Bruksanvisning
Vedklyv 7T, lodrät 400 V
Art.: 90 15 921
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Lycka till med din produkt från P. Lindberg!
Innan du installerar och använder din nya produkt
rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant.
Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad,
efter ditt köp, för hänsyn av garantin.
Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen
hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.
Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att
kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.
P. Lindberg Sverigefilial A/S

Säkerhet
•
•
•
•
•

Vedklyven ska endast användas av vuxna.
Av säkerhetsskäl är maskinen avsedd för att betjänas med båda händerna.
Se till att vedklyven står på en fast och jämn yta.
Kläder bör inte sitta löst, och använd alltid handskar och skyddsglasögon.
Om vedstycket inte klyvs eller fastnar, använd en hammare för att lossa
med och aldrig händerna eftersom du riskerar att få dem i kläm.

Beskrivning
Vedklyv 7 tons lodrät klyvning

Användning
1. Spänning: 16A 400V
2. Sladd: 5 ledningar med 16 A CEE kontakt. 3 faser + noll + jord
3. Var uppmärksam på motorns varvriktning. Fel riktning orsakar att hydrauliken inte fungerar, det finns en fasvändare i uttaget på maskinen, så det är
lätt att vända faserna. Insidan i kontakten vrids med en skruvmejsel.
4. Kontrollera oljenivån på hydraulbehållaren genom inspektionsglaset medans
tornet är i nerfällt läge.  
5. Smörj de rörliga delarna på manöverhandtaget och tornet med fett.
6. Ställ in bordshöjden efter längden på träet (59, 78 eller 104cm)
7. Ange hur lång retur som önskas genom att lyfta stången bakom tornet och
spänn fingerskruven.
8. Lossa ventilskruven på hydraultanken. Om skruven inte lossas kan ev. luft
i systemet inte komma ut. Det kan leda till att lufttrycket skjuter packningarna.

Monteringsanvisning

1. De två kontrollhandtagen monteras.
2. Dra ut sprinten och ta ur skruven, sätt in handtaget så ändan går igenom
vippkonsolen och montera sedan dit sprint och skruv igen.
3. Bordet läggs in i konsolen i en av de tre olika höjd möjligheterna och låses
genom att vrida låskroken.
4. Om maskinen flyttas med kran ska surrningen vara omkring kroppen på
maskinen – lyft aldrig i handtaget.
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Underhåll
•
•
•

De rörliga delarna på kontrollhandtaget och tornet ska smörjas med fett.
Hydralikolja byts en gång per år.
Klyvkniven slipas vid behov.
Innan
start

Kontroll av lösa
skruvar och
muttrar

Var 25
drift tim.

En ggr/
år

Efter
Anmärkning
behov

X

Kontrollera att
X
hydraulslangar och
beslag är spänd
Kontrollera
hydrauloljenivån
Smörjning av alla
rörliga delar med
fett
Byte av hydraulolja
Slipning av
klyvkniv

X

Kolven ska
vara i lägsta
position
X

X
X

Förvaring

Rengör klyven efter användning. Se till att inget fett finns på handtag eller
strömbrytare. Maskinen ska förvaras torrt.
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Teknisk data
Modell:
Motor:
Spänning:
Kabel:
Kontakt:
Veddiameter:
Vedlängd:
Max tryck:
Hydrauliktryck:
Hydrauloljenivå:
Tryckstångslängd:
Hastighet:
Retur hastighet:
Bullernivå utan belastning:
Bullernivå med belastning:
Maskinens längd:
Maskinens bredd:
Maskinens höjd:
Maskinens vikt:
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LS7T
400 V ~ 50 Hz 3000 W 4HK IP54
Min 16 A säkring.
5 Ledningar av typ H07RN.
CEE
12 cm ~ 32 cm
59cm/78cm/104cm
7 T ~ 60 KN
18 Mpa.
4 L Hydraulikolja eller en motorolja t.ex. 10 W 30
480 mm
6cm/sec.
5,4 cm/sec
65 dbA
80 dbA
83 cm
93 cm
147 cm
115 kg
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