opp kløyvekniven til høyest mulig posisjon med spaken F (figur 10), og aktiver
kløyvesyklusen igjen ved å trykke på knappen B (figur 11).
3.
Kapp om nødvendig av et tilstrekkelig tykt trestykke (ca. 20–25 cm) i kløyvesporet, og aktiver
kløyvesyklusen. Det nye stykket vil da skyve det fastkilte trestykket forbi kniven.
4.
Senk kniven med ca. 10 cm og gjenta trinn 3. Gjenta trinn 4 inntil den fastkilte stokken har
passert kniven, stykke for stykke.

1.
2.
3.
4.

4.4.2.
Gjentakelse av kløyving eller kløyving uten kapping
Løft opp vernedekselet over kappe- og kløyvesporet.
Velg trestykket som skal kløyves og plasser det i kløyverennen.
Lukk vernedekselet over kappe- og kløyvesporet.
Aktiver kløyvesyklusen med knappen B (figur 11).

Fremgangsmåten ovenfor kan brukes for å kløyve trevirke uten å kappe det, etter behov.
4.4.1.

Utskiftning av kløyvekniven

Vær svært forsiktig ved håndtering av kniven, og bruk vernehansker.
1. Dra i håndtaket B (figur
22) for å gjøre det mulig å
senke kløyvekniven til
lavest mulig posisjon.
(Merk!
Utmatingstransportøren
er A i figur 22.)
2. Senk kløyvekniven til
lavest mulig posisjon.
Fjern om nødvendig
trestykker under kniven.
3. Slå av maskinen og koble
den fra strømkilden.
4. Løft kløyvekniven ut av
sporet.
5. Monter en ny kløyvekniv
ved å utføre trinnene
ovenfor
i
motsatt
rekkefølge.
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4.4.2.

Regulering av kløyvebevegelsens slaglengde

I Hakki Pilke 43 vedmaskinen styres kløyvesylinderen elektrisk ved hjelp av sensor A og B i figur 23.
Slaglengden for kløyvesylinderen kan reguleres på følgende måte:
1. Slå av maskinen og koble den fra strømkildene.
2. Fjern maskinens dekkplate, som vist i figur 23.
3. Sensoren A (figur 23) bestemmer punktet der kløyvebjelken skal stoppe under returbevegelsen.
Endre om nødvendig posisjonen for sensoren. Løsne sensorens festebolt, flytt sensoren og stram
bolten for å feste den.
4. Sensoren B (figur 23) brukes for å fastslå punktet der kløyvesylinderen skifter retning i løpet av
kløyvebevegelsen, dvs. hvor nært kløyvebjelken kløyvekniven beveger seg. Endre om nødvendig
posisjonen for sensoren, som forklart i del 3 ovenfor.
Merk! Dekslene og vernene må settes på plass igjen etter vedlikehold.

Figur 23.

4.5.Bruk av utmatingstransportøren
Utmatingstransportøren kan styres horisontalt og vertikalt. Sikkerhetssonen for utmatingstransportøren
er 10 meter. Ved drift av maskinen er utmatingstransportørens maksimalt tillatte vinkel 40°.
Kjørehastigheten for utmatingstransportøren kan justeres fritt med justeringsskruen H (figur 10). Hvis
transportøren av en eller annen grunn kjører seg fast, må den stoppes med spaken G (figur 10) og
maskinen slås av før årsaken elimineres. Hvis årsaken til feilen er i avfallsfjerningsmekanismen, kan du
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reversere transportørbeltet et lite stykke med spaken G (figur 10). Det må være minst 50 cm mellom
enden på utmatingstransportøren og haugen med ved.
Utmatingstransportørbeltets stramhet (og beltets innretting) kan justeres på følgende måte:
1. Løsne festemutteren A (figur 24).
2. Stram til / løsne beltet med mutteren B i figur 24 (samme mengde på begge sider av beltet). Hvis
beltet er skjevt, løsner du mutteren B (i forhold til fjæren) på den siden du vil rette inn beltet mot.
3. Når transportørbeltet har riktig stramhet og innretting, strammer du til festemutrene (A) på begge
sider.

Figur 24.
Utmatingstransportøren har en automatisk avfallsfjerningsenhet. Den skiller avfall og sagflis fra de ferdige
vedkubbene.
Følgende faktorer påvirker driften av avfallsfjerningsenheten i vesentlig grad: Vinkelen på
utmatingstransportøren, hastigheten på beltet og avstanden til separasjonsplaten D (figur 24) fra
transportørens øvre valse. Resultatet av avfallsseparasjon blir med andre ord bedre jo steilere vinkelen er
(imidlertid ikke mer enn 40 grader), jo lavere hastigheten er og jo lengre avstanden er mellom
separasjonsplaten D og den øvre valsen. Avstanden til separasjonsplaten D optimaliseres på fabrikken i
forbindelse med testing av maskinen. Hvis det er nødvendig, kan imidlertid justeringen endres med
justeringsskruen C (to stk., figur 24).
Den optimale hastigheten på beltet kan fastslås ved å prøve ut ulike innstillinger. De kløyvede kubbene
skal så vidt passere over platen.
Merk! Operatøren må sørge for at avstanden mellom avfallsutmatingsåpningen og haugen med avfall
som samler seg opp under den, er minst 30 cm.
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4.6.Etter bruk
1. Når du er ferdig med å lage ved, stopper du utmatingstransportøren, slår av maskinen og fjerner
trevirket fra kløyvesporet og transportøren.
2. Kontroller at maskinen ikke er skadet.
3. Sett utmatingstransportøren i en posisjon som gjør at transportøren og vedmaskinen kan flyttes
bort fra de ferdige vedkubbene på en trygg måte.
4. Rengjør maskinen.

Gjør følgende hvis du ikke skal bruke vedmaskinen på en stund:
5. Bruk traktorens hydraulikk eller en gaffeltruck til å heise opp vedmaskinen og forsiktig flytte den til
et sted der du kan plassere innmatingstransportbåndet og utmatingstransportøren i transport- og
lagringsposisjon.
6. Sett innmatingstransportbåndet og utmatingstransportøren i transport- og lagringsposisjon.
7. Rengjør maskinen og utfør eventuelt vedlikehold.
8. Oppbevar maskinen i henhold til instruksjonene i kapittel 10.

5. Vedlikehold av maskinen
Maskinen må kobles fra strømkilden før vedlikeholds-, justerings-, utskiftnings- eller rengjøringsarbeid.
Bruk kun reservedeler som leveres av produsenten eller forhandleren. Hvis maskinvernene må fjernes for
vedlikehold, må de alltid settes på plass igjen før maskinen aktiveres. Etter vedlikeholds- og
justeringsarbeid må maskinen testkjøres i henhold til instruksjonene i kapittel 4.1.

5.1.Sagblad og drivende
Hvis maskinens sagblad ikke trenger gjennom trevirket på riktig måte eller kappingen er skjev, er
sagkjeden sannsynligvis sløv eller sagsverdet bøyd. Det kan være lurt å ha en reservekjede for hånden, slik
at du slipper å avbryte arbeidet for å kvesse kjeden.
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5.1.1.

Utskiftning og stramming av sagkjeden

Hakki Pilke 43 vedmaskinen leveres som standard med en patentert AC10™ automatisk
sagkjedestrammer. Når maskinen er i drift, skyver den hydrauliske sylinderen sagmotoren bakover med
konstant kraft, slik at sagkjedens spenning hele tiden er optimal. Brukeren slipper å bekymre seg for
sagkjedens spenning.
Skift ut sagkjeden på følgende måte:
1. Slå av maskinen, koble den fra strømkilden og åpne maskinvernet.
2. Vri spaken A (figur 25) til OFF (AV) for å frigjøre trykket i den automatiske sagkjedestrammeren.
3. Ta på deg hansker, og dra sagkjeden nedover midt på bjelken. Da slakkes kjeden, og du kan fjerne den.
4. Monter den nye sagkjeden, og påse at sagtennene kommer først hva angår rotasjonsretningen.
5. Vri spaken A (figur 25) til ON (PÅ), som vist i figur 25.
6. Lukk maskinvernet, og slå på maskinen. Da strammes sagkjeden automatisk til riktig spenning, og
sagsverdet heves.

Figur 25.

Bruk hansker når du skal kontrollere spenningen på sagkjeden, og dra ned den nedre kanten av kjeden
midt på bjelken. Spenningen er korrekt hvis du kan dra ut tre tenner med moderat kraft.
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5.1.2.

Utskiftning av sagsverdet

Skift ut sagsverdet på følgende måte:

1. Fjern sagkjeden ved å følge
trinn 1–3 i kapittel 5.1.1.

2. Fjern festeboltene på bjelken
(A i figur 26).

3. Fjern festeplaten C (figur 27),
og fjern sagsverdet fra sporet.

4. Plassér det nye sverdet mot
tannhjulet B, press det inn i
sporet og fest sagsverdboltene
(A) og festeplaten C løst.
Figur 26.
5. Monter sagkjeden ved å følge
trinn 4–6 i kapittel 5.1.1.

Figur 27.
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5.2.Oljeskift i multiplikatorgiret

1. Fjern
pinnene
for
løftearmene (to stk., figur
28).

2. Fjern/løsne boltene som
er omgitt av sirkler i figur
28,
og
ta
av
beskyttelsesplatene A, C
og D.

3. Fjern tappepluggen G
(figur 29), og hell oljen i en
egnet beholder.

Figur 28.

Merk! Oljevolumet i
multiplikatorgiret er 0,34
liter.

4. Lukk pluggen G, og åpne
påfyllingsdekselet E (figur
29).

5. Tilsett
ny
olje
i
multiplikatorgiret, og lukk
påfyllingsdekselet
E.
Nødvendig mengde er
0,34 liter.
Du
kan
kontrollere
oljenivået
via
oljenivåmåleren F (figur
29).

Figur 29.

6. Sett beskyttelsesplatene
(A, C og D) og pinnene for
løftearmene (B) i figur 29
på plass igjen.
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5.3.Utskiftning av hydraulikkolje og filtre
1. Slå av maskinen og koble den
fra strømkilden.
2. Åpne påfyllingsdekselet A (figur
30).
3. Fjern boltene som er omgitt av
sirkler i figur 30, filterdekselet
og det gamle hydraulikkfilteret.
4. Åpne tappepluggen C (figur 31),
og
tapp
den
gamle
hydraulikkoljen i en egnet
beholder.
Figur 30.

Merk! Oljevolumet er ca. 110 liter, så
vær forberedt på å skifte ut
beholderen mer enn én gang, alt etter
behov.
Merk! Velg riktig oljetype alt etter
driftsforholdene! Hvis den elektriske
motoren startes i et kaldt område,
anbefaler vi bruk av en olje med ISO
VG 32-viskositet samt en oljevarmer
som tilbehør. I en traktor er anbefalt
olje under normale driftsforhold ISO
VG 32 (med maks oljetemperatur på
60 °C). Under varme værforhold
anbefaler vi bruk av en oljekjøler
(tilgjengelig som tilbehør).

Figur 31.

5. Sett pluggen C på plass igjen,
og tilsett ny olje i tanken
gjennom
åpningen
i
påfyllingsdekselet A (ca. 110
liter).
6. Sett inn et nytt filter, og lukk
filterdekselet med boltene som
er omgitt av sirkler i figur 30.
7. Bruk måleren B (figur 30) for å
kontrollere
at
oljenivået
nærmer seg maksimumsnivå.
Hakki Pilke 43 Pro

Oversettelse

Versjon 9-2020

34 / 46

5.4.Vedlikehold av transportøren
5.4.1.

Utskiftning og stramming av innmatingstransportbåndet

Skift ut innmatingstransportbåndet
på følgende måte:
1. Slå av maskinen og koble den
fra strømkildene.
2. Løft
opp
og
lås
innmatingstransportbåndet i
transportposisjon. (Se kapittel
3.1.1.)
3. Flytt belteleddet til en
passende høyde.
4. Koble fra leddet ved å for
eksempel bruke en tang til å
dra ut pinnen A (figur 38),
som holder leddet sammen.
5. Fjern det gamle beltet.
6. Skyv det nye beltet under
bordet fra siden av drivrullen
for
innmatingstransportbåndet,
inntil du kan dra beltet ut fra
den andre siden (C).
7. Før resten av beltet under
stokkpressen, rundt den
bakre valsen og til slutt bak
transportbåndet.
8. Koble til leddet ved å sette
pinnen A inn i leddet.
9. Drei transportbåndet tilbake i
driftsposisjon,
og
stram
beltet.
10. Juster til slutt beltet til det
har riktig stramming og kjører
i rett linje ved hjelp av
justeringsmutrene D.

Figur 38.

Figur 39.

Beltet har riktig stramming
når midtseksjonen heves ca.
5 cm når transportbåndet er i
driftsposisjon. Et belte som
er for stramt, blir lettere
skadet
og
påfører
unødvendig belastning på
lagrene på transportøren.
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5.4.2.
Utskiftning og stramming av utmatingstransportørbeltet
Instruksjonene for stramming og justering av utmatingstransportøren beskrives i kapittel 4.4.
Skift ut utmatingstransportørbeltet på følgende måte:
1. Dra ut pinnen som låser transportøren på plass, og senk transportøren til bakken.
2. Slå av maskinen og koble den fra strømkildene.
3. Flytt belteleddet til starten på transportøren.
4. Fold ut transportøren, men ikke sett beltestøtten i transportposisjon. Dette gjør at beltet kan
henge løst.
5. Koble fra leddet ved å åpne boltene.
6. Fjern det gamle beltet.
7. Sett først inn det nye beltet under den utfoldede transportøren (åpningen nederst) fra enden av
transportøren, med platene i retning ned. Mat inn beltet til du kan dra det ut fra den andre siden
av transportøren. Dra ut en lengde på ca. 60 cm.
8. Skyv den andre enden av beltet inn i den øvre delen av den utfoldede transportøren (åpningen
øverst) fra enden av transportøren. Mat det inn til du kan koble til leddet.
9. Dra det overskytende beltet til starten på transportøren.
10. Senk transportøren tilbake i driftsposisjon, og stram beltet.
Beltet har riktig stramming når midtseksjonen heves ca. 15 cm når transportøren er i driftsposisjon. Et
belte som er for stramt, blir lettere skadet og påfører unødvendig belastning på transportbåndlagrene.
5.4.3.
Utskiftning av platene på utmatingstransportøren
Platene på utmatingstransportøren kan skiftes ut ved å koble fra boltleddene (3 x M8) som holder fast
platene, og skfite ut platene med nye. Vi anbefaler at du flytter beltet til en posisjon som gjør at platen
som skal skiftes ut, befinner seg over transportøren. Slå av maskinen og koble den fra strømkilden mens
arbeidet pågår.

5.5.Smøring
Alle smørepunktene på vedmaskinen som krever vaselin, er merket. Det finnes 33 smørepunkter, som vist
i figurene nedenfor. Merk! Vær forsiktig ved påføring av smøring på støvtette lagre!
1.
2.
3.
4.

Smørenippelen på utmatingstransportørens dreieledd (én stk.) i figur 42 (hver 50 timer).
Smøreniplene på høydejusteringsenheten for kløyvekniven (to stk.) i figur 43 (hver 50 timer).
Lagernipler på utmatingstransportørens nedre valse (to stk.) i figur 44 (hver 200 timer).
Smørenipler for føringsplaten (to stk., hver 50 timer) og smørenippelen for
innmatingstransportbåndets drivrulle i figur 45 (hver 200 timer).
5. Smørenipler for kappesylinderen (to stk.) i figur 46 (hver 50 timer).
6. Smørenipler for kløyvesylinderens pinne (to stk.) i figur 47 (hver 50 timer).
7. Smørenipler for kubbemålingsanordningen (to stk.) og én av vernets to smørenipler i figur 48
(hver 50 timer).
8. Smørenipler for utmatingstransportørens dreiesylinderen (to stk.) i figur 49 (hver 50 timer).
9. Smørenipler for stokkpressen (sju stk.) i figur 50 (hver 50 timer).
10. Vernets andre leddnippel i figur 51 (hver 50 timer).
11. Smørenipler for måleanordningen (to stk.) og føringsplaten (to stk.) i figur 52 (hver 50 timer).
12. Smørenipler for sylinderen for føringsplatene (to stk.) og smørenippelen for mekanismen i
figur 53 (hver 50 timer).
13. Smørenippel for lageret for den hydrauliske innmatingsvalsen i figur 53 a (hver 200 timer).
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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 53 a.
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5.6.Smøring av sagkjede

Smøringen av sagkjedet skjer alltid
automatisk når sagkjedet sirkulerer. Oljen
kommer fra tanken og ut på sagkjedet ved
hjelp av en elektronisk pumpe, dvs. pumpen
presser oljen ut på kjedet når kjedet
sirkulerer. Du kan justere mengden av
kjedeolje på kjedet ved hjelp av
justeringsskruen A (på bilde 54) dvs. når du
skrur igjen, minsker mengden og motsatt.
Fabrikkinnstillingen på skrue A (bilde 54) er
2 gjenger åpen fra igjenposisjonen. Øk eller
reduser mengden ved behov etter
trekvaliteten,
lufttemperaturen
og
oljetypen.

Figur 54.

Før du starter arbeidet, må du alltid
kontrollere at det kommer olje på kjedet når
maskinen er slått av og buret er stengt, ved
å holde sagens styreknapp (knapp C på bilde
11) nede (12 volts strøm tilkoblet).
Du kan kontrollere oljenivået for sagkjeden
via åpningen A (figur 55).
Tilsett sagkjedeolje på følgende måte:
1.

Fjern festeskruen B, og åpne
vernet med håndtaket C (figur
55).

2.

Fjern beholderens gummifeste,
påfyllingsdekselet og den tomme
beholderen.

3.

Sett en ny, full beholder på plass
ved å følge disse trinnene i
motsatt rekkefølge. Kontroller at
det ikke er luftbobler i slangene
og pumpestrømmen. (Se neste
del.)
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Avluftning fra sagkjedeoljeledningene:
Det er lett å fjerne eventuell luft fra systemet ved hjelp av den elektroniske pumpen. Åpne
justeringskranen på bilde 54 helt åpen.
Pump deretter ved å trykke på sagens knapp
(beskyttelsesnettingen igjen og 12V spenning tilkoblet) helt til det kommer kjedeolje ut av roten av
sverdet, og det ikke er luftbobler i slangen. Juster en passe oljemengden på sagkjedet ved hjelp av
instruksjonene under overskrift 7.

5.7.Solenoid- og trykkreguleringsventiler
Maskinens patroner er justert til riktige innstillinger fra fabrikken. Garantien for vedmaskinen
oppheves hvis fabrikkinnstillingene endres. Hvis du av en eller annen grunn må endre innstillingene,
må du først kontakte produsenten eller forhandleren og følge deres instruksjoner nøye. Hvis
patroninnstillingene endres på feil måte, kan maskinen skades, eller det kan bli farlig å betjene den.
Innstillingene for avlastningsventilen kan endres på følgende måte: Løsne låsemutteren, og stram til
eller løsne umbrakoskruen etter behov (når skruen strammes til, øker trykket, og omvendt). Stram
deretter til låsemutteren på nytt. Avlastningsventilene og solenoidventilene på Hakki Pilke 43 vises i
følgende figurer:

A. Sagflisblåserplugg.
B. Hovedavlastningsventil for en større
hydraulisk
krets
(en
større
hydraulisk
pumpe).
Riktig
justeringsverdi er 215 bar.
C. Solenoidventil for sagmotoren.
D. Solenoidventil for sagstyringen.
E. Trykkreduksjonsventil.
justeringsverdi er 15 bar.

Riktig

Figur 56.
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F. Solenoidventil
for
innmatingsassistansemekanismen.
G. Hovedavlastningsventil
for
en
mindre hydraulisk krets (en mindre
hydraulisk
pumpe).
Riktig
justeringsverdi er 250 bar.
H. Høytrykksventil.
I. Trykkøkningsventil.
Riktig
justeringsverdi: Umbrakoskruen er
9,5 mm synlig i forhold til hodet
(under en beskyttelseshette).
J. Hastighetsventil.
Riktig
justeringsverdi: Umbrakoskruen er
7,0 mm synlig i forhold til hodet
(under en beskyttelseshette).
K. Solenoidventil for kløyvefunksjonen.
Figur 57.

L. Solenoidventil for stokkpressen.

Figur 58.
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M. Avlastningsventil for
utmatingstransportørens
dreiemekanisme.

Figur 58a

5.8.Vernenettets sikkerhetsanordning
Sikkerhetsanordningen som er koblet til vernenettet, befinner seg bak reléhuset (figur 59, element A).
Den enkleste måten å få tilgang til sikkerhetsanordningen på, er å ta av reléhuset ved å åpne skruene som
er omgitt av sirkler i figur 59, og løfte reléhuset ut.

Figur 59.
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Sikkerhetsanordningen fungerer basert på signaler fra sensorene WB1 og WB2 samt posisjonen til
sensorplaten A (figur 60).

Figur 60.
1. Når sensorplaten A er i posisjonen for den øvre sensoren WB2: Vernenettet er åpent, lampen
for sensoren WB2 lyser og elektrisk styrte funksjoner, for eksempel saging og kløyving, er av.
2. Når sensorplaten A er i posisjonen for den nedre sensoren WB1: Vernenettet er lukket, lampen
for sensoren WB2 er slukket og lampen for sensoren WB1 lyser, og elektrisk styrte funksjoner,
for eksempel saging og kløyving, er av.

5.9.Vask og rengjøring
Løs smuss og sagflis kan fjernes fra maskinen med for eksempel trykkluft. Maskinen kan også vaskes med
en høytrykksspyler, så lenge vannstrålen ikke rettes direkte mot lagrene eller det elektriske utstyret.
Kontroller alltid at maskinen og arbeidsområdet er tilstrekkelig rent under drift. Maskinen må alltid
rengjøres etter bruk. Rengjør maskinen etter passende intervaller, og alltid før den skal settes til lagring
over lengre tid. Etter vask må vedmaskinen smøres i henhold til instruksjonene i kapittel 6.

5.10. Lagring
Selv om maskinen er beregnet på utendørs bruk, må den dekkes til og lagres på et skjermet sted eller
innendørs. Før maskinen skal settes til lagring over lengre tid, må den rengjøres og deretter vaskes i
henhold til instruksjonene i kapittel 9, og smøres i henhold til kapittel 6.
Merk! Utmatingstransportørbeltet kan krympe og bli strammere under lagring som følge av fuktighet.
Derfor må utmatingstransportøren være foldet til transportposisjon mens maskinen står til lagring.
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5.11. Vedlikeholdstabell
Punkt

Tiltak

Multiplikatorgirolje

Kontroll
1. bytte
Etterfølgend
e
Kontroll
1. bytte
Etterfølgend
e

Hydraulikkolje
Normale forhold

Daglig

Intervall
100 t
X
X

X
X

Alle spaker
Sagsverd
Kappsagkjede

Smøring
Kontroll
X
Kvess etter
behov
Rengjøring
X
Vask
etter
behov
Rengjøring
X
Rengjøring
X
Kontroll
X
Smøring
I henhold til
kapittel 6
Rengjøring
etter behov

Kløyvebjelke
(inni maskinen)

Mengde ca. 110 l
For eksempel ISO

X

Alltid
ved
oljeskift

Elektrisk motor
Elektrisk utstyr
Vinsj og stropp
Smørenipler

Stoff/utstyrselem
ent
SAE 80/90.
0,34 l

X

Oljefilter

Maskin

Intervall
500 t

VG 32
Nummer: 97348

X

13921107005357
Smøreolje
18” 1,6 mm
0,404” 68 vl / 1,6
mm

X

5.12. Feil og avhjelpende tiltak
Feil
Årsak
Kløyvekraften er utilstrekkelig 1. Stokken/kløyvekniven er i feil
til å kløyve stokken.
posisjon.
2. Kløyvekraften er utilstrekkelig.
Innmatingstransportbåndet
beveger seg ikke.

1. Beltet er for løst.

Utmatingstransportørbeltet
beveger seg ikke.

1. Beltet er for løst (den nedre
drivrullen beveger seg).
2. Den nedre drivrullen har kjørt
seg fast og beveger seg ikke.

Sagkjeden
trenger
gjennom trevirket på
måte.

Hakki Pilke 43 Pro

ikke 1. Sagkjeden er sløv.
riktig 2. Sagsverdet er bøyd.
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Avhjelpende tiltak
1. Korriger
stokkens/kløyveknivens
posisjon.
2. Kontakt forhandleren.
1. Stram beltet i henhold til
instruksjonene i kapittel
5.4.1.
1. Stram beltet i henhold til
instruksjonene i kapittel 4.4.
2. Koble maskinen fra
strømkilden og fjern
hindringen.

1. Kvess eller skift ut
sagkjeden.
2. Fil sverdet for å gjøre det
bent.
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Maskinen starter, men ingen
Den elektriske motoren går i
av
funksjonene
fungerer.
feil retning
Maskinen avgir unormal støy.
Den elektriske motoren starter 1. Motoren avgir kraftig støy,
ikke.
men starter ikke.
2. Det termiske reléet er utløst.
3. Startsikringen er utløst.
4. Inngangskabelen er
mangelfull.

Den elektriske motoren har en
tendens til å stoppe, og det
termiske reléet utløses fort.
Kappe- eller kløyvefunksjonen
fungerer ikke.
Sagflisblåseren er satt ut av
funksjon.

Maskinens elektriske styring
fungerer ikke eller fungerer på
en upålitelig måte (sageknapp,
kløyveknapp).

Sagsverdet senkes ikke helt
ned når du trykker på knappen
for kapping.

Se kapittel 3.2.2.

1. Girsikringen har røket. Skift
den ut.
2. Tilbakestill det termiske
reléet med starterens
stoppknapp.
3. Koble maskinen fra
strømkilden og kontroller
startreléet.
4. Skift ut kabelen.

1. Det har oppstått feil i det
termiske reléet, eller det er
feiljustert. Et annet
problem?
1. Maskinens vern er åpent.

1. Kontakt forhandleren.

1. Kontroller at hanen er satt
til ON (PÅ).
2. Sagflis eller en annen
hindring har satt seg fast i
sagflisblåseren.

1. Se kapittel 3.2.6.
2. Rengjør blåserens
motor.

3. Motorens avlastningsventil
lekker (pga. avfall
innvendig).
1. På en PTO-maskin er ikke
12 V-støpselet koblet til
traktoren (på en Combimodell er ikke 12 Vstøpselet koblet til
maskinen).
2. Åpent vern eller sensorfeil.
3. Tilkoblings- eller
jordingsfeil på traktoren.
4. Røket sikring i 12 Vreléboksen.
1. Senkeventilen er justert til
lukket stilling. Figur 10,
element D.

1. Lukk vernet helt.

3. Åpne og rengjør
justeringspatronen.

1. Koble til støpselet. Se
kapittel 3.2.1 eller 3.2.2.
2. Senk vernet helt, og
kontroller at sensoren
fungerer (figur 60).
3. Kontroller tilkoblingene.
4. Øverst til høyre i figur
23. Finn ut hva som er
årsaken til at sikringen
røk, og skift ut sikringen
etter reparasjon.
1. Åpne justeringen med
én omdreining.
2. Rengjøring

2. Sagflis eller avfall under
sagets drivende.
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6. Garantibetingelser
"Garantibetingelsene trer i kraft når du registrerer kundeforholdet ditt i ekstranettjenesten som er
tilgjengelig på nettstedet vårt."
Garantien gjelder for den første kjøperen av maskinen i 12 måneder fra kjøpsdatoen, men ikke for lenger
enn 1000 brukstimer.
Ved garantispørsmål må du alltid kontakte maskinforhandleren før du igangsetter noen som helst
prosedyre.
Et garantikrav må fremsettes skriftlig til forhandleren umiddelbart etter at feilen er oppdaget. Hvis feilen
gjelder en skadet del eller komponent, må du om mulig sende et bilde av den skadde delen eller
komponenten til forhandleren, slik at feilen kan identifiseres. Ved innsending av et garantikrav må
kjøperen alltid ta med maskinens type og serienummer i kravet og legge ved en kopi av kvitteringen som
viser kjøpsdatoen. Garantikrav må sendes til en autorisert forhandler.
Garantien dekker følgende



Deler som skades under normal bruk på grunn av material- eller produksjonsfeil.
Rimelige utgifter til reparasjon i overensstemmelse med avtalen mellom forhandleren eller
kjøperen og produsenten. Defekte deler blir skiftet ut med nye. En defekt del eller deler som
skiftes ut på grunn av materialfeil, må sendes tilbake til produsenten via forhandleren.

Garantien dekker ikke følgende













Skader som er forårsaket av normal slitasje (f.eks. kniver og belter), feilaktig bruk eller bruk som er
i strid med brukerveiledningen.
Skader som er forårsaket av manglende overholdelse av vedlikeholds- eller
oppbevaringsprosedyrene som beskrives i brukerveiledningen.
Skader som er forårsaket under transport.
Sagblader, V-belter og olje samt vanlige prosedyrer for justering, stell, vedlikehold og rengjøring.
Defekter på maskinen som kjøperen har utført eller fått andre til å utføre strukturelle eller
funksjonsrelaterte endringer for, i den utstrekning at maskinen ikke lenger kan anses som å
tilsvare den opprinnelige maskinen.
Andre potensielle kostnader eller økonomiske forpliktelser som har oppstått som følge av de
ovennevnte
prosedyrene.
Indirekte kostnader.
Reisekostnader som følge av garantireparasjoner.
Garantien for deler som er skiftet ut i løpet av garantiperioden for maskinen, utløper samtidig som
garantien for maskinen.
Garantien oppheves hvis eierskapet for maskinen overdras til en tredjepart i løpet av
garantiperioden.
Garantien oppheves hvis noen av maskinens forseglinger er brutt.

Hvis det oppdages at en feil eller defekt som er rapportert av kunden, ikke dekkes av garantien, har
produsenten rett til å belaste kunden for feilsøking og eventuell reparasjon av feilen eller defekten i
overensstemmelse med produsentens gjeldende prisliste.
Dette garantisertifikatet indikerer vårt ansvar og våre forpliktelser i sin helhet, og ekskluderer alt
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annet ansvar.

7. EF-samsvarserklæring for maskinen
(Maskindirektivet 2006/42/EF, vedlegg II A)

Produsent: Maaselän Kone Oy
Adresse: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Finland

Navnet og adressen til personen som har fullmakt til å kompilere den tekniske filen:
Navn: Timo Jussila

Adresse: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Finland

Ovennevnte person bekrefter at
Hakki Pilke 43 Pro vedmaskin


Serienummer: …………………………

er i samsvar med alle gjeldende forskrifter i maskindirektivet (2006/42/EF).

Sted og dato: Haapajärvi, 25. september 2017

Signatur:
Anssi Westerlund
Administrerende direktør
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