Alle houtklovers op de Europese markt worden
vervangen! Waarom?
De Europese unie heeft besloten dat de veiligheidsnormen van houtklovers omhoog
moeten. Daarom zijn er nieuwe regels gekomen voor alle producenten en leveranciers van
houtklovers. Wij mogen als fabrikant/ importeur vanaf de maand Juli 2018 alleen nog maar
nieuwe “veiligere” modellen produceren en importeren. De “oude modellen” mogen wij
als importeur en onze dealers blijven verkopen zolang er nog voorraad in ons
magazijn is.

Wat zijn de grootste wijzigingen:

- Alle liggende klovers krijgen beschermkappen om wegspringend hout te voorkomen.
Het complete kloofbereik moet afgedicht zijn. Er moet ook een plateau aan de zijkant zitten
waar het hout op kan blijven liggen na het kloven.
- De kloofmachines moeten op “tafelhoogte” gebruikt worden. Wij gaan dus in de
gebruiksaanwijzing aangeven dat de kloofmachine op “tafelhoogte” gebruikt moet worden.
Dat moet de klant zelf regelen. Hij kan met een door ons geleverd onderstel of op een
eigen tafel/ werkbank zijn kloofwerkzaamheden uitvoeren.
- Splijtkruizen zijn niet meer toegestaan op liggende klovers.

- Staande klovers (model huidige HOS8A) mogen maximaal 8 ton (om precies te zijn 7,9
ton) kloofkracht hebben. Dus de huidige 9 en 12 tonner (HOS9A en 12A) mogen niet meer
geproduceerd worden. Deze machines moeten nu een cilinder aan de buitenzijde hebben
en tot op de bodem kunnen kloven (worden dus aanzienlijk duurdere machines).
- Het gebruik van splijtkruizen op staande klovers is niet meer toegestaan.

- Staande klovers (model huidige HOS8A) mogen maximaal 50 cm kunnen kloven (dus
kloof plateau mag niet verstelbaar zijn).
- Staande klovers (model huidige HOS8A) moeten een plateau hebben waarop gekloofd
hout kan worden geplaatst.

- Alle klovers die zwaarder zijn dan 8 ton moeten een cilinder aan de buitenzijde
hebben en een hefboom die het hout recht op kan zetten. De klovers moeten bedient
worden met twee hendels waarbij ook het omhoog gaan van het kloofmes niet meer
automatisch mag gebeuren.
- Het gebruik van een klooftafel is ook niet meer toegestaan. De machines mogen
eigenlijk niet gebruikt worden zoals kan met het model HOS8A.
- Ook bij deze machines is een splijtkruis niet meer toegestaan.
Het nieuwe assortiment bestaat uit:
Liggende klovers: HOS5N, HOS7N
Staande klovers: HOS8N, HOS9N, HB8N
Staande klovers (cilinder aan buitenzijde): HE16N, HEZ18N, HZ22, HEZ22, HEZ30
Voor nadere vragen kunt u zich wenden aan:
Matom BV
0031-487 511227
info@matom.nl

