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1. Generelt
1.1.Introduktion
Manualens hensigt er at sikre, at maskinen anvendes efter fabrikantens instrukser med hensyntagen til
sikkerhed. Alle, der anvender maskinen eller arbejder tæt på den, skal omhyggeligt læse maskinens manual.
Det kræves, at operatøren har grundlæggende kendskab til brugen af en traktor, som f.eks. kardanakslens
kraftoverførsel eller brug af traktorens løfteudstyr. Før arbejdet påbegyndes skal operatøren lære maskinens
betjenings- og sikkerhedsudstyr at kende samt sikre, at det virker korrekt.
Yderligere oplysninger om Maaselän Kone Oy’s produkter findes på hjemmesiden www.hakkipilke.fi.
Opbevar manualen i umiddelbar nærhed af maskinen.

1.2.Maskinens anvendelsesformål
Hakki Pilke 50 Pro-brændekløver er beregnet til fremstilling af kløvet brænde ud fra afkvistede træstammer
og brændestykker. Det er forbudt at bruge maskinen til at kløve bearbejdet træ, som f.eks. byggeaffald.
Sand, søm eller andre urenheder i træet kan skade maskinen.
Træ, som skal håndteres, må højst have en stammediameter på 47 cm, som ikke må overskrides. Ved
vurderingen af diameteren på træstammer, der skal kløves, skal der tages højde for, at stammens form og
forskellige formeringer som f.eks. kviste og knaster gør stammens reelle diameter større og kan forhindre
indføring af træet ind i maskinen. Maksimumslængden af træstammen, som saves over i kløvekammeret,
må ikke være over 60 cm.

1.3.Maskinmodeller og grundlæggende oplysninger
Maskinmodel
Drivkraft
Vægt
PTO/Eldrevet
Højde/bredde/længde
Indførings-/udløbsbånd
Sværdflange/-kæde
Max stammediameter
Max /min kløvelængde

TR
Combi
Traktorens kardanaksel (PTO)
PTO
El
2,150 kg
2,250 kg
min. 35 hk / max 500 o/min
15kW (min 32 A, C-kurve sikring)
ved transportstilling 2,900/3,100/1,520 (mm)
2850/4000 (mm)
flange: 20” kærv, 16 mm kæde: 72 led, fordeling 0,404”
47 cm
Brænde max 60 cm; min 20 cm

Maskinens serienummer, fremstillingsdato, vægt, driftsspænding (eldrevet maskine) og model står på
maskinens grå datablad, der befinder sig (til højre for operatøren) på undersiden af udløbstransportørens
lukkepal i maskinrammen.

1.4.Anvendelsesforhold




Maskinen må anvendes ved temperaturer på -20 til +30 °C. Ved kløvning om vinteren skal operatøren
sørge for, at der i arbejdsområdet ikke er risiko for glidning.
Arbejdsområdet skal være jævnt og ryddet for overflødige genstande. Unødvendige personer må
ikke opholde sig på området. Arbejdsområdet skal have tilstrækkelig belysning.
Maskinen må ikke anvendes indendørs.

1.5.Sikkerhedsvejledning


Her er tale om en maskine med én bruger. Farezonen rundt om maskinen er på 10 m.
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Maskinen må ikke anvendes af personer under 18 år.
Operatøren skal sørge for, at brugen af maskinen ikke kan medføre faresituationer for
udenforstående, og at der ikke opholder sig unødvendige personer i farezonen.
Maskinen må ikke anvendes af personer, der er påvirket af rusmidler eller euforiserende stoffer eller
som er trætte.
Maskinen må ikke anvendes af personer, der ikke har læst maskinens brugermanual.
Maskinen er kun beregnet til kløvning af brænde.
Maskinen skal altid sættes i transportstilling, når den skal flyttes. Når maskinen transporteres på
offentlig vej, skal den udstyres med ekstra lys. Når maskinen transporteres på en traktors
løfteanordning, skal det sikres, at der er tilstrækkelig vægt på forakslen til at bevare styreevnen.
Operatøren må hverken ændre maskinens konstruktion eller funktioner eller fjerne sikkerhedsudstyr
fra maskinen.
Operatøren skal altid benytte høreværn, arbejdstøj uden løshængende dele, arbejdshandsker,
beskyttelsesbriller samt sikkerhedssko.
Før start af maskinen skal operatøren tjekke, at maskinens beskyttelsesanordninger og maskinen er
intakte.
Når maskinen køres med traktordrift, skal operatøren sikre, at kardanakslen er intakt og at der valgt
korrekt omdrejningstal. Maskinen skal under brug være fastspændt i traktorens løfteanordning.
Før operatøren begynder at anvende maskinen, skal vedkommende sikre, at alle betjenings- og
beskyttelsesanordninger fungerer.
Når maskinen renses eller serviceres, skal strømmen til den være afbrudt.
Hold maskinens advarselsskilte synlige og i orden. Tjek, at maskinen har skilte nævnt i punkt 1.7,
eventuelt anskaf nye skilte hos forhandleren.

1.6.Larm og vibration
A-vægtet lydtrykniveau ved arbejdsstedet på 94dB (LpA) og lydeffektniveau
under arbejdscyklus på 99,0 dB (LWA). Vibrationsværdierne må ikke overstige 2,5 m/ s2.

1.7.Advarselsskilte

Læs maskinmanualen før brug af
maskinen

Anvend øje- og høreværn

Anvend sikkerhedssko og
arbejdshandsker

Brug arbejdstøj uden løshængende
dele

Grib altid stammen fra siden

Maskinens løftepunkt til truck
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Pas på maskinens bevægelige dele

Pas på kardanakslen

Pas på knivkæden

Pas på kløvekniven

Maskinen må kun bruges af
én person

Afbryd maskinens strøm før
vedligeholdelse

Maskinens farezone er på 10 m

Fare for klemning

Båndets max anvendelsesvinkel 40°
Gå ikke ind under
transportbåndet

Kardanakslens max omdrejningstal
500 r/min

Køreretning som pilen viser

Knivkædeolie

Farezone

Smørepunkt

Hydraulikolie
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2. Modtagning og samling til driftsstand
2.1.Modtagekontrol
Afskaf maskinens emballagematerialer på en miljøvenlig måde.
Tjek, at maskinen ikke har taget skade under transporten og kontrollér, at alle dele er med i leverancen. Hvis
der konstateres skader eller mangler, kontakt straks forhandleren. Fjern eventuelle transportfortøjninger og
fikseringsbåndets støtteplader.

2.2.Løftning og flytning af maskinen

Når maskinen flyttes, skal det sikres,
at traktorens eller truckens bære- og
løftekapacitet er tilstrækkelig i forhold
til maskinens vægt. Maskinen må kun
løftes på afmærkede punkter eller
med traktorens løfteanordning.

Figur 1. Maskinens løftepunkter til en truckgaffel (2 stk.)

Når maskinen fastgøres på en traktors løfteanordning, må der i traktorens førerhus ikke være nogen, der kan
blive ramt af traktorens betjeningsanordninger. Alle traktorens og maskinens fastgørelsesanordninger skal
kontrolleres inden fastgørelse. Det er absolut forbudt at anvende fejlbehæftet udstyr. Tapperne, som ud- og
indtræksarme fastgøres på maskinen med, skal være af korrekt størrelse, og de skal sikres med
hensigtsmæssige splitbolte, så de ikke kan rive sig løs.
Maskinen skal sættes i transportstilling, hvis flytteafstanden er over 5 m. Når maskinen flyttes i
driftsstillingen, skal dette gøres yderst forsigtigt. Når man standser, skal maskinen hejses ned.
OBS! Et forkert løft kan forårsage en faresituation eller beskadige maskinen.
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2.3. Maskinens hoveddele
Hakki Pilke 50 Pro er en fuldstændig hydraulikstyret brændekløver, dvs. alle maskinfunktioner styres
hydraulisk med joystick fra maskinens betjeningspanel. Sikkerhedsskærmen for maskinens save- og
kløveområde er knyttet til funktionen. Åbning af skærmen stopper save- og kløvefunktionen.

Figur 2: Maskinens hoveddele

A.
B.
C.
D.

Fødetransportør
Betjeningspanel
Save- og kløveenhed
Udløbstransportør

3. Styrefunktioner og ibrugtagning
3.1.Hvordan gøres maskinen klar til drift og transport
Før maskinen klargøres til drift og anvendes, skal det sikres, at anvendelsesforholdene omtalt i punkt 1.4 er
opfyldt og der er taget højde for sikkerhedsvejledningen i punkt 1.5.
OBS! Tjek og rengør maskinen, før den gøres transportklar ved at efterleve instrukserne i punkterne 4.3 og
5.8.
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3.1.1.

Hvordan gøres fødetransportøren klar til drift eller transport

Sæt
fødetransportøren
driftsstilling på følgende måde:

i

1. Sørg for, at der er
reserveret
tilstrækkelig
plads til nedvipning af
fødetransportøren (ca. 2
m)

Figur 3.

2.

Frigør låsen ved at åbne
palen, se figur 3.

3. Sænk fødetransportøren
til nede-stillingen ved
hjælp af spil A.
Styr
om
nødvendigt
støttefoden B med den
anden hånd, så den falder
på plads, som vist på figur
5.

Figur 4.
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4. Drej træstammens
styreplade C i driftsstilling,
som vist på figur 6.

Figur 5.

Klargør
fødetransportøren til
transport i omvendt
rækkefølge.

Figur 6.
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3.1.2.

Hvordan gøres udløbstransportøren klar til drift eller transport

Sæt
udløbstransportøren
i
driftsstilling på følgende måde:
1.

Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads til
åbning af
udløbstransportøren.

2.

Hold lås A (se figur 7)
åben og før
udløbstransportøren
hydraulisk ned ved at
dreje joystick D mod
højre (se figur 10).
OBS! Husk at sørge for
tilstrækkelig plads til
åbningen
for
transportørens
restudskiller, dvs. ca. 30
cm.

Figur 7.

3. Drej transportørens øvre
del i driftsstilling ved at
benytte håndtag(ene) B
øverst på transportøren
(figur 8). OBS! To løftere
om nødvendigt, én på
begge sider af
transportøren!
Figur 8.

4. Lås transportørens øvre
del fast ved at benytte
pal C og split D, som vist
på figur 9.
5. Drej båndets søttestang
(E på figur 9) i
driftstilling.

Figur 9.
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6. Før kløverens
støtteskærm til
driftsstilling og lås
skærmen ved hjælp af
pal F.
7. Sæt støtteskærmens
låsetap G og split H på
plads til sidst, som vist
på figur 9b.

Figur 9b.

Klargør udløbstransportøren til transport på følgende måde:
1. Drej kløvekammerets støtteskærm i transportstilling ved at gentage punkterne 6 og 7 i omvendt
rækkefølge (overskrift 3.1.2).
2. Slå lås C til transportørens øvre del fra (figur 9) og kør transportøren hydraulisk ned til nederst
mulige stilling ved at bruge joystick D på figur 10.
3. Drej båndets støttestang E (figur 9) på båndet og drej transportørens øvre del ned på den nedre
del ved at benytte håndtagene B (figur 8). OBS! To løftere om nødvendigt, én på begge sider af
transportøren!
4. Drej transportøren i midterstilling ved hjælp af joystick D (figur 10).
5. Løft transportøren opad, indtil den låses fast i øvre stilling. Sørg for, at lås A falder ordentligt på
plads. Sørg for, at kløvekammerets beskyttelsesmåtte ikke er i vejen.
OBS! Det er forbudt at stå på udløbstransportøren.
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3.2.Maskinens betjeningsudstyr

Figur 10: Maskinens betjeningsudstyr
Navn og virkning af betjeningsudstyr på figur 10
A. Ventil til ekstraudstyr


Anvendes til styring af funktioner i ekstraudstyr (HakkiFeed oplæggerborde).

B. Knap til halvering af kløvning


Ved hjælp af denne knap kan kløvningens slaglængde halveres dvs. kløvecylinderens slag
er det halve af maksimum (ca. 60 cm). Det benyttes til kløvning af træstammer med en
længde på under 33 cm, hvorved kløveprocessen accelereres betydeligt. Halvslaglængde justeres ved at flytte på sensor C (figur 22).

C. Joystick til styring af dropplader for træstammer




Øvre stilling: AUTO: Dropplader styres automatisk, dvs. pladerne stiger og kører ned
automatisk efter savflangens bevægelser.
Midterstilling: OFF: Dropplader anvendes ikke
Nedre stilling: UP: Manuel styring af dropplader til øvre stilling (f.eks. sidste træstamme)

D. Joystick til styring af udløbsbåndet
 Øvre stilling: Udløbsbåndet kører fremad
 Midterstilling: Udløbsbåndet står stille
 Nedre stilling: Udløbsbåndet kører baglæns (Momentant brug, f.eks. for at fjerne
blokering)
E. Indstilling af udløbsbåndets kørehastighed
 Når indstillingen drejes mod lukning, sænkes kørehastigheden, og vice versa
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F. Joystick til styring af udløbstransportøren
 Joystick op/ned: Udløbstransportøren drejer til højre/venstre
 Joystick mod højre/venstre: Udløbstransportørens vinkel mod jorden reduceres/øges.

G. Joystick-styring




Joystick mod venstre/højre:
Indføringsbåndet kører mod
venstre/højre
Joystick frem/tilbage: Kløvekniven
kører ned/op.



Knap A: Tilbageføring af kløveren



Knap B: Løft af den hydrauliske
træstammepresser



Knap C: Start af kløvefunktionen



Knap D: Udførelse af kløvning: Dvs.
knappen holdes nede.
o Saven udfører automatisk
skærebevægelsen (knivkæden
roterer og savflangen kører ned
i nede-stilling)
o Desuden går stammemåleren til
side, og stammepresseren
presses mod træet.
o Træsets dropplader kører op,
hvis joystick C står i positionen
AUTO.
o Når man slipper knappen,
stopper knivkæden og flangen
går igen op, og ligeledes
returneres måleren og
droppladerne til deres
startstillinger.

Figur 11: Joystick-styring

H. Indstilling af savflangens hastighed
nedad


Hastigheden nedad formindskes,
når justeringsknappen drejes i
lukkeretningen, og vice versa.
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3.2.1.

Traktordrift

En traktordrevet maskine kobles til traktorens
trepunktsløfteanordning og kardanaksel. For at
kunne koble kardanakslen til maskinen, skal
stikkets og multigearkassens skærm A flyttes og
fastgøres i en stilling, hvor den dækker elstikket
(på combi-modellerne).
Kobling af kardanakslen skal udføres alene. Når
maskinen fastgøres, må der i traktorens
førerkabine ikke være nogen, der kan blive ramt
af traktorens betjeningsudstyr. Alle traktorens
og maskinens fastgørelsesanordninger skal
kontrolleres inden fastgørelse. Det er absolut
forbudt at anvende fejlbehæftet udstyr.

Figur 12.

Et eldrevet styrs 3-fasede strømkabel tilsluttes
til
traktorens
12
Volt
strømstik
i
arbejdsmaskinen (figur 14).
Når der anvendes en kardanaksel, skal der tages højde for kardanakselfabrikantens instrukser. Maskinens
energibehov er 15 kW, som der skal tages hensyn til ved valg af kardanaksel. En klasse fire er en passende
kardanaksel. Kontrollér, at akslen, du har tilkoblet, lukkes i multigears kileaksel. Tilslut kæden, der hindrer
skærmen i at rotere, i hul B (2 alternativer). Kardanakslen hænges op i krog C, når maskinen ikke anvendes,
og den ikke sidder fast i traktoren. Til sidst skal der sikres, at det er lykkedes med alle tilkoblinger. Det er
absolut forbudt at anvende en beskadiget eller ubeskyttet kardanaksel.

OBS! Når der anvendes en traktordrevet maskine, skal maskinen være tilkoblet til traktorens
løfteanordning.
OBS! Opstart af maskinen (Figur 15) virker kun, når maskinen drives af el.
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3.2.2.

El-drift

En eldrevet maskine kører med en 15 kW
motor. Elmotorens IP-værdi er 55.
Sikringen skal være min. en 32 A C-kurve
sikring. Elkablet, som anvendes, skal
være mindst 5x6 mm² og den anbefalede
maksimumslænge er 25 m. For at kunne
tilslutte kablet skal A-stikkets og
multigearkassens skærm B flyttes og
fastgøres i en stilling, hvor den dækker
multigearboksen.
El-styrets strømkabel i en eldreven
maskine kobles til i det 3-fasede stik på
siden af maskinen.
Figur 13. El-drift af maskinen

En eldreven maskine startes på
fjernstyrets grønne knap, der er placeret
på betjeningspanelet på maskinens front
(Figur 15). Selve starteren er placeret bag
ved maskinens bagskærm. Starteren har
en automatisk sikring og et varmerelæ
for elmotoren. Varmerelæet kvitteres
ved at trykke på den røde stopknap på
starteren bag ved maskinen.

Hvis elmotoren roterer i den forkerte
retning, dvs. maskinen giver en underlig
lyd ved start og ingen af de hydrauliske
funktioner virker, er gearet forkert.
Gearet kan ændres ved at dreje
drejeknap C (figur 13) 180 grader.

Figur 14. Stikkontakt til eldrevet styreenhed

Figur 15. Fjernstart af maskinen
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3.2.3. Justering af træstammens længde
Hakki Pilke 50 Pro har en hydraulisk måler til træstammer, som kan reguleres mellem 20—60 cm.
Målepladen for træstammer (B i figur 16) flyttes altid under savning ca. 5 cm baglæns ved hjælp af en
hydraulisk cylinder, så stammen ikke bliver blokeret og frit kan droppes i kløvekammeret. Operatoren skal
altid før kløvning sikre, at træstammen ikke er for stor og at den ikke kan ramme målepladen B.

1.
2.
3.
4.

Sluk for maskinen og åbn maskinens skærm.
Juster træstammens begrænser til ønsket mål ved at frigøre låsen på figur 16 til stillingen åben
(som vist på det mindre billede) og skubbe måleplade B til det ønskede punkt.
Drej lås A, på figur 16, tilbage i lukket stilling.
Måleren kan om nødvendigt finjusteres til ønsket stilling ved at løsne møtrik C på figur 16 og
dreje justeringsskrue D i ønsket retning. Når skruen spændes i lukkeretningen, forlænges
stammelængden og vice versa. Spænd til sidst møtrik C helt tilbage på sin plads. (Hvis målet på
træstammen, som skal saves over, er standard, kan stammens mål finjusteres således, at der
opstår mindst mulig spild).

Figur 16. Justering af træstammens længde
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3.2.4.

Udløbstransportørens anvendelse

I brændekløveren Hakki Pilke 50 Pro kører udløbsbåndet ved hjælp af en hydraulisk motor. Båndets
hastighed kan ændres ved indstilling E, se figur 17. Ændring af transportørens vinkel i side- og højderetning
sker hydraulisk ved af benytte joystick F, se figur 17, på følgende måde:
-

Joystick frem: Transportøren drejer mod venstre.
Joystick bagud: Transportøren drejer mod højre.
Joystick mod venstre: Transportørens vinkel vokser i forhold til underlaget.
Joystick mod højre: Transportørens vinkel reduceres.

Figur 17.
Transportøren kan stoppes (i midterstillingen) med joystick D (figur 17) og kan om nødvendigt køre
transportbåndet et kort stykke (ca. 1 m) baglæns ved at trække joysticket bagud, for eksempel når et stykke
træ sidder fast mellem transportørens renseplade og øvre rulle.

OBS! Udløbstransportørens største anvendelsesvinkel er på 40°. Maksimumvinklen ses på skiltet nedenfor
samt i vejledningen, limet på udløbstransportøren.
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3.2.5.

Justering af kløvekniven

Kløvekniven styres hydraulisk ved hjælp af joystick G, se figur 10, dvs. når joysticket er i stillingen Frem,
sænkes kniven og i stillingen Tilbage hejses kniven. Det anbefales, at træstammen kører gennem kniven så
centralt som muligt, hvorved der opnås ensartet kløvning.
Kniven kan på en gang sænkes til nederste stilling ved at løfte kniven i øvre stilling og ved at ”rengøre”
knivunderlaget. Maskinen skal slukkes og strømforsyningen afbrydes, mens rengøringen foregår.

3.2.6.

Anvendelse af spånsuger

Det er muligt som ekstraudstyr at få en hydraulisk spånsuger til en traktordrevet maskine og en eldrevet
spånsuger til en eldrevet og en traktordrevet maskine. Ved hjælp af en spånsuger kan du holde maskinens
underlag rent og savsmuld kan samles op på ønsket måde til andet formål.
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Anvendelse af hydraulisk drevet spånsuger:
Hydraulisk drevet spånsuger (ekstraudstyr) køres med traktorens hydraulik. Ibrugtag spånsugeren på
følgende måde:

1. Tilslut slange A (med rødt bånd), figur
17a, til hurtigkoblingen på traktorens
hydraulikside.

2. Tilslut slange B (med sort bånd) til
hurtigkoblingen
på
hydraulikkens
returside på traktoren.

3. Sørg
for,
at
strømningens
justeringsskrue C har en korrekt værdi
på følgende måde.
-

Løsn lukkemøtrikken D lidt.

-

Spænd justeringsskrue C helt i dvs.
”i bund”.

-

Drej herefter justeringsskrue C mod
ÅBEN eksakt 1 omgang.

-

Spænd lukkemøtrikken D til igen.

Figur 17a.

Med disse justeringer er spånsugerens
rotors kørehastighed på ca. 2.600
r.p.m.
OBS! Hvis spånsugeren har en for stor
omdrejningshastighed (justeringsskrue
C er justeret åben med mere end 1
omgang),
kan
dette
skade
spånblæseren!

Hakki Pilke 50 Pro Rev. B

Figur 17b.

Translated

Version 1-2019

21 / 47

Anvendelse af eldrevet spånsuger:
En eldrevet, ekstern spånsuger kører med 230 V
spænding, dvs. med normal ”lysstrøm”.
Spånsugeren har sin egen brugermanual. Læs
manualen inden brug.

Tilslut spånsugeren til maskinen på følgende måde:

1. Løsgør spånstyrestykke E ved at fjerne dets
fastgørelsesbolte (2 stk.).
Figur 17c.

2. Fastgør
mellemstykke
F
samt
spånsugerslangens tilslutningsstykke G på
plads med 7 bolte, som vist på figur 17 d.

3. Fastgør spånsugerens sugeslange til
tilslutningsstykket G ved hjælp af et
spændebånd.
17 d.
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4. Brug af maskinen
4.1.Prøvebrug af maskinen
Prøvebrug af maskinen og testning af funktioner kan altid anbefales, før egentlig brug af maskinen.
Prøvebrug og testning må kun foretages af personer, der har læst brugermanualen.
OBS! En særlig olieopvarmer (ekstraudstyr) anbefales anvendt, når maskinen startes i koldt vejr (-5 °C eller
koldere). Desuden skal maskinen køres i tomgang uden arbejdsbevægelser, indtil olietemperaturen er gået
op.
Før prøvebrug skal alle maskinkomponenter kontrolleres, og hvis der konstateres sådan slitage eller fejl, der
udelukker en sikker brug af maskinen, er brug af maskinen forbudt, indtil den fejbehæftede eller slidte
komponent er udskiftet med en komponent, der muliggør sikker anvendelse.
1.
2.
3.
4.
5.

Der skal sikres, at maskinens save- og kløvekammerets skærm er nede.
Der skal sikres, at føde- og udløbstransportøren er i arbejdsstilling.
Der skal sikres, at kløvekammeret er tomt.
Der skal sikres, at operatøren kender maskinens betjeningsfunktioner. Om nødvendigt se kapitel 3.2.
Start.
a. Traktordrift: Tilslut stikket til den elektroniske styring til stikkontakten på traktoren. Start
traktoren og tilslut udtag på små omdrejninger og øg omdrejningerne til 450-500 r/min - max 500
r/min.
b. El-drift: Tilslut kablet til maskinens stikkontakt, start maskinen på startkappen og vent et
øjeblik, indtil elmotoren kører med fuld hastighed.
6. Start kløvebevægelsen på knap C på joysticket, se figur 11. Kløvebevægelsen skal være normal.
7. Kontrollér, at saven og smøring af knivkæden fungerer, på følgende måde: (Se om nødvendigt kapitel
7.0).
a. Foretag et par savebevægelser uden træ ved at trykke knap D (figur 11) i bund.
b. Kontrollér, at savflangen går helt i nede-stillingen under savebevægelsen og returnerer
automatisk op, når knap D frigives, og at knivkæden roterer hele tiden, mens der trykkes på
knap D.
c. Sluk maskinen og tag strømforsyningsstikket ud.
d. Åbn skærmen og kontrollér, om knivkæden er smurt. Tjek, at olien indløber ved at slukke
maskinen og trykke knap D (figur 11) i bund, indtil der løber olie fra kæden.
8. Start kløvebevægelsen og stands den ved at åbne maskinens skærmnet. Kontrollér, at kløvebjælken
returnerer til sin startstilling, når skærmnettet lukkes. Kontrollér også, at kløvebjælken returnerer, når
der trykkes på knap A (figur 11).
9. Prøvekør fødetransportørens føde- og returbevægelse ved at bruge joystick-styring G (figur 10).
10. Start udløbstransportøren ved at skubbe joystick D frem (figur 10). Kontrollér at transportbåndet
stopper, når joystick D sættes i midterstillingen og kører baglæns, når joysticket D er i bag-stillingen.
Indstil en passende kørehastighed til transportbåndet ved hjælp af drejeknap E (figur 10).
Hvis der under brug opstår en fejl, forstyrrelse eller læk i maskinen, skal årsagen klarlægges og fejlen rettes
om nødvendigt. Maskinen skal slukkes og strømforsyningen afbrydes, mens reparationsarbejdet foregår.

4.2.Anbringelse af træstammer på fødebordet
Vi anbefaler brug af hjælpemidler, f.eks. HakkiFeed 472 oplæggerbord. Hvis der ikke er tilkoblet et
oplæggerbord til maskinen, er størst tilladte stammelængde på 4,5 m. Løft af træstammen og anbringelse af
den på fødebordet skal ske sikkert og uden at udgøre nogen fare for operatøren.
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OBS! At lægge træstammer direkte på fødebordet med en læsser er absolut forbudt.
OBS! Kontrollér, at træstammens tyngdepunkt forbliver på transportøren.

4.3.Indføring af træ og savning
Træ indføres i maskinen ved hjælp af fødetransportøren. Træet føres ind i maskinen ved at dreje joystick G
(figur 10) til højre. Fødning kan køres baglæns ved at bevæge joysticket til venstre.
Ved indføring af træ skal der sikres, at der mellem træ og maskinen ikke opstår klemningsfare for eksempel
pga. træstammens form. Træstammen må ikke føres til savning manuelt. Indstil træets måler til ønsket
dimension og indstil en passende hastighed for udløbsbåndet.
1. Vælg træ, der skal håndteres. Bemærk, at træstammens maksimaldiameter er på 47 cm. Træets
forgrening og form kan gøre, at stammens diametermål skal øges.
2. Indfør træstammen til savning med fødetransportøren ved at styre med joystick G. Tjek, at stammen
ikke er for stor og at ingen del af træet rammer stammepresseren eller savflangen under fødning.
3. Når stammen standser for savning i den hydrauliske måler, sav stammen over ved at trykke på knap
D på joysticket (se figur 11), hvilket automatisk starter knivkæden og savebevægelsen.
4. Returnér savflangen til øvre stilling ved at frigøre knap D (se figur 11).
5. Påbegynd først efterfølgende savning, efter at kløveren er begyndt at bakke tilbage.
OBS! Brug ikke fødning, mens der saves, eller når savflangen ikke er helt oppe i øvre stilling.
OBS! Når du anvender maskinen, skal du altid sikre dig, at der ikke opholder sig nogen i maskinens
farezone (10 m) eller ved dens tilkoblede oplæggerbord. Se punkt 1.5.

4.3.1.

Hydraulisk stammepresser

Hakki Pilke 50 Pro brændekløveren har en hydraulisk stammepresser, der automatisk presser træet mod
fødetransportøren under savningen. Desuden lukkes stammepresseren i den stilling, indtil den frigøres ved
hjælp af knap B (figur 11).
Operatoren skal sørge for, at stammen, der indføres, ikke støder mod stammepresseren f.eks. pga.
afvigende form af træstammen.
Når der fødes en ny træstamme, skal stammepresseren altid løftes op til øvre stilling ved hjælp af knap B.
4.3.2.

Hvis savklingen sidder fast

Hvis savklingen sidder fast i træet, afbryd savningen og prøv igen på et nyt punkt. Hvis savningen bliver skæv
pga. flangens skævtrækning, skal knivkædens skarphed og flange kontrolleres. En ujævnt skarp kæde vil altid
hælde til kædens sløve side, hvilket gør savningen af en tykkere stamme umulig. Savning med en jævnt sløv
kæde er heller ikke effektiv. Knivkæden skal slibes eller udskiftes med en ny (se punkt 5.1.1).
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4.3.3.

Træstammers dropplader

Med henblik på, at træstammen altid skulle
falde ned i kløvekammerets bund i korrekt
stilling, har 50 Pro (rev B) såkaldte dropplader
for træstammer. Først sænkes den afsavede
stamme på pladerne, som vist på figur 17 e,
hvorfra pladerne tager stammen kontrolleret
ned i bunden af kløvekammeret (se figur 17 f).
Om der er behov for at anvende dropplader,
er afhængig af tykkelse og længde af
træstammen, der skal kløves. Længere og
tyndere stammer er lettere at sænke ned i
kløvekammeret i korrekt stilling end kortere
og tykkere stammer.
Operatøren kan selv vælge, om droppladerne
skal tages i brug eller ej. Ved manuel brug er
det også muligt kontrolleret at droppe den
sidste træstamme.

17 e.

Når droppladerne er i automatdrift
(styrehåndtag C på figur 10 er i stillingen
frem), hejses pladerne straks op, når
savflangen begynder at save træstammen. Når
træet er savet over og droppet på pladerne,
frigøres saveknappen, hvorved flangen stiger
op igen og samtidig sænkes droppladerne
automatisk til nede-stilling. (Figur 17 f).
Når pladerne ikke anvendes (styrehåndtag C
på figur 10 er i midterstillingen), forbliver de
hele tiden i nede-stillingen, som vist på figur
17f.

17 f.

Ved manuel brug kan operatoren selv
hejse/sænke pladerne ved at bruge
styrehåndtag C (se figur 10).
4.3.4.

Hvordan saves den sidste bjælke

Når der saves træer, skal det næstsidste stykke saves således, at det sidste stykke af stammen får en
tilstrækkelig længde. Herved forbliver stammen solidt under den hydrauliske stammepresser og giver en
stabil og sikker savning. Den sidste træstamme kan indføres manuelt oven på de ophejsede dropplader
(Figur 17 e) og sænke dem ned derfra i korrekt stilling til kløvning.
4.3.5.

Anvendelse af ekstrahydraulikkens hurtigkoblinger
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1. Ekstrahydraulikken kobles til (når der
f.eks. anvendes sideflytning af
HakkiFeed 472-oplæggerbord) ved at
tilslutte hjælpeudstyrets
hydraulikslanger til hurtigkoblinger som
vist på figur 18:
-

Den med rød mærke til hurtigkobling A.
Den med sort mærke til hurtigkobling B.
Den med blå mærke til hurtigkobling
»Tank«.

2. Anvend ekstrahydraulik ved at bruge
styrehåndtag A, se figur 10.

OBS! HakkiFeed 471/472 hydraulikmotoren
har en overløbsslange, som skal tilsluttes til
hurtigkobling C, dvs. den linje, der fører
direkte til hydraulikolietanken.
4.3.6.

Figur 18.

Tilkobling af fødetransportøren til oplæggerbordets føderuller

Til denne maskine kan tilkobles oplæggerbordets (f.eks. HakkiFeed 472) føderuller med en fødetransportør.
Derved vil rullerne fungere automatisk synkront med fødetransportøren, når træstammer overføres med
joystick G (se figur 10). Overlæggerbordets føderullers slanger kobles til maskinens fødetransportør på
følgende måde:
1. Sluk maskinen og tag
strømforsyningsstikke
t ud.
2. Fjern slange B fra
hurtigkobling A (se
figur 19).
3. Tilslut
trykslangen
(mærket med rødt),
der
tilhører
oplæggerbordets
ruller, til hurtigkobling
A.
4. Tilslut returslangen
fra oplæggerbordets
ruller
(med
hunkobling) til slange
B.
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4.4.Trækløvning

4.4.1.

Hvis træet sidder fast i kløvekniven

Hvis træet sidder fast i kløvekniven i en situation, hvor kløvekraften ikke er tilstrækkelig til at skubbe
træstammen gennem kløvekniven, skal der foretages følgende.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Returner kløvebjælken helt tilbage til startstillingen ved at trykke på knap A på figur 11
Genstart kløvningen ved at trykke på knap C på figur 11, hvorved maskinens trykforøger
genoplades med fuld kraft.
Hvis stammen stadig ikke blev kløvet helt, hejs kløvekniven lidt højere op (ca. 5 cm) og gentag
punkt 2
4.4.2.
Omkløvning eller kløvning uden savning
Løft save- og kløvekammerets skærm op.
Læg træstammen, der skal kløves, ned i kløvekammeret
Luk skærmen til save- og kløvekammeret.
Start kløvning ved at trykke på knap C (se figur 11)

Maskinen må kun bruges på den ovenfor beskrevne måde til kløvning i nødstilfælde.
4.4.1.

Udskiftning af kløvekniven

Håndtering af kniven skal ske med yderste forsigtighed og med brug af sikkerhedshandsker.
1. Træk i håndtag B, vist på
figur 20.
Hvis håndtaget ikke kan
rykkes, hejs kniven en
smule opad.
2. Sænk kløvekniven ned i
lavest mulige stilling,
hvorved
kløveknivens
justeringsaksel kan fjernes
fra gaffelled A, se figur 20.
Fjern
eventuelt
under kniven.

træ

3. Sluk maskinen og tag
strømforsyningsstikket
ud.

Figur 20.
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4. Åbn maskinens skærm og
hejs
kløvekammerets
støtteskærm C til øvre
stilling (som vejledt i
3.1.2.).
5. Sæt spil D’s krog i
kløveknivens løftehul E,
som vist på figur 21.
6. Hejs kløvekniven ud ved
hjælp af spillet, før
kløvekniven ud langs
udløbstransportørens side
og sænk den forsigtigt
ned på f.eks. en palle.

Montér en ny kløvekniv
omvendt rækkefølge.

i

Figur 21.

4.4.2.

Indstilling af kløvningens slaglængde

Hakki Pilke 50 Pro’s kløvecylinder styres elektronisk ved hjælp af sensorerne A og B, vist på figur 22.
Kløvecylinderens slaglængde kan reguleres på følgende måde:
1. Sluk maskinen og tag strømforsyningstikket ud.
2. Fjern maskinens skærm (fra maskinens bagside), som vist på figur 22.
3. Ved hjælp af sensor A (se figur 22) fastsættes det punkt, hvor kløvebjælken skal standse under
returbevægelsen. Sensorens placering ændres om nødvendigt. Løsn først sensorens
fastgørelsesmøtrik, flyt sensoren og spænd den fast.
4. Ved hjælp af sensor B (se figur 22) defineres det punkt, hvor kløvecylinderen skal skifte retning under
kløvebevægelsen, dvs. hvor tæt på kløvekniven kløvebjælken kommer. Sensorens placering skal
ændres om nødvendigt, som nævnt i punkt 3.
OBS! Efter vedligeholdelsen skal skærmene sættes på plads og fastgøres igen.
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Figur 22.
4.4.3.
Halvering af kløvningens slaglængde
Kløvecylinderens bevægelse i Hakki Pilke 50 Pro (rev B) kan begrænses, når der arbejdes på stammer med en
diameter på over 30 cm men med en længde på under 33 cm, hvorved effekten øges. Halv-slaget kan tages i
brug ved at flytte kobling B (se figur 10) til stillingen I. Aktivering af en enkelt kløvning skubber træet hen til
det indstillede mål. OBS! Et enkelt fuld kløvebevægelse kan også udføres ved at holde kløveknappen nede,
så længe kløvningen varer, eller ved midlertidigt at annullere bugen af halv-slaget.
Slaglængden for halv-slag kan indstilles vha. sensor C (se figur 22). Løsn først sensorens fastgørelsesmøtrik,
flyt sensoren og spænd den fast. Det kan betale sig at foretage justeringen således, at træet stadig holder
lidt fast i kløvekniven og det først er den efterfølgende træstamme, der kløver det helt.

4.5.Anvendelse af udløbstransportøren
Det er muligt at styre udløbstransportøren i side- og højderetningen. Udløbstransportørens sikkerhedszone
er 10 m. Når maskinen er i drift, er udløbstransportørens største anvendelsesvinkel 40°. Udføringsbåndets
kørehastighed kan justeres trinløst vha. justeringsskrue E (se figur 10). Hvis transportbåndet af en eller
anden grund siddet fast, skal udføringsbåndets bevægelse stoppes vha. joystick D (se figur 10) og maskinen
skal slukkes, før forstyrrelsen elimineres. Hvis forstyrrelsen ligger i restudskillelsen, kan transportbåndet
køres lidt baglæns vha. joystick D (se figur 10). Afstanden mellem enden af udløbstransportøren og
brændebunken skal være mindst 50 cm.
Udføringsbåndets spænding (og båndets linje) kan justeres på følgende måde:
1. Løsn spændemøtrik A (se figur 23) lidt.
2. Spænd/løsn båndet vha. møtrik B, vist på figur 23 (lige meget på begge sider af båndet). Hvis båndet
kører skævt, løsn møtrik B lidt (i forhold til fjeder) på den side af båndet, som du ønsker skal køre
stærkere.
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3. Når transportbåndet har den korrekte spænding og kører lige, spænd spændemøtrikkerne A på
begge sider.

Figur 23.
Udløbstransportøren har en automatisk restudskiller. Ved hjælp af dette udstyr udskilles affald og savsmuld
fra kløvet brænde.
Udløbstransportørens funktion bliver væsentlig påvirket af følgende aspekter: udløbstransportørens vinkel,
båndets hastighed og afstanden mellem udskillelsesplade D (se figur 23) og transportørens øvre rulle. Jo
stejlere vinklen er (dog ikke over 40°), jo mindre kørehastigheden er og jo større afstanden er mellem
udskillelsesplade D og øvre rulle, des renere bliver resultatet. Placeringen af restudskillelsens udskillerplade
D indstilles på fabrikken i forbindelse med testning af maskinen tæt på det optimale, men operatoren kan
om nødvendigt ændre indstillingerne ved hjælp af justeringsskruerne C (2 stk.), vist på figur 23.
Båndets optimale kørehastighed findes ved at prøve sig frem, dvs. når træstammerne lige når over
udskillelsespladen.
OBS! Operatoren skal sørge for, at afstanden mellem transportørens restudskillelsesåbning og restbunken
under den er mindst 30 cm.

Hakki Pilke 50 Pro Rev. B

Translated

Version 1-2019

30 / 47

4.6. Efter brug
1. Når fremstilling af kløvet brænde er færdiggjort, stands udløbstransportøren, sluk maskinen og fjern
brænde i kløvekammeret og på transportbåndet.
2. Tjek, om maskinen er beskadiget.
3. Indstil udløbstransportøren til den stilling, hvor kontrolleret flytning af transportøren og maskinen fra
brændebunken er mulig.
4. Rengør maskinen.

Hvis du holder en længere pause i arbejdet:
5. Løft om nødvendigt maskinen ved hjælp af traktorens hydraulik eller med truck opad og flyt
maskinen forsigtigt til et sted, hvor føde- og udløbstransportøren kan sættes i transport- og
opbevaringsstilling.
6. Sæt transportørerne i transport- og opbevaringsstilling.
7. Rengør og servicér maskinen.
8. Opbevar maskinen efter vejledningen i kapitel 10.

5. Service af maskinen
Maskinen skal kobles af strømforsyningen før service-, justerings-, udskiftnings- eller rengøringsarbejde. Det
er kun tilladt at bruge reservedele, købt af fabrikanten eller dennes forhandler, i maskinen. Hvis det er
nødvendigt pga. servicearbejde at løsne skærme, skal de absolut fastmonteres tilbage på plads før brug af
maskinen. Maskinen skal prøvekøres efter vejledningen i kapitel 4.1 efter service af maskinen og
justeringsarbejde.

5.1. Savklinge og drivende
Hvis maskinens savklinge ikke æder sig ordentlig ind i træet eller saver skævt, er knivkæden sandsynligvis
sløv eller der er en skævhed i flangen. Den mest almindelige årsag til saveproblemer er en ujævnt sløvet
knivkæde, hvor saven derfor saver ca. 5-10 cm skævt, hvilket gør, at savflangen stopper. Det er fornuftigt
at have reserveknivkæder med, så arbejdet ikke skal afbrydes pga. slibning.
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5.1.1.

Udskiftning og spænding af knivkæden

Hakki Pilke 50 Pro har som standardudstyr en patenteret hydraulisk AC10™ automatisk spænding af
knivkæden. Når maskinen er i drift, skubber en hydraulisk cylinder savens motor bagud med en
standardkraft, som gør at knivkædens spænding forbliver optimal. Operatoren behøver ikke sørge for
knivkædens spænding.
Knivkæden udskiftes på følgende måde:
1. Sluk maskinen og afbryd dens strømforsyning og åbn maskinens sikkerhedsskærm.
2. Drej håndtag A, figur 24, til stillingen OFF, hvorved trykket i knivkædens automatiske spændeanordning
forsvinder.
3. Tag handsker på og træk knivkæden nedad ved midten af flangen, så kæden løsner sig og det er muligt at
løsne kæden.
4. Isæt en ny knivkæde og kontrollér, at den skærende side er i køreretningen.
5. Drej håndtag A på figur 25 til stillingen ON, som vist på figur 24.
6. Luk maskinskærmen og start maskinen, hvorved knivkæden automatisk spændes til korrekt spænding og
flangen stiger op.

Figur 24.

Om knivkæden har den korrekte spænding, tjekkes ved med håndkraft (husk handske) at trække i midten af
flangen. Spændingen er korrekt, hvis det ikke er muligt med rimelig manuel trækkraft at trække knivkædens
træktand helt til syne, men kæden bevæger sig på flangen, når man trækker med et værktøj.
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5.1.2.

Udskiftning af knivflangen

Knivflangen udskiftes på følgende
måde:

1. Løsgør knivkæden som vejledt
i punkterne 1-3 i kapitel 5.1.1.

2. Løsgør fastgørelsesboltene A,
vist på figur 25.

3. Løsgør
flangens
fastgørelsesplade C (se figur
26) og løsn flangen fra sin rille.

4. Isæt en ny flange på tandhjul
B, drej den til sin rille og
spænd knivflangens bolte A og
fastgørelsesplade C løst fast.

Figur 25.

5. Montér knivkæden på plads
som vejledt i punkterne 4-6 i
kapitel 5.1.1.

Figur 26.
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5.2.Oliskift i multigearkassen

1. Fjern tømningsprop C, vist
på figur 29, og lad olien
løbe ned i en passende
beholder.
OBS! Multigearkassen skal
have 0,34 liter olie.

2. Skru prop C i og åbn
opfyldningsstuds A, se figur
27.

3. Hæld
ny
olie
i
multigearkassen og luk
opfyldningsstuds A. Der skal
bruges 0,34 liter olie.
Oliemængden
kan
kontrolleres
i
inspektionsøje B, vist på
figur 27.

Figur 27.

5.3. Udskiftning af hydraulikolie og oliefilter
1. Sluk maskinen og afbryd dens
strømforsyning.
2. Åbn opfyldningsstuds A, se
figur 28.
3. Fjern prop D, se figur 30, fra
tømningsslangen og lad den
gamle olie løbe ud.
4. Løsn maskinens bagskærm og
fjern oliefilter C, se figur 29,
ved at dreje det.

Figur 28.
Hakki Pilke 50 Pro Rev. B

Translated

Version 1-2019

34 / 47
OBS! Oliemængden er ca. 125 liter, så
du skal være parat til at skifte dunk
flere gange.
OBS! Valg korrekt olietype efter
anvendelsesforhold! Hvis elmotoren
skal startes i kulde, anbefales olie
med viskositet ISO VG 32, samt
olieopvarmer som ekstraudstyr.
Olie,
der
anbefales
til
en
traktordrevet maskine, er under
normale omstændigheder ISO VG 46
(og oliens temperatur må højst være
på 60 °C).

5. Spænd prop D tilbage på sin
plads, isæt et nyt filter og hæld
ny olie i tanken gennem åbning
A (ca. 125 liter).

Figur 29.

6. Kontrollér på måler B, se figur
30, at olieniveauet ligger tæt på
maksimum.

Figur 30.
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5.4.Service af transportører
5.4.1.

Udskiftning og opspænding af båndet i fødetransportøren

Fødetransportørens bånd udskiftes på
følgende måde:
1. Sluk maskinen og afbryd dens
strømforsyning.
2. Hejs fødetransportøren op og lås
den i transportstilling. (Se punkt
3.1.1).
3. Kør
fødebåndets
sammenføjningspunkt
til
passende højde.
4. Løsn sammenføjningen ved at
udtrække tap A (figur 31), der
holder på sammenføjningen,
med for eksempel en knibtang.
5. Træk det gamle bånd ud.
6. Skub det nye bånd på
fødetransportørens
trækrulles
side ind under bordet gennem
hul B, indtil det kan trækkes fra
den modsatte ende C.
7. Træk resten af båndet under
stammepresseren
via
transportørens bagrulle ind bag
transportøren.
8. Fastgør sammenføjningen ved at
skubbe tap A på plads ved
sammenføjningen.
9. Sæt transportøren tilbage i
driftsstilling og spænd båndet.
10. Justér båndet til sidst til korrekt
spænding og til at løbe lige ved
hjælp af reguleringsmøtrikkerne
D.

Figur 31.

Figur 32.

Figur 33.

Båndet har en passende
spænding, når dets midtpunkt
løfter sig ca. 5 cm, når
transportøren er i driftsstilling.
Et for stramt bånd kan nemmere
blive beskadiget og det belaster
transportørens
lejer
unødvendigt.

Figur 34.
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5.4.2.
Udskiftning og opspænding af udløbsbåndet
Reguleringen af udløbsbåndets spænding og linjeføring er beskrevet i punkt 4.4.
Udløbsbåndet udskiftes på følgende måde:
1. Fjern låsesplitten for transportørens bukning og læg transportøren ned på jorden.
2. Sluk maskinen og afbryd dens strømforsyning.
3. Træk båndets sammenføjningspunkt til forenden af transportøren.
4. Buk transportøren, men sæt ikke båndholderen i transportstilling. Herved forbliver båndet løs.
5. Løsn sammenføjningen ved at åbne boltesamlingen.
6. Træk det gamle bånd ud.
7. Træd det nye bånd gennem den bukkede transportørs ende ind, først under transportøren (det
nederste hul) med slæbeskinnerne nedad, indtil du kan trække den fra forenden af transportøren.
Hiv båndet ca. 60 cm ud til syne.
8. Træd den anden ende af båndet fra den bukkede transportørs bagende ind til transportørens overdel
(det øverste hul), indtil det er muligt at fastgøre sammenføjningen.
9. Træk det overskydende bånd til forenden af transportøren.
10. Åbn transportøren i driftsstilling og spænd båndet til.
Båndet har en passende spænding, når dets midtpunkt hæver sig ca. 15 cm, når transportøren er i
driftsstilling. Desuden må båndets spændfjedre ikke være helt i bund. Et for stramt bånd kan nemmere
blive beskadiget og belaster transportørens lejer unødvendigt.
5.4.3.
Udskiftning af udløbstransportørens slæbeskinner
Udløbstransportørens slæbeskinner kan udskiftes ved at løsne boltsamlingen (3xM8), der holder
slæbeskinnen fast, og udskifte den beskadigede skinne med en ny skinne. Det kan betale sig at trække
båndet til en stilling, hvor slæbeskinnen er over transportøren. Under udskiftningen skal maskinen være
slukket og strømmen skal være slået fra.

5.5. Smøring
Alle de punkter i maskinen, hvor der skal tilføres smøremiddel, er markeret med et skilt. Der er i alt 31 stk.
smørenipler og de er beskrevet på figurer nedenfor. OBS! Vær forsigtig, når du smører støvbeskyttede lejer!
1. Skærmens smørenipler (2 stk.), se figurerne 35 og 36. (med 200 timers intervaller).
2. Stammemålerens smørenippel på figur 35. (med 50 timers intervaller).
3. Udløbstransportørens smørenipler (2 stk.) for den nedre rulle, se figur 37. (med 200 timers
intervaller).
4. Smørenippel til udløbstransportørens vendeudstyr, se figur 37. (med 200 timers intervaller).
5. Smørenipler (2 stk.) til udløbstransportørens drejecylinder, figur 38. (med 200 timers intervaller).
6. Smørenipler (4 stk.) til udløbstransportørens hejsecylindere, fig. 38-40 (m/ 200 timers intervaller).
7. Smørenippel til ekstraføderullens leje, se figur 41. (med 200 timers intervaller).
8. Smørenippel til stammemålerens cylinder, se figur 42. (med 50 timers intervaller).
9. Smørenipler (2 stk.) til savecylinderen, se figur 46. (med 50 timers intervaller).
10. Smørenippel til kløvekammerets understøtning, se figur 42, og smørenippel til kløveknivens spil,
se figur 39. (efter behov).
11. Smørenippel til fødetransportøren rulle, se figur 43. (med 200 timers intervaller).
12. Smørenipler (4 stk.) til stammepresseren, se figur 42, (med 50 timers intervaller).
13. Smørenippel til saveakslen, se figur 45, (200 timers intervaller).
14. Smørenipler (2 stk.) til cylinderen, se figur 46 (50 timers intervaller).
15. Smørenippel til cylindertappen, se figur 47, (med 200 timers intervaller).
16. Smørenippel til stammemåleren, se figur 48. (med 50 timers intervaller).
17. Smørenipler (7 stk.) til stammens dropplader, se fig. 48a og 48 b. (med 50 timers intervaller).
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Figur 36.

Figur 35.

Figur 38.

Figur 37.

Figur 40.

Figur 39.

Figur 42.

Figur 41.
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Figur 43.

Figur 46.

Figur 45.

Figur 48.

Figur 47.

Figur 48.

Figur 48.
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5.6.Smøring af knivkæden

Knivkæden smøres altid automatisk, mens
den kører. Olien løber altså fra tanken ned på
knivkæden via en elektronisk pumpe, dvs.
pumpen pumper olie på kæden, mens kæden
kører. Du kan justere mængden af olie til
knivkæden ved hjælp af regulator A (se figur
49), dvs. mængden reduceres, når den drejes
mod lukning og vice versa.

Fabrikantens justering af regulator A (se
figur 49) er 2 omgange mod åbning fra lukket
position. Øg eller eventuelt reducer alt efter
stammens størrelse, kvalitet, luftens
temperatur og olietype.

Figur 49.

Tjek altid før påbegyndelse af arbejdet, at
olie pumpes på kæden, mens maskinen
kører i tomgang og skærmen er lukket (12
volt strøm tilkoblet)

Knivkædens oliemængde kan følges på
målerglas C (se figur 50). Når olieniveauet er
under målerglas C (glasset er klart og ikke
oliefarvet), skal der straks påfyldes olie på
knivkæden gennem opfyldningsstudsen med
skruelåg B. Tanken kan rumme ca. 10 liter.

Figur 50.
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5.7.Magnet- og trykreguleringsventiler
Maskinens patroner er korrekt indstillet fra fabrikken. Maskingarantien gælder ikke, hvis patronernes
fabriksindstillinger er ændret. I de tilfælde, hvor patronindstillingerne af en eller anden grund ønskes
ændret, skal fabrikanten eller maskinforhandleren først kontaktes og der skal efterleves nøjagtigt
fastsatte regler. Ændring af patronindstillinger kan ved forkert gennemførelse ødelægge maskinen eller
gøre den farlig at bruge. Sikkerhedsventilernes værdier ændres på følgende måde: Løsn lukkemøtrikken
og drej unbrakoskruen mod lukket eller åben stilling afhængig af situationen (når den drejes mod
lukning, stiger trykket, og ved drejning mod åbning sænkes det tilsvarende). Spænd lukkemøtrikken til
sidst.
Hakki Pilke 50 Pro’s magnetventiler vises på figur 51.

Figur 51.
A. Savens styreventil (knivkæden on/off).
B. Stammepresserens såkaldte holdeventil.
C. Indre styreventil: savflange ned, måler, stammepresning, dropplader
Ydre styreventil: savflange op, stammepresser op, AC10 kædespænder
D. Styreventil for returolie.
E. Stammepresserens styreventil (løftebevægelse).
F. Kløveventil (styrer kløvecylindre frem/tilbage).
G. Såkaldt hindringsventil for fødetransportøren (fødetransportøren først frem, når savflangen er helt
oppe).
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Maskinens andre ventiler er vist på figurerne 52-54.
H. Den
mindre
hydraulikpumpes
sikkerhedsventil (250 bar).
I. Den større hydraulikpumpes sikkerhedsventil
(200 bar).
J. Trykøgningsventil. Korrekt indstillingsværdi:
Unbrakoskrue er ca. 9,5 mm synlig i forhold
til dens hoved (under den beskyttende kop).
K. Hastighedsventil. Korrekt indstillingsværdi:
Unbrakoskrue er ca. 7,5 mm synlig i forhold
til dens hoved (under den beskyttende kop).

Figur 52.

Figur 53.
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5.8.Skærmnettets sikkerhedsanordning

Sikkerhedsanordningen, koblet til skærmnettet,
ligger bag ved relækassen (punkt A på figur 55).
Det er nemmest at få fat i sikkerhedsanordningen
ved at løsgøre maskinens bagskærm og løsne
skruerne, markeret med cirkler på figur 55.

Sikkerhedsanordningen virker på følgende måde:

1. Når enden af skrue B trykker på
sikkerhedssensor C i nedre stilling (se figur
56), fungerer de el-styrede funktioner som
f.eks. savning og kløvning.

Figur 55.

2. Når enden af skrue B flyttes lidt opad ved
åbning af skærmen (ca. 5 mm), stopper alle
el-styrede funktioner (kløvning og savning).
OBS! Test altid sikkerhedsanordningens
funktioner, før du påbegynder arbejdet, som
vejledt i 4.1.

Figur 56.
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5.9. Vask og rengøring
Maskinen kan rengøres for løs snavs og savsmuld f.eks. ved hjælp af trykluft. Maskinen kan også vaskes med
en højtryksrenser, man må bare ikke rette vandstrålen direkte mod lejerne eller de elektriske anordninger.
Sørg altid for, at maskinen er ren og arbejdsområdet er ryddeligt, når du anvender maskinen. Maskinen skal
altid rengøres efter brug. Maskinen vaskes med passende intervaller, men altid i forbindelse med langvarig
opbevaring. Efter vask skal maskinen smøres som vejledt i kapitel 6.

5.10. Opbevaring
Selv om maskinen er beregnet til udendørs brug, er det bedst at opbevare den tildækket under et halvtag
eller indendørs. Før en længevarende opbevaring skal maskinen både renses og vaskes som vejledt i kapitel
9 samt smøres som vejledt i kapitel 6.
OBS! Udløbstransportørens bånd kan pga. luftfugtighed skrumpe og blive strammere under opbevaring.
Det er derfor, at udløbstransportøren skal stå bøjet i transportstillingen, når maskinen er under
opbevaring.
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5.11. Servicetabel
Anordning

Olie
multigearkasse
Hydraulikolie
Normalforhold
Oliefilter

Alle håndtag
Savflange
Savklinge
Knivkædeolie

Maskine

Elmotor
El-udstyr
Spil og line
Fedtnipler

Kløvebjælke
(maskine
indvendig)
Kløvekniv

Arbejde

til Kontrol
1. skift
Næste
Kontrol
1. skift
Næste
Altid
i
forbindelse
med olieskift
Smøring
Kontrol
Slibning ved
behov
Kontrol

Rengøring
Vask
ved
behov
Rengøring
Rengøring
Kontrol
Smøring

Daglig

X
X

X
X

X
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Serviceint Materiale / behov
erval
500 t
SAE 80/90.
0,34 l
X
Mængde ca. 125 l
F.eks. ISO VG 32
X
Nummer: 97348
13921107005357
Smøring
20” 1,6 mm
0,404” 72 vl /1,6
mm
Anbefaling:
Bionedbrydelig
knivkædeolie

X

X
X
X
Som
vejledt i
kap. 6

Rengøring
ved behov
Kontrol
Slibning ved
behov

Serviceint
erval
100 t
X
X

X

X
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5.12. Forstyrrelser og udbedring
Forstyrrelse
Kløvekraften
er
tilstrækkelig til at
træet

Årsag til forstyrrelse
ikke 1. Stamme/kløvekniv i fejlstilling
kløve 2. Kløvekraften øges ikke
tilstrækkeligt
3. Trykøgningen stopper

Fødetransportørens
kører ikke

bånd 1. Indføringsbåndet er for løst

Udløbstransportørens bånd 1. Udløbstransportørens bånd er for
kører ikke
løst (nedre trækrulle kører)
2. Nedre trækrulle blokeret og kører
ikke.
Knivkæden æder sig ikke 1. Knivkæden er sløv eller saver
ordentlig ind i træet
skævt
2. Savflangen har skruning
3. Knivkæden får ikke nok olie
Maskinen
starter,
men
Elmotoren kører i forkert retning
ingen af funktionerne virker
Maskinen afgiver underlige
lyde
Elmotoren starter ikke
1. Larmer meget, men starter ikke
2. Varmerelæ er gået
3. Startsikring er gået
4. Fødekabel er fejlbehæftet

Elmotor stopper ofte og
varmerelæet går ud
Savning eller kløvning virker
ikke
Spånblæseren er blokeret

Maskinens el-styring virker
ikke eller virker usikkert
(Saveknap, kløveknap)

Saveflangen går ikke helt
ned
ved
tryk
på
saveknappen

Hakki Pilke 50 Pro Rev. B

Udbedring af forstyrrelse
1. Udbedr stilling af
stamme/kløvekniv
2. Kontakt forhandleren
3. Returner kløvning til startstilling og
genstart
1. Spænd båndet op som vejledt i
5.4.1
1. Spænd båndet op som vejledt i 4.4
2. Afbryd maskinens strømforsyning
og fjern forstoppelsen
1. Slib knivkæden eller udskift den
2. Slib skruning af flangen ud
3. Juster olietilførsel opad
Se punkt 3.2.2.

1. Gearsikring er gået, udskift den
2. Kvitter varmerelæets start på
stop-knappen
3. Afbryd strømmen og tjek
startsikringen
4. Udskift kablet med et nyt

1. Varmerelæet er i stykker
eller forkert indstillet. Andre
problemer?
1. Maskinens skærm står åben

1. Kontakt forhandleren

1. Spån eller forstoppelse i
spånblæseren

1. Rengør blæserens rotor

1. PTO-maskinens 12V stik
ikke tilsluttet til traktoren (i
el-modellen 12V stik er ikke
tilsluttet til maskinen)
2. Skærm åben eller
koblingsfejl
3. Koblings- eller jordingsfejl på
traktoren
4. 12V relækassens sikring er
gået

1. Tilslut stikket. Se punkt 3.2.1
eller 3.2.2
2. Luk skærmen helt, kontrollér
koblingsfunktionen, se figur
56.
3. Kontrollér koblingerne
4. Klarlæg, hvad årsagen til
brændt sikring er, udskift
sikring efter udbedring

1. Spån eller affald under
savens drivende

1. Rengøring

Translated

1. Luk maskinens skærm helt
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6. Garantibetingelser
”Garantibetingelserne træder i kraft ved at man registrerer sig som kunde i Extranet-tjenesten på vores
hjemmeside.”
For en førstegangskøber af maskinen er garantiperioden 12 måneder fra købsdatoen, dog højst 1000
driftstimer.
Kontakt altid først maskinens sælger ved garantisager før påbegyndelse af foranstaltninger.
Garantikravet skal stilles skriftligt til maskinens sælger umiddelbart efter at fejlen er opdaget. Hvis der er
tale om en ødelagt del eller komponent, skal der til sælgeren så vidt muligt sendes et fotografi, hvoraf fejlen
kan konstateres. Ved anmodning om garantierstatning skal køberen altid meddele maskinens type og
serienummer samt fremvise en kvittering, hvoraf købsdatoen fremgår. Erstatningskravet stilles til en
forhandler, autoriseret af os.
Garantien gælder for



Beskadiget del/dele, som ved normalt brug er gået i stykker grundet materiale- eller fremstillingsfejl.
Rimelige omkostninger ved fejludbedring i overensstemmelse med kontrakten indgået mellem
sælger eller køber og fabrikant. Den fejbehæftede del udskiftes med en ny. Fejbehæftet del
(fejlbehæftede dele) udskiftet pga. materialefejl skal returneres til fabrikanten via forhandleren.

Garantien gælder ikke for













Skader, som skyldes normal slitage (for eksempel knive, bælter og bånd), fejlagtig eller
uregelmenteret brug.
Skader, der skyldes at service eller opbevaring ikke er udført som beskrevet i brugermanualen.
Transportskader
Savklinger, kileremme samt olie, og det omfatter heller ikke normalt justerings-, vedligeholdelses-,
service- eller rengøringsarbejde på maskinen.
Fejl i maskinen, hvor køberen har lavet eller fået lavet sådanne konstruktionsmæssige eller
funktionelle ændringer, at den ikke længere kan betragtes som svarende til den oprindelige maskine.
Eventuelle andre omkostninger eller økonomiske krav, der skyldes ovennævnte
foranstaltninger.
Indirekte omkostninger
Rejseomkostninger ved garantireparationer
Garantien for dele, udskiftet i garantiperioden, udløber samtidig som maskinens garantiperiode.
Garantiens gyldighed udløber, hvis ejendomsretten til maskinen er overført til tredje part i
garantiperioden.
Garantiens gyldighed udløber, hvis maskinens plomberinger er ødelagt.

Såfremt det konstateres, at fejl eller skade, kunden har meddelt, ikke omfattes af garantien, har fabrikanten
ret til at debitere for lokalisering af skaden eller fejlen og eventuel reparation efter sin gældende prisliste.
I dette garantibevis angives vores ansvar og forpligtelser i sin helhed og det udelukker alle
andre forpligtelser.
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7. EU-overensstemmelseserklæring vedr. maskinen
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Bilag II A)

Fremstillet af: Maaselän Kone OY
Adresse: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi

Navn og adresse på den person, som er autoriseret til at udarbejde de tekniske data:
Navn Timo Jussila

Adresse: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi

Forsikrer, at
Hakki Pilke 50 Pro brændekløver


Serienummer: …………………………

opfylder kravene i maskindirektiv (2006/42/EY)

Sted, dato: Haapajärvi 27.05.2019

Underskrift
Anssi Westerlund
administrerende direktør
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