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Angivelser på typeskiltet
Disse angivelser er meget vigtige for 
kundeservicen og for at kunne identi-
ficere brændekløverens reservedele 
på et senere tidspunkt.
Notér alle angivelser fra typeskiltet på 
brændekløveren i nedenstående boks.

For Deres egen sikkerheds 
skyld

Benyt maskinen rigtigt
Denne maskine er godkendt til at blive 
brugt
– som brændekløver til kløvning af 

brænde til privatbrug
– overensstemmelse med de 

beskrivelser og sikkerhedsforskrifter, 
som fremgår af nærværende 
betjeningsvejledning.

Enhver anden form for anvendelse af 
maskinen betragtes som uhensigts-
mæssig. Brugeren er ansvarlig i tilfælde 
af, at tredjemand eller dennes ejendom 
måtte komme til skade.
Fabrikanten fraskriver sig ansvaret for 
skader, som måtte opstå som følge af 
egenmægtige ændringer på maskinen.

Almindelige sikkerhedsforskrifter
Gennemlæs nærværende vejledning 
omhyggeligt og følg forskrifterne, før 
maskinen tages i brug for første gang. 
Sørg for, at andre brugere informeres 
om den korrekte brug af maskinen. 
Benyt kun brændekløveren i den af 
fabrikanten foreskrevne og leverede 
tekniske stand. 
Opbevar nærværende vejledning på 
et sikkert sted, hvor den altid er ved 
hånden. Sørg for, at vejledningen følger 
med maskinen i forbindelse med et 
ejerskift.

Inden der arbejdes med brænde-
kløveren
Personer, som benytter brænde-
kløveren, må ikke være påvirket af 
euforiserende midler som fx alkohol, 
narkotika eller medikamenter.
Brændekløveren må ikke benyttes 
af personer under 18 år. Lokale 
bestemmelser kan fastlægge brugerens 
min. alder. Maskinen må kun benyttes af 
én person. Gør Dem fortrolig med hele 
brændekløveren og betjenings-
elementerne samt disses funktioner, 
inden arbejdet påbegyndes. Kontrollér 
altid alle betjeningselementer, sikker-
hedsanordninger, beskyttelses-
afskærmninger for korrekt funktion, 
inden de tages i brug samt alle 
skrueforbindelser for fastgørelse. 
Lad alle beskadigede, slidte eller ikke 
korrekt fungerende dele udskifte, 
inden maskinen tages i brug.
Opbevar kun brændstoffet i forskrifts-
mæssige beholdere og aldrig i 
nærheden af varmekilder (fx ovne eller 
varmtvandsbeholdere).
Udskift udstødningsrør, tank og tanklåg, 
hvis disse dele er beskadiget.
Reservedele skal leve op til de af fabri-
kanten fastlagte krav. Dette krav er altid 
opfyldt ved brug af originale reservedele. 
Brug af den grund kun originale 
reservedele eller de af fabrikanten 
godkendte reservedele.
Lad et autoriseret værksted udføre repa-
rationer.

Mens der arbejdes med brænde-
kløveren
Når der arbejdes med eller på 
brændekløveren, skal De bære 
passende arbejdsbeklædning, fx lange 
bukser, sikkerhedsfodtøj, høreværn, 
arbejdshandsker, tætsiddende 
beklædning, beskyttelsesbriller.
Benyt kun brændekløveren i den af fabri-
kanten foreskrevne og leverede tekniske 
stand.
Benyt kun brændekløveren på en jævn, 
fast undergrund. Den skal sikres imod 
utilsigtede bevægelser. Påfyld kun 
brændstof, når motoren er slukket og 
kølet af. Påfyld kun brændstof på 
brændekløveren ude i det fri. Undgå 
åben ild, gnistdannelse og rygning. 
Arbejd kun med maskinen ved dagslys 
eller tilstrækkelig kunstig belysning. 
Kontrollér altid, om der opholder sig per-
soner, især børn eller dyr i arbejds-
området (min. afstand 15 m). Tag altid fat 
i siden af et stykke træ, aldrig i enderne; 
støt aldrig træet med fødderne eller 
benene for at stabilisere det. Ellers kan 
fingre, tæer, hænder eller fødder 

kvæstes eller amputeres. 
Betjeningselementerne må kun aktiveres 
med hænderne. 
Forsøg aldrig at kløve mere end et 
stykke træ samtidigt, hvis spaltehovedet 
ikke er trukket helt tilbage og der skal 
bruges endnu et stykke træ for at afslutte 
kløvningen af det første stykke. 
Hvis en anden person er behjælpelig 
med at forsyne brugeren af maskinen 
med træstykker, skal denne person 
holde en afstand på min. 5 m til 
maskinen, inden den igangsættes. 
Træstykkerne skal have lige snitflader. 
Hvis det ikke er tilfældet, skal den ende, 
der har det mest skæve snit, og 
det længste afskårne stykke lægges 
mod spaltesøjlen og spaltekilen og den 
lige ende mod anslagspladen. 
Hold altid fingrene borte fra revner i træet 
ved kløvning. Revnerne vil hurtigt kunne 
lukkes og fingre klemmes fast eller 
kvæstes.
Hold altid arbejdsområdet rent. 
Fjern omgående det kløvede træ fra 
området, hvor maskinen står, så man 
ikke kan falde over det.
Bevæg aldrig maskinen, når motoren 
er i gang. Vær meget forsigtig, når 
maskinen trækkes eller skubbes. 
Sæt eller læg Dem aldrig på maskinen. 
Transporter aldrig personer eller ladning 
på maskinen.
Hydrauliske brændekløvere opbygger 
høje væsketryk under driften. 
Udsluppet hydraulikvæske kan 
beskadige huden, hvilket kan medføre 
blodforgiftning med dødelig udgang. 
Overhold altid følgende anvisninger:
– Forsøg aldrig at finde utætte steder 

med hånden.
– Maskinen må aldrig benyttes, hvis 

slanger, slangeforbindelser eller 
rørledninger har knæk, er sprunget 
eller beskadiget. 

– Stands motoren og reducér hydraulik-
trykket, inden slangeforbindelser, 
slanger, rørledninger eller andre 
systemkomponenter udskiftes eller 
indstilles.

– Pumpens og ventilens trykindstillinger 
må aldrig forandres.

Evt. læk kan findes ved at bevæge et 
stykke karton eller træ hen over det 
antagede område for at konstatere, 
om kartonen eller træet misfarves. 
Husk at bære beskyttelsesbriller og 
beskyttelseshandsker. I tilfælde af 
tilskadekomst som følge af udsluppet 
væske skal en læge kontaktes 
omgående. Hvis en medicinsk 
behandling ikke omgående indledes, 
kan der opstå alvorlige betændelser 
eller reaktioner. 
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Der må aldrig ligge genstande 
i arbejdsområdet eller i området omkring 
maskinen, så det garanteres, at man står 
stabilt /arbejder sikkert. Alle lovmæssige 
forskrifter skal overholdes.

Inden der arbejdes på maskinen
Beskyt Dem mod tilskadekomst. 
Inden der arbejdes på denne maskine:
– stands motoren,
– vent til alle roterende dele står helt 

stille; motoren skal være afkølet,
– fjern tændrørshætten på motoren, 

så det ikke er muligt at starte motoren 
ved en fejltagelse,

– gør det hydrauliske system trykfrit, 
inden slanger, slangeforbindelser, 
rørledninger og andre komponenter 
repareres, indstilles eller kontrolleres.

Efter arbejdets udførelse
Forlad først maskinen, når motoren 
er standset og tændrørshætten fjernet. 
Lad motoren afkøle, inden maskinen 
henstilles eller oplagres.

Sikkerhedsanordninger
Sikkerhedsanordninger, fx betjenings-
elementer og beskyttelsesanordninger 
eller beskyttelsesafskærmninger, er 
beregnet til at beskytte Dem selv og skal 
altid være funktionsdygtige.
Der må aldrig ændres på sikkerheds-
anordninger, og deres funktion må 
ikke tilsidesættes.

Symboler på maskinen
Der findes forskellige symboler i form 
af mærkater på maskinen. 
Symbolernes betydning:

OBS.!
Læs betjeningsvejled-
ningen, inden maskinen 
tages i brug.

Hold uvedkommende borte 
fra det farlige område.

Hold hænder eller andre 
kropsdele borte fra utætte 
hydrauliske ledninger.

Placér aldrig hænder og 
fødder mellem spaltekilen 
og træet eller i nærheden 
af roterende dele.

Bær øjen- og høreværn.

Bær arbejdshandsker.

Arbejde på stejle 
skråninger kan være farligt.

Inden arbejdet på 
maskinen påbegyndes: 
Følg anvisningerne 
i betjeningsvejledningen.
Niveauet i hydraulikolie-
tanken skal kontrolleres 
jævnligt!

Symbolerne på maskinen skal altid 
kunne læses.

Symboler i denne vejledning
I denne vejledning anvendes følgende 
symboler:

OBS.! Fare
Dette symbol gør opmærksom på farer, 
som hænger sammen med den 
beskrevne aktivitet, som sætter personer 
i en truende situation og kan føre til 
beskadigelse af maskinen.

Grafiske illustrationer
De grafiske illustrationer kan afvige lidt 
i detaljen fra den købte maskine.

Montering af maskinen

OBS.!
Vær meget forsigtig ved udpakning af 
maskinen. Nogle komponenter er meget 
tunge, hvorfor dette arbejde skal udføres 
af flere personer eller ved hjælp af 
løftegrej.
Montering af hjul
Billede 1
Læg tankmodulet op på en buk i ca. 
20–30 cm højde. Fjern transportkappene 
af kunststof på den udvendige side af 
hjulene. Tag stiften, sekskantkrone-
møtrikken og mellemlægsskiven af alle 
aksler.

Billede 1

1 Skruer
2 Skærm (valgbar)
3 Fjederring
4 Sekskantmøtrik
5 Hydrauliktank
6 Mellemlægsskive
7 Hjul
8 Kronemøtrik
9 Stift
10 Afdækningskappe
11 Mellemlægsskive
Bemærk: Det anbefales at polere aks-
lerne med slibelærred, inden hjulene 
sættes på plads.
 Sæt hjulene på de pågældende 

akselender med dækventilen 
udadvendt.

 Læg mellemlægsskiven på og lås 
dem med en kronemøtrik. 

 Spænd kronemøtrikken helt fast og 
drej den derefter ca. 1/3 omgang 
i modsat retning, indtil en af kærvene 
på møtrikken er placeres over for 
hullet i akslen.

 Før en stift på begge hjul gennem 
kærven i møtrikken og hullet i akslen. 
Lås dem ved at bøje enderne 
i modsat retning. 
Bemærk: Hjulene skal kunne drejes 
frit og må ikke have slør på siderne.

 Sæt afdækningskapperne på navene 
og slå dem fast med en gummi-
hammer.

OBS.! Fare
Det maksimale dæktryk udgør 2 bar. 
Dæktrykket skal altid være ens i begge 
dæk.

Montering af skærm (valgbar)
Billede 1
 Fjern møtrikkerne, fjederringene, 

mellemlægsskiverne og sekskant-
skruerne på skærmen. 

 Fastgør skærmen med skruerne, 
mellemlægsskiverne, fjederringene 
og møtrikkerne fra trin 1 til hydraulik-
tanken.

MAX. 16% 6

7

5

432

1

8910

11
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Montering af trækstang
Billede 2a und 2b
 Fjern skruerne (2) og møtrikkerne (4) 

på forsiden af hydrauliktanken.
 Sæt trækstangen (3) på plads 

og fastgør den med skruerne og 
møtrikkerne fra trin 1.

 Sænk hydrauliktanken (1) og stil den 
på de monterede hjul.

 Udklapning af støtte:
– Fjern fjederstikket (7) og bolten (8).
– Klap støtten (5) ud og lås den 

på trækstangen med bolten 
og fjederstikket.

Billede 2a

Billede 2b

Montering af spaltesøjle
Billede 3
Stil enheden bestående af spaltekile, 
spaltesøjle og cylinder i opret stilling. 
Bemærk: Her skal der evt. bruges 
to personer.
 Fjern bolten (1) og stiften (2) 

i holderne og positionér hydraulik-
tanken (4) mod søjlen. 

 Stik bolten, der netop er fjernet, 
gennem holderne i spaltesøjlen og 
holderen på hydrauliktankenheden. 
Lås den med stiften (bøj enden 
i modsat retning).

Billede 3

Montering af højtryksslanger
Billede 4
 Fjern beskyttelseskappen på forbin-

delsesstykket på pumpesiden (der 
løber evt. lidt olie ud af pumpen).

Billede 4

1 Højtryksslangens position mellem 
trækstang og søjle 

2 Trækstang
3 Spaltesøjle
4 Slange-forbindelsesstykke
5 Pumpe
6 Indsugningsslange
7 Højtryksslange
 Højtryksslangen er sluttet til styre-

ventilen. Før slangen ind mellem 
søjlen og trækstangen og slut den 
til forbindelsesstykket på pumpen.

Montering af tilbageløbsslangen
Billede 5
 Løsgør slangespændebåndet (2) på 

tilbageløbsslangens frie ende og 
fjern beskyttelsesindsatsen på 
slangens ende. 

 Fjern beskyttelseskappen på forbin-
delsesstykket oppe ved filterhovedet. 
Sæt enden af slangen på 
forbindelsesstykket (oppe ved 
filterhovedet) og lås den med 
slangespændebåndet (spænd den 
godt fast).

Billede 5

1 Filterhoved
2 Slangespændebånd
3 Styreventil
4 sluttet til cylinderen
5 Tilbageløbsslange
6 Filter
7 til hydrauliktank

Monteringsarbejder på spaltesøjlen
Billede 6–9
 Træk den vertikale søjlelås (1) ud, 

sving den bagud og vip søjlen til 
vandret stilling, så den går i indgreb 
(billede 6).

Billede 6
 Løsgør afstrygeren (4) fra 

bærebukken (5), der er svejset på 
søjlen ved at fjerne de seks skruer (3) 
og mellem-lægsskiverne (billede 7).

Billede 7
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 Løft cylinderen opad mod enden af 
spaltesøjlen og skub den ind i den 
påsvejsede bærebuk (boltene A skal 
sidde i udsparingerne) (billede 8).

Billede 8
 Genmontér afstrygeren (4) over kile-

komponenterne og skru den fast på 
den påsvejsede bærebukke med de 
smådele (se billede 7), som blev 
fjernet forinden Se billede 9a.

Billede 9a
Bemærk: Når skruerne er spændt fast, 
kan der opstå en lille spalte mellem 
afstrygeren og den påsvejsede 
bærebuk, hvilket er normalt.

 Montér træholderen (6) med de 
førhen afmonterede 4 skruer (7) 
på de to holdere (8). Se billede 9b.

Billede 9b
 Montér træstøtten (9) med de førhen 

fjernede 4 skruer (10) på de to holdere 
(11). Se billede 9c.

Billede 9c

 Fjern splitten (12) og bolten (13) 
på styrehåndtaget (14) og montér 
styrehåndtaget med den førhen 
fjernede split og bolt på den 
hydrauliske styreblok (15). 
Se billede 9d.

Billede 9d
 Montér sikkerhedsbøjlen (16) med 

de førhen fjernede 2 skruer med 
fjederring (17) på den hydrauliske 
styreblok (15). Se billede 9e.

Billede 9e

A

AA

A
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Forberedelse af maskinen

Motor
Opfyld tanken og kontrollér 
oliestanden
Fyld benzin og olie på motoren som 
beskrevet i vedlagte motormanual. 
Bemærk: Olieniveauet skal ligge mellem 
„Full/Max.“- og „Add/Min.“-mærket.
Fyld aldrig så meget benzin i tanken, 
at den løber over men højst indtil 2 cm 
under påfyldningsstudsens underkant.
Luk brændstoftanken, så den er tæt.
Kvælningsfare som følge af kulilte.
Lad kun forbrændingsmotoren gå ude 
i det fri.
Eksplosions- og brandfare.
Brændstof-/benzindampe er eksplosive, 
og brændstof er særdeles brændbart. 
Påfyld brændstoffet, før motoren startes.
Tanken skal være lukket, når motoren 
går eller er varm. Påfyld kun brændstof, 
når motoren er slukket og kølet af. 
Undgå åben ild, gnistdannelse og 
rygning. Optank kun maskinen ude i det 
fri. Start ikke motoren, hvis brændstof er 
løbet over. Fjern brændekløveren fra det 
brændstoftilsnavsede areal og vent, 
indtil brændstofdampene er forsvundet. 
Brandfare undgås ved at holde følgende 
dele fri for løv, små grene og 
udtrædende olie: Motor, udstødningsrør, 
benzintank.

Maskinen
Smør spaltesøjlen
Smør spaltesøjlen med motorolie 
(hvor spaltekilen føres frem og tilbage); 
der må ikke anvendes smørefedt.

Påfyldning af hydrauliktanken
Billede 10

Billede 10
Tanken kan rumme 13,2 l.
Bemærk: Der skal bruges ca. 17,8 l 
hydraulikolie for at fylde hele det 
hydrauliske system op.
 Drej den ventilerede oliemålepind (1) 

ud af åbningen på hydrauliktankens 
(2) påfyldningsstuds. 

 Fyld hydrauliktanken med Dexron 
III-olie til automatgear eller 10W 
AW-hydraulikolie.

 Fyld ikke for meget olie på.
 Kontrollér niveauet med oliemålepin-

den. Olieniveauet skal ligge mellem 
„Full/Max.“- og „Add/Min.“ – mærket. 

 Sæt den ventilerede oliemålepind 
korrekt på plads igen og spænd den, 
indtil oversiden af gevindet er 
i niveau med oversiden af studsen.

 Træk tændrørshætten på motoren af. 
 Træk ca. 10 gange i motorens træk-

starter for at fylde hydraulikpumpen 
op.

 Sæt tændrørshætten til motoren 
på plads igen og start motoren 
som beskrevet i afsnittet „Drift“.

OBS.!
Læs den komplette betjeningsvejledning 
til brændekløveren og motoren forinden.
 Kør spaltekilen helt tilbage med 

betjeningsgrebene. 
 Lad derefter spaltekilen køre helt 

frem.
 Efterfyld hydrauliktanken i henhold 

til markeringen på oliemålepinden.

OBS.!
Hvis hydrauliktanken ikke efterfyldes, 
ydes der ingen garanti for 
brændekløveren.
 Kør spaltekilen helt frem og tilbage 

12 gange for at udlufte hydraulik-
systemet.

 Fyld hydrauliktanken op til marke-
ringen på oliemålepinden.

OBS.!
En del af den oprindelige hydraulik-
væske er blevet optaget af cylinderen og 
slangerne. Sørg altid for, at tanken fyldes 
op for at undgå beskadigelse af 
hydraulik-pumpen.
Bemærk: Der kan løbe lidt væske ud 
af ventilationsskruen, når systemet 
opvarmes og væsken ekspanderer.

1

2
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Betjeningselementer
Billede 11

OBS.!
Sammenlign illustrationen i billede 11 med betjeningselementerne på Deres brændekløver og gør Dem fortrolig med funktionerne, 
inden arbejdet påbegyndes. I nødstilfælde skal De vide, hvordan maskinen slukkes hurtigt.

Billede 11

1 Horisontal søjlelås
2 Trækstang
3 Støttebuk
4 Cylinder
5 Afstryger
6 Spaltekile
7 Betjeningsgreb
8 Spaltesøjle
9 Træholder
10 Træstøtte 
11 Vertikal søjlelås
12 Hydrauliktank
13 Position Fremad = fremløb af 

spaltekile for kløvning af træ. 
Bemærk: Begge greb (A og B) 
skal trykkes ind på én gang.

14 Position Tilbage = tilbagekørsel 
af spaltekilen. 
Bemærk: Begge greb (A og B) 
skal trykkes ind på én gang.

15 Horisontal søjlelås
16 Vertikal søjlelås

Betjeningsgreb (2-håndsbetjening)
Betjeningsgrebene (7 og A/B) har tre 
positioner.
Position fremad (13): Stil greb (B) helt til 
højre. Træk greb (A) opad og hold det 
fast, pres greb (B) til venstre, for at drive 
spaltekilen ind i træstykket.
Henvisning: Begge betjeningsgreb skal 
trykkes ind samtidigt. Når et greb slippes, 
standser spaltekilen. 
Neutral stilling: Slip ét af de to 
betjeningsgreb for at standse 
spaltekilens bevægelse.
Position tilbage (14): Stil greb (B) helt til 
venstre. Træk greb (A) opad og hold det 
fast, pres greb (B) til højre, for at køre 
spaltekilen tilbage. 
Henvisning: Begge betjeningsgreb skal 
trykkes ind samtidigt. Når et greb slippes, 
standser spaltekilen. 

Søjlelåse
Disse to låse anvendes, som det fremgår 
af navnet, til horisontal eller vertikal 
låsning af spaltesøjlen. Den vertikale 
søjlelås er anbragt ved siden af 
oliefilteret og den horisontale søjlelås 
på søjlebærerens bæreflade.

Motorens betjeningselementer
Positionerne og funktionerne af 
betjeningselementerne til motoren 
fremgår af vedlagte motormanual.
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Betjening

Se også instrukserne i motor-manualen!

Fare! 
Kvæstelsesfare.
Personer, børn og/eller dyr må ikke 
opholde sig i nærheden af maskinen, 
når der udføres kløvningsarbejder. 
De kan komme til skade som følge af 
udslyngede genstande eller lignende. 
Maskinen må aldrig betjenes af børn. 
Maskinen skal altid sikres mod, at den 
kan rulle bort. 
Maskinen kan vælte, og De kan komme 
til skade, når der arbejdes på stejle skrå-
ninger. Vær meget forsigtig. 
Arbejd kun på skråninger med en 
maksimal hældning på 16%.
Hvis maskinen er beskadiget: Stands 
motoren og opsøg et autoriseret værk-
sted. 
Bær altid arbejdshandsker af læder, 
sikkerhedssko, høreværn, beskyttelses-
briller og tætsluttende beklædning under 
arbejdet. 
Træstykkerne må kun spaltes langs med 
årerne i træet. Forsøg aldrig at trække 
delvist kløvet træ væk fra spaltekilen 
med hånden.
Kvælningsfare som følge af kulilte. 
Lad kun forbrændingsmotoren gå ude 
i det fri
Eksplosions- og brandfare.
Brændstof-/benzindampe er eksplosive, 
og brændstof er særdeles brændbart. 
Påfyld brændstoffet, før motoren startes. 
Tanken skal være lukket, når motoren 
går eller er varm. Påfyld kun brændstof, 
når motoren er slukket og kølet af. 
Undgå åben ild, gnistdannelse og 
rygning. Optank kun maskinen ude i det 
fri. Start ikke motoren, hvis brændstof er 
løbet over. Fjern brændekløveren fra 
det brændstoftilsnavsede areal og vent, 
indtil brændstofdampene er forsvundet. 
Brandfare undgås ved at holde følgende 
dele fri for løv, små grene og 
udtrædende olie: Motor, udstødningsrør, 
benzintank.

Kvæstelsesfare på grund 
af defekt maskine.
Benyt ikke maskinen, hvis den er 
behæftet med fejl. Gennemfør en visuel 
kontrol før hver ibrugtagning af 
maskinen. Kontrollér især sikkerheds-
anordninger, afdækninger, holdere, 
betjeningselementer, hydraulikslanger 
og skrueforbindelser for beskadigelser 
og korrekt montering. 
Maskinen må ikke benyttes, hvis 
hydraulikolien er koldere end –6 °C 
eller varmere end +65 °C. 
Lad et autoriseret værksted udskifte eller 
istandsætte beskadigede dele, inden 
maskinen tages i brug.

Driftstider
Følg de nationale/kommunale forskrifter 
med hensyn til brugstider (spørg evt. 
de kommunale myndigheder).
Hver gang inden brug
Kontrollér:
 alle beskyttelsesanordninger.
 motorens oliestand (se motor-

manualen).
 hydraulikoliestanden.
 slangeklemmer på 

hydraulikledninger for fastgørelse. 
 påfyldningsmængden (benzin).
 trykket i dækkene (se afsnittet 

„Vedligeholdelse“ eller dæksider).
 luftfilterområdet for snavs.
 Smør spaltesøjlen med motorolie 

(hvor spaltekilen føres frem og 
tilbage); der må ikke anvendes 
smørefedt. Smør også det forreste 
og bagerste anslag.

Indstillinger inden ibrugtagning
OBS.!

Indstillingsarbejder må ikke udføres, 
når motoren er i gang.
 Træk tændrørshætten af.
 Stil maskinen på et fast, jævnt og tørt 

terræn.
 Lås begge hjul med kiler for og bag, 

så maskinen ikke kan rulle bort.
 Indstil enten spaltesøjlen vertikalt 

eller horisontalt og lås den 
tilsvarende.

OBS.!
Sørg altid for, at spaltesøjlen er låst 
korrekt.

Vertikal indstilling
For at frigøre spaltesøjlen 
trækkes låsebolten på den 
horisontale søjlelås ud, og 
søjlen vippes i vertikal

stilling og låses/sikres med låsebolten på 
den vertikale søjlelås (se Fig. 11).

Horisontal indstilling
Låsebolten på den verti-
kale søjlelås trækkes ud og 
drejes nedad. Vip spalte-
søjlen i horisontal stilling.

Den går automatisk i hak i liggende 
stilling og låses.

Motoren startes
Bemærk: Nogle modeller er udstyret 
med en hastighedsregulator, og 
omdrejningstallet indstilles automatisk. 
Motoren kører altid med optimalt 
omdrejningstal.
 Sæt tændrørshætten på plads.
 Luk op for benzinhanen (afhænger 

af modellen).

 Stil motorstopkontakten på motoren 
i position „ON“ (afhænger af 
modellen) 

 Indstil chokeren på „Choke / “.
 Indstil hastighedsregulatoren (hvis 

den findes) på „Hurtigt / “.
 "Træk kabelstartergrebet langsomt 

ud, indtil der mærkes en tydelig 
modstand, træk det derefter hurtigt 
og kraftigt igennem. 
Kabelstartergrebet må ikke svippe 
tilbage, men skal føres langsomt 
tilbage.

Indstillinger, når motoren er i gang
 Tilbagestil chokeren langsomt på 

„RUN/OFF“ indtil motoren går roligt.
 Skub hastighedsregulatoren (hvis 

den findes) til mellem position 
„Hurtigt / “ og langsomt / “ og 
lad motoren køre lidt varm.
Bemærk: Når der skal arbejdes, 
stilles hastighedsregulatoren (hvis 
den findes) på „Hurtig / “ stellen.

Motor stoppen
 Stil hastighedsregulatoren (hvis den 

findes) i position „ / 0“ eller 
motorens driftsafbryder (afhænger af 
modellen) på „OFF“.

 Luk benzinhanen.
 Træk tændrørshætten af, inden 

maskinen forlades.

Kløvning af træ med maskinen
OBS.!

Følg alle sikkerhedsinstrukser ved drift 
af maskinen. Maskinen skal altid låses, 
så den ikke kan rulle bort. 
Følgende dimensioner af træstykkerne, 
der skal kløves, må ikke over- eller 
underskrides:
Maksimale længde: 700 mm
Minimal længde: 150 mm
Maksimal diameter: 500 mm
Minimal diameter: 100 mm
Træstykkerne skal altid kløves langs 
med årerne i træet. 
Træk aldrig ufuldstændigt kløvet træ 
væk fra spaltekilen med hånden – 
fingrene kan klemmes fast i træ-
spalterne. 
 Start motoren som beskrevet.
 Lad kilen køre 6–8 gange frem og 

tilbage for at opvarme hydraulik-
væsken, inden arbejdet påbegyndes, 
når det er koldt.

 Åbn træholderen (9, billede 11).
 Stil et stykke træ på anslagspladen 

(vertikalt) eller læg det ind mod 
anslagspladen (horisontalt).

 Luk træholderen (9, billede 11).
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Tag kun fat i træet fra siden for at stabi-
lisere det. Hold aldrig fast i enden af 
træet med hånden mellem træstykket 
og spaltekilen.
 Stabilisering af træstykket og akti-

vering af betjeningsgrebet bør kun 
foretaget af én og samme person, for 
at vedkommende person hele tiden 
har kontrol over træet og spaltekilen.

Bemærk: Træstykkerne bør have lige 
snitflader. Hvis det ikke er tilfældet, skal 
den ende, der er mindst lige, og det 
længste afskårne stykke lægges mod 
spaltesøjlen og spaltekilen, og den lige 
ende mod anslagspladen. 
Hvis maskinen skal arbejde vertikalt, 
skal træet stabiliseres, inden 
betjeningsgrebet aktiveres. 
Fremgangsmåde ved vertikal kløvning:
 Åbn træholderen (9, billede 11).
 Placér træstykket på anslagspladen 

og drej det, så det ligger fast ved 
spaltesøjlen.

Bemærk: Ved kløvning af meget tykke 
eller uens store stykker træ skal træet 
stabiliseres med trækiler eller kløvet træ 
mellem træstykket og anslagspladen.
 Luk træholderen (9, billede 11).

OBS.!
Under vertikal kløvning skal brugeren 
altid stå foran maskinen.
Under horisontal kløvning skal brugeren 
altid stå bag ved maskinens hydraulik-
tank.

Billede 12
 Stil greb (B) helt til højre. Træk greb 

(A) opad og hold det fast, pres greb 
(B) til venstre = position fremad 
(billede 11).

Henvisning: Slip et eller begge 
betjeningsgreb for at standse kilens 
bevægelse.
Når spaltekilen skal køres tilbage, skal 
betjeningsgreb (B) først stilles helt til 
venstre. Træk greb (A) opad og hold det 
fast, pres greb (B) til højre = position 
tilbage.

 Ved tilbagekørsel af spaltekilen har 
afstrygeren til opgave at trække 
delvist kløvet træ af spaltekilen. 
Det kan være nødvendigt, hvis træet, 
der kløves, er frisk, eller hvis det 
drejer sig om tykke træstykker.

Bemærk: Det er vanskeligt at kløve 
træ med indvoksede knaster. Sluk 
maskinen, hvis et stykke træ har klemt 
sig fast på spaltekilen. Grib ikke ind 
mellem de to dele for at fjerne træet. 
Forsøg derefter at kløve træet på et 
andet sted.
Efter arbejdets afslutning
Forlad først maskinen, når motoren er 
slukket og tændrørshætten trukket af. 
Lad motoren afkøle, inden maskinen 
henstilles eller oplagres.

Transport

OBS.!
Inden maskinen transporteres skal 
følgende arbejder udføres:
– Luk benzinhanen 
– Træk tændrørshætten af
Træk eller skub aldrig maskinen hen 
over et bakket eller ujævnt terræn med 
håndkraft.
Skub eller træk kun maskinen på korte 
strækninger ved skift af stedet, hvor 
maskinen skal benyttes. 
Terrænnet/overfladen skal være absolut 
jævn(t). Benyt et egnet transportmiddel 
til længere strækninger.
Kørsel på korte strækninger

Fare
Bevæg maskinen langsomt og forsigtigt 
på jævne flader.
Lange strækninger

OBS.! Transportskader
De anvendte transportmidler 
(fx transportkøretøj, lasterampe e.l.) skal 
anvendes korrekt (se den hertil hørende 
betjeningsvejledning). Sørg for at sikre 
maskinen, så den ikke kan skride på 
transportkøretøjet.

Spildt brændstof truer miljøet.
Transporter kun maskinen i vandret 
stilling.

Vedligeholdelse/rengøring

OBS.! Fare
Kvæstelsesfare som følge af utilsigtet 
motorstart.
Beskyt Dem mod at komme til skade. 
Arbejd forsigtigt og benyt altid beskyt-
telsesbriller og beskyttelseshandsker.
Inden ethvert arbejde på denne maskine 
påbegyndes skal følgende foretages
 Stands motoren.
 Stil betjeningsgrebet på Neutral.
 Vent til alle roterende dele står helt 

stille; motoren skal være afkølet.
 Træk tændrørshætten på motoren af, 

så en utilsigtet start af motoren ikke 
er mulig.

 Gør det hydrauliske system trykfrit, 
inden slanger, slangeforbindelser 
og andre komponenter repareres, 
indstilles eller kontrolleres.

Rengøring
OBS.! 

Fare for skader på maskinen.
Benyt ikke en højtryksrenser, 
haveslange eller vand til rengøring.
 Maskinen skal helst rengøres direkte 

efter brug.
 Stil maskinen på et fast og jævnt 

terræn.
 Lås maskinen, så den ikke kan 

rulle bort.

Vedligeholdelse
Bortskaffelse og miljø

OBS.! 
For miljøets skyld, bortskaffelse af olie.
Aflever altid spildolie fra et olieskift til et 
autoriseret samlested for spildolie eller 
destruktionscenter.

Vedligeholdelse af maskinen
Hydraulikvæske og si i olietank
 Kontrollér hydraulikvæskens niveau 

i olietanken på trækløveren hver 
gang inden brug. 
Påfyldningsniveauet skal altid holdes 
inden for området mellem „Min og 
Max“ (så målepinden).

 Lad et autoriseret værksted udskifte 
hydraulikvæsken og rense sien i olie-
tanken for hver 100 driftstimer.

Bemærk: Forureninger i hydraulik-
væsken kan beskadige delene 
i hydraulikanlægget. Alle arbejder, 
vedligeholdelses- og servicearbejder 
skal udføres af et autoriseret værksted.
Hydraulikfilter
Udskift hydraulikfilteret for hver 50 drifts-
timer. Der må kun anvendes et 
10 mikron-hydraulikfilter (originalt filter).
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Spaltesøjle og spaltekile
Smør motorolie på begge sider af spalte-
søjlen (hvor den kommer i kontakt med 
spaltekilen) hver gang inden brug. 
Slangeklemmer
Kontrollér hver gang inden brug om 
slangeklemmerne på indsugnings-
slangen og tilbageløbsslangen er 
fastspændte.
Fleksibel pumpekobling
Den fleksible pumpekobling er en nylon-
indsats udført som nylonkobling mellem 
pumpen og motorakslen. 
Koblingen bliver hård med tiden og funk-
tionen dårligere. Koblingen skal 
udskiftes, når der konstateres vibrationer 
eller støj fra området mellem pumpen og 
motoren.

OBS.!
Slå aldrig på nogen måde på 
motorakslen, da motoren kan tage varig 
skade af dette.
Dæk
Kontrollér dæktrykket hver måned. 
Det maksimale dæktryk udgør 2 bar 
(se også anbefalingerne fra fabrikanten 
af dækkene) og bør altid være ens på 
begge hjul.

Motor
Følg alle anvisninger i betjeningsvejled-
ningen for motoren.

Den komplette maskine med motor
Lad et autoriseret værksted kontrollere 
og servicere maskinen én gang i hver 
sæson. Følg også anvisningerne 
i motormanualen med hensyn til 
servicering af motoren.

Driftsindstilling

OBS.! 
Materialeskader på maskinen.
Opbevar kun maskinen med afkølet 
motor i rene og tørre rum. Beskyt altid 
maskinen mod rust ved længere 
opbevaring, fx om vinteren. Efter 
sæsonen eller hvis maskinen står ubrugt 
i mere end en måned:
 Rengør maskinen.
 Tør alle metaldele af med en olieret 

klud eller sprøjt dem over med 
sprayolie.

 Tøm tanken (kun ude i det fri) og tag 
motoren ud af drift som beskrevet 
i motormanualen.

 Sørg for, at dækkene har det rigtige 
tryk.

 Opbevar maskinen i et rent og tørt 
rum.

Garanti

I hvert land gælder de garanti-
betingelser, som vort salgsselskab resp. 
importør i det pågældende land har 
udgivet. 
Fejl på trækløveren repareres gratis 
i garantiperioder, hvis de skyldes 
en materiale- eller produktionsfejl. 
Hvis De vil gøre Deres garanti 
gældende, bedes De henvende Dem til 
Deres forhandler eller nærmeste filial.
Yderligere henvisninger om garanti
Garantien (ansvaret) bortfalder med 
øjeblikkelig virkning, hvis:
 der er for lidt eller forkert type 

hydraulikvæske i maskinen.
 indstillinger af overtryksventilen eller 

trykket af styreventilen er blevet 
ændret usagkyndigt og uden 
fabrikkens tilladelse.

OBS.!
Slangerne kan eksplodere, pumpen 
revne og aggressiv væske løbe ud, hvis 
trykket er for højt, hvilket kan medføre 
alvorlig kvæstelse.

 hydraulikpumpen skilles ad.
 den fleksible pumpekobling slides 

på grund af ukorrekt eller ikke regel-
mæssig udført kontrol/vedligehol-
delse.

 spaltesøjlen eller maskinen ikke 
er blevet smurt, eller hvis de ikke 
er smurt korrekt.

 hydraulikanlægget overophedes.
 maskinen er startet ved temperaturer 

på under –6 °C eller over + 65 °C. 
 ubemærkede læk i hydraulikanlæg-

get medfører beskadigelse.

Informationer om motoren

Fabrikanten af motoren er ansvarlig for 
alle motoproblemer med hensyn til 
ydelse, ydelsesmåling, tekniske data, 
garanti og service. Informationer findes 
i den separate betjeningsvejledning fra 
fabrikanten af motoren.

Hjælp i forbindelse med fejl

Fare 
Kvæstelsesfare som følge af utilsigtet 
motorstart.
Beskyt Dem selv mod at komme til skade 
ved at foretage følgende, inden ethvert 
arbejde på maskinen påbegyndes:
 Stands motoren.
 Stil betjeningsgrebet på Neutral.
 Vent til alle roterende dele står helt 

stille; motoren skal være afkølet.
 Træk tændrørshætten på motoren af, 

så en utilsigtet start af motoren ikke 
er mulig.

 Gør det hydrauliske system trykfrit, 
inden slanger, slangeforbindelser 
og andre komponenter repareres, 
indstilles eller kontrolleres.

Det er ofte simple årsager til de driftsfejl, 
som kan opstå på Deres brændekløver. 
Ofte kender De selv årsagen til fejlen 
og kan derfor selv afhjælpe den. 
I tvivlstilfælde er et autoriseret værksted 
Dem gerne behjælpelig.

Fejlsøgning motor
Problem Mulig årsag Afhjælpning
Motor starter ikke. Tændkabel trukket af. Sæt tændkablet på tændrøret.

Tom tank eller benzinen er gammel. Fyld frisk, ren benzin i tanken.
Hastighedsregulator/motordriftsafbryder 
er ikke i startposition.

Stil hastighedsregulatoren på eller motordrifts-
afbryderen på „ON“.

Chokeren er ikke aktiveret. Aktiver chokeren.
Defekt tændrør. Rens, indstil eller udskift det.
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Fejlsøgning hydrauliksystem

Bemærk: Hvis reparationer, der ikke er beskrevet ovenfor, skulle blive nødvendige, bedes De kontakte en autoriseret 
kundeservice.

Fejltænding motor. Tændrørshætte ikke sat på plads. Sæt tændrørshætten på.
Choker stadigvæk aktiveret. Stil chokeren på FRA (OFF).
Brændstofledning tilstoppet eller benzin 
gammel.

Lad brændstofledningen rengøre. 
Fyld tanken op med frisk, ren benzin.

Luftfilter snavset. Rengør eller udskift luftfilteret.
Karburator justeret. Kontakt en autoriseret forhandler.

Motor overophedet. For lidt motorolie. Fyld krumtaphuset på med den rigtige olietype.
Luftfilter snavset. Rengør eller udskift luftfilteret.
Karburator ikke indstillet korrekt. Kontakt en autoriseret forhandler.

Problem Mulig årsag Afhjælpning

Problem Mulig årsag Afhjælpning
Hydraulik-spaltecylinderen 
bevæger sig ikke.

Drivaksel knækket. Kontakt en autoriseret forhandler.
Løs akselkobling. Kontakt en autoriseret forhandler.
Tandhjulsområder beskadiget. Kontakt en autoriseret forhandler.
Overtryksventil beskadiget. Kontakt en autoriseret forhandler.
Hydraulikledninger tilstoppet. Kontakt en autoriseret forhandler.
Oliestand for høj/lav. Kontrollér oliestanden.
Styreventil beskadiget/tilstoppet. Kontakt en autoriseret forhandler.

Hydraulik-spaltecylinderen 
bevæger sig langsomt ved 
fremad- og tilbagekørsel.

Tandhjulsområder beskadiget. Kontakt en autoriseret forhandler.
Motoromdrejningstal for lavt. Stil gasreguleringen på motoren i position .
Overtryksventil beskadiget. Kontakt en autoriseret forhandler.
Oliestand for høj/lav. Kontrollér oliestanden.
Snavset olie. Kontakt en autoriseret forhandler.
Styreventil utæt indvendigt. Kontakt en autoriseret forhandler.
Cylinder beskadiget indvendigt. Kontakt en autoriseret forhandler.

Hydraulik-cylinder utæt. Pakninger brækket. Kontakt en autoriseret forhandler.
Cylinder kørt ind. Kontakt en autoriseret forhandler.

Motoren er i gang, men 
træet kløves ikke, eller det 
varer for længe.

Lille tandhjulsområde beskadiget. Kontakt en autoriseret forhandler.
Pumpens kontraventil utæt. Kontakt en autoriseret forhandler.
Oliestand for høj/lav. Kontrollér oliestanden.
Snavset olie. Kontakt en autoriseret forhandler.
Styreventil utæt indvendigt. Kontakt en autoriseret forhandler.
Cylinder overbelastet. Forsøg ikke at kløve træet imod årerne i træet.
Cylinder beskadiget indvendigt. Kontakt en autoriseret forhandler.

Motoren standser ved 
kløvning.

For lav ydelse/svag motor. Kontakt en autoriseret forhandler.
Cylinder overbelastet. Forsøg ikke at kløve træet imod årerne i træet.

Motoren går ikke, eller den 
standser ved belastning.

Hydraulikpumpe defekt. Kontakt en autoriseret forhandler.
For lav motorydelse. Kontakt en autoriseret forhandler.
Hydraulikledninger/styreventil tilstoppet. Kontakt en autoriseret forhandler.

Pumpens akselpakning 
utæt.

Drivaksel knækket. Kontakt en autoriseret forhandler.
Tandhjulsområder beskadiget. Kontakt en autoriseret forhandler.
Akselpakning defekt. Kontakt en autoriseret forhandler.
Vetilationshul i olietank tilstoppet. Kontrollér om tanken er udluftet korrekt.




