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Brændekløver
LS7T
Varenr.: 9015921

Beskrivelse:
Brændekløver 7 tons lodret spalteretning

Brugervejledning:
Igangsætning:
Strømforsyningen til brændekløver: 16A 400V
Ledning: 5 ledet med 16 A CEE stik. 3 faser + nul + jord.
Vær opmærksom på motorens omdrejnings retning. Forkert retning bevirker at
hydraulikken ikke virker Der er en fasevender i stikdåsen på maskinen, så det er
nemt at vende faserne. Det indvendige af stikket drejes med en skruetrækker.
Check oliemængde på hydraulikbeholder gennem inspektionsglas mens kløvekile
er i nederste position.
Smør de bevægelige dele på kontrolhåndtagene og på tårnet med fedt.
Indstil bordhøjden efter længden på træet ( 59, 78 eller 104cm )
Indstil hvor langt tilbageløb der ønskes ved at løfte stangen bag ved tårnet og
spænd fingerskruen.
Løsen udluftningsskruen på hydraulikbeholderen. Hvis ikke udluftningsskruen
løsnes kan evt. luft i systemet ikke komme ud. Det kan medføre at komprimeret luft
skyder pakningerne ud.

Vedligehold:
De bevægelige dele på kontrolhåndtag og tårn smøres med fedt.
Hydraulikolie skiftes en gang om året.
Kløvekile skærpes efter behov.

Vedligeholdelsesskema
Kontrol af løse skruer og bolte
Kontroler at hydraulikslanger og
fittings er spændte.
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Opbevaring:
Efter endt brug rengøres hele maskinen. Sørg for at der ikke er fedt på håndtag og
strømafbryder. Maskinen opbevares et tørt sted.
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Sikkerhed:
Brændekløveren bør kun betjenes af voksne. Af sikkerhedsmæssige årsager er maskinen
konstrueret til at betjenes med begge hænder. Sørg for at kløveren står på en solid og
jævn overflade. Påklædning bør ikke være løst hængende, og brug altid handsker og
sikkerhedsbriller. Hvis ikke træstykket flækker og sætter sig fast, brug da en hammer til at
løsne med, og aldrig hænderne, da man risikere at få dem i klemme.

Teknisk data:
Modelbetegnelse
Motor
Strømforsyning
Træ diameter
Træ længde
Max tryk
Hydrauliktryk
Hydraulikolie mængde
Tårn vandring
Hastighed frem
Hastighed tilbage
Støj uden belastning
Støj med belastning
Maskinens længde
Maskinens bredde
Maskinens højde
Maskinens vægt

LS7T
400 V ~ 50 Hz 3000 W 4HK IP54
Min 16 A sikring. Ledning: 5 Ledet af typen H07RN. Stik: CEE
12 cm ~ 32 cm
59 cm / 78 cm / 104 cm
7 T ~ 60 KN
18 Mpa.
4 L Hydraulikolie eller en motorolie F.eks. 10 W 30
480 mm
6 cm / sec.
5,4 cm / sec
65 dbA
80 dbA
83 cm
93 cm
147 cm
115 kg

Samlevejledning:
De to kontrolhåndtag monteres. Træk splittet ud og naglen op, sæt håndtaget ind så
enden går gennem vippekonsol og monter nagle og split igen.
Bordet lægges ind i konsol i en af de tre forskellige højde muligheder og låses ved at dreje
låsekrog.
Hvis maskinen flyttes med kran skal surringen omkring kroppen på maskinen, løft aldrig i
håndtaget.
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