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1. Všeobecné informace
1.1.Úvod
Účelem tohoto návodu je zajistit, aby se stroj používal způsobem určeným výrobcem s ohledem na
bezpečnost. Každý, kdo obsluhuje stroj nebo pracuje v jeho těsné blízkosti, si musí tento návod pozorně
prostudovat.
Od obsluhy stroje se očekávají základní dovednosti v manipulaci s traktorem, jako je používání pohonu
kardanového hřídele a zvedacího zařízení traktoru. Před zahájením práce se obsluha musí seznámit i s
ovládacím a bezpečnostním zařízením stroje a zajistit jejich správný provoz.
Více informací o produktech Hakki Pilke najdete na našich webových stránkách www.hakkipilke.fi.
Tento návod uchovávejte v bezprostřední blízkosti stroje.

1.2.Účel použití
Stroj na zpracování palivového dřeva Hakki Pilke 50 Pro je určen pro přípravu palivového dříví z
proříznutého dřeva nebo kulatiny. Stroj na zpracování palivového dříví se nesmí používat na zpracování
ošetřeného dřeva, které bylo součástí stavebního odpadu. Písek, hřebíky nebo jiné nečistoty ve dřevě
mohou stroj poškodit.
Maximální průměr kulatiny, která se má zpracovat, je 47 cm. Tento limit nesmí být překročen. Při odhadu
průměru kulatiny, kterou se chystáte řezat, si všimněte, že tvar kulatiny a další faktory, jako jsou větve a
suky, zvětšují skutečný průměr a mohou zabránit podávání kulatiny do stroje. Štípací drážka je určena na
kulatinu o délce do 60 cm. Nikdy neřežte ani neštípejte kulatinu, která přesahuje maximální délku.

1.3.Modely strojů a základní informace
Model
Pohon
Hmotnost
PTO/Elektrický pohon
Výška/šířka/délka
Vstupní/výstupní
dopravník
Pilová lišta/řetězová
Max. průměr kulatiny
Max./min. délka kulatiny

TR
Combi
Kardanový hřídel traktoru
PTO
Elektrický
(PTO)
2150 kg
2150 kg
min 35 k / max 32 ot/min
15 kW (min 32 A, pojistka typu C)
v přepravní poloze 2900 / 3100 / 1520 (mm)
2850 / 4000 (mm)
lišta: 20 ”drážka 1,6 mm, řetěz: 72 smyček, rozteč 0,404”
47 cm
Kulatina max. 60 cm; min. 20 cm

Sériové číslo stroje, datum výroby, hmotnost, provozní napětí (stroj s elektrickým pohonem) a model jsou
uvedeny na šedém typovém štítku umístěném na rámu stroje pod západkou výstupního dopravníku, na
pravé straně od obsluhy.

1.4.Provozní podmínky
•
•
•

Teplotní rozsah, ve kterém může být stroj provozován, je -20 až +30 °C. V zimě musí obsluha zajistit,
aby nehrozilo riziko uklouznutí v pracovním prostoru.
Pracovní prostor musí být rovný a bez zbytečných položek. Do pracovního prostoru nesmí vstupovat
žádné neoprávněné osoby. Stroj je možné používat pouze při dostatečném světle.
Stroj se nesmí používat uvnitř.
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1.5.Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tento stroj je určen k obsluze jen jednou osobou. Nebezpečná zóna je vytyčena 10 m od stroje.
Osoby mladší 18 let nesmí stroj obsluhovat.
Obsluha musí zajistit, aby používání zařízení nevytvářelo nebezpečí pro jiné osoby a aby se v rizikové
oblasti nenacházely žádné neoprávněné osoby.
Stroj se nesmí provozovat pod vlivem alkoholu nebo jiných drog nebo když je člověk unavený.
Stroj se nesmí provozovat, dokud se obsluha neseznámila s tímto návodem k obsluze.
Stroj byl navržen výhradně na výrobu palivového dříví.
Při každém přesunu musí být stroj umístěn do přepravní polohy. Při přepravě po veřejných
komunikacích musí být stroj vybaven přídavnými světly. Při přepravě stroje na zvedacím zařízení
traktoru dbejte na dostatečnou hmotnost přední nápravy, aby bylo zajištěno správné řízení.
Obsluha není oprávněna měnit konstrukci nebo činnost stroje ani odstraňovat ochranná zařízení.
Obsluha musí nosit chrániče sluchu, dostatečně těsný pracovní oděv a rukavice, ochranné brýle a
bezpečnostní obuv.
Před spuštěním stroje musí obsluha zajistit, aby stroj a jeho ochranné kryty zůstaly neporušené.
Při napájení stroje traktorem musí obsluha zajistit, aby kardanový hřídel nebyl poškozen a aby byl
rozsah otáček správný. Během provozu musí být stroj připevněn ke zdvihacímu zařízení traktoru.
Před spuštěním štípačky musí obsluha zajistit, aby všechny ovládací a bezpečnostní zařízení byly
funkční.
Při čištění stroje nebo provádění jakékoliv údržby musí být stroj odpojen od zdroje napájení.
Varovné štítky stroje udržujte v dobrém stavu a tak, aby byly viditelné. Ujistěte se, že stroj má štítky
uvedené v části 1.7. V případě potřeby získejte náhradní díly od svého prodejce.

1.6.Hluk a vibrace
A-vážený akustický tlak na pracovním místě 94 dB (LpA); akustický výkon
během pracovního cyklu 99,0 dB (LWA). Hodnoty vibrací nepřesahují 2,5 m/s2.

1.7.Varovné symboly

Před samotnou obsluhou stroje si
přečtěte návod k obsluze.

Používejte ochranu očí a uší.

Nenoste volný oděv.

Vždy uchopte kus dřeva nebo
kulatiny zboku.

Hakki Pilke 50 Pro, rev. C
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Dávejte si pozor na pohyblivé části.

Dávejte si pozor na
kardanový hřídel.

Dávejte si pozor na řetěz pily.

Dávejte si pozor na štípací nůž.

Stroj může obsluhovat pouze
jedna osoba.

Před jakýmikoliv postupy
údržby odpojte zdroj
napájení.

Nebezpečná zóna v okolí stroje je 10 m.

Riziko rozdrcení

Maximální povolený úhel
dopravníku je 40°.
Nepohybujte se pod
dopravníkem.

Maximální rychlost kardanového
hřídele je 500 otáček za minutu.

Směr otáčení je ve směru
šipky.

Olej z řetězu pily

Nebezpečná zóna

Mazací bod

Hydraulický olej

Hakki Pilke 50 Pro, rev. C
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2. Příjem a montáž
2.1.Kontrola stroje po jeho dodání
Obalový materiál stroje zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Zkontrolujte, zda stroj během přepravy neutrpěl žádné poškození, a ujistěte se, že všechny potřebné části
jsou součástí balení. V případě jakýchkoliv vad nebo poškození okamžitě kontaktujte prodejce. Odstraňte
všechny kabelové pásky a podpěry popruhů instalované za účelem přepravy.

2.2.Zvedání a přesun stroje

Při přemisťování stroje se ujistěte, že
pohybová a zvedací kapacita vašeho
traktoru nebo vysokozdvižného vozíku
je dostatečná pro hmotnost stroje.
Stroj
zvedejte
pouze
pomocí
vyznačených zvedacích bodů nebo
pomocí zvedacího zařízení traktoru.

Obrázek 1. Zvedací body pro vysokozdvižný vozík (2 ks).

Při připojování stroje k zdvihacímu zařízení traktoru se v kabině traktoru nesmí nacházet žádná osoba, aby
se zabránilo jakémukoli náhodnému kontaktu s ovládacími prvky. Před připojením zkontrolujte všechny
spojovací zařízení traktoru a stroje na zpracování palivového dříví. Nikdy nepoužívejte vadné zařízení. Čepy,
které se používají k připojení tlačných tyčí a tažných ojí ke stroji, musí mít správnou velikost a na jejich
zajištění musí být použity příslušné pojistné kolíky.
Pokud se má stroj pohybovat více než 5 metrů, musí být umístěn do přepravní polohy. Při přesunu stroje
do provozní polohy buďte mimořádně opatrní. Vždy, když zastavíte, stroj spusťte na zem.
Upozornění! Nesprávné zvedání může způsobit nebezpečnou situaci nebo vést k poškození stroje.

2.3.Hlavní součásti stroje
Hakki Pilke 50 Pro je stroj na zpracování palivového dříví s plně hydraulickými ovládacími prvky. Jinými slovy,
všechny funkce stroje jsou ovládány hydraulicky pomocí ovládacích pák na ovládacím panelu stroje.
Ochranný kryt řezací a štípací části je propojen s provozem stroje: Otevření ochranného krytu zastaví funkce
řezání a štípání.
Hakki Pilke 50 Pro, rev. C

Původní
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Obrázek 2. Hlavní součásti stroje

A.
B.
C.
D.

Vstupní dopravník
Řídící panel
Řezací a štípací jednotka
Výstupní dopravník

3. Ovládací funkce a nastavení stroje
3.1.Příprava stroje k provozu a přepravě
Před přípravou stroje pro provoz a před jeho používáním se ujistěte, že jsou splněny provozní podmínky,
podrobně popsané v části 1.4, a přečtěte si bezpečnostní pokyny v části 1.5.
Upozornění! Před přípravou na přepravu zkontrolujte a vyčistěte stroj podle bodů 4.3 a 5.8.
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3.1.1.

Umístění vstupního dopravníku do provozní nebo přepravní polohy

Vstupní dopravník umístěte do
provozní polohy následovně:

1. Ujistěte se, že je k dispozici
dostatečný prostor ke
spuštění
vstupního
dopravníku (přibližně 2 m).

Obrázek 3.
2.

Uvolněte
zámek
otevřením
západky
zobrazené na obrázku 3.

3. Pomocí navijáku A spusťte
vstupní dopravník do
spodní polohy.
Je-li to nutné, nasměřujte
druhou podpěrnou nohu B
pomocí ruky, abyste se
ujistili, že se dostane do
správné polohy tak, jak je
znázorněno na obrázku 5.

Obrázek 4.

Hakki Pilke 50 Pro, rev. C

Původní

verze 3-2021

10 / 48

4. Otočte vodicí desku
kulatiny C do pracovní
polohy tak, jak je
znázorněno na obrázku 6.

Obrázek 5.

Vstupní dopravník
umístěte do přepravní
polohy v opačném pořadí.

Obrázek 6.

Hakki Pilke 50 Pro, rev. C
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3.1.2.

Umístění výstupního dopravníku do provozní nebo přepravní polohy

Výstupní dopravník umístěte do
provozní polohy následovně:
1.

Zajistěte dostatečný
prostor pro otevření
výstupního dopravníku.

2.

Ponechte zajišťovací
západku A tak, jak je
znázorněno na obrázku
7, hydraulicky otevřete a
spusťte výstupní
dopravník otočením
páčky D (obrázek 10)
směrem doprava.
Obrázek 7.
Upozornění! Ponechte
dostatečný prostor (asi
30 cm) pro výstupní
otvor dopravníku.
3. Otočte horní část
dopravníku do provozní
polohy pomocí rukojeti(í)
B (obrázek 8).
Upozornění! Je-li to
nutné, zvedejte
dopravník tak, aby na
každý straně byly dvě
osoby!
Obrázek 8.

4. Zajistěte horní část
dopravníku na místě
západkou C a závlačkou
D tak, jak je znázorněno
na obrázku 9.
5. Otočte podpěrnou tyč (E
na obrázku 9)
dopravního pásu do
provozní polohy.

Obrázek 9.
Hakki Pilke 50 Pro, rev. C
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6. Spusťte štípací podpěrný
oblouk do provozní
polohy a zajistěte jej
západkou F.
7. Nakonec vložte pojistný
kolík podpěrného
oblouku G a pojistný
kolík H tak, jak je
znázorněno na obrázku
9b.

Obrázek 9b

Výstupní dopravník umístěte do přepravní polohy následovně:
1. Otočte podpěrný oblouk štípací drážky do přepravní polohy provedením kroků 6 a 7 v opačném
pořadí (část 3.1.2).
2. Uvolněte zámek C v horní části dopravníku (obrázek 9) a pomocí páky D dopravník hydraulicky
spusťte do nejnižší možné polohy tak, jak je znázorněno na obrázku 10.
3. Otočte podpěrnou tyčí dopravníkového pásu E (obrázek 9), která je umístěna nahoře na pásu, a
poté otočte horní část dopravníku na vrch spodní části pomocí rukojeti(í) B (obrázek 8).
Upozornění! Je-li to nutné, zvedejte dopravník tak, aby na každý straně byly dvě osoby!
4. Otočte dopravník do střední polohy pomocí páky D (obrázek 10).
5. Zvedejte dopravník, dokud nedojde k jeho zajištění ve zvednuté poloze. Ujistěte se, aby zámek A
pevně zapadl. Zajistěte, aby byla ochranná lišta štípací drážky vpředu zasunuta.
Upozornění! Nestůjte na výstupním dopravníku!

Hakki Pilke 50 Pro, rev. C
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3.2.Ovládací prvky

Obrázek 10. Ovládací prvky
Názvy a funkce ovládacích prvků na obrázku 10
A. Ventil/páka pro příslušenství.
•

Používá se k ovládání příslušenství (police na kulatinu HakkiFeed)

B. Tlačítko polovičního štípání
•

Použitím tohoto tlačítka lze délku zdvihu štípání snížit na polovinu, tj. štípací válec
vytvoří zdvih, který je přibližně polovinou maximální délky zdvihu (asi 60 cm). Používá
se při štípání krátkých kmenů (pod 33 cm), aby se proces štípání výrazně urychlil.
Poloviční délku zdvihu lze upravit pohybem snímače C (obrázek 22).

C. Ovládací páčka vodicí desky kulatiny
•
•
•

Horní poloha: AUTOMATICKÝ (AUTO): vodicí desky jsou v automatickém režimu, tj.
desky se automaticky posouvají nahoru a dolů podle pohybu pilové lišty.
Střední poloha: VYPNUTO (OFF): vodicí desky se nepoužívají
Spodní poloha: NAHORU (UP): ruční ovládání vodicích desek do horní polohy (například
poslední kus kulatiny)

D. Ovládací páčka pásu výstupního dopravníku
• Horní poloha: Pás výstupního dopravníku je spuštěn směrem vpřed
• Střední poloha: Pás výstupního dopravníku není spuštěn.
• Spodní poloha: Pás výstupního dopravníku se pohybuje směrem dozadu (například
dočasné použití k odstranění ucpání).
E. Regulátor rychlosti výstupního dopravníku
Hakki Pilke 50 Pro, rev. C
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Rychlost pásu klesá, když je seřizovač otočen do zavřené polohy a naopak

F. Ovládací páčka výstupního dopravníku
• Páka nahoru/dolů: otočí výstupní dopravník doprava/doleva
• Páka vpravo/vlevo: zmenšuje/zvětšuje úhel výstupního dopravníku vzhledem k zemi

G. Pákový ovladač
•

•
•
•
•
•

Pákový ovladač vlevo/vpravo:
vstupní dopravníkový pás se
pohybuje vlevo/vpravo
Pákový ovladač dopředu/dozadu:
štípací nůž je spuštěn/zvednut
Tlačítko A: Tlačítko pro zpětný
chod štípání
Tlačítko B: Zvednutí hydraulického
lisu na kulatinu
Tlačítko C: Aktivace funkce štípání
Tlačítko D: Chcete-li vykonávat
funkci řezání, podržte tlačítko:
o Pila vykonává automatický
řezací pohyb (řezací řetěz se
otáčí a pilová lišta je spuštěna
do spodní polohy)
o Kromě toho se zařízení pro
měření dřeva otočí a vybočí z
dráhy a na kulatinu se přitlačí
lis na dřevo
o Pokud je ovládací páka C v
AUTOMATICKÉ (AUTO) poloze,
vodící desky kulatiny se
zvednou.
o Uvolněním tlačítka zastavíte
řetěz a zvednete list pily zpět
nahoru. Měřicí zařízení a vodicí
desky se také vrátí do své
výchozí polohy.

Obrázek 11. Pákový ovladač

H. Seřizovač rychlosti spouštění pilového
listu
•

Při otáčení seřizovače směrem do
uzavřené polohy se rychlost
spouštění snižuje a naopak.
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3.2.1.

Pohon za pomoci traktoru

Stroj na zpracování palivového dříví s napájením
z traktoru je připojen k tříbodovému zvedacímu
zařízení traktoru a kardanovému hřídeli. Pokud
chcete stroj připojit ke kardanovému hřídeli,
musíte přesunout ochranný kryt A zásuvky a
multiplikační převodový mechanismus do
polohy, kde zakrývá zásuvku (u modelů combi).
Připojení kardanového hřídele je úkolem jen pro
jednu osobu. V kabině traktoru se nesmí
nacházet žádné osoby, aby se zabránilo
náhodnému kontaktu s ovládacími prvky během
připojování štípačky kulatiny k traktoru. Před
připojením zkontrolujte všechny spojovací
zařízení traktoru a stroje na zpracování
palivového dříví. Nikdy nepoužívejte vadné
zařízení.

Obrázek 12.

Třípólový napájecí kabel pro elektrické ovladače
je připojen k 12 V zásuvce traktoru pro pracovní
stroj (obrázek 14).
Při používání kardanového hřídele dodržujte všechny pokyny výrobce hřídele. Stroj vyžaduje 15 kW výkon,
který se musí zohlednit vzhledem k výkonu kardanového hřídele. Vhodný kardanový hřídel má výkonovou
třídu čtyři. Ujistěte se, že je hřídel připevněn k drážkovanému hřídeli multiplikačního převodového
mechanismu. Připojte řetěz, která zabraňuje otáčení ochranného krytu do štěrbiny B (2 možnosti). Pokud
stroj není v provozu a když je odpojen od traktoru, svěste kardanový hřídel z háku C. Nakonec se ujistěte,
že jsou všechna připojení bezpečná. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo nechráněný kardanový hřídel.

Upozornění! K zdvihacímu zařízení traktoru musí být připevněny stroje poháněné traktorem.
Upozornění! Startér (obrázek 15) funguje, pouze když je stroj napájen elektřinou.
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3.2.2.

Elektrický pohon

Elektricky poháněný stroj je poháněn 15
kW
elektromotorem.
IP
krytí
elektromotoru je 55. Pojistka musí být
typu C a musí mít nejméně 32 A.
Elektrický kabel musí mít rozměry
nejméně 5 x 6 mm² a doporučená
maximální délka je 25 metrů. Chcete-li
kabel připojit, přesuňte ochranný kryt B
zásuvky A a multiplikační převodový
mechanismus a zajistěte ho v poloze, kde
zakrývá
multiplikační
převodový
mechanismus.
V elektricky napájeném stroji je napájecí
kabel pro elektrické ovladače připojen k
trojpólové zásuvce na straně stroje.

Obrázek 13. Elektrický pohon stroje

Elektricky napájený stroj je zapnutý
zeleným tlačítkem dálkového startéru,
které se nachází na ovládacím panelu v
přední části stroje (obrázek 15). Skutečný
startér je umístěn za zadním krytem
stroje. Startér je vybaven automatickou
pojistkou a tepelným relé pro
elektromotor. Tepelné relé je možné
resetovat stisknutím červeného tlačítka
stop na startéru na zadní straně stroje.
Pokud se elektromotor otáčí nesprávným
směrem (tj. stroj vydává abnormální hluk
a hydraulické funkce jsou nefunkční),
aktuální fáze je nesprávná.
Převodovku můžete otočit spínačem C na
obrázku 13 tím, že ji otočíte o 180 stupňů.

Obrázek 14. Elektrický konektor elektrického
ovládacího zařízení

Obrázek 15. Dálkový startér stroje
Hakki Pilke 50 Pro, rev. C
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3.2.3. Nastavení délky kulatiny
Hakki Pilke 50 Pro je vybaven hydraulickým měřicím zařízením na řezání palivového dřeva s hodnotou
nastavení přibližně 20 až 60 cm.
Při řezání se omezovací deska kulatiny (B na obrázku 16) vždy pohybuje přibližně 5 cm dozadu pomocí
hydraulického válce, aby se zajistilo, že se kmen nezasekne a volně spadne do štípací drážky. Před štípáním
musí obsluha vždy zajistit, aby rozměry kulatiny nebyly nadměrně velké a aby kulatina nebyla spojena s
omezovací deskou B.

1.
2.

3.
4.

Vypněte stroj a otevřete kryt stroje.
Nastavte omezovač délky kulatiny na požadovanou délku tím, že uvolníte zámek na obrázku
16 do otevřené polohy (jak je znázorněno na menším obrázku) a posunete desku omezovače
B do požadované polohy.
Otočte zámek A na obrázku 16 zpět do zavřené polohy.
V případě potřeby můžete jemně doladit měřicí zařízení povolením matice C na obrázku 16 a
otočením stavěcího šroubu D do požadovaného směru. Utažení šroubu zvětší délku kulatiny
a naopak. Po dokončení dotáhněte matici C zpět na místo. (Pokud je délka kulatiny standardní,
můžete délku doladit, abyste minimalizovali množství odpadního dřeva).

Obrázek 16. Nastavení délky kulatiny
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Používání výstupního dopravníku

Výstupní dopravník pro zpracovatele palivového dřeva Hakki Pilke 50 Pro je poháněn hydraulickým
motorem. Chcete-li změnit rychlost pásu, použijte seřizovač E na obrázku 17. Úhel dopravníku lze měnit
hydraulicky ve vodorovném a svislém směru pomocí páky F zobrazené na obrázku 17:
-

Páka vpřed: dopravník se otáčí doleva
Páka dozadu: dopravník se otáčí doprava
Páka doleva: úhel dopravníku směrem k zemi se zvětšuje
Páka doprava: úhel dopravníku se zmenšuje

Obrázek 17.
Pomocí páky D (obrázek 17) můžete zastavit dopravník (střední poloha) a v případě potřeby otočit
dopravníkový pás na krátkou vzdálenost (cca 1 m) zatáhnutím páky zpět, pokud je například kus dřeva
zaseknutý mezi čistící deskou dopravníku a horním válcem.

UPOZORNĚNÍ! Maximální provozní úhel výstupního dopravníku je 40°. Maximální úhel je uveden na
štítku níže a v pokynech dodávaných k výstupnímu dopravníku.
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3.2.5.

Nastavení štípacího nože

Štípací nůž stroje je ovládán hydraulicky pomocí ovládací páky G (obrázek 10). Zatlačením páky do přední
polohy dojde ke spuštění nože, zatímco zatažením páky do zadní polohy se nůž zvedne. Při průchodu nožem
by kulatina měla být vždy co nejvíce vycentrovaná, aby byla velikost palivového dřeva konzistentní.
Nůž lze spustit do nejnižší polohy jedním pohybem zvednutím nože do horní polohy a uvolněním prostoru
pod nožem. Po dobu čištění musí být stroj vypnut a odpojen od napájení.

3.2.6.

Použití odsavače pilin

Hydraulický odsavač pilin je k dispozici jako příslušenství pro stroje poháněné traktorem, zatímco
elektrický odsavač je k dispozici pro elektrické stroje a stroje poháněné traktorem. Odsavač pilin
umožňuje udržovat základnu stroje čistou a sbírat piliny pro jiné účely.
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Použití hydraulického odsavače pilin:
Hydraulický odsavač pilin (příslušenství) je poháněn hydraulickým systémem traktoru. Namontujte odsavač
následujícím způsobem:

1. Připojte hadici A (červený pásek) na
obrázku
17a
k
rychlospojce
hydraulického systému traktoru na
tlakové straně.

2. Připojte hadici B (černý pásek) k
rychlospojce hydraulického systému
traktoru na zpětné straně.

Obrázek 17a.

3. Ujistěte se, že šroub pro regulaci
průtoku C je ve správné poloze, a to
následujícím způsobem.
-

Povolte pojistnou matici D.

-

Zcela zastavte nastavovací šroub C.

-

Poté OTEVŘETE nastavovací šroub C
na přesně 1 otáčku.

-

Znovu dotáhněte pojistnou matici D.
Při těchto úpravách bude rychlost
rotoru odsavače zhruba 2600 ot/min
Upozornění! Nadměrná rychlost
otáčení (je-li stavěcí šroub C je
otevřen na více než jednu otáčku)
může poškodit odsavač!
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Použití elektrického odsavače pilin:
Externí elektrický odsavač pilin je provozován se
standardním síťovým napětím 230 V.
Odsavač pilin je vybaven vlastním návodem k
obsluze. Před použitím zařízení si přečtěte návod.

Odsavač pilin připojte ke stroji následujícím
způsobem:

1. Odstraňte pilinovou lištu E odstraněním
upevňovacích šroubů (2 ks).

Obrázek 17c.

2. Připojte adaptér F a přípojku hadice
odsavače G pomocí 7 šroubů tak, jak je
znázorněno na obrázku 17d.

3. Pomocí svorky
konektoru G.

připevněte

hadici

ke

17d.
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4. Provoz stroje
4.1.Provedení zkušebního provozu stroje
Stroj se nesmí používat před provedením zkušebního provozu a před otestováním všech funkcí stroje.
Zkušební provoz i testování může provádět pouze osoba, která si prostudovala návod k obsluze stroje.
Upozornění! Při zapínání stroje v chladném počasí (-5 °C nebo chladnějším) se doporučuje použít
samostatné ohřívače oleje (příslušenství). Kromě toho je třeba stroj nechat volnoběžně spuštěn bez
pracovních pohybů, dokud se teplota oleje dostatečně nezvýší.
Před zkušebním provozem třeba zkontrolovat všechny komponenty zařízení na zpracování palivového dříví.
V případě zjištění jakýchkoliv poruch nebo opotřebení, které by mohly ovlivnit bezpečné používání stroje,
nesmí zpracovatel stroj používat, dokud se nevymění vadný nebo opotřebovaný komponent a nezajistí se
bezpečné používání.
1.
2.
3.
4.
5.

Zkontrolujte, zda je kryt řezací a štípací části stroje na zpracování palivového dřeva dole.
Zkontrolujte, zda je vstupní a výstupní dopravník v provozní poloze.
Zkontrolujte, zda je štípací drážka prázdná.
Zkontrolujte, zda znáte funkce ovládacích prvků stroje. V případě potřeby, viz oddíl 3.2.
Aktivace.
a. Pohon za pomoci traktoru: Zasuňte konektor elektrického ovládacího zařízení do elektrické
zásuvky traktoru. Spusťte traktor a připojte výstup, počínaje pomalou rychlostí a zvýšením rychlosti
z minimálně 450 otáček za minutu na maximálně 500 otáček za minutu.
b. Elektrický pohon: Připojte kabel k zásuvce zařízení na zpracování palivového dřeva, spusťte
stroj stisknutím tlačítka start a počkejte, dokud elektrický motor nejede na plné otáčky.
6. Štípací pohyb se spustí stisknutím tlačítka C na pákovém ovladači znázorněném na obrázku 11. Štípací
pohyb musí být normální.
7. Zkontrolujte, zda pila a mazání pilového řetězu fungují následovně: (V případě potřeby viz oddíl 7.0.)
a. Proveďte několik řezacích cyklů bez dřeva stlačením tlačítka D (obrázek 11).
b. Zkontrolujte, zda je pilová lišta během cyklu řezání spuštěna úplně dolů, pak se automaticky
zvedne zpět nahoru, když je uvolněné tlačítko D, a zda se řetěz otáčí po celou dobu, kdy je
stisknuto tlačítko D.
c. Vypněte stroj a odpojte jej ze zdroje napájení.
d. Otevřete kryt a zkontrolujte, zda řetěz pily neobsahuje olej. Průtok oleje zkontrolujte také
vypnutím stroje a stisknutím tlačítka D (obrázek 11), dokud neuvidíte, že olej kape z řetězu.
8. Začněte štípací cyklus a zastavte ho otevřením ochranné sítě. Zkontrolujte, zda se štípací rameno
vrátí do své počáteční polohy, když je ochranná síť zavřená. Kromě toho zajistěte, aby se štípací
rameno vrátilo do původní polohy stisknutím tlačítka A (obrázek 11).
9. Pomocí pákového ovladače G proveďte zkušební chod pro posuv a zpětný pohyb vstupního
dopravníku (obrázek 10).
10. Aktivujte výstupní dopravník zatlačením páky D (obrázek 10) do přední polohy. Zkontrolujte, zda se
dopravníkový pás zastaví, když je páka D umístěna ve střední poloze, a zda je posun obrácen, když je
páka D v zadní poloze. Nastavte dopravníkový pás na vhodnou rychlost pomocí regulátoru E (obrázek
10).
Pokud se během zkušebního provozu vyskytne porucha, selhání nebo únik, určete příčinu a podle potřeby
podnikněte nápravná opatření. Během trvání diagnostiky i oprav musí být stroj vypnutý a odpojený ze
zdroje napájení.
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4.2.Umístění kulatiny na vstupní dopravník
Doporučujeme používat pomocná zařízení, jako je stůl na kulatinu HakkiFeed 472. Pokud není ke stroji
připevněn stůl na kulatinu, maximální povolená délka kmene je 4,5 m. Dřevo vždy zvedněte a položte na
podávací plošinu bezpečným způsobem, který neohrozí obsluhu.
Upozornění! Umístění kulatiny přímo na vstupní desku s nakladačem je přísně zakázáno.
Upozornění! Ujistěte se, že těžiště kulatiny zůstává na dopravníku.

4.3.Podávání a řezání dřeva
Vstupní dopravník přivádí dřevo do stroje na zpracování palivového dříví. Otočením pákového ovladače G
(obrázek 10) doprava posouvejte dřevo do stroje. Podávání můžete zrušit otočením pákového ovladače
doleva.
Při podávání dřeva do stroje se ujistěte, že nehrozí riziko zachycení vašeho oblečení, rukou nebo jiných částí
stroje, například kvůli tvaru kulatiny. Na podávání kulatiny do řezné sekce nepoužívejte ruky. Nastavte
měřicí zařízení na dřevo na požadovanou délku a ujistěte se, že jste nastavili vhodnou rychlost podávacího
dopravníku.
1. Vyberte kmen, který chcete zpracovat. Maximální průměr kulatiny je 47 cm. Suky a tvar kmene
mohou zvětšit průměr.
2. Na podávání kulatiny do stroje pomocí podávacího dopravníku použijte pákový ovladač G.
Zkontrolujte, zda kulatina není nadměrně velká a zda se žádná její část nesráží s lisem na kulatinu
nebo pilovou lištou během podávání.
3. Když se kulatina zastaví v hydraulickém měřicím zařízení na řezání, stisknutím tlačítka D (obrázek
11) na pákovém ovladači kulatinu odřízněte. Tímto se automaticky aktivuje řetěz pily a cyklus
řezání.
4. Vraťte pilovou lištu do horní polohy uvolněním tlačítka D (obrázek 11).
5. Nezačínejte další řezací pohyb, dokud se proces štípání nespustí do zpětného chodu.
Upozornění! Nepoužívejte podavač během řezání nebo když pilová lišta není zcela v horní poloze.
Upozornění! Při používání stroje se vždy ujistěte, že nikdo jiný není v nebezpečné zóně (10 m) stroje nebo
na plošině pro kulatinu k ní připojené. Viz oddíl 1.5.
4.3.1.

Hydraulický lis na kulatinu

Stroj na zpracování palivového dříví Hakki Pilke 50 Pro je vybaven hydraulickým lisem na zpracování
kulatiny, který během řezání automaticky stlačuje kulatinu na vstupní dopravník. Lis na kulatiny je v této
poloze také zajištěn, dokud není uvolněn tlačítkem B (obrázek 11).
Obsluha musí zajistit, aby se kulatina podávaná do stroje nesrážela s lisem na kulatinu například z důvodu
odchylek ve velikosti kulatiny.
Při podávání nového kmene vždy zvedněte lis na kulatinu do horní polohy pomocí tlačítka B.
4.3.2.

Zaseknutí řezací čepele

Pokud se řezací čepel zasekne v kulatině, přestaňte řezat a zkuste to znovu u jiné části kulatiny. Pokud je
řez špatně zarovnán, protože lišta táhne na jednu stranu, musí se zkontrolovat ostrost řetězu pily a lišty.
Řetěz, který není rovnoměrně ostrý, se vždy protáhne směrem k TUPS straně, což znemožní řezání hrubého
břevna. Na druhé straně je řezání rovnoměrně tupým řetězem neefektivní a řetěz pily se musí naostřit nebo
vyměnit (viz oddíl 5.1.1).
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Vodicí desky pro padající kusy dřeva

Model 50 Pro (rev. B) je vybaven vodícími
deskami, aby se zajistilo, že řezané kusy dřeva
vždy padají na dno štípací drážky ve správné
poloze. Nejprve se řezaný kus dřeva spustí na
horní část desek, jak je znázorněno na obrázku
17e, který pak kontrolovaným způsobem spustí
kus na dno štípací drážky (obrázek 17f).
Potřeba vodících desek závisí na tloušťce a
délce tříděného kusu dřeva, které se má štípat.
Delší a tenčí kus dřeva je snazší spustit na
štípací drážku ve správné poloze jako kratší a
hrubší kus.
Obsluha se může rozhodnout, zda bude
používat vodící desky nebo ne. Lze je používat
například i ručně na kontrolu pádu posledního
kmene.

17e.

Když jsou vodicí desky v automatickém režimu
(ovladač C na obrázku 10 je v přední poloze),
okamžitě se zvednou, když pilová lišta začne
řezat dřevo. Po odříznutí kmene a pádu kusu na
desky uvolněte tlačítko řezání, které zvedne
pilovou lištu a automaticky spustí vodící desky
do spodní polohy. (Obrázek 17f).
Když se desky nepoužívají (regulátor C na
obrázku 10 je ve střední poloze), zůstávají ve
spodní poloze, jak je znázorněno na obrázku
17f.
17f.

V ručním režimu může obsluha ručně
zvedat/spouštět desky pomocí regulátoru C
(obrázek 10).
4.3.4.

Řezání poslední kulatiny

Při řezání kulatiny by měl být druhý až poslední kus řezaný tak, aby měl zbylý kus dostatečnou délku. Tím
se zajistí, že kulatina zůstane pevně pod hydraulickým lisem na kulatinu a řezání je stabilní a bezpečné.
Poslední kmen lze podávat na horní část ručně zvednutím vodících desek (obrázek 17e) a pak se může
spustit dolů za účelem štípání ve správné poloze.
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Použití rychlospojek přídavné hydrauliky

Připojení plošin HakkiFeed:
1. Připojte další hydrauliku (např. při použití
mechanismu bočního přenosu plošiny pro
kulatinu HakkiFeed 472) zatlačením
hydraulických hadic pomocného zařízení do
rychlospojek na obrázku 18:
-

Ta, která je označena červenou barvou, na
rychlospojku A.
Ta, která je označena černou barvou, na
rychlospojku B.
Ta, která je označena modrou barvou, na
rychlospojku „Nádrž (Tank)‟.

2. Použijte přídavnou hydrauliku s ovladačem A
na obrázku 10.

Obrázek 18.

Upozornění! Hydraulický motor HakkiFeed 471/472
je vybaven odtokovou hadicí (výpustí), která musí
být připojena k rychlospojce C, tj. přímému vedení
k hydraulické nádrži.
Připojení válečku nebo čističe
čisticího zařízení:
1. Odpojte konec hadice D zobrazený na
obrázku 18a a připojte jej k vnitřnímu
konektoru příslušenství.
2. Připojte vnější konektor hadice příslušenství
k rychlospojce E.
3. Připojte možnou přepadovou hadici
příslušenství k rychlospojce F.

Obrázek 18a.

4.3.6.
Připojení podávacích válců plošiny pro kulatinu ke vstupnímu
dopravníku
Vstupní válce plošiny pro kulatinu (např. HakkiFeed 472) se mohou se vstupním dopravníkem spojit sériově.
Tímto způsobem se válce automaticky synchronizují tak, aby pracovaly se vstupním dopravníkem při
podávání kulatiny pomocí pákového ovladače G (obrázek 10). Připojte hadice plošiny pro kulatinu ke
vstupnímu dopravníku stroje následujícím způsobem:
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1. Vypněte
stroj
a
odpojte jej ze zdroje
napájení.
2. Odpojte hadici B od
rychlospojky
A
(obrázek 19).
3. Připojte
tlakovou
hadici válců plošiny
pro
kulatinu
(označenou červeně) k
rychlospojce A.
4. Připojte
zpětnou
hadici válců plošiny
pro kulatinu k hadici B
(se samičí spojkou).
Obrázek 19.

4.4.Štípání kulatiny

4.4.1.

Zaseknutí štípacího nože ve dřevě

Pokud se štípací nůž zasekne ve dřevě v momentě, kdy síla na štípání není dostatečná na zatlačení kusu
dřeva tak, aby prošel nožem, proveďte následující kroky:
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Vraťte štípací rameno zcela do výchozí polohy stisknutím tlačítka A (obrázek 11).
Znovu spusťte štípání stisknutím tlačítka C (obrázek 11). Tímto se natlakuje tlakový posilovač
stroje, aby se zajistil plný výkon.
Pokud kmen ještě není zcela rozdělen, mírně zvedněte štípací nůž (přibližně 5 cm) a opakujte krok
2.
4.4.2.
Opětovné štípání nebo štípání bez řezání
Zvedněte ochranný kryt řezací a štípací drážky.
Do štípací drážky umístěte kmen, který chcete rozdělit.
Zavřete ochranný kryt řezací a štípací drážky.
Spusťte štípací cyklus tlačítkem C (obrázek 11).

Výše uvedený postup lze použít ke štípání dřeva, aniž by se rozřezalo podle potřeby.
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4.4.1.

Výměna štípacího nože

Při manipulaci s nožem buďte velmi opatrní a používejte ochranné rukavice.
1. Zatáhněte za rukojeť B
(obrázek 20).
Pokud se rukojeť nehýbe,
nůž mírně nadzvedněte.
2. Spusťte štípací nůž do
nejnižší možné polohy a
vyjměte řídicí hřídel ze
štěrbiny A (obrázek 20).
V
případě
potřeby
odstraňte zpod nože
kousky dřeva.
3. Vypněte stroj a odpojte jej
ze zdroje napájení.
4. Otevřete kryt stroje a
zvedněte
podpěrný
oblouk štípací drážky C do
horní
polohy
(podle
pokynů v části 3.1.2.).

Obrázek 20.

5. Připojte hák navijáku D ke
zvedacímu
otvoru
štípacího nože E tak, jak je
znázorněno na obrázku
21.
6. Pomocí navijáku zvedněte
štípací nůž z jeho polohy,
vyveďte štípací nůž ze
strany
dopravníku
a
opatrně
jej
spusťte
například
na
paletu
vysokozdvižného vozíku.

Nainstalujte nový štípací nůž
podle uvedených pokynů v
opačném pořadí.

Obrázek 21.
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Nastavení délky zdvihu štípacího pohybu

Ve stroji na zpracování palivového dříví Hakki Pilke 50 Pro je štípací válec ovládán elektricky pomocí
snímačů A a B na obrázku 22. Délku zdvihu štípacího válce lze nastavit následovně:
1. Vypněte stroj a odpojte jej od zdrojů napájení.
2. Odstraňte krycí desku stroje (ze zadní strany stroje), jak je znázorněno na obrázku 22.
3. Snímač A (obrázek 22) určuje místo, v němž se štípací rameno během zpětného pohybu zastaví. V
případě potřeby změňte polohu snímače. Nejprve uvolněte upevňovací šroub snímače, posuňte
snímač a utáhněte šroub, abyste ho zajistili na místě.
4. Snímač B (obrázek 22) se používá k určení bodu, ve kterém štípací válec mění směr během štípacího
cyklu, tj. jak blízko štípacího ramene se štípací nůž nachází. V případě potřeby změňte polohu
snímače podle pokynů v části 3.
Upozornění! Kryty a chrániče musí být po údržbě znovu připevněny.

Obrázek 22.
4.4.3.
Zmenšení délky zdvihu štípacího pohybu na polovinu
Při dělení kulatiny o průměru více než 30 cm, ale délkou méně než 33 cm pomocí stroje na zpracování
palivového dříví Hakki Pilke 50 Pro lze zvýšit účinnost stroje omezením pohybu štípacího válce. Funkci
polovičního zdvihu lze nastavit posunutím spínače B na obrázku 10 do polohy I. Aktivací jednoho
rozštípnutí se kulatina posune nahoru, dokud nenastavíte výchozí nastavení pro štípání. Upozornění!
Můžete také provést jeden celý štípací pohyb tím, že podržíte tlačítko pro štípání, dokud se neukončí
štípací pohyb nebo dočasným vypnutím funkce polovičního zdvihu.
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Poloviční délku zdvihu lze upravit pohybem snímače C z obrázku 22. Nejprve uvolněte upevňovací šroub
snímače, posuňte snímač a utáhněte šroub, abyste ho zajistili na místě. Je vhodnější to nastavit tak, aby
štípací nůž zůstal zlehka zaseknutý v kulatině a aby ji úplně rozštípla až další kulatina.

4.5.Používání výstupního dopravníku
Výstupní dopravník lze ovládat vodorovně i svisle. Bezpečnostní zóna výstupního dopravníku je 10 metrů.
Během provozu stroje je maximální povolený úhel výstupního dopravníku 40°. Rychlost chodu výstupního
dopravníku lze libovolně nastavit pomocí stavěcího šroubu E (obrázek 10). Pokud se výstupní dopravník z
jakéhokoliv důvodu zasekne, musí se zastavit pomocí páky D (obrázek 10) a stroj se před odstraněním
příčiny vypne. Pokud tkví příčina poruchy v mechanismu pro odstraňování úlomků, můžete pomocí páky D
posunout dopravní pás o kousek zpět (obrázek 10). Mezi koncem výstupního dopravníku a hromadou
zpracovaného palivového dřeva musí být prostor alespoň 50 cm.
Napnutí pásu výstupního dopravníku (a jeho zarovnání) lze nastavit následovně:
1. Uvolněte upevňovací matici A (obrázek 23).
2. Utáhněte/uvolněte pás pomocí matice B na obrázku 23 (stejnou mírou na obou stranách pásu).
Pokud je pás pokřivený, uvolněte matici B (vůči pružině) na straně, ke které chcete pás lépe
zarovnat.
3. Když je pás dopravníku správně napnutý a správně zarovnán, utáhněte upevňovací matice (A) na
obou stranách.

Obrázek 23.
Výstupní dopravník je vybaven zařízením pro automatické odstraňování nečistot. Odděluje nečistoty a
piliny od zpracovaného palivového dřeva.
Hakki Pilke 50 Pro, rev. C

Původní

verze 3-2021

30 / 48
Činnost zařízení na odstraňování úlomků významně ovlivňují následující věci: úhel výstupního dopravníku,
rychlost pásu a vzdálenost oddělovací přepážky D (obrázek 23) od horního válce dopravníku. Jinými slovy,
výslední oddělování úlomků je tím lepší, čím strmější je úhel (ne však více než 40 stupňů), čím nižší je
rychlost a čím delší je vzdálenost mezi oddělovací přepážkou D a horním válcem. Vzdálenost dělící
přepážky D byla optimalizována ve výrobním závodě během testování stroje. V případě potřeby je však
možné nastavení upravit pomocí stavěcího šroubu C (2 ks, obrázek 23).
Optimální rychlost pásu lze určit vyzkoušením různých nastavení. Rozštípnutá kulatina by měla jen přejít
přes desku.
Upozornění! Obsluha musí zajistit, aby vzdálenost mezi výstupním otvorem a hromadou úlomků, které
se pod ním hromadí, byla alespoň 30 cm.

4.6.Po použití
1. Po dokončení výroby palivového dříví zastavte výstupní dopravník, vypněte stroj a vyjměte palivové
dřevo ze štípací drážky a dopravníku.
2. Ujistěte se, že stroj nebyl poškozen.
3. Umístěte výstupní dopravník do polohy, která umožňuje bezpečný odsun dopravníku a štípače dřeva
od zpracovaného palivového dřeva.
4. Vyčistěte stroj.

Pokud nebudete stroj na zpracování palivového dříví chvíli používat, postupujte následovně:
5. Podle potřeby zvedněte stroj na zpracování palivového dříví pomocí hydraulického systému vašeho
traktoru nebo vysokozdvižného vozíku a opatrně jej přemístěte na místo, kde můžete umístit
vstupní a výstupní dopravník do přepravní a skladovací polohy.
6. Umístěte dopravníky do přepravní a skladovací polohy.
7. Vyčistěte stroj a proveďte veškerou údržbu.
8. Stroj uskladněte podle pokynů v oddílu 10.

5. Údržba stroje
Stroj musí být odpojen od zdroje napájení před jakoukoliv údržbou, nastavováním, výměnou nebo čištěním.
Používejte pouze náhradní díly, které dodává výrobce nebo prodejce. Pokud musí ochranné kryty stroje
odstranit za účelem údržby, musí se před aktivací stroje vždy znovu připojit. Po provedení údržbářských a
nastavovacích opatření se stroj musí zkušebně spustit podle pokynů v oddíle 4.1.

5.1.Řezací čepel a konec pohonu
Pokud řezací čepel stroje nepronikne dřevem správně nebo je řez zkosený, řezací řetěz je s největší
pravděpodobností tupá nebo pilová lišta je ohnutá. Nejčastější příčinou problémů s řezáním kulatiny je
nerovnoměrně otupená řetěz pily, která jede nerovnoměrně o 5 – 10 cm na každou stranu a způsobuje
zastavování pily. Je dobré mít po ruce náhradní řetěz, abyste nemuseli přerušovat vaši práci ostřením
řetězu.
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5.1.1.

Výměna a napnutí řetězu pily

Stroj na zpracování palivového dříví Hakki Pilke 50 Pro se standardně dodává s patentovaným
automatickým a hydraulicky poháněným napínákem pilových řetězů AC10™. Když je stroj v chodu,
hydraulický válec tlačí motor pily dozadu konstantní silou, přičemž udržuje optimální napnutí řetězu pily.
Obsluha tedy nemusí řešit napnutí řetězu pily.
Řetěz pily vyměňte následujícím způsobem:
1. Vypněte stroj, odpojte jej z napájecího zdroje a otevřete kryt stroje.
2. Otočte páku A (obrázek 24) do polohy VYPNUTO (OFF), aby se uvolnil tlak v automatickém napínáku
pilového řetězu.
3. Nasaďte si rukavice a zatáhněte za pilový řetěz směrem dolů uprostřed ramene. Tím se uvolní řetěz a
můžete jej vyjmout.
4. Nasaďte nový řetěz pily a ujistěte se, že řezací zuby jdou jako první v závislosti na směru otáčení.
5. Otočte páku A (obrázek 25) do polohy ZAPNUTO (ON), jak je znázorněno na obrázku 24.
6. Zavřete kryt stroje a zapněte stroj. Tím se automaticky napne pilový řetěz na správnou míru napnutí a
zvedne se pilová lišta.

Obrázek 24.

Pokud chcete zkontrolovat napnutí řetězu, použijte ochranné rukavice a vytáhněte spodní okraj pilového
řetězu uprostřed ramene. Napnutí je správné, když nemůžete vytáhnout hnací zub do plně viditelné polohy
mírnou silou, ale když se potáhne nástrojem, řetěz se pohybuje na pilové liště.
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5.1.2.

Výměna pilové lišty

Pilovou lištu vyměňte následujícím
způsobem:

1. Odstraňte pilový řetěz podle
kroků 1–3 oddílu 5.1.1.

2. Odmontujte
upevňovací
šrouby lišty (A na obrázku 25).

3. Odstraňte upevňovací desku C
(obrázek 26) a vyjměte pilovou
lištu z drážky.

4. Nasaďte novou lištu na
ozubené kolo B, zašroubujte do
drážky a volně utáhněte šrouby
pilové lišty (A) a upevňovací
desku C.

Obrázek 25.

5. Nasaďte řetěz pily na místo
podle kroků 4-6 oddílu 5.1.1.

Obrázek 26.
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5.2.Výměna oleje multiplikačního převodového mechanismu
1. Odstraňte vypouštěcí zátku
C (obrázek 29) a vypusťte
olej do vhodné nádoby.
Upozornění! Objem oleje
multiplikačního
převodového mechanismu
je 0,34 litru.

2. Zavřete zátku C a otevřete
plnicí uzávěr A (obrázek 27).

3. Doplňte nový olej do
multiplikačního
převodového mechanismu a
zavřete plnicí uzávěr E.
Požadované množství je
0,34 litru.
Hladinu
oleje
můžete
zkontrolovat
pomocí
ukazatele hladiny oleje B
(obrázek 27).

Obrázek 27.

5.3.Výměna hydraulického oleje a filtrů
1. Vypněte stroj a odpojte jej od
napájecího zdroje.
2. Otevřete plnicí
(obrázek 28).

uzávěr

A

3. Odstraňte zátku D z vypouštěcí
hadice na obrázku 30 a vypusťte
starý olej.
4. Sejměte zadní kryt stroje a
vyjměte hydraulický filtr C na
obrázku 29 otevřením filtru.

Obrázek 28.
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Upozornění! Objem oleje je přibližně
125 litrů, proto buďte připraveni
vyměnit nádobu více než jednou podle
potřeby.
Upozornění! Vyberte správný typ oleje
podle provozních podmínek! Pokud je
elektromotor zapnutý v chladných
podmínkách, doporučuje se použít olej
s viskozitou ISO VG 32 a příslušenství
olejového ohřívače.
V
případě
stroje poháněného
traktorem se za normálních podmínek
doporučuje olej ISO VG 46 (s teplotou
oleje nejvýše 60 °C).

5. Zasuňte zátku D zpět na místo,
namontujte nový filtr a nalijte
nový olej do nádrže otvorem
plnicího víčka A (přibližně 125
litrů).

Obrázek 29.

6. Pomocí ukazatele B (obrázek
30) se ujistěte, že hladina oleje
je téměř na maximální úrovni.

Obrázek 30.
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5.4.Údržba dopravníku
5.4.1.

Výměna a utažení vstupního dopravníkového pásu

Vstupní dopravník vyměňte následujícím
způsobem:
1. Vypněte stroj a odpojte ho ze
zdrojů napájení.
2. Zvedněte a zajistěte vstupní
dopravník do přepravní polohy.
(Viz oddíl 3.1.1.)
3. Přesuňte spoj pásu do vhodné
výšky.
4. Odpojte spoj pomocí např. kleští,
abyste mohli vytáhnout kolík A
(obrázek 31), který drží spoj
dohromady.
5. Odstraňte starý pás.
6. Posuňte nový pás pod plošinou
otvorem B na straně hnacího
válce vstupního dopravníku,
dokud nebudete moci vytáhnout
pás z druhého konce C.
7. Zbytek pásu zaveďte pod lis na
kulatinu, kolem zadního válce, a
nakonec za dopravník.
8. Spoj připojte vložením kolíku A do
spoje.
9. Otočte dopravník zpět do
provozní polohy a napněte pás.
10. Nakonec
nastavte
správné
napnutí pásu a rovný chod
stavěcími maticemi D.
Pás je správně napnutý, když je
jeho střední část zvednutá
přibližně 5 cm, když je dopravník
v provozní poloze. Nadměrně
napnutý pás se může snadněji
poškodit a zbytečně zatěžuje
ložiska dopravníku.

Obrázek 31.

Obrázek 32.

Obrázek 33.

Obrázek 34.
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5.4.2.
Výměna a napnutí pásu výstupního dopravníku
Pokyny k napnutí a vyrovnání výstupního dopravníku jsou uvedeny v části 4.4.
Pás výstupního dopravníku vyměňte následujícím způsobem:
1. Vytáhněte kolík, který zajišťuje dopravník na místě a spusťte dopravník na zem.
2. Vypněte stroj a odpojte ho ze zdrojů napájení.
3. Přesuňte spoj pásu na začátek dopravníku.
4. Složte dopravník, ale neumisťujte oporu pásu do přepravní polohy. To umožní pásu volně viset.
5. Odpojte spoj otevřením šroubů.
6. Odstraňte starý pás.
7. Nejprve vložte nový pás pod složený dopravník (spodní otvor) od konce dopravníku tak, aby desky
směřovaly dolů. Vložte pás dovnitř, dokud jej nebudete moci vytáhnout z druhého konce
dopravníku. Vytáhněte délku cca 60 cm.
8. Druhý konec pásu zatlačte do horní části složeného dopravníku (horní otvor) od konce dopravníku.
Posouvejte jej, dokud nebudete moci spoj spojit.
9. Přetáhněte přebytečný pás na začátek dopravníku.
10. Spusťte dopravník zpět do provozní polohy a napněte pás.
Pás je správně napnutý, když je jeho střední část zvednutá přibližně 15 cm, když je dopravník v provozní
poloze. Kromě toho nemusí být předpínače bezpečnostních pásů zcela stlačené. Nadměrně napnutý pás
se může snadněji poškodit a zbytečně zatěžuje ložiska dopravníku.
5.4.3.
Výměna desek výstupního dopravníku
Desky výstupního dopravníku lze vyměnit odmontováním šroubových spojů (3 x M8), které připevňují
desky, a výměnou desek za nové. Doporučuje se přesunout pás do polohy, která umístí desku, která má být
vyměněna, nad dopravník. Po celou dobu výměny vypněte stroj a odpojte jej od zdroje napájení.

5.5.Mazání
Všechny mazací body stroje na zpracování palivového dříví, které je nutno mazat vazelínou, byly označeny.
Na níže uvedených obrázcích je 36 mazacích bodů. Upozornění! Při nanášení maziva na prachotěsná ložiska
buďte opatrní!
1. Sklopné mazací hlavice krytu (2 ks) na obrázcích 35 a 36. (každých 200 hodin)
2. Mazací hlavice pro válec zařízení na měření dřeva na obrázku 35. (každých 50 hodin)
3. Ložiskové mazací hlavice spodního válce dopravníku (2 ks) na obrázku 37. (každých 200 hodin)
4. Mazací hlavice pro otočné zařízení výstupního dopravníku na obrázku 37. (každých 200 hodin)
5. Mazací hlavice otočného válce dopravníku (2 ks) na obrázku 38. (každých 200 hodin)
6. Mazací hlavice zvedacího válce dopravníku (4 ks) na obrázcích 38–40. (každých 200 hodin)
7. Mazací hlavice hydraulického podávacího válečkového ložiska na obrázku 41. (každých 200
hodin)
8. Mazací hlavice pro válec zařízení na měření dřeva na obrázku 42. (každých 50 hodin)
9. Mazací hlavice řezacího válce (2 ks) na obrázku 46. (každých 50 hodin)
10. Mazací hlavice v podpěře štípací drážky (obrázek 42) a navijáku štípací čepele (obrázek 39).
(podle použití)
11. Mazací hlavice hydraulického podávacího válečkového ložiska na obrázku 43. (každých 200
hodin)
12. Mazací hlavice lisu na kulatinu (5 ks) na obrázku 44. (každých 50 hodin)
13. Mazací hlavice pilového hřídele na obrázku 45. (každých 200 hodin)
14. Mazací hlavice pilového válce (2 ks) na obrázku 46. (každých 50 hodin)
15. Mazací hlavice čepu válce na obrázku 47. (každých 200 hodin)
16. Mazací hlavice pro zařízení na měření dřeva na obrázku 48. (každých 50 hodin)
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17. Mazací hlavice (9 ks) vodicích lišt kulatiny na obrázcích 48a a 48b. (každých 50 hodin)
18. Mazací hlavice štípacího nože (2 ks) na obrázku 48c. (každých 100 hodin)

Obrázek 35.

Obrázek 36.

Obrázek 37.

Obrázek 38.

Obrázek 39.

Obrázek 40.
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Obrázek 41.

Obrázek 42.

Obrázek 43.

Obrázek 44.

Obrázek 45.

Obrázek 46.

Obrázek 47.

Obrázek 48.
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Obrázek 48b.

Obrázek 48a.

Obrázek 48c.

5.6.Mazání řetězu pily
Řetěz pily se automaticky namaže vždy, když
se otáčí. Olej z řetězu se přivádí do řetězu z
nádrže pomocí elektrického čerpadla, tj.
čerpadlo vždy tlačí olej do řetězu, když se
řetěz otáčí. Množství oleje řetězu pily
přiváděného do řetězu můžete nastavit
pomocí nastavovacího prvku A (obrázek 49),
tj. množství oleje se snižuje při dotažení
nastavovacího prvku a naopak.

Tovární nastavení nastavovacího prvku A
(obrázek 49) jsou 2 otáčky směrem k
otevřené poloze z uzavřené polohy. Podle
potřeby zvyšte nebo snižte množství podle
velikosti a druhu dřeva, teploty vzduchu a
druhu oleje.
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Před zahájením práce vždy zkontrolujte, zda
se k řetězu dostává olej, když je stroj vypnut
a klec je zavřená (s připojenou 12 V
elektrickou energií).

Hladinu oleje řetězu pily můžete sledovat
průzorem C (obrázek 50). Když je hladina
oleje pod úrovní průzoru C (sklo je čiré
namísto barvy oleje), je nutno okamžitě
přidat olej řetězu pily přes plnicí uzávěr B.
Kapacita nádrže je přibližně 10 litrů.

Obrázek 50.

5.7.Elektromagnetické a redukční ventily
Náplně stroje byly továrně nastaveny na správné nastavení. Záruka štípačky zaniká v případě změny
továrních nastavení. Pokud potřebujete změnit nastavení, nejprve kontaktujte výrobce nebo prodejce
a důsledně dodržte jejich pokyny. Nesprávná změna nastavení náplně může stroj poškodit nebo udělat
jeho provoz nebezpečným. Nastavení pojistného ventilu lze změnit následujícím způsobem: povolte
pojistnou matici a podle potřeby dotáhněte nebo povolte šroub s vnitřním šestihranem (při utažení
šroubu se zvyšuje tlak a naopak). Znovu dotáhněte pojistnou matici.
Elektromagnetické ventily Hakki Pilke 50 Pro jsou uvedeny na obrázku 51.
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Obrázek 51.
A. Řídicí ventil pily (zapnutí / vypnutí pilového řetězu).
B. Pojistný ventil lisu na kulatinu.
C. Vnitřní regulační ventil: pila dolů, měřicí zařízení, lis na kulatinu, vodicí desky
Vnější regulační ventil: pila nahoru, přitlačení dřeva, napínák řetězu AC10
D. Zpětný regulační ventil oleje.
E. Řídicí ventil lisu na kulatinu (zdvihací pohyb).
F. Ventil štípacího mechanismu (ovládá štípací válec dopředu / dozadu).
G. Uzavírací ventil vstupního dopravníku (vstupní dopravník se nebude pohybovat dopředu, dokud
není pila zcela ve zvednuté poloze).

Další ventily stroje jsou uvedeny na obrázcích 52–54.
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Pojistný ventil malého hydraulického čerpadla
(250 barů).
Pojistný ventil velkého hydraulického
čerpadla (200 barů).
Posilovací ventil. Správná hodnota nastavení:
šroub s vnitřním šestihranem je cca 9,5 mm
viditelné vzhledem k jeho hlavě (pod
ochranným kalíškem).
Rychlostní ventil. Správná hodnota nastavení:
šroub s vnitřním šestihranem je cca 7,5 mm
viditelné vzhledem k jeho hlavě (pod
ochranným kalíškem).
Přetlakový ventil ovládacího válce štípacího
nože. (Asi 70 barů).
Obrázek 52.

Obrázek 54.

Obrázek 53.

Obrázek 54a.
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5.8.Bezpečnostní zařízení ochranné mřížky

Bezpečnostní zařízení připojené k ochranné mřížce
je umístěno za krytem relé (obrázek 55, položka A).
Nejjednodušší způsob přístupu k bezpečnostnímu
zařízení je sejmutí zadního krytu stroje a
odstranění šroubů zakroužkovaných na obrázku
55.

Bezpečnostní zařízení pracuje následovně:

1. Když hlava šroubu B stiskne spínač
bezpečnostního snímače C do spodní
polohy (obrázek 56), jsou elektricky
ovládané funkce, jako je řezání a štípání,
funkční.

Obrázek 55.

2. Když je hlava šroubu B mírně otevřená při
otevření krytu (přibližně 5 mm), přestanou
fungovat všechny elektricky ovládané
funkce (štípání a řezání).
Upozornění! Před zahájením práce vždy podle
pokynů v části 4.1 vyzkoušejte funkčnost
bezpečnostního zařízení.

Obrázek 56.
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5.9.Mytí a čištění
Jakékoliv uvolněné nečistoty a piliny lze ze stroje odstranit například pomocí stlačeného vzduchu. Stroj je
možné mýt i pomocí vysokotlakého mycího zařízení, pokud proud vody není namířen přímo na ložiska nebo
elektrické zařízení.
Vždy se ujistěte, že stroj a pracoviště jsou během provozu dostatečně čisté. Po použití musí být stroj vždy
vyčištěn. Stroj čistěte ve vhodných intervalech a vždy před jeho dlouhodobým skladováním. Po umytí se
stroj na zpracování palivového dříví musí namazat podle pokynů v oddíle 6.

5.10. Uskladnění
Ačkoliv je stroj určený pro venkovní použití, měl by být zakrytý a uskladněn na chráněném místě nebo v
interiéru. Před uskladněním na delší dobu se stroj nejprve vyčistí, potom umyje podle pokynů v oddílu 9 a
namaže podle oddílu 6.
Upozornění! Pás výstupního dopravníku se může během skladování kvůli vlhkosti zmenšit a stáhnout. Z
tohoto důvodu musí být výstupní dopravník při skladování stroje sklopen do přepravní polohy.
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5.11. Tabulka údržby

Cíl
Olej
multiplikačních
převodových
mechanismů

Úkol

Denně

z Zkontrolujte
1. výměnu
následně

Hydraulický olej
Zkontrolujte
Normální podmínky 1. výměnu
následně

Interval
100 h
X
X

Interval
500 h

Substance/doplň
ková položka
SAE 80/90.
0,34 l

X

X
X
X

Množství přibl. 125
l
Například ISO VG

32
Olejový filtr
Všechny páky
Pilová lišta
Čepel pily
Olej z řetězu pily

Vždy
při
výměně
oleje
Mazání
Zkontrolujte
A
podle
potřeby
naostřete
Zkontrolujte

Vyčistěte
a
umyjte
podle
potřeby
Elektromotor
Vyčistěte
Elektrické vybavení Vyčistěte
Naviják a popruh
Zkontrolujte
Mazací hlavice
Mazání
Stroj

Štípací rameno
(uvnitř stroje)
Štípací nůž

Vyčistěte
dle potřeby
Zkontrolujte
a
podle
potřeby
naostřete
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X
X

13921107005357
Mazací olej
20” 1,6 mm
0,404” 72 vl /1,6
mm
Doporučení:
Biologicky
odbouratelný olej
pro pilové řetězy

X

X

X
X
X
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X
X
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5.12. Poruchy a nápravná opatření
Porucha
Příčina
Štípací síla není dostatečná 1. Nůž na kulatinu/štípací nůž je v
na rozštípnutí kulatiny.
nesprávné poloze.
2. Štípací síla není dostatečně
velká.
3. Zvyšování tlaku končí.
Pás vstupního dopravníku 1. Pás je příliš uvolněný.
se nepohybuje.

Nápravné opatření
1. Opravte polohu kulatiny/štípacího
nože.
2. Kontaktujte prodejce.
3. Vraťte štípání do výchozí polohy a
restartujte.
1. Napněte pás podle pokynů v
oddíle 5.4.1.

Pás výstupního dopravníku 1. Pás je příliš uvolněný (spodní
se nepohybuje.
hnací válec se pohybuje).
2. Dolní hnací válec je zaseknutý a
není v pohybu.

1. Napněte pás podle pokynů v
oddíle 4.4.
2. Odpojte stroj od napájecího zdroje
a odstraňte překážku.

Řetěz pily není správně 1. Řetěz pily je tupý nebo řeže
vnořený do dřeva.
směrem na stranu.
2. Pilová lišta e pokřivená.
3. Řetěz pily není dostatečně
mazán olejem.
Stroj se spustí, ale žádná z
Elektromotor běží špatným
funkcí
nefunguje.
Stroj
směrem.
vydává nezvyklý hluk.
Elektromotor se nespustí.
1. Stroj vydává hlasitý hluk, ale
nespustí se.
2. Tepelné relé se spustilo.
3. Je spuštěna pojistka startéru.
4. Vstupní kabel je vadný.

1. Naostřete nebo vyměňte řetěz pily.
2. Odstraňte zakřivení lišty.
3. Zvyšte přívod oleje.

Viz oddíl 3.2.2.
1. Pojistka převodového
mechanismu je vypálena.
Vyměňte ji.
2. Pomocí tlačítka pro zastavení
startéru vynulujte tepelné relé.
3. Odpojte ho ze zdroje napájení a
zkontrolujte pojistku startéru.
4. Vyměňte kabel.

Elektromotor má tendenci
zastavit se a tepelné relé se
snadno spouští.
Funkce řezání nebo štípání
nefunguje.
Odsavač pilin je zaseknutý.

1. Tepelné relé je pokažené
nebo nesprávně nastavené.
Máte jiný problém?
1. Ochranný kryt stroje je
otevřený.
1. V odsavači pilin se nachází
štěpka nebo překážka.

1. Kontaktujte prodejce.

Elektrické ovládání stroje
nefunguje nebo pracuje
nespolehlivě (tlačítko řezání,
tlačítko štípání)

1. V případě vývodového
hřídele není 12 V zástrčka
připojena k traktoru (v
elektrickém modelu není 12
V zástrčka připojena ke
stroji)
2. Porucha ochranného krytu
nebo snímače
3. Porucha připojení nebo
uzemnění traktoru.
4. Spálená pojistka ve skříňce
relé 12 V.

1. Připojte zástrčku. Viz oddíl
3.2.1 nebo 3.2.2
2. Zcela spusťte chránič a
zkontrolujte činnost snímače
(obrázek 56).
3. Zkontrolujte připojení
4. Zjistěte příčinu vypálené
pojistky a po opravě ji
vyměňte.

1. Pod koncem pohonu pily se
nachází prach nebo
nečistoty

1. Vyčistěte

List pily není úplně spuštěn
po stisknutí tlačítka řezání.
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6. Záruční podmínky
„Záruční podmínky vstupují v platnost, když se zaregistrujete jako zákazník služby extranet na našem
webu.“
Záruka platí pro původního kupujícího po dobu 12 měsíců, počínaje datem nákupu, ale ne déle než 1 000
provozních hodin.
Dříve než podniknete jakákoliv opatření, kontaktujte vždy ve věcech záruky prodejce stroje.
Nárok na reklamaci musí být u prodejce uplatněn okamžitě po zjištění závady. Týká-li se závada poškození
části stroje nebo některé jeho součástky, zašlete prosím prodejci, pokud možno, fotografii poškozené části
stroje nebo součástky, aby závada mohla být identifikována. Při podávání reklamace musí kupující vždy
uvést typ a sériové číslo stroje a předložit doklad, na němž je uvedeno datum nákupu. Reklamace musí být
uplatněna u autorizovaného prodejce.
Záruka se vztahuje na
•
•

Díly poškozené při běžném užívání v důsledku vady materiálu nebo výrobní vady.
Přiměřené výdaje vynaložené v souvislosti s opravou dle smlouvy mezi prodejcem nebo kupujícím
a výrobcem. Vadné díly budou vyměněny za nové. Vadný díl nebo díly vyměněné z důvodu výrobní
vady musí být prostřednictvím prodejce vráceny výrobci.

Záruka se nevztahuje na
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poškození způsobené běžným opotřebením (například pilových řetězů a pásů), nesprávným
používáním nebo nedodržením pokynů k používání.
Škody způsobené zanedbáním údržby nebo správného uskladnění dle pokynů v této uživatelské
příručce.
Škody způsobené při přepravě.
Pilové kotouče, klínové řemeny a olej, a stejně tak běžné seřízení, údržba a čištění.
Závady na stroji, na němž kupující provedl nebo nechal provést konstrukční nebo funkční změny
do takové míry, že stroj již není totožný s původním strojem.
Další potenciální výdaje nebo finanční závazky vyplývající z výše uvedených
postupů.
Nepřímé náklady.
Cestovní výlohy spojené s prováděním záručních oprav.
Záruka na díly, které byly vyměněny v záruční lhůtě na stroj, vyprší zároveň se záruční lhůtou na
stroj.
Záruka pozbývá platnosti, jestliže je vlastnictví stroje v záruční lhůtě převedeno na třetí stranu.
Záruka pozbývá platnosti, jestliže dojde k porušení kterékoliv z pečetí stroje.

Jestliže vyjde najevo, že na vadu nebo poruchu, kterou zákazník reklamuje, se záruka nevztahuje, pak je
výrobce oprávněn zákazníkovi za nahlášení vady a její případnou opravu naúčtovat poplatek dle svého
platného ceníku.
Tento záruční list vyčerpávajícím způsobem stanoví naše povinnosti a závazky a vylučuje jakoukoliv
další odpovědnost.
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7. Prohlášení o shodě ES pro tento stroj
(Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, dodatek II A)

Výrobce: TP-Silva Oy
Adresa: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Finsko

Jméno a adresa osoby, která je oprávněna sestavit technickou dokumentaci:
Jméno: Timo Jussila

Adresa: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Finsko

Výše uvedená osoba zajišťuje, že
Stroj na zpracování palivového dříví Hakki Pilke 50 Pro
…………………………
•

Sériové

číslo:

odpovídá platným předpisům směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES).

Místo a datum: Haapajärvi, 1. ledna 2021

Podpis:
Anssi Westerlund
Ředitel obchodní jednotky
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