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1. Generelle oplysninger
1.1.Introduktion
Formålet med denne vejledning er at sikre, at maskinen anvendes på den måde, producenten har til
hensigt, mens der tages hensyn til sikkerheden. Alle, der betjener maskinen eller arbejder i nærheden af
den, skal læse denne vejledning omhyggeligt.
Det forventes, at maskinens operatører har grundlæggende færdigheder inden for traktorhåndtering,
såsom brug af kardanakseldrevet og traktorens løfteudstyr. Før arbejdet påbegyndes, skal operatørerne
også gøre sig bekendt med maskinens kontrol- og sikkerhedsudstyr og sikre, at de fungerer korrekt.
Der er flere oplysninger om Hakki Pilke-produkter på vores websted på adressen www.hakkipilke.fi.
Opbevar denne vejledning i umiddelbar nærhed af maskinen.

1.2.Formål med brug
Hakki Pilke 50 Pro brændeprocessoren er beregnet til at forberede brænde af beskåret træ eller kævler.
Brændeprocessoren må ikke bruges til at processere behandlet træ som det, der findes i byggeaffald. Sand,
søm eller andre urenheder i træet kan beskadige maskinen.
De kævler, der skal behandles, må have en diameter på højst 47 cm. Denne grænse må ikke overskrides.
Når du estimerer diameteren på den kævle, du skal til at skære, bør du være opmærksom på, at kævlens
form og andre faktorer, såsom grene og grater, gør den faktiske diameter større og kan forhindre, at kævlen
bliver ført ind i maskinen. Kløverillen er designet til kævler med en længde på op til 60 cm. Du må aldrig
skære eller kløve kævler, der overskrider den maksimale længde.

1.3.Maskinmodeller og grundlæggende oplysninger
Model
Drivkraft
Vægt
PTO/elektrisk drivsystem
Højde/bredde/længde
Indfødnings/udfødningstransportør
Savsværd/-kæde
Maks. kævlediameter
Maks./min. kævlelængde

TR
Combi
Traktorens kardanaksel
PTO
Elektrisk
(PTO)
2150 kg
2250 kg
min 35 hk / maks. 500 o/min
15 kW (min 32 A, type C-sikring)
i transportposition 2900/3100/1520 (mm)
2850/4000 (mm)
sværd: 20” rille 1,6 mm, kæde: 72 sløjfer, tandafstand 0,404”
47 cm
Kævle maks. 60 cm; min. 20 cm

Maskinens serienummer, fremstillingsdato, vægt, driftsspænding (elektrisk drevet maskine) og model er
angivet på det grå typeskilt, der er placeret på maskinens ramme under udfødningstransportørens smæklås
på operatørens højre side.

1.4.Driftsbetingelser
•
•
•

Det temperaturområde, inden for hvilket maskinen kan betjenes, er -20 til +30 °C. Om vinteren skal
operatøren sikre, at der ikke er nogen risiko for at glide i arbejdsområdet.
Arbejdsområdet skal være lige og frit for unødvendige genstande. Ingen uautoriserede personer må
komme ind i arbejdsområdet. Maskinen må kun bruges under tilstrækkelige lysforhold.
Maskinen må ikke bruges indendørs.
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1.5.Sikkerhedsinstruktioner
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Denne maskine er kun beregnet til at blive betjent af én operatør. Fareområdet er 10 m fra
maskinen.
Personer under 18 år må ikke betjene maskinen.
Operatøren skal sikre, at brugen af enheden ikke medfører fare for andre, og at der ikke er nogen
uautoriserede personer i farezonen.
Maskinen må ikke betjenes, hvis man er under påvirkning af alkohol eller andre stoffer, eller når
man er træt.
Maskinen må ikke betjenes, medmindre operatøren har læst denne brugsvejledning.
Maskinen er udelukkende udviklet til at fremstille brænde.
Maskinen skal placeres i transportposition, hver gang den flyttes. Når maskinen transporteres på en
offentlig vej, skal den være udstyret med ekstra lys. Når du transporterer maskinen i en traktors
løfteudstyr, skal du sikre dig, at der er nok vægt på forakslen til at sikre korrekt styring.
Operatøren har ikke tilladelse til at modificere maskinens struktur eller funktion eller til at fjerne
beskyttelsesudstyr.
Operatøren skal bære høreværn, tilstrækkeligt tætsiddende arbejdstøj og handsker,
beskyttelsesbriller og sikkerhedsfodtøj.
Inden maskinen startes, skal operatøren sikre sig, at maskinen og dens beskyttelsesskærme er
intakte.
Når maskinen drives med en traktor, skal operatøren sikre sig, at kardanakslen er ubeskadiget, og
at o/min-området er korrekt. Maskinen skal være fastgjort til traktorens løfteudstyr under drift.
Før brændekløveren startes, skal operatøren sikre, at alle kontrol- og sikkerhedsanordninger virker.
Når maskinen rengøres, eller der foretages nogen form for vedligeholdelse, skal den afbrydes fra
strømkilden.
Hold maskinens advarselsmærkater synlige og i god stand. Sørg for, at maskinen har de mærkater,
der er angivet i afsnit 1.7. Få om nødvendigt udskiftninger fra din forhandler.

1.6.Støj og vibration
A-vægtet lydtryk på arbejdsstedet 94 dB (LpA); lydeffekt
under driftscyklus 99,0 dB (LWA). Vibrationsværdierne overstiger ikke 2,5 m/s2.

1.7.Advarselssymboler

Læs vejledningen til maskinen, inden
du betjener maskinen.
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Løftepunkt for en gaffeltruck.

Bær ikke nogen form for løst tøj.

Tag altid træstykket eller
kævlen fra siden.

Pas på dele i bevægelse.

Pas på kardanakslen.

Pas på savkæden.

Pas på kløveklingen.

Maskinen må kun betjenes af
én person.

Afbryd strømforsyningen
inden
vedligeholdelsesprocedurer.

Farezonen omkring maskinen er 10
meter.

Risiko for knusning

Transportørens maksimalt
tilladte vinkel er 40°.
Gå ikke under transportøren.

Kardanakslens maksimale hastighed er
500 o/min.

Rotationsretningen er i pilens
retning.

Savkædeolie
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Hydraulisk olie
Farezone

Smørepunkt

2. Modtagelse og montering
2.1.Leveringsinspektion
Bortskaf maskinens emballage på en miljøvenlig måde.
Kontroller, at maskinen ikke er blevet beskadiget under transporten, og kontroller, at alle nødvendige dele
er inkluderet i pakken. I tilfælde af mangler eller skader bedes du straks kontakte forhandleren. Fjern
eventuelle kabelbånd og stropstøtter, der er monteret i forbindelse med transport.

2.2.Løft og flytning af maskinen

Når du flytter maskinen, skal du sørge
for, at din traktors eller gaffeltrucks
flytte- og løftekapacitet er tilstrækkelig
til maskinens vægt. Løft kun maskinen
ved de angivne løftepunkter eller med
traktorens løfteudstyr.

Figur 1. Løftepunkter for en gaffeltruck (2 stk).

Når maskinen forbindes til traktorens løfteudstyr, skal traktorkabinen være fri for mennesker med henblik
på at forhindre utilsigtet kontakt med kontrolanordningerne. Kontroller alle forbindelsesenhederne på
traktoren og brændeprocessoren, før du forbinder dem. Brug aldrig defekt udstyr. Stifterne, der bruges til
at forbinde skubbestængerne og trækstængerne til maskinen, skal have den korrekte størrelse, og der skal
bruges passende låsestifter til at fastgøre dem.
Maskinen skal placeres i transportposition, hvis den skal flyttes mere end 5 meter. Vær yderst forsigtig, når
du flytter maskinen i driftsposition. Sænk altid maskinen ned til jorden, når du stopper.
Bemærk! Et forkert løft kan forårsage en farlig situation eller beskadige maskinen.
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2.3.Maskinens hovedkomponenter
Hakki Pilke 50 Pro er en brændeprocessor med fuld hydraulisk betjening. Med andre ord styres alle
maskinens funktioner hydraulisk med betjeningshåndtag på maskinens kontrolpanel. Beskyttelsesskærmen
på skære- og kløvesektionen er sammenlåst med maskinens drift: Hvis beskyttelsesskærmen åbnes,
stoppes skære- og kløvefunktionerne.

Figur 2. Maskinens hovedkomponenter

A.
B.
C.
A.

Indfødningstransportør
Kontrolpanel
Skære- og kløveenhed
Udfødningstransportør

3. Kontrolfunktioner og opsætning af maskinen
3.1.Arrangering af maskinen til drift og transport
Inden maskinen tages i drift og anvendes, skal man sikre, at driftsbetingelserne, beskrevet i afsnit 1.4, er
opfyldt, og læse sikkerhedsinstruktionerne i afsnit 1.5.
Bemærk! Inspicer og rengør maskinen i henhold til afsnit 4.3 og 5.8, inden den gøres klar til transport.
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3.1.1.
Placering
af
transportpositionen

indfødningstransportøren

i

drifts-

eller

Placer indfødningstransportøren i
driftspositionen på følgende
måde:

1. Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads til at
sænke
indfødningstransportøren
(ca. 2 m).

Figur 3.

2.

Frigiv låsen ved at åbne
klinken vist på figur 3.

3. Brug spil A til at sænke
indfødningstransportøren
til den nederste position.
Om nødvendigt skal du
føre støtteben B med din
anden hånd for at sikre, at
det falder i den rette
position, som vist i figur 5.

Figur 4.
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4. Drej kævlestyreplade C til
driftspositionen, som vist i
figur 6.

Figur 5.

Placer
indfødningstransportøren
i transportpositionen i
modsat rækkefølge.

Figur 6.
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3.1.2.
Placering
af
transportpositionen

udfødningstransportøren

i

drifts-

eller

Placer udfødningstransportøren
i driftspositionen på følgende
måde:
1.

Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads til at
åbne
udfødningstransportøren
.

2.

Hold smæklås A, vist i
figur 7, åben og sænk
udfødningstransportøren
hydraulisk ved at dreje
håndtag D (i figur 10) til
højre.

Figur 7.

Bemærk! Lad der være
tilstrækkelig afstand (ca.
30 cm) til transportørens
udløbsåbning.
3. Drej den øverste del af
transportøren til
driftspositionen med
håndtag B (figur 8).
Bemærk! Få om
nødvendigt to personer
på hver side af
transportøren til at løfte
den!

Figur 8.

4. Lås den øverste del af
transportøren på plads
med klinke C og split D,
som vist i figur 9.
5. Drej transportbåndets
støttestang (E i figur 9) til
driftspositionen.

Figur 9.
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6. Sænk kløvestøttebuen til
driftspositionen, og lås
den med klinke F.
7. Indsæt til sidst
støttebuens låsestift G
og stift H, som vist i figur
9b.

Figur 9b

Placer udfødningstransportøren i transportpositionen på følgende måde:
1. Drej kløverillens støttebue til transportpositionen ved at udføre trin 6 og 7 modsat (afsnit 3.1.2).
2. Frigiv lås C af transportørens øverste del (figur 9) og sænk transportøren til den lavest mulige
position hydraulisk med håndtag D, som vist i figur 10.
3. Drej transportbåndets støttestang E (figur 9) øverst på båndet og drej derefter den øverste del af
transportøren oven på den nederste del med håndtag B (figur 8). Bemærk! Få om nødvendigt to
personer på hver side af transportøren til at løfte den!
4. Drej transportøren til den midterste position med håndtag D (figur 10).
5. Løft transportøren, til den låses ind i den hævede position. Sørg for, at lås A forbindes godt. Sørg
for, at kløverillens beskyttelsesstrimmel er trukket tilbage foran.
Bemærk! Undlad at stå på udfødningstransportøren!
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3.2.Kontrolenheder

Figur 10. Kontrolenheder
Navne og funktioner på kontrolenhederne i figur 10
A. Tilbehørsventil.
•

Bruges til kontrol af tilbehør (HakkiFeed-kævlestativer)

B. Halveringsknap for kløvning
•

Ved brug af denne knap kan kløvningens slaglængde halveres, dvs. kløvecylinderen
laver et slag, som er ca. halvdelen af den maksimale slaglængde (ca. 60 cm). Bruges til
kløvning af korte kævler (under 33 cm) til at øge kløveprocessens hastighed betydeligt.
Den halve slaglængde kan justeres ved at flytte sensor C (figur 22).

C. Kontrolhåndtag til kævlestyrepladen
•
•
•

Øverste position: AUTO: styrepladerne er i automatisk tilstand, dvs. pladerne går
automatisk op og ned i henhold til savsværdets bevægelse
Mellemste position: FRA: styrepladerne er ikke i brug
Nederste position: OP: manuel styring af styrepladerne til den øverste position (f.eks.
sidste kævle)

D. Kontrolhåndtag til udfødningstransportbånd
• Øverste position: Udfødningstransportbåndet kører fremad
• Mellemste position: Udfødningstransportbåndet kører ikke
• Nederste position: Udfødningstransportbåndet kører baglæns (kortvarig brug til f.eks.
at fjerne en blokering)
E. Hastighedsjusteringsenhed til udfødningstransportbåndet
Hakki Pilke 50 Pro, rev. C

Original

Version 3-2021

•

14 / 47
Båndets hastighed reduceres, når justeringsenheden drejes mod den lukkede position
og omvendt

F. Kontrolhåndtag til udfødningstransportør
• Håndtag op/ned: drejer udfødningstransportøren til højre/venstre
• Håndtag til venstre/højre: reducerer/øger udfødningstransportørens vinkel i forhold til
jorden
G. Joystick
•

•
•
•
•
•

Joystick til venstre/højre:
indfødningstransportbåndet kører til
venstre/højre
Joystick fremad/bagud: kløveklingen
sænkes/hæves
Knap A: Kløvning omvendt-knap
Knap B: Løft af den hydrauliske
kævlepresse
Knap C: Aktivering af
kløvefunktionen
Knap D: Udførelse af
skærefunktionen ved at holde
knappen nede:
o Saven udfører skærebevægelsen
automatisk (savkæden roterer,
og savsværdet sænkes ned til
den nederste position)
o Derudover drejes
træmåleanordningen, så den
ikke kommer i vejen, og
kævlepressen presses mod
kævlen
o Kævlestyrepladerne hæves, hvis
kontrolhåndtag C er i AUTOpositionen.
o Hvis knappen slippes, stoppes
savkæden, og savsværdet hæves
igen. Måleanordningen og
styrepladerne vender også
tilbage til deres oprindelige
position.

Figur 11. Joystick

H. Justeringsenhed for savsværdets
sænkehastighed
•

Når du drejer justeringsenheden
mod den lukkede position,
reduceres sænkehastigheden og
omvendt.
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3.2.1.

Traktordrev

En traktordrevet brændeprocessor er forbundet
til traktorens trepunkts løfteenheder og
kardanaksel. For at forbinde maskinen til
kardanakslen skal du flytte kontaktens
beskyttelsesdæksel A og multiplikatorgearet til
en position, hvor det dækker kontakten (i
kombimodeller).
Forbindelsen af kardanakslen er en opgave for
kun én person. Traktorkabinen skal være fri for
mennesker med henblik på at forhindre utilsigtet
kontakt med kontrolanordningerne, mens
brændekløveren forbindes til traktoren.
Kontroller alle forbindelsesenhederne på
traktoren og brændeprocessoren, før du
forbinder dem. Brug aldrig defekt udstyr.

Figur 12.

Det 3-benede strømkabel til de elektriske
kontrolanordninger er forbundet til traktorens
12 V-kontakt for en arbejdsmaskine (figur 14).
Når du bruger kardanakslen, skal du overholde instruktionerne fra akslens producent. Maskinen kræver 15
kW effekt, og der skal tages hensyn til dette i forbindelse med kardanakslens kapacitet. En velegnet
kardanaksel er af effektklasse fire. Sørg for, at den tilsluttede aksel er låst fast til multiplikatorgearets
notaksel. Forbind kæden, der forhindrer beskyttelsesdækslets drejebevægelse til åbning B (2 muligheder).
Hæng kardanakslen fra krog C, når maskinen ikke betjenes, og når den er koblet fra traktoren. Til sidst skal
du kontrollere, at alle forbindelser er sikre. Brug aldrig en beskadiget eller ubeskyttet kardanaksel.

Bemærk! Traktordrevne maskiner skal være fastgjort til traktorens løfteudstyr.
Bemærk! Starteren (figur 15) fungerer kun, når maskinen forsynes med strøm.
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Elektrisk drivsystem

En elektrisk drevet maskine drives af en
15 kW elektrisk motor. Den elektriske
motors IP-mærkning er 55. Sikringen skal
som minimum være en 32 A type Csikring. Det elektriske kabel skal være
mindst 5 x 6 mm², og den anbefalede
maksimale længde er 25 meter. For at
forbinde
kablet
skal
du
flytte
beskyttelsesdækslet B til kontakt A og
multiplikatorgearet og sætte det fast i en
position,
hvor
det
dækker
multiplikatorgearet.
I en elektrisk drevet maskine er
strømkablet
til
de
elektriske
kontrolanordninger forbundet til den 3benede kontakt på siden af maskinen.

Figur 13. Maskinens elektriske drivsystem

Den elektrisk drevne maskine tændes
med den grønne knap på fjernstarteren,
der er placeret i kontrolpanelet på
maskinens forside (figur 15). Den reelle
starter er placeret bag maskinens
bagdæksel. Starteren har en automatisk
sikring og et termisk relæ til den
elektriske motor. Det termiske relæ kan
nulstilles ved at trykke på den røde
stopknap på starteren på maskinens
bagside.
Hvis den elektriske motor roterer i den
forkerte retning (dvs. der kommer en
unormal støj fra maskinen, og de
hydrauliske funktioner virker ikke), er den
aktuelle fase forkert.
Du kan dreje gearet med kontakt C i figur
13 ved at dreje den 180 grader.

Figur 14. Den elektriske styreenheds elektriske stik

Figur 15. Maskinens fjernstarter
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3.2.3. Justering af kævlelængden
Hakki Pilke 50 Pro har en hydraulisk måleanordning til at skære brænde med en justeringsværdi på ca. 20
til 60 cm.
Under savning flytter kævlebegrænserpladen (B i figur 16) sig altid ca. 5 cm bagud ved hjælp af en hydraulisk
cylinder for at sikre, at kævlen ikke sætter sig fast, og så den falder frit ind i kløverillen. Inden kløvning skal
operatøren altid sikre sig, at kævlen ikke er for stor og ikke forbindes med begrænserplade B.

1.
2.

3.
4.

Sluk for maskinen og åbn maskinens beskyttelsesskærm.
Juster kævlelængdebegrænseren til den ønskede længde ved at frigive låsen i figur 16 til den
åbne position (som vist på den mindste figur) og skubbe begrænserpladen B til den ønskede
position.
Drej lås A i figur 16 tilbage til den lukkede position.
Du kan om nødvendigt finjustere måleenheden ved at løsne møtrik C i figur 16 og dreje
justeringsskrue D til den ønskede retning. Hvis skruen strammes, øges kævlelængden og
omvendt. Når du er færdig, skal du låse møtrik C på plads igen. (Hvis kævlelængden er
standard, kan du finjustere kævlelængden for at minimere mængden af træaffald).

Figur 16. Justering af kævlelængde
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Brug af udfødningstransportøren

Hakki Pilke 50 Pro brændeprocessorens udfødningstransportbånd drives af en hydraulisk motor. For at
ændre båndets hastighed skal du bruge justeringsenhed C i figur 17. Transportørvinklen kan ændres
hydraulisk i de horisontale og vertikale retninger ved brug af håndtag F vist i figur 17:
-

Håndtag fremad: transportøren drejer til venstre
Håndtag bagud: transportøren drejer til højre
Håndtag til venstre: transportørens vinkel til jorden øges
Håndtag til højre: transportørens vinkel reduceres

Figur 17.
Du kan bruge håndtag D (Figur 17) til at stoppe transportøren (midterposition) og om nødvendigt vende
transportbåndet gennem en kort afstand (ca. 1 m) ved at trække håndtaget tilbage, hvis et stykke træ
sætter sig fast mellem f.eks. transportørens rengøringsplade og den øverste rulle.

BEMÆRK! Den maksimale driftsvinkel for udfødningstransportøren er 40°. Den maksimale vinkel er
angivet på mærket herunder og instruktionerne, der følger med udfødningstransportøren.
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3.2.5.

Justering af kløveklinge

Maskinens kløveklinge styres hydraulisk med kontrolhåndtag G (figur 10). Hvis håndtaget skubbes i den
forreste position, sænkes klingen, og hvis håndtaget trækkes til den bageste position, hæves den. Kævler
bør altid være så centrerede som muligt, når de passerer klingen, for at holde en konsistent
brændestørrelse.
Klingen kan sænkes til den laveste position på én gang ved at hæve klingen til den øverste position og rydde
pladsen under klingen. Maskinen skal være lukket ned og koblet fra dens strømkilde under hele
rengøringens varighed.

3.2.6.

Brug af en savsmuldsblæser

En hydraulisk savsmuldsblæser er tilgængelig som et tilbehør til traktordrevne maskiner, mens en
elektrisk blæser er tilgængelig til elektrisk drevne og traktordrevne maskiner. Savsmuldsblæseren gør det
muligt at holde bunden af maskinen ren og opsamle savsmuld til andre formål.
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Brug af en hydraulisk savsmuldsblæser:
Den hydrauliske savsmuldsblæser (tilbehør) drives af traktorens hydraulik. Installer blæseren som følger:

1. Fastgør slange A (rød streng) i figur
17a til tryksidens hurtigkobling for
traktorens hydraulik.

2. Forbind slange B (sort streng) til
retursidens hurtigkobling i traktorens
hydraulik.

3. Sørg
for,
at
strømningsjusteringsskrue C er i den
korrekte position som følger.
-

Løsn låsemøtrik D.

-

Lad justeringsskrue C nå bunden helt.

-

Derefter skal du ÅBNE justeringsskrue
C i præcist 1 rotation.

-

Stram låsemøtrik D igen.

Figur 17a.

Ved
disse
justeringer
vil
savsmuldsblæserens rotorhastighed
være ca. 2600 o/min.
Bemærk! For høj rotationshastighed
(justeringsskrue C åbnes med mere
end én rotation) kan beskadige
savsmuldsblæseren!
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Brug af en elektrisk savsmuldsblæser:
Den eksterne savsmuldsblæser fungerer ved
standard strøm på 230 V.
Savsmuldsblæseren kommer med sin egen
brugsvejledning. Læs vejledningen, inden du
bruger enheden.

Forbund savsmuldsblæseren til maskinen på
følgende måde:

1. Fjern savsmuldsstyring E ved at fjerne
fastgørelsesboltene (2 stk.).

Figur 17c.

2. Fastgør
adapter
F
og
blæserslangeforbindelse G med 7 bolte,
som vist i figur 17d.

3. Brug en klampe til at fastgøre slangen til
forbindelse G.
17d.
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4. Betjening af maskinen
4.1.Udførelse af en testkørsel på maskinen
Maskinen må ikke bruges, før der er blevet udført en testkørsel, og alle maskinens funktioner er blevet
testet. Både testkørsel og test må kun udføres af en person, der har læst maskinens vejledning.
Bemærk! Når du tænder for maskinen i koldt vejr (-5° C eller koldere), anbefales det, at du bruger et separat
varmeapparat til olie (tilbehør). Derudover skal maskinen køre i tomgang uden driftsbevægelser, indtil
olietemperaturen er steget tilstrækkeligt.
Før testkørslen skal alle komponenter i brændeprocessoren kontrolleres. Hvis der opdages fejl eller slid,
der kan påvirke den sikre brug af maskinen, må processoren ikke anvendes, før den defekte eller slidte
komponent er blevet udskiftet, og der kan garanteres en sikker brug.
1.
2.
3.
4.
5.

Kontroller, at skærmen til brændeprocessorens skære- og kløvedel er nede.
Kontroller, at indfødnings- og udfødningstransportørerne er i driftspositionen.
Sørg for, at kløverillen er tom.
Sørg for, at du er fortrolig med maskinens kontrolfunktioner. Se om nødvendigt afsnit 3.2.
Aktivering.
a. Traktordrev: Sæt stikket til den elektriske kontrolenhed i traktorens stikkontakt. Start
traktoren, og tilslut outputtet. Start med en langsom hastighed og øg hastigheden fra mindst 450
o/min til højst 500 o/min.
b. Elektrisk drivsystem: Sæt kablet i brænderprocessorens kontakt, start maskinen ved at
trykke på startknappen, og vent, til den elektriske motor kører med fuld hastighed.
6. Start kløvebevægelsen ved at trykke på knap C på joysticke i figur 11. Kløvebevægelsen skal være
normal.
7. Sørg for, at saven og smøringen på savkæden fungerer, på følgende måde: (Se om nødvendigt afsnit
7.0.)
a. Udfør nogle få savningscyklusser uden træ ved at trykke knap D ned (figur 11).
b. Sørg for, at savsværdet sænkes helt under savningscyklussen og derefter hæves automatisk
igen, når knap D slippes, og at savkæden roterer i hele den tid, knap D trykkes ned.
c. Sluk for maskinen og afbryd den fra strømforsyningen.
d. Åbn beskyttelsesskærmen og se, om savkæden er blevet forsynet med olie. Kontroller også
oliestrømmen ved at lukke maskinen ned og ved at trykke ned på knap D (figur 11), indtil du
ser, at der drypper olie fra kæden.
8. Start kløvecyklussen og stop den ved at åbne beskyttelsesnettet. Sørg for, at kløvebjælken vender
tilbage til sin oprindelige position, når beskyttelsesnettet er lukket. Ud over dette skal du sikre dig,
at kløvebjælken vender tilbage til sin oprindelige position, ved at trykke på A (figur 11).
9. Udfør en testkørsel for indfødningstransportørens føde- og returbevægelse med joystick G (figur 10).
10. Aktiver udfødningstransportøren ved at trykke håndtag D (figur 10) til den forreste position. Sørg for,
at transportbåndet stopper, når håndtag D placeres i midterpositionen, og at fødningen vendes om,
når håndtag D er i den bagerste position. Sæt transportbåndet til en passende hastighed med
styreenhed E (figur 10).
Hvis der opstår et svigt, en fejl eller en lækage under testkørslen, skal du bestemme årsagen og træffe
foranstaltninger efter behov. Maskinen skal være lukket ned og koblet fra strømkilden under hele
varigheden af både fejlfindingen og reparationerne.
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4.2.Placering af kævler i indfødningstransportøren
Vi anbefaler brugen af hjælpeanordninger, såsom HakkiFeed 472 kævlebordet. Hvis der ikke er forbundet
et kævlebord til maskinen, er den maksimalt tilladte kævlelængde 4,5 m. Løft og placer altid træ på
indføringsbordet på en sikker måde, der ikke udgør en fare for operatøren.
Bemærk! Det er strengt forbudt at placere kævler direkte på indføringsbordet med en læssemaskine.
Bemærk! Sørg for, at kævlens tyngdepunkt forbliver på transportøren.

4.3.Indføring og savning af træ
Indfødningstransportøren fører træet ind i brændeprocessoren. Drej joystick G (figur 10) til højre for at
indføre træ i maskinen. Indføringen kan annulleres ved at dreje joysticket til venstre.
Når der indføres træ i maskinen, skal du sørge for, at der ikke opstår farer for, at dit tøj, dine hænder eller
andre dele sætter sig fast i maskinen, f.eks. på grund af kævlens form. Brug ikke din hånd til at føre kævlen
ind i skæresektionen. Juster træmåleanordningen til den ønskede længde, og sørg for, at
udfødningstransportøren har en passende hastighed ved at justere den.
1. Vælg den kævle, der skal behandles. Bemærk, at den maksimale kævlediameter er 47 cm. Kævlens
form og eventuelle knaster kan øge diameteren.
2. Use joystick G til at føre kævlen ind i maskinen med indfødningstransportøren. Kontroller, at
kævlen ikke er for stor, og at ingen dele af den kolliderer med kævlepressen eller savsværdet under
indføring.
3. Når kævlen stopper i den hydrauliske måleanordning til skæring, skal du skære kævlen ved at trykke
på knap D (figur 11) på joysticket. Dette aktiverer automatisk savkæden og savningscyklussen.
4. Sæt savsværdet tilbage til den øverste position ved at slippe knap D (figur 11).
5. Start ikke den næste skærebevægelse, før kløveprocessen er vendt tilbage.
Bemærk! Udfør ikke indføringen under savning, eller når savsværdet ikke er helt i den øverste position.
Bemærk! Når du bruger maskinen, skal du altid sørge for, at ingen andre befinder sig inden for farezonen
(10 m) af maskinen eller kævlebordet, der er forbundet til den. Se afsnit 1.5.

4.3.1.

Hydraulisk kævlepresse

Hakki Pilke 50 Pro brændeprocessoren er udstyret med en hydraulisk kævlepresse, som altid automatisk
presser kævlen mod indfødningstransportøren under skærebevægelsen. Kævlepressen låses også i denne
position, indtil den frigives med knap B (figur 11).
Operatøren skal sørge for, at kævlen, der indføres i maskinen, ikke kolliderer med kævlepressen på grund
af f.eks. variationer i kævlestørrelse.
Når der indføres en ny kævle, skal du altid hæve kævlepressen til den øverste position med knap B.
4.3.2.

Fastklemning af skæreklingen

Hvis skæreklingen sætter sig fast i kævlen, skal du stoppe savningen og prøve igen på en anden del af
kævlen. Hvis snittet bliver skævt, fordi sværdet trækker til den ene side, skal savkædens og -sværdets
skarphed kontrolleres. En kæde, der ikke er lige skarp over det hele, trækker altid mod den sløvere side,
hvilket gør det umuligt at skære en tyk kævle. På den anden side er det ikke effektivt at save med en kæde,
der er lige sløv over det hele, og savkæden skal derfor slibes eller udskiftes (se afsnit 5.1.1).
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Styreplader til faldende træstykker

50 Pro (rev B) er udstyret med styreplader for
at sikre, at de afskårne træstykker altid sænkes
ned til bunden af kløverillen i den rigtige
position. Først sænkes det afskårne træstykke
til toppen af pladerne, som vist i figur 17e, som
derefter sænker stykket til bunden afkløverillen
(figur 17f) på en kontrolleret måde.
Behovet for styrepladerne afhænger af
tykkelsen og længden af det stykke træ, der
kløves. Et længere og tyndere stykke træ er
lettere at sænke ned til kløverillen i den rigtige
position, end det er med et kortere og tykkere
stykke.
Operatøren kan vælge, om styrepladerne skal
anvendes eller ej. De kan også bruges manuelt
til f.eks. at kontrollere den sidste kævles fald.

17e.

Når styrepladerne er i automatisk tilstand
(styreenhed C i figur 10 er i frontpositionen),
hæves de øjeblikkeligt, når savsværdet
begynder at skære træ. Når kævlen er blevet
skåret, og stykket er faldet ned på pladerne,
skal du slippe savknappen, som automatisk
hæver sværdet og sænker styrepladerne til den
nederste position. (Figur 17f).
Når pladerne ikke er i brug (styreenhed C i figur
10 er i midterposition), forbliver de i den
nederste position, som vist i figur 17f.
17f.

I manuel tilstand kan operatøren hæve/sænke
pladerne manuelt med styreenhed C (figur 10).
4.3.4.

Savning af den sidste kævle

Under savning af kævler bør det næstsidste stykke saves på en sådan måde, at det resterende stykke har
en tilstrækkelig længde. Dette sikrer, at kævlen holdes godt fast under den hydrauliske kævlepresse, og at
savningen er stabil og sikker. Den sidste kævle kan føres oven på de manuelt løftede styreplader (figur 17e)
og derefter sænkes for at blive kløvet i den korrekte position.
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Brug af hurtigkoblingerne til den ekstra hydraulik

Forbindelse
borde:

af

HakkiFeed-

1. Forbind den ekstra hydraulik (f.eks. når du
bruger mekanismen til lateral overførsel på
HakkiFeed 472 kævlebordet) ved at skubbe
hjælpeanordningens hydraulikslanger ind i
hurtigkoblingerne i figur 18:
-

Den, der er markeret med rød, til
hurtigkobling A.
Den, der er markeret med sort, til
hurtigkobling B.
Den, der er markeret med blå, til
hurtigkobling ”Tank”.

2. Brug den ekstra hydraulik med styreenhed A
i figur 10.

Figur 18.

Bemærk! HakkiFeed 471/472 hydraulikmotor har
en overløbsslange, som skal forbindes til
hurtigkobling C, dvs. den direkte linje til den
hydrauliske tank.
Forbindelse af en Roller- eller
Cleaner-rengøringsenhed:
1. Frakobl slangeende D vist i figur 18a og
forbind den til tilbehørets hunforbindelse.
2. Forbind tilbehørets
hanslangeendeforbindelse til hurtigkobling E.
3. Forbind tilbehørets mulige overløbsslange til
hurtigkobling F.

4.3.6.
Forbindelse
af
et
indfødningstransportøren

Figur 18a.

kævlebords

indfødningsruller

til

Et kævlebords (f.eks. HakkiFeed 472) indfødningsruller kan serieforbindes med indfødningstransportøren.
På denne måde synkroniseres rullerne automatisk, så de fungerer med indføringstransportøren, når der
indføres kævler ved hjælp af joystick G (figur 10). Forbind kævlebordets slanger til maskinens
indfødningstransportør på følgende måde:
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1. Sluk for maskinen og
afbryd
den
fra
strømforsyningen.
2. Fjern slange B fra
hurtigkobling A (figur
19).
3. Forbind
kævlebordrullernes
trykslange (markeret
med
rød)
til
hurtigkobling A.
4. Forbind
kævlebordrullernes
returslange til slange B
(med en hunkobling).
Figur 19.

4.4.Kløvning af kævler

4.4.1.

Fastklemning af træ på kløveklingen

Hvis et stykke træ sætter sig fast på kløveklingen i en situation, hvor der ikke er en tilstrækkelig høj
kløvekraft til at skubbe stykket forbi klingen, skal du gøre følgende:
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Sæt kløvebjælken helt tilbage til startpositionen ved at trykke på knap A (figur 11).
Genstart kløvningen ved at trykke på knap C (figur 11). Dette genoplader maskinens trykbooster
for at give fuld effekt.
Hvis kævlen stadig ikke er helt kløvet, skal du hæve kløveklingen en smule (ca. 5 cm) og gentage
trin 2.
4.4.2.
Genkløvning eller kløvning uden skæring
Hæv beskyttelsesdækslet på skære- og kløverillen.
Placer den kævle, du vil kløve, i kløverillen.
Luk beskyttelsesdækslet til skære- og kløverillen.
Aktiver kløvecyklussen med knap C (figur 11).

Ovenstående procedure kan bruges til at kløve træ uden at skære det efter behov.
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4.4.1.

Udskiftning af kløveklingen

Vær yderst forsigtig ved håndtering af klingen, og bær beskyttelseshandsker.
1. Træk håndtag B (figur 20).
Hvis
håndtaget
ikke
bevæger sig, skal du hæve
klingen en smule.
2. Sænk kløveklingen til den
lavest mulige position for
at fjerne kontrolakslen fra
åbning A (figur 20).
Fjern om
træstykker
klingen.

nødvendigt
fra under

3. Sluk for maskinen og
afbryd
den
fra
strømforsyningen.
4. Åbn
maskinens
beskyttelsesskærm
og
hæv kløverillens støttebue
C til den øverste position
(som angivet i afsnit
3.1.2.).

Figur 20.

5. Forbind krogen for spil D
til kløveklingens løftehul E,
som vist i figur 21.
6. Brug spillet til at løfte
kløveklingen ud af dens
sted, og led kløveklingen
ud
fra
udfødningstransportørens
side og sænk den
omhyggeligt til f.eks. en
gaffeltruckpalle.

Monter en ny kløveklinge ved at
gennemføre trinene i modsat
rækkefølge.
Figur 21.
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Justering af kløvebevægelsens slaglængde

I Hakki Pilke 50 Pro brændeprocessoren styres kløvecylinderen elektrisk med sensorerne A og B i figur 22.
Kløvecylinderens slaglængde kan justeres på følgende måde:
1. Sluk maskinen og afbryd den fra strømforbindelsen.
2. Fjern maskinens dækplade (fra maskinens bagside) som vist i figur 22.
3. Sensor A (figur 22) bestemmer stedet, hvor kløvebjælken stopper under returbevægelsen. Skift om
nødvendigt sensorens position. Løsn først sensorens fastgørelsesbolt, flyt sensoren og stram bolten
for at fastgøre den.
4. Sensor B (figur 22) bruges til at bestemme det punkt, hvor kløvecylinderen ændrer retning under
kløvecyklussen, dvs. hvor tæt på kløvebjælken kløveklingen kommer. Skift om nødvendigt sensorens
position, som angivet i afsnit 3 herover.
Bemærk! Dækslerne og beskyttelsesskærmene skal sættes på plads igen efter vedligeholdelse.

Figur 22.
4.4.3.
Halvering af kløvebevægelsens slaglængde
Ved kløvning af kævler, der har en diameter på over 30 cm, men en længde på under 33 cm, med Hakki
Pilke 50 Pro brændeprocessoren, kan maskinens effektivitet forbedres ved at begrænse kløvecylinderens
bevægelse. Halvslagfunktionen kan aktiveres ved at bevæge kontakt B i figur 10 til position I. Aktivering af
en enkelt kløvning skubber kævlen op indtil den forudindstillede kløveindstilling. Bemærk! Du kan også
udføre en enkelt fuld kløvebevægelse ved at holde kløveknappen nede, så længe kløvebevægelsen er
afsluttet, eller ved at deaktivere halvslagfunktionen midlertidigt.
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Den halve slaglængde kan justeres med sensor C i figur 22. Løsn først sensorens fastgørelsesbolt, flyt
sensoren og stram bolten for at fastgøre den. Det anbefales at indstille justeringen, så kævlen forbliver en
smule fastklemt i kløveklingen, og det først er den næste kævle, der kløver den fuldstændigt.

4.5.Brug af udfødningstransportøren
Udfødningstransportøren kan styres horisontalt og vertikalt. Sikkerhedszonen for udfødningstransportøren
er 10 meter. Under maskinens drift er udfødningstransportørens maksimalt tilladte vinkel 40°.
Udfødningstransportørens kørehastighed kan justeres frit med justeringsskrue E (figur 10). Hvis
transportøren af en eller anden grund sidder fast, skal udfødningstransportøren stoppes med håndtag D
(figur 10), og maskinen skal lukkes ned, før årsagen fjernes. Hvis årsagen til fejlen er i mekanismen til
fjernelse af snavs, kan du vende transportbåndet om i en kort afstand med håndtag D (figur 10). Der skal
være mindst 50 cm mellem enden af udfødningstransportøren og bunken af behandlet brænde.
Det udfødningstransportbåndets stramhed (og båndets justering) kan justeres på følgende måde:
1. Løsn spændemøtrik A (figur 23).
2. Stram/løsn båndet med møtrik B i figur 23 (den samme mængde på begge sider af båndet). Hvis
båndet er skævt, skal du løsne møtrik B (i forhold til fjederen) på den side, du vil justere båndet
bedre mod.
3. Når transportbåndet er i den korrekte spænding og er korrekt justeret, skal spændemøtrikkerne (A)
på begge sider strammes.

Figur 23.
Udfødningstransportøren er udstyret med en enhed til automatisk fjernelse af snavs. Den adskiller snavs
og savsmuld fra det behandlede brænde.
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De følgende ting påvirker betydeligt betjeningen af enheden til fjernelse af snavs:
Udfødningstransportørens vinkel, båndets hastighed og afstanden af separationsplade D (figur 23) fra
transportørens øverste rulle. Med andre ord er resultatet af snavsseparationen bedre, jo stejlere vinklen
er (dog ikke mere end 40 grader), jo lavere hastigheden er, og jo længere afstanden er mellem
separationsplade D og den øverste rulle. Afstanden af separationsplade D optimeres på fabrikken
sammen med maskinens test. Justeringen kan dog ændres med justeringsskrue C (2 stk., figur 23), hvis
det er nødvendigt.
Båndets optimale hastighed kan afgøres ved at prøve forskellige indstillinger. De kløvede kævler bør kun
netop passere over pladen.
Bemærk! Operatøren skal sørge for, at afstanden mellem åbningen til udledning af snavs og bunken af
snavs, der akkumuleres under den, er mindst 30 cm.

4.6.Efter brug
1. Når du er færdig med at fremstille brænde, skal du stoppe udføringstransportøren, slukke maskinen
og fjerne brændet fra kløverillen og transportøren.
2. Kontroller, at maskinen ikke er beskadiget.
3. Anbring udføringstransportøren i en position, der gør det muligt at fjerne transportøren og
brændekløveren sikkert fra det behandlede brænde.
4. Rengør maskinen.

Hvis du ikke skal bruge brændeprocessoren i et stykke tid, skal du gøre følgende:
5. Brug efter behov din traktors hydraulik eller en gaffeltruck til at hejse brændeprocessoren og flytte
den sikkert til et sted, hvor du kan placere indfødnings- og udfødningstransportørerne i deres
transport- og opbevaringsposition.
6. Placer transportørerne i transport- og opbevaringspositionen.
7. Rengør maskinen og udfør eventuel vedligeholdelse.
8. Opbevar maskinen i henhold til instruktionerne i afsnit 10.

5. Vedligeholdelse af maskinen
Maskinen skal afbrydes fra strømforsyningen inden nogen form for vedligeholdelse, justering, udskiftning
eller rengøring. Brug kun reservedele, der leveres af producenten eller din forhandler. Hvis maskinens
beskyttelsesskærme skal fjernes med henblik på vedligeholdelse, skal de altid sættes på igen, inden
maskinen aktiveres. Efter vedligeholdelse og justering skal maskinen testkøres i henhold til instruktionerne
i afsnit 4.1.

5.1.Skæreklinge og drivende
Hvis maskinens skæreklinge ikke trænger ordentligt ind i træet, eller snittet er skævt, er skærekæden
sandsynligvis sløv, eller savsværdet er bøjet. Den mest almindelige årsag til problemer med at skære
kævler er en ujævnt sløv savkæde, der svinger 5-10 cm til hver side og får savsværdet til at stoppe. Det
er en god idé at have en reservekæde ved hånden, så du ikke behøver at afbryde dit arbejde for at skærpe
kæden.
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5.1.1.

Udskiftning og spænding af savkæden

Hakki Pilke 50 Pro brændeprocessor leveres som standard med en patenteret AC10™ automatisk og
hydraulisk drevet savkædespænder. Når maskinen kører, skubber den hydrauliske cylinder savmotoren
bagud med en konstant kraft og holder dermed en optimal savkædespænding. Operatøren behøver ikke at
bekymre sig om savkædens spænding.
Udskift savkæden på følgende måde:
1. Sluk for maskinen, afbryd den fra strømforsyningen, og åbn beskyttelsesskærmen.
2. Drej håndtag A (figur 24) til OFF-position for at frigøre trykket i den automatiske savkædespænder.
3. Tag handsker på og træk savkæden nedad midt på bjælken. Dette løsner kæden og gør det muligt for dig
at fjerne den.
4. Monter den nye savkæde, og sørg for, at skæretænderne kommer først i forhold til rotationsretningen.
5. Drej håndtag A (figur 25) til ON-positionen, som vist i figur 24.
6. Luk maskinens beskyttelsesskærm, og tænd for maskinen. Dette spænder automatisk savkæden til den
rette spænding og hæver savsværdet.

Figur 24.

For at kontrollere spændingen i savkæden skal du bære beskyttelseshandsker og trække den nederste kant
af kæden midt på bjælken. Spændingen er korrekt, når du ikke kan trække en drivtand til en helt synlig
position med moderat kraft, men kæden bevæger sig på sværdet, når den trækkes med et værktøj.
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Udskiftning af savsværdet

Udskift sværdet på følgende måde:

1. Fjern savkæden i henhold til
trin 1-3 i afsnit 5.1.1.

2. Fjern
sværdets
fastgørelsesbolte (A i figur 25).

3. Fjern fastgørelsesplade C (figur
26), og fjern savsværdet fra
rillen.

4. Placer det nye sværd mod
tandhjul B, drej det ind i rillen
og
fastgør
løst
savsværdboltene
(A)
og
fastgørelsespladen C.

Figur 25.

5. Monter savsværdet i henhold
til trin 4-6 i afsnit 5.1.1.

Figur 26.
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5.2.Udskiftning af multiplikatorgearets olie

1. Fjern drænprop C (figur 29),
og dræn olien i en egnet
beholder.
Bemærk!
Multiplikatorgearets
olievolumen er 0,34 liter.

2. Luk prop C, og åbn
påfyldningshætte A (figur
27).

3. Tilføj den nye olie til
multiplikatorgearet, og luk
påfyldningshætte E. Den
påkrævede mængde er 0,34
liter.
Du
kan
kontrollere
oliestanden
gennem
oliestandsmåler B (figur 27).

Figur 27.

5.3.Udskiftning af den hydrauliske olie og filtrene
1. Sluk for maskinen og afbryd den
fra strømforsyningen.
2. Åbn påfyldningshætte A (figur
28).
3. Fjern prop D fra drænslangen i
figur 30 og dræn den gamle olie.
4. Aftag maskinens bagdæksel, og
fjern det hydrauliske filter C i
figur 29 ved at åbne filteret.

Figur 28.
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Bemærk! Olievolumenet er ca. 125
liter, så vær forberedt på at udskifte
beholderen mere end én gang efter
behov.
Bemærk! Vælg den rigtige type olie i
henhold til driftsforholdene! Hvis den
elektriske motor tændes under kolde
forhold, anbefales det at bruge en olie
med en viskositet på ISO VG 32 og et
olievarmertilbehør.
I en traktordrevet maskine er den
anbefalede olie under normale forhold
ISO VG 46 (med en olietemperatur på
ikke over 60 °C).

5. Sæt prop D på plads, installer
det nye filter, og hæld den nye
olie til tanken gennem åbningen
af påfyldningsdæksel A (ca. 125
liter).

Figur 29.

6. Brug måler B (figur 30) til at
sikre, at oliestanden er tæt på
det maksimale.

Figur 30.
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5.4.Vedligeholdelse af transportøren
5.4.1.

Udskiftning og stramning af indføringstransportbåndet

Udskift indfødningstransportbåndet på
følgende måde:
1. Sluk maskinen og afbryd den fra
strømforbindelsen.
2. Hæv
og
lås
indføringstransportøren
i
transportposition. (Se afsnit
3.1.1.)
3. Flyt båndsamlingen til en
passende højde.
4. Frakobl samlingen ved hjælp af
f.eks. en tang til at udtrække stift
A (figur 31), der holder samlingen
sammen.
5. Fjern det gamle bånd.
6. Skub det nye bånd under bordet
gennem åbning B på siden af
indfødningstransportørens
drivrulle, indtil du kan trække
båndet ud fra den anden ende C.
7. Før resten af båndet under
kævlepressen, omkring bagrullen
og til sidst bag transportøren.
8. Tilslut samlingen ved at indsætte
stift A i samlingen.
9. Stil
igen
transportøren
i
driftsposition og stram båndet.
10. Juster til sidst båndet til den
korrekte spænding, og så det
løber lige, ved hjælp af
justeringsmøtrikker D.

Figur 31.

Figur 32.

Figur 33.

Båndet har den korrekte
spænding, når dets midterste del
hæves
ca.
5
cm,
når
transportøren er i driftsposition.
Et for stramt bånd kan lettere
blive beskadiget, og det belaster
transportørens
lejer
unødvendigt.

Figur 34.
Hakki Pilke 50 Pro, rev. C

Original

Version 3-2021

36 / 47
5.4.2.
Udskiftning og spænding af udfødningstransportbåndet
Der er instruktioner til spænding og justering af udfødningstransportøren i afsnit 4.4.
Udskift udfødningstransportbåndet på følgende måde:
1. Udtræk den stift, der låser transportøren på plads, og sænk transportøren til jorden.
2. Sluk maskinen og afbryd den fra strømforbindelsen.
3. Flyt båndsamlingen til starten af transportøren.
4. Fold transportøren, men placer ikke båndstøtten i transportpositionen. Dette gør det muligt for
båndet at hænge løst.
5. Frakobl samlingen ved at åbne boltene.
6. Fjern det gamle bånd.
7. Indsæt først det nye bånd under den sammenfoldede transportør (bundåbning) fra transportørens
ende med pladerne nedad. Indfør båndet, indtil du kan trække det ud fra transportørens anden
ende. Træk en længde ud på ca. 60 cm.
8. Skub den anden ende at båndet ind i den øverste del af den sammenfoldede transportør (topåbning)
fra transportørens ende. Indfør det, indtil du kan forbinde samlingen.
9. Træk det overskydende bånd til starten af transportøren.
10. Sænk igen transportøren i driftsposition og stram båndet.
Båndet har den korrekte spænding, når dets midterste del hæves ca. 15 cm, når transportøren er i
driftsposition. Ud over dette er båndstrammerne muligvis ikke helt komprimerede. Et for stramt bånd
kan lettere blive beskadiget, og det belaster transportørens lejer unødvendigt.
5.4.3.
Udskiftning af udfødningstransportørens plader
Udfødningstransportørens plader kan udskiftes ved at frakoble boltsamlingerne (3 x M8), der fastgør
pladerne, og udskifte pladerne med nye plader. Det anbefales at flytte båndet til en position, der sætter
den plade, som skal udskiftes, over transportøren. Sluk for maskinen og afbryd den fra strømforsyningen,
så længe proceduren varer.

5.5.Smøring
Alle brændeprocessorens smørepunkter, som kræver Vaseline, er blevet mærket. Der er 36 smørepunkter,
som vises i figurerne herunder. Bemærk! Pas på, når du smører smørelse på støvtætte lejer!
1. Hængslede nipler på skærmen (2 stk.) i figur 35 og 36. (hver 200 timer)
2. Smørenippel til træmåleanordningens cylinder i figur 35. (hver 50 timer)
3. Lejenipler på udfødningstransportørens nederste rulle (2 stk.) i figur 37. (hver 200 timer)
4. Smørenippel til udfødningstransportørens vendeenhed i figur 37. (hver 200 timer)
5. Smørenipler på udfødningstransportørens drejecylinder (2 stk.) i figur 38. (hver 200 timer)
6. Smørenipler på udfødningstransportørens løftecylinder (4 stk.) i figur 38–40. (hver 200 timer)
7. Smørenippel i den hydrauliske indfødningsrulles leje i figur 41. (hver 200 timer)
8. Smørenippel til træmåleanordningens cylinder i figur 42. (hver 50 timer)
9. Smørenipler på skærecylinderen (2 stk.) i figur 46. (hver 50 timer)
10. Smørenipler i kløverillens støtte (figur 42) og kløveklingespillet (figur 39). (ifølge anvendelsen)
11. Smørenippel på indfødningstransportørens rulle i figur 43. (hver 200 timer)
12. Smørenipler på kævlepressen (5 stk.) i figur 44. (hver 50 timer)
13. Smørenippel på savakslen i figur 45. (hver 200 timer)
14. Smørenipler på savcylinderen (2 stk.) i figur 46. (hver 50 timer)
15. Smørenippel på cylinderstiften i figur 47. (hver 200 timer)
16. Smørenippel til træmåleanordningen i figur 48. (hver 50 timer)
17. Smørenipler (9 stk.) på kævlestyrepladerne i figur 48a og 48b. (hver 50 timer)
18. Smørenipler på kløveklingen (2 stk.) i figur 48c. (hver 100 timer)
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Figur 35.

Figur 36.

Figur 37.

Figur 38.

Figur 39.

Figur 40.

Figur 41.
Hakki Pilke 50 Pro, rev. C

Figur 42.
Original

Version 3-2021

38 / 47

Figur 43.

Figur 44.

Figur 45.

Figur 46.

Figur 47.

Figur 48.

Figur 48a.

Figur 48b.
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Figur 48c.

5.6.Smøring af savkæde
Savkæden smøres automatisk, hver gang den
roterer. Kæden får tilført kædeolien fra
tanken ved hjælp af en elektrisk pumpe, dvs.
pumpen skubber altid olie til kæden, når
kæden roterer. Du kan justere mængden af
savkædeolie, kæden bliver tilført, ved hjælp
af justeringsenhed A (figur 49), dvs.
mængden
af
olie
reduceres,
når
justeringsenheden strammes, og omvendt.

Fabriksindstillingen for justeringsenhed A
(figur 49) er 2 omdrejninger mod den åbne
position fra den lukkede position. Forøg
eller reducer mængden efter behov i
henhold til træstørrelsen og -sorten,
lufttemperaturen og olietypen.

Figur 49.

Inden du går i gang med arbejdet, skal du
altid kontrollere, at kæden modtager olie,
når maskinen er slukket, og buret er lukket
(med tilslutning af elektriciteten på 12 volt).

Du kan overvåge savkædens oliestand
gennem skueglas C (figur 50). Når
oliestanden er under niveauet i skueglasset
(glasset er klart i stedet for oliefarven), skal
savkædeolien straks tilføjes gennem
påfyldningshætte B. Tankens kapacitet er ca.
10 liter.
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5.7.Magnet- og trykreguleringsventiler
Maskinens patroner er blevet justeret til de korrekte indstillinger på fabrikken. Kløverens garanti
bortfalder, hvis fabriksjusteringerne ændres. Hvis det er nødvendigt at ændre justeringerne, skal du
først kontakte producenten eller forhandleren og følge deres instruktioner omhyggeligt. En forkert
ændring af patronindstillingerne kan beskadige maskinen eller gøre den farlig at bruge. Indstillingerne
for overløbsventilen kan ændres på følgende måde: Løsn låsemøtrikken og stram eller løsn skruen med
indvendig sekskant efter behov (når skruen strammes, øges trykket og omvendt). Spænd til sidst
låsemøtrikken.
Hakki Pilke 50 Pro’s magnetventiler vises i figur 51.

Figur 51.
A. Savstyreventil (savkæde til/fra).
B. Kævlepresses holdeventil.
C. Styreventil indre: savsværd ned, måler, kævlepresse, styreplader
Styreventil ydre: savsværd op, kævlepresse op, AC10 kædestrammer
D. Returoliestyreventil.
E. Kævlepressestyreventil (løftebevægelse).
F. Kløveventil (styrer kløvecylinderen fremad/bagud).
G. Indfødningsstopventilen (indfødningstransportør kører ikke fremad, indtil savsværdet er i den helt
hævede position).
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Maskinens andre ventiler vises i figur 52–54.

H. Overløbsventil i den lille hydrauliske pumpe
(250 bar).
I.

Overløbsventil i den store hydrauliske pumpe
(200 bar).
J. Boosterventil.
Korrekt
justeringsværdi:
Skruen med indvendig sekskant er ca. 9,5 mm
synlig i forhold til dens hoved (under en
beskyttende kop).
K. Hastighedsventil. Korrekt justeringsværdi:
Skruen med indvendig sekskant er ca. 7,5 mm
synlig i forhold til dens hoved (under en
beskyttende kop).
L. Kløveklingekontrolcylinders
(Ca. 70 bar).

overløbsventil.
Figur 52.

Figur 54.

Figur 53.

Figur 54a.
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5.8.Sikkerhedsanordning til skærmnet

Sikkerhedsanordningen, der er forbundet til
skærmnettet, er placeret bag relæhuset (figur 55,
element A). Den nemmeste måde at få adgang til
sikkerhedsanordningen på er ved at aftage
maskinens bagskærm og fjerne de cirklede skruer i
figur 55.

Sikkerhedsanordningen fungerer på følgende
måde:

1. Når hovedet på bolt B presser
sikkerhedssensorkontakten C til den
laveste position (figur 56), virker de
elektrisk styrede funktioner, såsom savning
og kløvning.

Figur 55.

2. Når hovedet på bolt B hæves en smule, når
skærmen er åbnet (ca. 5 mm), holder alle
elektrisk styrede funktioner (kløvning og
savning) op med at virke.
Bemærk! Test altid sikkerhedsanordningens
funktion, inden du begynder at arbejde i
overensstemmelse med afsnit 4.1.

Figur 56.
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5.9.Vask og rengøring
Eventuelt løst snavs og savsmuld kan fjernes fra maskinen med f.eks. trykluft. Maskinen kan også vaskes
med en højtryksrenser, så længe vandstrålen ikke rettes direkte mod lejerne eller det elektriske udstyr.
Sørg altid for, at maskinen og arbejdsområdet er tilstrækkeligt rene under drift. Maskinen skal altid
rengøres efter brug. Rengør maskinen med passende intervaller og altid inden langvarig opbevaring af
maskinen. Efter vask skal brændeprocessoren smøres i henhold til instruktionerne i afsnit 6.

5.10. Opbevaring
Selvom maskinen er beregnet til udendørs brug, skal den tildækkes og opbevares på et overdækket sted
eller indendørs. Inden langvarig opbevaring skal maskinen først rengøres og derefter vaskes i henhold til
instruktionerne i afsnit 9 og smøres i henhold til afsnit 6.
Bemærk! Udfødningstransportbåndet kan krympe og blive strammet under opbevaring på grund af
fugtighed. Af denne årsag skal udfødningstransportøren foldes i transportpositionen, mens maskinen
bliver opbevaret.
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5.11. Vedligeholdelsestabel

Mål

Opgave

Olie
til Kontrol
multiplikatorgear
Første skift
Efterfølgend
e
Hydraulisk olie
Kontrol
Normale forhold
Første skift
Efterfølgend
e
Oliefilter

Alle håndtag
Savsværd
Savklinge
Savkædeolie

Maskine

Elektrisk motor
Elektrisk udstyr
Spil og rem
Smørenipler
Kløvebjælke
(inde i maskinen)
Kløveklinge

Dagligt

Interval
100 t.
X
X

Rengør
Vask
efter
behov
Rengør
Rengør
Kontrol
Smøring
Rengør
efter behov
Kontrol
Skærp efter
behov

Hakki Pilke 50 Pro, rev. C

Stof/tilbehør
SAE 80/90.
0,34 l.

X
X

Mængde ca. 125 l.
For eksempel ISO

X
X

Altid
ved
olieskift
Smøring
Kontrol
Skærp efter
behov
Kontrol

Interval
500 t.

VG 32
Nummer: 97348

X
X

X

13921107005357
Smøreolie
20” 1,6 mm
0,404” 72 vl /1,6
mm
Anbefaling:
Bionedbrydelig
savkædeolie

X

X
X
X
Ifølge
afsnit 6
X
X
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5.12. Fejl og udbedrende foranstaltninger
Fejl
Årsag
Kløvekraften
er 1. Kævlen/kløveklingen er i en
utilstrækkelig til at kløve
forkert position.
kævlen.
2. Kløvekraften er ikke stor nok.
3. Trykboost ender.
Indfødningstransportbåndet 1. Båndet er for løst.
bevæger sig ikke.
Udfødningstransportbåndet
bevæger sig ikke.

1. Båndet er for løst (den nederste 1. Stram båndet i henhold til
drivrulle bevæger sig).
instruktionerne i afsnit 4.4.
2. Den nederste drivrulle sidder fast 2. Afbryd maskinen fra
og bevæger sig ikke.
strømforsyningen, og fjern
blokeringen.

Savkæden
synker
ordentligt ned i træet.

ikke 1. Savkæden er sløv eller skærer til
siden.
2. Savsværdet er skævt.
3. Savsværdet er ikke blevet
forsynet med tilstrækkelig olie.
Maskinen starter, men ingen
Den elektriske motor kører i den
af
funktionerne
virker.
forkerte retning.
Maskinen udsender en
unormal støj.
Den elektriske motor starter 1. Maskinen udsender en høj lyd,
ikke.
men starter ikke.
2. Det termiske relæ er blevet
udløst.
3. Startersikring er blevet udløst.
4. Inputkablet er defekt.

Den elektriske motor har
tendens til at stoppe, og det
termiske relæ bliver let
udløst.
Skæreeller
kløvefunktionen virker ikke.
Savsmuldsblæseren sidder
fast.

Maskinens elektriske styring
virker ikke eller er upålidelig
(savknap, kløveknap)

Savsværdet sænkes ikke
helt ned, når der trykkes på
skæreknappen.
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Udbedrende foranstaltning
1. Ret kævlens/kløveklingens
position.
2. Kontakt forhandleren.
3. Stil kløvningen tilbage til
startpositionen og genstart den.
1. Spænd båndet i henhold til
instruktionerne i afsnit 5.4.1.

1. Skærp eller udskift savkæden.
2. Fil sværdet for at gøre det lige.
3. Øg olietilførslen.

Se afsnit 3.2.2.

1. Gearsikringen er sprunget.
Udskift den.
2. Nulstil det termiske relæ med
starterens stopknap.
3. Afbryd dens fra strømforsyningen
og kontroller startersikringen.
4. Udskift kablet.

1. Det termiske relæ er i
stykker eller forkert justeret.
Er der andre problemer?

1. Kontakt forhandleren.

1. Maskinens
beskyttelsesskærm er åben.
1. Der sidder en splint eller er
en blokering i
savsmuldsblæseren.

1. Luk beskyttelsesskærmen
helt.
1. Rengør blæserens motor.

1. I en PTO-maskine er 12 Vstikket ikke forbundet til
traktoren (i en elektrisk
model er 12 V-stikket ikke
forbundet til maskinen)
2. Beskyttelsesskærm åben
eller sensorfejl
3. Forbindelses- eller
jordforbindelsesfejl i
traktoren.
4. Brændt sikring i 12 V
relækassen.

1. Indsæt stik. Se afsnit 3.2.1
eller 3.2.2
2. Sænk beskyttelsesskærmen
helt og kontroller
sensorfunktion (figur 56).
3. Kontroller forbindelserne
4. Afgør årsagen til den brændte
sikring, og udskift sikringen
efter reparationer.

1. Savstøv eller snavs under
savdrivende

1. Rengør
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6. Garantivilkår
“Garantivilkår træder i kraft, når du registrerer dig som en kunde på extranet-tjenesten på vores
websted.”
Garantien gælder for den oprindelige køber i 12 måneder fra købsdatoen, men gælder ikke over 1000
driftstimer.
Kontakt altid forhandleren af maskinen, inden du foretager procedurer i forhold til garantien.
Der skal øjeblikkeligt sendes et skriftligt garantikrav til forhandleren, når der opdages en fejl. Hvis fejlen
vedrører en beskadiget del eller komponent, bør der om muligt sendes et billede af den beskadigede del
eller komponent til forhandleren, så fejlen kan identificeres. Når køberen indsender et garantikrav, skal
vedkommende altid inkludere maskinens type og serienummer i kravet og fremvise en kvittering, der
indeholder købsdatoen. Garantikrav skal sendes til en autoriseret forhandler.
Hvad garantien dækker
•
•

Dele beskadiget under normal brug på grund af fejl i materialet eller udførelsen.
Rimelige reparationsomkostninger i overensstemmelse med aftalen mellem forhandleren eller
køberen og producenten. Defekte dele vil blive udskiftet med nye. En eller flere defekte dele, der
udskiftes på grund af en materiel fejl, skal returneres til producenten via forhandleren.

Hvad garantien ikke dækker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skader forårsaget af normalt slid (såsom savklinger og bånd), forkert brug eller manglende
overholdelse af brugsvejledningen.
Skader forårsaget af manglende overholdelse af vedligeholdelses- eller opbevaringsprocedurer
beskrevet i brugsvejledningen.
Skader opstået under transport.
Skæreklinger, kileremme og olie samt normale justerings-, pleje-, vedligeholdelses- eller
rengøringsprocedurer.
Fejl i en maskine, på hvilken køberen har udført eller bestilt strukturelle eller funktionelle
ændringer i en sådan grad, at maskinen ikke længere kan betragtes som svarende til den originale
maskine.
Andre potentielle omkostninger eller økonomiske forpligtelser som følge af ovenstående
procedurer.
Indirekte omkostninger.
Rejseomkostninger som følge af garantiomfattede reparationer.
Garantien for dele, der udskiftes under maskinens garantiperiode, udløber samtidig med
maskinens garanti.
Garantien bortfalder, hvis ejerskabet af maskinen overføres til en tredjepart under
garantiperioden.
Garantien bortfalder, hvis nogen af maskinens pakninger er brudt.

Hvis en fejl eller defekt rapporteret af kunden viser sig ikke at være dækket af garantien, har producenten
ret til at opkræve kunden for identifikationen og en eventuel reparation af fejlen eller defekten i
overensstemmelse med producentens aktuelle prisliste.
Dette garantibevis angiver vores fulde ansvar og forpligtelser og udelukker alle
andre ansvarsområder.
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7. EF-overensstemmelseserklæring for maskinen
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II A)

Producent: TP-Silva Oy
Adresse: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Finland

Navn og adresse på den person, der er bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil:
Navn: Timo Jussila

Adresse: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Finland

Den førnævnte person garanterer, at
Hakki Pilke 50 Pro brændeprocessor
•

Serienummer: …………………………

er i overensstemmelse med de gældende regler i maskindirektivet (2006/42/EF).

Sted og dato: Haapajärvi 1. januar 2021

Underskrift:
Anssi Westerlund
Direktør for forretningsenhed
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